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Amikeco trans limoj 
I NT E R N 4 C I A 	A M I K^ C O 

De „Week van de Internationale Vriendschap" werd in 1968 in het 
leven f=eroepen door de grootindustrieel E. Carlén (Zweden) , met 
de bedoeling de vriendschapsbanden dissen de volkeren te verste-
vigen. Vorig jaar werd voor het eerst gestalte gegeven aan dat 
waardevol initiatief in Brazilië, Bulgarije, Frankrijk, Hongarije, 
Nederland, Polen, de Verenigde Staten', Zweden en andere landen.. 
Ere- en beschermkomitees werden ongericht, kontaktavonden georga-
niseerd en feestprorramna' s uitgewerkt. Fiiezondere medewerking 
werd verleend door Universala Esperanto-Asocio (en konsultaj ri-
lato,j kun UNESCO), waardoor gesteld werd dat de ,,neutrale" inter-
nationale taal Esperanto een uitermate demokratisch middel is om 
de morele eenheid van de wereld te bevorderen. 

Ook België doet mee! Door het Esperanto Kultureel Aktiekomitee 
Antwerpen werd een uitgebreid Ere-komitee in het leven geroepen. 
en werd een feestzitting georganiseerd met internationaal karak-
ter, m.m.v. Cecile Van Dvck, Jo Naazen, Noorse studenten van het 
RUCA, V.V.K.ß.- afd. Mieke stout, volksdansgroep, en de bekende 
goochelaar Pol_sko. 

Op deze wijze hoopt het Esperanto Kultureel Aktiekomitee Antwer-
pen bij te dragen tot de in de 20e eeuw meer dan ooit nodige ver-
steviging van de vriendschapsbanden onder de volkeren. (jh) 



ANTWERPSE ESPERANTOGROEP „LA VERDA STELO"  

Voorzitter: Dhr. J.Verstraeten, St.-Bernardsesteenweg 1078, 2710 Ho-
boken. 

Vergaderingen: 's woensdags om 20.15 u., zaal Capitole, Gemeentestraat 
15, 2000 Antwerpen. 

- Plechtige overhandiging van Esperanto-diploma's. 
- Spreekbeurt met muziek en diapozitieven door dhr. G.C. Fi-

ghiera (Italie) over Hong-Kong. 
„Met de camera door Noord-Italie", spreekbeurt met diapozitie-

ven door dhr. F.Scheltekens. 
18/3: Mw. Lecat spreekt over het Bahaisme. 
25/3: „Leven en werk van Arturo Toscanini", spreekbeurt met muziek 

door dhr. J.Haazen. Daarna voorstelling van de film "Himno 
de la popoloj" (Hymne van de volkeren). 

1/4: Kultureel ontspanningsprogramma o.l.v. dhr. I.Durwael. 
8/4: Leden vertellen over hun belevenissen tijdens het drielanden-

congres in Aken (27 maart - 4 april 1970). 
15/4: Voorstelling van nieuwe documentaire films in het Nederlands 

en in het Esperanto door dhr, R. van Eynde. 
22/4: "Gauguin" . Deze schilder wordt belicht door dhr. R.de Roover 

tijdens een spreekbeurt met lichtbeelden. 
29/4: „Vrolijke en droeve momenten in de geschiedenis van een Ant-

werpse familie", door dhr. en mw. J.Haazen-Vuyts. 

Lidmaatschap: 150 fr. op prk. 726.54 van "La Verda Stelo", Antwerpen. 

ANTWERPSE ESPERANTOGROEP „LA REKTA VOJO" 

Voorzitter: Dhr. E.Cortvriendt, Diepestraat 44, 2000 Antwerpen. 
Lidmaatschap: 150 fr. on prk. 3.18 van de Bank van Brussel te Ant-

werpen, voor rek. E 58.940021 v. R.de Schepper, Antw. 

ESPERANTO-JEUGD ANTWERPEN 

Leiders: Mej. Agnes (Gelen, Floralaan 12, 2100 Deurne. 
Dhr. Jo Haazen, Groenstraat 12, 2510 Mortsel. 

Lidmaatschap: 65 fr. op prk. 726.54 van „La Verda Stelo", Antwerpen. 

BLANKENBERG=SE ESPERANTOGROEP 

Voorzitter:  Dhr. F.Couwenberg, Koninginnelaan, 8370 Blankenberge. 
Lidmaatschap:  150 fr. op prk. 5062.10 van mej. M.v. Mullem, Blank. 

