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„fa.add / euidt aue4 art, anddeiicuíyó"
(door prof. dr. C. F. A. van Dam (artikel in Elzevier van 4 nov. 1956)

Het onderstaand resumé werd ons toegezongen door de Heer H. Groedijk, Ponta-
nuslaan 7, Arnhem

„Het onderwijs is een voorwerp van
aanhoudende zorg der Regering". Art.
208 van de Grondwet.

Na een inleiding over de geringe
aansluiting tussen onderwijs en prak-
`ijk. welk euvel het bedrijfsleven zelf
meer en meer tracht te verhelpen,

(,-tuige o.a. de inrichting van het Ne-
derlands Opleidingsinstituut voor het
Buitenland te Breukelen, vervolgt de
auteur :
Inmiddels blijft op het Gymnasium en
de H.B.S. in hoofdzaak alles bij het
oude, met dit verschil dat veel van het-
geen vroeger waarde en inhoud had,
tegenwoordig voor een groot deel is
uitgehold, althans veel van zijn waar-
de heeft verloren.

Alle betrokkenen zijn het erover
eens dat er iets moet gebeuren, dat het
uur der bezinning reeds lang geslagen
heeft, maar iedereen schroomt met
concrete voorstellen te komen uit
vrees voor de heilige huisjes.

Er van overtuigd dat wij binnen af-
zienbare tijd tot hervormingen zullen
moeten overgaan, waagt ondergete-
kende het de aandacht te vestigen op
een aspect van het V.FI.O. en het M.
0., dat om ingrijpen schreeuwt.

Bedoeld wordt het onderwijs in de
levende talen, dat behalve het Neder-
lands omvat het Frans, het Duits en
het Engels. Het is begrijpelijk dat
men sinds 1864 dermate aan dit drie-
tal gewend is geraakt, dat men het als
een soort van heilige trots is gaan be-
schouwen.

Maar zou het niet de moeite lonen
de vraag onder de ogen te zien, of het
wel gerechtvaardigd is deze heilige
trots te bestendigen?

Het lijdt natuurlijk geen twijfel dat
het onderwijs in het Engels gehand-
haafd moet worden en hetzelfde geldt
m.i. voor het Duits. Ten aanzien van
het Frans liggen de zaken echter an-

ders. Hoezeer men dit op zichzelf ook
mag betreuren, het is een onloochen-
baar feit, dat het prestige van Frank-
rijk in de wereld en daarmee dat van
de Franse taal de laatste decennia
ernstig is ondermijnd. Een generatie
waaraan nog geloof in de superiori-
teit van de Franse cultuur kon worden
bijgebracht, is opgevolgd door een ge-
slacht dat dit geloof ten enenmale
mist.

De thans studerende jeugd zou ie-
mand in zijn gezicht uitlachen, die
beproeven zou haar dit evangelie nog
in 1956 voor te houden. Nuchter als
zij is, gelooft zij slechts in de super-
ioriteit van het Engels en zij waar-
deert het maar matig, dat iij '7, e-
dwongen wordt zich bezig te houden
met een taal die haar niet ligt en in
wier toekomst zij niet gelooft.

Het is vooral dit gebrek aan geloof
dat ons moet manen tot bezinning.
Ofschoon ik mij geenszins ontveins dat
het Frans voor zekere sectoren van
het Nederlandse bedrijfsleven van be-
lang is en voorlopig wei blijven zal,
niet alleen met het oog op Frankrijk
zelf, maar ook het Frans-sprekende
deel van België en het Franse impe-
rium of wat daarvan eerlang nog over
zal zijn, wil het mij voorkomen dat
de vraag gesteld behoort te worden,
of men moet doorgaan zoveel tijd,
energie en geld te besteden aan wat.
voor vele Nederlanders een weeldear-
tikel is geworden.

Wie zich de moeite getroost de sta-
tistieken te bestuderen die het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek te
's-Gravenhage publiceert, komt wel
diep onder de indruk van al die tijd
en energie, die bij het. L.O., het M.O.,
het V.H.O. en tenslotte bij het H.O.
aan de Franse taal worden besteed.

Rake cijfers.fers.
Om slechts enkele cijfers te noe-

men: in de cursus 1954/'55 werden
alleen bij het V.H.O. en het M.O. in
Nederland 15 409 uren les in het Frans
gegeven door 739 docenten, van wie
merkwaardig detail, niet minder dan
32 ;%, onbevoegden, een percentage dat
in de cursus 1955/'6 tot 39 is opge-
klommen. Wat kost dit onderwijs aan
het Rijk, de provincies en de gemeen-
ten?

IIet Ministerie van O.K. en W., ge-
volg gevend aan liet verzoek van on-
dergetekende, is zo vriendelijk ge-
weest voor 1953, het laatste jaar
waarover concrete gegevens ter be-
schikking staan, een zeer grove be-
nadering van de bruto-overheidsuitga-
ven voor het onderwijs in het Frans
te maken en komt tot een bedrag
van rond 16 miljoen gulden, een to-
taal dat voor 1956 stellig met min-
stens 4 miljoen zal moeten worden
verhoogd.

Menigeen zal bij het kennisnemen
van deze cijfers, ook al is hij geen
zakenman. het hoofd schudden. Ik ver-
oorloof mij de vraag te stellen:
moeten wij zo doorgaan? Wij weten
immers allen dat een behoorlijke ken-
nis van het Frans een weelde is, het
dierbaar pand van een kleine se-
lecte minderheid. Het aantal volwas-
sen Nederlanders dat liever een
straatje omloopt dan zich bloot te
stellen aan het risico een vreemde-
ling te ontmoeten met wie men zich
in het Frans verstaanbaar moet ma-
ken, is heel groot en men vindt ze
zelfs aan onze universiteiten en heus
niet uitsluitend onder de studenten.

