
1NTERNACIAJ JUNULAR-KUNVENOJ. 

Pri la „junular-interŝanĝo" ni jam skribis en la antaŭa numero. Jam 
anoncis sin kelkaj ned. junulargrupoj. Sed estas necese, ke sama nombro 
da danaj grupoj partoprenos. Espereble la esp. grupoj en Nederlando forte 
subtenos nian laboron, kaj jam nun pripensu kaj priparolu, ĉu ili en 1946 
povos gastloĝigi danajn gejunulojn dum 12-14 tagoj, por ke ni havu cer-
tecon pri la sukceso de ĉi tiu entrepreno. Ankaŭ  necesas, ke la junuloj jam 
nun studu teatraĵetojn, kantojn, ktp., por aranĝi festetojn en ĉiuj „verdaj" 
vilaĝoj, kie venos eksterlandaj grupoj. 

La internacia kunveno por la pli aĝa junularo kaj gvidantoj verŝajne 
okazos ĉe la marbordo en Belgujo. Niaj anglaj amikoj estis pretaj aranĝi 
ĝin en Birmingham aü en Londono, sed la ŝipveturo al Anglujo kostas por 
la nederlandanoj pr. 100 guld. Por la belgoj pr. 45 guld. Ne eblas, en 1946 
pagi tiom grandan sumon. Espereble en 1947 la situacio estos pli bona, kaj 
tiam ni ĉiuj partoprenu en la granda T1O-kunveno en Anglujo! La inter-
nacian kunvenon en Belgujo aranĝos Floor Meydam, Owenstr. 59, Leerdam 
(Ned.). 

rolan
Notitie
Eltranĉaĵoj el La Juna Vivo 1945-1946 pri la blankenberga TJO-kunveno 1946.



INTERNACIA JUNULAR-KUNVENO DE TJO. 

Somero 1946: Car ni ankoraŭ  ne ricevis definitivajn proponojn el Nord-
francujo kaj Belgujo, ni ne jam povas sciigi detalojn pri la internacia kun-
veno. Estas tamen jam certe, ke la kunveno diferencos de la unuaj kun-
venoj en Groet kaj Tervuren, ĉar, kiel ni jam anoncis, gi estos por la matura 
junularo kaj junulargvidantoj. Tio signifas, ke ni dediĉos nin pli al la solvoj 
de aktualaj problemoj ol al la amuza pasigo de nia feriol Kaj sekve estas 
necese, ke niaj grupoj jam nun pritraktu la aferojn, pri kiuj ili deziras sol- 
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vojn aŭ  ŝanĝojn. Ni pensas ekzemple pri la kunlaboro kun aliaj organizoj 
kaj la eventuala fikso de agolimo por aktivaj membroj (vidu la notojn pri 
tio aliloke eu la gazeto). Oni zorgu, ke la Leestontoj de la kunveno antaŭe 
havu klarecon pri la diversaj organizaj aferoj, por ke ni en la int. kunveno 
ne perdu tempon per diskutado. 

Malgraŭ  la pritraktotaj „organizecaj" aferoj, la kunveno farigu vera „TJO-
kunvenol pli ol la pli-malpli gravaj internaj aferoj la aktualaj nuntempaj 
mondproblemoj havu nian atenton. Nia kunveno farigu manifestacio de la 
paca volo de la mond-junularo1 

En la vesperaj variaj programoj ni havu regule prelegon pri iu kultura 
temo. Ni petas la ĉeestontojn sciigi al la sekretario, se iu deziras fari pre-
legon pri ia temo. 

Ni akcentas, ke ni nepre ne akceptos subtenantajn (plenagajn) mem- 
brojn, kiuj ne aktivas je la tereno de la junularlaboro. 	F. M. 



INTERNACIA JUNULARKUNVENO DE TJO. 

Somero 1946a. La internacia Junularkunveno okazos en Blankenberge, 
Belgujo, en la fino de julio aŭ  komenco de aŭgusto. Ni jam havas certecon 
ke ni povos uzi la junulargastejon, kiu apartenas al la Instruista Instituto; 
plej verŝajne ni povos uzi ankaŭ  la instruistan lernejon mem. 

Detaloj sekvos kiel eble plej baldaŭ ; sed jam nun anoncu vin ĉe Floor 
Meydam, Owenstr. 59, Leerdam (Ned). 

La programo enhavas: vizitoj al la marbordo, festvesperoj, laborkunsidoj, 
prelegoj, ekskursoj, liberaj promenadoj, ktp., ktp! Skribu al la sekretario 
se vi kunlaboros en la programoj (prelegoj, teatraĵoj, kantado, muzikado, 
deklamado, dancado, ktp.), kaj ĉu vi povos kunpreni propran tendon. — 
Frutempe zorgu pri la landlimaj formalajoj! — Interrilatu kun la landaj 
ĉefperantoj pri komunaj aranĝoj je tio. 

