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La 3a Beneluksa Kongreso - Utrecht
LA HONORA KOMITATO

La Urbestro de Utrecht, lia nobela
moŝto, Jonkheer C. J. A. de Ranitz,
afable akceptis la prezidantecon.
Multaj eminentuloj bonvolis akcepti la membrecon, Jen ili estas en alfabeta sinsekvo:

1.S-ro D-ro A. A. Bos, direktoro de la
fabrikoj por la Nederlandaj Kooperativoj en Utrecht.
2. S-ino J. C. M. Boschloo-ten Bosch,
prezidantino de la komitato „Utrecht akceptas."
3. S-ro Inĝeniero C. Broekmeyer, di-

ABONNEMENTEN:
België : 75 fr.
Ceteraj landoj: 75 bfr.
Proeft.: 5 fr. (1 r.k.)

Pentekoston 1955
rektoro de la telcfondistr. Utrecht.
4. S-ro Inĝeniero J. B. Dumont, direktoro de la mezgrada Politekniko.
5. S-ro D-ro J. J. M. Feldbrugge, rektoro de la Bonifacia Liceo.
6. S-ro Jhr. L. Huydecoper van Nigtevecht, prezidanto de la Cambro
por Komerco kaj Fabrikoj.
7. S-ro F. Korteweg, prezidanto de la
Nederlanda Vojaĝunuiĝo.
8. S-ro P. van Leeuwen, direktoro de
la Ŝtata Seminario.
9. S-ro Jhr. F. H. M. Michiels van
Kessenich, prezidanto de la Beneluksa Unuigo en Utrecht.
10.S-ro D-ro W. J. Thijsen, direktoro
de la Stata Mezgrada Lernejo en
Utrecht.
11.S-ro D-ro B. G. L. M. Tosseram,
rektoro de la Komunuma Liceo.
12.S-ro H. van der Vlist, Skabeno prí
Instruado k.t.p. de la komunumo.
13.S-ro J. C. Wilbrenninck, direktoro
de la Unuigo por Fremdultrafiko.
GRAVA SCIIGO.
Lia ekscelenca moŝto, la Cef-Konsulo
de Belgujo en Nederlando sciigis, ke
li vizitos la kongreson.

LA PROGRAMO

La nobela kastelbieno en M ii n c h e n w i l e r (Svislando), kie

okazos de 7 gis 14 aŭgusto 1955 (tuj post la U.K. en Bologna)
la internacia kurso pri Esperanto kaj Geonismo. Informu ĉe:

Svisa Esp. Instituto, Hotel Metropole, Bern (Svisl.).

Sabaton posttagmeze estos la akcepto fare de la urbestraro. Precizan
tempon kaj lokon ni poste sciigos.
Je la 20-a komenciĝos la oficiala
malfermo en la konstruajo „Gebouw
voor Kunsten en Wetenschappen" (K
en W). En Utrecht oni kutimas malfermi la pordojn duonan horon antaŭ
la ĝusta tempo, por ke oni povu komenci je la fiksita horo. Kompreneble
ne decas atendigi niajn invititojn aŭ
veni en la salonon dum la parolado
de iu, se oni povas eviti tion!
Post alpalrola parto kantos sinjorino Koopmans-Schotanus. Fu estas
necese laŭdi ŝin ?
La grupo el Zeist ludos tute novan
teatrajeton : „Kion ni plej ŝatas?
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Kvankam ni scias iom pri la enhavo
ni antaŭe ne parolos pri ĝi. Vi mem
aŭdos la respondon.
Kaj denove sinjorino KoopmansSchotanus kantos por ni.
La pluan parton antaŭ la balo prizorgos la belgoj. Ankaŭ ili ne tro frue
diros kion ni ĝuos. Espereble la L.K.
K. scios tion antaŭ ol ni multobligos
la kongreslibron.
Bona muzikistar o ludos dum la balo.
kiu daŭros ĝis la dua nokte.
Dimanĉe: Diservoj. Pri ili aperos
detaloj.
Matene je la deka la jarkunvenoj.
Ili estos en la kongresejo (hotelo
Smits, Vredenburg) kaj ne daŭros post
la dektria.
Duonon post la dektria oficiala fotografado. Tre verŝajne ĝi okazos antaŭ la tria ĉef•administrejo de la fervojoj.
Je la dekkvara: manĝo ĉe Smits.
Vespere ni denove iros al „K. en W.".
Komenca horo kaj malfermo de la
salono tiel kiel sabate. Sinjoro Mees
van Huis, konata horestro, aŭdigos la
kantaton de „Frieso Moolenaar". La
junular horo sub gvidado de S-ino
Feith-Goetsch kunkantos.
„Stoffel van Viegen", la orgenisto de
nia katedralo, ludos orgenon kaj iorn
malpli konataj, sed bonegaj pianisto
kaj baritono kunlaboros.
Post la paŭzo ni prezentos filmojn.
Ĉio kune do garantias bonan kongreson, post kiu vi lunde povos ĝui
la naturon en unu el la plej belaj parkoj de nia lando.
Ni ne parolis pri la promenadoj
tra la urbo. La L.K.K. petas tiurilate
:ies helpon. Bonvolu skribi al la se•
kretariino, Fino A. J. M. Perk, Paulus
Potterstraat 18, Utrecht, kiajn ekskursetojn vi ŝatas. Vi povas elekti
inter: plantgardeno, malnova nobela
domo, muzeoj, la 'ekstero de malnovaj
domoj, parkoj, k.t.p.
-

-

Beneluksaj Gejunuloj al nia Beneluksa Kongreso en Utrelït
Laŭ informoj de S.ro K. Ruig, P.
de Hoochstr. 50 I, Amsterdam Z. kiu
interrilatis kun la estraro de la Nederlanda Junulargastej-Organizajo estos
eble ke gejunuloj, kiuj volas viziti
nian kongreson en Utreht povos je
rabatitaj prezoj gastloĝi en la junulargastejo ,.de Bunnik" en la tuja proksimo de Utreht. Oni anoncu sin ĉe
S.ro Ruig, kiu donos ĉiujn necesajn informojn.
~We

Kun granda bedaŭro ni komunikas
ke mortis la 24-an de marto
8-ro Mag. A. J. Kalma
la fervora gen.sekretario de L.E.E.N.
Nekrologo sekvos en venonta numero.
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KARUSEL- VOJAĜO

40-a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
JUBILEA KONGRESO
31 ,jul.-6 aŭg. 1955

Aldone al la unua komuniko mi prezentas al vi pli detalan programon.

•l'.4 Go.