Om kort te gaan, wij moeten de be-
staande toestand niet bestendigen,
maar onze kinderen de gelegenheid
geven een keuze te doen, bv. tussen
Frans en Spaans. Weliswaar zal men
ondervinden dat ook het Spaans de
leerling niet aanwaait. Maar wat de
Spaans-sprekende wereld betreft, ten
opzichte van haar schort het onze
jeugd tenminste niet aan geloof. Zij
weet dat het Spaans naar de verbrei-
ding de belangrijkste van alle Ro-

(daŭrigo sur p. 2)
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KONGRESO

DE ESPERANTO 
42-a Universala

Kongreso de Esperanto
Marseille - 3-10 atigusto 1957 - Francujo

 1111MARSEILLE

Adreso: 32, Cours Estienne d'Orves, Marseille, Francujo.
Telefonoj : PRado 55-46 ; FErréol 98-18.
Telegrafo : Esperanto.
Banko : James Rosa,
C;rirkont.o : Groupe Esperantiste - Marseille n-ro 156-1.5.

N-ro 4	 OFICIALA KOMUNIKO 	 Januaro 1957

PAGOJ : Bonvolu atenti, ke la sola adreso por la poŝtmandatoj estas:
GROUPE ESPERANTISTE - MARSEILLE N-RO 156-15. Ciu

erarita adresigo povas kaŭzi malfacilajojn kaj eĉ perdon de la pago.
AF12O: Granda afiŝo pri Marseille, cm. 60 x 100, kun arta bildo de la

kongresurbo kaj teksto en Esperanto estas disponebla en Timigita
kvanto. Prezo: 300 fr.fr. aŭ 8 respondkuponoj por ĉiu ekzemplero. Mendante
ĝin oni devas menclt la lokon en kiu ĝi estos publike ekspoziciata.
NOVAJ PERANTOJ : Reĝa Belga Esperantista Ligo. s-ino J. Plyson, 185,

rue Jourdan, Bruxelles ; Flandra Ligo Esperantista,
f-ino J. Terrijn. 74, Raapstraat, Gent; Svisa Esperantista Societo, s-ino
Daisy Perrenoud, Faubourg de la Gare 13. Neuchŝtel.
NOVA KARAVANO: Centra Dana Esperantista Ligo agnoskis jenan ka-

ravanon: S-ro S. K. Nielsen, Havepladsvej 129, Fre-
dericia.

BLINDULA KONGRESO : La 27-a Internacia Kongreso de la Blindaj Espe-
rantistoj oknzos en la kadro de la antaŭ-kon-

gresaj manifestacioj en Lyon de la 30-a de julio ĝis la 2-a de aŭgusto 1957.
FAKK UNVENOJ : Anoncis kunsidojn:

Akademio de Esperanto, Oostduinlaan 32, Den!Haag.
Nederalndo. Kristana Esperantista Ligo Internacia, Druivenstraat 32, Den
Haag. Nederlando. Internacia Katolika Unuigo Esperantista, Kwaadmeehe-
len, Belgujo. Universala Ligo, Riouwstraat 172, Den Haag, Nederlando.
AKCEPTO : Radio-fakuloj kaj esperantistaj oratoroj ĉe Radio-stacioj estos

akceptataj en vizito ĉe la Radiaj kaj Televidaj instalaĵoj de
Marseille.

KONGRESEJO : La Universitato de Marseille, Scienca' Fakulato, estos la
Kongresejo de la 42-3 Universala Kongreso de Esperanto.

INAGGURO: La Solena Inaŭguro okazos en la klasik-stila Operdomo de
Marseille, rimarkinda arkitektura verko de la XVIII jarcento.

STATISTIKO : (gis fino de decembro) : Algerio 1, Aŭstrujo 11, Brazilo 3,
Belgujo 4, Britujo 28, Bulgarujo 5, Cehoslovakujo 2, Dan-

lando 17, Finnlando 5, Francujo 193, Germanujo 44, Hispanujo 7, Italujo 54.
Jugoslavio 23, Japanujo 2, Maroko 4, Meksikio 1, Nederlando 23, Monak-
lando 3, Norvegujo 3, Novzelando 1, Pollando 3, Portugalujo 5, Saarlando
1, Svisujo 15, Svedujo 19, Usono 3. Entute 480 el 27 landoj (Pasintjare 581
el 24 landoj) .

Gian Carlo Fighiera
Konstanta Kongresa Sekretario

5-a Beneluksa Esperanto-Kongreso
Vic-prezidanto por Fl.L.E. : Fl.L.E. nonias kiel simt vic-prezidanton por la

estonta kongreso: F-ino J. Terrijn, Raapstraat 74, Gent,

BELGAJ ALIĜONTO.T.

La kongresontoj de Flandra Ligo Esperantista kaj
de Rega Belga Ligo Esperantista bonvolu pagi respek-
tive al: Vlaamse Esperantistenbond, p.ĉ.k. 2321.50, Raap-
straat 74, Gent ;
Belga Kongreso de Esperanto, p.ĉ.k. 376698, rue Jour-
dan 185, Bruselo.

La guldenon bonvolu kalkuli je 14 frankoj.

