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Lingvo kiel socia kaj politika faktoro en Eŭropo
Jen la temo, kiun S.ro Stanley Rundle pritraktas en libro, kies angla titolo
tekstas: „Language as a social and
political factor en Europe". di jam
aperis en 1946, ée la eldonista firmao
„Faber and Faber Ltd. 24 Russel
Square, London. W.C. 1.
La verkisto estas angla filologo kaj
okupas sin pri la studo de dialektoj.
La kaŭzo, ke ni ĉi tie parolas pri ci
tiu libro estas, ke la enhavo por ni
csperantistoj, estas tiel grava, ke ni
opinias gian diskonigon vere rekomendinda.
En la unua parto, la verkisto pritraktas laŭ historia vidpunkto la estiĝon cíe
lingva diver seco en Eŭropo kaj priparolas kiel de, tempo al tempo okazas
miskomprenoj; kiel facile povas estigi
kvereloj pro la ekzisto de diferencaj
lingvoj en la sama lando kaj fine kiel
lingvo povas servi kiel instiganto de
malfacilajoj. Fine de la unua parto
li donas la jenajn punktojn kiuj klare
prilumas la aspektojn cle la lingva
problemo.
le. Miskomprenoj kaj mistradukoj
okazantaj en interpopolaj komunikoj.
2e. Lingvo kiel portanto de pensoj
•lividas nin en apartajn grupojn la t)
-

iensado kaj kulturo.
3e. Lingvaj diferencoj multe limigas

la interkomunikigon inter popoloj.
4e. Administraj malfacilajoj estiĝantaj, pro la ekzisto de lingvaj diferencoj
enlandaj.
5e. Limigo, pro lingvaj kaŭzoj, en
la elekto de kandidatoj por regaj postenoj.
9e. Lingvo estas rigardata kiel nacia
insigno kaj homoj sentas parencecon
kun aliaj kiuj parolas la saman lin
avon.
7e. Pro la karaktero de lingvaj barj[oj estiĝas problemoj pri malplimultoj, kiuj neniam povas esti solvataj
per simpla ŝanĝo de landlimoj.

La REDAKCIO
deziras al ĉiuj membroj kaj legantoj
tion bonan por la nova jaro.

Se. Lingvo povas fariĝi instrumento
por tiuj, kiuj deziras estigi entuziasmon por specialaj politikaj faktoj.
En la dua parto ia aŭtoro donas
superrigardon pri la lingvoj, kiujn oni
parolas en éiu eŭropa lando kaj montri~ as, ke ekzistas landoj, kies logantoj
parolas pli ol dek diferencajn lingvojn.
Entute en Eŭropo paroligas proksimume 40 lingvoj.
Jen la konciza skemo pri la lingva
problemo en Eŭropo.
En la tria parto la verkisto okupas
sin pri la solvoj, kiuj de tempo al
tempo estas proponitaj.
le. Ebla solvo estus, se oni en la
lernejoj de multaj landoj instruus
multajn diferencajn lingvojn., Sed klare kaj racie la aŭtoro montras la neeblon de tiu solvo.
2e., Alia solvo estus, se en ĉiuj landoj
(Legu plie: p. 1)

ABONNEMENTEN:
België: 75 fr.

Ceteraj landoj : 75 bfr.
Proefn.: 5 fr. (1 r.k.)

Beneluksa Kongreso 1955
Utrecht, 28 301511.955
Relequ la pasintntimeran artikolon kun Ia
unuaj irforrnoj kaj al aldonitan aligilon, kiun
vi nepre tuj pleniga kaj ensendu !
N_ tu ke post januaro la kotizoj de b.fr.
4G.— kaj f. 3.— fariyos b,fr. 50 kaj f. 3.75.
LEEN -avoj pagu per p.ĉ.k. 6403.23 (Pen«
r.ingn*_eesteresse 3-a Beneluksa Kongreso.
Utrecht); F1.L.E.- membroj per p.ĉ.k. 2321.50
(V.E.B., Raapstraat 74, Gent) kaj R.B.L.E.anoj per p.ĉ.k. 3766.98 (Belga Kongreso de
Esperanto - s-ino Plyson, - rue Jourdan
185, Bruselo).
-

Ni ankai, atentigas pri la festa semajnfino por 200 Fr., organizata de R.B.L.E.
en Antwerpen, la 12-13-an de Februaro
1955, okaze de la 50 -jara jubileo. Senprokraste petu detalojn, ĉe la O.K., s-ro H.
Sielens, Falconrui 21, Antwerpen.

40a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
Italujo - Bolonjo - 30an de julio - Gan de aŭgusto 1955
Kiel jam konigite la du ligaj kasistinoj cerbumis por organizi, se eble, karavanon al la Universala Kongreso.
La kasistino de Reĝa Belga Ligo Esperantista kolektos ĉiujn enskribojn:
Jen la kotizoj:
Individuaj membroj U.E.A.
Edzino
Studento
Ne individuaj membroj UEA
Edzino

gis 31/3;55

270

135
160
320
160

post 31.'3.55
320
160
190
370
185

Aliĝilojn kaj kotizojn oni sendu al: P.O.K. 236804 de S-ino Julia Plyson, rue
Jourdanstraat 185, Bruselo.
La kasistino de Flandra Ligo Esperantista ellaboris jam belegan 17-tagan aŭtobusan vojaĝon laŭ la orienta parto de Francujo, la Mediteraneo al la Kongresurbo, kie la aŭtobuso restus je nia dispono por kelkaj ekskursoj kaj malgrandaj
lokaj translokigoj.
Post la Kongreso, vizito al Venezia kaj reveno laŭ la Dolomitoj, Innsbruck, tra
Svisujo, Francujo, Luksemburgo.
Por tiu vojaĝo oni devas kalkuli ĉ. 500 frankojn po tago, sed tiu prezo entenus
ĉion: la tutan vojaĝon, ĉiujn tranoktadojn, tri manĝojn ĉiutage kaj ĉiujn taksojn
kaj servmonojn.
Tre bonaj hoteloj kaj restoracioj garaatiitaj.
La personoj kiuj ŝatus partopreni, sin anoncu kiel eble plej b aldaŭ al F ino
J. Terryn, Raapstraat 74, Gent.
La nederlandaj LEEN membroj konsultu la Specialan aranĝon — Kongresa Servo — : p. 3.
-