Alvoko: Internacia Grafika Esperanto-Ligo (IGEL) denove estas rekon-
struita post la milito. Ciujn tutmondajn grafikajn esperantistojn ni vokas 
al komuna laboro. La jarkotizon vi povas sendi (5 int. respondkuponoj) al 
IGEL, poŝtkesto 12, Ulsvunda 1, Svedujo. 
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T.J.O.-RUBRIKO. 

(Sekr. Floor Meydam, Owenstr. 59, Leerdam, Ned.) 

La estraro kunvenis la 10an de marto en Amsterdam. 
Gi decidis partopreni en la kolektado de petskriboj al la Unuigitaj Nacioj 

(vidu LJV marto '46). TJO nur se necese memstare agados je tio; kie eble 
gi laboros en la kadro de la agado de la naciaj Esperanto-Organizoj. Por 
havi tamen superrigardon pri la aktiveco de la TJO-anoj je tio estas 
dezirinde ke en ĉiu lando la ĉefperanto (en Ned. la TJO-Centro) ricevu la 
plenigitajn formulojn kaj poste sendu ilin al la centra adreso kiu ekspedos 
ilin al IEL. 

Pri la lnternacia Junularkunveno en Blankenberge, Belgujo, diversaj estra-
ranoj aŭdigis pesimisman sonon, pro la nunaj ekonomiaj, politikaj, trafikaj 
cirkonstancoj internaciaj. 

Pro la fakto, ke probable ĉeestos en tiu kunveno ĉefe belgaj membroj 
kaj proporcie nur malmultaj membroj el la aliaj landoj,la estraro opiniis, 
ke la kunveno ne povos havi decidorajtan laborkunsidon. Tial la kunveno 
havos la karakteron de konferenco. Poste ni per enketo voĉdonos pri la 
farotaj decidoj. Tiucele aperos en „LJV" raportoj pri la organizaj priparoloj 
de la nacia kaj internaciaj konferencoj. 

La estraro decidis fondi lLbroservon. Gin prizorgos la TJO-Centro en 
West-Graftdyk (f.ino N. Kool). TJO transprenos la librostokon de la pri-
vata eldonejo de ges.roj v. Veenendaal, kiu ĉesos tiun entreprenon favore 
al TJO. 

Laŭ  raporto de la organizantoj de la „Inters'ane de ned. kaj danaj.in-
fanoj" la antaüpreparoj por tio bone progresas. 

El la raporto pri la filmservo montriis, ke la intereso por la TJO-filmoj 
estas eĉ  pli granda ol iam ajn. Tuj kiam eble, filmkopioj estos farataj por 
là, diversaj landoj. 

Svedujo (Cefperanto Karl Erik Karlsson, Upplandsgatan 691, Stockholm):.  
Aperis bonegaj artikoloj en „Esperantd-Tidningen" kaj en „Arbetar Espe-
rantisten". Multo en Svedujo ankoraü devas esti farata por Esperanto kaj 
Ti°. La svedaj Esperantistoj kaj TJO-anoj estas admonataj streĉi la fortojn 
por nia tre grava afero. Se vi ankoraŭ  ne estas membro, turnu vin al la loka 
peranto, aŭ  se en via loko ne estas peranto, turnu vin rekte al la supra 
adreso. 

Laboru aktive,. kaj fine ni venkos! Jen la signalvorto: Esperanto al la junu- 
laro. 	 K. E. K. 
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BELGUJO INVITAS!! 

Internacia Junularkunveno en Blankenberge 
2, 3, 4, kaj 5 aŭgusto 1946a. 

Fine definitive! En antaüaj numeroj ni aludis la egajn malfacila-
ĵojn por la aranĝado de ĝenerala, internacia TJO-kunveno, sam-
nivele kiel en 1938a kaj 1939a. 

Grandeca gesto de nia belga amikaro tamen forprenis la dubon, 
Cu la kunveno en Blankenberge povos okazi. La belgoj simple 
diris: „Kiel ajn, la kunveno en Blankenberge okazos. Ni aranĝos 
ĝin! Cu ĝi estos internacia? Ni ne scias, kiaj estos la ebloj de 
niaj alilandaj geamikoj post kelkaj monatoj, sed eiurilate: NI 
INVITAS ĈIUJN AKTIVAJN TJO-ANOJN!" 

Do, la belga sekcio aranĝas kunvenon; ĉiu alilanda membro, 
kiu volos kaj povos veni, estos bonvena! Kaj ni ĝojas, ke ni povas 
diri, ke por la nederlandanoj la ŝancoj ne estas malfavoraj. Ni 
instigas la anglojn, francojn, danojn, kaj ĉiujn aliajn: Faru vian 
eblon! La restadkostoj estos maksimume 16 ned. guld; la organi-
zantoj tamen faros sian eblon redukti tiun prezon. 

