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LA ORGANIZO
DE NIA MOVADO
En tre interesaj artikoloj tin temo
jam estis plurfoje tuŝata en nia liga
organo, kaj certe la konkludo de la
antaŭa artikolo prezentas allogan aspekton.
Nur imagu asocion, kiu grupigas ĉiujn enlandajn esperantistojn, eldonas
belan enhavoriĉan ampleksan gazeton,
kaj kapablas kunvenigi siajn tnernbrojn
en kongresoj kaj similaj aranĝoj imponaj al la eksterstarantoj pro muitnombra ĉeestado kaj alta kulturnivelo. Kaj
kian efikon la unuiĝo de kompetentuloj
esperantistaj, nun dise laborantaj en la
diversaj asocioj, havus sur la ĝenerala
stato de la movado ? Kaj la unuiĝo de
la monrimedoj ?
Kiel bela sonĝo la baldaŭa venko de
nia ideo desegniĝas sur rozkolora estonteco.
Sed ni forlasu momente tiun agrablan „Landon de 1' Fantazio" kaj esploru la eblojn por unueca movado.
Unue ni konstatu ke la voíêoj proponantaj unuecan movadon preskaŭ ĉiam
venas el la vicoj de la neŭtralaj asocioj.
Ni ankaŭ konstatu ke, dum ke en
niaj neŭtralaj medioj pli kaj pli forte
inontriĝas tiu sopiro al unueco, klopodoj estas farataj flanke de tendencaj
movadoj por nuligi tiun unuecon kie ĝi
hazarde jam efektiviĝis.
Jen nerefuteblaj faktoj ! Estas domaĝe, ke ni ne disponas pri objektivaj
raportoj el tiuj landoj kie grandskala
aj motivoj. Ni certe povus ĉerpi el
ili interesan studmaterialon rilCe al la
temo : organizado.
Koncerne la verŝajnan sintenadon de
diversaj tendencaj movadoj antaŭ la
unueco-demando, ni jam povas esti
certaj pri la sintenado de la katolikaj
esperantistoj : ili neniam oficiale kunlaboros kun la „laborintaj" esperantistoj.
Paroli pri pli vasta formo de organizajo kie la diversaj tendencaj grupoj ne
rezignus la propran propagandon estas
tutsimple utopio, ĉar por vera katoliko
neniu konsidero tiom valoras kiom lia
kredo, kiu, pro la okazo legi malsamopiniajn artikolojn, estas endanĝerigata.
Titt ĉi aserto ne estas kritiko, ĝ] estas nura konstato de fakto. Pri la
ver4ajna sintenado de la kristanaj esperantistoj. niaj nederlandaj am ikoj
mem plej bone scias kion pensi.
Kaj, se la „laboristoj" emus unuiĝi
kun la aliaj esperantistoj sur la landa
kampo, kial tiun unuecon oni ne kapablas efektivigi sur internacia nivelo ?
Tiam restas ankoraŭ la kazoj kiaj la
nia : ŝtato kie loĝas du, eĉ pli diversaj
popoloj, parolantaj malsamajn lingvojn.
Kiamaniere organizi tie la movadon ?
Cu sin apogi sur la ŝtatformo, aŭ sur
la parolata lingvo, sekve sur la popolo ? Por esperantisto, kiu celas al internacia heiplingvo apud la nacia lingvo, nur la lasta solvo estas akceptebla.
Kompreneble tiam estas starigenda
tutlanda komitato kiu entreprenus eventualajn pa§ojn ĉe la ŝtataj instancoj.
Sed la fakto ke oni ankoraŭ ne venis
al tiu solvo montras kiel rimarkigis la
antaŭa artikolo, la forton de tradicioj
kaj aliaj faktoroj, malhelpantaj unuiĝon.
Konklude ni povas diri ke la vojo al
unueco ankoraŭ ĉiam perdiĝas en la
malproksimecon.
Mejloŝtonoj sur tiu vojo estas la starigitaj interligaj aŭ intergrupaj kunlaborkomitatoj. Ju pli ofte okazas tiuspecaj kontaktoj, des pli ni proksimiĝas
al tutlanda, eĉ vere tutmonda Esperanto-organizado. Kaj Ia fakto ke la celo
de tiuj komitatoj, nome utili al Esperanto, foje estas misuzata de iuj partoprenantoj por fari propran propagandon,
ne devus deteni nin de plua laboro sur
tiu kampo. Per tiuj pli kaj pli intensaj
kontaktoj inter la anoj de la diversaj
asocioj eble renaskigos en la koroj la
malnova, jam preskaŭ forgesita sento
de frateco kiu regis en la koroj de la
unuaj esperantistoj.
Surbaze de tiu sento, unueco en la
organizado ne plu prezentos problemon.
Al tiu celo ni ĉiuj strebu !
BRABO.
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NIA DUA KOMUNA KONGRESO EN ROTTERDAM
PENTEKOSTON 1952
La ĉielo ploris, kiam ni elvagoniĝis
en Rotterdam por promeni al la kongresejo. Unu horon poste la pluveroj
falas torente ... „Ideala kongresvetero".
konsole diras la dikventra •salonestro,
kiu ĵus finis batalon kun la gvidanto
de la libroservo, pri la posedrajto de
la kafejaj tabloj, sed ni ne samopinias
kun li. Febre ni elpakas la librokofrojn
por ĝustatempe pretigi la standon kaj
manpremas kun la prezidanto kaj sekretario de la L.K.K. el kiuj la unua
duone resaniĝinta. trenis sin el la lito
kongresejen por lastfoja kontrolo. Jam
alvenas trempe malsekaj kongresanoj,
kaj danke akceptinte siajn kongresdokumentojn, ili okupas la tablojn kaj
pristudas la urban planon por trovi la
ĝustan vojon al la hotelo. Momenton
poste plenumiĝas la antaŭdiro de De
Bilt; ia pluvo ĉesas kaj la vetero invitas al promeno. Pluraj kongresanoj
akceptas tiun inviton kaj invadas la
urbon.
Je la 19.30 h, s-ro J. Telling, prezidanto de L.K.K. bonvenigas 150 kongresanojn, petante pardonon pro la modesta aranĝo de ĉi tin kongreso, kiu
estas iom improvizita pro la fakto ke
nur la 5-an de marto oni definitive decidis okazigi la kongreson en Rotterdam. Mankas honora komitato kaj
oficiala akcepto fare de la urbestraro.
sed tamen li esperas, ke la kongreso
alportos fruktojn al la movado. Li atentigas pri .,nova :aranĝo en la konrn
tura kaj socia vivo" en kiu kvar kompetentaj gesamideanoj prelegos pri la
praktika apliko de Esperanto en siaj
fakoj aŭ medioj, ear prave L.K.K. opiniis, ke la kongresanoj bezonas ian
spiritan nutrajon. Aparte li bonvenigas la eksterlandanojn el Pakistan,
Germanujo kaj Anglujo kaj reprezentantojn de la Tramista Grupo el R'dam,
esprimante la deziron, ke ankaŭ tiu
grupo baldaŭ aliĝos al LEEN, por intime kunlabori kun la aliaj. La prepara laboro de Cl tiu kongreso ja pruvis. ke la 3 sekcioj de L.E.E.N. en
R'dam amike povas kunlabori. Pluraj
landaj asocioj samtage kongresas kaj
s-ro Telling atentigas pri la internacia
renkontiĝo de F.L.E.-S.A.T. en Putten,
esprimante la deziron ke ĝi plene sukcesos. Malamikeco kaj malfido regas
en la mondo ĉirkaŭ ni kaj ni esperantistoj ludas rolon nur modestan, sed
gravan, propagandante ia ideon de lingvo internacia kaj konvinkante skeptikulojn. Al la kongresanaro li nome
de L.K.K. deziras agrablajn tagojn kaj
fruktodonan jarkunvenon.
S-ro G. Debrouwere, prezidanto de Fl.
L.E. bedaŭras. ke la kongreso ne povis
okazi en Antwerpen, sed tamen ĝojas,
ke la anoj de F1.L.E. nun denove povis
veni al samlingva lando por plifirmigi
la interfratiĝon. Li esprimas la deziron pri pli intima kunlaboro inter la
Beneluksaj landoj. Ni, progresemaj esperantistoj, serĉante punktojn de komuna intereso, montru al skeptikuloj,
ke intima kunlaboro estas tute ebla. Li
esperas, ke multaj nederlandanoj en
1953 venos al Flandrujo, por ĉeesti la
trian komunan kongreson. La flandroj
gastame akceptos la nederlandanojn en
sia mezo!
En sia bonvenigaj paroloj la prezidanto de L.E.E.N., s-ro H. J. Blokker
memorigas pri la oferemo de la pioniroj, al kiuj ni dankas la progreson de
nia movado. Ke Esperanto ne nur estas lingvo pruvas la fakto, ke homoj,
kiuj lernis tiun lingvon, komune kongresas. En postaj jaroj oni pli akcentis la praktikan valoron de Esperanto.
Ni ne forlasu la praktikan flankon,
sed restu idealistoj.
Salutas la kongreson reprezentanto
de la R' dama sekcio de NoSoBE dezirante sukcesplenan aranĝon kaj samtempe dankante pro la helpo de la
neŭtralaj esperantistoj en la eldono de
brajlaj verkoj en Esperanto.
Nome de la ĉefestraro de F.L.E. s-ro
Suurmans deziras fruktodonan kongreson. La nuna tempo ne estas tre favora por nia movado. Se n] deziras
sukcesi, ni unuavice akcelu instruon de
-

