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E.-RENESANCO EN ORIENTA EŬROPO
Estas tre interesa kaj gojiga fakto,
ke Esperanto malantaŭ la fera kurteno revivigas. Ni povas tion konstati
el diversaj fenomenoj, kiujn mi tuj
notos. Sed antaŭe ni volas fiksi 1a
elirpunkton. En Sovjetunio Esperanto
estis tre favorata en la dudek-jaroj, mi
mem havis tiam diversajn korespondantojn eĉ en pli ol unu el la sovjetaj
respublikoj, sed depost la jaro 1936,
kiam okazis la grandaj stalinaj purigoj politikaj, en kiuj la diktatoro persekutis ĉiujn homojn, kiuj havis iun
konckton kun eksterlando (kosmopolitismo oni tion tiam komencis nomi),
Esperanto komplete malaperis. Tamen ni kompreneble povas supozi, ke
la lingvo ne tute elmortis, nur la publika propaganc;o estis komplete malhelpita.
Kiam la t.n. satelitaj landoj en orienta Eŭropo venis post la milito sub
rusan „influon", la pozicio de Esperanto ankaŭ endangerigis. En la unuaj jaroj post 1945 ĝi ankoraŭ ne tiom suferis, en Budapesto aperis „Literatura Mondo", en Bulgarujo „Internacia Kulturo", sed ju pli forta
farigis la premo de la stalinismo en
tiuj landoj des pli malfortigis Esperanto. 1950-53 estis la plej malhelaj
jaroj. Tamen Esperanto povis ankoraŭ vivteni sin iom, en Polujo ĉiam
ekzistis la Asocio de Esperantistoj en
Pollando, kaj en Ĉehoslovakujo lokaj societoj daŭrigis sian laboron, plej
laŭdinde eble la grupo de Brno, kiu
konservis sian altan kulturon nivelon.
Ankaŭ la feriaj kursoj en Doksy daŭris. Esperantistoj seréante elvojon metis E. en la servon de la pacmovado. Sro R. Eurda eldonis gis hodiaŭ 44 numerojn de ciklostilita bulteno „La Pacclefendanto", kiu estis valora ankaŭ sur
la kampo de la por-esperanta laboro.
Pri Ia politika flanko de tiu afero mi
nun ne volas paroli.
Post la morto cle Stalin kun la kreskanta malstreĉigo de la premo, kiu subigis ĉiujn komunistajn popolojn, malfermiĝis ankaŭ por Esperanto novaj
ehiecoj. Plej sensacia el ĉio estas la
informo, ke Esperanto denove estas

vivanta fakto en Sovjetunio. En la
komenco de ĉi tiu jaro publikigis „La
Pacdefendanto" leteron de rusa lin
gvisto, E. Bokarev, kiu interesiĝis pri
Esperantaĵoj. Li ricevis pli ol cent
leterojn kaj presaĵojn el multaj landoj. „La pacdefendanto" en sia numero de julio-aŭgusto represas leteron
de Bokarev, en kiu tiu skribas vorte:
„La 18an de junio 1955 en kunsido la
literatura kaj lingva fako de la Scienca Akademio en Moskvo decidis pri
fondo de Sovjetunia Esperanto-Asocio, kiu funkcios en la kadro de la
Scienca Akademio. (sekvas la nomoj
de kelkaj rusaj sciencistoj kiuj apogis tiun decidon). La organiza komitato preparos statuton por la asocio kaj planos la laboron: eldono de
revuo, literaturo, propagando por paco, fondo de filioj ktp. Ni ĉie renkontas aprobon kaj helpon. La legendo, ke Esperanto en Sovjetunio
ĝenerale estas malaprobata estas
rnalĝusta." Tiu informo certe estas
ege interesa kaj valora.
En Ĉehoslovakio la pli libera aero
et-ligis al la Esperantistoj organizi
1955 la unuan tutŝtatan kunvenon (ni
dirus landan kongreson). Tiu okazis
en Otrovice sub la devizo „per Esperanto por la mondpaco" la 7-11ajn de
julio kun partopreno de pli ol 300
personoj. La plej grava rezulto de la
kongreso estis la fondo de „Tutŝtata
Esperantista Konsulta Komitato" (tio
korespondas al la estraro de landa
asocio) por kunordigi la diversajn
klubojn kaj rondetojn. Ĉia prezidanto estas la tre konata Esperantisto
Josef Vitek. La rezolucio, en kiu trovigas ankaŭ multe da politiko, aperis
presita kaj estas subskribita de Burda kaj Vitek.
Ankaŭ en Bulgarujo aperis denove
gazeto, ciklostilita bulteno de la Bulgara Esperantista Asocio kaj de Bul! !ara Esperantista Kooperativo. En
ĝi ni legas, ke al la packongreso
en Helsinki vojaĝis oficiala reprezentanto de la BEA, al kiu la ŝtato pagis
ĉiujn vojaĝelspezojn.
En Pollando du reprezentantoj de
-
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la Pola Esperantista Asocio eĉ ricevis
pasportojn kaj devizojn(:) por vojaĝi al la UK en Bologna. Tre bedaŭrinde ili ne ekhavis gustatempe la
italan vizon. El Hungarujo ni scias
nenion pri Esperantista Organizo,
sed ni scias ke unuopuloj kiel s-ro
Balkanyi ankoraŭ laboras por kaj per
Esperanto, kaj Kalocsay denove verkas. La Komuna Konversacio Klubo
en Kopenhago (Randbŭlvej 4) planas
eldoni la plej novan verkaĵon de
Kolornano Kalocsay, silentinta duin
ok jaroj en printempo 1956. nun
kolektas frumendojn por tiu libro, kiu
havos 112-120 pagojn kaj portas la
titolon „Ezopa Sago, sepdeksep fabloj
verse reverkitaj de K. Kalocsay".
(Prezo por frumendandoj gis la fino
de 1955: 9 danaj kronoj). Pri landa
organizo de hungaraj esperantistoj aŭ
pri bulteno ni scias nenion, sed ni
povas diri, ke ni sporade ricevas korespondaĵojn en Esperanto el Polujo,
ĉehoslovakujo, Hunjarujo kaj Bulgarujo. La Budapeŝta Radio faris la
27an de julio intervjuon kun s-ro Pal
Balkanyi en la kadro de siaj finnlingvaj elsendoj pri lia peresperanta
paclaboro. Kvankam tia unuopa elsendo laŭsperte perdigas en la maro
de la ondoj, ĝi estas tre grava kiel
fenomeno, ĉar gi ne estus ebla, se ne
la ĝenerala sinteno al Esperanto estus fariginta pli favora aŭ almenaŭ
malpli malfavora. Sole el Rumanujo
kaj Albanujo ni gis nun tute nenion
aŭdis pri Esperanto, sed en tiuj landoj la movado jam antaŭ la ŝanĝo
de la regimo estis tre malforta, do
tiu silento signifas nenion specialan.
Estas kompreneble ke ni en okcidento kun kontenteco registras la revivigon de Esperanto en orienteŭropaj landoj. La ideo de Esperanto havas en si la universalecon kaj estas
kontraŭmonopola. Pro tio ni senkonsidere de politika diverseco salutas
la Esperantistojn novajn aŭ reaperantajn en oriento kaj esperas, ke
Esperanto servos al ili ne nur kiel
ilo por komuniste kolorigita paco, sed
helpu al efektiva proksimigo de popoloj vivantaj sub la signo de malsamaj
politikaj sistemoj.
A. B.

NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS NIA"
Alg. Secretariaat, schr. cursus voor beginners en uitleendienst :
Mej. A. C. H. van den Beek, P. C. Hooftstr. 90, Amsterdam-Z.
Penningm.: B. J. J. Albers, Olympiaweg 69111, Amsterdam-Z. Postrek. 34563.
Adm. Ned. Esp.: P. M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O.
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-ĉefd. F. Weeke, Zwolseweg 172 A, Diepenveen. Postrek. 822075.

EXAMEN
Op Zaterdag 29 October a.s. zullen
te Utrecht examens plaats hebben
voor het Elementa en Meza Diplomo.
Aanmelding bij Mej. H. M. Mulder,
Secr.esse van de Algemene Nederlandse Esperanto-Examen-Commissie,
'ilvermeeuwstr. 29, Badhoevedorp.
Aan dit adres is tevens een uitvoerig prospectus, dat alle gegevens bevat, verkrijgbaar.

Someraj kursoj

En la jarkunveno okaze de nia tria
beneluksa kongreso en Utrecht aŭdiĝis voĉoj por denove organizi Somerajn Kursojn. Kompreneble la ĉefestraro volonte volas esplori la eblecon por tio kaj en la pasinta ĉefestrarkunveno kiu okazis la 17an de
julio en Amsterdam. S-ro Zondervan
jam deklaris sin preta preni sur sin
la gvidadon. Sed kvankam en la antaŭa tempo la unuaj kursoj tiaj bone
sukcesis, montriĝis poste ke la interesiĝo de niaj anoj multe malprogresis
kaj la lasta organizota somera kurso
fariĝis granda fiasko pro manko de
partoprenontoj kaj donis gravan malprofiton. Tial la ĉefestraro opinias
ke estas necese sondi la interesiĝon
de niaj membroj por tiaj kursoj antaŭ ol komenci la preparan laboron
por la organizo de Somera Kurso en
la venonta jaro.
Tial la ĉefestraro urge petas la
sekciajn estrarojn diskutigi kiel plej
baldaŭ ĉi tiun problemon en la unua
klubkunveno post apero de ĉi tiu numero de Ned. Esp. kaj por ke la ĉefestraro povu akiri bonan superrigardon pri la tuta afero ĝi same urge
petas respondi jenajn demandojn kaj
sendi la respondojn rekte al S-ro C.
B. Zondervan, Ceintuurbaan 227, Deventer.
1. Cu via sekcio aprobas la aranĝon
de S.K. en 1956 ?
2. En kiu tempo ? (julio, aŭgusto,
antaŭ la Internacia Kongreso de
U.E.A., post kis)?
3. Cu via sekcio havas specialajn dezirojn rilate la programon? (amuzajojn, ekskursojn, prelegojn ktp.
4. Cu via sekcio havas specialajn dezirojn rilate Ia lokon de la S.K.
5. Kiom da membroj el via sekcio
prencipe pretas partopreni. F.W.

