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En el Ferrol, la 21-an de jul io, oni unue 
disdonis la dokumentojn al proksimume 
ducent kvindek partoprenantoj en la si-
dejo de la Kongreso "Colegio Tirso de 
Mol ina". 

La Kongreso fakte komenci^is per la San-
kta Meso kun esperanta prediko fare de la 
karmelana pastro Patricio de Fuentes y de 
Valbuena en la Pregejo de " R R . PP. Mer-
cedarios". En sia prediko, post sciigo, ke 
li estas nova esperantisto, li salutis la Ga-
legan regionon kaj la urbon El Ferrol; li 
menciis, ke t iu ci urbo, je la komenco de 
nia jarcento, estis sidejo de kongreso pri 
paco, kaj ke nun, en nia 36-a Hispana 
Kongreso de Esperanto, levigas la verda 
standardo de Esperanto kaj por la unuigo 
de la Homaro kaj por la paco. 

"Estis guste krei taügan lingvon por la 
paco, .pro amo al la paco. Se oni deziras 
la pacón, oni devas labori por ¡j¡. Pro t io 
naskigis Esperanto, ¿ji necesigas nian aga
dón kaj responde nia epoko necesigas 
nian l ingvon". 

Pastro P. Fuentes de Valbuena analizis la 
esperantismon el diversaj v idpunktoj :kul-
tura kiel lingvo; etika, socia kiel ¡lo de pa
co, kaj ankaú kiel montr i lo de agado. Li 
rimarkis, ke je la f ino de la lasta mondmi-
l i to, kiam venis la armistico, ne alvenis la 
paco, kaj hodiaü gi ne estas stabila kvank-
am oficíale neniu estas kontraú la paco. 

"Por vera paco, Zamenhof proponis al la 
homoj la interkomprenigon. La paco de-
vas esti rezulto de la justeco, de ordo nas-
kiganta de lapropranaturo, sed justeco ne 
suficas, oni bezonas la karitaton, la amon 
naskita de la konscio. 

Natura egaleco per supernatura ordo fali-
gas la barojn. 
La paco estu kun ni pro la Sinjoro, princo 
de la paco. Li garantías la pacón; benataj 
estu la pacigantoj. 
Samideanoj: Mi volas per versoj de la poe-
mo " L a V o j o " montr i rimedon kontraú 
la pesimismo. —N i semas kaj semas, neni-
am tacitas. L'espero, I'obstino kaj la pa-
cíenco, ni paso post paso, atingos la celon 
en g lo ro—" . Post la Sankta Meso kaj en la 
salono de la "Colegio de Tirso de Mol ina" 
okazis la oficiala inauguro. 

S-ro González A b o í n , sekretario de HEF, 
párolis unue por transdoni la parolon al 
S-ro José Tojeiro Piñón, Vicprezidanto de 
la Loka Komitato. Li salutis je la nomo de 
la Loka Komitato kaj de la urbo El Ferrol 
la gekongresanojn, kiujn deziris bonvenaj 
al Galegio, kaj deziris, ke la Kongreso estu 
fruktodona: " M i esperas, ke en la proksi-
ma kongreso denove mi renkontos v in. Mi 
deziras, ke la arangoj de la kongreso estu 
placaj al v i , se ion ajn vi ne trovus t ia , par-
donu n in; ni enmetis la plej grandan entu-
ziasmon kaj bonvolecon. 

Sekve, la reprezentantoj de la Grupoj sa-
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M a l f e r m o de la K o n g r e s o 

lutis la kongreson: HEJS, Fervojistoj, Bli-
nduloj , Amiko j de UNESKO (Barcelono), 
Stelo de Paco (Barcelono), Esperanto 
Grupo de Bilbao, Callosa de Segura, Ches-
te, Grupo Jovellanos el Gi jón, Madrida 
Esperanto Liceo, Centro de Esperanto Sa-
badell, Santander, Sevilla, Tarrasa, Valen
cia, Valladolid, Paco kaj Amo el Vigo, 
Hispana Esperanto Katolika Asocio el Za
ragoza kaj Puentegenil (Andaluzio), A l i 
cante, k. t . p. 

S-ro Zaragoza nome de ILEI —Internacia 
Ligo de Esperantistaj Instruistoj -kaj de la 
hispanaj profesoroj de Esperanto,diris: ke 
jam estas la momento, ke Esperanto estu 
ago de ciuj personoj de la mondo; ke Es
peranto estu en la kadro de la baza eduka-
do en la lernejoj. Ciuj helpu nin, por ke 
Esperanto estu la generala lingvo de la 

infanaro. Apogu la agadón, por ke la nuna 
jardeko estu la jardeko de la enkonduko 
de Esperanto en la lernejoj. 

Kiel eksterlanda reprezentanto, salutis 
portugala samideano: "Portugalio kaj His-
panio estas eternaj gefiancoj, kiuj amiki-
gas per amo. Ni deziras la instruadon de 
Esperanto en la hispanaj lernejoj. Vivu la 
hispana kaj portugala frateco!". 

Ankaü propranome salutis franco, kiu fe
rias en nia lando, kaj fine s-ro G. Abo ín 
legis telegramojn de t iu j , kiuj ne povis 
ceesti la 'kongreso. Post kelkaj vor-
toj de nia Prezidanto s-ro A. Figuerola, 
S-ro Sanz, Vicurbestro de El Ferrol, salu* 
tis ciujn kongresanojn kaj diris: Por ke Es
peranto havu la necesan efikecon ne sufi-
cas la entuziasmo, estas nepra kaj urga la 
agado de la s'tatoj. 
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S-ro A. Flguerola párolis pri la gastemeco 
de Galegio. Galegio per sia tradicio kaj i-
diosinkrazio, malfermita al la dialogo, kaj 
kun belegaj pejzagoj allogas nin. Ne estas 
alia klarigo ol t ia, ke havante Galegio la 
ses procenton de la hispana esperantista-
ro, en dek ses jaroj estis sidejo de tri espe
rantista] kongresoj. Li transdonis la paro-
Ion al s-ro Liado de la Loka Komitato, 
kiu diris: Tiu ci urbo estas lulilo de ma-
ristoj, kiuj trairas ciujn oceanojn. Sed ne 
nur estas naskigurbo de maristoj sed anka-
ü de mil i t istoj, regestroj, ingenieroj, muzi-
kistoj kaj krome tiu de la elstara verkisti-
no Concepción Arenal. Estas senutile pá
roli pri belafoj, oni ¡Un povas vidi. En El 
Ferrol estas du grandai slpkonstruejoj, ke-
Ikaj helpaj ¡ndustrioj kaj pri la instrua-
do, du institutoj, vira kaj virina, kaj ele
mental" metiaj lernejoj kaj artaj. 