Esperanto en la lernejoj, ĉar ni bezonas la junularon. Mallonge li skizas
la klopodojn de la Oficejo „Esperanto
ĉe la Instruado" sur tiu kampo kaj esperas, ke Esperanto iam fariĝos deviga fako en la lernejoj.
Nome de T.J.O. ĝia prezidanto s-ro
T. Kanter transdonas salutojn kaj bonclezirojn, esprimante sian ĝojon pri Ia
pli intima kontakto, kiu estiĝis inter
T.J.O. kaj L.E.E.N.
S-ro Brakel transdonas la bondezirojn de K.U.N.E. menciante la agrablan
lcunlaboron en N.C.K.E. kaj la ekzamena komitato.
Reprezentanto de la R' dama tramista grupo „Nia Idealo" salutas la kongreson kaj deziras al la kongresanoj
agrablajn tagojn en R'dam.
S-ro Teo Jung salutas la kongreson
nome de „Heroldo" kaj voélegas salutleteron de s-ro F. Szilagyi.
S-ro Bashir transdonas salutojn de
la esperantistaro en Pakistan.
Nome de la R'dama kunlaborkomitato s-ino Obbes deziras fruktodonan
kongreson.
La sekretario, s-ro Driesen, votlegas
kelkajn salutleterojn i.a. de s-ro C. C.
Goidsmith, sekr. de U.F..A., de C.D.E.L.,
kongresanta en Kopenhago kaj de s-ro
Molera el Hispanujo.
S-ro J. Telling dankas la parolintojn
pro iliaj afablaj vortoj kaj fermas la
oficialan parton de la vespera program_o.
_
a,.
Post mallonga paŭzo - aĉetu librojn.
librojn!
f-ino M. H. Vermaas enkondukas la
programeron „Esperanto en la kultura
kaj socia vivo" kaj sinsekve parolas
s-ro G. F. Makkink, f-ino H. Veldhuyzen,
s-ro C. B. Zondervan kaj s-ino J. isbrucker-Dirksen resp. pri „Esperanto kaj
scienco", „Esperanto kaj junuiaro",
„Esperanto kaj instruado" kaj „Esperanto kaj federalismo", kaj poste „intervjuas" unu la alian laŭ „Foruma"
maniero. La prelegoj estis altnivelaj
kaj la kongresanaro eksterordinare aprezis la novan programeron, rekompencante la prclegantojn per atenta
aŭskultado, kvankam pro la sufoka atmosfero subĉiela kunveno estus pli alloga. Momenton poste refreáigante nin
en apuda kafejo ni konstatas, ke ankaŭ
tie oni „kongresan", ĉar la eminentuloj
de F1.L.E. rifuĝis tien por pritrakti diversajn problemojn kaj ... esplori la
kvaliton de la nederlanda biero. L.K.K.
saĝe agis, ne fiksinte tro longan programon por la unua vespero kaj ĉi-foje
oni vere laŭprograme povis „interkonatiĝi". S-ro Driesen, la sekretario de
L.K.K. modele plenumis Ia taskon kantigi la kongresanojn - pardonu: instrui
la verdstelularon pri la kantarto kaj
kelkaj Roterdamanoj regalis nin per du
skeĉoj en kiuj abundis lingvaj fenomenoj.
Dimanczmatene pluraj kongresanoj,
precipe anoj de FI.L.E. ĉeestis la Sanktan Meson kun prediko en Esperanto.
Je la 10-a horo komenciĝis la jarkunvenoj de L.E.E.N. kaj F1.L.E. resp.
en la kongresejo „Old Vienna" kaj en
la ,,Borsa Palaco". Kiel reprezentanto
de Fl.L.E. ĝia sekretario s-ro G. Maertens ĉeestis la jarkunvenon de L.E.E.N.
kaj s-ino S. Mabesoone-Visser repre
zentis la ĉefestraron de L.E.E.N. en la
jarkunveno de FI.L.E.
Je la 12.30 h. okazis komuna luno
en la kongresejo.
Vespere okazis komuna festmanĝo
en restoracio „Du Nord". Remaĉante
kaj digestante la abundan manĝon la
kongresanoj rapidis tuj poste al la kongresejo kie du junaj akordionisto j Erickaj Hjalmar, per kelkaj viglaj muzika
joj baldaŭ kreis festan „etoson".
Post kiam s-ro Telling voĉlegis saluttelegramon de Reĝa Belga Ligo Esp.ista, groningenaj geaktoroj prezentis
unuaktan komedion „Malgranda Eskapado". La talentplena aktoraro rikoltis plene merititajn laŭrojn. Post la
paŭzo La Bruĝaj Piratoj prezentis allogan kabaredprogramon konsistantan el
kelkaj skeĉoj, dancoj, kantoj kaj mirigaj artifikajoj de seriozmiena fakiro.
La skeéo „La Packonferenco en 1955"
-
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REDAKCIA SCIIGO
Kiel êiujare ankaŭ ĉifoje aperos nur unu somera numero de
nia gazeto, nome en aŭgusto (nro 7/8). Ni prokrastis la aperigon de ĉi tiu numero, por ke la
novaĵoj de la dua komuna kongreso de F1.L.E. kaj L.E.E.N. atingu la gelegantojn ne nur en
aŭgusto, sed tuj post la kongreso.
pruvis, kiel facile oni povas lerni Esperanton helpe de „ŝlosilo". Laŭ bona
tradicio sekvis balo sed la dancemuloj
ne estis grandnombraj.
Lundmatene tri aŭtobusoj veturigis
la kongresanojn tra la eksteraj kvartaloj de Rotterdam kaj laŭlonge de la
havenoj, kie oni vidis i.a. la konatan
ŝipon „Karel Doorman". Dum la veturo la kongresanoj povis rigardi ĉiujn
stadiojn kaj fazojn de la rekonstruo.
Post veturo en la unua etaĝo de „Groothandelsgebouw" la aŭtobusoj atingis
restoracion „Parkzicht" kie la ekskursantoj lunĉis. S-ro Telling dankas ĉiujn, kiuj kunlaboris por sukcesigi la
kongreson kaj s-ron P.M. Mabesoone,
la reprezentanton de la ĉefestraro. S-ro
Debrouwere nome de la flandraj partoprenintoj dankas pro la gastama akcepto en la vidinda urbo Rotterdam
kaj invitas la nederlandanojn veni al
Antwerpen en la jaro 1953-a por ke
rn foje é3fr 1 gs,ŜtofkaJ ne ia
laborantoj. La flandroj agos laŭpove
por prezenti al la anoj de L.E.E.N. allogan kongreson. S-ro Blokker substrekas la dankvortojn de s-ro Telling,
kiuj sendube interpretis ties sentojn.
Denove ĉi tiu kongreso, kiu plene sukcesis, atestis pri amikeco inter diversnacianoj. D-ro We g ener el Essen dankas pro la afabla akcepto kaj instiga
kongreso. Li venis kiel malriĉulo sed
foriros kiel rhiulo. S-ro P. M. Mabesoone diras, ke li havis facilan taskon,
ĉar R'dam disponas pri multaj aktivaj
geanoj. En ĉiu kongreso oni vidas la
samajn konatajn vizaĝojn. Se pli multaj partoprenus, la kongresoj povus
kreski al vera manifestacio. Nome de
ĉiuj kongresanoj li dankas la anojn de
L.K.K. kaj de la diversaj komisionoj
por ilia laboro. Kantinte ,.La Espero"
la kongresanoj adiaŭas, sed la plimulto
restas por posttagmeze partopreni la
tre interesan ŝipveturon tra la havenoj sub gvido de s-ro J. Th. de Goeij.
Finiĝis la dua komuna kongreso de
FI.L.E. kaj L.E.E.N. Cu improvizita
kongreso ? Eble, sed pli plaĉas al ni
la nomo ,,intima kongreso", ĉar malgraŭ la abunda pluvo kaj kelkfoje sufoka atmosfero la kongresanoj ne perdis sian bonan humoron kaj ĉi tiu kongreso vere distingiĝis pro amikeco kaj
intimeco. Kompreneble estis makuletoj, sed grava kritiko ne aŭdigis kaj ni
kredas, ke la kongresanoj kontentaj
revojaĝis al siaj loĝlokoj. Estis bona
ideo de L.K.K. sendi antaŭe al ĉiuj
kongresanoj la kongreslibron kun la
detalaj programoj. Imitinda ekzemplo!
Kaj nun . . ĝis Pentekosto 1953-a en
Flandrujo !
-

-

.

-

Interŝanĝnumeroj
de
Flandra Esperantisto
Notu nian ĝustan adreson :
Flandra Esperantisto
Postbus 342, Brussel
Belgujo.
SOMERAJ KURSOJ 1952
La nombro da aliĝintoj estas
tiom malgranda, ke ni bedaŭrinde
devis decidi, ne okazigi la planitajn somerajn kursojn de F1.L.E.
kaj L.E.E.N.
Agrablan ferion ! — Red.
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Wereldnieuws
Het bordje „Esperanto parolata" is
thans ook opgehangen in het Stedelijk
Museum te Amsterdam, het Frans Hals
Museum te Haarlem en de Bloemenveiling te Aalsmeer, terwijl in de Lunchroom van „De Bijenkorf" de spijskaart
ook in Esperanto verkrijgbaar is.
Op toeristisch gebied zijn de laatste
tijd weer verschillende folders verschenen met tekst in Esperanto, o.a. van
Keulen, Hamburg, Trondheim en Antwerpen.
De deelnemers aan de internationale
conferentie voor studenten-esperantisten,
die 17/8 - 24/8 te Schluchsee zal worden
gehouden, genieten een reductie van 50
pct. op de Duitse Spoorwegen. De
conferentie zal worden geopend door
dr. G.Ganuto, rector van de universiteit
te Parma.
Op 27 Juli a.s. zal de Oostenrijkse
kanselier dr. L. Figl het Zamenhof-monument in wdrgl (Tirol) onthullen.
De Zweedse regering heeft een subsidie van 4000 kr. verstrekt voor de
organisatie van de internationale cursus
over het huidige Zweden, die 27/7 - 2/8
in de hogeschool Bohusgiá.rden bij Giiteborg zal worden gehouden.
De internationale jaarbeurs te Padova
(Italië) maakt gebruik van Esperanto
en gaf o.a. een in die taal gesteld affiche uit.
In Recife (Brazilië kreeg een der
straten de naam Esperantostraat.
De Universiteit van Liverpool heeft
ook dit jaar weer een drietal prijzen,
de z.g. John Buchanan - prijzen, elk ter
waarde van 25 pond sterling beschikbaar gesteld voor studenten aan een
universiteit in het Britse Imperium of
onderwijzers aan een school in Engeland, die de beste Esperanto - vertaling
leveren van de eerste 5 hoofdstukken
van Gulliver's Travels en de beste recensie schrijven over een na de tweede
wereldoorlog oorspronkelijk in het Esperanto gepubliceerd boekwerk.