Interŝanĝo de Esperantistaj
gastoj
Nia asocio GEE kreis oficon por
aranĝi gastinterŝanĝon. Cijare estas
propono por 10 interŝanĝoj (2 al Germanujo, 2 al Nederlando, 6 al Anglui o).
Tiu servo daŭre funkcios ; se LEEN
havas intereson ties membroj povas
sin turni por venonta periodo ĉu al
la nuna perantino: S-ino CLAUDE Léa, Ecole des Filles, RILLE, Ille et
Vilaine, Francujo ĉu al la asocio
mem: Groupe des Educateurs Esperantistes, Musée Pédagogique, I rue
du Périgord, TOULOUSE, Francujo.

pura la domon per ilo por suei Za pol-

von. 6: La edzoj kaj la infanoj revenas al la hejmo en la mezo de la tago
kaj en la vespero. 7: Ili manĝas kun
apetito. 8: Io bongusta ĉiam estas bonvena al sana homo. 9: E n la malfrua
vespero la plej multaj homoj ekkuŝas
en la lito. 10 : Ankaŭ multaj homoj
kun favoro laboras aŭ deĵoras en la
nokto.

LA STUDANTO
Jen la gustaj vortoj de
Ekzerco 26 A:

1: genajbaroj kaj gekonatoj (ambaŭ
vortoj sen „ ul ", ĉar ili jam indikas
personojn: do la sufikso superfluas ).
prezidanto ; Eisenhower estas konatulo (— ulo karakterizata de sia konateco) ; konato mia (— iu, kiun mi konas) .
3: kripluloj (sen litero n, ĉar post la
prepozicio „da" neniam sekvas akuzativo !) . 4 : timulo ( = timemulo = iu
kun la karaktertrajto, ke li baldaŭ timas); tirnanto (= iu, kiu en la indikita
momento timas, kvankam li cetere eble
ne estas timema). 5: admiranto ( iu,
kiu admiras) ; famulo (= iu, kiu estas
fama). 6: scivoluloj (ne : scivolantoj,
kvankam la radiko estas verba; oni uzas
la sufikson „-ul-" malantaŭ verba radiko,
kiam oni povas interpensi la sufikson
„-em-": scivolulo
scivolemulo; drink-

-

Ekzerco 26 B:

Uzu ĉi-subajn vortojn en po unu
frazo,el kiu evidentiĝu, ke vi bone komprenas la signifon. La dek frazoj prefere formu kune leteron, anekdoton 4ŭ
rakonteton.
1: angilo. 2: angulo. 3: ananaso. 4:
anaso. 5: anheli. 6: anticipi. 7: apliki.
8: apogi. 9: aprobi. 10 : aranĝi.
Ekzercojn korektotajn gelegantoj sendu al la kompilinto de Ia rubriko :
S. S. de JONG Dzn, Waltaweg 3, TJERKWERD bij BOLSWARD (Frislando),
NEDERLANDO.

ulo — drinkemulo; tial estas granda
diferenco inter: „scivolanto" (=- iu, kiu

en la indikita momento volas scii) kaj
„scivolulo" (— iu, kiu ïiam, estas scivola); do la sufikso „-ul-" pensigas pri
éiama kvalito kaj la sufikso „-ant-" pri
momenta ago de la persono !) ; sportheroo (sen „-ul-", ĉar la substantiva
radiko jam indikas personon). 7: dano
(sen „-ul-", ĉar la vorto jam indikas

UEA-Oficejo
Ek de la 15-a de novembro ĝi estis
transportita al nova adreso en Nederlando, nome:

UEA, Eendrachtsweg 7,
Rotterdam C.

personon). 8: gelegantoj. 9 : Dikulo ;
muitmanganto. 10: studanto (— iu, kiu
studas) aŭ studulo (— studemulo _ _ iu,
kiu estas studema, do ĉiam ŝatas studi).

Cion, antaŭe senditan al Heronsgate,
de nun direktu al la supra adreso.

Jen la ĝustaj vortoj kaj formoj de
Ekzerco 25 B:

Anoncetoj

Kara amiko,
1: dankas vin pro ( preferata, plej

Juna turkdevena, 26-jara, Esperantisto (instruisto) deziras korespondi
kun flandroj pri historio, ekonomio,
sociologio kaj aliaj temoj: Halil Kasimov, Sveŝtari, Isperiksko (Bulgarujo).

uzata propozicio; kelkaj, eĉ Zamenhof
komence, uzas „por" post „danki", sed
la danko ja estas por iu pro io) la letero, kiun, (oni uzas „kio (n )" nur, kiam
la antecedento estas -io-korelativo aŭ
tuta frazo) mi ricevis. 2: ĝoja; fartas;
povos. 3: esperis, ke mi povos. 4: admonis min, ke mi tuj iru (admono —
ordono !) aŭ pagu la imposton, kiun mi
ankoraŭ Suldas. 5: revo (oni revas, ne
dormante, pri dezirataj futurajoj ; oni
sonĝas nur dum la dormo) . 6 : Mi pasigos (la tempo pasas ; oni pasigas la
tempon) mian libertempon en pensiono.
7 : orgenkoncerto; konsolis. 8: Ofte aŭ
multfoje (samsignifaj vortoj) mi devis
pensi pri la U.K. 9: klopodos. 10: salutas vin.

La partoprenintoj en nia 3a beneluksa
kongreso en Utrecht certe ankoraŭ memoros ke la aktiva junulargrupo el Zeist
tre bone prezentis la teatrajeton: „Kio
pli logas'." Jen la bildo montras du el la
akturo j : F-ino Jona Koot kaj S-ro Arie
Drost, kluj partoprenis en la „verda semajno" organizita de la Karlskoga Esperanto grupa „La Aglo" en Svedujo kaj
tie reprezentis nian landon intermuttaj
fremdlandano j.
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Deziras korespondi kun la tuta mondo pri poŝtmarkoj kaj poŝtkartoj,
jenaj esperantistinoj, ĉiuj loĝantaj
en Barbacenaz _M.G., Brazilo (Sud-Ameriko) : F ino Ruth Abrantes Quintao, rua Floriano Peixoto, 128; F-ino
Maria Aparecida de Sousa, Rua Dr.
Pena, 258; F-ino Maria Adelaide Franca de Paiva, Rua Floriano Peixoto,
60 kaj F-ino Assunta Martoni, rua
Cesario Alvim, 18.
-

NOVAJ EKZERCOJ:
Ekzerco 27 A :

Pri la mallruega apero de la gazeto
kulpas vere nur la ĉefredaktoro : personaj malhelpoj pro malsano kaj forpaso de familiano j kaŭzis ĝin.

Anstataŭu la kursivajn frazerojn per
unu vorto (kunmetaĵo aŭ adverbo):
1: En la mateno ni konsumas la
man!)on de la mateno. 2 : Post pi multaj personoj iras per la biciklo, per la
tramo aŭ per Za aŭtomobilo al sia laboro. 3: La mastrinoj de la domo laŭ
Za kutimo restas en Za hejmo. 4: Ili
kun zorgo preparas Ia ntangojn de la
tago kaj de la vespero. 5: Ili faras

Li humile petas pardonon, anoncante
ke la venonta numero estos en viaj
manoj ĉirkaŭ Ia 25-a de novembro kaj
•a posta, ĉirkaŭ la 15-a de decembro.
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Flandra Ligo Esperantista.
Postbus 100, Mechelen
Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdalenastraat 29, Kortrijk.
Sekretario: Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, St.-Kruis, tel. 33445 (dam 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 87. Anderlecht

FLANDRA LIGO ESPERANTISTA
UNIVERSALA KONGRESO
Al ĉi-tiu numero de Flandra Esperantisto aldoniĝis la unua bulteno kaj
alikilo de la 41-a Universala Esperanto-Kongreso en Kopenhago.
FAMILIAJ GEMEMBROJ

S-ino Van Tuyckom, gajninto de la dua
premio por Familiaj membroj dankas
la estraron per afabla letero pro la
ricevo de la libro „Tipoj kaj Aspektoj
de Brazilio"; tamen tiu premio estas
rajto, ĉar la estraro je decidis tiel,
antaŭ ol ni sciis kiu fakte aniĝos en
tiu membrokategorio — kompreneble
ke ni kvankam la afero ne estis dankinda, kore akceptas la ĝentilajn vortojn.
Ni petas nun al la tria premiitino,
S-ino Sutterman, por ke ŝi honvolu
elekti inter la lastaj du verkoj: Kvaropo kaj Saltego trans jarmiloj. Ambaŭ verkoj estas sufiĉe konataj tiel ke
plia difino ne plu necesas. Tuj sciigu
vian elekton al la sekretario.
Por la familia membraro 1956 denove disponiras kelkaj premioj, asignotaj per lotumado inter tiuj kiuj membriĝis antaŭ la fino de Februaro 1956.
Ni rememorigas ke familia membro
nur pagas 25 F, kaj ricevas la trimonatan en nederlanda „De Esperantist".
ANONCOJ en la jarlibro de UEA
Ni atentigas la varbantojn de anoncoj por la jarlibro de UEA ke la tekstoj devas tuj esti en la posedo de
la centra oficejo. Tarifoj laŭ la
jarlibro 1955, paĝoj 55/56 ; bonvolu samtempe kun la teksto ensendi
la jenajn informojn:
Kliŝo (se dezirata): ĉu sendota aŭ fabrikota en Anglujo;
Presprovajo: ĉu la mendinto deziras
presprovon aŭ ne;
Pagmaniero: ĉu la anonco estas pagita antaŭ la apero, ĉu fakturota al la mendinto (laŭ la