-
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LINGVO KIEL SOCIA KAJ
possible for people•to guess the meaPOLITIKA FAKTORO EN ECIROPO
?ring of words and passages in the
international language, but merely to
(kornenCO: p. 1.)
ensure that the vocabulary can be
de Eŭropo oni instruus en la lernejoj
learnt with the least possible strain
unu solan fremdan lingvon kiel interon the memory, and that people
nacian hel plingvon. Kompreneble éi
when speaking should be able to
tie tuj starigas la demando: kiun lin„find" the word they want with as
gvon elekti? Estas vere, ke en multaj
little difficulty as possible. The lanlandoj oni instruas la modernajn linguage, too, should be reasonably phogvojn sed tio tute ne okazas por helpi
netie. 444 any rate, someone speaking
torigi la lingvan problemon.
the language should be able to write
Cenerale tiuj lingvoj estas instruaan,./ word he can pronounee, or protaj nur por ke la lernantoj povu tranounee imntediately any new word
pasi ian ekzamenon kaj sukcesinte en
he may see written. The language
tio, ili preskaii ne plu uzas la lerniwe choose as an international auxilita (j) n lingvo (j) n. S.ro Rundle faras
ary should have no „idioms" or illoatentindajn rimarkojn rilate la instrugical con structions. The grammar
adon de fremdaj lingvoj.
and syntax must appear as logical
Antaŭ ol esplori kiu lingvo plej bone
as possible to all those who are caltaŭgos por la funkcio de internacia
led upon to use it. For this reason
lingvo, la aŭtoro prezentas kelkajn
there should be no irregularities in
meritojn kaj kvalitojn, kiujn la elekthe grammer, and it should be as
tota lingvo devas posedi por povi plegld.
simple and straightforward as possinumi tiun taskon. Sajnas al ni bone,
ble."
nun doni la parolon al la aŭtoro mem
Karaj gelegantoj, èar ĉi tiu citajo ne
„Language :is a medium in with to
estas tre mallonga, ni devas rezigni
think and express our thoughts; it
pri la traduko en esperanton por ne.
is a conventional sy,stem which has
uzi tro multe da spaco sed ni opinias
to be learnt. The language chosen
ke ankaŭ sen traduko vi povos kommust therefore be capable of exprespreni la enhavon kaj ni estas konvinkising the thoughts that modern men
and women want to express. It
taj, ke vi rekonos multajn argumentojn
must als° be suf ficiently simple for
en la rezonado de S.ro Rundle, kiujn
those who are not already acquainankaŭ D.ro Zamenhof jam eldiris pri
Esperanto kaj kiujn Esperanto plenuted with it to learn it efficiently with
mas. Post èi tiu eita.jo , la aŭtoro esas little trouble as possible.
ploras en kia grado la ekzistantaj
The lomer of these two criteria
lingvoj naciaj povas plenumi la postuconcerns the efficctcy of the language
for its taak. To be satisfactory it
lojn prezentitajn en la citajo. Tiel
ekzameninte la latinan, grekan, franmust be a language which can be
spoken as well as written. It must
can, germanan, hispanan, rusan kaj
anglan lingvojn, li fine konkludas ke
be reasonably pleasing to the ear.
It must be as unambiguous and prepro diversaj kialoj neniu el la nomitaj lingvoj povas plenumi la postulojn
eise as possible and able to express
alniost any desired idea or shade of
cititajn. Certe niaj gelegantoj intererneaning. At the same time it must
si2os pri tio, kion la aŭtoro tiurilate
be fairly concise. It must be compadiras pri sia propra lingvo, la angla.
Ni donas denove la parolon al li.
ratively stable and not likely to split
int° 71.14771frOUS local variations or
„The disadvantages of English are,
dialects. It must also be capable of
however, very great. The spelling
an easy natural growth within itself,
of English is probably the most. unso as to cater for the changing and
plionetic of all European languages.
developing needs of mankind. AltThe pronunciation s simvly bristhough it must be a flexible organism
ling with dif ficulties. Even the acand not a mere lifeless code, it
cent or stress on certain syllables
would be well for it to be neutral,
of words is most confusing to forand not specially favouring any naeigners. The large vocabulary of
tion.
English, tvhile being the source of
The second criterion concerns the
great lucidity of expression when
teaching and lemming of the languacorrectly used„ presents tremendous
ge. Opinions diner somewhat as
difficulties to the foreigner. Quite
to what constitutes the main dit fiapart from the magnitude of the
culty in language learning. It protask of tnentorizing the words, many
bably di f fers from person to person.
of the words have several meanings,
One point frequently mentioned is
and there are often several different
the difficulty of learning a large
words expressing very close shades
vocabul dry. However, it is quite obof meaning. There are very strong
vious that the vocabulary must not
historie associations bound up with
be unnecessarly large. It would also
many English words. So far as
help if a great number of words
grammar is concerned, there is cerwere already recognizable to most
tainly less to learn in English than
•people. It must be remembered that
in most la.nguages. Nevertheless, this
the idea of this is not to make it
can be a hardship to people ivho
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teel the weed of grammatical devices

to help them to express their meaning. We English make up for the
lack grammar by a grectter dependence or, word order and on a most
elaborate and extensive range of idiomatic expression. In any case, the
small amount of English „grammar"
which does exist is terribly irregu-

lar."

Jen, do la juko de kompetenta persono pri sia propra lingvo. Cu ne estas
iom strange, ke ofte multaj ne-angloj
opinias pli bone povi jufti pri la taŭgeco
de la angla lingvo por la funkcio de
internaeia lingvo ol la angloj mem ?
Ni memorigas éi tie ekzemple la artikolon de S.ro Dudok en „Het Parool"
kaj speciale ankati la agojn de S.ro
Koch, ano de la konsilantaro en Arnhem°, pro lia propono fari Arnhemon
dulingva per la akcepto de Ia angla.
C".."ar do ankaŭ la 2a solvo ne donas
kontentigan rezultaton, la aŭtoro transiras al 3a, nome la aplikado de artefarita lingvo kiel internacia. En la
koncerna ĉapitro Ii pritraktas i.a. Volapuk, Basic English, Ido, Speed Words
kaj Esperanto. Li konstatas ke Volapuk jam mortis, ke Basic English ne
tafigas, ke Ido, reformprojekto de Esperanto ne sulscesis kaj ke ankaŭ
Speeds Words ne havas ŝancon. Nur
Esperanto 'aü lia opinio havas bonan
ŝancon farigi internacia lingvo. Atentiginte pri la faktoj, ke Esperanto
jam suferis diversajn batojn kaj kritikojn li diras la jenon.
„In spite of these objections, Esperanto has shown that it is a language which can be learned, can be spoken and can perform the tasks expected of it. While it is far from
perfect — and what human project
can be perfect, especially after nearly sixty years of examination and
criticism? — the quality of the translations which have been made into
Esperanto and the value of its ever
growing literature, testify to the fact
that the language is worthy of very
serious consideration as a candidate
for the róle of international auxiliary language."
Karaj gelegantoj, éu vi ne samopinias kun ni ke la diskonigo de la libro
de S.ro Rundle estas grava, speciale
por argumenti kontrafi tiuj, ankoraŭ
éiufoje asertas, ke la angla lingvo plej
bone tafigas kiel internacia lingvo?
La enhavo estas multe pli riĉa ol ni
povis montri en ĉi tiu artikolo kaj la
studo de la libro certe valoras la penon
kaj kostojn. Fakte neniu aktiva esperantisto povas malhavi kin.
F.W.
La Redakeio
.
atendas tuj la kontribuajojn
por la februara numero (aperdato: é.
8.2); la marta nepre estu ée la leganto, la 1-an. Dankon !
. .

Poezia Angulo
LA INTERNA IDEO
valoras ankoraŭ intensa batalo
Por vana afero spirita?
Cu valoras ankoraŭ por ni idealo
En tempo per zorgoj plektita?
én perdita ne estas la multa laboro,
Farita por homa kompreno,
Se ni trovas nin malgraŭ plej granda fervoro
Ankoraŭ sur dorna tereno?
(.:Li do estas mirige, ke l' paca armeo
Demandas sin en embaraso:
interna ideo.
Cu valoras batar per
Se stultas la homa amaso?"
Se ni kredus malsage, kun stulta naivo.
Kg venos •iel() sur tero,
Ni eraws sendube: en tiu èi vivo

Ne taágas éiela afero!
Sed ni prave hata!as per bona estonto,
Bazita sur interkompreno,
Sen demona milito, la plej granda honto.
Nek ia simila malbeno.
La interna ideo ne estas himero

Sen bazo kaj sen perspektivo;
C;i promesas nenian éielon sur tero;
Nur estas lumpunkto de 1' vivo.
Sur Ia vojo de l' vvo ái estas la stelo
Mentranta en usta direkto.
Sed ni bone konscias, ke de l' vivo Ia celo
Troviáas en óia reflekto.
G.J.D.