LIMOJ
Esperanto estas unu aspekto en la
batalo kontraŭ la diversaj limoj, kiujn
la homoj faris kaj faras. Konstante ni
kaj niaj sarspeculoj faras dividojn,
konstruas barilojn kaj gluas etiketojn
kun diversaj nomoj kaj distingiloj.
Kelkfoje tiuj distingoj estas geografiaj
kaj rilatas al urbo, provinco aŭ lando
de doveno ; alifoje ili indikas rason, religian kredon aŭ politikan konvinkon;
ofte ankaŭ rangon, profesion aŭ socian
pozicion. En si mem tiuj distingoj estas tute kompreneblaj kaj naturaj, sed
ni homoj emas klasigi kaj jugi ne laŭ
individuaj meritoj sed ĝ eneraligi laŭ Ia
fako, en kiun ni metis nian prijuĝatan
objekton.
Se oni renkontas unu Esperantiston,
kiu agas strange, oni diras ke la Esperantistoj estas stranguloj. Se iu firman
havas ĉefoficejon en unu urbo kaj suboficejojn en aliaj lokoj, la ĉefoficejistoj
parolas facile pri la „stultaj provincanoj"
kaj la aliaj pri la „sensencaj ĉefoficejistoj". En ĉiuj armeoj ekzistas malag•rablaĵoj inter infanterio kaj kavalerio,
same infanoj de unu lernejo ofte batalas
kontraŭ la lernantoj de alia apuda instruejo. Kaj tamen ĉie trovigas samspecaj homoj. Se iu fanatike batalanta
kavaleriano hazarde estus lokita en la
armeon kiel infanteriano, li sane fanatike batalus kontraŭ la kavalerio kiel li
min faras kontraŭ la infanterio.
Jam pro tiu kaŭzo la disspliteco de
la Esperanto- movado estas tiel bedaŭrinda. Esperantistoj havas la samajn virtojn kaj malvirtojn kiel aliaj
homoj kaj tial ankaŭ ili facile ĝeneraligas. Se iu ano de alia grupo agis
stulte aŭ eĉ malnoble (laŭ la opinio de
la juĝanto) tiu juĝanto emas diri:
„tiuj ...avoj estas stultuloj" aŭ „ill ĉiam agas malnoble". Inverse ekzistas
la tendenco ke kritiko el alia kampo je
la agoj de iu persono estas konsiderata
kiel kritiko je la sinteno de la tuta
grupo, al kiu tiu persono apartenas kaj
tiu (esence simpatia) solidareco fariĝas
danĝero por la kunlaboro de grupoj.
Esperantistoj havas la devon eviti
generaligojn kaj batali kontraŭ limoj
de iu ajn speco. Ili prenu antaŭ siajn
okulojn la ekzemplon de d-ro L.Zamenhof, kiu en ĉiu volis rekoni la homon
kaj nepre ne volis ĝeneraligi. Estas
mirige ke oni preskaŭ ĉiam ĝeneraligas
nur en negativa senco. 'Oni ne kutimas
aŭdi „La judoj estas noblanimaj kaj
geniaj", ĉar Zamenhof estis noblanima
kaj genia, sed la kontraŭon oni ofte
aŭdis.
Vi do kiel Esperantistoj klopodu serĉi en ĉiu, sekve nepre en ĉiu samideano,
la homon kaj la kunfraton.

FLANDRA ESPERANTISTO

LA STUDANTO
Uitwerking van de opgaven in het
vorige nummer :
Ricevis, dankas. Legis, sentis, intencis, respondi. Estus, estus, havis, skribi. c ojus, daŭrus, havus, skribi, enlitiĝi. Okupas, skribi. ŝatas, eklernis.
Estas, lernu, povi, kompreni. Parto prenos. Promesis, gvidos. Povos, povu,
interkonatigi. Havus, ekvojaĝus. Ricevi, salutas.
Kolektanto de arttrezoroj (artobjektoj) foje kondukis grupeton da interesiĝantoj tra sia domo. Inter alie li
posedis antikvan holandan slarantan
horloĝon. Fiere li asertis, ke ĉi tiu(ĝi)
bezonas esti streĉata nur unu fojon
ĉiumonate kaj dum tiu tempo eĉ ne
finu minuton malfruas. ,,Sed la horloĝo funkcias tute nialĝuste (erare)", iu
kuragis diri. „ear ankoraŭ ne estas
tiel malfrue." ,,Tio estas sekreto, sed
mi ja volas malkaŝi ĝin al vi," la gastiganto mistere respondis. „Se (kiam)
gi ekzemple indikas la kvinan, ĝi batas
(sonas) dek unu fojojn kaj tiuokaze
(tiam) estas dudek kvin minutoj antaŭ la tria."
Vertaal (A-examen 22 Mei 1952) :
Mijnheer K. is boekhouder 1) bij een
der grootste banken van de stad. Hij
zit voor zijn schrijftafel en kijkt op zijn
horloge. Het is tien minuten over half
vijf; over twintig minuten gaat hij naar
huis. Hij is aan het rekenen. P. moet
het drie achtste deel van drie en twintig gulden betalen ; dat is acht gulden
en twee en zestig en een halve cent.
Er wordt geklopt. Een bediende komt
de kamer binnen en zegt beleefd :
„Mijnheer, de chauffeur vroeg, of hij
mocht heengaan." Mijnheer K. denkt
een ogenblik na; hij herinnert zich,
dat de man al een kwartier wacht.
„Het is wenselijk" zegt hij, „dat hij nog
vijf minuten wacht, dan zal ik hem
deze brief geven". Vlug eindigt hij

ADIAŬO . . .

zijn brief. Zijn pen valt op de grond
en rolt onder de tafel. Na enig zoeken
heeft hij hem gevonden. Op de tafel
liggen twee portefeuilles 2) De kleinste,
die van bruin leer is, steekt hij in zijn
zak. Alvorens heen te gaan steekt hij
een sigaar op. De eerste en de tweede
lucifer breken. Met de derde wordt
de sigaar aangestoken. Onderweg denkt
hij aan zijn gezin. Met hun zessen zijn
ze. Hun oudste, een meisje. helpt haar
moeder in het huishouden 3). De anderen zijn jongens. De oudste ervan, die
onderwijzer wil worden, leert het vlijtigst. De middelste is zeer goedhartig;
hij zou zelfs zijn zakmes weggeven, als
men het vroeg. De jongste, die acht
jaar is, is erg speels; hij verveelt zich
nooit. Vanavond wordt er een mooi
toneelstuk gespeeld. Nadat mijnheer
K. twee biljetten heeft gekocht, gaat hij
vlug naar huis. Het is al donker, als
hij thuis komt. In de gang hangt hij
zijn hoed op. Dan gaat hij naar binnen.
1) librotenisto 2) paperu joj 3) mastrumado
Korektu :
1. Kion li rakontis al mi, ne povas
esti vera. 2. Li promesis al mi, ke li
certe venus. 3. Cu li estas same diligenta ol sia frato ? 4. La prezo de tiu
libro estas, se mi ne eraras, du guldenojn. 5. Mi ne memoras min la tagon,
ke mi unuafoje renkontis lin. 6. Okaze
de mia naskiĝdatreveno li donacis min
belan fontoplumon. 7. Lian ferion li
kiel kutime pasis ĉe siaj geonkloj en
Bruselo. 8. Kiel deserto li ricevis pladon de kompoto. 9 .Estas necese, ke
vi razas vin, ĉar vi ja ne povas aperi
nerazite antaŭ la publikon! 10. Li
restis sidi kiam mi venis en la ĉambro.
Uitwerkingen van Vlaamse cursisten
voor 10 Juli aan V.E.B., Studanto,
postbus 342, Brussel ; van Nederlandse
cursisten aan A. J. Kalma, Stadionkade
6, Amsterdam-Z,

Lapenna : Returiko
Lapenna : Aktualaj Problemoj
Peer Gynt, de H. Ibsen (bindita)
(broŝurita)
Bagatelaro, novelaro de Rosbach
Privat, Vivo de Zamenhof
Schiller: La Rabistoj
Andersen : Fabeloj III
La Sankta Biblio
La hundo Kruso (por gejunuloj)
Leteroj de Zamenhof I en II po
La mondo ne havas atendejon
Morto de trajno

5,8,50
G,75
4,50
3,25
2,30
2,30
5,90
1,80
8,55
2,50
5,30

Studiemateriaal:
Tra la labirinto de la gramatiko
Leidraad bij de literatuurstudie
Voorzetsels in het Ned. en Esp.
100 vragen over grammatica
Vortoj kaj esprimoj

5,90
0,45
1,50
0,35
1,15

Propaganda:
10 vel postpapier met enveloppen
deurschildje „Esperanto parolata"

5,50

Nieuwe boeken voor sterk verlaagde
prijzen :
Imperiestro kaj Galileano, het bekende werk van ,3.Ibaen, geb. f. 2,50;
Sienkiewicz : Kaptitaj en Nubio, eenvoudige taal, ook geschikt voor jongeren,
geb. f. 0.95 : H. Bulthuis: La Vila Mano,
orig. in Esp. geschreven roman, ruim
300 blz., eenv. taal, stevig geb. f. 2,65;
M. Koenen : Sunkrono f. 1,15 ; Geb. jaargang „La Juna Vivo", met vele verhalen, toneelstukjes, anecdotes, gedichten,
raadsels, oefeningen, enz., 196 blz. slechts
f. 1,10,

Voor studerenden:
P. Heilker, leerboek voor gevorderden
en hen, die meer willen weten dan in
een leerboek voor beginners staat slechts
f. 1,95 ; bijbehorend oefeningenboek van
f. 1,30 voor f. 0.65; Schidlof's woorden0,50 boek Esp.-Ned. en Ned.-Esp. plm 575
0,65 blz. geb. van f. 2,75 voor slechts f. 2,15

Attentie : Zend ons f 0,10 en U
ontvangt onze lijst van antiquarische werken, die wij tegen uiterst lage prijzen opruimen !

uit
Ieder die voor minstins f. 3,
bovenstaande aanbieding koopt, ontvangt zolang de vooraad strekt in Juni
en Juli een gratis boeken-premie!
--

Z.0--singel 5, Bergen op Zoom.
.1111111~11~w

.