1. Amsterdam Forveturo je la 8a
Kdln
Alveno
„ „ 15.55a
Rezervita sidloko en Ia „Europabus" preter Utrecht - Arnhem - Emmerich
Dinslaken - Duisburg (lunĉo) kaj Dusseldorf. Tranokto en Káln.
2. Restado en K51n. En la mateno autobus- ekskurso en Kiiln. Tranokto.
3. Kiiln
Forveturo je la 8a^
) per pipo sur la Rhein.
Wiesbaden Alveno
„ „ 20.40a. }
Tranokto en Wiesbanen.
t. Restado en Wiesbaden. Posttagmeze per aŭtobuso vizito al la kasteloj de la
Rhein kaj Lorel:y. Tranokto.
5. Wiesbaden Forveturo je la 8.25a
Luxemburg Alveno
„ „ 15. a
Rezervita sidloko en la „Europabus" preter Mainz - Bingen Trier (luntor.
Tranokto en Luxemburg.
►i. Restado en Luxemburg. Posttagmeze autobus- ekskurso al Echternacb, la
eta Luksemburga Svislando. Tranokto.
7. Luxemburg Forveturo matene ) la somera hortabelo ankoraŭ
Bruxelles Alveno
tagmeze ) ne aperis.
ei tiu trajekto okazos vagonare. Tranokto en Bruxelles.
S. Restado en Brussel.
Matene autobus- ekskurso tra la urbo. Tranokto.
9. Brussel
Forveturo matene ) la somera hortabelo ankoraŭ
Amsterdam Alveno
tagmeze ) ne aperis.
ci tiu veturo okazas vagonare. Tranokto en Amsterdam,
10. Restado en Amsterdam. Duontaga ekskurso tra la urbo. Tranokto.
11. Restado en Amsterdam. Duontaga ekskurso al Volendam kaj la insula.
Marken. Tranokto en Amsterdam.
12. La dua rondo komencigas. Tiuj, kiuj aliĝis dumvoje. restas en la grupo ĝis
la loko de foriro. Entute okazos 8 rondoj.
La unua rondo de Amsterdam komencigas la 20an de Junio.
„
Luxemburg„ '?6an
„
„ Bruxolles
28an
La dua rondo komencigas respektive la lan - 7an kaj 9an de Julio k,t.p.
La vojago por la Belgoj estad de Brussel ĝ-is Brussel. La restado en
Brussel ne estas enkalkulita. La prezo en frankoj estas la kontrai"ivaloro
de Hfl. 263.—, kiu validas por, la Europabus -ŝipo sur la Rhein-vagonara
veturo-dua klasa hotelo-matenmango-vespermango-lokaj ekskursoj (Amsterdam-Ki ln-Wiesbaden-Luxemburg) enirprezoj por la vidindaĵoj kaj trinkrnonoj. La lunĉoj ne estas enkalkulitaj.
Detala prospekto estas en preparo. Petu ĝin ĉe la aranganto de la karuselvojaĝoj
Hans Bakker
v. Tuyll v. Serooskerkenplein 33
Amsterdam-Z.
tel. 95320

Adreso: ĉe C.I.T., Piazza Nettuno 2, BOLOGNA. Italujo
Banko: Banka di Napoli, Bologna. konto 2824
Grupo „A. Tellini", Medaglie d'Oro 3, N. 8/20620, Bologna
Giro :
Numero 5
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Marto 1935

Kota w,i : Post 31 Marto la kotizoj plialtiĝis. Bonvolu konsulti la tarifon.
Aliĝiloj haveblaj ĉe Landaj Asocioj de UEA kaj la Kongresa
Oficejo ( adreso ĉisupre). En la adreso nepre citu la nomon „40-a Universala Kongreso de Esperanto".
Limdato : Kiel kutime, la limdato por aligo estas la 30-a de junio.
Aliĝiloj devas esti ĉe la L.K.K. aŭ ĉe la Perantoj je tiu dato
En julio la administrantoj FERMAS LA KONTOJN por ordigi la kalkulojn
necesajn je kontrolo kiam alvenas la kongresanoj. Pagojn kiuj venos post
30 junio, ni skribas en „ŝvebantan" kanton kaj redonas al la koncernaj
personoj je alveno. Sendante monon zorgu do ke ĝ i atingos la L.K.K.
antaŭ la fino de junio. L.K.K. ne povas fari esceptojn de tiu praktiko.

-

Gazetara Serio : Oficialaj instancoj, kiuj deziros ricevi dum la kongreso
la bultenojn de la Gazetara Servo, bonvolu kiel eble plej
baldaŭ sciigi tion al la L.K.K. por ke ĝi faru la necesajn antaŭzorgojn.
Skribu adreson klare kaj indiku, éu oni deziras ilin a) ĉiutage, b) post la
kongreso aŭ c} ĉu iu persono (nomu lin) mem prenos ilin en la Gazetara
Servo.
Infana Program° : Al ĉiu kongresano ĝis la aĝo de 15 jaroj Ia L.K.K.
sendis specialan cirkuleron koncerne apartan aranĝon
Laŭ la respondoj la L.K.K. agos.
Junulara Progrntno : La L.K.K. projektas specialajn programojn en la
vesperoj de dimanco, merkredo kaj »aŭdo de la kongresa semajno speciale por la junularo en la aĝgrupo 16 - 20 jaroj (aŭ iom
pli). Dancado kaj distrajoj. Skribu al L.K.K. ĉu vi havas intereson por tio.

,

t

Statistiko (ryis 28 f eb.) : Argentino 1, Aŭstralio 1, Aŭstrio 18, Belgujo 12,
Brazilo 3, Britujo 75, Danujo 24, Finnujo 27,
FRANCUJO 170, Germanujo 83, Hispanujo 5, ITALUJO 208, Izraelo 1,
Japanujo 1, Jugoslavio 41, Kubo 1, Maroko 18, NEDERLANDO 113, Norvegujo 17, Novzelando 1, Portugalujo 6, Sarlando 1, Sudafriko 1, Svedujo
73, Svislando 24, Usono 10. Sumo el 27 landoj: 937.
Interesaj ciferoj : Nemembroj de UEA 21.9 olp'; Instruistoj 18 ok ; personoj sub 21 jaroj 7 ok
Nome de la L.K.K.
Mason Stuttard,
Konstanta Kongresa Sekretario.

b„

NOVA N.R.V.- VOJAĜU POR ESPERANTISTOJ
40a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
Aranĝo
Pro la nesufiĉa intereso ni kun be•
daŭro konigas ke ni devas rezigni al
la organizo de karavano. Liu partoprenonto devos do mem prizorgi sian
vojaĝon kaj loĝadon.
EN LA KAZO KE
vi estos malhelpata partopreni en
Bologna, tuj pripensu ĉeeston al la
plej granda faka kongreso esperantista. De la 8-a ĝis 13-a de Majo 1955
kongresos en Zŭrich la Internacia Fervojista Federacio kaj atendas 400-500
partoprenontojn. Rajtas aliĝi ĉiu esperantisto. La programo estas ankaŭ
por nefervojistoj tre alloga kaj prezentos ia.: Interkonatiĝa vespero, So;ena Malfermo, fakaj prelegoj. fakai

ekskursoj, ŝipekskurso, urbroncivetur•
ado, filmvespero, FOLKLORA VESPERO kaj postkongresa vojaĝo al Les
Pleiades, al la narcisaj kampoj. Kongreskotizo sv. fr. 18.—, limdato por
aligo 15a de Aprilo. Perantoj estas la
landaj fervojistaj societoj, laŭ adresoj
pago 65 de la UEA-jarlibro 1954. Venigu tuj la aliĝilon kun ĉiuj necesaj informoj de O. Walder, ĉefdelegito de
UEA, Eigenheim Romanshorn, Svislando.
Samideanoj favorantaj la plej viglan
kaj fortan fakan movadon, sed malhelpataj ĉeesti en Zŭrich anigas kiel
„Simpatianto", pagante fr. 5.— (14
rkp). Interŝange vi ricevos la kongreslibron kaj insignon.
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Post la sukcesa pasintjara vojaĝo
tra Danujo, la grava Nederlanda vojaĝunuiĝo decidis ĉi-jare okazigi similan vojaĝon tra, Belgujo kaj Francujo.
cri okazos denove per turisma aŭtobuso kaj daŭros 11 tagojn, de la 30-a
de Julio gis a 9-a de Aŭgusto inkluzive.
Oni vizitos Gent, Brugge, Parizon,
Kastelon Grésillon en plena funkciado, la provincon Anjou kaj faros urrikan rondiron preter la kasteloj de
la rivero Loire. Plue vizito al Orléans, Fontainebleau, Reims kun ĝia
fama katedralo kaj revenos laŭ la
pentrinda valo de la Maas post pasigo de unu tago kaj du noktoj en la
Belgaj Ardenoj, en Dinant.
Dank' al la kunlaboro de la (:efdelegito de U.E.A. por Francujo, s-ro
Jean Guillaume ni havos ĉie kornakton kaj helpon de la lokaj Samideanoj,