BRUGSE ESPERANTOGROEP  

Voorzitter: Dhr. C.Poupeye, Filips de Goedelaan 17bis, 8000 Brugge. 
Vergaderingen: dinsdags om de veertien dagen om 20 u. in Strijders-

huis, Haltestraat 14, 8000 Brugge. 
Lidmaatschap: 150 fr. on prk. 4835.33 van Brufta Grupo Esperantista. 

BRUGSE ESPERANTOVERENIGING  ",PACO KAJ JUSTECO"  

Voorzitter: Dhr. F.Roose, Ste.-Klaradreef 59, 8000 Brugge. 
Vergaderingen: donderdags om 20 u. bij een van de bestuursleden. 
Lidmaatschap: 150 fr. op prk. 4090.74 van mej. S.de Koninck, Brugge. 

BRUSSELSE ESPERANTOGROEP 

Voorzitter: Dhr. R.Jacobs, Gen. Eenensstraat 94, 1030 Brussel. 
Vergaderingen: 's maandags om 20 u. in Hotel Excelsior, Vooruit- 

4/3: 

11/3: 

LA MONDA LINGVO-PROBLEMO  

„La monda lingvo-problemo" is een nieuw internationaal, interdiscipli-
nair tijdschrift dat zich aan een algemeen onderzoek van het talenpro-
bleem wijdt. 
Het tijdschrift verenigt onder één titel de meest diverse tesissen en 
discussies die van fundamenteel belang zijn voor taalkundigen, onderwij-
zend personeel, wetgevers, ambtenaren bij de administratie en voor ie-
dereen die zich voor taalplanning interesseert, d.w.z. voor de keuze en 
de uitvoering van bepaalde programma's betreffende het gebruik van de 
talen. Met dit doel wordt het talenprobleem behandeld uit sociologisch, 
taalkundig, juristisch, psychologisch, economisch en politiek standpunt. 
Onder de bescherming van het Centrum voor Onderzoek en Documentatie van 
het Talenprobleem (Londen-Rotterdam) brengt LMLP originele studies inna-
tionale talen niet samenvattingen in het Esperanto, alsook boekbespre-
kingen en aktuele informatie. 
Enkele titels uit de jaargang 1970: 

* Max Mangold (Saarbrücken), Die phonetische Überlegenheit künstlicher 
Sprachen. 

* M.van Haegendoren (Leuven), Belgium and its double language bounda-
ry. 

* J.Régulo Pérez (La Laguna) , Imperialismo lingUistico y genocido cul-
tural en Espana. 

* H.R.Tonkin (Philadelphia), A concise bibliography of the language 
problem. 

Formaat: 166 x 235 mm. 
Abonnement: 350 fr. per jaar, betaalbaar rechtstreeks aan Mouton, post-
bus 1132, Den Haag, of via iedere erkende boekhandel. Gelieve de beta-
ling steeds de bestelling te laten vergezellen. (pp) 

HET ESPERANTO IN DE SCOUTS-JAMBOREE 

Na verscheidene jaren niet gebruikt te zijn geweest, wordt het Esperan-
to weer aktueel in de scoutsbeweging. Ondanks het feit dat de stich-
ter van de scouting, Lord Baden-Powell, het Esperanto heeft aanbevolen, 
werd de internationale taal enkele jaren verwaarloosd. Die houding is 
nu echter veranderd. Het Esperanto werd met succes als officiële taal 
naast het Engels gebruikt op een internationale scouts-bijeenkomst vo-
rig jaar. In augustus kregen alle aanwezigen van de Wereld-Scoutscon-
ferentie in Helsinki het nieuwe leerboek ",Ĵamborea lingvo" ten geschen-
ke en het Internationale Scouts-Bureau in Genève hechtte zijn goedkeu-
ring aan de ni.nliwe evolutie. Men hoopt nu dat het Esperanto een van de 
officiële talen zal zijn op de grote jamboree van Tokio in 1971. Wie 
zich voor scouting en Esperanto interesseert kan zich wenden tot het 
sekretatiaat van Skolta Esperanto-Ligo, Lt.Lippenslaan 33, 2200 Borger-
hout. (nnn) 

HET ESPERANTO-WERELDCONGRES IN WENEN 

Op het ogenblik worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het 
Esperanto-wereldcongres dat van 1 tot 8 augustus in Wenen plaats zal 
hebben• Zopas is een afvaardiging van het organiserend komitee bij F. 
Jonas, president van Oostenrijk op bezoek geweest. Gedurende een con-
versatie die een half uur duurde - volledig in het Esperanto - beloof-
de Dr. Jonas persoonlijk de opening van het congres bij te wonen en er 
een feestrede in het Esperanto te houden. (pp) 

Noto al la sekretario) de la lokaj grupoj  

La programoj de la grupkunvenoj kaj eventuale aliaj tekstoj, 
kiuj devas aperi en la venonta numero de „Esperanto-panoramo" 
(aperdato 1-5-1970) estu ĉe la portempa redakcio (B.E.F, St.- 
Bernardsesteenw. 1078, 2710 Hoboken) antaû la 15a de Aprilo! 