Pluraj anoj agis laŭ nia peto, respondante al la demandaro, publikigita en
la maja numero kaj ni kore dankas
ilin pro la farita laboro. Sed por kompili fidindan statistikon ni nepre jèyzo-

nas multajn respondojn. Kial ne ĉiuj

sekcioj imitis la bonan ekzemplon, kiun
donis niaj junaj sekcioj Alkmaar kaj
Treebeek, sendante kolektivajn respondojn ? Temporaba la laboro certe ne
estas Tri minutoj sufiĉas por respondi
al la dek demandoj, publikigitaj en la
artikolo „Sociologia Enketo", en la 4-a
kolono sur paĝo 2-a de la antaŭa numero. Ni (afable sed urye petas ĉiujn
!

eneralajn anojn kaj sekciojn, ankoraŭ•
kiel eble plej baldai plenumi nian peton ! Sekciaj estraroj bonvolu disponi-

gi kelkajn minutojn de konversacia
vespero por doni al la ĉeestantaj membroj la okazon skribi la respondojn al
la demandoj, kiujn oni povas voĉlegi.
ear temas pri statistiko, ne necesas
mencii la nomon kaj adreson, do tiu
kiu preferas resti anonima, agu laŭplaĉe! La sekretario afranko pare sendu
la respondarojn en unu koverto al la
gen. sekr. s-ro A.J. Kalma, Stadionkade
6, Amsterdam. Koran antaŭdankon,
karaj gelegantoj!

-

DIVERSAJOJ

AUITOBUSE SUPER LA MARO

Okaze de la XIII-a Hispana Esperanto-kongreso okazos literatura konkurso
kaj ĉiu estas invitata konkuri ĉu per
lirika poeziaĵo originala aŭ tradukita,
kun libera elekto de rimo aŭ metriko,
ĉu per mallonga novelo, originala aŭ
tradukita, kun libera elekto de stilo
kaj temo. (Kun tradukoj oni sendu
kopion en la originala lingvo ). Oni
sendu la kontribuaĵojn kun klara indiko de nomo kaj adreso per rekomendita poŝto nepre antaŭ 30/6 al L.K.K.
de la XIII-a Hispana Kongreso de Esperanto, Pelayo, num. 7, 1, Valencia,
Hisp.

Turista Asocio „Naturamikoj" Esperanto-Fako, eldonas propran organon
„La Migranto" kiel ligilon de la esp.istaj naturamikoj, Informojn donas la
sekr.iino s-ino E. Burgler-Jezso, Markt
58, Geleen, Ned.

En Kortrijk (Belgujo) okazos 517-14/7
grandiozaj memorigaj festoj pri la historia batalo de la oraj spronoj apud tiu
urbeto en la jaro 1302. Samtempe okazos komerca foiro kun ekspozicio pri
la lin-industrio. La sekr. de la foiro,
s-ro J. Merks, Lange Steenstr. 10, Kortrijk, volonte donos informojn pri la
festoj kaj krome deĵoros en la foira
halo por doni informojn al eksterlandaj
esperantistoj.

La 24-a Itala Esperanto- kongreso
okazos en Bologna 6/9 - 10/9. Eksterlandanoj rajtas partopreni senpage, sen dante 2 resp. kuponojn por alsendo de
la kongresdokumentoj. Sekr.: Grupo
Esp.-ista, Piazza Medaglie d'Oro 3,
Bologna.

Pluraj blinduloj en instituto „Vlaams
Blindenwerk van hulp en bijstand", Lovendegem, apud Gent komencis studi
Esperanton kaj baldaŭ povos respondi
al brajlaj leteroj en tiu lingvo. Ni
speciale atentigas la anojn de NoSoBE
pri la adreso.

Kiam en 1945 s-ro P. W. Baas kaj mi
decidis doni novan forton al pro la milito agonianta L.E.E.N. s-ro P. W. Baas
grimpis sur la prezidantan seĝon kaj
mi eksidis antaŭ duonkaduka skribmaino por havigi al la L.E.E.N.-anaro
la unuajn postinilitajn novaĵojn pere de
sur aĉa papero ciklostilitaj informoj.
Kiam en Februaro 1946 „Nederlanda
Esperantisto" reaperis presita, mi kompilis aŭ verkis la artikolojn, necesajn
por plenigi la tiaman 8-pagan gazeton.
Neniu protestis kontraŭ la fakto, ke mi
arogis al mi la redaktorecon .... En
1949, kiam post la kontrakto kun Fl.L.
E. mi restis redaktoro por Nederlando,
mi ĉiumonate sendis la artikolojn al la t iama ĉefredaktoro d-ro Th.v. Gindertaelen. Denove neniu protestis .. En 1951
mi transprenis de li la ĉefredaktorecon.
Ankoraŭ neniu protestis ... Kaj jen,
post mia decido agi honeste kaj demeti la
kontraŭleĝe akiritan funkcion, oni protestas ... Strangaj homoj estas la esperantistoj ! Do ankaŭ mi ! ? Vere, neesperantistoj ofte konsideris min strangulo kaj frenezulo, ĉar mi oferis ĉiun
liberan minuton por pretigi la ĉiumonatajn novajojn. Tiom ofte mi aŭdis
tion, ke fine mi emas kredi, ke kvankam
ne freneza, mi tamen estas ne tute
normala, sed kiel ajn, kun plezuro mi
regule plenumis la redaktorajn laborojn,
kiuj tamen fariĝis tiom temporabaj, ke
fine- kontraŭvole- mi devis decidi demeti
tiun taskon. ei tiu numero estas la
lasta, de mi redaktita, sed antaŭ ol
adiaŭi miajn gelegantojn, mi nepre volas danki ĉiujn, kiuj kunlaboris por
plifaciligi mian taskon, sendante artikolojn, kritikojn kaj sugestojn. Ankaŭ
al la flandroj koran dankon, precipe al
d-ro Th. v. Gindertaelen, s-ro H. Vermuyten kaj d-ro F.Couwenberg. Koran
dankon ankaŭ al presisto Krol, kiu
modele plenumis sian taskon kaj multe
agrabligis mian laboron.
Esperante, ke la nova redaktoro sukcesos liveri al vi gazeton kun enhavo
pli varia kaj pli interesa ol la ĝisnuna.
kore salutas vin la eks-redaktoro.

SOCIOLOGIA ENKETO

BOEKENDIENST L.E.EeN.

:

H. J. B.

JUNI 1952

Al la internacia kurso pri „Nuntempa Svedlando" en Bohusgarden apud
Gotenburgo, kiu okazos 27/7 2/8 povas
aligi ankoraŭ kelkaj kursanoj. Kurskotizo por prelegoj, loĝo, manĝo kaj
stuclekskurso 75 sved. kr . Informojn
donas Sveda Esperanto-Instituto, Sibyllegatan 83, Stockholm.
-

estas vaste konata. Ni finos per amika
kunestado en konvena loko, kie vi per
bona manĝo havigos al vi forton por
la daŭrigo de la vojaĝo al Oslo en la
posta tago.
La kosto estos malalta, kaj vi estas
kore bonvena! Limdato por sinanonco
estas la 30-a de junio. eiujn informojn
donas „Esperantaj Turistaj Tagoj",
Skonertgatan 1, Giiteborg Vr, Svedujo.

Vi ja vojaĝos al Oslo ? ? Jes, tion mi
povas kompreni ! Kaj vojaĝante tien
la plej multaj el vi ja trapasos la svedan urbon Gotenburgo. Tiu urbo estas
laŭ grando la dua de Svedlando kaj la
plej grava havena urbo de la lando.
Cetere ĝi havas gravajn ŝipkonstruejojn.
la „patro"-uzinon de la globlagroj SKF
ktp. Tiun urbon vi ne povas preterpasi,
ne rigardante ĝiajn vidindaĵojn.
La esperantistoj en la urbo aranĝos
la 31-an de julio kaj Ia 1-an de aŭgusto Esperantajn Turistajn Tagojn. La
unuan tagon ni faros aŭtobusan veturon al urbo sur insulo. La vojo parte
kondukas vin super la maro, nome
per ponto inter multaj insuletoj kaj
ŝeroj. Rigardinte tiun urbon, ni enŝipiĝos en speciala ŝipeto por per ĝi veturi denove al Gotenburgo. Unu parto
de la vizitantoj faros la saman vojaĝon
en inversa direkto, komencante per la
ŝipveturo. La duan tagon ni faros
rondvojaĝon en la urbo per aŭtobuso,
rondveturon en la haveno per speciala
turista ŝipo, nomata ,,La Bufo", kaj
konata en la urbo pro la multaj vortludoj, kiujn produktas la gvidistoj. Ke
la esperantaj gvidantoj estos same spritaj, ni ne promesas. Ni aranĝos ankaŭ
eblojn por viziti muzeojn kaj ŝipkonstruejon. Vi verŝajne vizitos ankaŭ
nian amuzparkon, kiu pro sia beleco
(fino sube en la 3-a kolono)
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NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS NIA"
Alg. Secretariaat, schr. cursus voor beginners en uitleendienst :
Mr A. J. Kalma, Stadionkade 6, Amsterdam-Zuid, tel. 96160.
Penningm.: P. M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O, postrek. 34563.
Boekendienst, schr. cursus voor gevorderden en dipt. B: H Appel, Z.O. singel 5,
Bergen op Zoom, postrek. 76915.
Bibliotheek : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst : H. Bakker, Van Tuyllplein 33/1, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm.: Mej. H. M. Mulder, Zilvermeeuwstr. 29, Badhoevedorp
Cefdel. U.E.A. : P. Moen, Schaarsbergenstraat 104, Den Haag, postrek. 79167.
-

Postbus 342, Brussel.
Sekretario : G.Maertens, Prins Leopoldstraat 51, Sint-Kruis.
U.E.A. peranto: Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan 14, Blankenberge P.C. 4161..95.
Redakcio F.E.: Dr. T. va n. Gindertaeleu, Raghenoplaats 9, Mechelen.

Lijst Steunabonnerenten :
E. Symoens, Leopoldstad, B. Kongo: 150 fr.