Pri la Esperanto-movado ni devas omagi al 
s-ro Olivan, vera apostólo de Esperanto; 
kaj mi finas per: Ni deziras al vi agrablan 
restadon. La Vicurbestro de El Ferrol per 
malmuitaj vortoj , sed esperante, post la 
saluto al ciuj , inauguras la Kongreson. 
Posttagmeze disvolvigis la laborkunsido 
de la Estraro de HEF kun la Delegitoj. 
Oni informis, diskutis kaj rekomendis rila-
te ¡nternajn aferojn de nia hispana espera
ntista movado. Inter diversaj punktoj ni 
mencias la proponon de Llibert Puig: Pli-
grandigi la nombron de nia HEF membra-
ro gis 1010 membroj, tiamaniere HEF 
povos efektivigi pli grandan aktivecon kaj 
samtempe elekti plian komitatanon en 
UEA. 

Vespen, okazis la akcepto de la kongresa-
noj en la salono de la Urbodomo. Akcep-

Gekongresano j en la u r b o d o m o de El F e r r o l 
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tis nin la UrDestro kun urbkonsilantoj. La 
Urbestro, S-ro Joaquín González-Llanos 
y Galveche, salutis nin per la sekvantaj 
vortoj : "Tra la tuta mondo vía ¡díalo de-
vas divastigi por la homaro. Ni deziras la 
sukceson de la Kongreso kaj agrablajn ta-
gojn sennubajn, se la suno nin akompa-
nas. Ni kredas, ke la Kongreso estos suk-
cesa". 

S-ro. Figuerola nome de ciuj kongresanoj 
dankis la honoron kaj la gastemecon de 
Galegio. Galegio altiras n in, en gi estas io 
kio estas kunigita kun Esperanto kiel ko-
nstanta pensó, pro t io ni dankas vin S-ro 
Urbestro. S-ro Da Silva, je la nomo de la 
Kongreso kaj de la Loka Komitato, sur-
metis la stelon de Esperanto sur la brus-
ton de la Urbestro, kaj ce la adíaüo, la 
Vicurbestro invitis nin al folklora festo 
en la Urboparko. 

Jaüde matene oni okazigis la Generalan 
Kunvenon. Tiun malfermis S-ro A . Figue
rola, kaj sekve, s-ro G. Aboín legis la ta-
gordon kaj tu j la Akto jn de la lasta kon
greso en Lérida. Sekvis diskutado pri la 
elementaj diplomoj de Esperanto de la 
Federacia Ekzameno. Ili devas estis ko-
nsiderataj kiel oficialaj de la Federado. 
Tamen estas konvene, ke la kursgvidan-
to j , je la f ino de la kursoj, povu okazigi 
ekzamenojn, kaj estus granda ilo por pro
pagando, se la prezidanto de t iuj ekzame-
noj , estus direktoro de nacia kolegio. La 
diplomoj plej bone estu disdonataj okaze 
de kunveno aü renkontigo. Pri la ekzame-
noj de la Federacio oni il in celebros, kie 
ilin oni petus. La ekzamentaskojn sendos 
la Ekzamena Komisiono. 

Estis aprobata okazigi eksterordinaran A-
sembleon por modif i kelkajn punktojn de 
la Reglamento, kaj por la venonta jaro es
tis Droponita kiel kongresurbo. Burgos, 

kaj se eventuale ne estus eble en Burgos 
tiam en Sabadell. 

Laü propono de S-ro Zaragoza estis apro
bata sendi telegramon al la Ministerio pri 
Scienco kaj Edukado petante la enkondu-
kon de Esperanto en la duan fazon de la 
baza edukado kaj plie, laü propono de 
S-ro A. Figuerola, ke oficíale estu establi-
taj kursetoj de Esperanto por profesoroj 
kaj stipendíoj por i l i . Krome, ke komisio
no persone vizitu la Ministerion por tion 
peti. 

Oni priparolis pri la eldono de Don 
Kíñoto, jam preta la esperanta traduko 
fare de S-ro De Diego. Oni konkludis, ke 
la HEF—estraro faru la demarsojn, zorgu 
pri la bugeto kaj permeson de la tradukin-
to , kaj pri ebla eldonado per pagita antaü-
mendo aü per kajeroj. Ankaü oni diskutis 
pri la ebleco eldoni "Híspanan Antologi-
on en Esperanto" jam arangita de S-ino 
Amalia Núñez Dubús. 

S-ro A. Figuerola indikis, ke nia Hispana 
Esperanto-Federado ciam kunlaboris kun 
UEA, kaj niaj estontaj kontaktoj kun 
UEA estos pli kaj pli regulaj, cefaj kaj in-
fensaj. Ankaü li sciigís, ke laü la Regla
mento, restas nur jaro kaj duono por lia 
prezidanteco. Kion ni faros? Estas kon
vene, ke je aprilo la HEF-anoj estu kon-
sultataj por la konstati la imajorítatan 
opinión; tondra aplaudo de la kongresa
noj sigelis la paralojn de nia prezidanto. 

Posttagmeze kunvenis la Redakcío de 
" B o l e t í n " kun la delegitoj de la Grupoj. 
S-ro S. Aragay prezentis al la ceestantoj 
siajn opiniojn kaj lastajn spertojn pri Ja 
unuaj ekzempleroj, kaj informís pri la ne-
ceso trovi taügajn kunlaborantojn prí fo-
tografado. car lía dezíro estas bildígi ciujn 
pagojn de HEF—bul teno, ec" se eblas pere 
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Kongresanoj 

enSipigis por trairi 

la Ferolan 

enfluejon 

de koloraj bi ldoj. Samtempe oni indikis la 
neceson trovi-plian kunlaborantojn por la 
Komitata Redakcio, tiamaniere la sargo 
estos malpli peza por la nunaj membroj 
de K. R. Pro t io oni petis, kaj nun ankaü 
petas al la volontuloj , bonvolu komuniki 
siajn eblecojn al nia éefredaktoro S-ro S. 
Aragay. Oni atentigis la aüskultantaron 
pri la multenombraj agadoj de la HEF-es-
traro kaj Redakcia Komitato dum la unu-
aj monatoj de Ci-jaro, kun la celo eldoni 
antaü la Kongreso la unuajn tr i numerojn 
de nia Bulteno; felice oni sukcesis, kaj ne 
okazis kiel dum la antaüa íango de la Re
dakcio el Valencio al Zaragozo, ke nia 
membraro atendis preskaü duonjaron por 
ricevi la unuan ekzempleron. S-roj G. Mo
ya, LL. Puig kaj V. Hernández komentis' 
siajn respektivajn lastajn art ikolojn aperi-
taj en HEF-bultenoj,; kaj kun granda f ido 
pri la estonteco de nia redakcia laboro, 
oni fermis la kunvenon. 

Vespere, en la kultura aülo de la Generala 

sparkaso, s-ro Camilo Fernández prelegis 
kastillingve pri la "la Monda Lingvo Pro-
blemo kaj la intenco de Lingvo Interna
d a " . La preleganto disertis kun verva ora-
toreco, kaj komencis sian paroladon per 
la analizo de la teorio de la komunikado. 