•

KL:IRIGA ALDONO DE LA KONGRESA ALIOILO,
fidante, ke ni kontentigas la petintojn kaj petontojn,
la L.K.K. volonte donas jenajn detalojn pri la ekskurso

ÍO - F^yv'=__  „Oisterwijk".

t=
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(daïirigo de p. 11
maanse talen is en dat Spaans gespro-
ken wordt behalve in Spanje in het
Amerikaans continent, dat voor ons
bedrijfsleven van steeds groter belang
wordt, door niet minder dan 150 mil-

La vojo
Ni veturos tra la urbocentro de

Eindhoven laŭlonge de la fabrikkom-
pleksoj de Philips; tra tipe brabantaj
lokoj en ĉirkaŭajo de abundo da so-
vaĝa naturbelo; al Oisterwijk.
Vidindajoj

c:i tiu veturo prezentos al ni intere-
sajn vidindajojn, i.a. monumenton kaj
laborejon de Vincent v. Gogh, akvo
muelejojn cl la 9a kaj 11a jarcento,
antikvajojn el la mezepoko, k.t.p.
Brabanta panmanĝo

En Oisterwijk nin atendos tipe bra-
banta panmango konsistanta cl: 4
specoj de viando, 5 specoj de pano,
ovo, fromaĝo, kuko, marmelado, k.t.p.
Ĉio estos abunde servata de brabante
verstitaj servistinoj en belega ĉirkaŭ -

aĵo.
I'romenado

Post ĉi tiu agrabla zorgo por nia
stomako sekvas unika promenado kaj
vizito al.
Romrneldam

d tiu estas interesa fabeiurbeto, kiu
estas ĉarma imitajo laŭ la bildrakon-
toj pri Tom Poes, 011ie B. Bommel,
k.t.p.

KORESPONDANONCOJ
Stefan Bieganski Mikstat ul. Ogro-

dow•a 202 woj.pozn. Polujo deziras ko-
respondi kaj interŝanĝi poŝtmarkojn.

:n
Ernest Permanne Rue St. Etienne 9

Fécamp (Seine Maritime) Francujo.
Prezidanto de la loka Esperanto-

grupo deziras korespondi kaj inter-
ŝangi poŝtmarkojn kaj bilclkartoon.

joen mensen. Er is alle reden dank-
baar te zijn voor hetgeen de laatste
jaren is bereikt voor het onderwijs in
het Spaans aan onze universiteiten.
1-Iet V.H.O. en het M.O. zijn hierbij
echter ver achtergebleven.

La prezo
En la prezo ried. guld. 8.25 p.p. ĉio

estas enkalkulita. Ne estos kromkos-
toj. Personoj kiuj ŝatas kuniri kun
la ekskurson per propra veturilo povas
tamen partopreni la brabantan pan-
mangon. Iii pagas por tio ngd. 3,35.

ATENTU
Pro la necesa frua rnendo de diver-

saj aferoj, ne nur rilate la ekskurson
sed ankaŭ logadon, mangojn k.t.p. kaj
por antaŭforigi seniluziigon, baldaŭa
anonco necesas.

Anonco sen pago ne validas.

2anĝo en la provizora prograno
Anstataŭ la dimanĉa panmango je

horo 12.30 la L.K.K. arangos varman
tagmango je la sama tempo. Ne es-
tos komuna panmango je dimanĉo.

Jun-Ichi-Osumi 3-3 Chitosecho Sumi-
daku TOKYO Japanujo deziras kores-
pondi per leteroj kaj bildkartoj.

Armando M. Araŭjo Rua dos Fer-
reiros a Estrella Ni-. 19-R CH. Edo
Ll SBOA Portugalujo, deziras inter-
ŝangi ĉenleterojn. Vi jam tuj povas
havi unu tian leteron de li, kiu estas
ĉe la redaktoro Ste. Klaradreef 59,
Brugge.

Walter Murray 3735-16 th Avenue
South, St. Petersburg 7, Florida Uni-
ted States America, komencanto kiu
dezer -as korespondi.

Serĉas korespondanton S.ino Dora
Jonĉeva, rue 9 Dimitrov 10, Kozanlilt
Bulgarije.

Rejuniĝu !
(El Dre: - Eichen - Bliitfer de

Aiígusto 1956.)

Juneco ne estas ago, laŭ vivojaroj;
gi estas animstato. Cl ne dependas
de rondaj vangoj kaj ruĝaj lipoj, nek
de flekseblaj genuoj; gi estas tempe-
ramento de la volo, eco de la fantazio,
forto de la sento. Estas la origino de
Ia profundaj vivofontoj.

Juneco signifas la temperamentpie-
nan verkon de la kurago super la tim-
enlo, de la deziro je aventuroj super
la inklino al facilemeco. Tio t rovigas
ofte pli en kvindekjara viro ol en  du-
dekjara junulo.

Neniu farigas maljuna pro tio ke
li simple vivis dum vico da jaroj. La
homoj nur maljunigas ĉar ili perdas
la idealojn.

Zorgoj, dubo, manko de sinfido, ti-
mo kaj malespero, ili estas la longaj,
longaj jaroj kiuj subpremas la koron
kaj polvigas la freŝan spiriton.

Cu sesdek, ĉu deksesjara, en la ko-
ro de ĉiu homa estajo estas la allogo
de la miraklo, la dolĉa miro pri la
steloj kaj stelsimilaj aferoj kaj pen-
soj, la kura);a elvoko de la okazanta-
joj, la neniam haltanta infana ĝuo je
tio, kio venos, la Bojo je la vivoludo.