KOMUNIKOJ
DE LA CEFESTRARO

KARAVANO DE L.E.E.N.
AL OSLO

Laŭ sciigo de la estraro de U.E.A. la
Universala Kongreso de Esperanto okazos en la jaro 1953 en Zagreb. Kvankam ni bedaŭras, ke ĝi ne okazos en
Amsterdam, ni aliflanke ĝojas pro la
decido de la U.E.A.-estraro, okazigi la
kongreson en 1954 en Amsterdam. La
ĉefestraro esperas, ke tiuj, kiuj jam
kontribuis monsumon al la garantia
kaso aprobos, ke la kolektita mono estos konservata por la kongresaranĝo
en la jaro 1954. Multaj, kiuj ĝis nun
ne kontribuis, ĉar la kongreso ankoraŭ
ne estis definitiva, nun certe sentos la
moralan devon per monsubteno ebligi
la aranĝon en la jaro 1954. Pro tio ni
kuraĝas refoje atentigi niajn legantojn
pri la cirkulero, aldonita al la januara
numero de nia gazeto. Agu kaj ...
pagu

Jam pli o1 50 gepartoprenantoj anoncis sin por nia aŭtobusa karavano al
Oslo! La necesajn devizojn (maks. 400
gld.) oni povos akiri, montrante la pasporton, ekde 16-a de julio. Estas rekomendinde, kunpreni kelkajn germ.
markojn kaj dan. kronojn. (Ne forgesu 60 kr. por la ŝipveturo!) Ciu estu la 30-an de julio ĝustatempe ĉe la
stacidomo en sia loĝloko.
La horoj de foriro el Nederlando estas
tiel fiksitaj, ke ĉiu partoprccanto ankoraŭ hejme povas preni varman manĝon.
Por la vesperaj buterpanoj ĉiu mem
zorgu ; same por la ĵaŭda matenmango.
Survoje al Frederikshavn ni povos
tagmangi ie en Danujo kaj se ne, ni tion povos fari sur la ŝipo. Estas konsilinde kunpreni sufiĉe da pano kaj
fruktoj. Pri la devizoj mi jam informis
vin. Ne forgesu ordigi vian pasporton
kaj nepre sendu ĝin al mi antaŭ la 1-a
de julio por la travojaĝvizo.
Relegu la duan cirkuleron por eviti
eventualajn malagrablajojn!

.

,

La ĉefdelegito de U.E.A., s-ro P.Moen,
pro manko de tempo estas devigata
demeti sian funkcion. En la jarkunveno sekcio Hago proponis s-ron F.
Weeke kaj sekcio Merkurio (R'dam)
proponis s-ron J. Telling. La sekcioj
povos sciigi nomojn de aliaj taŭgaj
kandidatoj antaŭ la 10-a de julio al la
gen. sekretario, s-ro A. J. Kalma. Stadionkade 6, Amsterdam.

Abonoj F.E. por kursanoj
Post la finiĝo de la kurso necesas
plu praktiki Esperanton, per legado
nome de Flandra Esperantisto. La
kursanoj, kiuj deziras nur duonjaran
abonon, povas escepte pagi 40 fr. (poŝtkonto no 2321.50 de la Liga Kasisto C.
Meeus, Dolfijnstraat 13, Antwerpen)
kaj tiel samtempe subtenas la Esperanto-movadon.

I.K.U.E - RUBRIKETO
ONI ? aŭ NI ! t.e. MI kaj VI !
En la unua artikoleto en kiu mi difinis nian deirpunkton, forfalis pro
spacomanko kelkaj linioj en kiuj mi
klarigis la enhavon de la antaŭa alineo
kaj la celon de nia aparta I.K.U.E.-rubriketo.
Pri tiu celo : poresperanta propagando en katolikaj rondoj per katolikaj
personoj aŭ grupoj mi asertis : le ke
ĝi plene harmonias kun la ĝenerala
celo de la universala Esperanto movado:
2e ke evidente nur la katolika gesami-

deanaro povos varbi en katolikaj rondoj
kaj tiel progresigi nian karan komunan
idealon.
Intertempe mi ricevis pli detalan raporton pri la Antverpena kunveno de
la 30a de marto en kiu mi legas : „en
la diversaj urboj kaj vilaĝoj oni klopodos kunigi katolikajn esperantistojn
por ke 1h faru propagandon ĉe seminarioj, lernejoj, monahejoj, ktp. Ili organizu specialajn kursojn.
Mi ŝatus scii Cu inter niaj membroj,
inter la legantoj de ĉi tiu gazeto, kaj
inter la iamaj membroj de F.U.K.E.,
troviĝas tiaj „oni" j, kiuj volas eklabori.
Mi pretas esti la kerno - sufiĉe mola
kaj ronda, ne timu lezajojn! - de grupo
por la urbo Kortrijk kaj la apudaj vilaĝoj. Mi proponos krei dumsomere
favorajn kondiĉojn por komenci kurson
kaj regulan grupvivon en la monato
Septembro. Kaj vi f
Kiel sekretario de la 5a Komerca
Foiro de Kortrijk (de la 5a ĝis la 14a
de julio ĉijara) mi povus elpendigi kaj
disdonigi tiucelan propagandmaterialon.
Sed por tio mi bezonas, inter alie, la
helpon de kapabla desegnisto (pentristo).
.

Justus Marks, Beheerstr. 8, Kortrijk.