La vojaĝkostoj (tien kaj reen) por la ned. anoj estos prok-
simume 16,50 guld. de Amsterdamo al Blankenberge laü Vlissin-
gen. La nederlandanoj povos vojaĝi per ,komuna pasporto; kosto 
35 c. Oni povas pagi la tutan vojaĝon en Nederlando. Detaloj pri 
la ceteraj financaj aranĝoj ĉe la landlimo sekvos. 
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Ôeamikoj: MULTOPE AL BLANKENBERGE! 
Anoncu vin al: Carlos Braet, Esscheboomstr. 1, Brugge, Bel-

gujo. Klare indiku: adreson, sekson, naskiĝjaron, ĉu vi kunportos 
tendon, kaj ĉu vi iel povos kunlabori en la programo (kantado, 
muzikado, teatraĵo, ktp). 

Nederlandanoj anoncu sin al Floor Meydam, Owenstr. 59, Leer-
dam, Ned. 

la listo de la partoprenontoj: 
Belgoj: 1. Carlós Braet, Esscheboomstr. 1, Brugge (26-j); 2. 

Ph. Cultus, 3. Grand' Place, Braine-le-Chateau (18-j) ; 3. Ray-
mond Philippon, Rue de la Libération 64, Braine-le-Chateau (20-j). 

Nederlandanoj: 4. Henk Uittenbogaard, Koekoekstr. 22, Hilver-
sum (25-j); 5. Hans Luyting, Zd. Scharwoude (19-j); 6. Floor 
Meydam, Leerdam (26-j); 7. Siem de  Geus,  Heilo; 8. Maarten 
Leegwater, W. Graftdijk (23-j); 9. Job Kars, Marktstr. A 193, 
Raalte. 

- Nederlandaninoj: 10. Maartje Seilberger, Siondwarsstr. 16, Rot-
terdam; 11. S.ino E. y. Veenendaal-Bouwes, Limmen;; 12. Marie 
Snijders, „Avondzon",  Purmerend; 13. Ada v. d. Sleen, Nieuw-
lande; 14. Guus Bankersen, Koogerpolder (22-j). 

Francinoj: 15. Helène Bernard, Instruistino, Avignon. 
Angloj: 16. A. G. Bath, Colchester. 
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T.J.O.-RUBRIKO. 

(Sekr. F. Meydam, Owenstr. 59, Leerdam, Nederlando). 

Estrarkunveno. La 26-an de majo la estraro kunvenis en Amsterdamo. 
En tiu kunveno s-ino v. Veenendaal—Bouwes, redaktorino de „La Juna 
Vivo" esprimis la deziron, eksiĝi el la estraro. Sia motivo estas, ke ŝi deziras 
eklabori por la Homaranismo laŭ  konceptoj, kiuj transiros la esencon de 
supertendenca junularorganizo. Jam antaŭ  unu jaro ŝi intencis cedi sian 
funkcion, sed ŝi restis, opiniante ke la rekonstruo de TJO antaŭ  ĉio meritas 
ŝian atenton. Si nun tamen opinias, ke la tempo venis, ke aliaj povas trans-
preni ŝian laboron, kaj ke ŝi nun kviete povos dediĉi sin al sia nova laboro. 
Krom tio ŝi laboros por TJO daŭre kiel ano. 

La estraro, komprenante la motivojn de s-ino v. V.-B., akceptis la ek-
siĝon kaj decidis kandidatigi por la redakcio de „La Juna Vivo" f-finon 
N. Kool el West-Graftdijk, kiu ekde la fondio de „LJV" asistis s-finon v. V. 
kaj lastjare, kiel ĉefino de la TJO-Centro praktike jam redaktis la gazeton. 

Samtempe la estraro oficialigis la eksiĝon el la estraro de Jekke van Dijk 
kaj Job Kars (vic-sekretario). Jam tuj post la milito ambaŭ  anoncis sian 
eksiĝon. La motivo de ambaŭ  estis tempomanko. Car la estraro esperis ke 
ambaŭ  estraranoj post nelonge retrovos la entuziasmon por la junularlaboro, 
kaj ĉar, ĝisatendante la evoluon de la organizo, ne estis dezirinde elektigi 
novajn estraranojn per speciala enketo, la estraro tiutempe ne fintraktis tiun 
aferon, ĝi nun decidis kandidatigi por la funkcio de vic-sekretario Mary Kryt 
el Amsterdamo. La estraro nun konsistas el: P. Kryt, prez: F. Meydam, 
sekr: M. v. d. Horst, kasisto; W. Bant; H. Schut (filmservo). 

Plue la estraro pritraktis la diversajn kunvenojn de ĉi tiu somero: vidu 
la koncernajn rubrikojn. 