U.E.A.-„Maĉo”
El la Septembra numero de Belga
Esperantisto ni ĉerpas parton el teksto,
kiu aperis sub la titolo „KRIZO EN
U.E.A.".
... „Post la eksiĝo de D-ro P. Kernpeneers, emerita prezidanto de R.B.L.E.
kaj de S-ro Oliver, prezidanto de la
Brita Asocio, ankoraŭ kvin pliaj eminentuloj eksigis el le gvidado de U.E.A.
post kiam, en Bolonjo, la duo LapennaVermaas estis indikita por repreui tiun
gvidadon. Ni aldonu ke tre certe D-ro
I.apenna, F-no Vermaas kaj la tro komplezema prezidanto de U.E.A. S-ro
Malgren, ĉefe kulpas pri tiuj eksigoj,
pri kiuj S-ro Jung en „Heroldo de Esperanto" skribis ke pro tiuj ĉi hekatomboj „la Centra Oficejo ne plu estas
funkcikapabla en la propra domo de
Heronsgate kaj devas transloĝigl al
Nederlando".
Antaŭ nia Komitatano, Dro T. Van
Gindertaelen, eksigis el la Komitato
per letero adresita jam je 2/8/55 al
la kompetenta Instanco ; ĝi enhavas liajn
eksigkialojn : resumo aperos en la venonta numero.
En „Esperanto" 11/55 komunikis la
Estraro : „La. Domo de Heronsgate estos vendita kaj la vendosumo utiligata
por la celoj de la E-Movado". En voĉdonilo, sendita de la UEA-Prezidanto
al la Kornitatanoj (10.XI.55), oni aludis
pri vendo „ ... por fine aĉeti obligaciojn en konstrua societo."
Cu „UEA-kaĉa" nuanco?

ANONCO
Veraj Amulet-rememoriga jo j de A-

friko. Nun estas haveblaj en mal-

granda kvanto amuletoj, kiuj vere
protektas vin kaj donas al vi bonsorton, se vi kredas je tio. Unu vera specimeno kaj la sendado rekte
al vi kostas entute nur 35 fr. Aĉetu
hodiaŭ, kiam ili ankoraŭ estas aéeĉe L. Heilberg, Poste Resteblaj
tante, Kitwe, Northern Rhodesia.
—

plena prezo) aŭ ĉu ĝi estas

fakturota al la varbinto (minus 10 Dio kiel maklero).
Sekcio Brugge : korajn kondolencojn pro la forpaso de ŝia amata patrino al nia membro M. Demol.

Carlo Pessino, Genova, v.f.Sclopis,

2/A, Italujo, deziras korespondi kun
flandra samidean(in)o pri ĉiuj temoj.
(37 jara, havena kaj ŝipŝarĝa prok-

uristo — membro de U.L. —)
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NEOLOGISMOLOGIO
En vespero teda, laca, kun
humoro erinaca, pri 1'
problem' neologisma pri
meditis en torpor'.
Cu la lingvo rajtas ri^i, ai
per jama stok' sufici
kaj modeste rezigniti pri' la
altedifa glor' ?
En dilemo pri l' problemo
pensis mi kun anatemo.
ke la honi.oj por la kremo ne
movic'os el langvor'...
„Klapelkapo" mi decidis „solvos
?a d:lemon for.
Klapelkap Za profesor' " !
Do minskue kaj senplue mi la ĉambron lasis brue por viziti ĉi amikon
kun la sago de Nestor'... Al diablo!
— sen kapablo estas mi por min elŝiri el la — mekanika rondo de ĉi tiu
eterne muelanta metriko! Al la proz',
proz', proz', proz' — ha, sufice! Sobre,
sobre, mia kap'! Via temo estas lingva, eske sekca — jam eliĝu el la
halucino !
Mi trovis la profesoron ĉe lia larĝa
skribotablo garnita per tri telefonoj,
ĉiu ŝtopita per ĉirkaŭvindita poŝtuko.
En profunde absorbigo Klapelkap
miksis „Lexicon"-kartojn kaj disjetis
ilin sur la tabloplaton.
Li ne rimarkis mian eniron. Lia
rigardo estis alforgita al forfikulo,
kiu ĝuste trarampis sur la tablo. Nerve li elektis kaj jetis sur la tablon
la literkartojn :
FORFIKULO
Tiam li balais la naŭ kartojn en la
manon, remiksis ilin kaj denove dismetis. Ili eliris jene :
FIFORKULO
Kun raŭka krio de triumfo la profesoro levis la okulojn kaj ekvidis
min, kiu staris tie iom ĝenite kaj pli
ol iom mirante.
„Ha, juna amiko" li raspis, vi venis
ĝustatcmpe por atesti la grandiozan
malkovron, kiun mi ĵus faris ! Mi estas ĉe la sojlo de nova Ameriko! Mi
trovis la bazon por nova scienco. la
Neologismologio!"
,,La Neo — — ?" mi balbutis. Mi
ne riskis ripeti la abrakadabron, kiun
la profesoro tiel lerte gluglis.
„Jes!" kriis Klapelkap, ,,la NTeologismologio! La esploro pri la deveno
de la neologismoj en Esperanto. Tiujn
ĉi malfeliĉojn vortojn oni jam delonge
atakas, kvazaŭ ili estus ia fia enjetajo en nian lingvon. Oni traktis ilin
kiel nelegajn infanojn, kiel kapricajn
ekpensojn kaj surgluajojn de innividuoj. Sed efektive mi malkovoos, ke
la neologismoj havas tute decan genealogion kaj evoluis en la lingvo laŭ
tiuj tute samaj (ĝis nun kaŝitaj) leĝoj, laŭ kiuj evoluis la origina vortaro de la lingvo".
„Sed" mi intermetis „la origina
vortaro ja ne evoluis ! Gin elpensis
Za—".

de RETO ROSSETTI

„Bibilajo! I3alasto! Fromaĝo!" kriis la profesoro. „Simpla herezo, kion
vi diras. La baza Esperanta vortaro
elkreskis laŭ leĝoj en si mem havataj,
ne laŭ ia arbitra artifiko de sola homo! Rigardu tion" li aldonis, indikante la kartojn disjetitajn sur la tablo:
FIFORKULO
„Jen la deveno de la nomo de la
insekto forfikulo! Simpla anagramo
de ĝia priskribo: fi-forkulo. Unua
principo: 1 i principo de anagramis-+
mo! Laŭ tiu principo estas klare videble, ke kokeriki estas koke krii, molusko estas nura muskolo, morfologio estas formo-logio, vaka devenas
de kava, 'po devenas de op, tono de
noto, kadro de krado, pilgrimi de pii
migri kaj eĉ eco estas nur son-anagramo de esto: etso/esto — kaj ekzemple klareco estas simple klar-esto.
„Sed" mi dubis, „kiel tio validas
por la neologismoj ?"
„Nu" respondis Klapelkap, „prenu
la neologismon aspra".
„Jes, mi scias" mi intermetis; „ĝi
estis proponita de Ka—"
,.Balbutaĵo!" eksplodis la profesoro.
„Simple ĝi estas evoluajo el raspa,
laŭ la anagrama principo! Tute tiel
same, kiel f alva devenas de flava".
„Sed, kara profesoro" mi murmuris,
„bonvolu pripensi, ke tiu via principo
ne kondukos vin longen. Tiu besto,
nun surmure kiu tie amblas krure".
Mi ekhaltis, timante, ke min fortrenos
denove tiu tede batanta ritmo, kaj
silente mi montris al la vigla forfikulo, kiu nun, marŝinte jam kelke
da forfikulaj mejloj, rampas malsupren de la muro al la planko.
„Ha! Kion vi diras?" jetis la profesoro. „Amblas krure? Unu momenton". Liaj okuloj lumis distrite. Febre
li ekkaptis la kartaron kaj literis:
KRURAMBLI
„Krurambli?" li grumblis. „Ampli
krure, ambli mure..."
Sed tiu frenezajo jam tedis min.
„Bonan nokton, kara profesoro" mi
diris, turnante min oscede al la pordo. „Kaj prosperon al viaj ento-,
pardonu, etimologiaj studoj ! Dume
bonvolu noti, ke tiu pomo de Newton,
kiu batis revelacie vian kapon (kaj
mi montris al la forfikulo) jam ne
plu sur la muro amblas". Ĉar la vigla besteto jam atingis la plankon.
„Halt! amiko" kriis Klapelkap per
sufokita voĉo. „Io tralumas min kaj
vi nepre devas ĉeesti la eventon. Ne
sur la muro? Vere, la muro ne necesas por la ago". Kaj ei la literoj
sur la tablo li forprenis M, U kaj R.
Restis :
KR A BLI
„Krabli?" mi miris. ,,Sed ankaŭ
tio estas neologismo—"
deveninta el kruram.bli sed la
MUR, kio kondukas min al la dua neologisma principo — la principo de
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tis la dekretema maniero de la maljuna azeno.
,,La kvara" li tabelis. Laŭ ĝi am•ara (gusto) devenas de mara (gusto),
sombra venas de ombra, vigili de vigli, brutala de bruta kaj negi de nei.
Krome havas ioman funkcion la literŝanĝaj formoj. Tiuj jam estas sufiĉe konataj: pezi kaj pesi, kompromisi kaj kompromiti, organo kaj or-

Represo el la originala novelaro
„El la Maniko", kun aŭtora permeso.
Eldono en la Belliteratura Serio Stafeto de J. Régulo, La Laguna —
Kanariaj Insuloj. Havebla ĉe via
Libro-Servo.

signifaj ellasoj. Laŭ tiu principo la
fundamenta vorto nubo sendube venis
de nebulo (kun ELlaso de EL) kaj
rrr.agra venas de malgrasa kun ELlaso
de LAS. S•iro devenas de sinjoro —
kun ellaso de njo, ĉar njo ja ne kon-

venas en virnomo, kaj sambone oni
povus diri sjoro kun ellaso de la same iiekonforma in, remetante gin nur
por la inoformo: sjorino. Kaj lanta..."
„Jes?" mi interesiĝis, ĉar ĉi tiu
jam estas unu el miaj ŝatataj neologismoj, kaj mi volonte ekkonus ĝian
legitimiĝon.
, Tute simple. Gi estas nur — fluanta sen flui" aŭ, se vi preferas,
sen uf !
„Kaj kion, volu afable diri, signifas
,

sen uf aŭ sen fu?"