Vi estas tiel aĝa kiel via dubo, tiel
juna kiel via sinfido, tiel aga kiel via
malespero, tiel juna kiel via espero.
En la centro de via koro staras ver-
da arbo. Ĝia nomo estas AMO. Tiel
longe kiel gi floras, vi estas juna.
Kiam gi mortos, vi estos maljuna. En
la centro de via koro estas senfadena
stacio. Tiel longe kiel ri de Dio kaj
de viaj kunvivantoj ricevas kaj al ili
elsendas mesagojn de bele-co, espero,
ĝojo, nobleco, kurago, potenco kaj a-
mo - tiel longe vi estas juna.

Tradukis Betsv Leopold.

Helpo al Hungara j Salnideano j
Ni ricevis leteron de tre bone kona-

taj samicleanoj kiel Dr. Kalocsay kaj
Pal 13alkanyi en kiu niaj tiaj amikoj
sciigas ke ili fondis helpkomitaton por
sortotrafitaj Esperantistoj. Ili deman-
das ĉian ajn helpon, sendadon de pa-
kajoj kun nutrajoj, vestajoj ktp. Ili
diras ke estas kun Beno ke ili deman-
das tion, sed la urga neceseco diktas
ĝin. Ni bone komprenas kaj varme
rekomendas. Nia flanke ni urge petas
al eventualaj legantoj kiuj scias kia-
maniere plej bone sendi pakajojn al
tiu lando, ke ili nepre, nepre tuj sciigu
tion al la redakcio aŭ la liga sekreta-
rio. Dankon! Jen adresoj; Pal Bal-
kanyi Budapest II Pesthidegkut, Ha-
raszt .u. 33 kaj D-ro K. Kalocsay Bu-
dapest VIII Maria utca 34 Hungarujo.

LINGVOMALFACILAĴ OJ
POVAS KOSTI MULTEGE
Andrea Doria -• Stockholm.
En Nov-Orleansa gazeto aperis post

la grava kolizio inter „Andrea Doria"
kaj „Stockholm" ĉe Nantucketlumŝi-
po en la Nordatiantiko, granda arti-
kolo pri ĉi tiu katastrofo. Ci enhavas
i.a. klarigojn de Usonaj pasaĝeroj
kiuj estis sur Andrea Doria. Kelkaj
el ili klarigis jene: „Certe multaj
personoj perdis la vivon ĉar ili ne
komprenis la ordonojn de la maristoj,
éar ili estis donataj nur en la itala
lingvo, kiun la plej granda parto de
la pasageraro ne komprenis.

Certe multaj sin savus se ili estus
komprenintaj la ordonojn kiuj estis
donataj pri la uzo de la ŝalupoj kaj
saviloj. Ĉi tie do lingvomalfacilaioj
kostis vivojn!!

La angla en Iu ŝiptra f iko.
„Loose"-„Lost".
La navigistoj sur ŝipo ĉiam faras

„esceptojn je la kargo", t.e. rimarkojn
pri la stato de la ŝargajoj. Tiel ekz.
multfoje mankas aŭ estas malfiksaj
la kovriloj de ladaj bareloj. Car ti-
am povas enpenetri en la enhavon
nedezirtajoj kiel akvo, salo aŭ akraj
odoroj de alia kargo, la oficiroj sur-
ŝipe faras esceptojn (angle: excepti-
ons) je tio. Tio ĉiam okazas angle.
En ĉi-tiu kato oni notas:
„ „lid loose" (kovrilo malfiksa) aŭ
„lid lost" (kovrilo perdita) ".

Sed oni multfoje intermiksas aŭ e-
ble eĉ ne konas la diferencon inter la
vortoj „lost" kaj „loose", kiuj vere
tre similas. Tiel povas okazi ke en la
esceptoj estas notitaj „lids loose" kiam
oni celas „kovriloj perditaj". En la
destinhaveno la ricevonto do povas
postuli la apartajn kovrilojn kiuj laŭ
la Escepto ja ne estas perditaj sed
nur malfiksaj dum ĉio-ĉi ankaŭ sur
!a enhavo mem povas havi influon
(ekz. perdo de parto de enhavo, k.s.) .
Tiu nur ..bagatela" eraro povas tia-
maniere kaŭzi disputojn gravajn aŭ
eĉ monperdon de la ŝipkompanio.

Nekorn•preno en havenurboj.
En Houston (elp. hjustn) en Teksa-

so kaj Nov-Orleans (Louisiana) la ha-
venlaboristoj estas treege nevolaj kaj
kelkaj eĉ malicaj. Kiam la oficiro
kontrolas la stivadon de la varoj en
la holdon kaj li vidas ke la havenla-
boristoj faras ion nekorekte, li rajtas
kaj eĉ devas instrui la laboristojn kaj
ŝangigi aŭ piibonigi la stivmetodon.
Car tio plej ofte kaazas plimalfacili-
gon de la laboro, ili respondas simple:
„Mi ne komprenas", „kion vi celas".
aŭ diras: „ah jes, jes, s'jor' ", kaj fa-
ras ĉion guste tute male!

Kiam oni tiam iras por serĉi l a ĉe-
fon, kaj klarigas al li la tutan aferon
per la samaj paroloj kiujn oni uzis

kontraŭ la laboristoj, tiam li bonege
komprenas ĉion kaj tuj iras al la hol-
do por instrui la havenlaboristojn.