Ni kore bonvenigas jenajn novajn ĉefperantojn: 
Aŭstrujo: Johann Leopold Germela, Thongasse 3/3/12, Wien 111/40 (23-

j.). Cehoslovakujo: Jaromir Jermár, Zábéhlice, Jablonevá 23, Praha (24-j). 
Samideanoj en ĉi tiuj landoj, turnu vin al niaj novaj ĉefperantoj por komune 
starigi viglan junularlaboron en viaj landoj! 

Karaj Geamikoj 

Nun, kiam TJO yee estas starigita, kaj estas same forta kiel antaü la 
milito, mi opinias, ke la tempo estas matura, ke mi povas retiri min el la 
redakcio de „La Juna Vivo" kaj la estraro de TJO, por tute dediĉi min 
al nova tasko: La batalo por la idealo de D-ro Zamenhof, la Homaranismo. 

Kun ĝojo mi konstatas, ke vi ĉiam montris al mi sinceran konfidon kaj 
amon, kaj pro tio mi eldiras al vi mian plej koran dankon. 

E. v. Veenendaalr--Bouwes. 

La Kunveno en Blankenberge (2-3-4-5 aŭg). 

La programo aspektas tre alloge. Ĝi enhavas: prelegojn, eks-
kursojn al Brugge kaj al la marbordo, laborkunsidon, teatraĵetojn,  

ludojn, kantadon, ktp. Ciu partoprenonto lernu ion por la pro-
gramo, por ke ĝi estu kiom eble plej internacia! Cu vi jam posedas 
,,La Juna Vivo"-kantaron? Se ne, baldaü aĉetu ,ĝin ĉe via landa. 
libro-servo aü mendu ĝin rekte ĉe la TJO-Centro, ĉar ĝi estas nia 
komuna kantaro!  

La partoprenontoj dormos en junulargastejo, tendo, aŭ  ĉe Blan-
kenbergaj gesamideanoj. Eksterlandanoj jam estos bonvenaj la 
I-an de aŭgusto. 

Oni kunportu: litkovrilon, manĝilaron, pokalon, banveston. Se 
vi havas tendon: kunportu ĝin! Ne forgesu viajn flagojn kaj in-
signojn. 

La kongreskotizo estos 55 belgaj frankoj (f 3,50), post la 15a 
de julio 60 b. fr. (f 3,75). En tiu kotizo estas enkalkulitaj logado, 
ekskurso al Brugge, kaj ĝeneralaj kostoj. Trifoje tage oni en la 
akceptejo povos aĉeti manĝaĵpaketojn po 15 fr (3 bulkoj kun 
ŝinko) aŭ  po 17 fr (3 bulkoj kun ŝinko kaj ovo). En ĉiu restoracio 
estos akirebla varma tagmanĝo por 60-80 fr (3,75-5 guld). Ne-
derlandanoj povos pagi la vojaĝkostojn (vidu la antaŭan N. on 
de LJV) kaj kongreskotizon en Nederlando). 

Bedaŭrinde la nederlandanoj ne povos vojaĝi per komuna pas-
porto. 

Ciu partoprenonto do mem prizorgu pasporton. 
Oni kiom eble plej baldaŭ  petu aliĝilon, kiun oni tuj plenigu 

kaj resendu al Carlos Braet, Esscheboomstr. 1, Brugge, Belgujo. 
Nederlandanoj povas akiri la aliĝilojn ĉe la TJO-Centro, kaj ili bon-
volu resendi ilin al Floor Meydam, Owenstr. 59, Leerdam. Tio 
necesas pro la vojaĝpreparoj. Anoncu vin do baldaŭ! 

2-a listo da partoprenontoj: 
Nederlandaninoj: • 17. Sjouk Baarda (26-j.), Sanatorium K.P., Appelscha; 

18. Jo Sieders (25-j.), Julianastr. 9, Hoogeveen. 
Nederlandanoj: 19. Joĉjo Verstrael (24-j.), Vermeerstr. 156, Hago; 20. 

S-ro T. Aaldertsz, Edisonstr. 24, Wormetveer; 21. Rom v. d. Wal (22-j.), 
Zuiderkerklaan 13, Limmen; 22. Oene Hoekstra (25-j.), Koningsweg, Hip- 
polytushoef, Wieringen. 	 L/ h 

Kunveno en Soesterberg (7-14 aŭg). 

En la kunveno en „Kampoord", Soesterberg, Ned. rajtas parto-
preni nur junaj TJO-anoj (ĝis 30-j.). La kostoj por la tuta semaj-
no, ĉio enkalkulita estos f 17,50 (do ne f 15, kiel ni anoncis en 
la antaŭa No.). Oni anoncu sin kiom eble plej baldaü ĉe Mary 
Kryt, Veeteeltstr. 156, Amsterdam. Espereble ĉiu helpos en la pro- 
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Vendredon, la 2-an de aŭgusto: Posttagmeza kunveno: Philippe 
Cullus (Belgo) parolos pri „Cu la junular-Organizoj esperantistaj 
kaj neesperantistaj povas influi unu la alian?" 