AL NIA PREZIDANTINO *)
Virino tre nobla, kun altidealo,
Fervcre nin gvidis en paca batalo.
La mort' ne permesis áis
Sed ;iris el inter amikoj &in for.
Maláojo nun regas en ronda amiko.
Pro bato de l' sorto kruela, tragika.
Amata estrino fariáis viktim',
Lasante funebron en Eies anim'.
Vi celis, estrino, per via dedièo
Nur efektivigon de l' homa feliée.
Ni ĵuras imiti la bonan ekzemplon,
Konstrui de homaranismo la templon.
G.J.D. 26A 1;54
S-ino M. Dekker-Hellingman, prezidan-

:ino de la Amsterdama grupo de L.E.E.N.
post longa sufero mortis la 26an de novembro 1954a.
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ke, por la ne-esperantista mondo, forta U.E.A. estas la plej fra.pa pruvo ke Es-

peranto vivas, ke gi pleje taŭgas por sia celo: elimini la lingvajn barojn
inter la diverslingvaj nacioj;
ke U.E.A.estas vi, kaj mi, kaj éiuj individuaj esperantistoj, dissemitaj tra la tuta mondo;
ke U.E.A. staros aŭ falos, la.ŭ tio, ke vi, kaj mi, kaj ĉiuj samideanaj esperantistoj
grupigi en internacia asocio ;
konsentos — aü preterlasos
ke nia esperantista idealo kaj la esperantista solidareco do postulas, ke vi, kaj
mi, kaj éiuj samideanoj aliĝu al U.E.A. aü renovigu la aliĝon ;
ke tuja alio aû realigo certigas regulan, seninterrompan alsendon al la membroj de la Jarlibro kaj de la gazeto ESPERANTO, kaj evitigas superfluan
ekstran laboron administran al la Centra Oficejo kaj al viaj perantoj ;
ke la Jarlibro kaj ESPERANTO informas pri ĉio sciinda rilate la tutmondan movadon ;
Ne hezitu do havigi jam nun vian kotizon al via ĉefdelegito Mi al via peranto :
NEDERLANDO : Jacob Telling, Schietbaanlaan 106-a, ROTTERDAM, pèk. 2426.19
BELGUJO : F. Couwenberg, Koninginnelaan 14, BLANKENBERGE, pék. 4161.35
R.B.L.E., rue Général Lotz 106, UCCLE BRUXELLES, pék. 1337.67
Por Belgujo :
por Nederlando :
La kotizoj estas
50.—
B.fr.
3.75
Membro kun jarlibro
.,140.-„ 10.—
Membro-Abonanto
180.—
,'
', 12.50
Membro-Subtenanto
700.-,,
„ 50.—
Patrono
,, 2800.
„ 200.-Dumviva Membro
-

e,n, ea nedekearbria
PARTOPRENU la 1,0-en UNIVERSALAN KONGRESON
DE ESPERANTO, BOLOGNO, 3017 618 - 1955

Konfiresa servo 1

-

Tre Estimataj Gesamideanoj,
La Nederlanda Teritoria Oficejo de U.E.A. arangos por ĉiuj, kiuj intencas partopreni en la supra nomita Universala Kongreso, en la éarmega urbo Bologno.
ĉion deziratan al, dum kaj post la Kongreso.
Sekve mi akceptos la aligojn por la Kongreso, mi aranĝos la belan vojagon per
vagonaro, la hotelĉambrojn kaj la ekskursojn,
PLENAGAJ INDIVIDUAJ MEMBROJ DE U.E.A. (KONGRESANOJ) PAGAS
ALl(10 f 3,— MALPLI ! ! !
Vi petu aligilon kiel eble plej baldaŭ kaj post plenigo sendu gin al mi. La monon vi pagu je mia poWekkonto 2426 - 19.

gis 31-3-55

La alijkostoj estas: gis 31-12-54

f 24.70
f 12.50
f 8.20

f 21.50
f 10.75
f 7.20
f 10.75

Kongresano
Edzino
Gejunuloj (1)
Studentoj (2)

f 12.35

poste :
f 29.50
f 14.75
f 9.80
f 14.75

1) Gejunuloj estas tiuj, kiuj ne estas pli ol 20 jaraj
2) La speciala tarifo por studentoj validas nur se kun la sendota aligilo estu
-

transdonata atesto de lia/Sia fakultato.

VOJA00 AL KAJ DE BOLOGNO

La vojaĝon vi faru en tre komforta klaso de la vagonaro per nia karavano.
daŭros 23 horojn. Varman manĝon vi ricevos en la restoracia vagono. La kostoj

de la tuta vojago kaj mango dum vojago estos proksimume f 149.00. La irenvojago ni faru kune, la reveno vi povos fari kiam ajn. Komenco kaj fino de la vojago en Utrecht.
L~I.D0 EN BOLOGNO DUM LA KONGRESO
eitij, kiuj alias al la Universala Kongreso pere de mi, ricevos post kelka tempo detalojn pri la tuta vojaĝplano, pri logado ktp. ktp.
EKSKURSOJ

Detalojn pri la ekskursoj farotaj ricevos éiuj, kiuj alikas pere de laTeritoria Oficejo.

PAGOJ
je mia
Pagojn por la alio, vojago, hotelĉambroj kaj ekskursoj vi faru nur

poStéekkonto. Mi persone plene respondecas pri la mono, kiun mi ricevas.
Telefono K 1800 - 50871

-

PoW:ekkonto

8chietbaatilaan 106a, ROTTERDAM

2426 19
-

(J. Telling)
Cefdelegito de U.E.A.
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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.: B. J. J. Albers, Olympiaweg 69111, Amsterdam-Z. Postrek. 34563
Boekendienst : S. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O. Postrek. 76915,
Schr. cursus voor gevorderden : H. Appel, Z.O.-singel 5, Bergen op Zoom.
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
Oefdel. U.E.A. : J. Telling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam. Postrek. 242619.
Vic-clefd. F. Weeke, Zwolseweg 172 A, Diepenveen. Postrek. 22075.

KOMUNIKOJ
DE LA ĈEFESTRARO
Pluraj sekciaj sekretarioj ankoraŭ
ne sendis tri ekzemplerojn de la membrolisto por la nova jaro al la gen.
sekretario. Sur la listoj oni klare indiku la estraranojn, samhejmanojn
kaj gejunulojn. La membronombrojn
de la sekcioj, kies listojn ni ne ricevos
antaŭ la 15-a de januaro, ni kalkulos
laŭ Ia malnovaj listoj.
S-ro F. Weeke bonvolis transpreni
de s-ino M. E. te Strake Leefers la ad
ministradon de „De Esperantist". Oni
do sendu al li kaj al la nova gen. kasisto liston de la sekciaj donacantoj
en la jaro 1955. Mendante ekstrajn
kvantojn de „De Esperantist", oni do
estonte turnu sin al s•ro F. Weeke,
Zwolse weg 172 A, Diepenveen.
-

La ĉefestraro kaj sekcio Amsterdam
kandidatigas s-ron B. J. J. Albers kiel
gen. kasiston de L.E.E.N. Oni notu,
ke li je 1-1-'55 transprenis la laboron
de s-ro P. M. Mabesoone. Lia adreso
estas Olympiaweg 69, III Amsterdam
Z. La poŝtkonto restas 34563.
La ĉefestraro decidis eldoni novan
aktualan propagandbroŝureton. K rome
ĝi aĉetis 100 ekz. de nova broŝuro de
s-ro I. Lapenna (tradukita de f-ino M.
H. Vermaas) kiujn ĝi senpage disponigas al la sekcioj, funkciuloj, ktp.
Ni atentigas niajn sekciojn kaj aktivulojn pri la jus aperinta verko de
prof. I. Lapenna, „La Internacia Lingvo 1 Faktoj pri Esperanto)", kiu devus trovigi en ĉiu sekcia biblioteko.
El ĝi oni povos ĉerpi multajn argumentojn por defendi Esperanton, informojn pri la literaturo, praktikaj
aplikoj kaj diversaj organizoj, i.a. U.E.
A. Oni povas mendi la verkon ĉe nia
libroservo. La prezo estas g. 5,75.
Sekcio Hago ricevis leteron (plenplenan de eraregoj) de iu s-ino C. G.
el Regensburg, kiu iam loĝis en Hago
kaj „prunte" petas la bagatelan sumeton de 600 D.M. por povi pagi siajn
ŝuldojn. Laŭ ricevitaj informoj ŝi ne
turnis sin al la koncernaj instancoj
por helpo, neniel interesiĝas pri Esperanto, rifuzas aligi al Esperanto-grupo
kaj evidente rigardas Esperanton nur
kiel rimedon por „elpumpi" monon el