"La komunikado estas la bazo de la socia 
interrilatigo kaj la homa-komunikado es
tas parola, kaj kiam kultura, per skribo. 
La komunikado per la parolo estas nepre 
necesa; sen parola lingvo ne ekzistus ko
munikado en analfabeta popólo" . Pri la 
teorio de komunikado, li eksponis la di-
versajn manierojn de komunikado, kaj en 
rilato al la lingva informado, li difinis ties 
unuon la "v i t t e " . Li large analizis la evo-
luojn de la lingvoj. La lingvoj antikve pa-
rolataj en Hispanio apartenis al tr i popo-
loj: Keltoj , Iberoj kaj Keltiberoj. Dum la 
Romanía konkero oni trudis la latinon, 
sed ne disvastigis la kultura latino, estis la 
kampara, kio farís, ke la antikvaj lingvoj 
perdigu. La posteulaj konkerintoj akceptis 
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la kamparan latinon, kaj kun la araba in
vado, diversigis la duoninsula lingvo. Tiel 
eliris la kastilia lingvo, la galega, la katalu-
na kaj restis la vaska kiel atesto de la an-
tikvaj lingvoj en nia lando, car Romio ne 
tute povis konkeri la vaskan montaran po-
polon. La kastilia lingvo, la galega kaj la 
kataluna ne estis dialektoj sed diversafoj 
el la latino. Post ekfloro, la galega kaj ka
taluna perdis gravecon sed renaskigis kun 
la Renesanco. Rosalia de Castro en Gale
gio, kaj Aribau, Jacinto Verdaguer, Juan 
Maragall kaj Carner en Katalunio, revivi-
gis siajn gepatrajn lingvojn. 

Post tiu klarigado, la preleganto alvenis al 
la kerno de la disertado parolante pri la 
kreado de lingvo internada fare de Za-
menhof, kaj eksponis la malhelpafojn, k¡-
ujn Esperanto renkontas. "Estas la lukto 
Ínter la naciismo kaj la internaciismo". Li 
reíief¡gis la influon de Makiavelo en la ¡ta
la unueco, kaj la ¡deojn de Makiavelo rila-
te la grandeco de la princo kaj la naciismo. 

"La aktuala eüropismo estas polit ika pro-
blemo. La naciismo malhepas la ¡nternaci-
¡smon, kaj t ia l , la interkomprenigo estas 
neebla". Li mencüs la diversajn lingvojn, 
kiuj tra la historio estis hegemoniaj: La 
greka, la latina, la hispana, la angla, la ara
ba. "Oni ne povas akcepti nacían lingvon 
kiel internacian". 

Zamenhof kreis Esperanton por ke gi estu 
helplingvo. Esperanto havas hindeüropan 
fundamenton kaj estas tre facila; por lerni 
gin oni nur bezonas tri monatojn. Kial ne 
uzi simplígitan lingvon? Se la registaroj de 
la ONU rekonus Esperanton, t ío estus fa
cila, sed la registaroj ne interkomprenigas. 
Pri la diversaj elprovoj de internacia ling
vo mencüs la Baza-Anglan, sed tiu elprovo 
ne estas vivopova, car ne taügas por inter-
parolado. 

Rílate la Biblian citafon de la babela turo, 
li asertis, ke laü nuntempaj teologoj, Dio 
ne konfuzis per malsamaj lingvoj la kons-
truantojn de la babela turo, sed tiuj ne ¡n-
terkomprenigis pro la diverseco de intere-
soj. "Pro la paganigo de la homaro, Kristo 
malsupreniris al la Tero. Dio volis redem-
ptori la Homaron. Kristo travivis obsku-
ran jartridekon, tr i jarojn pilgrimis kaj tri 
tagojn, krucumita, martirigis. Li petis par-
donon por la homo mortiganta Dion" . 

"La mil i toj superregis la mondón: 1914, 
1939, kaj la fadeno de la lastaj mi l i to j . 
Sed la vivo de la homo estas milico kon
traú malico. Via prediko por Esperanto 
estu konstanta, estu semo, kiu fruktos. 
Frateco anstataü mi l i to; karitato, justeco, 
paco". 

Vespere, je la noktigo, okazis folklora lu-
dado en la urba Parko kun refres'igajbj, re
galo de la urbestraro. Tiel bone finigis la 
dua tago de nia Kongreso. 

La vendredo estis dedicita por vizitoj kaj 
ekskursi. Matene ni vizitis la Arsenalon, 
sidejo de la hispana armeo en la norda 
oceana marbordo. Ni vidis kelkajn ripa-
ratajn sipojn en la seka digo, kaj ankaü 
gimnastikajn ekzercojn de la sipanoj. Pos
te, per aütocaroj, ni vizitis la ermitejon 
Nía S-ino de "Chamorro" kaj rígardis la 
tieajn belajn pejzagojn. Ce la strando Val-
doviño ni kunmangadis tipajn galegajn 
mangafojn,Dla galegan pastecon. Sekve ni 
¡radis suden gis Puentedeume, kie la Ur
bestro akceptis nin en la urbondomo. Li 
diris, ke ni faras laboron de alproksimígo 
kaj kunvivado sen landlímoj. "Estu la for-
to de la lingvo por vera unuigo. Puente
deume estas la hejmo de ciuj. Ne estu la 
lasta fo jo, ke vi ceestu El Ferrol, eble 
vi renkontigos en Puentedeume. Ni veré 
proponas t íon. Kion ajn vi bezonu, c¡ tíe 
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Generala 

kunveno de 

. H . E. F. 

ni estas pretaj por serví Híspaníon kaj la 
mondón" . 

S-ro A. Figuerola, nome de ni c iuj , dankis 
la urbestron. De Puentedeume, ni revenís 
al Ferrol laü la marbordo tra Ares kaj la 
suda flanko de la ferola vasta enfluejo, kíe 
ni ihaltís por vizíti la allogan urbeton 
Mugardos kaj mangeti en típaj maristaj 
tavernoj. 

Sabate matene, la plejmulto da kongresa-
nojensípi^ísportrair í la Ferolan enfluejon 
gis tíes enirejo, kíe la marakvo mallargigas, 
kun du antíkvaj kasteloj, ambaüflanke, 
gardas la enírejon. Dume, estigís la espe-
ranta ekzameno, sub la prezídanteco de 
S-ro Andrés Alcolea kaj la ekzamenantaj 
profesoroj S-roj Zaragoza, Navarro kaj 
González del Pino. Gin partopronis mul-
taj ekzamenatoj. 

Posttagmeze, samtempe kun la vízito al la 
Specimenfoiro, okazis la kunveno de 
ILEI-Internacia Ligo de Esperantistaj Ins-
truistoj—. Oni informis pri la celo kaj aga-

do de ILEI kaj ties laboro en nía lando. 
"Estas konvene, ke en la kursfinaj ekza-
menoj ceestu oficialaj profesoroj, kaj ke 
Esperanto estu la generala lingvo por la 
infanoj, kaj pro t io , ni laboru por enkon-
duko de Esperanto en la duan fazon de la 
lernado". 