Vespere: Parolado de Carlos Braet. La filmo pri Tervuren. 
Sabaton: Antaŭtagmeze: Laborkunsido de la belga sekcio de 

TJO. 
Posttagmeze: Al la marbordo. 
Vespere: La filmo pri Groet. — Parolado de S-ro Roose (Belgo). 
Karl Erik Karlsson (Svedo) parolos pri Svedujo. 
Dimanĉon: Antaŭtagmeze: Laborkunsido de TJO (estraro). . 
Posttagmeze: Ekskurso al Brugge, la „Venecio de ]'Nordo", 
Boatveturado sur la bruĝaj kanaletoj. Pririgardo de la urbo sub 

gvidado de S-ano Roose. 
Vespere: Festvespero. La belgaj junulargrupoj prezentos kanta-

don kaj muzikadon. 
Ne eblas jam doni la tutan programon. Ciu partoprenonto ri-

cevos ĝin presita ee sia alveno en Blankenberge. 
La oficialaj kantoj estos: „la Espero" kaj la „Kanto de la junu- 

lar"' (vidu la antaŭan numeron). Kiu havas muzikilon, kunportu 
ĝin! 

Lastaj sciigoj pri la Blankenberga kunveno. 

Eksterlandanoj alvenu la 1-an de aŭgusto. Oni unue prezentu 
sin en la akceptejo: Rijksnormaalschool, Jeugdherberg, De Smet 
de Nayerlaan 117, Blankenberge (200 m. de la stacidomo). 

Disiĝo je la 5-a de aŭgusto. 
Oni petu aliĝilon de Carlos Braet, Esseboomstr. 1, Brugge, Ho-

landanoj petu ĝin de Floor Meydam, Owenstr. 59, Leerdam. La 
plenigitajn formularojn oni sendu rekte al Carlos Braet. 

Kelkaj punktoj el la programo. 

Jaüdon, la 1-an de aŭgusto: Vespere Joĉ jo Verstracl (Holan-
dano) parolos pri ,,La utilo de korespondado". 

3-a listo da partoprenontoj: 
Anglinoj: 23. S-ino W. M. Rixham, 13 Rokeby Terrace, Heaton, Newcastle 

on Tyne 6. 
Belgoj: 24. Frans Wartens (17-j), Veldstr. 58 A. St. Kruis; 25. Marc. 

Braet, Willem de Roolaan 10, Nieuwpoort (20-j); 26. Jacques Couwenberg, 
Koninginnelaan 18, Blankenberge (11-j). 

Cehoj: 27. Jan Lamacka, Kukuĉinova 1524, Trenĉin (27-j). 
Francoj: 28. F-ino Armande Camo, 6 rue E. Michel, Montpellier. 
Nederlandanoj: 29. Petto Rulofido, Schoolstr. 43, Diemen; 30. Jan Leguit 

(20-j), Krommeniedijk; 31. Huib Oortwijn (23-j), Krommeniedijk; 32. C. 
Rens (25-j), Burgerbrug; 33. Arjen Pietjou (22-j), Leeuwarden; 34. M. Hart-
man, Wormerveer. 

Nederlandaninoj: 35. F-ino E. M. F. Spits, Blerick; 36 Mary Krijt, A'dam. 

Nepre ne forgesu kunporti kuleron kaj teleron, ĉar oni kelkfoje povos 
manĝi supon. 
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Kunvenoj. 
Pro cirkonstancoj ne eblis aranĝi internacian junularkunvenon. 

Pro la iniciato de la belga sekcio tamen okazos en Aŭg. '46 inter-
nacia konferenco, aranĝata de TJO/Belgujo. 



NIAJ KUNVENOJ. 

Blankenberg (Belgujo) (2-5 aŭg) : 

La alveno. 

Post bedaŭrindaj malfacilaĵoj ni finfine alvenas en Blanken-
berge, kie ni, post refreŝiga trinkado, serĉas la junulargastejon. 
Antaŭ  la lernejo ni subite ekvidas du konatojn: Carlos kaj s-ro 
Debaene, kun bele vestita, blondhara junulo, kiu portas pezan va-
lizon. Li estas Karl Erik Karlsson, nia sveda ĉefperanto. Ni eniras 
la lernejan parkon (prefere mi lernus tie anstataŭ  en Bruselo!) 
kaj jen Esperantujo: la junulargastejo kun .ĉirkaŭaĵo. Du tendoj 
jam staras. Ho! mi vidas malnovan konaton: Siem de Geus! Mi 
bone memoras lin, de nia renkontiĝo en Hilversum. 