la „karaj fratoj kaj fratinoj". Estas
bedaŭrinde, ke ankoraŭ ĉiam ekzistas
personoj, kiuj uzas Esperanton por
celoj, por kiuj d-ro Zamenhof certe ne
kreis ĝin.
La ĉefestraro deziras al ĉiuj gelegantoj prosperan novan jaron!
S ino M. E. Dekker lllellingnian i
La 24-an de nov. mortis post longa
malsano en Amsterdam, 59-jara, sino
M. E. Dekker-Hellingman, la prezidantino de nia Amsterdama sekcio. Aliĝinte al L.E.E.N. en 1949 ŝi tuj energie eklaboris kaj kvankam ankoraŭ
nesperta, ŝi ne hezitis preni sur sin
la gvidadon de sekcio Amsterdam.
Poste ŝi krome prenis sur sin la prezidantecon de la Amsterdama Kunlaborkomitato E.K.A. Si interesis sian
edzon pri nia lingvo kaj certe ankaŭ
dank' al ŝia influo la konata tragedio
„La mondo ne havas atendejon" aperis
en Esperanto traduko. Dum sia malsano ŝi daŭre propagandis kaj ĝis la lasta tago energie laboris por la movado
kaj tiel fariĝis imitinda ekzemplo por
multaj. Granda parto de la anaro
ĉeestis la solenajon en Westerveld, kie
s-ro Pragano parolis nome de la esperantistaro. S-ro P. M. Mabesoone
memorigis ŝin en kunveno de sekcio
Amsterdam kaj s-ro G. J. Degenkamp
en la Zarnenhofa Vespero, kiun partoprenis ankaŭ la aliaj organizajoj, kunlaborantaj en E.K.À.
-

-

-

Kun granda ĉagreno ni sciiĝis pri la
morto de S-ino Verdier Minnigt el
Rijswijk.
Kvankam ŝi estis unu el la plej maljunaj kunlaborantoj, ŝi havis fervoron kiu estis modela por multaj junagaj funkciuloj en nia movado.
Ni rememoros ŝin kun respekto.
La Gazetar-Servo.
-

1955 ? ? ?

Esperanto en V.P.R.O.

Kiarn, karaj leganloj, vi Zegas
tiujn liniojn jam komenciŭis la nova
jaro 1955 kaj multaj reciprokaj bendeziroj interŝanĉligis, sed bedaŭrinde ĉiuj plej boncelaj bondeziroj ne povas
iel influi la iradon de la tempo nek
la okazijon de la faktoj de tutmonday
cirkonstancoj. Do ankaii tio, kio okazos rilate al nia movado kuŝas ankoraŭ en Za. sino de la tempoj. Verkante
ĉi tiun artikolon ni ne scias, kio estos
Za rezultato de la pritrakto de nia afero en. U1■TESKO en Montevideo kaj
kvankam ni ĉ•lu j esperas la plej bonan
pri gi, n_ tamen ne seniliziiyu se lu
decidoj de UNESKO ne estos tiel favoraj al ni kiel ni atendas. Kaj eĉ
se UNESKO faros por nia movado
favorajn decidojn 'ĉu vi opinias, ke
tiuokaze la ŝtatoj en gi reprezentitaj
tuj enkondukos Esperanton en sia)
lernejojn.7 Certe ne. r.ar generale la
radaro de la ŝtataj mueliloj turnigag
malrapide, sed pri tio ni ne c agrenigu
Kompreneble favora decido de UNESKO estus paŝo antaicen kaj help us
influi la publikan opinion. Jen ni estas fakte ĉe la kerno de la tuta afero,
ĉar nur la publika• opinio povas al nr
alporti la venkon. Ŝtataj aŭ registaroj
nur ekagas kiam la publika opinio tion postulas. Estas do nia devo daŭre
klopodi influi favore al ni l a publikan
opinion.
Ankoraŭ alia afero a.ltiras nian atenton nome la jubileo de L.E.E.N.
pro gia 50-jara ekzisto. Ĝis nun vi
ne aŭdis multe pri la preparaj laboroj
sed tamen scias ke oni en Utrelito
jam energie eklaboris. 50 jaroj estas
ja longa tempo en kiu multe okazis.
Estas ri• tie ne la ousta loko priskribi la historion de L.E.E.N. dum tin
tempo kaj eble ĝi. eĉ ne povas esti
plene priskribata, ĉar dum la lasta
milito perdigis multaj arkivajoj per
la rabado kaj neniigo fare de la germanoj. Tamen valorus la penon klopodi kolekti tiucele kiom eble plej multe da dokumentoj.
Jen estas du gravaj okazajoj kies
disvolvon ni kun granda interesigo
atendos en 1955.

Onze lezers weten, dat de V.P.R.O.
in haar radiogids „Vrije Geluiden" regelmatig de Esperanto - uitzendingen
van binnen- en buitenland vermeldt,
zoals ook de andere omroepverenigingen dat doen. Maar nu troffen we
in het nummer van 20 November en-der de rubriek „Kinderhoekje" die ver
zorgt wordt door Mevr. SpelbergStokmans een artikel aan waarin ze
o.a. het volgende zegt.
,,Over „Kinderen van één Vader" gesproken - ik ontving deze week van
„iemand een krantje, dat haar uit Ja„pan was toegezonden. Het was een
„krantje voor en. van Kinderen uit alle
„landen, geschreven in het Esperanto.
„Esperanto is, zoals jullie misschien
„al weten een taal, die tegenwoordig
„overal over de gehele aarde geleerd
„wordt. Jammer genoeg niet door iedereen. Nog niet, - want nu door het
„verkeer (denk eens aan de vliegma„chines!) de mensen van heinde en
„ver elkaar zo veel gemakkelijker kun„nen bereiken en er overal zo'n groot
„verlangen is om elkaar goed te be„grijpen, opdat er geen oorlog meer
„zal komen, - zouden we deze taal ei„genlijk allemaal moeten leren spreken. Leerden jullie die maar op
„school.
„Wie van jullie wil eens een briefje
„of een verhaaltje schrijven voor dit
„krantje, liefst met een aardige teke„ning erbij? Als je zelf geen Esperanto kent en dat zal wel niet - kunnen
„wij het misschien door iemand laten
„vertalen. Het is in deze tijd zo belangrijk dat kinderen van verschil„lende volkeren elkaar leren kennen
„en dat zij op de hoogte van elkaars
„gewoonten en levenswijzen komen."
Wij zeggen Mevr. Spelberg hier hartelijk dank voor de wijze waarop zij zo
ongezocht de aandacht op Esperanto
heeft gevestigd. „Vrije Geluiden"
wordt immers in meer dan 100.000 gezinnen gelezen!!

-

F. W

La Gazetar-Servo Nederlanda
Je la komenco de la nova jaro ni
deziras al ĉiuj niaj kunlaborantoj sanecon, prosperon kaj luktemon por nia
komuna celo. Kvankam venos ankoraŭ
detala raporto pri 1954, ni nun jam
volas esprimi nian dankon pro via aktiveco okaze de la Uneska afero.
Al ĉiu ni dankas, ankaŭ al tiuj, kiuj
ne sukcesis sed faris sian eblon. Bone
ge ni notis la senditajn leterojn kaj
ooŝtkartojn.
La longeco de la artikoloj senditaj
al Montevideo estas proksimume 6
metrojn.
Gesamideanoj Oosthoek,
Rotterdam.

-

Cu vi jam pagis vlajn kotizojn por
via Asocio, por UEA, por la Beneluksa kongreso ?
Se jes, ni gratulas
Se ne, ni gratulu vin en la venonta
numero!
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Jubileo
En 1955 S.ro Cseh, direktoro de la
Internacia Cseh-instituto en Hago feslas sian 25-jaran restadon en Nederlando. En 1930 la Instituto aranĝis
la unuan internacian kurson en Arnhemo en la tiama Esperanto-Domo.
Tre multaj estas la instruistoj, kiuj

laŭ la Cseh metodo instruis nian lingvon en diversaj landoj. S.ro Cseh
-

faris tiu-rilate gravan laboron kaj ankoraŭ ĉiam uzas ĉiujn sian fortojn
por la prospero de nia afero eldonante la revuon „La Praktiko". Ni estas
certaj ke ne mankos al S.ro Cseh la
gratulojn ei la tuta mondo pro la grava kaj sukcesplena laboro, kiu li dum
tiuj 25 jaroj faris. Ni esperu, ke li
nnicoraŭ longan tempon povos daŭrigi siajn aktivecojn sur la tereno de
la disvastigo de nia lingvo.

