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stimata j Samideano j, t 

A1proks imiĝis denove la vintra sezono.- 
Forl as ita j kampoj! malga jaspekta j stratoj, vento, pluvo, baldaù neĝo - kaj  frosto...  
Sed  la endormiĝo de la naturo kvazaù estas signalo por ekvekigo de nova vivo  en niaj 

sekcio j .  La vesperoj plilongiĝas, en la klube j o j o j e ronkas la forno,  regas  agrabla mil- 
de varma atmo$ f ero en la ĉambro ka ,i en la koroj. 

Kaj por multaj el ni_e.j sekciestro j tiu revivigo do la kl uba agado samtempe signifas 
novaj zorgoj kaj klopodo j ; de i.li plejparte dependas ĉu vere la klubvespero j estos 
instruaj  kaj samtempe agrablaj kaj amuz iga j ke ĉiu membro ĉiam denove senpacience atendas 
la alvenon  de la invitokarto a.noncante novan kunvenon de la esperantista klubo. 

Jes, karaj kunlaborant o j , mi scias,  kompili kaj ellabori sufiĉan materialon  per -yio 

teni viajn klubanojn en vigla interesiĝo dum unu sola vespereto, postulas de  vile,. oferon 
de multaj, ,goje maloftaj horoj de via libera tempo .. ,Sed ne vane estos via laboro z u ,a, i 
ne fieras vin  senti kiel aliaj "Chamberlain"-o j , malpli grandstilaj certe,  kaj ne tiel 
mondkonata j , ped ne malpli meritaj,  .  kiuj  .  tago post tago, obstine kaj daùre, plenumas :°ian 
karan devon preparante la tutmondan pacon., en la; servo de via idealo, kaj, sen alia  rek nïn- 
penco  ol la "konscio ."mi aiportas mian ĉtoneton por la finf arado de la granda paco--konstru- 
ajo".?...eerforto kaj hombuĉado ĉiuloke en nia mondo ĉiu landoj en freneziga timturmento 
antaû la  okazonta jo j , armigadoj kiuj elsuĉae la lastajn monr imedo jn. de popoloj kiuj jam 
pereas en  mizero, ĉu ĉio tio denove ne klare pruvas ke urĝas la tempo kiam la  •"tutmon c 

familio"  konvinki gos ke ili ruem estas la pura kaùzo de sia malfeliĉo? Ho,  maikur age ne legu 
la ŝultrojn  kaj grumblu pri "utopi.o" . La realeco estas ke jam multe aii.igis en la men , o kaj 
en. la koro de la vastaj tavolo j , Ne plu estas la tempo kiam la homaro en .raviĝo admir i 3 iun 
imperiestron .ù aventuriston kiu kapablis milite konkiri la duonn globon. Veraj herooj 
nuntempe estas tiuj - kiuj sen altrudaj rimedoj, antaùgardas la pacon. Cu ne estas 	dam 
certa momento de la pasintaj semajnoj kiam la militodanĝero .ŝajnis plej minaca,  ĉiuj poli- 
tikaj partioj kvarail vetbatalis por aspekti en la okuloj de la publiko, la  probatala ±,o j de 
la paco?. 0A1. ni, pacaj batalantoj ne 'por unu momenta, sed por 'kiuj la mo`ndpaco iĝis -,:' v- 

konoepto,  al ni profiti la nunmomentan spiritostaton, favoran al ie. ideo de pondpaco H• enia n 
la.  momento- estis pli- oportuna, kaj neniam en la historio  .  la mater.ia j. cirkonstancoj, )a tek- 
nika j evoluo kaj kondiĉoj estis pli favoraj. 

Cu vere ni, malfortaj hometo j kompare al tiuj gigantoj ds la' mondpolitiko,.  povas havi 
ian influon en la duelo inter tondpaco kaj milito? Certo jes, kaj ne nur ni pavas  i.r~ŝ  ►_ùi 

Ain, sed se estas la volo de ĉiuj ni, ni faros ke la mondo havos pacop. Necesas nur tiu tre 
simpla rimedo fl 1) propagandi ĉie-,. ĉie,1 kaj ĉiam nian karan os oeranton'. 

2) peni per ĉiuj f orto j por ke la membroj de niaj klubo j iĝu modelaj c opc- 
rant isto,j . n.e  nur rilate la lingvon sod ankaû rilate la ideon. 