Nun Raymond kaj Berthe starigas la tendon kaj mi iom helpas 
Carlos ordigi la kongrespaperaĵojn (aŭ  paperaĉojn). Bruĝanoj, 
kiujn mi ne konas, jam ĉeestas. Ili ŝajnas mutaj, komencantoj. Sed 
ilian mokridon mi bone komprenas, kiam mi post la kvara klopodo 
ankoraü ne sukcesis bruligi fajron. Helpeme ankaü ili provas 	 
kaj sukcesas. 

Nun venas holandanoj. Mi tuj rekonas s-finon y. Veenendaal kaj 
ankaŭ  Henk kaj Hans kaj la strangan sed simpatian Petro Rulof-
ido. Kia plezuro revidi ĉiujn amikojn! 

Malgrabla laboro komenciĝas: la distribuo de pajlo. Mi long-
tempe rememoros kiel mi rompis al mi la cerbon por dividi tiom 
malmulte da pajlo inter tiom lacegaj samideanoj. Kiel rezisti al 
maljunula plendo? Kiel rezisti al knabina rideto? 

Francinoj alvenas. Ili vojaĝis vagonare ĝis Dunkerque kaj bici-
klis de tiu loko al Blankenberge. Mi jam konis s-finon Turin pere 
de korespondado, mi nun vidas ŝin, kaj baldaŭ, ravate, mi aŭdos 
ŝin! 

La unua vespero finiĝas. Ciu estas laca kaj unue zorgas pri 
manĝado kaj dormado. Mia amiko Maertens prizorgas la manĝo- 
servon. Mi opinias, ke neniu tion bedaŭras! Post laciga tago ni 
enlitiĝas, aŭ, pli prave, mi surligniĝas, kaj aŭdas de ĉiuj flankoj 
malbondezirojn al la pajlo-disdoninto. 

En la nokto mi vekiĝas. Cu flugmaŝino ronkas??? Ne — Viro! 
Mi turnas min 	 kaj 	 nenio plu 	 

La lasta tago. 

Post plene sukcesinta festeto ni iras al la kampfajro, pretigita  

de Alain. Baldaŭ  la flamoj torde supreniras al la ĉielo, la ligno 
kraketas, kantoj sonas. Kantoj en nia kara Zamenhofa lingvo, kiuj 
unuigas nin. Kantoj en la franca, nederlanda, angla lingvoj, kiuj 
pensigas nin pri la patrujo, pri niaj hejmoj, sed ankaŭ  pri tiuj 
de niaj kamaradoj. 

La kampfajro finiĝas sufiĉe frue. Oficiale la Internacia Kon-
ferenco de TJO finiĝis, sed ne eblas disiĝi. Grupoj staras. Adiaŭoj 
flustriĝas malgaje. Kelkaj ŝajnas ĝojaj, sed oni klare vidas, ke 
tio estas nur perforta gajeco 	 

La nokto estas mirinde bela. Mi ne volas enlitiĝi. Ankaŭ  Petro 
Rulofido ne. Ni ekpromenas en la parko. Petro parolas. Mi res-
pondas. Sed mia buŝo funkcias aŭtomate, ĉar la brilaj steloj kaj 
malhele lumigita ĉielo ŝutis en min pensojn pri ĉio, kion mi revidos, 
pensojn pri .ĉio, kion mi forlasos, pensojn pri amatino, pri ge-
patroj, fratoj, geamikoj, pri Hans, Henk, Marcel kaj Manjo, Ray- 
mond kaj Berthe, pri la kunveno 	 Cio ĉi moviĝas en mia 
cerbo senorde, kvazaŭ  ŝutita el grandega sitelo. Kaj mi iĝas mal-
gaja. P'etro paroladas kaj kelkfoje mia spirito revenas teren. Fine 
li deklamas la esperanto-tradukon de „Ballade des Pendus" de 
Francois Villon. Mia cerbo kvietiĝas, ravata de la preĝo de tiu 
rabisto, kiu estis pli homa ol multaj el ni. 

Ni revenas al la junulargastejo. Kelkaj TJO-anoj residiĝis ĉirkaŭ  
la fajro, kiun Alain revivigis. Dolĉaj, melankoliaj kantoj lulas 
nin 	 Fakulo trovus erarojn, sed ĉi tie ĉio venas el la koro, 
kaj neniu atentas ,neniu pripensas plu. Nur kantas dekkvin 
koroj 	 

Jam estas la tria matene. Mi serĉas kovrilon kaj ekkuŝas sur la 
teron. Petro Rulofido deklamas „La violono de l'Cigano" 	 
Mi endormiĝas 	 

Philippe Cullus (Belgujo). 
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T.J.O.-RUBRIKO. 

(Sekr. F. Meydam, Owenstr. 59, Leerdam). 

Pri la laborkunsido en Blankenberge aperos aparta bulteno, kiun 
ricevos nur la TJd-anoj. 