Li rigardis min malestime. „Interjekcioj" li respondis. Uf! estas peno,
fu! estas laciĝo:"
„Sekve lanta estas fluanta sen pono? Nu, ankaŭ tio ne estas malebla.
Kaj kiujn aliajn neologismojn vi legitimas per tiu principo"
„Pigra" li respondis. „Miaj historiaj
esploroj rivelas, ke ĝi devenas de pilgrima. Pilgrimo ja estas tre maldiligenta vojaĝo — ofte pura libertempo
kaj laborevito! Do 'pilgrima homo estas homo mallaborema, kaj pigra estas pilgrirna - sen lim!"
„Korpo de porko, ne!" mi protestis.
„Tio estas jam tro alpensita! Ke pigro estas mallongigo de pilgrimo, tio
estas, ni diru, iomete ebla, sed ke la
eljetita parto havus ian signifon..."
„Laŭplaĉe!" diris la profesoro, foliante en siaj paperoj. „vi ankaŭ po
vas
esti simpla mallongigo aŭ kuntirita
formo, kiel — jen!" (li jam trovis
la koncernan folion)" — rezulto el
rezultato, sponta el spontanea, damni
el kondamni, stado el stadio kaj taĉmento el la netrovebla sed nepre induktebla formo detaĉmento! En la lumo de tiu principo ni ekvidas, ke
stringi str(eĉrlingi, trista tr(opesim)ista, gracila estas graci(tall(ila, giri
--

g(avot)iri, febla f (aliglebla, enorma
e(kster)norma, rufa estas ru( ry ) f (lav)a, frida estas fr(ostriglida kaj retreto estas retr(oimp)eto!"
„Kaj klami estas aklarni kaj plaŭ•di
estas aplaŭdi!" mi kriis.

„Jen kiel impetulo ensaltas en la
sciencon kaj ĉion fluge solvas!" respondis avide la profesoro. ,,Klami ja
devenas de aklanti, sed ĉe plaŭdi kaj
aplaitdi la procezo estas inversa, tio
estas aplaŭdi estis kromlitera forma
de aplaŭdi..."
„Kromlitera formo? Cu tio estas eble ankoraŭ alia principo?" mi demandis subtilakre, ĉar min jam inci-

geno, ktp.

1

„He!" mi interrompis. „En kian labirinton vi vadas kun viaj kvara kaj
kvina principoj ! Tiaj principoj ne ekzistas. Ĉiuj ĉi ekzemploj estas simple
anagramoj."
„Kiaj anagramoj! li grakis. Plandi
kaj aplaŭdi — ili havas malsaman
nombron da literoj, do anagramo ne
eblas."
„Sed jes! Tiuj (laŭ vi) kromliter•aj
formoj estas nur speciala kazo, kie
la nova radiko estas anagramo de la
t •u t a vorto: aplaŭdd — plaŭda; a-nar — mara: vigil — vigli. Aŭ eĉ
inverse: negi — anagramo de neig,
kaj klama el aklam!"
„Hm, hm" li grumblis, evidente embarasita. „Kaj kio pri brutala?"
„Nu, jam la idistoj havis klarigon
por tio" mi atentigis. Brut-al-a signifas konvena al b r u t o.
Mia spirito, antaŭe premita per la
masiva pezo de lia dekretado, komencis gaje leviĝi. „Kaj viaj literŝanĝaj formoj! Tio simple estas anagramo, kiu Jiveras vorton de alia gramatika speco; ekzemple sombra —
ombras. lIopla! mi demonstris triumfe.
„Kaj organo? — kaj kompromiti?"
la profesoro provokis.
Sed la aplombo jam spiris en mian
relon kaj mi veturis sengene antaŭen. Mi svingis la manon. „Infanludo!

fensivon kaj verŝajne devos denove
aŭskultadi la lampoleajn teoriojn de
la maljuna kapro. Mi eksentis lacon,
mia kapo zumis kaj mi tre volis trovi
freŝan aeron.
Horloĝo batis la dekduan kaj en la
nokto tenorkato ekserenadis. Mi oscedis. „Koran dankon, mia olda amiko" mi diris, adiaŭante. Sed li vigle
interrompis min.
„Olda"? li kriis. „Plena fuŝformo!
Gi respondas al neniu el la evoluprincipoj kaj estas nepre kripla. Nomu min maljuna se vi volas, sed
olda nepre ne !"
„Sed, kara mia," mi respondis. „Se
via teorio ne povas klarigi kiel olda
venis en la lingvon, tio ne signifas,
ke ĉi tiu vorto estas fuŝforma. Eble
temas pri tio, ke via analizo ankoraŭ
ne estas kompleta..."
„Rilate al olda ĝi estas jam kompleta" pretendis Klapelkap. „Mi nomas
gin fuŝforma, ĉar ĝi devenis el preseraro en iu Esperanta manuskripto. Nu „li aldonis, gestante al mi
silenton," la manuskripton mi ankoraŭ ne trovis sed mi scias, kion ĝi
enhavas. Kiel? Nu, kiel ne? Ni ne
posedas la femuron de la Java prahomo, tamen ni scias kiajn femurojn
li havis. Kaj tiu ĉi olda certe venis
de iu frazo tre simila al la jena, en
perdita artikolo pri la juna Zamen-

hof:
„Efektive, Ludoviko enhavas en sia
naturo pli da Sefer (la patrin-familio) ol da Zamenhof.

„Kaj la preseraro konsistis en tio,
ke oni presigis ol da dufoje (eble êe
la piedo de unu pago kaj denove ĉe

la kapo de la sekvanta), kaj poste
iu, legante la fuŝitan frazon:

„Efektive, Ludoviko enhavas en sia
naturo pli da Sefer ol da ol da Zamenhof
— tuj konkludis, ke ol-da signifas

maljuna', kaj tiel la eraro estis lanĉita!"
„Interere" mi murmuris. Kaj ĉu vi
konstatis ankoraŭ aliajn fuŝformojn?"
„Nu, retro" li diris," — kvankam mi
mem uzas gin (ĉar eĉ erarajo sanktiĝas pro la voĉo de 1' popolo, t.e. la
komuna uzo) . Evidente ĝi estas kuntirita formo de returne kaj devus esti retre! Kaj prompta estas formo tute senbezona, ĉar ni jam havas bonan
neologismon insta..."
„Insta?" mi diris. „Mi neniam vidis
gin".
„ Gi estas retroformo el instigi"
klarigis la profesoro. „Instigi do signifas fari insta aŭ se vi nepre volas",
co „fari prompta,
li aldonis kun grima

tujaga, fervora..."
Lia voĉo formurmuris kaj distrite
li ekprenis la Lexicon-kartojn kaj komencis ilin „plekti". Lante li faligis
kvin kartojn. Ili faris la vorton TURPA. Medite li rigardis ilin kaj hezite
revicigis ilin je PRUTA. Li forprenis
la P kaj anstataŭigis per B, farante
BRUTA; sed mi, timante la eksplodon
de ankoraŭ iu alia principo de la neolog ismologio4 mallaŭte elŝteliĝis en
la nokton.
Listo de la neologismoj — laŭvice
rnenciitaj — de la supra ŝerco aperos
en la venonta numero.

,

Orgena — organe: kompromitis —
kompromisit' " mi orakolis facilanime.

„Ba" li grumblis. „Jen bela simpligo, kiu faras tiajn jonglojn. Do
ĉio tio estas nur anagramo?"
„Krom viaj ,streĉitaj formoj' mi
koncedis liberale.
La formo de la profesoro kvazaŭ
ŝrumpis, poste li ek-svelis ĉe nova
penso kaj rebatis elaste:
„Do kion vi diras pri la retroformoj?"
„La ret-retroformoj?" mi balbutis.
„Jes!" li insistis, kun dolĉe-acida
rikano. „Ekzemple geli el degeli. Se
oni komprenas en degeli la prefikson
de (kun kvazaŭ mal-a signifo) tiam
degeli povas signifi de-frosti kaj ni
retroformas el tio gelo — frosto. Similaj r•etroformoj estas la fundamentaj edzo kaj edzino, fraŭlo el f raŭlino,
kuzo el kuzino. Similaj estas spekti el
spektatoro, gimnasto el g•imnastiko,
kompano el kornpan•io (analoge al kolego — kolegio). Oni povas eĉ antaŭvidi pluajn retroformojn en Esperanto: somnambi el somnambulo kaj kandidi el kandidato."
Mi spirĝemis. Mi jam perdis la o-