Tuj sekve alvenis la kutima esperanta pre-
lego de la kongresoj, cijare fare de S-ro 
Julio Juanes Sainz,. Tíal ke li ne povís ce-
esti al la kongreso, S-ro Llíbert Puig verve 
legis S¡n. La temo estis " D u vocoj de Ga
legio: Manuel Curros Enríquez kaj Rosa-
I ía de Castro". 

La disertado fínígis per galega poezíafo. 
Tial , ke la leganto S-ro Llíbert Puíg ne 
scias la galegan, li petis iun, kiu volus de-
klami gin, kaj galega kongresano bone de-
klamis la poeziajon. 

Granda sonora aplaúdado sigelís la lastan 
parolon de la leganto, Konscíante la 
Redakcio la multevalorajn enhavojn de la 
verko de S-ro Julio Juanes, ni rezígnas, ne 
resume eó ne skize, komentarii gin. Ni a-
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tentigas al nia legantaro, ke en nia sek-
vanta numero aperos entute tia prelego, 
kiu certe estas perlo de niaj esperantaj 
prelegoj. 
Kaj jen, kiel ció havas sian finigon, ankaü 
alvenis la fermo de la Kongreso. 
La vicprezidanto de la Loka Komitato 
S-ro José Tojeiro, prononcis vortojn por 
malfermi la ferman kunsidon, kaj S-ro 
D'a Silva, la senlaca laboranto por la 
Kongreso, bedaüris la adiaüon, sed felice 
pro esti gajninta multajn amikojn kaj resti 
denove preta por la esperantista tasko. 
Oni legis la lastajn ricevitajn salutojn: de 
S-roj Camilo Veiga, Julio Osuna, E-Grupo 
Villanueva y Geltrú, Régulo Pérez kaj 
Hernández Yzal. 
La kongreso aprobis la sekvantan rezolu-
cion: Peti al la Ministerio de Scienco kaj 
Edukado: 

Unue: ke g¡ stablu kursetojn de Espe
ranto por neesperantistaj profe
soroj kaj t iujn apogu per 
stipendioj. 

Due: ke en la duan etapon de la baza 
edukado estu enkondukita la 
instruado de Esperanto. 

Por t iu peto antaü la Ministerio kaj fari 
adekvatajn demarcojn estis komisiitaj 
la S-roj Régulo Pérez, Zaragoza, Man
teca, R. Herrero kaj A. Figuerola. 

Por la venonta Kongreso estis elektita 
Burgos, kaj se neeblas gia organizado, 
tiam Sabadell. 

Aprobis ankaü sendi telegramojn al la 
Siparmea Ministro kaj al Lia Mosto la 
Regó Johano Karlo la l-a. 

S-ro A. Figuerola anoncis ¡ntervenojn: 
Tiun unue de la Grupo Jovellanos de G¡-
jón. Reprezentanto de la menciita grupo, 
post saluto al la Kongreso honoris S-ron 
Santiago Muías pro ties laboro por la es
perantista movado. Li estas la Esperanta 
Instruisto de la Grupo kaj liaj lernantoj 
donacis al li gratulan atestilon. 

lu 
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S-ro José Pastor nome de Novelda salutis 
la Kongreson, car li ne povis fari t ion fie la 
inauguro. 

S-ro S. Aragay párolis pri la premio Klara 
Silbernik — edzino de Zamenhof — Tiu 
premio, ciujare disdonata sub la kadro de 
la Hispana Esperanta Muzeo en San Pau 
D'Ordal kun la helpo de Centro de Espe
ranto Sabadell, konsistas en medalo kun 
la busto de Klara Silvernik, kaj per gi, es
tas premiita la oferemo de edzino por ties 
edzo, kiel aganta esperantisto apartenanta 
al esperantista organizafo. Tiel ke, la nun-
jara omagintinoS-ino Marcelina Palomo de 
Figuerola pro malsano de sia edzo ne po
vis fieesti en San Pau D'Ordal, S-ino Car
men Cánovas de Puig transdonis la hono-
ran medalon al S-ino Marcelina kaj pro-
noncis la sekvantajn vortojn: Cijare estas 
la dua jaro de la premio kaj estis premiita 
S-ino Marcelina Palomo de Figuerola. Si 
zorgas pri ses f i lo j , helpas la blindan ed-

SOCIOS PROTECTORES DE H. E. F. 
PARA 1976 

24. Angel Pombrol Hernández (973) 

* * * 

ACLARACION 

En el número de Marzo-Abril figura un 
donativo de 2.000 pts. para el.F. A . L. P. 
de "Grupo Esperantista" sin indicar, por 
error, que era el Grupo Esperantista de 
Alicante. 

G.F. 

zon, akompanas lin en la naciaj kaj inter-
naciaj kongresoj. Tia abnegacio meritas 
omagon". 

S-ino Figuerola post ricevo de la medalo, 
pro emocio ne povis pároli, nur respon-
dis: Dankon!. S-ro Figuerola emocie; 
párolis. Multajn horojn de esperanta lega
do dedifiis lia edzino por l i . La viroj ne ha-
vas tian paciencon, nur abnegacio de viri-
no, nur ina amo povas oferi t ion. Li be-
daürante, ke ni jam estas ce la f ino de la 
Kongreso, car ni amas Esperanton kaj peí 
gi ni povas pli bone koni la homojn. Gis la 
venonta jaro fie la 37-a Kongreso en Bur
gos aü en Sabadell. 

Vespere, en luksa restoracio, finíais per 
bankedo la brila 36-a Hispana Kongreso 
de Esperanto en El Ferrol. 

Sukcese antaüen, gis la venonta 37-a Kon
greso aü en Burgos aü en Sabadell. 

La Redakcio. 

CUOTAS DE LA 
FEDERACION ESPAÑOLA 

DE ESPERANTO 

Dumviva Membro: 
5.000 ptas. una sola vez 

Socio Protector: 
400 ptas. anuales 

Socio Abonado: 
250 ptas. anuales 

Socio Numerario (sin derecho a 
recibir el Boletín de HEF): 

100 ptas. anuales 
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B R I L A 

61 a U N I V E R S A L A 

K O N G R E S O 

DE E S P E R A N T O 

EN A T E N O / ( G r e k u j o ) 

Hispana delegitaro. po 15 personoj, cees-
tis al la pasinta u . K. Samideanoj G. 
Abo ín , kiel anstataúanto de nia UEA-Ko-
mitatano A. Figuerola, L. Yzal, kiel Cef-
delegito de UEA, kaj la subskribinto, kiel 
HEF—reprezentanto dum la unuaj tagoj 
kiam ne fieestis G. Aboín , agís kiel mus-
keteroj dum la multenombraj komitatkun-
venoj, generala kunsido, fakaj diskutoj, 
prelegoj de Internada Somera Universita
to , UEA-estraraj kontaktoj kaj pliaj aran-
floj, kiujn la L. K. K.semis dum la sep ta
goj de la U. K. en Ateno. 