por ke la vizito al la diversaj regionoj
estu laŭeble agrabla kaj instrua. Partoprenos ankaŭ alilandaj Samideanoj,
kio faros el ĉi tiu vojaĝo neforgeseblan travivajon por la partoprenontoj.
Por la unua fojo la V.R.V. presigos
Esperantlingvan tekston pri d tiu vojago en sia ĉiujara gvidlibro pri la
organizataj someraj vojaĝoj. Se vi
konsideras, ke ĉi tiu diketa volumo
estas dissendata en 200.000 ekzemple
roj, vi facile komprenos, kiom granda
estas la propaganda valoro de ĉi tiu
anonco. Tial estas tre dezirinde, ke
ankaŭ ĉi tiu vojago fariĝu sukceso,
por enpenetrigi nian lingvon en la
rutinan agadon de ĉi tiu potenca unui-

ĝo,

Mi kore instigas vin, skribi al la
Centra Oficejo de la N.R.V., Zeestraat
100, Hago, komunikante, ke vi interesiĝas pri la Esperanta Vojaĝo kaj

7-a Internaeia Kongreso de
Fervo jista j Esperantisto j
Adreso: Zŭrich 23, poŝtfako 2311.
Dato: 8-a ĝis 13-a de Majo 1955.
Programo : Interkonatiĝa Vespero, Solena Malfermo, fakaj prelegoj, fakaj
ekskursoj, ŝipekskurso sur Lago de
Zŭrich, urhrondveturado, filmvespevo, FOLKLORA Vespero, postkongresa vojago al narcisaj kampoj de
Les Pleiades.
Kondikoj por partopreni: rajtas aligi
ĉiu esperantisto. La programo ankaŭ por nefervojistoj estas alloga.
Kotizo: sv. fr. 18.—.
Limdato por aligo: 15-a de Aprilo
1955.
Partoprenantoj : antaŭvideble 400-500
el 12.15 landoj.
Perantoj: La fervojistaj landaj societoj, laŭ listo en UEA - jarlibro 1954
paĝo 65. Siinpatiantoj subtenas la
celojn de la kongreso per fr. 5.0 14 rkp) kaj ricevos kongreslibron
kaj insignon.
Aliĝilon kun ĉiuj necesaj informoj
haverla de O. Walder, ĉefdelegito de
UEA, Eigenheim, Romanshorn, Svislando.
LKK Zŭrich sukcesis en jenaj klopodoj :
La zŭriha PTT-direkcio decidis starigi automobilan poŝtoficejon antaŭ la
kongresejo. Dejoros sperta esperantista oficisto ĉe la giĉeto.
Speciala kongresŝtampito estos uzata.
S-ro d-ro Lepori, federacia konsilisto,
ĉefo de la svisa fervoj- kaj poŝt-departemento akceptis esti prezidanto de la
honora komitato.
La Kongresparoladon faros nia eminenta samlandano, s-ro d-ro Edm. Privat, profesor•o Neuchatel.
petante Ja (senpagan) alsendon de la
somera gvidlibro, jus aperinta. Kiel
gvidonto de la vojago, mi faros mian
plenan eblon por ekspluati dum la
vojaĝo kaj poste ĉiujn prezentigontajn okazojn favore al la ĝenerala
propagando por Esperanto.
S. PRAGANO.

Anoncetoj
Deziras korespondi:
Georges Gourdain, 28jar a, Itae du
College, Baugé, Maine N. Loire.
F.ino Fanti Felice, Via Bar•toloni
N. 5 Bologna, Italujo.
Robert Hourcade, Rue du Nord 16
Parizo XVII, Francujo. (l6jara).
Feher Zoltan, Satonaljanjhelg, Dorsa 94 u.M. (14jara) Hungarujo.
Jean Kohen, Rue Jules Valles 3,
Parizo XI (15jara).
(Ĉiuj estas komencantoj).
-
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El niaj sekcioj

NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS NIA"
Alg. Secretariaat, schr. cursus voor beginners en uitleendienst :
P. M. Mabesoone, Pythagorasstraat 122, Amsterdam-O.
Penningen.: 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
Lefdel. U.E.A. : J. Telling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam. Postrek. 242619.
Vic Cefd. F. Weeke, Zwolseweg 172 A, Diepenveen. Postrek. 22075.
-

Le ĉefestraro petas, ke persono (j
membro(j) de nia asocio kaj kapabla(j) kompili taŭgajn enigmojn por
la enigmo-rubriko en nia organo bonvolu anonci sin ĉe S-ro Mabesoone. ĉar
la nuna funkciulo S-ro Couwenberg
baldaŭ demetos tiun funkcion.

Al la Estraroj de niaj sekcioj
Karaj Samideanoj, la lian de februaro ni forsendis al ĉiuj sekcioj cir-kuleron pri .,De Esperantist", petante
per ĝi, sciigi al ni kiom da ekzempleroj vi bezonas por la propagando. Bedaŭrinde nur 5 sekcioj respondis al tiu
cirkulero, nome Alkmaar, Amsterdam,
Arnhem, Den haag kaj Zeist, kiuj kune mendis 302 ekzemplerojn. Ankaŭ la
nombro de la donacantoj de diversaj
sekcioj malpliiĝis. Cu vi tiel montras
vian entuziasmon pri la rezultata atintingita en Montevideo? Cu vi ne konscias, ke pli ol iam ni devas streĉi
ĉiujn niajn fortojn por ĉiurilate eluzi
ĉi tiun rezultaton? Atentu bone. ke
eble en la proksima estonteco ni ankoraŭ havos ŝancon akceptigi esperanton
en la lernejoj, c?ar vi certe scias, ke
laŭ la dua memorando de la ministro
pri instruo, artoj kaj scienco nia tuta
instruaranĝo estos reviziala kaj tial
estas nepre necese ke ne nur ĉiuj parlamentanoj sed ankaŭ ĉiuj instruinstancoj estu bone informitaj pri la
sukceso en Montevideo speciale kaj pri
nia tuta movado tenera1e. Tial estas
nepre necese ke ni nun pli ol iam
antaŭe grandskale informu la eksteran mondon kaj tial estas nepre necese
ke c?iuj sekcioj kiom eble plej multe
kunlaboru tiurilate kaj tial estas nepre necese ke ĉiu sekcio laŭ sia povo
dissendu kiom eble plej multe da ekzempleroj de la bona kaj fakte tre

NEKROLOGO
La 5an de Marto mortis post longa
suferado S.ino A. Scholten-ten Cate
membrino de nia Haga sekcio. La
sekcio perdis per Ŝi fidelan aninon
kaj dum longa tempo ŝi modele plenumis la funkcion de kasistino.
Por multaj ŝi estis agrabla kaj fidela arnikino kaj ŝia porĉiama foriro certe estos ankoraŭ longe sen
tata. ŝi ripozu en paco.

malmultekosta informilo kiel estas la
organo „De Esperantist". Tial ni esperas ke niaj sekciaj estraroj konscios
pri sia devo kaj ke por la dua numero
de „De Esperantist", kiu aperos proksimume en la mezo de junio la nombro
de mendoj propagandcelaj certe duobliĝos.
La Administranto F. Weeke

Asacia Jarraporto LEEN

Alkmaar. Sekcio Alkmaar ĉijare ne

ricevos la petitan suhvencion de la
komunuma konsilantaro sed nun ne
plu bezonos pagi la luprezon por la
!erneja ĉambro, kie ĝi kunvenas éiusemajne.
Adresŝango: Anstataŭ S.ino E. Dij
kema-Groot fariĝis Sekr.ino F.ino G.
J. R. Zwarekant, v. cl. Lijnstr. 3, Alk/naar.
-

Deklaro de la kaskontrola
komisiono
Subskribintoj 13. J. J. Albers kaj H.
Wensel kontrolis la librotenadon de la
kasisto de la Nederlanda Asocio Esperantista „L.E.E.N.", S-ro P. M. Mabesoone, pri la jaro 1954a, kaj konstatis
ke ĉio estas en ordo.
Ili proponas malŝarĝi S-ron Mabesoone kun danko pro la bona administrado.
Altestime, B. J. J. Albers, H. Wensel

FINANCA STATO L.E.E.N.
ENSPEZOJ

BU Ĝ ETO
1954
3400.30.150.250.10.100.-

Kotizoj
Donacantoj
Abonoj
Libro-Servo
Skriba kurso
Rentumo
Deficito

3940.