La Vervlersa grupo de R.B.L.E. (Belg.) organis sukcesplenan pablikan ekspozielon
pri Esperanto. Jen bildo de la blindula stando kun nia blindulo-sainideano
Koeune kiu montras afiŝon : „La blindulo j vidis klare ; ili lernas Esperanton".
Gratulojn al la organizintoj
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DUMNOKTA KONVERSACIO
Estis bela trankvile nokto; la luno
kaj miloj da steloj jetis mildan lumon
super la oceanon dum granda vaporŝipo, survoje de Eŭropo al Kanado trasulkigis la ondojn.
Dumtage la ŝipo, kun la tentoj da
pasaĝeroj, estis plena de viveco, kaj
sirnilis al tuta vilaĝo, sed nun, en la
nokto ĉiuj dormis en siaj kajutoj; nur
la necesaj ŝipanoj prizorgis sian servon, sed preskaŭ sen bruo la kolos°.
daŭrigis sian vojagon.
Subite aŭdiĝis io tre mallaŭta, nedifinita: ĉu murmurado de zefiro? ĉu
susurado de musoj en la holdo ?
Ne, estis tre mallaŭta parolado, kiu
venis el granda poŝtsako. Dum la homoj dormis, la leteroj interbabilis.
Plej klare, kvankam ankaŭ ĝi preskaŭ nur flustre parolis, oni aŭdis grandan, dikan, flavan koverton, aspektantan tre impona pro kvin sigeloj kaj
la surskribo: rekomendita. Tial ĝi
konsideris sin kiel la ĉefo de la leteroj, kaj neniu oponis tion.
„Nu," ĝi diris, „mi dezirus ke tiu ĉi
enuiga vojaĝo estus finita; la restado
en malluma sako tute ne plaĉas al mi,
kaj mi volus kiel eble plej rapide plenumi mian gravan taskon, nome alporti al komercisto grandegan monsumon, per kiu li povos plivastigi sian
butikon. Antaŭ kelkaj jaroj li komencis ĝin nur modeste, kaj nun li
heredis multe da mono de sia mortinta onklo."
„Jes, ankaŭ mi deziras baldaŭ atingi mian celon," diris alia letero.
„Min atendas junulo, kiu havas oficon en la ambasado en Ottawa. Antaŭ nelonge li skribis al siaj gepatroj,
ke li intencas edzigi, kaj nun la gepatroj sendas siajn konsenton kaj gratulon. Ili iomete bedaŭras, ke li prokrastos kelkajn monatojn sian hejmvojaĝon, sed verŝajne li tamen venos
kun studforpermeso ankoraŭ en Cl tiu
jaro kun la edzino; ĉar en la patrujo
li devos ankoraŭ daŭrigi la studadon
por plenumi ekzamenon, kaj progresi
en sia kariero. Vi komprenos, ke li
sopiras al ĉi tiu letero !"
„Vi estas ambaŭ feliĉaj, ĉar vi povos ĝojigi la ricevontojn," nun diris
per melankolia voĉo letero kun nigraj
randoj. „Mi kaŭzos ĉagrenon kaj larmojn, ĉar mi devas sciigi al junulo
kiu faras studvojagon en Ameriko, ke
lia bona patro mortis pro akcidento.
Li ne jam estis maljuna, kaj certe la
filo esperis revidi lin, kiam li revenos
hejmen. Ho, mi vere timas alporti tiun sciigon de malfeliĉajo!"
„Certe niaj mesaĝoj estas ege diver-

saj," per delikata voĉo diris letero, evidente skribita de virina mano. „Min
skribis juna edziĝontino. „Imagu, mia
karulo," ŝi diras, „nun estas la lasta
fojo, ke mi skribas al vi el la patrolando. Per la sekvonta ŝipo mi vojaĝos al vi. Cu ne estas kvazaŭ sonĝo,
k' ni baldaŭ renkontos unu la alian,
kaj ke por ĉiam ni estos kune? Mi
jam nun povas kalkuli la semajnojn,
poste la tagojn. Mi preskaŭ ne povas
kompreni ke tiom da feliĉo povos efektiviĝi."
„Mi certe donos plezuron al la etulino por kiu mi estas skribita," diris letero kun iomete trema skribajo.
„Mi venas de avino, kiu gratulas sian
nepineton pro ŝia sesa datreveno. Si
anoncas, ke samtempe ŝi sendis belan
pupeton en nacia kostumo." „La sekvontan datrevenon," ŝi skribas, „vi
verŝajne festos ĉe mi, kun paĉjo kaj
panjo. Ho, kiom granda ĝojo tio estos
por ni ĉiuj! Mi ne povas diri al vi, kiom mi deziregas tion."
„Ankaŭ mi estas letero de maljunulo," diris alia letero, „sed gojiga mi ne
estas. Min skribis patro al sia filo,

kiu antaŭ multaj jaroj forveturis al
Ameriko. La kialo ne estis bona, ĉar
la junulo tiam ne bone kondutis. Ho,
li ne estis vera fripono, sed li ne havis firman karakteron. Kiam lia avo
konfidis al li monsumon por porti ĝin
al la poŝto, li ne povis kontraŭstari
la tenton kaj prenis ĝin por propra
uzado. Tiam, por eviti la punon, la
familio forsendis lin al Ameriko. Li
venis en la familion de rnisiisto, kaj
plibonigis. Poste Ii edzigis je la filino
de sia savinto, kaj nun, post la morto
de la patrino, li deziras ke la patro
venu al li. Sed tiu ne kuragas fari la
grandan vojagon kaj elmigri al tiu
fremda lando."
Dume en la oriento tagigis; sur la
ŝipo la vojagantoj vekigis kaj post
iom da tempo la bruo de la vivo supersonis la konversacion de la leteroj.
„Nu," fine diris la granda, flava, sigelita letero, „ĉiukaze estas mi, kiu alportos la plej grandan feliéon el ni
ĉiuj!"
Sed tre delikata voĉeto, nome tiu
de la letero kiun skribis la fianĉino,
modeste aŭdiĝis: „Pri tio mi tute ne
estas konvikita !"
Betsy Leopold,

KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ
Kun nova libro al la vintro ! g1d.
El la Manikoj (Reto Rosetti), verva novelaro
Koko krias jam (F. Szilagyi), novelaro originala
La Bapto de Caro Vladimir, sprita rakonto en versoj
Sveda poemaro (Magda Carlsson)
La malprudenta Scivolulo, novelo el„Don-Kilioto", 68 pagoj

6.50
6.50
5.75
4.50
2.55

f r.

85.85.
60.-

Fundamenta Krestomatio de L. L. Zamenhof
Klare presita, tuttole bindita
10.50
Por la studo :
Esperanto-Leerboek (Zondervan/Manders)
2.50
Esperanto-Leerboekje voor de lagere school (H. Appel)
deel I en II, per deeltje
1.50
Esperanto in 20 lessen (H. Bakker)
3.Methodisch Leerboek (Dirksen)
1.50
Esperanto Leerboek (F. Randt)
Sub la Verda Standardo, Rektmetoda kurso por infanoj
Laborilo I
0.80
Laborilo II
1.Gvidilo
2.50
Insignoj:
Verda stelo kun blanka randeto, 15 mm
0.75
Verda stelo sur ronda blanka fono, 13 mm
0.75
Verda stelo sur ronda blanka fono, 8 mm
0.65
Flaginsiyno Esp./Ned. au Esp./Flandra Leono
1.10
La 8 mm-insigno estas liverebla nur kun pinglo,
la aliaj kun pinglo, broĉo au butono
Esperantaj Kristnasko-kartoj, laŭ desegnajoj de nia
membro Nanning de Vries
Serio de 6 diversaj kartoj (lau desegnajo)
0.60

MENDU ĈE

:

Belga Esperanto-Instituto, Oostenstraat 26, Antwerpen
Flandra Esperanto Instituto, Blankenberyse Steenweg 72, Brugge
Libro-Servo LEEN, Pythagorasstraat 122, Amsterdam-O.

1s5.31.20.-

4 0.-

17.30.-

12.50
12.50

BIBLIOGRAFIO
LA MALPRUDENTA SCIVOLULO
- Novelo el la fama verko „Don-Kilioto" - Eldono de la tradukinto LUIS
HERNANDEZ - Recaredo, 22,Ie Valencia, Hispanujo. - kun ilustrajoj,
vinjetoj kaj kvinkolora litografita kovrilo -- 1955 p. 68. - Prezo 0.60 us.
dol. Havebla en la Libro-Servo.
Le verketo, havinda tipografia belajo (nur „stampmakulita" en la...recenzekzempleroj) reatentigas nin pri
tio, ke hispana ĉefverko el la mondliteraturo, Don Kiltoto, ne jam aperis
esperantlingve.
La tradukinto de nuna memstara novelo el tiu fama verko de Cervantes,
daŭre laborante super la malfacila
tasko traduki ĝin tute, havigas per
la ampleksa rakonto jam valoran specimenon, kies favoran akcepton li konsideros kiel stimulon daŭrigi la gravan entreprenon. Niaj legantoj ne
preterlasu doni tiun kuragigon, kvankam ni ne dubas, ke la esperantaj
libramantoj precipe akceptos, kiel
„verdan" kavaliron, la sufiĉe bone ko•
patan Don Kilioton, la idealan homon,
kiu pro sia senlima boneco kaj naiveco estis objekto de amuzigo kaj primoko por la egoistaj raciuloj, kontraŭ
kiuj...ili mem batalas; - kaj samtempe ili kontaktos ja la apartajn enhavatajn rakontojn, pri kiuj oni ĝenerale ne tiom multe scias.
Luis Hernandez, plene tradukinte
la ĉapitrojn 33,34 kaj 35, prezentas
„stranga(n) edzo(n) kiu volis fari
praktikajn ekzercojn, pere de ĝentila amiko, por kalkuli kiom da gradoj all kiom da efektiva rezisto havas
la fideleco de lia bela edzino!'
La legonto mem sciigu pri la konsekvencoj de tia stulta ago, en la por
la tempo tre tipa novelo, kun ĝiaj
prikavaliraj, -virinaj, -amikecaj, -amaj
kaj prihonoraj konsideroj kaj rezonoj.
Ni havas la impreson, ke la tradukinto fidela respeguligas la originalan
stilon de la klasika verko, per frazkonstruo kaj vortuzo, per ĉi pliklara
lingvajo en la iom solena kaj sufiĉe
emfaza parolmaniero laŭ la hispana
temperamento.
TYN.

18.13.10.15.-
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Kron juvel
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Gaje lumas bonfaranta sun',
Ete ridas romantika lun'.
Glore brilas nia verda stel' :
La kronjuvel'.