Car la oficiroj estas devigitaj pa-
roli en „fremda" lingvo, kaj, eĉ post
sufiĉe longa kaj profunda studo kun
eble eĉ diplomoj en la poŝo, bonege
scias ke ili ne parolas la anglan 100 %
perfekte, ili dubas ĉu ili eble vere sin
esprimis en malbona malklara Manie-
ro. Kaj Ia havenlaboristoj (pli la
blankaj ol la negroj ), bone sciantaj
tion, misuzas tiun dubon kaj malavan-
tagon. Sed se la oficiroj surŝipe estas
certaj ke ili sin esprimas en tiu lingvo
korekte, senriproĉe kaj klare, tiam la
havenlaboristoj ne povas hipokriti ne-

komprenon kaj la laboro pli bone kaj
rapide progresos. Sed por tio ne taŭ-
gan la angla (ĉu B.B.C.-ĉu Usona) sed
nur  , nu ja, vi mem scias.

Esperanto tute superf lua!
La jenan mi mem aŭdis sur la ŝipo.
Apud le Havre venis la piloto sur -

ŝipen. Li tre malbone parolis la an-
glan (ni diras tiam, ke li lernis la
anglan, kion li scias, de la telegrafo).
Dum la eniro en la havenon li rimar-
kis al la kapitano: „I1 fait beau temps
monsieur" „Non no," diris la kapita-
no, „it is a steamship".

(trad.: „Estas bela vetero sinjoro";
„ne ne, gi estas vaporŝipo").
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Universala Esperanto Asocio
Nederlanda Ten tor•io

Tre Estimata Samidean ( in t o,
Ci sube mi citas kelkajn aferojn, ki-

ujn vi estonte profitu:
1. Adresŝangon oni nepre kiel eble

plej baldaŭ komuniku al mi, por
ke la sendado de la revuo kaj jar-
libro regule okazu.

2. Ciujn pagojn al U.E.A., por kiuj ajn
celoj, vi nepre faru pere de mia
poŝtĉekkonto 2426.19. Klare indiku
la celon de la pago, por ke gi aku-
rate estu traktata.

3. En la gazeto „Esperanto'', nia mo-
nata revuo regule aperanta, vi tro-
vas bonan okazon enpresigi anon-
cetojn. La prezo estas f 0.10 por
ĉiu vorto. Klare skribitan tekston
kaj monon oni sendu al misam-
tempe.

4. U.E.A. eldonas belajn insignojn,
buton- kaj broĉformajn. Pagante
1 1.50 je mia poŝtĉekkonto, vi rice-
vos gin afrankite kiel eble plej bal-
daŭ. Ci estas bela propagandilo
por la Asocio kaj por Esperanto.

5. En via ĉirkaŭajo certe estas anko-
raŭ gesamideanoj, kiuj gis nun ne
aligis al t:.F:..1. Montru al ili niajn
gazeton kaj jariibron. Priparolu
kun ili la utilecon de aligo, per kiu
ili forte povas ja antaŭcnpuŝi nian
aferon !

La kotizoj estas:
Dumviva Membro 	 DM f 200.00
Patrono 	 P f 100.00
Membro-Suhtenanto 	 MS f 15.00
Membro-Abonanto 	 MA f 10.00k
Membro kun jarlibro MJ f 5.00'

Vi mem konstatu, ke la kotizoj al
ĉiuj gesamideanoj ebligas aligon al
U.E.A.

Mi esperas, ke vi bonvolu kunlahori
al la plifortigo de U.E.A. kaj deziras
al vi multan sukceson.
*) Membroj de L.E.E.N. rajtas pagi

f 9.75 por MA. Kaj f 4.75 por MJ.
Telefono K 1800-50871
Poŝtĉekkon t o 21:2619

J. Telling
Cefdelegito de TI.E.A. en
la. Nederlanda Teritm-io.

Schietbaanlaan 106-a, Rotterdarn•C.

Mabesoone fondaĵo
2a Siigo

La komitato ricevis:
de, sekeio Haarlern 	 f 80.50
de sekcio Alrnelo 	 10.—
de N.V. Gron.ingen 	 1.70
rlrl Nf1• Sciigo N.E. No. 11 	 115.-

^n. tut:s f 207.20
Ni petas tiujn, kiuj ankoraŭ ne ion

sendis, sekvi la jam notitajn. La gi-
ro numero de nia komitata kasistino,
fraŭlino J. Prins, Hora Siccamasingel
294, Groningen estas: 815889.

Propaganda Servo
S.rcr Hans Bakker sciigas, ke li dum

la monatoj februaro kaj marto ne
povos plenumi sian funkcion kiel pro-
pagandestr•c) pro vojago al Hispa.nujo.

Algemene Nederlandse
Esperanto-Examen Commissie

JAARVERSLAG 1956
Begonnen wij het vorige jaar ons

verslag met de vermelding van het
overlijden van ons zo verdienstelijk
lid, de heer Kalma, thans moeten wij
wederom melding maken van een ern-
stig verlies, n.l. van het heengaan van
de heer De Bruin, die, evenals de heer
Kalma, een der oprichters van onze
commissie is geweest.

V6ár de oorlog heeft de heer De
Bruin een zeer werkzaam aandeel ge-
had in onze arbeid, in het bijzonder op
het terrein van de Geschiedenis.

Hoewel hij in latere ,jaren geen deel
meer uitmaakte van de commissie, en
na de oorlog door het geringer aantal
examens nog slechts zelden als exami•
nator optrad, was hij toch altijd be-
lang blijven stellen in ons werk en
droeg hij in zijn publicaties het zijne
hij tot de studie van het vak Geschie-
denis. Met dankbaarheid gedenken wij
hetgeen hij in en buiten onze com-
missie voor de examens heeft gedaan.