En plej  multaj el niaj sekcioj okazis pas int jaro Cseh-metoda kurso. Estas  do  nun la 
momento  firme komenci-la agadon sub §2. Antaù ol komenci la laboron, ni tamen  devas fari 
al ni nets  difinitan ideon pri tio kion ni volas  atingi, kaj esplori la  rimedojn oer 
ni .v 	atingi ĝin, Tio estos tiara á 	 ; 

LA VINTR.. PROGRAMO DE LA  SEKCI.O. 

I)  INTERNA  LABORO DE LA, SEKCIOJ 
A) Ôiu-  .nova sekeio, kaj ankaù la malnovaj sed kun novaj ano j , devas organizi 

kurson. tio  signifas ke ili devos á 1) rapide rememorigi tion kion oni jam  lernis o1 i true; 
2) daùrigi  la studador de la lingvo kaj perfe ktiĝi en" le praktika uzido de  Esperanto, 

En la  sekeio j kie jam  'estas kelkaj esperantlsto j , ne estos multe da ma lfacil  a j o j 
araniti tion,  ka . certe estos unu inter ili kiu prenos, sur sin la . taskon gvidi tian d . .' i gan . 

kurson. Ci  tie mi. mencias ke en Flandra. Esperanto Instituto estas havebla tre  taùga 
por tiu  celo, "La Ci.ut I vo", kiu kostas la vere ridinde nala ta prezo de nur  3.5C F . 

Je mendo  de alrn€ naù 10 ekzernpiero j , la prezo  .estas. nur 2 Fr... 7g1 rekomendas ĝin  ear 	(oec, 
ale taùgas  por la praktika uz o ,  de  .  .la lingvo kaj entenas aron da ekzercoj sur la  ple 
maj 

 

aferoj  el la ĉiutaga vivo kiel la titolo mem de la libro indikas . Bona libro for gra- 
matika instruo estas "Es-3eranto in 25 lessen"_, eidoni.ta de la Kursa Centro de  Fl. L.E t men- 
debla. por  Fr.17.50 je:.. poŝtkonto. 33.5. i83 (E.ro H.Rainson) Horbeeksche steenweg  54, *:iech - {_en x 

Sekc  io j  kies  ' mérnbro j  ĉiuj estas same novaj esperant isto j , ofte havas  la  okazon alvoki 
la kunhelpon de soertùlo el  apuda loko. Taman  se tio ne  ebla s ,  mi rekomendas ke oni t__,- 
studu su l:i Yidac o dei la plej lerta, la  6i-supre  jam iiurai can libron  { { sperarito in 5  t, 

a 	= nen  	tJ:) studman.iero, kaj ankau por .:_a gvidanto estas 



Sema no N° 
Kanto 	 

2 	3 
x 

f 

facila, afero, ĉar ĉiu leciono en havas la korektitajn taskojn kaj ekzercojn de la antaùa 
leciono. 

B) Car nepre necesas ke la klubvesperoj estu sufiĉe interesaj, parto de ĉ̀ iu kunsido 
estu rezervata, por pli agrabla arango, amuzaj ludoj kiuj samtempe povas esti sama lerniga j , 
konversacio en esperanto, prelegoj,

. 
 priparolado de la kiuba vivo mem.. 

C) estas tre bone de tempo al tempo inviti paroladiston aù pr.elegiston de apuda sekcio 
Vi scias ke Flandra Ligo, kies estraro ne tiras la laboron, organizis speciale tiu-cele la 
Servon de la Pre1egisto j , kiu certe estos valora helpo por niaj sekcio j . (Vidu tiu-rilate la 
numeron 6 de Komunikoj de la Estraro) 

Jen kiel S.ano E. Malmgren, estro de la propaganda fako de I.E.L. kaj. alte taksita 
spertulo en la fako, prezentas al e i modelan skecnon por klubaj kunveno j , kiun mi rekomendas 
adopti aldone al la parto de la kunveno rezervota al la daùriga kurso 

Esperanta literatur• 	$ 	. 

Esperanta historio 	x # 	 La sama programo ŝin ripetas ĉiu-monate ekcepte 
interpreta ekzerco 	 x :. 	 x I 	ke la lastan semajnon de ĉiu dua monato oni an- 
Viva gazeto  	 x 	 statauîgu la kvaran punkton de la program per 

x 	d 	erß ludoj au io simila. Teatra,l o 	 ancvesp 

	

r 	I 	I Lingva kvaronhoro 	xs 

Klubaj aferoj  	_ . x  1 	}..  x 
Liberaj temoj   ...................... 