P. E. Teto.
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PREMION akiris post n-roj 193/194: s-ro R. Iserentant, el Brugge, por V.E.B.
SOLVOJ.
195. Post la fasto venas festo. Aparta; koakso; asbesto; utopio; alterni;
vaporo ; afazio ; baloti ; estimi ; atesti;
novelo ; avenuo ; vesperto ; inkubo ; kabano ; esperanto; afero; bekvadrato;
eskadro ; statuto ; docentes.
196. Hor.: fascin ; avenuo ; patruj;
rab; apotek ; ade; impon; trake ; ho;
aliig; laĉi; rimeno; domini; buldoz.
Vert.: fi : amar ; malgoj ; tajp ; cerb;
onidir; an; najad; rib; petoli; veto;
amel; tranĉe ; kupe; ingo; krev.
197. KUNMETU.
El la 87 subaj litergrupoj kunmetu
29 naŭliterajn vortojn laŭ jenaj klarigoj.
Iliaj triaj literoj samorde legataj formas
proverbon.
Klarigoj ; 1. iri gis la supro de io. 2.
verda substanco en plantoj. 3. amuzaja
tempo antaŭ la granda fasto. 4. senprepare verki aŭ organizi; 5. speco de
flago ; 6. klariga plivastigo de teksto;
7. granda kvarpieda rampulo en Afriko ; 8. ilo laŭ kiu oni agordas rnuzikilojn ; 9. besteto kun kolor§anĝema haŭto;
10. aparato reproduktanta la sonojn per
diskoj ; 11. malavantago trudita al konkuranto ; 12. pentrinda ; 13. grupigi laŭ
klasoj ; 14. bebo ; 15. konservi la atmosferon de ĉambro en egala modera temperaturo; 16. persono kiu kutimas murmuri pro malkontenteco; 17. optika
instrumento por mezuri distancon; 18.
anstataŭota per definitiva; 19. utila koleoptero, kiun kelkaj konsideras bonŝancigajo ; 20. tiu, al kiu oni §uldas
monon. 21. ĉiujara samdata memorigo
pri io. 22. presita reklamo disdonata
por altiri klientojn; 23. maskofesto; 24.
sudfranca poeto el la mezepoko ; 25. rekomenda atesto ; 26. amerika kvarpieda
rampulo; 27. tabakfolioj kiujn oni enigas en la buŝon ; 28. hermetika vesto
por labori subakve. 29. troprofiti el
ies laboro.
Litergrupoj : ado ; afr ; ako ; all; alo;
ano; apo; ati; azo; bad; ĉin; dat; dia;
dik ; dit ; dro ; eks ; ele ; elo ; eme ; eno ;
ere ; fan ; gat ; gra ; gru ; han ; iki ; ilo ;
ilo ; im p ; inf; iri; izi; izi; kam; kar ;
ker ; kia ; kil ; kio ; kod ; kok ; kre ; kro;
kto; maĉ ; mas; mat ; mbl; mof; nav;
nco ; nda ; ono ; ono ; ono ; ora; ore; oro ;
oro ; par ; paz ; pit ; plu ; pro ; pro ; rdo;
ref; ren; rev; rof ; rov; sif; ska; ska;
spe ; sta ; suĉ ; sup ; tab ; tel ; tro ; tru ;
ulo ; uro ; viz.
198. KRUCVORTENIGMO.

Ofte nuboj inter ni kaj sun';
Densvualas la kaprica lun'.
ĉiam brilas nia verda stel' :
La kronjuvel'.
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Horizontale : 1. tabulo konsistanta el
sandviée premgluitaj lignofolioj (R). 3.
krii kiel la kokinoj ; blua la kampofloro(R). 4. senŝeligitaj kaj maldelikate pistitaj grenograjno j (R) . 5.
eiuzi per reciproka frotado du objektojn kiuj devas adaptigi unu
al la alia; persono kiu naive rigar-

dadas, malfermegante okulojn kaj buŝon(R). 6. okazanta nun(R). 8. instigi
iun, ke li anigu al grupo(R); ebena
loko (R) . 10. malfluida ; malgrandulo (R) .
Vertikale : 1. trinkaĵo el miksitaj alkoholajoj(R). 2. influi personon per
karesaj agoj por atingi ion de ĝi (R ).
3. teda ĉar ne sufiĉe varia(R). 4. aldoni
saman kvanton (R) . 5. deveni (R) . 6.
trabori kranion(R). 7. eluzante ies
fortojn. 8. ĝi konsolas malproksimigintan amanton(R). 9. alta trotuaro
laŭlonge de fervojo(R); mallonge: parolante pri. 10. tubo por pafi kontraŭ
tankoj(R). 11. lerte ĵeti objektojn en
aeron kaj rekapti por ilin tuj reĵeti.
La solvojn sendu la nederlandanoj al
s-ro G.J. Tennissen, Burg. Tellegenstr.
21 hs, Amsterdain-Z. ; la membroj de
F1.L.E. aŭ R.B.L.E. al S-ro F. Gouuwenberg, Koninginnelaan 14, Blankenberge
antaŭ la 1/XII/1955.
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Beneluksa Kongreso
Je Pentekosto 1956 (19-21 de majo)
ĝ•i okazos en la rnalnova flandra urbo
Gent, tiel riĉa je historio kaj monumerito j!

Unua kontakt-kunsido de la LKKanoj de Fl.L.E. kaj R.B.L.E. jam okazis en la dirita urbo: ĝiaj membroj estas por FL.L.E.: ges-anoj J.
Terrijn, G. De Boes kaj Vanneste.
La reprezentanto de LEEN, ?ria nederlanda frata organizaĵo estos: s-ano
E. De Wolf, Jok. de Breukstr. 18, en
Harïemmo.
Nepre tuj aliĝu kiam la eblo estos
donata al vi, por kuraĵigi kaj la ĉesf estraro jn de niaj asocioj kaj la labor
avidajn membrojn de la LKK!
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Svislando en roma tempo
de D-ro A. Baur
Svislando estis en antikva tempo
parto de la roma imperio kaj komplete akceptis la roman kulturon. Ĝia)
ĉefaj enloĝantoj en la tempo de la.
roma konkero estis okcidente la kelta gento de la helvetoj kaj en la
oriento Ia ilira gento de la retoj. Pro
la premo de la germanoj en oriento
la helvetoj decidis elmigri en sudan
Francujon, kaj en 58 a.k. la tuta popolo, 360.000 homoj forbruliginte siajn urbojn kaj vilagojn, ekmovis sin
en Galion, do la hodiaŭan Francion.
Tiun elmigron igis malsukceso la genia roma militestro Julius Caesar,
tiama ĉefo de la Narbona provine
t.e. sudorienta parto de Francujo, kiu
tiam jam apartenis al Romo. En terura batalo ĉe Bibracte, hodiaŭa Antun, li haltigis la helvetojn kaj devigis ilin reiri en Svislandon kaj rekonstrui siajn domojn. Li traktis ilin
kun indulgo kaj donis al ili la staton
de romaj aliancanoj, foederati, ĉar
estis grave por li, ke ili malhelpu la
invadon de la germanoj kaj protektu
tiamaniero Galion, kiun tiam Caesar
konkeris komplete por Romo. La helveta regiono farigis parto de la helga
provinco, do tiam Svislando kun norda Francujo kaj hodiaŭa Belgujo
formis unu tuton. Valezon Caesar ne
sukcesis konkeri kaj Retion li eĉ ne
provis, sed en 15 a.K. ankaŭ Retio kaj
Valezo estis submetitaj al Romŭ, kiu
per tio ekhavis la posedon de la
gravaj alpaj pasejoj. La romanoj
konstruis gravajn stratojn trans la
alpojn, la ĉefaj estis la granda sankta
Bernhardo en Valezo kaj la Julio en
Grizono. En Nyon apud la lago de
<;enevo kaj en Augusta Raurica apud
Basel tuj post la subigo per Cezaro,
kiu mem neniam eniris Svislandon, la
romanoj konstruis du koloniajn urbojn. En Vindonissa apud Burgg, ĉe
la kunfluo de Aare, Reuss kaj Limmat
ili starigis grandan kam.pejon, kie restadis unu legio, t.e. entute 11.000 soldatoj kun sia trajno. Grave estas
konscii ke la romanoj neniam okupis
Svislandon kiel konkerantoj. Krom la
legio en Vindonissa, kiu cetere de 101_
260 p.K. ne plu estis tie, ĉar tiam la
roma limo estis pli norde en Germanujo, nur unuopaj romanoj kiel altaj
oficistoj, negocistoj kaj privatuloj vivadis en Svislando, la popolo restis
la keltaj helvetoj. Tiuj tre volonte
adoptis la romajn kulturon kaj lingvon, kvankam Romo neniam subpremis la keltan lingvon, sed la roma
kulturo estis tiel supera kaj ligita
kun altiganta vivstandardo, ke la helvetoj same kiel la keltoj en Galio
estis tre emaj lerni la latinajn lingvon, arton kaj arkitekturon. La fama helveta ĉefurbo Aventicum, proksime de Mŭnchenwiler kaj Murten,

tute en la centro de Svislando ekfloris mirinde en la unua kaj dua jarcento p.K. kaj posedis samkiel Nyon
kaj Augusta Raurica belegan teatron
templojn, banejojn kaj riĉe ornamitajn, luksajn aliajn publikajn kaj pri_
vatajn domojn. Ankaŭ aliaj lokoj kiel
Martigny, Lausanne, Ĝenevo evoluis
tre bele. En 259 p.K. la alemanoj
sukcesis unuafoje invadi Svislandon
kaj eĉ bruligi Aventicum, sed la imperiestro Diocletianus 285 305 restarigis la ordon. En la kvara jarcento
oni konstruis multajn kastelojn en
Svislando, la plej bele konservita estas tiu de Irgenhausen, kaj laŭlonge
de la Rejno vicon de turoj kaj foritkajoj. Tamen en 401 ĉiuj romaj trupoj estis bezonataj en Italujo mem
pro la invado de la gotoj kaj Svislando restis senprotekta. Tiam komencis la invado de la alemanoj,
kiuj venis kiel konkerantoj. Ili konstruis siajn proprajn vilagojn kaj donis al norda Svislando ĝian ĝermanan
karakteron. En okcidento eklogis la
germana tribo de la Burgundoj, sed
intermiksigis kaj asimiligis kun la
enlogantoj kaj akceptis ilian latinan
lingvon, t.e. la hodiaŭ france parolantaj svisoj, kaj en la orientaj alpoj
konservis la retoj ĝis hodiaŭ sian,
kompreneble vulgarigintan latinan
lingvon, t.e. la retoromanĉa. En la
svisa tero trovigas sennombraj postrestajoj el la roma tempo, kiujn oni
hodiaŭ zorge elfosas, konservas kaj
admiras.
Resumo de prelego en Munchenwiler, okaze de la E.-ferio-kursoj).