Flandra Ligo Esperantista.
Postbus 100, Mechelen
Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdalenastraat 29, Kortrijk.
Sekretario: Maertens G., Pr. Leopoldstr. .51, St.-Kruis, tel. 33J45 (dum la ofichoroj).
Kasistino : F-ino J. Terrijn, Raapstraat 74, Gent.
Biblioteko : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht (Nederland)
U.E.A. peranto: Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan 14, Blankenberge P.C. 4161.35.
Redakcio F.E.: Dr. T. van Gindertaelen, Raghenoplaats 9, Mechelen (tel. 136.77)
lioresponda kurso : A. Nysstraat 37. Anderlecht

1955 V.E.B. - JUBELJAAR
Reeds in vier nummers van „Flandra Esperantisto" hebben wij ter gelegenheid van het jubeljaar buitengewone voordelen aan onze leden toegekend,
en het is wellicht nuttig en nodig er
even aan te herinneren:
1. Gevoelige prijsvermindering voor
onze leden bij de aankoop van sommige boeken in het Instituut;
2. Premies te verloten. onder de inwonende leden. die aansluiten v66r
28.2.55;
:3. Aanbieding van een gratis abonnement op een buitenlands nationaal
Esperanto-tijdschrift aan de eerste
f tien aanvragers;
4. Toezending van een geschenkpakket aan al de leden 1954 (net uitsluiting van de inwonende leden);
deze verzending zal in de loop van
de maand Januari geschieden.
Deze reeks voordelen zal nog vóór
het koegres te Utrecht verdubbeld
worden, en• bovendien zullen nog enkele andere initiatieven door het bestuur genomen worden, o.m. een
zeer verzorgde jubeluitgave van ons

blad.

Intussen worden op het sekretariaat
met spanning de resultaten van het
verzoek aan al de leden gericht (ook
de bestuursleden worden hiermede bedoeld!) om nog v66r einde Januari
„één daad" te stellen, onze Vlaamse
Esperantobeweging ten goede. In ons
Februari-nummer hopen wij reeds een
overzicht van de reactie onzer leden.
te kunnen publiceren.
En hebt U reeds een steentje
voor ons jubeljaar aangebracht door
storting van 150 F of meer, als steunend lid van VEB ? Dank U.
Zo juist ontvangen wij het ontslag
van een veteraan uit het Antwerpse!
Geen enkele reden wordt opgegeven.
Midden onze jubeljaar-actie, wanneer
wij onze leden vragen om voor dit
ene jaar zelfs buitenstaanders aan te
werven, is ons dit ontslag uiterst. onwelkom ! Afdelingen: tracht dergelijke demoraliserende deserties te vermijden: het jubeljaar warde een succes!

FL.L.E.

JARKUNVENO

Pro la tro malfrua aperigo de nia
gazeto, ni ne jarkunvenis la 19.12.54
en Gent. Ni pardonpetas al tiuj gemembroj kiuj, ricevinte la gazeton ankoraŭ la dimanĉon mem, tamen vizitis
la kunvenejon, vane.
Ĉar nun ne plu estas oportuna ree
fiksi daton, ni antaŭmetos la plej gravajn decidotajn punktojn al la ĝenerala jarkunveno de la kongreso; la estraro, la kotizo kaj la statuto restas
sensanĝaj ĝis tiam.
ANGULO DE LA KASISTINO
La kasistino
dankas ĉiujn frupagintojn!
petas la aliajn plej rapide
ordigi sian membrecon por eviti multan skrihadon kaj superfluajn poŝt-elspezojn !
atentigas ke post januaro la
kotizo por nia Beneluksa Kongreso plialtiĝos ĝis 50 fr. Vidu la aliĝilon, aldonitan al la decembra numero kaj tiel
helpu la organizantojn!
NIAJ KOTIZOJ

MEMBRO (F.E. kaj UEA-AM) 100 fr.
SUBTENO (same) minimume 150 fr.
GEJUNULOJ (malpli ol 21 j.) 50 fr.
FAMILIA MEMBRO
(De Esperantist) 25 fr.
20 fr.
AMIKO (same.)
ABONO 75 fr.
Notu: je la favorprezo de 40 Fr. la
anoj povas donaci abonon al korespondanto (ĉi-tio nur validas por membroj pagintaj la kotizon !
Pagojn oni faru al P.C. 2321.50 de
V.E.B. Raapstraat 74, GENT.
)

UNUA LISTO DE SUBTENANTOJ

1. Sro Th. Van Gindertaelen, Mechelen
2. F-ino J. Terrijn, Gent
3. Sro G. Goossens, Lokeren
4. Sro G. Maertens, St. Kruis, Brugge
5. F-ino M. J. Top, Veurne
6. F-ino B. Cornelis, Aalst
7. F-ino P. De Cock, Aalst
8. Sro F. Couwenberg, Blankenberge
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LA STUDANTO
Jen la ĝustaj formoj de la vortoj en

Ekzerco 21 A:

1: scius; studus (kondiéo ne plenumita, tial la -us-formo); plu (— sen éeso ;
daŭre; pli longtempe). 2: Faru (imperativo!); pli (rilatas ne al daŭro, sed al
kvanto aŭ grado); pli (ankaŭ kvanto);
diris ( preterito pasinta tempo). 3:
Studi (infinitivo!); plu (daŭro). 4: volus
( kondicionalo, è ar oni povas subpensi
la kondiéon: „se vi ne plu studus"); fari ; plu. 5: ŝatus (kondicionalo; subpensita kondiéo: „se vi permesus"; tial la
kondicionalo estas pli ĝentila, malpli
truda formo ol la indikativo); helpi;
riskis; proponi. 6: Cu ; havus; pli (kvanto). 7: pli (grado); vendi; plu (daŭro).
8: plu; esperis; konvinki; volis turmenti; plu (daŭro) aŭ pli (grado), 9: pli
(grado!); studis. 10: pli kaj pli (kvanto!), plu (daŭro) povis vendi (infinitivo !) pli (kvanto).
Jen la ĝustaj formoj de la verboj de
Ekzerco 20 8:
1: estas banata (la helpverbo indikas
la tempon kaj do estas influata de la
adjekto de tempo, ĉi tie la frazero ,,iutage', kiu postulas la prezencon, do:
estas: la participa sufikso indikas la
aktivecon aŭ pasivecon kaj la stadion
de la ago ; éi tie temas pri pasiveco kaj
ankoraŭa daŭro de la ago, do: -at- ). 2:
estas banota (subpensita tempadjekto:
„éiutage", do la helpverbo estu en la
prezenco: estas; stadio de la ago: ankoraŭ ne komencita, do la predikta sufikso -ot-); estas kortuŝata (la tempadjekto „ĉiam" postulas la prezencan formon
de la helpverbo: estas; stadio de la ago:
ankoraŭ daŭra). 3: estas banita (subpensita tempadjekto: „éiutage"; stadio:
ago finita). 4: estis banota (la tempadjekto „hieraŭ" postulas la preteritan
formon de la helpverbo ; stadio: ankoraŭ
ne komencita, do: estis -ota); estis prenata (stadio: jam komencita, ne finita,
do daŭro ; tial: -ata). 5: estis banita
kaj rekuŝiĝata (se la patrino ankoraŭ
ne finis tiun agon) aŭ rekuŝigita (se la
patrino jam finis tiun agon). 6: estos
banata (tempadjekto: morgaŭ ; do : estos; stadio: jam komencita, ankoraŭ ne
finita, do daŭra, tial: -at-); estos prenata. 7: estos kortuŝata; estos banata. 8:
estos banita (subpensita tempadjekto :
„morgaŭ", tial: estos; stadio: la ago
jam finita, tial: banita). 9: estos farita
(subpensita tempadjekto: „post iom da
tempo", tial: estos; stadio: jam finita,
tial: farita); estos vizitata (stadio de la
ago: daŭra). 10: estos trovita (stadio:
la trovo estu finita antaŭ la punado,
tial : -it-); estos punata (stadio: ankoraŭ
daŭra en la estonteco).
Rimarkigo:

Ce kunmetitaj verboformoj oni dó bone
distingu la tempon kaj la stadion de la
ago; la tempo influas la formon de la
helpverbo, la stadio tiun de la participo.
La tempadjekto (__ tijdsbepaling) indikas la tempon, en kiu okazis, okazas aft
okazos la ago. La tempadjekto troviĝas
en la sama aŭ antaŭa frazo aŭ estas

subpensebla laŭ la kunteksto.
En la frazo
„Hieraf' / ii / estis / vund- fata"
4
5
1
2
3
2 montras la personon. kiu estas la
subjekto de la pasiva frazo
3 (la helpverbo) montras la tempon
(-is) sub influo de 1 (la tempadjekto), kiu malpermesas, ke ni diru
„li estas vundita";
4 (la radiko de la verbo) montras la
specon de la ...tgo ;
5 (la participa sufikso ) montras la
stadion de la ago.
Se iu hierafi, je la naŭa estis vundata,
li je la deka estis (jam) vundita. Kaj
li estas (ankoraŭ) vundita kaj
ankaŭ morgail II estos vundita.
Tiel la logika pensado instruas al ni
elekti la g-ustajn kunmetitajn verboformojn. Ek de nun neniu plu eraros
Feliee, ke Ekzerco 20 B aperis nur
post la foriro de Nigra Petro

NOVAJ EKZERCOJ
Ekzerco 22 A:
Metu la ĝustan prepozicion antaŭ la
interkrampajn vortojn aŭ donu al ili la
akuzativan voston (= la gravan literon n):
1: Kara lernant(in)o, ni komencis
(— nova jaro). 2: (— tia momento) ni
pensas (— la pasinta jaro) kaj ankaŭ
(- - la nova). 3: (— la pasinta jaro) vi
fervore faris (—pluraj ekzercoj ) kaj (—ili)
(—kelkaj eraroj). 4: Tiel vi povas esti
iom fiera (— progresoj ). 5: Vi partoprenis (— la Universala Kongreso) aŬ
legis (— ĝi) (— la ĵurnaloj aŭ Esperanto-organoj). 6: (-- la nova jaro) vi
volas atingi (- - novaj sukcesoj). 7: Vi
eble revas ( — partopreno) (— la 40-a
Universala Kongreso) okazonta (— la
itala urbo Bolonjo) (— la unua semajno) (—aŭgusto). 8: Faru regule (—

ekzercoj), korespondu (— eksterlandaj
gesamideanoj), vizitu (— la grupkunvenoj) por plilertiĝi (— la konversacio).
9: Mi dankas (— vi) (— viaj kunlaboro
kaj fervoro ) kaj ankaŭ ( —viaj bondeziroj )
10: Mi deziras (— vi) (— tio bona)
(— la nova jaro).
Ekzerco 2.1 B:
Metu la interkrarnpajn verbojn en la
g ustan participan formon kun aŭ sen
helpverbo (ekz.: estis skribontaj; estos
skribita; ricevitajn k.t.p.):
1: (Estimi) ge-radio-(aŭskulti), Cu
la Esperanto-radio-dissendoj ( aŭskulti)
de vi tiuj ? 2: Cu tiuj dissendoj (ricevi)
ofte klare de vi ? 3 : La dissendoj de
mallongondaj stacioj ofte (gen') de aliaj stacioj. 4: (Aŭskulti) Esperanto-dissendon, vi nepre sendu karton al Ia
(aŭdi) stacio. 5: Tiaj raportetoj (sendi)
al la stacioj (ŝati) tre de la progra.mestroj. 6: En la (pasi) jaro multaj
Esperanto-programeroj (mencii) en la
radio-programaroj ne (aŭdi) de la geesperantistoj en nia lando. 7: (Pasi) 3831don je la 614-a mi (viziti) de Esperanto-geamikoj. 8: Ni (aŭskulti) la paroladeton de prof. Privat éiujaŭde (dissend')
de la stacio Berno de 18.35 - 18.40. 9:
La radio-aparato (agordi) laŭ la ondo
de 48,66 m aŭdigis plurajn staciojn
(gen') unu la aliajn, sed ne klare
la (koni) voéon de prof. P. 10: Mi deziras al vi é iuj en la (veni) monatoj de
la nova jaro teliéon kaj bonan aŭskulta.don kaj (ĝui) Esperanto-dissendon, vi
nepre sendu skriban aplaŭdon al la
stacio. é ar la geesperantistoj havas la
dissendojn (meriti)) de ili.

Ekzercojn korektotajn gelegantoj
sendu al la kompilinto de la rubriko:
S. S. de JONG Dzn, Waltaweg 3,
Tjerkwerd bij Bolsward (Frislando),
Nederlando.
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KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ
e iuj legantoj prosperan novan jaron.

kiuj deziras al

Akbar (v Limburg Brouwer) Orienta roman°
Glista Berling (Lagerliif)
Anstataiia Edzino (Maxwell)
Bagatelaro (Rosbach)
Brulanta Sekreto (Zweig)
La Gajaj Edzinoj de Windsor (Shakespeare)
La Vojo Returne (Remarque)
Miru, Pensu, Ridu (Bennemann)
La Aventuroj de Marten() Drake (Norway)
Peer Gynt (lbsen)
teroj de Zamenhof I kaj
Originala Verkaro de Zamenhof
La okuloj de la eterna Frato (Zweig)
Du malsanoj en Esperanto (de Hoog)
Esperanto in 20 lessen IBakker)
Methodisch Leerboek (Dirksen)
Post la Kurso (de Bruin)
Tra la Labirinto de la Gramatiko

bind.
brok'.
bind.

gld
3 50
3.-

4.—

1.60
3.25
5.40

3.25
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po 8.50
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8.—

8.--

1.25
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vojaĝ o esta.s tute nova sistemo de vojaĝo speciale por esperantistoj. Mi
donos al vi klarigon. Pre-nu la geograPan karton de Nederlando, Germanujo,
Luksemburgo kaj Belgujo. Faru linion
inter la urboj Amsterdam, Arnhem,
Kolonjo, Wiesbaden, Luksemburgo,
Bruselo, Amsterdam. Vi nun havas
cirklon. Jen vojaĝo, kiun vi povas fari
per aŭtobuso.
La esperantisto, kiu eksidis en la
aŭtobuso en Amsterdam tiel faris la
tutan rondon. Por li la vojaĝo finiĝas
en Amsterdam. La vojajo tamen ne
estas aranĝita nur por Amsterdama_noj, ear la'g« oro faras duan rondon.
Esperantistoj, kiuj dumvoje en Arnhem, Kolonjo, Wiesbaden, Luksemburao aS Bruselo aliĝos al la grupo, 7-estos do en la ~obus° kaj veturos ĝis
la loko, kie ili komencis la vojaĝ on.
La aŭtobuso ne faras nur du rondojn,
sed ĝi restas veturanta dum la tuta
.sornera sezono. V: do povas kompari
la vojaĝon kun- karuselo, kiu konstante
rondiras. Jen Kal ĝi 7-jee-vis la nomon karuselvojaĝo.
Kio estas la efiko, kiam esperantistoj el Nederland°, Germanujo, Luksemburgo kaj Belgujo partoprenos
ûin ?
a. Esperantistoj, kiuj ne povas pantopreni internacian kongreson, tamen povas esti en Esperantujo.
b. La vojaĝkostoj povas esti malaltaj, écir la prezoj ne estas influataj de reklamkostoj, !ar la reklamado okazas pere de propraj revuoj, gazetoj kaj cirkuleroj.
r.Car oni vizitas regule la samajn
hotelojn, restoraciojn, vidindaĵojn,
suvenirvendejojn, k.t.p. kiel klientoj, oni povas postuli, ke la diversaj estroj apliku Esperanton.
d. La esperanto-kluboj en urboj, kie
oni tranoktas aŭ restadas, povas
utiligi la viziton por siaj membroj.
e. La vojaĝoj kontribuas al la efektivigo de internacia unueco, pri
kiu la autoritatuloj, diplomatoj kaj
politikistoj konstante tram petas.
1. Esperanto nzanifestas sian taŭge -

con.