Pro la multenombra farita agado oni ra-
portos pli detale en la sekvontaj numeroj 
de nia órgano " B o l e t í n " . Nun ni nur de
ziras reliefi gi ke la cijara U. K. plene suk-
cesis, cefe pro la granda farita laboro de la 
diversaj komisionoj kaj komitato de UEA. 

S-ro L. M. Hernández Yzal surbendigas 
prelegon 
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Inter la temoj pri trakt i taj , meritas apartan 
mención "Regiona Agado" — regionaj 
kontinentoj kie ne ekzistas Landa E-Aso
c i o - . Nova statuto de UEA, -pos t la dis-
kutado pri la cefaj punktoj ankoraü man-
kas pliaj kontaktoj ínter la komitatanoj 
por f ini poluri la novan statuton.— Do, 
resume, laü niaj propraj spertoj, ni opi
mas, ke nia U? K. estas tre necesa kaj ut i -
la, car gi estas la unika veré tutmonda es
peranta arango, kie oni permesas multflan-
kajn kontaktojn ínter la esperantistaro 
sub la grandioza neütrala etoso. Pro t io , 
kiam ni konstatas, ke ec dum la ci-jaraj 
ol impikoj en Kanado politikaj nuancoj 
enpenetris en la sportkonkursojn, estas 
vera gojo vivi dum sep tagoj en sincera 
esperanta rondo. 

La subskribinto ne deziras f ini ci enkon-
dukon antaü ol rakonti unu el la arangoj 
plej simpatía kaj agrabla: Gi estis sendu-

ble la urbestrara akceptado fare de S-ro 
Johano Papateodoru, urbestro de Ateno, 
al la kongresanoj en la urbodomo dum la 
6-a de augusto. Li tre elokvente montris 
sian entuziasmon kaj intereson pri niaj 
U. K., sed kiam oni transdonis al li hono-
ran medalon de "Helena Esperanta Aso
c io " por celebri gian 50-jaran fondigon, 
tre emocia kaj kortusita dankis al la cees-
tantoj t iun donacon, kaj certigis ilin ke li 
certe ceestos al la venonta U. K. en Islan-
do. Sekve, nome de la urbestra konsilan-
taro li donacis memorreliefojn al la estra-
ranoj de UEA kaj al la Prezidanto de la Aka-
demio de Esperanto. 

S. Aragay. 

Sekve oni publikigas la rezoluciojn de la 
61-a U. K. de E. kaj la saluton de S. Ara
gay nome de nia Landa Asocio okaze la 
malfermo de la Kongreso. 

La antikva urbo kaj sanktejo Delfi 
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n 4 universala 
h I G kongreso 
U • d de esperanto 

Ateno, 31-07-1976 - 07-08-1976 

Rezolucioj 

Rezolucio 1: 

La 61-a Universala Kongreso de Esperanto, kunveninte en Ateno, Grekujo, de la 
31-a de jul io gis la 7-a de augusto 1976 kaj diskutinte kiel ceftemon La Internacian 
Kunlaboron de Statoj sur Regiona Nivelo; 

notas 

1. La kreskantan kaj salutindan kunlaboron inter statoj en samaj geografiaj regionoj; 
2. La ofte esprimitan deziron de la statoj en samaj regionoj evoluigi siajn interrila-
tojn per pacaj rimedoj kaj en harmonía kunlaboro, anstataü per konfrontigo kaj ma-
lamikeco; 

3. La antaüvideblan intensigon de t iuj regionaj interrilatoj en la estonteco; 

atentigas 

1. Ke esenca elemento en la gusta kaj justa rilatado de la statoj estas egaleco de ling
voj, kiel nun penas apliki certaj internaciaj regionaj organizoj/ 
2. Ke tiu lingva egaleco estas tre multekosta kaj neefika se gi ne estas atingata per 
ponta lingvo, kiu neütrale ligu la diversajn statojn-membrojn; 
3. Ke la neütrala kaj esprimkapabla Internacia Lingvo Esperanto reprezentas idealan 
tian pontan ligvon, taügan por oficiala utiligo en internaciaj organizoj; 
4. Ke Esperanto, pro sia facila lernebleco ankaü aparte bone taügas por senpera 
kontaktado inter la ordinaraj civitanoj de najbaraj landoj; 

kaj alvokas 

1. Al la diversaj internaciaj regionaj organizoj, ke ili studu le eblecon utiligi Esperan
ton kiel lingvon de dokumentado kaj eventuale ligvon de administrado kaj debato, 
kaj ke ili antaüenigu gian utiligon en la propaj regionoj; 
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2. Al la diversaj statoj, ke ili antaüenigu la ¡nstruadon kaj utiligadon de Esperanto 
por ciaj homaj kontaktoj inter lingvaj grupoj el la koncernaj regionoj; 

3. Al la regionaj organizoj kaj la unuopaj s"tatoj, ke ili komune realigu la jam ekzis-
tantajn interkonsentojn kiuj celas faciligi la homan kontaktadon trans naciaj limoj 
kaj la redukton aü eliminon de lingvaj baroj aü lingva diskriminacio. 

Rezolucio 2. 

La 61-a Universala Kongreso de Esperanto, kunveninte en Ateno, Grekujo, de la 
31-a de julio gis la 7-a de augusto 1976, notas, ke la Organizo de Unuigintaj Na-
cioj pri Edukado, Scienco kaj Kulturo (Unesko) testos la 4-an de de novembro 
1976 la 30-an datrevenon de sia fondigo. 

Gratulante al Unesko je t iu okazo, la Kongreso timarkas kun danko kaj atento la 
gravan laboron faritan de Unesko dum tiu periodo, kaj deziras al gi daüran sukceson 
en la antaüenigo de la edukado, scienco kaj kulturo je tutmonda skalo. 

Rezolucio 3. 

La 61-a Universala Kongreso de Esperanto, kunveninte en Ateno, Grekujo, de la 
31-a de julio gis Ia7-a de augusto 1976, diskutis kiel " in te rnan" ceftemon la deman-
don "Kiel nuntempe argumenti por Esperanto?" Gi notis, ke antaü guste dudek ja-
roj, la 30-an de jul io 1956, reprezentantoj de la Informaj Fakoj de UEA, en kunve
no en Frostavallen, Svedujo, akceptis Fundamentan Principaron de Informado pri la 
Internacia Lingvo, kiu farigis slosila dokumento en la informaj metodoj de UEA kaj 
la Esperanto-movado genérale. T iu Principaro de Frostavallen, kiu enkondukis no
van periodon en la Esperanto-informado kaj unuafoje kodigis la plej gravajn princi-
pojn, restas aktuala ankoraü hodiaú. 

La Kongreso rekomendas al la Esperanto-organizoj je ciuj niveloj, kaj al la unuopaj 
parolantoj de Esperanto, daürajn evoluigon kaj aplikon de modernaj kaj trafaj me
todoj de informado kaj regulan intersangon de materialoj kaj ideoj sur t iu kampo. 