E. de Wolf, J. de Breukstr. 18, Haarlem.

Rotterdam-Espero : 20/6 Lingva rus-ro J.Telling : Cu la komisiono nur
briko el N.E. 6; 27/6 Legado de teatraesploru la eblojn aŭ ankaŭ kompilu
ĵo, kantado.
ĝin ? S-ro J. Driesen : Se la kostoj ne
membroj. En la nuna jaro U.E.A. havas
estas tro altaj, ĉu tiuokaze la komisioen nia lando 446 in cl . membrojn (la
V.E.B.-Afdeling Gent (sekr. H. Pirenno rajtas decidi pri la eldono ? S-ro
antaŭan jaron 478), el kiuj 318 estas
nelaan, 25).- Om onze groepskas wat
H. J. Blokker : La paroloj de s-roj Telanoj de L.E.E.N. S-ro P. Moen konigas
nieuw leven in te pompen, heeft onze
NIA JARKUNVENO
ling kaj Driesen iom influas nian prosian intencon eksiĝi kaj dankas la
afdeling gedurende de maand April
ponon. La komisiono esploru la faritajn
ĉefestraron kaj delegitojn pro la agraPost kiam d-ro L. Wegener el Essen
twee tombola's ingericht. Werden versugestojn ; poste la ĉefestraro kontrolos
bla kunlaboro, samtempe instigante al
transdonis salutojn de la grupo en Esloot : 1. Een prachtige gekleurde foto
kaj donos al la sekcioj la okazon antaŭsen kaj de la Esp.-unuiĝo en Rejnlando,
pli forta subteno de U.E.A.
van Dr. Zamenhof, geschonken door de
mendi. La kunveno proponas komisioKritiko pri la gvidado de la ĉefestraro
s-ro H.J. Blokker je la 10.15 h. malferheer Besbrugge ; 2. Een reuzen Paasei
non konsistantan el f-ino E.Leopold kaj
kaj la redaktado de N.E.: S-ro E. de
mas la jarkunvenon. Li bonvenigas
gevuld met pralines, geschonken door
s roj G.Michels, Frieso Moolenaar kaj
la multajn ĉeestantojn, kaj aparte la
Wolf: La ĉefestraro, ne donis kaŭzon
de heer Vanneste. De overige avonden
J. Driesen, kiuj kune elektu kompetenpor. kritiko. Laŭdon al ĝi pro ĝia labodelegitojn de la novaj sekcioj E.E.N.C.
of gedeelten ervan werden besteed aan
tulon por la presado, ktp.
ro ! Aparte li laŭdas la redaktoron
(R'dam) kaj Treebeek. Estas ĝojiga
spreekoefeningen voor onze beginneAntaŭ la lunĉo s-ro C. Keur klarigas
de N.E. S-ro J. V. Holleman proponas
fakto, ke aligis novaj sekcioj, ĉar junaj
lingen, voorlezing of bespreking van
la celon de la sociologia cnketo de C.
sendi telegramon al s-ro P. W. Baas,
branĉoj ĝenerale pli kreskas ol maljunaj.
grammatikale moeilijkheden. Ons lid
D.E. kaj la ĝen. sekr. instigas la anojn
kiu pro malbona sanstato ne povas
Kvankam laŭnombre L.E.E.N. ne kres40cid to sciigae, ke-aekein--respondi al- la--demandar4 An laamaja _ J. de Mol, leerling pasteibakker, be;- -----1 4s•, lR trunko taraaa--F►besiiel
haalde de eerste prijs in een tentoonnumero.
Hoogezand protestis kontraŭ trazo en
estas kaŭzo por pesimismo, sed aliflanke
stelling te Brussel, met een kunstig uit(finota)
ni ne estu tro kontentaj. Ni estas nur
artikolo pri R'dam en la maja numero
gevoerd skulpteerwerk in suiker.
guto en maro, sed eĉ gutoj havas valode N.E. kaj asertas, ke la ĉefestrca.ro
caststraar
bedaŭras tiun frazon, kiu estis tro friron. Bedaŭrinde L.E.E.N. perdis kelV.E.S. Afdeling Mechelen : De akajn anojn, nome s-ron Donker, la favola. Li petas subteni la redaktoron
genda Mei werd normaal afgewikkeld ;
PLAATSELIJK
NIEUWS
man sekr. de L.E.E.N., s-ron Blekkingh,
per alsendo de artikoloj, ktp.
deze voor Juni ziet er uit als volgt :
s-ron Tiessen kaj la edzinon de s-ro
La budĝeto estas fiksata tia, kia ĝi
4/6 Enigmoj ; 11/6, Gramatika Vespero ;
Amsterdam. En Amsterdam fondigis
Wolters kaj li petas la jarkunvenon
aperis en N.E.
laŭ la sugesto de N.C.K.E. kunlaborko18/6, Variaĵoj ; 25/6, Prelego.
Propono de la ĉefestraro pri plialtigo
memori ilin per unuminuta silento. Ni
nJitato E.K.A., en kiu aligis la sekcioj
rrtY5,Yi,.L Izorgu, ke la malplenaj lokoj estu rede la kotizoj : La prezidanto sciigas ke
de ĉiuj en N.C.K.E. kunlaborantaj asojam nun ni havas deficiton kaj povas
prenataj de aliuloj, por ke la estonto
cioj, escepte de tiuj de F.L.E.
atendi pli grandan en 1953. Por ke
estu nia.
Kiel geprotokolantoj funkcios s-ino
L.E.E.N. havu sanan financan bazon ni
Por nova afero nova maniero : kolekArnhem : 19/6 Promenado al Velp,
maivolonte proponis modestan plialtigon
I. Rees-v. d. Ende kaj s-ro A. Hoogvliet.
to de noveloj, tradukitaj el la ĉina lingkolektiĝo 7.30 h. ĉe la haltejo WillemsS-ro H. Arends preferas oficialan stede la kotizoj, kvankam ĝi malfavore
vo kaj aperintaj en „EL Popola Cinio";
plein direkto Velp; 23/6 Promenado al
influos la sekciajn kasojn, kiuj ofte ne
nografian raporton, ĉar la koncizaj
eld. Fremdlingva eldonejo, Peking ;195Oosterbeek, kolektiĝo 7.30 h. antaŭ la
disponas pri sufiĉa mono por proraportoj ne estas taŭgaj gvidiloj por
paĝa, prezo ne indikita.
stacidomo ĉe la haltejo direkto Oosterla sekcioj. La gen. sekr. komunikas,
pagando. Kompare kun la antaŭbeek ; 2/7 Promenado al Mariëndaal,
ke la jarraportoj estas sufiĉe longaj,
militaj kotizoj la nunaj estas malLa plej forta voĉo de la paco, kolekto
kolektiĝo 7.45 h. ĉe la finhaltejo lin.
sed en N.E. ni povas presigi nur realtaj kaj ni konsilas al la sekcioj
de poemoj, tradukitaj el la ĉina lingvo
2, Scheimseweg ; 9/7 Ekskurso al la
sumojn. Li resendos la raportojn post
konformigi siajn kotizojn al la nukaj aperintaj en „E1 Popola Cinio" ;
arbaroj de Velp, kolektiĝo 7.30 ĉe halnaj cirkonstancoj. S-ro H. Arends:
la pretigo de la resumoj, por ke la
eld. Fremdlingva eldonejo, Peking; 56tejo Willemsplein direkto Velp; 16/7.
Cu la plialtiĝintaj paperprezoj necesigas
protokolintoj povu kompletigi kaj ellapaĝa, prezo ne indikita.
Per linio 3 al Alteveer, kolektiĝo 7.30
kotizplialtigon ? S-ro P. M. Mabesoone :
bori ilin.
h. ĉe la haltejo antaŭ VESTA.
Vlaamse Jeugdherberggids 1952 kun
La sekretario sciigas la nombrojn da
Ni havas dujaran kontrakton kun la
informoj kaj klarigoj en Esperanto ;
voĉoj de ĉiu sekcio aparte.
presisto, kiu aĉetis tuj en la komenco
Den Helder : 23/6 Voĉlegado el Esperecenzota.
La jarraporto de la ĝen. sekr. estas
la paperon malcrltpreze kaj ni do anranta Krestomatio ; 30/6 Daŭriga kurso
taŭvidas plikariĥon de la gazeto. Kroaprobata.
Kongreslibro de Ia dua komuna konei „Post la kurso" - Distraĵoj.
Ce la pritrakto de la jarraporto de
me ankaŭ aliaj e lspezo j (salonluo ktp.)
greso de Fl.L.E. kaj L.E.E.N., okazinta
la ĝen. kasisto s-ro H. Arends petas inaltiĝis. S-ro T. Kanter: Cu eblas kovri
je Pentekosto en Rotterdam. La nonformojn pri la pligrandiginta sumo por
per la proponita plialtigo ankaŭ la
Groningen : 1916 S-ro H. Behr monjara 32-paĝa kongreslibro enhavas ne
propagando, kiu aperis en la bilanco.
nunjaran deficiton ? S-ro P. M. Mabetros lumbildojn; 26/6 F-ino A. Brilt ranur la tre detalan kongresprogramon,
La kasisto sciigas, ke temas pri profito
soone : Ne, por tio ĝi ne sufiĉas, sed
kontos pri unu el siaj vojagoj.
sed ankaŭ legindajn artikolojn pri la
de la libroservo, kiu estas aparta fonni havas iom da kapitalo por se necese
urbo
Rotterdam kaj ĝia rekonstruo kaj
daĵo, kaj kies profito, escepte de baza
kovri tiun deficiton. La proponita plikrome interesajn artikolojn „Ambasadokapitalo, kiun ĝi mem bezonas, estas
altigo de la abonkotizoj ne validas por
Nordnederianda Regiona Kunveno
roj de la internacia lingvo" kaj „Pri la
transigata en la L.E.E.N.-konton. S-ro
publikaj legejoj kaj kursanoj. S-ro E.
kaj somerfesto 5/6 julio en GroninCentro de Esploroj kaj Dokumentado
de Wolf rekomendas grasigi ŝparporkon,
J. Telling petas informojn pri la granda
de U.E.A." kaj pro tio estas valora pogen ! Petu detalajn informojn de s-ino
monsumo en la girkonto de L.E.E.N.
kies enhavon oni post buĉado dividu
sedo ankaŭ por tiuj kiuj ne partopvenis
destinita por U.E.A. Kiel oni transigas
L. de Vries-Kanning, IJsselstr. 41 b,
inter la kasoj de la sekcio kaj L.E.E.N.
la kongreson kaj bona informilo por
tiun monon al U.E.A. ? La kasisto
Propono de sekcio Arnhem pri eldono
Groningen kaj aliĝu baldaŭ!
eksterlandaj korespondantoj. Prezo gld.
respondas, ke la saldo por U.E.A. estide propaganda broŝuro. S-ro Arends :
0,35 kaj havebla ĉe f-ino P.Oosthoek,
ĝis pro la kontribuoj de la diverskateReeldono de la N.C.K.E. broŝuro konBree 49a, Rotterdam, poŝtkonto 584804.
goriaj membroj de U.E.A. Heroldo, T.
tentigos nin, sed se ĝi ne aperos, la
Haarlem : 26/6 Lasta antaŭferia kunJ.O. kaj aliaj entreprenoj havas saldojn
ĉefestraro havu la rajton mem eldoni
Granda piano pri la urbo Antwerpen
veno ĉe Blokker, Bronsteeweg 26,
ĉe U.E.A. kaj ni havas specialan permebroŝuron. S-ro H.J. Blokker Ni prikaj ilustrita faldfolio ; tekstoj en la
Heemstede.
son de la Ned. Banko, pagi por U.E.A.
studos la eblojn.
nederlanda lingvo kun tradukoj en Esen iliajn enlandajn kontojn. La jarraPropono pri eldono de propra kantaperanto. Senpage haveblaj ĉe Propa19/6
S-ro
A.
Mos
rakontos
Hilversum
:
porto estas aprobata.
ro : S-ro P. M. Mabesoone : Antaŭe ni
gandadienst, Pelikaanstraat 6, Antwerel
„Camera
Obscura"
;
26/6
Enigmoj,
Aprobataj estas la jarraportoj de la
estis kontraŭ, ĉar ni opiniis la kostojn
pen.
ludoj, ktp. ; 3/7 Improvizajoj, rakontoj,
biblioteko, propaganda servo kaj teatra
tro altaj, sed la profito de la libro-serludoj, ktp.;17/7 Diskutoj pri nia propaservo. S-ro P. M. Mabesoone rekomenvo nun ebligas eldonon. Li proponas
Catalogus Esperanto-literatuur, eld.
gando, diversaĵoj kaj gaja fino.
das pli multe uzi la propran bibliotekon.
starigon de komisiono konsistanta el
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, EnFeliĉe la legemo kreskis en la nuna
kompetentuloj por efektivigi la proposchede. Laŭ iniciato de la loka sekcio
jaro. Ankaŭ la propaganda servo, kiu
Leiden : 29/6 okazis festkunveno onon. S-ro A. Lodema : Cu oni aldonos
de E.L.E. oni sukcesis restarigi la Esfakte estas unupersona, estas neglektata
kaze de la ĉiujara tradukkonkurso ormuziknotojn ? S-ro J.Telling: Cu estas
peranto -fakon en la Publika Legejo en
kaj la sekciaj propagandistoj tro malrekomendinde eldoni novan kantaron ?
ganizita de la lokaj sekcioj de L.E.E.N.
Enschede. La katalogo mencias 173
multe interrilatas kun la gvidanto. S-ro
La libro-servoj disponas ankoraŭ pri
kaj F.L.E. La pokalon en la supera
verkojn, i.a, tre gravajn ekz. Enciklopedio
H. Bakker diras, ke eble oni miskomkonkurso definitive gajnis la F.L.E.grandaj stokoj. S-ro P.M. Mabesoone :
de Esperanto. Leteroj de Zamenhof,
prenis la celon de la servo. Oni sendu
La komisiono esploru la eblojn. Ekzissekcio Fajrero. Gratulojn! S-ro d-ro
k.a. Ne-Enschedeanoj povas kontraŭ aal li raportojn pri farita propaganda
tas multaj kantaroj, sed parte multeLodewijks el I-Iago montris belegajn
franko- repago prunti verkojn pere de
laboro, sed nur kelkaj sekcioj tion faris.
kostaj kaj parte malmodernaj laŭ enhakolorfilmojn pri Aŭstralujo kaj rakonsia loka Publika Legejo, kies membroj
Raporto de la ĉefdelegito de U.E.A.:
vo kaj Lingvo. Ofte ni devis eldoni
tis laŭ sprita maniero pri la tiea natuili estas. Legemuloj mendu la kataloPost la grava plialtigo de la kotizoj
stencilitajn kantaretojn. S-ro N. Wolro. La grandnombra ĉeestantaro tre
gon (prezo gld. 0,15) ĉe Openbare Leespli ol 50 personoj eksiĝis kiel individuaj
ters: Cu internacia eldono estas ebla?
aprezis la altnivelan prezentadon.
zaal en Bibliotheek, Enschede.
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PREMION post n-roj 127/128 akiris : f-ino Hemeleers, el Mechelen, por Fl.L.E.,
kaj por LEEN : s-ro H. Arends, el Arnhem.
SOLVOJ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

129. Horiz.: repag, saliv, transpontig,
foksi, gamel, ignor, pugn, ambl, grajn,
opia, abri, racia, krul, jura.
Vert. : ratif, unuspir, plank, singard,
gastig, nuanco, spong o, araneaĵ, lotum,
embaras. vagul.
130. tunelo, streĉi, ribeli, saliko, striko, orgeno, viando, tapeto, kutimo, botelo, sterko, teniso, faruno, baloti, pesilo,
apogeo, kvasto, rikani, fiaski, tabulo, kribri, monako. valora, peonio, tego
ornami, panelo, vojaĝi, planko, Ba--lo,
lono. ordeni.
Eĉ blinda kokino povas trovi grajnon.
-

131. KRUCVORTENIGMO.
Horizontale. 1. homo boneg e konanta sian fakon(R). 3. subfirmo(R) ;
ĝuste atinganta la celon( R). 5. iu
soldato (R) 7. prepozicio. 8. intence
ne atenti(R) ; floro(R). 10. interbatali
per spado(R) ; pilkludo(R).
VertikaIe. 1. malsukceso (R) . 2. determini kio devas esti farata(R). 3.
verko tradukita de Kalocsay(R). 4.
Esperanto-verkisto. 5. malice erarigi(R).
6. kolorigilo(R). 7. indiferenteco(R).
8. li redaktas kontraktojn(R). 9. viŝi10 (R) . 10. fortega ventego (R) . 11. nacieco de la aŭtoro sub 4.
-

.