Dc commissie bestond dit jaar uit
de volgende leden:
Voor F.L.E.: Mej. A. C. Obbes, F.

Faulhaber en H. Kuijt.
Voor L.E.E.N.: Mej. H. M. Mulder,

F. Weeke en C. B. Zondervan.
Voor N.K.: Dr. W. J. A. Manders, (.I.

S. Jansen), G. J. Kocx en L.
Weijts.

(daŭrigo sur p. 81

Niaj Legantoj Parolas
Estint ata Redaktoro
Al via artikolo „La Rusaj Samide-

anoj kaj Ni" en „Nederlanda Esperan-
tisti" de januaro 1957 mi volonte volas
respondi.

Post legado de la via, mi legis la
artikolon de S-ro A. Baur en „Neder-
landa Esperantisto" de decembro 1956.
Al tiu artikolo mi povas alcioni jenor::
Dum la 41a Esp.kongreso pasintjare
en Kopenhago mi parolis kun S-ro
Petit el Francujo, kiu kelkajn mon - -
to,jn antaŭ Ja kongreso vizitis Mos:_-
von. Li rakontis al mi pri la kontak-
to, kiun li havis kun Esperantistoj,
e i kun 80 jarulo, kiu montris sian Bo-
jon, ke li post tiom da longtempa izo-
leco nun ree povas paroli kun samide-
ano el la libera mondo.

Semajnon poste mi renkontis ciurl
ekskurso tra Sud-Svedujo Esperant i
ton, kiu en la somero de 1956 vizit.
Sovjetion. Ankaŭ li rakontis pri sie
renkonto kun rusaj samideanoj kaj
kiel agrabla estis tiu-ĉi kontakto po_
li same kiel por la rusaj Esperantis-
toj.

1:n novembro 1953 okazis la kata-
strola inter -veno de sovjeta armeo
kontraŭ Ia hungara popolo. Mi opini-
as, ke ĉiu Esperantisto indignas pro
tiu ahomenajo kiel rezulto de la re-
gimo en Sovjetio.

Sed éu ni, Esperantistoj el la libera
mondo, nun pro tiu terura agado de-
vas rifuzi ĉiujn interrilatojn kun sa-
mideanoj, kiuj jam tiel longe viva
en izoleco kaj kiuj tiel gojas pro la
malmulta kontakto, kiu estas perme-
sita al ili?

'I'iamaniere ni, — kiuj fieras ke ni
interrilatas kun samideanoj en la tu-
ta mondo, -- deprenas de la rusaj
Esperantistoj la malmulton, kiun iti
havas kaj tiel treege bezonas, ansta-
taŭ helpi ilin en iliaj mal facilaj cir-
konstancoj vivi sub tia regimo. Mi
estas Esperantisto laŭ la Zamenhofa
ideo, mi akceptas ankaŭ la Esperan-
tistojn malantaŭ la fera kurteno kiel
samideanojn, kiuj precipe nun bezonas
nian bonvolon interrilati kun ili. Za-
menhof ja kreis sian lingvon por mal-
aperigi la miskomprenon kaj mala-
mikecon inter ĉiuj popoloj en la mon-
do.

J. Le Ri tte.

El Niaj Sekcioj
Sekcio Zaandanr

Ekster ordinara klubvespero je ve-
nonta merkredvespero la 20an de fe-
bruaro en Ia Vondelschool, Zeeman-
straat angulo Rustenburg je la oka
horo.

Angulo de la Kasistino
LA KASISTINO dankas la multajn

pagintojn kaj esperas baldaŭ ricevi la
kotizojn de la aliaj membroj. Al la
nepagintoj estos sendota pagilon per
la poŝto fine de februaro.

DUA LISTO DE SUBTENANTO.I

	F-ino M. J. Top — Veurne 	 150 fr.
S-ro A. Van de Veld? ---

Gentbru.gge 150 fr.
• S-ro Ed. Symoens —

	

Leopoldstad (KON'JO
	

15o fr.

Flandra Ligo Esperantista
BENELUKSA KONGRESO EN

EINDHOVEN

Cu vi jam pagis vian kongresko-
tizon al nia kasistino? Se ne, faru
tuj! Sekcio Eindhoven de L.E.E.N.
atendas multajn Flandrajn Esper -an-
tistojn !

NOVA ELUONO

Nia instituto disponas nun pri nova
eldono de la flandralingva bro§ueeto
„De Internationale taal" je formato
101/2-13'.2, tre bona por la gener•ala in-
formado. La kostprezo estas tre mal-
alta, nur 1,5 F por libreto. Mendu ĉe
nia Instituto. Se vi nun ne plu bezo-
nas grandan kvanton, mendu tamen
kelkajn ekzemplerojn, por ke vi konu
la enhavon kaj la aspekton: tiam vi
ne forgesos vian mendon en aŭgusto
aŭ septembro.

Naciaj GAZETOJ POR LA LIG AMOJ

Ankoraŭ disponeblaj titoloj (vidu
la decembran numeron de F.E.)

La Progreso (el Jugoslavujo t
The British Esperantist
Nor•vega Esperantisto

En F.E. de marto ni publikigos la
nomojn de la liganoj kiuj ricevos re-
gule iun el la petitaj gazetoj.

Ni povas ankoraŭ plenumi la dezi-
ron de kelkaj liganoj kiuj de tempo
al tempo ŝatus ricevi naciajn Espe-
rantogazetojn, sen difinita prefero
por iu revuo. Skribu al la sekretario.