ELSPEZOJ
Organo -}- redaktoro
Kunvenoj ĉefestraro
Administra estraro
Repago sekciaj delegitoj
Kontribuo U.E.A.
Ekzamena komitato
N.C.K.E.
Biblioteko
Reprez. Univ. Kongreso
Ofic. Esp. ĉe la Instruado
Salono jarkunvenoo
Distr. ĉefestraranoj
Teatra servo
Gazetarservo
Propagando
Diversajoj
Fondajo Montevideo
Represo statuto/katalogo
Profito

2200.400.300.
204.
250.25.30.15.100.50.25.-10.-

-

5.-

75.--1 . 01.150.-

Kaso
parkonto
Debitoroj

som-kursoj

4531.08
5.19.24
5877.86
25.15

3940.-

BUCCETO
1955
3600.30.
125.
250.-10.100.350.-

-

4315.86

4465.

2031.53
222.36
251.44
204.250.24.90
30.15.
80.46

2100.400.300.
216.-250.-25.30.15.300.50.40.

50.-

19.55
15.55
1.20
76.62
360.45
65.100.- - 517.80

BILANCO 31 dec. 1954
Poŝtgirkonto

-

J ARKONTO
1954
3687.67
50.17
169.36
250.35.57
123.09

4315.86

U.E.A.
Kreditoroj
Kotizoj 1955
Abonoj 1955
Donacantoj 1955
Propaganda kaso
Kongresa kaso
Rezervo
Kapitalo
2302.45
1-1-'54
517.80
profito

--

--

15.---

5.-100.200.
69.350.4465.3230.15
1469.44
200.24.6.50
766.64
65.28
1876.07
2820.25

-

10458.33

5

10458.33

(Fino)

Fine de la jaro atingis nin historia
komuniko el Montevideo. Post multa
laboro, streĉa kaj laciga, Prof. Lapenr.a, la ambassadoro de U.E.A., sukcesis
akceptigi flanke de Unesko rezolucion, kiu pravigas la kulturan elementon de Esperanto. Cetere U.E.A. definitive akiris konsultan pozicion en
Unesko. Plej korajn gratulojn meritas la agema direktoro de C.E.D., subtenita tiucele de multaj donacoj por la
Fondajo Montevideo. Tamen la espe
rantistaro konsciu ke ne jam estas
kaŭzo por hurakrii; la rezulto, kvankam ege gojiga, estas nur paŝo antaŭan sur longa vojo irota. Ni devos
eluzi tiun sukceson kaj tia] bezonas
ĉies helpon. Sekve ni daŭre varbu por
U.E.A., ĉar ĝi bezonas kaj aiam bezonos monon, por ckspluati la pozicion
ĉe Unesko kaj daŭrigi la laboradon
de C.E.D. Oni sekve ne hezitu aligi
kiel individua membro al U.E.A. Cetere oni propagandu ankoraŭ pli intense, ĉie, ĉiam kaj ĉiel, speciale en
instruistaj rondoj kaj ĉe oficialaj instancoj. Tiucele oni i.a. la specialajn
propagandilojn de C.E.D. Nun ni havas bonegajn armilojn por konvinki
skeptikulojn kaj indiferentulojn. La
esperantistoj havas la sukcesojn kiujn ili meritas (kun pardonpeto al
s-ro S. S. de Jong Dzn.) ! En la jaro
1955 ni rememorigos la 50-jaran jubileon de nia asocio, oficiale fondita
fine de aŭgusto 1905 i.a. de nia pioniro Dreves Uitterdijk. Denove bonega okazo por tarnburi; sed oni ne
restu hejme. Pripensu ke por la cetera mondo nur la nombro impresas.
Grandare ni iru al Utrecht!
Bedaŭrinde ni devas fini per malĝojiga komuniko. Nia ĉiam agema,
boniiumora kaj servopreta sekretario,
a*niko Anno Kalma, fariĝis malsana
kaj devos esti operaciata. Tro strece
li laboris por niaj asocio kaj idealo.
Tial li ne kapablis verki nian kutiman
jarraporton. Al li,ni direkto niajn plej
ardajn dezirojn pri baldaŭa tuta resaniĝo. Honore al li ni finas per frato, per kiu !i finis la antaŭan jaran
superrigardon: Ni streĉu ĉiujn fortojn por ke realiĝu nia devizo La
Estonto Estas Nia!
Januaro 1955
P.M.

Flandra Ligo Esperantista.
Postbus 100, Mechelen
Prezidanto Gerard Debrouwere, Magdalenastraat 29, Kortrijk.
Sekretario: Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, St.-Kruis, tel. 831, 45 (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)
Koresponda kurso : A. Nysstraat 37. Anderlecht
:

:

:

-

,

Esperanto-Feestavond
De Zaanse Esperantisten houden in
de grote zaal van hun clublokaal „Restaurant De Karseboom" te Zaandam
op Zaterdagavond 7 Mei van 8 tot
11,30 een grote bevrijdings-feestavond.
Spreker de Heer W. N. Kelder, Burgemeester van Monnikendam en TJ.E.
A. delegito, aldaar.

dum la tuta jaro.

Jarraporto 1954
Denove la tuta jaro troviĝis sub la
signo de la kunlaborado. Efektivifis
la komuna eldono de la naciaj gazetoj
por kvar landaj asocioj, sub la ĉefredaktoreco de S-ro Dr. Van Gindertaelen, en kunlaboro kun la redaktoroj
de la aliaj landaj Ligoj, L.E.E.N., R.B.
L.E. kaj S.E.S. respektive S-roj Weeke,
Jaumotte kaj D-ro Baur. Ni dum la
jaro 1954 estis devigataj abrupte ŝanĝi la formaton de nia gazeto, pro la
fakto ke la uzado de du diversaj for
matoj (malgranda por R.B.L.E. kaj
S.E.S. granda por L.E.E.N. Kaj FL.
L.E.) montriĝis tempoperda kaj multekosta.
Ne estas diferenco inter la ni mmbronombro de 1953 kaj 1954, kvankam
ni esperis plialtiĝon de ĝi. Manko de
kursoj estas laŭ mi la plej granda kialo. Efektive, nur Brugge, Gent kaj
Leuven klopodis por starigi vintrokurson. Estas fakto ke nia memnronombro nur povas ricevi sufiĉajn novajn fortojn se ĉie kie FL.L.E. havas
kernon, ekestos kurso.
En Flandra Esperantisto aperis nekrologo por du pioniroj de nia Flandra Esperanto-movado, nome por S-ro
Rainson, kiu forpasis la 10.3.1954, kaj
de S-ro Maelfait Maurice (28.7.54)
-