132. ALDONU LITERON.
Post ĉiu numero estas donitaj du
klarigoj, respondantaj al serĉota] vortoj,
el kiuj la duan oni trovos metante literon antaŭ aŭ inter la literojn de la
unua vorto. La aldonitaj literoj, legataj
en la sama sinsekvo, formas proverbon.
1. trinkaĵo - violkolora floro. 2. nia
rekonilo - rondforma ujo. 3. imagajo - teatrajo. 4. intermonta vastajo
- kuko. 5. uzi aeron
suferi pro
deziro. 6. parazito - pilkiudo. 7. pritraktitajo
aro da ludantoj por sporta
---

ESPERANTO
KAJ SCIENCO
(resumo de la prelego)
dis proksimume 1630 la latina lingvo
estis la sola oficiala komprenigilo kaj
regis unulingveco en la scienco. Galilei estis inter la unuaj, kiuj publikigis
en sia gepatra lingvo kaj post 1830 neniu sciencisto publikigis plu en la latina. Nuntempe en la scienco almenaŭ
tri lingvoj estas oficialaj kaj en la fakliteraturo same kiel en internaciaj kongresoj regas haosa stato. Tamen post
la dua mondmilito la angla lingvo estis
pli multe uzata ol la franca kaj germana lingvoj kaj multaj sciencistoj kredas
kaj eĉ esperas, ke la angla lingvo
fariĝos la universala lingvo de la scienco.
Por la. esperantistoj estas afero eksterduba, ke la angla lingvo neniam povos definitive plenumi la rolon de lingvo internacia; la argumentoj de la
esperantistoj, nome la neŭtraleco kaj
la efikeco de Esperanto ja estas neniel
refuteblaj.
Por la sciencisto tamen la afero ne
estas tiom komprenebla kiom por ni.
Estas grave, ke ui penadu kompreni
iliajn vidpunkton kaj rezonadon kaj
klopodu adapti nian agaclon al ilia
pensmaniero.
Se oni superrigardas la plenan lingvouzadon en la scienca kampo, oni
konstatas, ke Esperanto penetris nur
malmulte en la sciencon. La progreso,
kvankam malgranda, estas tamen kuraĝiga, se oni konscias, kiom firme la
tradicio pri la uzado de Ia tri oficialaj
lingvoj enradikiĝis kaj kiom rezisteme
obstinas la antaŭjuĝo pri artefariteco.
La antaŭmilita Internacia Scienca
Asocio Esperantista (I.S.A.E.) estis
restarigata post la mondmilito kaj baldaŭ g-i ekhavis propran organon, la
trimonatan gazeton ,.Scienca Revuo",
eldorratan de J. Muusses. En nia lando
fondiĝis la Asocio Nederlanda de Scienculoj Esperantistaj (A.N.S.E.) kiu nun
havas proks. 70 membrojn, kaj aliĝis
kiel sekcio al I.S.A.E.
En Britujo kaj Francujo stariĝis samspecaj sekcioj kaj krome en Parizo la
Akademia Esp.-ista Klubo kaj pro tio
I.S.A.E. nun havas pli ol 260 membrojn
en 21 landoj.
Krome mi menciu la eldonon de
„Esperantologio", lingvista revuo, redaktita en Esperanto, en kiu ankaŭ aliaj lingvoj estas allasataj. Antaŭ nelonge aperis „Medicina Revuo", eldonajo
de japanaj kuracistoj.
En 1948 U.E.A. reenkondukis en siajn
kongresprogramojn la instituton de la
Somera Universitato, serio de popularsciencaj fakprelegoj de eminentuloj.
En la kongresoj de Parizo kaj Munkeno laboradis la sekcio „Esperanto en la
Scienco kaj Tekniko". Gravan kontriboon U.E.A. faris, eldonante fakvortarojn. Entute ekzistas nun jam pli ol
cent terminaroj.

❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
2 111113111 ❑
3311113111
3 ❑❑❑❑® ❑❑❑❑❑
4
3®311 ❑❑ 1131111
1

5

JUNI 1952

ifi ❑®❑IN❑ --f DEER
7 ❑R❑®❑❑❑ ®❑®❑
8 ❑❑❑❑❑®❑❑❑❑❑
9 ❑®LJ ❑®❑ ICII
j ^•^
II t_1
10
❑❑❑❑❑❑❑❑❑
11
❑1111❑l❑ 1®❑u❑
❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑

6

konkurso. 8. plekti fadenojn - cesigi
laboron. 9. plataĵo antaŭ dompordo individuo. 10. sensuna tempo - birdo.
11. gi gustigas manĝaĵojn - ĝi troviĝas
sur strando. 12. movo, ĉe kiu dum momento la piedoj nenion tu§as - konfuza miksajo. 13. nutra fluaĵo - longforma fosajo. 14. interna mureto
nutraĵo. 15. arbo
muzikilo. 16. meblo - levilo. 17. vesto
buŝparto.
18. fluaĵo en la korpo --- aparta lingvo.
19. arbo
samlandanaro. 20. peco da
teksajo - mortero sur muro. 21.
malfalsajo - besto. 22. kuvo - papiho. 23. tire rompi -- protekti. 24.
meblo - listo. 25. telero -- piedparto.
26. incito
ludilo. 27. daŭre esti malliberigi. 28. korpoparto - kesto.
29. insekto - korpoparto. 30. korpoparto - paperfolieto. 31. postulo verkisto. 32. parto de veturilo - ekstrema parto.

-

-

-

-

-

La solvojn sendu la nederlandanoj al
S-ro G.J. Tennissen, Burg. Tellegenstr.
21 hs., Amsterdam-Z., kaj Flandra Ligo
al Postbus 342 (Enigmoj), Brussel antaŭ la 10-VII-'52.
La plej nova kreajo de U.E.A. sur
scienca tereno estas la Centro de Esploro kaj Dokumentado, sub gvido de
prof. d-ro I. Lapenna. Ĉi kolektas informojn kaj pretigas raportojn pri la
stato kaj aplikado de Esperanto en la
mondo kaj dissendas multobligitajn dokumentojn en la naciaj lingvoj al plej
elstaraj aŭtoritatuloj.
En Nederlando proks. ok sciencistoj
de tempo al tempo aldonas resumon en
Esperanto al siaj publikigajoj en sciencaj ne-esperantaj gazetoj. Eĉ kelkaj
ne-esperantistaj profesoroj petis nian
helpon por pretigi resumojn. Kvankam
ne ĉiuj revuoj jam akceptas Esperanton, tamen ĉe kelkaj oni sukcesis, nome ĉe Proceedings of the Kon. Acad.
van Wetenschappen, Chem. Weekblad.
De Ingenieur, Vegetatio kaj Ardea.
Ekster nia lando okazas la samo. Itala medicina revuo eĉ regule aperigas
resumojn en Esperanto.
En 1950 aperis grava manifesto, en
kiu 85 japanaj profesoroj kaj inĝenieroj solene promesis almenaŭ unu fojon
jare publikigi verkajon en Esperanto
kaj aldoni resumon en tiu lingvo al siaj aliaj publikigajoj, kaj 20 ĉinaj kolegoj imitis tiun ekzemplon. Ce la agrikultura fakultato de la universitato de
Nihon (Japanujo) aperis 4 disertacioj
en Esperanto.
Ekzistas nun almenaŭ 22 universitatoj,
akademioj kaj altlernejoj, kie Esperanto
estas instruata. En Amsterdam s-ro
S. Pragano estas nomita asistento por
la rumana lingvo kaj Esperanto.
Mi ne dubas, ke estas la postkulisa
aktiveco de esperantistaj sciencistoj,
sen aŭ kun helpo de la Esperanto-organizoj, kiu kaŭzis la aplikon de Esperanto ĉe diversaj instancoj, ekz. ĉe la
Instituto de Geografio kaj Statistiko
en Brazilo.
Ni ne forgesu la studentojn, la estontajn sciencistojn. En diversaj landoj
stariĝis rondoj de studentoj, ofte kun
propra gazeto, ekz. en Kopenhago,
Freiburg, Ljubljana kaj Amsterdam.
Mi speciale volas atentigi pri la arkeologiaj labortendaroj en Danujo, kie
partoprenis esperantistaj studentoj el
diversaj landoj. Tiaj aplikoj propagandas multe pli efike ol la plej multekosta rutina propaganda kampanjo.
Ankaŭ ekster nia movado la scienca
mondo komencas interesiĝi pri Esperanto. En 1949 aperis ĉe UNESKO en
Parizo grava raporto de d-ro Holmstrom, kiu atentigis pri la signifo de
Esperanto kiel „pont-lingvo" ĉe la pretigo de fakvortaroj en diversaj lingvoj.
Regule mi spertas, ke la opinioj de la
sciencistoj rilate al Esperanto ŝanĝiĝas.
Pluraj faktoj atestas pri rekono de
Esperanto kiel supernacia lingvo por
sciencaj celoj. Diversaj sciencistoj komencas montri interesiĝon pri Esperanto kaj kvankam multaj dai re uzas la
anglan lingvon ĉar ili ne havas la tempon lerni ankoraŭ unu lingvon pli aŭ
ĉar ili atendas, ke la angla fariĝos la

En sia ferio anglo faris ekskurson
per aŭtomobilo tra Danujo. Iun dirnanéon, surroje al Kopenhago, li konstatis,
ke ne plu estas akvo en la m•alvarmigilo. Tial li haltis antaŭ la unua renkontita farmbien.o kaj petis io nt da akvo.
Tamen, la kanaparano ne komprenis la
agglon kaj li vokis sian f ilinon, kiu aperis en kamparaninvestoj kun refaldhotoj. Si tiom bone parolis angle, ke la
vojgfjan.to mirigite demandis, kie ŝi estas
lerninta tion.
„En Angl u jo. Tie mi studis juron,"
ŝi respondis.
„Cu juron t Sed kial vi tiuokaze fariïjis karnpulino f"
„Nu, kampulin.o oni estas nur dim•anee. Duyn Zabortagoj mi laboras en Kopenhago kiel ministro de jurjaj aferoj.
La kamparanino estis Helga Pederson,
juTistino en Kopenhago, kaj de post unu jaro m.inistrino de juïjaj aferoj en
Danu jo.