La Skalo de Beaufort
En Nederland.o tiam venlas kaj ne
malofte ventegas.
Tamen oni aŭdas multajn diversajn
nomojn por iu vento.
Se ni havas moderan venton, iu
kiu ne vivas en ventoplena lando
nomos yin ŝtormo.
En la meteorologio, m•arveturado
k.s. oni uzas la intcrnacian sistemon
de Beaufort, kiu. indikis Tiujn ventojn
per numero. Jen tin Skalo de Beaufort. Atentu bone, l a diferencon inter
„ventego" kaj „ŝtormo."
0 Kvieta La fumo iras
0-0,5 m.
rekte alten
1 malfor•teta la fumo
iom moviijas 0,6-1,7 vi
2 malforta folioj bncetas,
sentebla 1,8-3,3 m.
3 modereta flagoj
ek f lirtas 3,!F-5,2 m.
4 modera polvo kaj papero
moviyas 3,5-7,4 vi.
5 forta Branr".etoj svn iĵas, ondoj tufas 7,5-9,8 m.

SAT-KONGRESO EN LINZ
La 28-a Kongreso de S.A.T. (Sennacieca Asocio Tutmonda) en LINZ,
Aŭstrio, de 6 - 12 aŭgusto, kunvenigis
615 gepartoprenantojn el 18 landoj.
La Kongreso solvis en tri laborkunsidoj harmonie kaj optimisme la demandojn, kiujn starigas antaŭ la Asocio la nuntempe levigantaj problemoj. La Gvidrezolucio spegulas tiun
laboron, substrekante la signifon de
nia venontjara kongreso en la urbo
Beogrado kaj akcentante nian deziron, ke la tutmonda evoluo konduku al rekontaktigo kun amikoj, kiuj.
nun estas disigitaj de ni.
Kvin prelegoj de la Laborista Universitato pri diversaj temoj trovis
atentan aŭskultantaron. ĉe la Malferma Soleno elstaris du gravaj al
paroloj, tiu de la prezidanto de SAT,
k-do Bannier kaj tiu de la Viena ĉefurbestro, k-do Jonas.
Por la publiko neesperantista estis vizitebla impona ekspozicio, pri
kiu ankaŭ la loka gazetaro menciis.
Krome la publiko estis allasata al la
dimanéa Kultura Vespero, en kiu la
urba orkestro prezentis plej belajn
melodiojn de aŭstraj operetkomponistoj.
En la Adiaŭa Vespero kunlaboris
la geknabaro, kies aparta kongreseto
(la Dua Geknabo Kongreso) unuigis
en ludo kaj seriozo 45 infanojn el
multaj landoj.
La duontaga ekskurso sur Danuba
ŝipo al Neuhaus iom suferis pro la
pluva vetero, kvankam ĉi tiu ne povis
venki la bonan humoron de la kun-veturantoj. En sia tuttaga ekskurso
la kongresanoj ne nur guis la belegaĵojn de la naturo en Salzkammergut, sed ankaŭ faris propagandan laboron : ja okazis akcepto ĉe la urbestroj de Gmunden kaj Lenzing.
6 fortega telegrafdratoj kantas, ombreloj tiras 9,9-12,4 m.
7 ventegerna arboj sin
movas, irado preskaŭ
12,5-15,2 m.
neebla
8 ventego vento rompas
15,3-18,2 m.
branéo jn
9 ŝtormo eiŝiras tegolojn kaj
kaj kanienokapojn 18,3-21,5 in.
10 potenca ŝtormo elradikigas
21,6-25,1 m.
arbojn
25,2-29,0 m.
11 ŝtormego detruoj
12 uragano katastrofa pli ol 29 m.
Inter Ia nederlanda „storm", ia an
gla „storm" kaj la esperanta „ŝtormo" estas diferenco.
La angla „storm" = ŝtorrnego (11),.
la angla ,,.gale" = 7, 8 la nederlanda
„storm" = 9.
Ankaŭ por Ia stato de la maro ka)
la ondado ekzistas tiaj skaloj.
K. Ruig._

KONGRES-KOTIZOJ:

d. kr.
Kongresano
Edz (in) o de kongresano
Junul(in)o ne pli ol
20-jara
Studentoj

Post
Cis
Ĝis
31—XII-1955 31—III-1956 31-111-1956
Danaj kronoj
3 8,—

43,-

48,-

19,-

21,50

24,-

14,50
13,21,50
19

16,24,—

;

PRI KOTIZOJ: Plenaĝaj aliĝontoj, kiuj estas Individuaj Membroj de U.E.A.
(t. e. ricevas la jarlibron) rajtas rabaton de d. kr. 7,—. Edzino de membro
rajtas rabaton de duono dc tiu sumo, sed ne aliaj familianoj. La rabato ne
validas por gejunuloj kaj studentoj.
STUDENTOJ: La speciala tarifo por studentoj validas nur, se kun la aliĝilo troviĝas atesto de lia/ŝia fakultato.
BLINDULOJ: Blindulo kaj gvidanto ricevas senpagan kongreskarton ĝis fino de
marto, se kun la aliĝilo troviĝas atesto de okulkuracisto air blindulorganizajo.
Bonvolu disvastigi tiun informon inter blinduloj. Post la fino de marto oni
pagas po duono de la titiperioda kotizo.
PAGO: Mi sendas la pagon kaj la aligilon al:
per
GRAVE: Pagante per ĉeko ait giro el eksterlando aldonu 2 % al la sumo por la
maklero dc la dana banko.
La monon disponigu por la jenaj kontoj:
d. kr.
Kotizoj (plenaĝulaj)
d. kr.
Por edzino/edzo
d. kr.
Por j unul (in) o aŭ studento
d. kr.
Por maklero por dana banko
d. kr.
Por kredito
d. kr
Donaco al Kongresa Kaso
d. kr.
Donaco al Blindula Kaso
d. kr.
Donaco al Adopta Kaso
.

Entute d. kr.
INSTRUKCIOJ pri aliĝo al Universala Kongreso.
1. Ciu partoprenonto nepre plenigu aligilon. Samfatnilianoj ankaŭ tion faru, sed
ili povos fari la tutan kalkulon sur la aligilon de la ĉefpersono. Se oni ne havas
aligilon uzu samformatan paperon (A 5).
2. Pago: L.K.K. akceptas pagilojn ŝanĝeblajn en banko kaj poŝtmandatojn
ŝanĝeblajn en banko. Ĉ i ne akceptas varojn aŭ librojn. Ĝi ne akceptas monbiletojn per poŝto. Pagante per ĉeko cl eksterlando nepre aldonu ekstron por
la dana banko (maklero).
3. Se en via lando estas Peranto dc la kongreso (vidu la Bultenon) prefere sendu
monon kaj aligilon al tiu. Ne sendu aliĝilon al unu instanco kaj pagon al alia.
4. Aligilo sen pago nenion valoras kaj L.K.K. ne traktos ĝin.

5. Grave: La kongreskotizo ne estas repagebla, sed restas propraĵo de la kongresa kaso, eĉ se kongresano ne venas.

6. L.K.K. ne povas interŝangi kartojn, se persono ne venas.
7. Kongresan karton oni ne rajtas doni aŭ vendi al alia persono.
8. Donu ĉiujn detalojn petitajn. Skribu klare, sen klara adreso ne eblas sendi
dokumento j n.
9. Estas avantago, se aliĝanto sendas pli ol la kotizon por ŝpari al li postan
sendon por aliaj aferoj. Ekstrajon L.K.K. skribas je kredito de la kongresano.
10. Se aliĝonto aranĝas pagon per alia persono, li sciigu al L.K.K. per la aliĝilo
la nomon kaj adreson de la pagonto. Helpos se li petos la pagonton indiki,
por kiu celo estas la pago.
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Jen provizora listo de perantoj:
Aŭstrio: Aŭstria Esperantista Federacio, Fŭnfhausgasse 16-18, Wien XV.
Belgujo: Reĝa Belga Ligo Esperantista, Av. De Bruyn 44, Wilrijk-Antwerpen.
Britujo: U.E.A., Heronsgate, Rickmansworth, Herts.
Britujo: Brita Esperantista Asocio, 140 Holland Park Avenue, London W 11
(ne por kotizoj) .
Finniando: S-ro Joel Vilkki, Somero.
Francujo: Unuiĝo Esperantista Franca, 34 rue de Chabrol, Paris 10.
Germanujo: Germana Esperanto-Asocio, Bergisch-Gladbacherstrasse 1095
(22 c), KQin-Dellbruck.
ftalujo: Itala Esperanto-Federacio, Via Saluzzo 44, Torino.
Norvegujo: Turisma Komisiono de N.E.L., F-ino V. Birkevold, Hjelrnelandsgaten 77, Stavanger.
Svedujo: Sveda Esperanto-Federacio, Tegelbacken, Stockholm.
Svislando: S-ro W. Laederach, Kŭngenmatt 31, Zürich.
Aliaj perantoj aperos en la Oficialaj Komunikoj de L.K.K., kiuj trovigos
ĉiumonate en la esperantista gazetaro.

Ciam citu vian kongreskartan numeron en ĉiu dokurnento aŭ letero al L.K.K.