El la nederlanda TJO-Sekcio. En 1947 skotaj gejunuloj estos invitataj por 
4-semajna restado kaj migrado en Nederlando. La nederlanda sekcio zorgu 
pri dormlokoj kaj manĝaĵoj dum la monato julio. En la fino de julio neder-
landaj gejunuloj' akompanos la skotojn al Skotlando kaj restos tie dum la 
monato aŭgusto kiel gastoj de la skotoj. 

Jen proponoj kiel solvi la financan  ilrohlemon: 
I. Ni laboru per listoj por kolekti monon (Mendeblaj ĉe A. Wendt, Laing's 

. Neckstt. 331, Amsterdam).  
2. La filmservo de la nederl. sekcio donos 50 % de ĝia profito. 
3. Wendt pretas prelegi pri Skotlando en la nederl. kaj esp. lingvoj. La 

profito estos por la skota aventuro. 
4. Oni instigu grandajn firmojn reklami siajn varojn en la „Tago-libro pri 

la granda aventuro". Gi estos kunmetita el la verkaĵoj de la nederlandaj 
kaj skotaj partoprenintoj mém, kaj aperos en tri lingvoj (esperanta, angla, 
nederlanda). 

5. Oni pretos prezenti mallarĝfilmojn skotlandajn dum julio en Nederlando 
kaj nederlandajn dum aŭgusto en skotlando. 

Kiu volas 	per io supremenciita, aŭ  havas aliajn ideojn, turnu sin 
al A. Wendt. 

Ciuj, kiuj deziras partopreni, tuj anoncu sin (14-18-jaraguloj). Kiu ne sci-
povas Esperanton devas sekvi kurson. 

La nombro da partoprenontoj estu kiom eble plej granda! Ni per ĉiuj 
rimedoj kolektu monon, por ke la partoprenkostoj estu minimumaj! 

Ni -urge alvokas ĉiujn Esperantistojn, el kiu ajn movado, ke ili helpu! 
Forta junularmovado ja estas en la intereso de ĉiuj movadoj! 

Dumonate ni raportos pri la evoluo de nia plano. Kiu volas kunlabori aŭ  
subteni la aventuron do klare sciigu sian adreson. Ciuj subtenantoj estos 
menciataj en, la „Tagolibro". 

Gejunuloj! Al Skptlando ni kunportu diversajn naciajn kostumojn! Kiu 
havas da ili, aŭ  povas kudri ilin, bonvolu sciigi tion al André Wendt. Ankaŭ  
sciigu, ĉu vi kapablas popoldanci aŭ  instrui tion,,kaj ĉu vi ludas muzikilon! 

Dum Kristnasko ni kunvenos en junular-gastejo (ni poste pli detale in-
formos pri tio) por persone kontakti kun ĉiuj partoprenontoj en la granda 
aventuro. Jam nun anoncu vin, por ke ni zorgu pri gastejo kaj rezervitaj 
lokoj! 

Se eble la tuta Aventuro estos filmata. Tiel ni havigos al la Esperantistaro 
tre unikan kaj bonan propagandilon! 

La Lotumado por akiri filmaparaton bone stikcesis! Plena listo de la pre-
.mioj aperis en la Bulteno de la nederlanda sekcio. Financa raporto sekvos 
eu la sekva bulteno. 

Non la filnuij povas esti prezentataj en ĉiuj lokoj! Se vi deziras montrigi 
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la filmojn de propagandisto bonvolu turni vin al A. Wendt, Laing's Neckstr 
331, Amsterdam-O., kiu dum kelkaj semajnoj vojaĝos tra Nederlando. 

Perantoj en aliaj landoj: Sekvu la ekzemplon! 

Blankenbergaj Impresoj. 

Jam ĉe la kornenciĝo ni tuj sentis: tie ĉi denove regas la bon-
konata TJO-sfero. Malnovaj amikoj, kiuj dum longaj jaroj ne vidis 
unu la alian, nun denove renkontiĝis. Bone montriĝis, kiel fortaj 
estas la ligiloj de amikeco, fatitaj antaŭ  longa tempo, kiujn eĉ  la 
kruda milito ne povis rompi. Sed ankaŭ  la novaj amikoj, kiuj unu-
afoje estis en nia rondo, tuj sentis sin hejme kaj ĉie oni vidis 
gajajn vizaĝojn. 	 • 

Ne facile estas diri, kio estis la plej bela parto de la kunveno; 
ĉio estis tiel bonege organizita, ke nenie aŭdiĝis plendoj aŭ  mal-
kontentaj vortoj: honoron kaj dankon al nia diligenta belga ĉef-
peranto, kiu kun sia entuziasma grupo tiel bonege laboris. La 
Blankenberga Konferenco ĉiam restos en nia memoro kiel unu el 
la plej belaj internaciaj TJO-kunvenoj. 