11.25
1.35
2.90

bind.

40.55.
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2.35
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56.130.--

KARUSELVOJAGO
Kio estas karaselvoja0o? Karusel-

5.-17.—
-85.—
16.24.-

5.90
1.20
Komercaj Leteroj (Pruissen)
0.95
Esperanta Krestomatio
Ôiserioza Esperantisto nepre aéetu la jus aperintan libron:
La Internacia Lingvo (D-ro Lapenna)
70.—
bind.
5.75
Faktoj pri Esperanto
Mendu ée: Libro-Servo LEEN, Pythagorasstraat 122, Amsterdam.
Flandra Esperanto Instituto, Blankenbergse Steenweg 72, Brugge.

Partoprenante N tiun vojaĝon vi do
profitas ekonomie, vi praktikas Esperanton kun eksterlandanoj, vi pro pagandas Esperanton, dum kiam vi estas
la tutan vojaĝon en vera internacia
rondo •amiiia.
En la venonta numero vi aüdos pliajn detalojn pri la karuselvojaĝo. La
•vojaĝo okazos sub la aŭspicio de la
Esperanto-movado.
Informojn volonte donos la aranjanto

Hans Bakker.
v. v.. Serooskerkenplein 33
Amsterdam-Z.
(Nederlanclo).
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Verdlando Vokas
Listo de radiodissendoj en aŭ pri Esperanto. Ternpindiko: M.E.T.
mezeŭropa tempo) valida ankaŭ en Belgujo, Nederlando kaj Svisujo. Mallongigoj; I
informoj. P
paroladeto. K
kurso. M = muziko.

LUNDE:
13.30-14.00 La Coruna (Hispanujo), 250 m.: P kaj K.

23.10-23.20 Veno I, 25,46 m., 48.74 m., 513 m.: I.
23.15-23.30 Hilversum II, 298 m., 188 m., N.C.R.V.: P kaj M (nur unufoje monate.
Detaloj pri dato kaj temo ne ricevitaj).

MARDE:
12.55-13.00
15.30-15.45
15.50-16.00
18.35-18.40
23.30-24.00

Berno, 31,46 m., 48,66 ni., 75,28 m.: P de d-ro Arthur Baur.
Montevideo (Urugvajo), 280 m.: P (nur la unuan mardon de é iu monato).
Ljubljano (Jugoslavujo), 327 m., 211,4 m.: K.
Berno, ondlongoj kaj P kiel 12.55.
Valencio, 200 m.: P.

MERKREDE
16.30-16.40 Vieno II, 25 m., 30 m., 41 m.. 48 m., 203 ni. : P. (Nur éiudu-semajne).
17.00-17.10 Caramulo (Portugalujo), 206 m.: P de Alfred Sales.
18.50-19.10 Romo: 31,33 m., 49,92 m.: P. de Luigi Minnaja.
20.30-20.45 Bareelono (Katalunujo), 360 m.: I kaj K.
23.15-23.20 Hilversum I, 402 m., V.A.R.A.: I.

JACIDE :
07.45-08.00 Perpignan-Sousillon (Francujo), 202 ni:: K de R. Llech Walter kaj
R. Gendre.
09.30-09.45 Parizo, 348 tn, 218 m.: K. de Pierre Delaire.
12.55-13.00 Berno, 31,46 m., 48.66 m., 75,28 m.: P. de prof. d-ro Edmond Privat:
„Esperanto-ideologio".
18.35-18.40 Berno, ondlongoj kaj P kiel 12.55.
23.50-24.10 Zagreb (Jugoslavujo), 264,7 m.: P.

VENDREDE:
18.50-19.10 Romo, 31,33 m., 49,92 m.: P de prof. d-ro V. Musella.
22.30-22.45 Gvatemalo, 30,50 m., 47 m., 197 m., 470 in.: I.

SABATE:
09.30-10.00 Rio de Janeiro, 30,71 m., 375 m.: K. k.aj I.
23.15-23.20 Hilversumo I, 298 m., 188 m., K.R.O.: I.

Informoj kaj petoj:
La Esperantistoj havas la dissendojn, kiujn ili meritas. - Aŭskultinte Esperanto-radiodissendon kun pli aŭ malpli da plezuro, nepre sendu potkarton kun kelkaj
linioj al la aŭdita stacio por sciigi, kiel vi ricevis tiun ondon en via loĝloko, ĉu
klare aŭ ne-klare, kaj kiel vi opinias pri la enhavo de la program(et)o. Bonvola,
konstrua kritiko estas tre bonvena kaj favore influas postajn dissendojn.
Radio Roma. - Jen detaloj pri la programoj en januaro 1955-a: 5: Mondo esperantista. 7: La bliadulo Louis Braille inter la granduloj en la Pariza Panteono.
12: Informoj el Italujo. 14: Leterkesto kaj bibliografio. 19: La klera Bolonjo. 21:
Italaj belartaj urboj: Certaldo. 26: Opero „Turandot" de G. Puccini. 28: G. Boccaccio, la patro de la itala prozo. Jen detaloj pri la programoj en februaro 1955-a:
2 : Mondo esperantista. 4 : Respondoj pri leteroj de geaŭskultantoj al la stacio
Radio Roma, Esperanto-fakto, Casella Postale 320, Ron-io (Italujo), kaj bibliografio. 9 : Informoj el Italujo. 11: Italaj sanktejoj: „Loreto". 16: Opero : „La Forto
de la Destino" de G. Verdi. 18: Unufoje éiujare decas freneziĝl. 23: Bolonja folkloro. 25: La Cindroj. Merkrede prelegas s-ro Luigi Minnaja, vendrede prof. d-ro
Vincenzo Muselia.
Radio Berno. - Speciale ni atentigas pri la bone aŭdeblaj kaj aŭskultindaj Esperanto-dissendoj de ti tiu svisa stacio (vidu horojn kaj ondojn èi-supre !). D-ro
Baur kaj prof. Privat estas famaj oratoroj, kies temoj estas interesaj kaj kies
prononco estas itnitinda ekzemplo. Esprimu vian kontentecon al Svisa Mallongonda
Servo, Neuengasse 23. Bern ( Svislando), kiu sendas laŭ peto tre bele ilustritan
programkajeron „Ici la Suisse!"

Informojn pri Esperanto-radio-dissendoj sendu ne nur la radiostacioj, sed ankaŭ
la radio-geaŭskultantoj S. S. de Jong Dzn, Radio-Servo N.C.K.E., Waltaweg 3,
TJERKWERD bij BOLSWARD (Frislando), Nederland°.

FLANDRA ESPERANTIST O

8

I

NIAJ ESPERANTO-ENIGMOJ KUN PREMIOJ

1

PREMION akiris post n-roj 179/180: F-ino M. Van Mullem, el Blankenberge, por
V.E.B., kaj por L.E.E.N.: f-ino E. Leopold, el Arnhem.

Al ĉiuj amikoj-solvantoj la Enigmoangulo prezentas siajn korajn dezirojn
por la nova jaro. C;i esperas, ke ankati
ĉi-jare Oi povos havigi al ili kelkajn
distrajn kaj samtempe instruajn momentojn.
Pro memorigo, ji ripetas la regularon
de la konkurso, al kiu Oi invitas c'iujn
membrojn-legantojn.
1. Ciu korekta solvo havigas 5 poentojn al la partopreninto; solvo nur
parte Ousta ne tute senvaloriOas.
2. Ciumonate premio estas atribuata
al la solvinto kun la plej alta poentnombro.
3. La konkurso (-jam dariras.
4. Difino kun (R) celas vorton, ee derivitan art kunmetitan, sen la gram a tikaj finajoj A.E.I.O.
5. Ciu uzata radiko troviOas en la vortam de SCHIDLOF art MEULENHOFF, aft' en la PLENA VORTARO
DE ESPERANTO (Grosjean-Maupin) kun 'Okt SUPLEMENTO.
Nomoj el niaj Literaturo kaj Movado estas troveblaj en:
ISBRUCKER/Historio kaj Organizo
de la Esperanto-Movado.
DEGENKAMP /Esperanto 60-jara.
SOLVOJ.