SALUTO DE S-RO ARAGAY NOME PE H. E. F. 

Estimata Prezidanto, estraranoj, gekongresanoj: Je la nomo de Hispana Esperan
to—Federacio kaj je mia propra, salutas vin kaj transdonas de nia Prezidanto, since-
rajn bondezirojn al ciuj. 

Pro la historio de UEA kaj de niaj Universalaj Kongresoj, niaj estraranoj mentas 
nian helpon kaj kunlaboron; sed nun, kiam mi konstatas la lertan gvidadon de la 
nuna estraro dum la lastaj jaroj, konvinkigis mi , ke ni ciuj devas ankoraü pli efike, 
serioze kaj akurate kunlabori kun la organoj, komisionoj kaj estraranoj de UEA, 
car ili gvidis kaj gvidas nian estimatan Universalan Esperanto-Asocion diligente kaj 
sukcese. Dankon!. 
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postmortci omago 
Al s-ano Antoni CRIACH 

Sur via brusto la kvinpinta stelo 
emajle verda, brilis pro pasi': 
polusa stel' de homarana celo 
kiun atingís plej fervore vi! 

Vi rangis kun fiero interfrata 
el samideaneco sen makul' 
—komuna idéalo plej amata-
car vi neniam estis naivul'. 

Ho, jes! Vi ciam tretis firman grundon 
kaj vigíe pasis kuri aplomb' kaj goj'. 
Vi seréis laprofiton kaj la fundón 
de rezonado laü plej rekta voj'. 

Restas de vi lum-spur' el viaj jaroj 
de mecenato, instruist', amik'. 
Portreto via —kiaj blankaj haroj!— 
bildigas, junigante, kun efik'. 

16 

M devas laüdi vin jam epitafe, 
ho ve! car ni priploras vin hodiaü. 
Jen, vin la mortfalcilo batis trafe. 
Svingigas alte dekstra man': —Adiaü! 



S-ro Antoni CRIACH naskigis en la urbeto Castellar del Vallas (Barcelono). kiu es
tas ankaü mía naskigloko. En llerdo, okaze de la XXXV-a Hispana Kongreso de Es
peranto, car ni havis la reciprokan sancon mulfoje konversacii, mi demandis al li cu 
li t'rafis koni mian tiean familion. Li goje respondis al mi jese, kaj li tuj konfirmis 
sian aserton per multaj kaj konkretaj detaloj. 

Jen, do, plia motivo por ke mi , persone kaj solidare, omagu lin postmorte kun pro
funda bedaúro. 

Kun klara menso li atendis sian vivof inon, kaj tial l i inte neis komprenigi al ni sian 

maltimon pri la tuja alveno de la lasta horo. Tio plene konfirmigis al ni pro la jam 

neevitebla forpaso lia. 

Laü sokrata agmaniero l i prikonsilis, karesis kaj adiaüis la de l i amatajn familianojn. 

Dum la daüro de nur kelkaj momentoj lia korpo kvietigis; kaj la malsano, pli kapa-

bla ol la menso, senvivigis kaj forprenis lian naturan kaj serenan mienon. 

L i ciam amis profunde, gis la lasta sekundo, nian esperan tan flamon. Nun, kiam ni 

ne plu povas aüskulti lian parolon.sajne ni ankoraü aüdas, cirkaüe kaj ciuloke, liajn 

vervajn konsilojn rílate nian karan Esperanton. 

Tragike la hornara vivo daüras, sed, same kiel l i , ni ankaü mortos. Intertempe, ni ne 

plu povos komunikigi kun l i , sed l i f irme kredis ke lia esperantisma semo germos kaj 
kreskos en n i , kaj ke gi,ce n i , konstante reproduktigos inter niaj idoj. 

Gabriel MORA i A R A N A 

"La morto ne estas 
ne povi komunikigi, 
sed ne povi plu esti komprenita". 

PASOLINI 

Lia nevo: S. ARAGAY 
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H E J S - U M A D O C E H I S P A N A 
K O N G R E S A D O 

B onvolu pardoni la adasisman t i to lon. Nu , la lastan nadan kongreson, ínter 
amaso da plenagaj kaj maljunaj esperantistoj, aü, pleje, "símpatiantoj", 

ceestis ankaü junaj homoj, kíujn ankaü oni devas dividi en t iujn du kategoriojn. 

Pro diversaj kaüzoj, inter kiuj cefas la manko de specialaj programeroj por la ju-
nularo, kaj la neekzisto de tiucela varbado-aferoj ambaü pri kiuj HEJS plene kul-
pas— iom malpli ol dudeko partoprenis, venintaj el Madrid, Barcelona, Valencia, 
Pontevedra, Coruña, Alicante, Sevilla, Córdoba, Vizcaya kaj el la kongresa urbo 
mem. Gratulindas la madrida grupo, la Liceo, kiu sendis plurajn reprezentantojn; 
t io montras ¡lian viglecon kaj interesigon. Des pli inda je danko kaj gratulo estas 
la Ferrol'a junularo, k iu, malgraü grandaj malfacilafoj, sukcesis ¡órnete lerni la In-
ternacian Lingvon, kaj entuziasme kaj sindone okupigMs pri la kongresaj aferoj. 

Nu , kompreneble, ciuj gejunuloj regule kuniradís, kaj ne mankis al ni la plenumo 
de tipa galega r i to: la Queimada. Jes, ce stelplena nokto, apud la ruinoj de fort i -
kafo, je la konvena horo por konsento de fiiuj gesoréistoj kaj ceteraj noktaj spiri-
to j , f lamo ekbruligis la brandon, kion akompanis kantado de la galega himno, 
sekvita de la kataluna kaj vaska. Finan punkton metis " L a Espero", laü nova me-
lodio, pli alloga por niaj oreloj. 

Kvankam kunvivado de junaj hispanaj esperatntistoj estas ja iaspeca HEJS-uma-
do, okazis kunveno al kiu pli guste decas tia nomo. Ce poüpo de boato, kiu nin 
transportis al San Felipe, oni párolis, por informo de la nesciantoj, pri la struktu-
ro de la monda kaj nada movado kaj HEJS. La madridanoj, kiuj okupige: pri la 
organizado de nia I I I a HEJS—tendaro, detale prezentis siajn projektojn por gia 
okazigo. Danke al t iu £1 kunveno, nia membronombro spertos bonvenan kres-
kon, kaj espereble la ceesto al la venontjara tendaro estos senprecedence amasa. 
Tiel estu!. 

Miguel Angel Altuna. 