PRI LA AMO ....
Kiu ne amas, ne jaluzas.
S-a Angu.stino.
Kisi estas plej dolore, kiam oni ne
amas.
Maryse Choisy.
La amo estas speco de milito.
Oridius.
La junulo amas per sia malpliiganta
forto ; la mal junulo per sia kreskanta
mal orto.
Bal zac.
Kiel mono, la amo estas bona servisto kaj malbona mastro.
Ninon de Lenclos.
La malamo estas Ia lnikroskopo de
la malperfektajoj; le arto tiu de la virtoj.
De Prémontval.
La anno si•milas la lunon : se gji ne
kreskas, ni t zalkreskas.
De Sécjrtr.
mondlingvo, ni ĝoju pri t.in bona signo.
Ni nepre ne fuŝu la pligrandigantan
interesigon per mallerta propagando.
Ni estu ekstreme prudentaj kaj preter
lasu ian ajn kutiman propagandon inter
sciencistoj kaj intelektuloj ! Ni estu
paciencaj kaj nur de tempo al tempo
ni disponigu en deca kaj altnivela maniero. informojn pri Esperanto, kiuj estu zorge redaktitaj kaj akre kaj kritike kribritaj laï enhavo kaj stila vidpunkto. Nur tiam ni povos atingi, ke
ĉe multaj sciencistoj forviŝiĝos la mila
ideo, ke esperantisto] estas duonsaĝaj
stranguloj, kiuj fanatikurnas pri ia simia
lingvaio.

-

G. F. Makkink.

ESPERANTO
KAJ JUNULARO
(resumo de la prelego)
La enkonduko de la lingvo internacia
inter junaj homoj estas necesa. Unue
por la movado mem, ĉar vivanta movado bezonas fonton el kiu gi povas ĉerpi
novajn fortojn por vivteno kaj kresko.
Movado por kiu entuziasmigas gejunuloj, impresas al eksterstarantoj moderna
kaj viva. Due por penetrigi en la junulojn la ideojn pri internacia kompreno
kaj por plifaciligi internaciajn kontaktojn inter ili, kio nun estas pli necesa
ol iam. Krome estas fakto, ke gejunuloj lernas iun ajn lingvon multe pli facile o1 plenkreskuloj, kiuj ofte jam
forgesis multe de sia elementa scio.
Oni povas konstati, ke la labormaniero de la junaj gesanuideanoj estas
kaj nepre devas esti malsama ol tiu
de la anoj de la plenkreskula movado.
Junulo, ekaŭdinte pri Esperanto, ne
lernos tiun lingvon pro idealismo sed
por profiti la praktikan aplikon. Feliĉe
poste ofte la idealisma flanko de nia
movade kaptas lin, kiam li vole-nevole
spertas ĝin dum la praktika vivado en
Esperantujo.
Malavantaĝoj de la junularmovado
estas la ofta ŝanĝiĝo de funkciuloj kaj
la fakto ke la junuloj post kelkaj jaroj
forlasas la grupojn por transiri al la
,,granda" movado aŭ pro perdo de interesiĝo. Esperanto ja ofte estas por
ili agrabla tempopasigilo kaj malkovrinte alian amatan ĉevaleton, ili lasas
Esperanton.
Kiel ni propagandu inter la junularo ?
Post la milito la angla lingvo granskale
disvastiĝis en nia lando, precipe inter
la junularo. Tamen estas ankoraŭ
multaj, kiuj volonte lernus Esperanton,
aŭ pro scivolemo aŭ serioze. Kun tiaj
personoj ni parolu pri la tuja rekta
praktiko : la ebloj por internaciaj vojaĝoj, ferioj kaj kongresoj, sed ne tugiu
la internan ideon. Tre grave kaj malfacile, pli malfacile cl ĉe plenaĝuloj,
estas reteni la kursanojn post la kursfino. (ejunuloj ja ne facile trovas

La koro ne sufiee plcnas por éia771 anti.
La Fruyère.
Estas nur unu speco de amo. sed ekzistas de gji mil malsamaj kopioj.
La Roctzofoucauld_
En Parizo multaj virinoj senvesti'Jas

ue amante kaj mztltaj viroj amas ne
senvestiyante.

P. Morand.

Viro amas malmulte kaj ofte; i'ir•ino
multe kaj malofte.
Basta.
Lex amo estas la kontpenso de la morto.
Schopenhauer.
Esperantipis Hedero.
:

ESPERANTAJ TAGOJ
GOTENBURGO-SVEDUJO
La Gotenburgaj esperantistoj alvokas
partoprenantojn de la kongreso en Oslo
kaj aliajn esperantistojn viziti la Esperantajn Turistajn Tagojn en Gotenburgo 31/7 kaj 1/8 1952. Ekskursoj en la
ĉirkaŭaĵoj kaj en la urbo. Vizitoj en
belaj lokoj, industrioj, muzeoj, amuzejoj. Logo kaj manĝo por malalta prezo. Nenia kongresa kotizo. Limdato
por aligo 30.6.1952. Informojn petu de
Esperantaj Turistaj Tagoj, Skonertgatan 1, Gteborg Vr., Svedujo.
hejmon en la lokaj grupoj ĉar junulargrupoj ĝenerale ne ekzistas kaj la ordinaraj plenkreskulaj grupoj ofte ne allogas junajn homojn. Pro-tio oni instruu
plurajn gejunulojn samtempe kaj instigu
ilin jam frue komenci internacian korespondadon kaj partopreni en iu kongreso aŭ konferenco kie nur Esperanto estas parolata.
•ajnas al mi bone, post ĉi tiu enkonduko mencii kelkajn faktojn kaj ciferojn
por doni klaran superrigardon pri la
evoluo kaj nuna stato de la junularmovado.
Sur internacia kampo ekzistas Tutmonda Junular-Organizo, fondita en
1928, kun 900 membroj. Ĉi aliĝis al
U.E.A. kiel faka kunlaboranta asocio
kaj ĝia celo estis la eldonado de simpla
porinfana gazeto kaj la aranĝo de internaciaj kunvenoj. c;i estis gvidata de
instruistoj, sed post la milito la pli aĝa
junularo interesiĝis pri ĝi kaj multope
aliĝis kaj depost septembro 1951-a mem
gvidas la organizajon. T.J.O. eldonas
monatan organon por gejuntloj enhavantan artikolojn speciale interesajn
por gejunuloj inter 16 kaj 25 jaraj, kaj
krome dumonatan porinfauan bultenon
„La Burĝono". Ciujare okazas internacia junular-kunveno, kiu kunigas gejunulojn el multaj landoj por praktika
kaj ĝui Esperanton kaj por pritrakti
specialajn junularprobiemojn. Krome
ni en tiuj kunvenoj multe ekskursas,
havas festu esperojn kaj, se eble, prelegojn de famaj esperantistoj. Post ia
milito okazis kunvenoj en Ipswich,
Groet, Versailles, Konstanz kaj Haarlem
kaj nunjare la dana urbeto Ry bonvenigos la junularon tuj post la Universala Kongreso en Oslo. Meznombre
partoprenas 300 gejunuloj ; en Konstanz
eĉ 425 el 18 landoj. La franca alta
komisarejo kaj la urbo subvenciis per
entute ĉ 1600 g.m. Ankaŭ Haarlem
grave subvenciis. Internacia estas ankaŭ la Skolta Esperantista Ligo, kiu
eldonas la dumonatan „Skolta Bulteno".
La studentoj havas propran organon
.,La Studento". En aŭgusto okazos en
Germanujo la unua internacia konferenco de esperantistaj studentoj kaj
altlernejanoj. Tre verŝajne oni fondos
tie internacian studentan unuiĝon.
Kompreneble vi interesiĝas speciale
pri la situacio en Nederlando, kiu kompare kun tiu en kelkaj aliaj landoj ne
estas tre rozkolora. Ekzistas 300-meinbra T.J.O.-sekcio. sed multaj anoj estas
subtenantaj plenkreskuloj kaj kiel parto
de internacia organizo ĝi ne tre vigle
partoprenas la enlandan movadon. En
Leeuwarden ekzistas la de vi certe konata grupo „Ekstazo" kaj en kelkaj
seminarioj estas grupetoj de lernantoj.
La lahorista movado havas sian J.U.K.
0.-fakon, kiu laboras La. en junulargastejoj. Ĉia membronombro estas proks.
120.
Kompreneble vi povas helpi la junularmovadon, aliĝante kiel subtenanto,
sed plej grave estas,doni vian simpation. Nepre ne rigardu nin kiel viajn
konkurantojn, ĉar ni ja havas nian
specialan taskon : labori inter gejunuloj.
Ni celas al la sama idealo kiel vi : la
disvastigo kaj praktikado de Esperanto.
Se viajn kursojn partoprenas gejunuloj, vi atentigu ilin pri la junular-movado. Finfine ili ja tamen venos al vi!
Helmi Veldhuyzen.
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