Post ricevo dc aliĝilo kaj kotizo L.K.K. tuj sendos al la kongresano kongresan
karton kaj necesajn sciigojn.
ALIGILOJ: Estas riceveblaj ĉe la 41-a Universala Kongreso de Esperanto, aŭ ĉe
la landaj Asocioj Esperantistaj.
ALIĜO AŬ 1VMENDO VALIDAS NUR KUN SAMTEMPA PAGO.
EKSKURSOJ: Estos planataj diversaj ekskursoj. — En sekvonta numero de la
Oficiala Bulteno ni donos pli detalajn informojn pri dumkongresaj kaj postkongresaj aranĝoj.
PROVIZORAJ INFORMOJ pri la restado en Kopenhago: Estas tre malfacila
afero informi nun pri la loĝado en Kopenhago, sed certe L.K.K. aranĝos en
la Urbo aŭ en la tuja proksimeco komunajn logejojn. Por ke oni havu iun
ideon pri la prezoj en Kopenhago, ni indikas kelkajn ciferojn.
Tiuj informoj estas provizoraj; detaloj sekvos en posta Oficiala Bulteno.
I:IOTELC:AMBROJ : de d. kr. 12,— ĝis 40,— (lito sen ia manĝo).
CAMBROJ ĉe PRIVATULOJ: d. kr. 12,— (lito sen ia manĝo).
KOMUNA LOGEJO: de d. kr. 6,— (kun matenruanĝo).
NE MENDU LOC;EJON, ANTAŬ OL VI RICEVOS MENDILON.
FAVORO PRI LOĜEJOJ: Ciujarc pluraj personoj skribas al L.K.K. petante,
ke ĝi aranĝu senpagan aŭ malmultekostan loĝadon ĉe lokaj esperantistoj.
L.K.K. atentigas, ke la lokaj esperantistoj havas korespondantojn kaj amikojn,
pri kiuj ili probable jam faris aranĝojn koncerne gastigadon. Tial bonvolu
konsideri tiun aspekton de la problemo.

Ci tiu Bulteno estas disdonata al ĉiuj interesiĝantoj: la sekvonlaj nur al aliĝinloj
al la Kongreso.
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Al la 41-a Universala Kongreso de Esperanto
kaj al Kopenhago — la ĉarma ĉefurbo de
Danlando -- kore bonvensalutas vin
LOKA KONGRESA KOMITATO

1

Gustav Ku hlmann

?llargrethe Noll
honora prezidanto
D. C. Lange

Tho>kild Aardedrup

prezidanto

vicprczidanto

kasisto

Benny Nielsen

Anna Ruis

Bodil Ki hlmann

sekretario

vicsekretario

Ejnar Hansen

Aage Bense

Victor Rilde

•
•
•
•

vickasisto

komitatano

komitatano

La urbdonta placo

UNIVERSALA hONGBESO
1)E ESPERANTO
I1OPEN HAGO-DAN LAN I)O
4. aŭgusto - 11. aŭgusto 1956
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Provizora prograbflo

KONGRES-KOTIZOJ :

Oni povos fiksi la definitivan
programon nur kelkajn monatojn antaŭ la kongreso. Nun ni
informas vin pri jcno:
La kongreso komcnciĝos sabaton la 4-an dc aŭgusto 1956
kaj finiĝos antaŭtagmczc sabaton la 11-an de aŭgusto 1956.
En la kongresa programo troviĝos jenaj ĉcfpunktoj :

Intcrkona vespero
Inaŭguro
Intcrnacia Somera Universitato kun prelegoj de
diverslandaj universitataj
profesoroj pri diversaj temoj
Laborkunsidoj
Oencralaj kunvenoj de
U. E. A.
Prcicgoj pri enlanda vivo
Fakkunvenoj de diversaj
internaciaj organizaĵoj kaj
unuigoj
Kongresa balo
Oficiala fotografado
Vesperaj prezentadoj :
Artajoj, distraĵoj

Kongresano
d. kr.
Edz (in) o de kongresano
Junul(in)o ne pli ol
20-jara
—
Studentoj

(is
(sis
Post
31—XI I-1955 31—III-1956 31—III-1956
Danaj kronoj
38.—.

43,—

.48,--

19,—

21,50

24,--

13,—

14,50
21,50

16,—
24,—

19,—

41-a UNIVERSALA KONGRESO
DE ESPERANTO
Kopenhago - Danlando
4. aŭgusto
11. aŭgusto 1956
-

—

PRI KOTIZOJ: Plenaĝaj aliĝontoj, kiuj estas Individuaj Membroj de U.E.A.
(t. c. riccvas la jarlibron) rajtas rabaton de d. kr. 7,—.
Edz(in)o de membro rajtas rabaton de duono de tiu sumo, sed ne aliaj farnilianoj. La rabato ne validas por gejunuloj kaj studentoj.

A L I G I L ()
SKRIBU KLARE. LEGU LA INSTRUKCIOJN

STUDENTOJ: La speciala tarifo por studentoj validas nur, se kun la aligilo trovigas atesto de lia/ŝia fakultato.
BLINDULOJ: Blindulo kaj gvidanto ricevas senpagan kongreskarton ĝis fino de
marto, se kun la aliĝilo troviĝas atesto de okulkuracisto aŭ blindulorganizaĵo.
Bonvolu disvastigi tiun informon inter blinduloj.
Post la fino de marto oni pagas po duono de la tiuperioda kotizo.

Mi aliĝas al la 41-a Universala Kongreso de Esperanto kaj samtempe mi sendas
pagon kaj aliĝilon KUNE laŭ la informo dorsflanke.
Familia nomo (en nacia lingvo) S-ro, S-ino, F-ino (forstreku du)

ALI('.OJ KAJ PAGOJ: Ciam sendu la pagon kaj 1a koncernan dokumenton al la
sama instanco. Homoj ofte opinias, ke se ili sendas aliĝilon al L.K.K., ili ĝuas
ian avantaĝon. Tiel ne estas. La aliĝilo simple kuŝas ĝis avino dc la Peranto
pri la pago.
Same estas pri mendoj.
—

1.8

eta marvirino

Konkursoj
Vizitoj al muzeoj, galerioj
kaj aliaj interesaj vidindaĵoj
Ekskursoj en la ĉirkaŭaĵon de Kopenhago
Solena fermo

Pliajn detalojn ni donos en posta numero de la Oficiala Bulteno kaj en la Kongresa
Libro, kiun ĉiu kongresano ricevos senpage, kaj en la esperantista gazetaro.

GRAVE !

FAKAJ KUNVENOJ: L.K.K. disponigas al »Kunlaborantaj Fakaj Asocioj de
U.E.A.« salonojn por fakaj kunsidoj senpage.
Aliaj fakaj asocioj eventuale devos pagi la koston de salonoj.

L.K.K. ne disponigas kunvenejojn al privataj personoj.
La Provizora Programo ĉiam devas esti preta antaŭ pasko. Tial estas necese,
ke tiuj asocioj, kiuj deziras havi salonon, nepre petu tion de L.K.K. frue kun
indiko pri la nombro de personoj atendata kaj kun kiel eble plej multe da
detaloj pri la bezonoj.
KORESPONDADO: La oficiala lingvo de la Universala Kongreso estas Esperanto.
Nepre uzu tiun lingvon en ĉiuj korespondaĵoj, precipe ankaŭ pro tio, ke la
Konstanta Sekretario estas cksterlandano.
En ĉiuj korespondaĵoj nepre citu la kongreskartan numeron. La tuta administra sistemo dc la Kongreso estas bazita sur la numero de la kongreskartoj.
Farante petojn al L.K.K. vi helpas, se vi enmetas Internacian Respondkuponon.
POSTADRESO: 41-a Universala Kongreso de Esperanto, Kopenhago, Danlando.

SENPAGAJ KARTOJ: Ciujare oni petas pri »honoraj kartoj« kaj kartoj kun
rabato. L.K.K. (laŭ la Kongresa Regularo) ne rajtas doni tiajn favorojn
Bonvolu ne peti tion.

.

KOTIZO: La kotizo restas proprajo de la Kongreso, eĉ se la paginto ne venas.

L.K.K. sub neniaj cirkonstancoj repagas kotizojn aŭ transpagas ilin.

DONACOJ: Sur la aliĝiloj troviĝas loko, kie oni povas indiki siajn donacojn. Tiuj
donacoj montras la solidarecon dc la esperantista familio kaj multe helpas.
L.K.K. kvitancas ĉiun donacon en la Kongresa Libro aŭ ĝia Aldono.
ADRESOJ: Personoj en malproksimaj landoj multe helpus, se ili kun la aliĝilo
donus la daton, kiam ili forlasos la hejmadreson, kaj samtempe donus adreson,
kie ili povos esti kontaktataj poste. Tio estas simpla antaŭzorgo por ilia bono.
En okazo de ŝango de adreso nepre tuj informu L.K.K.
ORGANIZADO: La organizado komcnciĝas tre frue -- en oktobro de la jaro
antaŭ la U.K. Je pasko preskaŭ la tuta programo estas pli malpli aranĝita.
Tial L.K.K. petas tiujn, kiujn la afero koncernas, ke ili faru siajn proponojn,
sugestojn ktp frue.
Fantaziajn proponojn, kiuj signifus grandajn elspezojn de mono, L.K.K.,
kompreneble, ne bonvenigas.
KIEL PAGI? Estas akceptataj:
1. Poŝtmandatoj, ĉekoj ktp, pageblaj al: 41-a Universala Kongreso de Esperanto, Kopenhago.
2. Pagoj al bankkonto: 41-a U.K., Handelsbanken, Kopenhago.
3. Pagoj al potĝirkonto: 41-a U.K., n-ro 97820.
4. Pagoj al U.E.A. kaj tiuj landaj asocioj kaj aliaj esperantistaj organizaĵoj,
kun kiuj L.K.K. organizas manieron de transpagado.
Aldonu makleron de 2 % por la banko, pagante per ĉeko cl eksterlando.
L.K.K. ne akceptas varojn ai librojn.

AntaŭnomolVoknomo (en nacia lingvo)
Strato kaj numero (en nacia lingvo)
Urbo (en nacia lingvo)
Provinco (kie necesas por la poŝto)
Lando (en Esperanto)
Profesio (en Esperanto) (por statistiko)
Antaŭnomo de edzino/infano,

kiu samtempe aliĝas (prefere ankaŭ per apartaj

aliĝiloj )
Donu la naskiĝjaron de persono ne pli ol 20-jara
Dato de r".i tiu aliĝilo

Subskriho

L.K.K. rifuzos aliĝilojn kiuj venos post la fino de junio 1956.
PLENIGU ANKAŬ LA ALIAN FLANKON