PRI LA 8-a FRANCA-HISPANA 

ESPERANTISTA RENKONTIÓO 

EN TARBES KAJ LOURDES 

28 - 3 0 de Majo 1976 

D u tagojn niaj hispanaj esperantistaj geamikoj ne multe estas, se oni kon-
sideras nur la daüron, sed kian grandvalorecon oni malkovras, kiam oni r i -

gardas la kvaliaton de tiuj tagoj! Car ni ankoraü neniam partoprenis renkontigon 
kun alilandanoj, m i iris al Tarbes, nesciante t i o n , k ion m i malkovros, sed nun mia 
opinio ne plu estasobjektiva,tiel forte la etosp de t i u renkontigo entuziasmigis 
m i n . Pripensante t iun sabaton,kelkajn tagojn poste, la memorajbj estas tiel mul-
taj , ke m i parólos nur pri kelkaj impresoj. 

Ni komencis nian tagon vizitante en Tarbes la katedralon, pri k iu la klarigoj de 
nia gvidanto, Jakobo Decobert, estis tre ut i la j , car ec la Francoj ne bone konis 
t iun monumenton, fare de la tre fresdataj prifosajoj. Poste, ni piediris gis la Foi-
ro-Ekspozicio kaj, car la vojiro estis iomete longa, ni havis tempon konatigi kun 
la grupanoj. Persone, m i spertis la deziron de ciuj konatigi kun la novuloj, kaj la 
paciencon de ciuj , aüskultante t i u j n , kiuj ne parolas tiel flue kiel i l i , car ni devas 
substreki, ke niaj gastoj aü el Bilbao aü el Zaragoza, plejparte, parolas tre fluan 
esperanton. Babilante, n i vizitis unu horon la multajn kaj interesajn budojn de la 
Foiro. 

En la Foiro mem sekvis la akceptado de la Prezidanto de la Foiro kiu bonvenigis 
la grupanojn; car n i havis tradukinton, la Hispanesperantistoj satis t iun prelege-
t o n , sed ankoraü pl i plácis al i l i la bonega campano, k iu finís fluidigi la lingvon; 
do, ni estis tre vervaj dum la tagmango en la restoracio de la Foiro. 

Poste, ni iris aütobuse viz i t i la famkonatan cevalbredejon, kie n i admiris tre 
belajn vircevalojn; ni daürigis niajn vizitojn promenante inter la florbedoj bone 
prizorgataj; de la gardeno Massey. Rigardataj de la orgojlaj pavoj radoparadan-
taj, ni eniris la Muzeon, kie n i malkovris pentrajojn de la diversaj disciplaroj: 
hispana, nederlanda, franca, flandra, ítala . . . 

Ciuj scias, ke vizito de Muzeo estas laciga, kaj gis la vespermango n i profitis l i 
beran tempon ripozi babilante, k r o m la plej kuraguloj, kiuj vizitis la vendejojn 
de la urbo. M i opinias, ke t iuj kvietaj momentoj estas tute necesaj, car estas 
t iam, kiam oni p l i bone konatigas kun la aliaj esperantistoj.Persone, tiam m i 
malkovris la paroleblecon de nia lingvo, kiam m i konstatis la altnivelon, kiun 
ni atingís, diskutante p r i tre diversaj temoj; kaj m i sentís, ke, ec se ciuj sajnas 
gojaj —la hispanaj kantoj certe pruvas t i o n — , t i u j , kiuj konis la enlandan mi l i -
ton kaj ec la j u n u l o j , kiam i l i parolas pr i la internaj politikaj aferoj, estas tre 
maltrankvilaj pr i la estonteco de la hispana lando. 
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PRI LA 8-a FRANCA—HISPANA 

ESPERANTISTA RENKONTIGO 

EN TARBES KAJ LOURDES 

M i konstatis ankaü alian ajón: m i neniam aüdis krokodiladon, precipe kiam la 
franeaj esperantistoj párolis. Tre bone. Sed la Francoj estis tiel malmultajü Kvin 
aü ses meze de p l i o l kvindek aü sesdek Hispanoj! M i ne scias cu la kvalito estis, 
sed almenaü la kvanto ne! M i opinias, ke t i u j , kiuj bonvolis vojagi gis Tarbes, sa-
tus renkonti p l i da Francoj, des p l i , ke la renkontigo estis ce n i . 

Tamen, nia vespermango en la restoracio "Edelvejso" banigis en varmega etoso. 
Tie vizitis n in la gazetoservo. J . K l . Bourgeat, Gersa amiko, kaj fervora adepto de 
la Freinetpedagogia movado, prezentis al ni la l ibreton, en k i u siaj lemantoj es-
perant-lingve rakontis historieton ilustritan per koloraj desegnajbj. Post la man
go, grupo de gejunuloj vestitaj per tradiciaj kostumoj, satigis al n i la folklorajn 
dancojn, antaü ol Bernardo Macaigne projekcüs diapozitivojn pri la Europa Es-
peranto-Kongreso en Eindhoven kaj p r i la Franca-Hispana Renkontigo pasint jare 
en Huesca. La tuta véspero pasis en korvarmiga bonhumoro, k iu konkretigis per 
gojaj kantoj dum nia reiro al la hotelo. 

Kiam m i pripensas renkontigon tiel rica, m i vekas svarmon da gojdonantaj rae-
morajbj, k iujn n i esperas pli igi , kiam niaj gastoj estos niaj gastigantoj. Do gis ve-
non tjare en Hispanujo!. 

Marie-Francoise Marein. 

—Folklora prezentado— 
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PRI LA 8-a FRANCA—HISPANA 

ESPERANTISTA RENKONTIGO 

EN TARBES KAJ LOURDES 

Car F i n o Marein povis partopreni la Renkontigon nur sabate, m i kompletigos 
sian simpatian raporton. 

Vendredon, post komuna vespermango en restoracio "Le Meridien", je la 21-a h. 
en salono "Le Parvis", okazis publika prelego pri Esperanto en franca lingvo. 
S-ro Decobert bone kaj elokvente prezentis al la neesperantista publiko la valo
ran de la Internada Lingvo. Esperanto, l i diris, estas la nura solvo por la lingva 
problemo en la mondo, gi facile komprenebla unuigas la homojn kaj kreas lacojn 
de homa amikeco. Je la f ino l i prezentis dokumentojn pri la Internada Lingvo. 
Varma aplaüdado premiis la interesan paroladon de nia elstara samideano. 

Dimancon mantene, je la 8-a, ni kolektigis en la pregejo "Sankta Anna" , kie Pastro 
P. Fuentes Valbuena, de León, celebris la Mesón kaj predikis en Esperanto. 

Je la 9-a ni ekveturis al Lourdes. Kiel programite ni vizitis la Pirenean Muzeon 
-elmontro de vivo en malnovaj tempoj—; la tombon de Pastro Emile Peltier, es
perantista pioniro; en la tombejo, Pastro Fuentes Valbuena gvidis la pregón por 
la mort in to j , en Esperanto, kaj tuj sekve, ni vizitis la Sanktejon. 