GROEPSLEVEN 
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gangsstraat 7, 1000 Brussel. 
Lidmaatschap: 150 fr. op prk. 1230.48 van „Esperantista Brusela Grupo". 

GENTSE ESPERANTOCLUT3  

Voorzitster:  Mej. J.Terrijn, Raapstraat 72, 9000 Gent. 
Lidmaatschap:  150 fr. op prk. 3309.23 van mej. Terrijn, Gent. 

LEUVENgE ESPERANTOVERENIGING  

Voorzitster: Mw. A.Meurrens, Naamsestraat 78, 3000 Leuven. 
Vergaderingen: om de 14 dagen om 20 u. bij de voorzitster. 
Lidmaatschap: 150 fr. on prk. 4050.35 van mw. M. Guillemine-Saelemaekers, 

Leuven. 

ESPERANTO JEUGDGROEP  ST.-KRUIS 

Leider:  dhr. Dirk Iserentant, Kerklaan 61, 8000 Brugge. 
Bijeenkomsten: elke zondagmorgen van 10 tot 12 uur. 
Lidmaatschap: 65 fr. op prk. 9939.49 van mw.Maertens, Assebroek (voor 

Jqnulargrupo St.-Kruis). 

ESPEftANTOCLUB  WILSELE 

Leider: dhr. Karel de Rijck, Wakkerzeelsebaan 182, 3010 Wilsele. 
Lidmaatschan:  65 fr. op prk. 4050.35 van mw. M.Guillemine-Saelemaeker s, 

Leuven (voor Es•perantoclub Wilsele). 

• ••• TELEX - MO M- 

--- Het Brits Staatsinstituut „l3ri-
tish Council" dat 12 000 000 pond 
sterling per jaar uitgeeft om het 
Engels in de wereld te verspreiden, 
heeft in zijn jaarverslag erkend, 
dat het Engels als tweede taal in 
verscheidene landen veld begint te 
verliezen. --- 

- De universiteit van Clermont-
Ferrand (j'r-ankri,jkl , heeft dit jaar 
een leerstoel in het Esperanto in-
gericht. --- fi  

- Naast de internationale taal-
cursussen ,,Linguaphone" die reeds 
jaren ook Esperanto-cursussen aan 
de man brengen, heeft het insti-
tuut Univox hetzelfde initiatief 
genomen. --- 

- De stedelijke bibliotheken van 
Antwerpen bezitten reeds meer dan 
duizend Esperanto-werken die re-
gelmatig worden ontleend. Jaarlijks 
worden er verscheidene bijgekocht. 

- Volgens het Duitse tijdschrift 
„ Der Spiegel" zou Frankrijk eisen 
dat het Frans de enige officiële 
werktaal van de Europese Gemeen-
schap moet worden. Pas als de,an-
dere talen (Nederlands, Italiaans  

en Duits) zouden worden uitgescha-
keld, zou Frankrijk zijn veto te-
gen de toetreding tot de EEG van 
Groot-Brittannië opheffen. --- 

--- Nikola Aleksiev, voorzitter 
van de Bulgaarse Esperanto-Vere-
niging ontving de erekentekens van 
de orde van Georgi Dimitrov, de 
hoogste staatsonderscheiding,voor 
zijn werk voor het Esperanto. --- 

- Dr. Eduard Macheiner, voorzit-
ter van de pauselijke koormissie 
voor ordening van liturgische tek-
sten in het Esperanto, is aange-
steld tot aartsbisschop van Salz- 
burg. --- 

- Iedere vrijdag zend radio Cl. 
Ferrand (90.4 MHz) een les voorbe-
ginnelingen in het Esperanto uit. 
ONO GM IND 

Het ledental van de Universala1s-
peranto-Asocio (Wereld-Esperanto-
vereniging)is van 31 948 naar on-
geveer 33 500 gestegen tijdens het 
voorbije jaar. --- 

- Ter gelegenheid van de week 
van de internationale vriendschap 
zendt de redaktie van „Esperanto-
Panoramo" aan iedereen een harte-
lijke groet! --- 
1111111. OM MOM 

GIMP MO 
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