Inter la ĉeestintoj estis junulo, kiu de la komencigo de la milito 
ne plu povis ridi. Oni jam pensis, ke li tute forgesis ridi gaje kaj 
senzorge. Tamen dum la Blankenberga kunveno li subite denove 
ekridis, kaj la zorgaj trajtoj en lia vizaĝo malaperis. Simila estis 
la sperto de preskaŭ  ĉhi; oni sentis, ke la Vivo ĉiam havas celon 
kaj ke ĝi estas altvalora, malgraŭ  ĉio. Klare oni vidis, ke ankoraŭ  
ekzistas bono kaj fideleco inter la homoj kaj ke ne ĉiu estas tiel mal-
bona kiel oni emis pensi dûm la nigraj jaroj de la milito. Kaj ĉu tio 
ne estas kaŭzo por ridi kaj kanti? Amikino nia esprimis tiun anim-
staton: „Himno al la Oojo" estis la nomo de la belega kanto de 
L. v. Beethoven, kiun ŝi kantis. Ciuj spertis iom de la superaj sen-
toj, kiujn oni ne povas esprimi per vortoj. Sed aüdante la belege 
klaran voĉon de nia franca ĉefperantino oni tuj komprenis: Ooju 
pri la vivo, pri nia ijuneco kaj saneco' kaj gardu la kredon pri pli 
bona mondo, kiu finfine devos veni. Kaj krom tio: laboru por la 
idealo, estu optimismaj kaj propagandu ĉie kie nur estas okazo. 
Ĉar ni, junaj Esperantistoj, bone scias, ke la granda Idealo de 
mondpaco nur tiam estos efektivigata, kiam ĉiuj homoj' almenaŭ' 
povos kompreni unu la alian. Esperanto estas la bazo sur kiu la 
aliaj idealoj povas estis konstruataj. Nia estas la malfacila tasko 
fari la bazon kiel eble plej forta. 
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Pro tio mi multe bedaŭris, ke parto el niaj anoj ne ĉeestis la 
laborkunsidon. Se ili scius, kiel okazas niaj TJO-kunvenoj, ili certe 
neniam plu forrestus. Laŭ  mi dum niaj laborkunsidoj gni plej bone 
spertas la amikecon kaj laboremecon inter la geanoj. En la ĉiu-
taga vivo oni tiom baldaü forgesas, ke ankoraü ekzistas aliaj aferoj 
krom la materia laboro-por-mono en fabrikoj aŭ  oficejoj. Ankaŭ  
ekzistas laboro per kiu oni ne pliriĉiĝas en la ordinara senco de 
la vorto, sed per kiu oni pliriĉiĝas en maniero multe pli valora: La 
laboro por la Idealo, kiu estas la sola laboro kiu plene kontentigas 

' 	nin. 
Mi estas konvinkita, ke ĉiu plene amuziĝis laŭ  sia propra ma-

niero, dum la kvar festaj tagoj. Sed mi ankaŭ  scias, ke la plej 
bonajn impresojn oni ricevas dum la kunsidoj en kiuj ni kune en 
bona harmonio priparolas la internan strukturon de nia organizo 
kaj niajn rilatojn al aliaj Esperanto-Organizoj. Per tiuj oni ricevas 
la instigon al laboro kaj nur per senĉesa laboro ni finfine atingos 
la Grandan Idealon. 

Amsterdamo, aŭg, 1946a. 	 M. K. 

Kvazaû en alia mondo 	 

Blankenberge, 3a Internacia, Junularkunveno. 
Belega loko en la ĝardeno de la „Rijksnormaalschool" (ŝtata 

instruista instituto) : Nia tendaro antaü la junulardomo. Tuj post 
nia alveno ni trinkis teon en angla-nederlanda esperantista rondo 
kaj ni estis hejme. Dum la tuta kunveno ni sentis nin en nova 
hejmo (escepte eble en la malmolaj litoj). En leteroj al amikoj 
mi skribis: „Ci tIe mi estas kvazaü en alia mondo 	" 

Vere ni estis en granda familio kaj ekzempla familio 	Kia ne- 
forgesebla amika sfero! 

Nur unu fojon mi malĝojis: Kiam mi vidis ke nur malmultaj per-
sonoj ĉeestis nian laborkunsidon. Kial? Cu la bela vetero kulpis 
pri tio? 

La kunveno pasis kun ĝiaj festvesperoj kaj la bela ekskurso al 
Bruĝo, sed ne forpasis la sfero, ĝi restas en la koroj. 

Ne plu forlasu nin, „Sfero", akompanu nin, ĉirkaüu nin, ĉiam 
kaj ĉiam vi estu ĉe ni, dum la laboro kaj en la familio. Ni, konante 
vin, kreos vin en la vivo de ĉiuj tagoj. Tio eblas! 

Henk Uittenbogaard. 
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