Fine, je la 14-a ni renkontigis en centra restoracio "Bela Napolul ino", kie okazis 
la "Gis-la-revid'Bankedo" en tre agrabla etoso. Je la fino, S-ro Decobert dankis 
al la ceestantoj ilian partoprenon en la Renkontigo, car dank' al t iu partopreno, 
same la aütori tatuloj, kiel la generala publ iko en Tarbes kaj Lourdes povis kons-
tati ke Esperanto estas veré vivanta, prakt ika, internada lingvo. Respondis la 
Prezidantino de la Hispana Turisma Esperanta Sekcio, k iu tusís la punkton pri la 
organizado de venontjara Renkontigo, kaj dankis al niaj francaj samideanoj la 
belan, bone organizitan akcepton; speciale al nia vigía kaj simpatía amiko Jac-
ques Decobert, vera animo de t iuj Renkontigoj en Francujo. 

La tempo rapide pasas kaj je la 6-a vespere, kun bedaüro ni devis meti f inan pun
kton al nia frateca kunestado. 

La jumalo de Tarbes enoncis la Renkontigon kaj raportis pri gi. La celo de niaj 
renkontoj estas disvastigi Esperanton per la prakt iko, vigligi la movadon kaj pli-
firmigi la amikecon inter la esperantistoj de ambaü flankoj de la Pireneo; gis nun, 
pli mapli, ni atingís la celon, espere ble Tarbes ne estos escepto. 

Plej amike kaj gis c iamü! 

Inés Gastón. 
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DONATIVOS PARA EL BOLETIN 

Suma anterior 6.385 

Julio Carulla Telia 50 
Clemente Mozas López 50 
Miguel Martínez 25 
Agustín Moneo Montoya 50 
José Requena González 50 
Esperanto Klubo Paya 
(Mislata): 
Rosita 25 
Amanda 25 
Ampar ín 25 
Adelita 25 
Concheta 25 
Lol ín 25 
Vicen 25 
Carmen 25 
Vicen Peña 25 
Juanita 25 
Pilar 25 
Josefa 25 
Ampari to 25 
Margarita 25 
Ana María 25 
Ramonet 25 
Juanito 25 
Amador 25 

Elena 25 
Félix 50 
Lozano 100 
Giménez 50 
Párraga 50 
Joll 100 
Julio 25 
Enr iqui to. . 50 
Forés 50 
Forés (eléctr.) 50 
Deveses 25 
Vicente 25 
Maroto 25 
Mateu 50 

Suma y sigue 

Suma anterior 7735 

Ruiz 25 
Modesto 50 
Ruz 100 
Rafelet 50 
Roberto 200 
José 100 
Iasías 25 
Hilario 50 
Sanchís 50 
Jaurés 25 
Mellado 25 
Albero 25 
Jesús 25 
León 25 
Leopoldo 25 
Ballester 25 
Alcantarilla 25 
Faz 30 
Blanes. 1 0 0 

Total 8.715 

DONATIVOS PARA EL F. A . L. P. 
Fondo para la adquisición del local 

en propiedad 

Suma anterior 565.642 

Donante anónimo (Vigo) 1.000 
Félix Navarro 500 
Salvador Aragay 2.000 
Pedro Nuez 1.000 
Marcelina Palomo de Figuerola. . . 1.000 
Hispana Esperanto Auroro 1.000 
Francisco García 500 
Mariano Izaola 500 
Julián López Morales 500 
Cecilio Olalla 5.000 
I I - a HEJS-tendaro 2.200 

Total 580.842 

22 



SEKRETARIA RAPORTO PRI LA LABORO REALIGITA DUM LA TEMPO 
EKDE LA UNUA DE JULIO DE 1975 GIS LA TRIDEKA DE JUNIO 1976 

La Estraro de H. E. F. ree prezentas, dum la Nacía Kongreso de Esperanto, al la Ge
nerala Kunveno de H. E. F. la jaran sekretarian raporton. 

Je la f ino de la pasinta jaro eksigis la Vícsekretario S-ro Héctor Figuerola pro sia mi
lita servo, ankoraü ne eblis trovi anstataüanton por tiu posteno. 
Ni komencu la trarigardon de la realigoj per la ¡nstruado de Esperanto, du kvaron-
jaraj elementaj kursoj estis gvidataj de S-ro Ibañez en la Centra Sekretariejo. Ankaü 
la pl imulto el la lokaj, provincaj aü fakaj grupoj rilataj al la Federacio faris kursojn. 
Oni sukcesis eldoní la adresaron, jam de longe atendita kaj ni esperas ke gi estos uti-
la kaj helpema por ciuj hispanaj samideanoj. 

Rilate ekstera informa agado estas rimarkinde du radielsendoj en la Nacia Radio 
kies daüro estis 30 kaj 15 minutoj , partoprenisS-roj Figuerola, Flores kaj F. Gómez. 
Alia mallonga elsendo okazis en Madrida Radío kun intervjuo al S-ro Figuerola. 
Oni arangis prelegojn okaze de la zamenhofa tago, S-ro Francíscp Azor ín pri "De 
Babel al Bialystock" kaj S-ro Angel Figuerola pri "Du elstaraj homoj: L. Braille kaj 
L. L. Zamenhof." 

La furnaloj kaj gazetoj ofte pritraktis esperantistajn temojn, ni dankas al la samidea
noj la sendojn de trancafoj aü fo tokopio j , kiuj sciigis nin pri t iu interesa afero. 

Nun ni rigardu la aktivafojn de la diversaj sekcioj kaj servoj de la Federacio. 

BOLETIN: Nova epoko komencis, sub la Dírektorino S-ino Carmen Paya Mira kaj 
la Redakcia Komitato kiu estras S-ro Aragay. La prokrasto ce la eldono kaj dissendo 
malgrandigis kaj espereble aperos regule, nuntempe oni sendas la trian numeron. 
FERVOJISTA SEKCIO: Organizís la 17-an Internacian Skísemajnon en la kataluna 
pirinea montaro, dum la tagoj 8-13 februaro 1976. 

JUNULARA SEKCIO: Estas menciinde la plibonigo de " H E J S - b u l t e n o " kaj la 
"2-a HEJS Tendaro en Santander de la 15-a gis la 18-a de aprilo. 

TURISMA SEKCIO: Kiel aliaj jaroj organizis Franca-Hispanan Esperantístan Ren
kontigon, ci jare okazis en la franca urbo Tarbes la 28-an / 30-an de majo. 

HISPANA ESPERANTO—AURORO: Oni daürigis disvastígante la internacian ling
von ínter la hispanaj bl induloj, per kursoj aü kun la helpo de la fonoteka servo. 

ELDONA FAKO: Ne estis eble la eldono de novaj verkoj. Pro tío oní dissendis nur 
el la jam verkitaj. 

FONDUSO ESPERANTO: La Patronaro ne povis disdoni la tradiciajn premiojn, dar 
neniu konkuris i l in, bedaürinde. 
LIBROSERVO: Krekis la vendado de esperantaj libroj gis atingí preskaü 100,000 
pesetojn. 

Fine mi dankas la helpon de ciuj kiuj laboris pro nia Federacio kaj nia kara lingvo 
Esperanto. 

JOSE M.a GONZALEZ ABOIN 

SEKRETARIO DE H. E. F. 
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