FLANDRA ESPERANTISTO: redaktita clum la tuta jaro de S ro D ro
Van Gindertaelen; ĝi aperis 11 fojojn
kun eldonkvanto de 500.
-

-

KONGRESOJ: kiel kutime la kongreso okazis je Pentekosto, denove en
kunlaboro kun L.E.E.N. kaj R.B.L.E.,
en Lieĝo. Raporto pri tii aperis en la
Julia numero de FL.E.
Antaŭkongreso de la Universala
kongreso, okazis en Antverpeno, iniciate de la sama LKK kiu organizis la
Beneluksan kongreson en Antverpeno.
UEA: en la jarlibro de UEA aperis
denove tutpaĝa reklamo de la Urbo
Gent, pere de nia kasistino, F-ino Terryn, kaj anonco de la Instituto.
Biblioteko: interkonscnte kun L.E.E.
N., la liganoj povas legi la librojn de
la L.E.E.N. - biblioteko, kondi5e ke
ili pagu la afrankon por la resendo.
KORESPONDA KURSO: funkciis

SEKRETARIEJO: forsendis paketon
kies enhavo konsistis el diversaj propagandiloj, broŝur etoj kaj diversaj gazetoj, ĉi- tiu okaze de la jubilea jaro
1955, al ĉiuj membro.
-

KUNVENOJ: unu ĝenerala kunsido
estis en Lieoo aranĝita; la dua, fine
de la jaro, kvankam anoncita en la
gazeto, ne povis okazi pro la hazarde
tro malfrua aperinta decembra numero do Flandra Esperantisto. Tri estrarkunvenoj kaj tri kunvenoj de la
B.C.K.E. okazis.

Subtenantoj
S-ro L. Van Heukelen, Herentals 150 fr.
150 fr.
S-ro J. Roose, Brugge

El la sekcioj
Brugge: Op 13 Januari 1955 vond de
algemene jaarvergadering plaats ge-

durende dewelke het nieuw bestuur
werd aangeduid. In geheime verkiezing werden de volgende personen
verkozen: Voorzitter: F. Roose; Ondervoorzitter: Maertens G.; Kassier: Mej.
Ada van Wezel; Feestleider: A. Dumarey. Bibliotheek: Mej. S. Deconinck.
Raadgevende leden : Mevr. RooseDekersgieter en Iserentant-Schepens.
We wensen het nieuw bestuur een
vruchtbare werkperiode!

GENT: Pro kaŭzoj ekster ĝia volo
la grupo de Gent, sekcio de Flandra
Ligo, devas ek de Aprilo translokiĝi.
La nova adreso estas „Colombophile"
Rooseveitlaan 6. La ejo estas je la
alia flanko de la sama parko.
Ni invitas ankaŭ la samideanoj
ĉeesti la kunvenon de merkredo la 27an de Aprilo se ili okaze de la „Fioralioj" estus je tiu tago en nia urbo.
Kun plezuro ni eksciis ke nia bona
franca amico René Curnelle estas nomita oficiro de l'Akademio pro liaj
multaj servoj al de Esperanto jam de
1927.

Ni elkore gratulas nian amikon okaze de tiu honorigo!

ibIioqrafio
Rimarkinda politika libro

Vladimir Dedijer: „TITO", eldonis
tizanoj, kiujn li organizas en la popolSlovena Esperanto-Ligo, Ljubl jana, 518.
liberiga armeo dum la tuta milito frontas la germanojn, la italojn kaj la ripagoj, bindita.
valantajn partizanojn de Mihailoviĉ.
El la tempo de la milito, kiam jugoIii konstruas kernon de libera teritoslavaj partizanoj sub Nosip Broz Tito
rio meze de la, fortikajo Eŭropo. Ekde
batalis solaj kaj sen rekono de eksterla komenco de la milito Dedijer jam
lando kontraŭ la atakantoj restis ankone plu rakontas la personan sorton de
raŭ multaj legendoj pri ilia gvidanto
Tito, sed tiun de Jugoslavio, kaj pli
Tito. Iío diaŭ li jam ne estas mistera
kaj pli la ĉefa peto de lia raporto
persono, oni konatiĝis kun li bone en
centras pri la rilatoj inter Sovjetio
eksterlando, kiam li vizitis Turku.;cn.
kaj Jugoslavio. Ili jam dum la milito
Grekujon, Britujon kaj Hindujon. '1 ane estis tiel bonaj, kiel oni imagus
men la kono pri lia historio kaj perekster la komunista mondo, ĉar la russoneco estas ankoraŭ malmulte disvasoj ne favoris la memstaran ribeladon
tigita kaj pro tio ni tre aklamas Ia
de la jugoslavoj. Ili eĉ pli longe ne
publikigon de lia oficiala biografio, en
helpis ilin ol la usonanoj kaj angloj.
Esperanto verkita de Vladimir Dedijer,
Nur fine ili kunlaboris sed klam ekpartizano, gazetestro, parlamentano
estis novaj disputoj pro la malbona
kaj profesoro pri historio.
konduto de la ruĝa armeo sur jugoLa libro estas ankoraŭ pli valora pro
lava teritorio kaj poste pri la deziroj
tio, ke ĝia heroo, Tito, hodiaŭ okupas
de la rusoj ekspluati Jugoslavion, igi
tre gravan lokon inter la du grandaj
in satelito servanta la mastron en
politikaj blokoj kaj trovas plenan reMoskvo. La drama rakonto pri la
konon kaj en Vaŝingtono kaj en Moskrompa inter Tito kaj Stalin estas
vo. Li sukcesis krei al sia lando poziunu el la plej interesaj clokumentoj de
cion, kian ne havas multaj aliaj, éar•
ia moderna historio. Nur en la fino
ĝi estas ĝenerale respektata, kvankam
de la libro la aŭtoro ankoraŭ foje okune ekskluzive amata. En la okcidento
pigas pri la p ersono de Tito mem, .kioni riproĉas al ĝi ĝian komunistan kaun li priskribas kun simpatio, komprerakteron kaj la manko de vera parlaneble, sed tute ne en la stilo de heroo,
menta demokratio, en la oriento oni
tio impresas la eksterlandan leganton
riproĉas ĝin, ke ĝi malobeis Stalinon
tre agrable.
kaj iris sian propran vojon. Due la
La libro estas verkita en simpla,
libro estas interesa, ĉar ĝia aŭtoro,
senpretenda stilo, kaj tia estas ankaŭ
Vladimir Dedijer hodiaŭ ne plu estas
la Esperanta traduko. Ci estas tre
favorata persono en la regantaj cirflue, legebla kaj despli rimarkinda, ĉar
koloj de Belgrado. Pro tio ke li donis
la tradukanto, nia estimata KKS, Masian subtenon al sia amiko, Milovan
son Stuttard faris tiun tradukon laŭ
Djilas, kiu postulis pli grandan liberela angla eldono de la libro en rekorda
con en Jugoslavio, li perdis ĉiujn siajn
tempo. Oni jam riproĉis al li, ke li
oficojn kaj fine eĉ estis kondamnata al
tro ofte uzas la eblecon de la rekta
provizora mallibereco. Legante la liverbigo de ne-verbaj radikoj, sed oni
bron oni ofte demandas sin, ĉu Dedijer
kutimigas al tio legante kaj ne malskribus hodiaŭ denove la samon.
ŝatas tiun eblecon krei pli fluan raLa Tito biografio estas tre interesa
kontmanieron. Vere ŝokita la recenlegajo por homo, kiu ŝatas aktualan
zanto estis nur en unu loko, nome en
historion. Ĉi konsistas el du ĉefaj elejenaj linioj: „Tito feriis... la insulo
mentoj, la vivo de Tito kaj la evoluiĝo
longas kaj larĝas...la suda bordo evede hodiaŭa Jugoslavio. Ni konatigas
ne kaj sable strandas kaj la safira
kun la biografio de malriĉa junulo, kiu
maro klaras... Sunoplenis...Meze de la
estas plena de idealismo kaj de la
insulo vertikalis ŝtona muro. „Tiuj
kredo, ke li plej bone helpos al sia
ekzemploj iomete „troas" sur nur dek
popolo per la vojo skizita da la komulinioj! Alia afero, kiu la recenzanton
nista partio. Li partoprenas la unuan
multe pli agacas en ĉi tiu kaj en aliaj
mondmiliton estas grave vundita kaj
jugoslavaj libroj estas la vorto „jugokaptita en Rusujo, kaj post la milito li
slava" mem, kiu ŝajne ne havas ekbaldaŭ fariĝas gvidanta politika agenzistrajton en ili. La jugoslavoj pretento en sia hejmlando. LI suferas punon
das ke ne ekzistas jugoslava popolo,
en malliberejo de pli ol kvin jaroj. En
sed nur kroato j, serboj, slovenoj
1938 la Kominterno faras lin gvidanto
ktp, oni tial devas diri Jugoslavio
de la jugoslava komunista partio, kies
(je puno de morto ne „Jugoslavujo")
ĉefo Grokiĉ farigis viktimo de la grankaj tie vivas „jugoslavianoj" kiuj okudaj purigoj, kiuj tiutempe furiozis en
pigas nur pri „jugoslaviaj" aferoj.
Rusujo. Post la malvenko de JugoslaNun, ni ne povas preskribi al la slovio en 1941 Tito kiel unua ekprenas la
venoj ktp kiun senton ili havu al la
standardon de la ribelo, kaj liaj par,