(vojagrakontoj k.t.p. 
Mallonge á ni celu al tio ke, en la sekcioj, kie pasintjare okazis Cseh-kurso, ĉiuj la 

membroj la eble plej rapide havigu al si la kapablojn plej eiementa jn; kaj kiel ekzemplon 
mi nornas ai-sube la kondiĉojn kiuj rajtigas la esperar tisto jn en }ederlando partopreni en 
la ekzam.enó j por la diplorao A (lingva kapablo) : 
Skribe:  1)  traduki simplan tekston el la. Esperanta lingvo, 2) traduki simplan tekston en 
Esperanton, 3) skribi mallongan diktaton en Esperanto, 	. . 

Paroles 4) voelegi mallongan simplan E° tekston kaj traduki gin; doni respondon al kelkaj 
demandoj rilate al la gramatiko de la legita ĵ  o; 5) simpla konversacio 'en E°; 6) kelkaj 
scioj pri la E°-movado kaj historio. Krom tio la kandidato devas esti studinta la F nd .n 
tan Krestomation de D.ro Zamenhof, pago j . 1-177 kaj 268-316:   
La jam pli  spertaj esperantistoj kiuj povas alceli la akiron de 1 d ,,,; 10 o B devas t 
Skribe: 1) Traduki fra ,. enton el E°-verko aù revuo; 2) traduki nederlandan tekston en E°; 
3) fari redakti. j on en E°, ĉe kio il.i povas elekti inter seso da donitaj temoj; 4) skribi 
E°-diktaton. 
Paroles 5) havi sciojn pri la E°-literaturo kaj esti leginta almenaù seson da E°-verkoj, 
el kiuj 2 de D.ro Zamenhof kaj esti pristudinta 4 aliajn el aIdcni.ta listo tiamaniere ke, 
krom demandojn rilate al la enhavo, iii povas respondi al kelkaj simplaj demandoj pri la 
stilo(vortordo, verkmaniero, vortuzado k.t.p.) de la legita tuto;6) havi sufiĉajn sciojn 
pri la E°-movado kaj gia historio; 7) bone estri la tutan E°-gramatikon kaj povi. klarigi 
in Nederlandlingve;S) paroli Esperanton flue kaj senerare. 

Kiel anoncita en la lasta numero de Flandra Esperantisto, la estraro de Flandra Ligo 
nuntempe ankaù pristudas la starigon de Ek zamen-kornis iono por nia lando. 

II) PROPAGANDA LABORO; Vi ĉiuj scias ke la Kursa Centro organizas koresprpnda jn kur- 
sojn. En la sekcioj  kie nunvintre ne okazas elemeuta kurso, ĉiuj la klubanoj devas propa- 
gandi en sia loko por varbi lèrnantojn por tiu korespondi. kurso. La tuta kurso kostas nur 
5r.12.50 kaj la taskoj estas senpage korektataj de la Kursa Centro. Jen ankoraù tre facila 
rimedo por havigi al vib, klubo novajn membrojn post la fino de la koresponda kurso. Sekcio 
kiu suc .esis: lernanto jri por l.a koresponda kurso zorgu ke tiuj lernantoj de temp al tempo 
estu vi.z itata j de membroj de la kLubo, aù invitu .in kelkfoje al la komuna kunveno por 
kune prilabori la taskojn de la kurso. Ankaù iu de la sekcio povas korekti 1. tasko jn(&n- 
stataù eendi  ilin al la Kursa Centro) . Tio plifac i1igos la varbadon post la kurso. 

SEKCICJ kiuj deziras mem organizi elementan kurson 1i.ù iu aù alia metodo, kompreneble 
plene rajtas tion fari. 	 . 

Ne forgesu ke per la materialo de la MIGRkNTA EKSPOZICIO de Flandra Ligo, vi povas aran- 
ĝi tre efikan propagandota gon en via komunumo. 

Ankaù pensu al tio ke dum la vintro-sezono . viaj klub .no j havas pli multan tempon p041/  
	 Tial rapidu organizi vian KLUBBIBLIOTEKON i 

La ĉi-supra skenio por VINTRA-AGADO estis necese konciza, kaj mi nur povis doni tre ra- 
pidan superrigardon pri tio kio devos okupi vin dum tiu . sezono. Pliajn klarigoin kaj deta- 
lojn tre volonte donos perletere 

via 
Ant. DE TROE YER 
Grupkonsilanto Fi LE. 
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