181. ventmontrilo ; éambristino ; violoncel° ; sakfajfilo; edelvejso; malsovaga ; kukumeto; sparkilo; panariso ; likvidi; kuniklo ; aparato; levkojo; sinjoro;
marini; kokoso; najado ; kobajo.
Vi forkaresis ja kiel ée infano La gendoloron de miaj du kulpikoj,
Kaj kiam skribas al vi tiu mano
Sekretalvokas mi por samaj kisaplikoj.
(El; „Memoraĵo": novembra numero
de nia gazeto)
182. ama; sam : alf ; map ; ino; mielo ;
au; kontraŭ; natri; teorie; natur ; ŝip;
kal; suk; traf; oazo; rompebl; leono; glori;
Lamen ; 2tala ; li; akir ; afekt ; paroli;
lom; fon; amoniak ; mot; talp; spertul;
ega ; aer ; obl; miaŭo; salon; nj; reuz ;
bolti; kopii.
183. ALDONU LITERON.
Post éiu numero estas donitaj du klarigoj respondantaj al serĉotaj vortoj el
kiuj la duan oni trovas aldonante literon antaŭ aŭ inter la literojn de la unua
vorto. La aldonitaj literoj, legataj en la
sama sinsekvo, formas proverbon.
1. rilato inter efektivaj dimensioj de
objekto kaj tiu de desegnajo kiu gin
figuras ; - haŭto de la kranio kun la
haroj. 2. akcidenta nefunkciado de aparato; - parto de meblo. 3. malesto; parto de jako. 4. éirkaŭa parto; - alkoholajo. 5. vertebraro ; - homo sekrete
observanta. 6. akcesorajo; - konsonanto
formita helpe de lango kaj dentoj. 7.
granda kvanto; duonnegro. 8. objekjo
malpli dika ol longa kaj largo.; - parto
enakvigi. 10.
de buáo. 9. skuetigi ;
-

-

knedante formi objekton ; - nuanci la
voéon. 11. desegno pri konstruo; - parto de piedo. 12. nutrajo - ekzerco por
éevalo. 13. ne troa; - novmoda. 14.
ŝipeto; - budo. 15. kondukejo por akvo; - fripono. 16. parto de farmbieno;
- metitablo. 17. amasego; - parto de
streĉi la fortojn
jaro. 18. maŝinkudri:
por atingi celon. 19. arbo; - enloganto de
sama lando. 20. bandaéo; - intesta doloro. 21. kermesa tendo; - rondo. 22.
paserbirdo. 23. stangego; juvelo;
ĉefo. 24. korpoparto; hejtaĵo. 25. sfero;
- pripenso. 26. instruita;
ege malbonhumora. 27. fotografa plato; - parto de éambro. 28. dombestoj ; - burgono
en vinagro uzata kiel spicajo. 29. marfiŝo; - frukto. 30. nepetite disponigi ;
- proponi ion aéetotan. 31. libera spaco ; - luksa domo. 32. fortranci per
speciala ilo; - bruegi. 33. skribilo; metalo. 34. metalo; - diablo. 35. knedebla substanco; - ekleziulo. 36. enlasi
kr.xj ellasi aeron; - suferi pro dezirego.
184. KRUCVORTENIGMO.
Horizontale. 2. koncernanta éefon ;
facile komprenebla. 3. per ili oni kunigas
metalajn pecojn(R). 4. plumtufo(R);
kontraŭstari. 6. iumaniere senvivigi(R ).
7. prepozicio; vazo(R). 8. korpampleksa(R). 9. havi inklinon. 10. pro multo
da arboj oni kelkfoje gin ne vidas(R);
mono(R). 11. konforma al la realo( R);
korpa organo(R).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-

171111C1111111112111EINE1
2 EIED31311111:1171EM
3 EIZEIREMINEIND
4 DMEIDINIMECICI
5 DEERIDIE1OICIIIE1
6 11111MEICIEMEIDE
7 EIDEE1113111111ED
8 IIICIDEEMEDDIE
9 D•CIECIEERIDIPIE
10 DEIME11111133ME
11

Vertikale. 1. origino(R); malplenajo

(R). 2. envolvi en paperon(R); denove
(R). 3. poréiama; pli-malpli plena manko de lumo(R). 4. malproksima(R). 5.
spirito(R); altvalora globeto(R). 6. malaperanta vorto por: kovri per tavolo
de valora metalo(R). 7. parto de jaro
(R); korpoparto. 8. en montrita loko. 9.
ridige imiti; li vivas en Afriko(R). 10.
malgranda kvanto da fluaĵo(R) ; en iu
loko. 11. korpoparto; arbo( R ).
La solvojn sendu la nederlandanoj al

s-ro G.J.Teunissen, Burg. Tellegenstr.
21 hs, Amsterdant-Z. ; la membroj de
FI.L.E. aü R.B.L.E. al S ro F. Couwenberg, Koninginnelaan Ii,, Blanken berge,
-

antail la 20/1/1955.

Plaatselijk Nieuws
Amsterdam: La lastaj kunvenoj en

1954 estis karakterizataj per variaj kaj
interesaj programoj: s.ro F. ten Hagen
parolis pri paperfabrikado, s.ro G. J.
Degenkamp pri la literaturo kaj s.ro.
P. M. Mabesoone pri la kongreso en
Haarlem. Sankta Nikolao kiel kutime
sendis amason da paketoj por gajigi
la anaron. La Zamenhofan vesperon
ni festis kun la aliaj grupoj. S.ro H.
A. de Hoog parolis pri Zamenhof, Lino
Rotteveel solkantis, s-me BramkampWeber faris lumbildprelegon pri Rembrandt kaj s.ino Bijmolt deklamis.

Arnhem. Nia arnhenia sekcio sukcesis arangi tri kursetojn kun entutu
16 partoprenantoj. Tio estas jam progres° rilate al antatiaj jaroj kiam
oni ne sukcesis arangi kursojn kun ti
om da partOprenantoj.
Brugge: Onze actieve leden André
Dumarey Hofman werden gezegend
-

met een tweede kindje : Edwin (8.
10.54).

Leiden: Sekcio Paeen ( Leiden) festis sian 35 jaran ekzistadon. La 29-an
de nov. oni arangis filmprogramon
kun prelego de s-ro d-ro Lodewijks el
Hago, al kiu oni invitis éiujn gemembrojn, donacantojn kaj interesigantojn.
Ceestis proks. 80 personoj, inter kiuj
ankaŭ samideanoj el éirkaaaj lokoj,
kiuj certe ne bedaŭris sian éeeston,
éar la filmoj estis belegaj kaj la prelego sprita kaj interesa.
En pli intima rondo oni kunvenis la
13-an de dee. Sankta Nikolao, kvankam
jam forvojaginta al Hispanujo, postlasis korbon plenan de donacoj por la
jubileanta sekcio. Paroladis s.roj Hoope, v. d. Kreeke kaj Spanjaard. S.ro
Rozier montris jonglajojn kaj Lino
Aukes kaj s.ro Levahrt deklamis. Intertempe la anoj regalis sin per limonade, vino kaj doléajoj, kaj do refortigitaj povos komend la duan 35-jaran
perioden.
-

Rotterdam. S.ro de Stigter, fakestro
en la roterdama telegraf-oficejo parolis antaŭ grupo da estontaj telegrafoficistinoj pri la granda utilo de Esperanto kaj la rezultato estis ke tuj anoncis sin 12 fraŭlinoj por lerni la
lingvon. La P.T.T. grupo tea, sekcio
de L.E.E.N. non povis arangi elementan kurson en kiu partoprenas 19 kunsanoj. Jen kion oni povas atingi per
rekta kontakto. ( korajn grat WOL
Red.)

Nia sekcio en Treebeek okazigis
renkontigon de esperantistoj el limregionoj belga, germana kaj nederlanda, la li-an kaj la 12-an de decembro en HEERLEN, en la salono.
„Truto" (ée la foiro kaj proksime al
la stacidomo).