-
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Grava Dokumento
estas la februara numero de „Esperanto - Revuo Internacia". entenas
ampleksan raporton pri (iuj okazintajoj en Montevideo, pri la efikoj de la
UNESKO-decido, pri la Universala
Ekspozicio de Esperanto; ankaŭ represon de la ĉefaj leteroj kaj dokumentoj rilate la aferon ĉe UNESKO.
Ĉin certe deziros aĉeti kaj konservi
kiel gravan historian dokumenton ĉiu
Esperantisto. Tial vi estas vendota
kiel libro 40 pagoj. Prezo 1 ŝ. 6 p.
(ĉe UEA).
jugoslava federacia ŝtato. sed kial ili
portas tiajn naciajn strangajojn en la
internacian lingvon ? Ekzistas aliaj
federaciaj aŭ multpopolaj landoj, kie
oni tamen rezignis pro naciaj kaŭzoj
komplikigi la internacian gramatikon,
aŭ ĉu ni komencu skribi anstataŭ svisa
kaj belga, „svisia" kaj „belgia", kaj la
tieaj enlogantoj estu „svisianoj" kaj
.,belgianoj" kaj fine ni eble nornu la
landojn „Svisianujo" kaj „Belgianujo"
por restarigi nin en la kadron de la
esperantaj landnomoj ? Stranga afero,
ĉu ne? Eble la jugoslavianoj, kiuj ne
volas esti jugoslavoj, iam pripensos
tion. Mi tamen ne volas fini per tiu
kritiketo sen gratuli al la Slovena
Esperanto Ligo pro la aperigo de éi tiu
tre valora libro. A.Y.
AKUTAGAWA: LA KAPAO KAJ
ALIAJ RAKONTOJ
Tradukis el la japana Nozima-Y
sutaro Tokio Japana Esperanto-Instituto 1954. 94 p.
La belete prezentita libro enhavas
4 rakontojn de la moderna japana verkisto Akutagawa-Ryunosuke ( 18921927). Ili estas variaj laŭ la temo, seci
ne faras grandan impreson. La ĉefa
rakonto estas metita en la buŝon de
paciento en psikiatria hospitalo kaj
havas satiran tonon, ĉar la strangaj
kapaoj (fantaziaj bestoj) kondutas ekzakte kiel certaj homoj.
La stilo de la traduko ne estas ĉian
glata, precipe ŝoka estas la uzo de.
„ol" en la senco de „anstataŭ": Ol malami lin mem, mi sentis simpation naskiĝi en mi. (p. 23). Kiu komprenas la
jenon?
„Du kelkaj momentoj ni lasis nun
suprenrigardi ĉi tiun eksterordinare
grandegan katedralon, kiu similis, ol
konstruon, sed pli ĝuste ekstravagancan monstrajon." p. 41. J.H.
LA FIANĈINO DE OLIVETAN estas
unuakta teatrajo, verkita de Denise
Hourtisq kaj reviziita de M. Arger kaj

Esperanto „magnifike" utiligebla, diras konata nederlanda verkisto
Maurits Dekker skribis en 1949 teatrajon, sub la titolo: „De wereld heeft
geen wachtkamer" (La mondo ne havas atendejon). En 1951 gin tradukis
F. Faulhaber en Esperanton. Multaj
samideanoj ĝin legis, multaj ĝin jam
vidis sur la scenejo, ĉar ĝi atingis ĝis
preskaŭ 1500 prezentadojn en Nederlando, Belgujo, Germanujo, Izraelo,
Danlando ktp., en diversaj naciaj lingvoj kaj ankaŭ en Esperanto.
Antaŭ kelkaj monatoj (precize la 19an de oktobro 1954) la dramo de Maurits Dekker trovis sian unuan prezenIadon en la franca lingvo, en kiun ĝin
tradukis s-ro R. Olivaux el la Esperanto-traduko. La prezentado, kiu okazis
en teatrosalono „Bretagne" en Nantes,
farigis granda sukceso.
La urba gazetaro akcentis speciale
la fakton, ke la dramo estis tradukita
en la francan lingvon el Esperanto.
Jen kion publikigis Le Populaire de
l'Ouest de 21.10.54: „Traduki el Esperanto teatrajon verkitan en la neder►anda lingvo, — tio povus esti vetkonkurso. Pere de Esperanto estis necese esplori la psikologion de ĉiu el
ĝiaj personoj, precize koncepti iliajn
karakterojn, malkaŝi iliajn plej sekretajn subtilajojn. Unuvorte, ne sufiĉis
redoni al la fratoj pure laŭvortan signifon sed, multe pli, estis necese rekrei

ĉiun protagoniston, ne modifante iom
de lia profunda naturo. Jen, sen rezervo, oni povas nur admiri la kompletan
sukceson de s-ro Robert Olivaux."
La Résistance de l'Ouest de 21.10.54
nomas la tradukon de s-ano Olivaux
„ekscelenta".
S-ro Looynans, nederlanda lingvo-instruisto, loganta jam ok jarojn en
Francujo, konfesis ke ,,.... leginte kaj
komparinte la nederlandan tekston
frazon post frazo kun la franca traduko elesperanta, mi estas mirigita
konstatante la fidelecon, je kiu la vera
senco de la nederlanda teksto estas observita .... Esperanto neniel deformis
la tekston nek la sencon de la tradukita lingvo ...."
Kaj, fine, kion diris la nederlanda
aŭtoro mem pri la franca traduko elesperanta de sia verko: „.... En via traduko vi konservis la ekzaktan enhavon
de mia dramo .... Tio frapas min des
pli, ĉar vi uzis Esperantan tekston.
Tiel vi konfirmis al mi, ke la internacia lingvo estas magnifike (t.e. grandioze) utiligebla."
Ni aldonu, por niaj leganto] kiuj ĝin
ankoraŭ ne scias, ke Maurits Dekker
ne estas esperantisto, sed li fariĝis
granda amiko de nia afero kaj ne hezitas, konfesi tion publike.
(El: Heroldo).

H. A. de Hoog. La tradukanto estas
André Bachelier. Eldonis gin la franca sekcio de Kristana Esperantista Ligo Internacia, 2 Avenue Debidour -Parizo (19e) Francujo. Prezo ne indikita
La enhavo rekondukas nin al la unua
periodo de la reformaco, kiam la protestantoj suferis pro gravaj kaj teruraj persekutoj ofte finiĝantaj sur la
brulŝtipo. Ĝenerale la lingvo estas bona, kvankam kelkaj gramatikaj eraroj
ne mankas. Ekz. pago 2: li edzigis
sencerbulinon tian, KIA vi. (kiel),
pago 3: Neniam mi vidis lin kolerantan (koleranta) konduki ĝis bona fino
al) ; pago 6: pis jeti nin (prepozicio
antaŭ infinitivo).
Ĉi estas havebla kontraŭ 1 respondkupono ĉe la suprenomita adreso.

versaj fakoj kaj sciencoj ĉar tio ja
montras ke nia lingvo ĉiurilate taŭgas
por esprimi ĉiujn konceptojn sur kiu
ajn tereno.
La verketo estas dividita en da partojn. La unua enhavas alfaretan l'ston de diversaj nocioj kaj la dia la
klarigon de tiuj nocioj, dividitan en 5
sekcioj laŭ la temoj: a. Algebro, Infinitezima Kalkulo, Trigonometrio; b.
Geometrio, Analitiko ; m. Aplik ata Matematiko; n. Aritmetiko, N ombroteorio kaj s. Statistiko.

JARLIBRO de U.E.A. unua parto aperis por la jaro 1955 en sia kutima
formo. Kiel ĉiam ĝi enhavas multajn
sciindajn rilate nian movadon kaj pri
U.E.A. mem. Ankaŭ la rezolucio akceptita en Montevideo troviĝas en ĝi.

zota..

FUNDAMENTA KRESTOMATIO de
la lingvo Esperanto, de L. L. Zamenhof, 17-a eldono, bindita, 1954, p. 446;
eld. The Esperanto Publishing Company Limited, Rickmansworth (Angl.) .
Mendebla ĉe via Libro Servo. Rec:en-

MATEMATIKO TERMINARO verkita de S-ro C. M. Bean, B.Sc., Pli., D.,
F.R.I.C. eldonita de U.E.A.; prezo ŝ 1.6
p. Kompreneble la enhavo de ĉi tiu
libreto havas ĉefe valoron por la kompetentuloj en la koncerna fako, tamen
ni" povas ĝoji, ke de tempo al tempo
.aperas pli da tiaj terminaroj pri di-

ITALA TURISMA KLUBO en Milano eldonis ampleksan esperant-lingvan
flugfolion pri multaj turismaj seiindaĵoj en Italujo. Se vi volas viziti
gin ne forgesu mendi ĉi tiun inlormilon, kiu estas senpage havebla.
GENT, FLOR-URBO: 16-paga prospekto en Esperanto, kun de la urbo centro kaj multkoloroj ilustrajoj.
Interesatoj petu ĝiu ĉe la Urba Oficejo por turismo, Burg. Braunplein 6,
Gent.

Odd Fellowa Ordeno I.O.O.F.
Inter la multa j internacie reprezen•
tataj unuiĝoj, kiuj koncepte pli-malpli
paralelas la esperantismon, ankaŭ troviĝas la politike kaj konfesie neŭtrala Odd Fellowa Ordeno I.O.O.F. (mallonge OF). Gia dekomenca helpserva karaktero, utiligata en vivoluktaj
konfliktoj, multe evoluis laŭ etika
kaj humaneca principoj. Tiu internacia unuigo taskas al sia anaro altruisme influi la rigorajn ĉiutagajojn laŭ
Ia devizo: AMIKECO-FRATAMO-VERECO. Kulminas ĝia doktrinaro en
la strebado mildigi al kontraston inter
la realo kaj idealo.
Analoga je la Zamenhofa profetajo,
ankaŭ la OF-ano opinias, „ke iam la
tempo venos, kiam la homoj ĉesos esti
lupoj unuj kontraŭ aliaj". La OFano bone konsciiĝas, ke siaj altnivelaj
idealoj ankoraŭ dormetas profunde
en la sino de la estonteco. Tamen, la
koro al li diras, ke nepre iam la situacio ŝanĝiĝos, kaj komuna memvola
lego interligos la homojn el ĉiuj lingvoj kaj nacioj: la lego pri ĝenerala
fratamo. Sed grandskala interligigo
kondiĉigas lingvan interkompreniĝon
de homo al homo trans la landlimojn,
kio eblas nur post universala aplikado
de Esperanto. Ni de provu simpatiigi
al Esperanto la progreseman parton
de la OF-anoj. Unuapaŝe ni enketu
pri la ekzisto de OF-anoj en niaj vicoj.
Tiucele la subskribinto pretas funkcii
kiel peranto inter la verdstel-portantaj
OF-anoj. Tiaj geamikoj, ankaŭ el la
Rebekka-a branĉo kaj el l a Manchester Unity, bonvolu skribi al la Delegito
UEA: Fritz Schwarz, Wiesenstrasse 1,
T H LI N (Svislando) .

„Bruderhofoj"
La Bruderhofa komunumo en Anglujo nun uzas Esperanton kaj intencas sendi du „fratojn" al la Universala
Kongreso en Bolonjo. Nun fonditaj en Paragvajo, Urugvajo, Usono
kaj Anglujo, la Bruderhofoj jam allogis pli ol mil homojn el dedok nacioj
tute sin doni al vivo de frateco kaj komuna divideco. La unua komunumo
fondigis en Germanujo en la jaro 1920kaj Bruderhofo refondiĝos en tiu
lando ĉi-printempe apud Nurnbergo.
Nun la angla kaj germana lingvo estas ĉefe uzataj, sed pasintjare angla
Esperantista familio anigis kaj tuj faris kontakton kun interesaj gesamideanoj en pli ol dekkvin landoj. Sekve,
la Gefrataro decidis sendi du „fratojn"
al Bolonjo kaj aliaj centroj en la espero ke Esperantistoj estos inter la
multaj gastoj kiuj konstante vizitas la
Bruderhofojn por partopreni en la laboro kaj sperti la gefratan vivmanieron. Legantoj, kiuj volas scii pli multe
pri la bruderhofa vivo, skribu al: The
Society of Brothers, Wheathill Bruderhof, Bromdon, Bridgnorth, Shropshire,
Anglujo.
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FLANDRA ESPERANTISTO
Esperanto kaj Ia Olimpiaj Ludoj

TNIAJ ESPERANTO- ENIGMOJ KUN PREMIOJ
PREMION post n-roj 1851186: F ino S. Popelier, Blankenberge, por V.E.B.:
-

SOLVOJ.
187. ĉemizo; misalo; saboti; bokalo;
kanelo; negoco; gorilo; ripari; paniko;
nilono; lotoso; totala; tapiŝo; pikupo;
kuseno; separo; padelo; derivi; rigida; giĉeto.
188. Horiz.: matine; skoter; bradip;
eki; etiked; are; cirkl; peoni; fi; astmo; dies; jartel; kaĵoli; pistil.
Vert.: ec; akre; insta]; akir; indi;
kamion; al; esper; ĵip; tepida; podi;
iris; kroĉet; pere; sesi; driv.
189. EL DU FARU UNU,
tiel ke la unuaj literoj de la novaj
vortoj formas proverbon.
1. arta+ ĵeto; 2. dia+ rando; 3. eta
+ zorga; 4. tio + sulko; 5. tri
+ skota ; 6. pago + sego ; 7. da
+ strigo ; 8. tro + kreso; 9. laŭ
+ trena; 10. nu + skolta; 11. naŭ
+ poreo; 12. krio + logi; 13. viro
+ pagi; 14. rano + koti; 15. ses
+virto; 16. kvin + salo; 17. kiso
+ pepo; 18. tegi + ledo; 19. sur
+ knabo; 20. peze + aglo; 21. sino
+ grio; 22. ame + blagi; 23. ruĝa
+ timi; 24. neta + fino; 25. ciro
+ bele; 26. via + dalio; 27. ĝuo
+ salvo.

ventego(R). 6. miksajo el alkoholaj
trinkajoj(R). 7. ne havanta liberan
tempon(R). 8. vermo(R). 9. mara
mambesto(R). 10. allogi(R). 11. parto
de la vizago(R).
5.

La solvojn sendu la nederlandanoj
al s-ro G. J. Teunissen, Burg. Tellegenstraat, 21 hs., Amsterdam-Z., la membroj de F1.L.E. aŭ R.B.L.E. al s-ro F.
Couwenberg, Koninginnelaan 1J, Blankenberge, antaŭ la 25/IV/1955.

La Aŭstralia Asocio de Model-societoj
arangos en Melburno dum Aŭg./Septembro 1955 sian 5-an grandan Internacian Foiron de Modeloj (kutime
250.000 vizitantoj 1. La Aŭstralia Esperanto-asocio disponos pri standon
por elmontrado de modeloj faritaj de
Esperantistaj tutmondaj. La organizantoj serĉas bonajn modelojn de ŝipoj, vagonaroj, aŭtomobiloj, motorboatoj, aeroplanoj k.t.p. kiuj resegulas
seeble la naciajn karakterojn.
Modelojn kun Esperanta priskribo
oni sendu al
AUSTRALIA ESPERANTO-ASOCIO
Box 2122 T, Elisabeth St.
Melbourne - Aŭstralio.
Resendo de la modeloj post la ekspozicio je kostoj de la organizantoj.

La venontaj Olimpikaj Ludoj okazos dum Novembro 1956 en Melburno (Aŭstralio).
Ĉiuj hoteloj esas jam rezervitaj por
eksterlandaj jurnalistoj kaj radio-raportistoj. La atletoj mem kaj funkciuloj de eksterlandaj sport-organizoj
logos en la „Olimpia Vilaĝo". Ĉiuj
aliaj vizitantoj devas do trovi logejon
ĉe privatuloj.
La Aŭstralia Esperanto-Asocio deziras helpi al ĉiuj vizitantaj Esperantistoj sed pro lokomanko ili devas
anonci sin jam nun. Se eble ni arangos senkostan logadon ĉe samideanoj,
sed ni nur povos respondi al tiuj leteroj, kiuj enhavos reafrankon. Ordinara letero (1 respondkupono) daŭras
6-7 semajnojn, Aerpoŝta letero ( 2 respondkuponoj) daŭras 8-12 tagojn.
Ni nur prizorgas logejon ĉe samideanoj, sed se vi volas havi teknikajn
informojn pri la Olimpiaj Ludoj
mem, vi devas rekte skribi al „Olympic Organising Committee" Melbourne
(Aŭstralia). Multaj leteroj al la Olimpika Komitato ankaŭ montros la universalan disvastigadon de Esperanto.
Sur la koverto kaj je la komenco de
via letero indiku: „Language used: Esperanto" (Lingvo uzata: Esperanto)
Indiku vian partoprenon al
Aŭstralia Esperanto-Asocio
Box 2122 T, Elizabeth Street,
Melbourne, AŬSTRALIA.

190. KRUCVORTENIGMO.
Horizontale. 1. antisepsajo ruftkolora(R). 3. prezentanta la eblon de malsukceso; sovaĝa besto(R). 4. stulte
rigardadi(R). 5: tre malfacile superirebla; kolekto da instrumentoj. 6. substanco por kolorigi teksajojn(R). 8.
deŝiri floron(R); fabela estajeto(R).
10. malgaje; havanta ŝanĝiĝantajn kolorojn(R).
Vertikale. 1. mirigega faritajo(R).
2. delikate movigi en la aero tien kaj
reen(R). 3. frumatene ĝi briletas sur
kreskajoj(R). 4. parto de meblo(R).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

1 ❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
2 11111311131111111113•11
3 ❑❑❑❑❑R❑❑❑❑❑
4 ❑n❑111❑❑❑ a❑®❑
5 ❑❑❑❑❑R ❑❑❑❑❑
6 ❑ U❑❑❑❑❑❑❑ 111 ❑
7 n❑ 1111❑111❑ 111❑11111 ❑ •
8 ❑❑❑❑ 111❑❑❑❑❑❑
9 U❑U❑U❑ I❑•❑N
10 ❑❑❑❑❑❑ R❑❑❑❑
11•111111E1111111113111311

K.E.L.I. KONGRESO EN 1955
Tuj antaŭ la nunjara UNIVERSALA
KONGRESO en Bolonjo, KRISTANA
ESPERANTISTA LIGO INTERNACIA
kongresos en Francujo.
De la 23-a de julio gis la 30-a de julio (matene) la anoj, simpatiantoj, interesigantoj estos kune en la vasta ejo
de ,,Société des Foyers U.F.A." en la
urbo Reims.
Temoj, diskutoj, ekskursoj, distrajoj

promenadoj k.t.p. apartenas al la varia programo de la kongreso.
Reims estas mondfama urbo kun

multe da vidindajoj kaj ĝi situas en
ĉarma kaj interesplena parto de Francujo. Informoj kaj aligilo estas haveblaj ĉe S-ro J. Argenta, 43 Rue St
Georges, Paris 9, Francujo.
Oni anoncu sin kiel eble plej baldaŭ.

VERDLANDO VOKAS

Sciigoj kaj petoj :
La tempo de la Esperanto-programoj de ĉi tiu stacio ekde
Radio Roma.
16-III-1955 estas de 19.10-19.25.
„Bonsoir, l'Europe, ici Paris !" Sub ĉi tiu titolo okazas ĉiusabate de 22.00-24.00
„eŭropa" programo diverslingva, ankaŭ parte en Esp. per Radio Pariza, 1829, 193,
514, 202, 48,39 m. B.v. skribi en Esperanto al RADIODIFFUSION FRAN4AISE,
„Bonsoir, l'Europe", 107 rue de Grenelle, PARIS per poŝtkarto kaj petu aŭdigi iun
atatan diskon kiel saluton al eksterlanda amik(in)o kaj la stacio salutos en Esp.!
Radio Bilbao : Ekde 13 3 1955 la hispana radiostacio „Radio Bilbao" komencis
disradii en Esperanto per ondo 264.8 metroj, t.e. 1.133 kilocikloj
ĉiu sekunde. La novaj elsendoj okazos ĉiudimanĉe de 24.00 ĝis 24.30 h. M.E.T.: Post .
aŭskulto NEPRE skribu al „Radio Bilbao" str. Rodriguez Arias, 5-4a, en BILBAO - Hispanujo -. La estraron de la radiostacio tre interesas scii pri ĝia
aŭdebleco.
Informojn pri Esperanto radio dissendoj sendu ne nur la radiostacioj, sed ankaŭ
la radio-geaŭskultantoj al: S. S. de Jong Dzn.. Radio-Servo N.C.K.E., Waltaweg 3,
TJERKWERD bij BOLSWARD (Frislando), Nederlando.
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