FAMILIAJ MEMBRON

Pagante vian kotizon, ne forgesu
aligi vian edzinon! Ni sendos al ŝi
la nederlandlingvan „De Esperantist",
kaj ŝi eble profitos de unu el la tri
interesaj libro-premioj kiujn la estra-
ro disponigas por ili! Dume vi finance
helpos nian Ligon, kiu nunmomente
klopodas ĉion por informi la flandran
popolon pri la valoro de Esperanto.

GRUPA VIVADO
„Palaco kaj Justeco" BRUGGE

Het jaareinde '56 is voor onze groep
bijzonder druk geweest. Op Donder-
dag 27 Dec. hielden wij samen met de
andere Brugse groep Zamenhofher-
denkingsfeest. Daarvoor was een spe-
ciaal zaaltje in de stad gehuurd en
had men een speciaal programma in
elkaar gezet. De opkomst was meer
dan bevredigend. Onze sectie voerde 4
toneelschetsjes op in Esperanto. Voor-
zitter Drs. F. Roose hield de feestrede
over Zamenhof. Hij plaatste de schep-
per van onze taal in het kader van
de ideologische stromingen van zijn
tijd. Ten laatste voerde de andere
groep een kort toneelwerkje op in het
Nederlands: „Esperantistenliefde".

Twee dagen nadien hadden wij ons
jaarlijks, traditioneel Kerstfeest voor-
behouden voor de actieve kern van de
groep. Na een zeer smakelijk avond-
maal volgde tombola en dan natuur-
lijk een hersengymnastiek. De avond,
geen de nacht, eindigde met gezel-
schapsspelen.

De week nadien: de algemene jaar-
vergadering met herkiezing van het
hestuur zoals dat in een democratie
past. De verschillende rapporten over
de kas, de ontspanningen, de propa-
ganda en het secretarisrapport wer-
den met veel aandacht aanhoord en
besproken. In een korte rede verge-
leek de voorzitter onze groep met an-
dere culturele verenigingen om tot
het besluit te komen dat wij fier mo-
gen zijn op onze werkzaamheid. Er
kan natuurlijk altijd iets verbeterd
worden. Even natuurlijk dat onze „fa-
kiro" Roger Martens in het bestuur
werd gekozen. In dat illuster gezel-
schap deed nu ook ons zeer bekwaam
lid Roger Myny zijn intrede. Hij moet
over absoluut alle gebeurtenissen in
de groep verslag uitbrengen zodat
weer een uitgebreide documentatie
over onze groep aangelegd zal worden.
Wij vergaten bijna te zeggen dat een
nieuwe ster aan onze toneelwereld
opgedoken is: Blanche Schepens (echt-
genote Iserentant). Op dezelfde verga-
dering werd een film afgedraaid over
de eerste kongressen van Flandra Li-
go Esperantista tot en met het kon-
gres van Brussel 1935 waar voorzitter

Leo Cailoens in het stadhuis zijn on-
vergetelijke rede hield. Op die film
zagen wij ook de toen nog zeer jonge,
huidige voorzitter G. Debrauwere. En
ook heel even onze groepsvoorzitter
in de stoet meelopen.

Dc sportieve deden verlangen zo
zeer naar Volley-Ball dat wij nu ook
in volle winter zullen spelen, tenmin-
ste als het weder mooi is. Wij zouden
nog veel kunnen mededelen doch deze
kroniek is misschien reeds te lang ge-
worden.

„Pollando"
Je la dua fojo ni ricevis ekzemple-

ron de tiu grandformata kaj belege
ilustrita revuo en la lingvo Esperan-
to. Plie, gi tiun-ĉi fojon anoncas ke
gi regule aperos en Esperanto se la
esperantistoj sufiĉe multnombre abo-
nos. Ni esperas ke tio okazos. Gi es-
tus denove granda venko por ni, pro
la fakto ke la eldona organizo "Ars
Polona" rckonus la valoron de nia lin-
gvo kiel kulturdisvastiganto. La a-
bonprezo estas tri dolaroj aŭ agalva-
Ioro pagotaj per bankĉeko al „Ars
Polona" Varsovio Foksal 18 aŭ alla
perantoj i.a. Flandra Esperanto-Insti-
tuto. Fine ni diru ke la revuo prilu-
mas diversajn aspektojn de Polaj vi-
vo, kulturo, ekonomio ktp.

„Nuntempa Bulgario"
Samspeca revuo kiel la supre men-

ciita, kaj kies abonprezo estas 50 bel-
gaj frankoj kaj pri kiu vi povis legi
en nia antaŭa numero. Ankaŭ por tiu
revuo nia Flandra Esperanto-Instituto
estas peranto.

WANDKALENDER. V.T.B.-V.A.B.
1957. Prijs: 22 frank. Postrekening
936.27 van de Vlaamse Toeristen-Bond
ANTWERPEN (ofwel: 20 frank-brief-
je 1- zegel van 2 frank in omslag aan
VTB St. Jakobsmarkt .45 te Antwer-
pen).

Wij bevelen deze kalender ten zeer-
ste aan. Zij zijn altijd mooi. Dit jaar
zijn het 13 artistieke tekeningen van
tipische Vlaamse dorpskerken speci-
aal uitgekozen door kunstschilder
Herman Verbaere uit Wetteren. Ook
te verkrijgen in de bijhuizen te Brug-
ge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk,
Leuven, Oostende, Roeselaere.

NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS NIA"
Alg. Secretariaat, schriftelijke cursussen en uitleendienst :
Mej. A. C. H. van der 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,
Bibliotheek : E. A Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst: H. Bakker, Van Tuyllplein 33/1, Amsterdam-Zuid, te1.795320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm.: Mej H. M. Mulder,Zilvermeeuwstr. 29 Badhoevedorp
Lefdel. U.F..A.: J. Telling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam. Postrek. 242619.
Vic-defd. F. Weeke, IJsseldijk 20, Diepenveen. Postrek. 822075.

Flandra Ligo Esperantista.
Prezidanto : Gerard Debrouwere. Magdalenastraat 29. Kortrijk.
Sekretario: Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, St.-Kruis, tel. 34935 .
Kasistino : F-ino J. Terrjjn, Raapstraat 74, Gent.
Biblioteko: E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht (Nederland)
U.E.A. peranto: Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan 14, £3lankenberge P.C. 4161.35.
Redakcio F.E.: Drs. Fern. Roose, Ste. Klaradreef 59, Brugge.
Koresponda kurso : H. Pirennelaan 25, Gerrtbruggc.
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KOMUNIKO.? DE LA LIBRO -SERVOJ
gld. fr-

Palaco de Danjer•o (Wagnalls) 	 bind. 3.50 56. 
(Romano pri la vivo de S- ino Pompadour)
Pro Iŝtar (Luyken)
Ce la Sanktaj Akvoj (de Heer) 6.7 5 90.-
La Granda Aventuro (Szilagyi)

	„ 5.50 80.-
Hungara Antologio 8.50 200.-
Sur sanga tero (Baghy) 4.50 70.̂l -
Strato de l' fi§anta kato (Fdldes) 5.50
Fundamenta Krestomatio 	 bind.

bros.
10.50 140.-

88.-
Jugoslavio kaj ()ia,' popoloj 	 bind. 7.60 110.-
Tartarin de Taraskono (Daudet) 	 tole 	 „ 6.60 99.
Sinjoro Tadeo (Mickiewicz) 	 „ 	 „

ĵus aperis:
6.-

Vagado sub Palmoj (Ribillard) 	 broŝ. 2.50
Por la studo:
Honderd vragen over grammatica en onderwijs 0.75 11.-
La konsilanto (Degenkamp) 	 kartonita 3.60 53.-
Leidraad Esperanto Literatuur (Degenkamp) 0.75 11.-
Post la kurso (de Bruin en Faulhaber) 3.-
Gebonden Stijl (Faulhaber) 0.75 11.
Eigenuamen in Esperanto (Degenkamp) 0.75 11.-
Tra la Labirinto de la gramatiko (Faulhaber) 9.75 140.-
Esperanto Leerboekjes voor de lagere school (Appel)

Deel 1 en II, per deel 1.50 24.--
Methodisch Leerboek (Dirksen) 1.50 24.
Gramofondisko kun salutparoloj de Universala
Kongreso de Esperanto, Bologna 1955. 175 mlm.

Nerompebla. 4 	 RPM. 6.-
Gramofondisko „La Kultura Valoro de Esperanto"

(D-ro Prof. 1. Lapenna) 6. -

MENDU ĈE:
Libro-servo LEEN, Pythagorasstraat 122, Amsterdam-O, Pĉk. 76915.
Flandra Esperanto Instituto, Blankenbergse Steenweg  72, Brugge.
Belga Esperanto Instituto, Oostenstraat 26, Antwerpen, Pĉk. 168958.
La afranko estas pagata de la aĉetanto, la prezoj en bfr. enhavas la afran-

kon enlanden.

FLANDRA ESPERANTISTO

OPo^•ŝ^ étt ífiA;ĉo^ó

LA CARTO
DE LA NOVA TERO

Ni sugestas, ke se ni ne juste trak-
tas la teron ni ne povas vivi korpe;
se ni ne juste traktas niajn proksimu-
lojn ni ne povas vivi socie; kaj se ni
ne traktas la ,superan memon' juste
ni ne povas vivi plene kiel individuoj.

Ni kredas, ke devas disvolvigi pli
ampleksa kompreno pri la vera inter -

rilato inter ĉiuj vivoformoj, kun la
celo atingi naturan ekvilibron inter
,nineraloj, vegetajoj, bestoj kaj ;io-
moj, ĉar la homo dependas ĉefe de ia
teraj vegetajoj por sin nutri kaj vesti.
Por akiri nutrajon, vestajon kaj ŝir-
mon sur ĉi tiu planedo, ni devas varti
la teron kaj, aparte, ne malhelpi sen -

motive la naturan akvocirkuladon, ĉar
tia maihelpo jam kaŭzis grandan
grundoperdon de sur la tuta terglobo;
kaj ni devas pro la justeco redoni al
tero la forjetaĵon de ĉio kion ni pre-
nas de la tero.

Ni sugestas, ke la akvo devas esti
baza konsiderajo en ĉiuj niaj naciaj
kaj tutmondaj forŝtaj programoj; al
fluoj kaj riveroj oni devas redoni la
naturan movon; inundojn kaj senak-
vajon oni devas forigi. Arbaroj kaj
arbarejoj intime rilatas kun biologia,
socia kaj spirita bonstato.

La minimuma arbokovro por seku-
reco estas triono de la tuta tersurfaco.
Ĉiu akvokapta regiono devus havi al-
menaŭ ĉi tiun proporcion de arboko-
yro, konsistanta el miksitaj specoj,
inkluzive de largfoliaj arboj; unuspe-
ca kulturo de kia ajn formo malutilas
al la tero.

Ni kredas al la tradicia idealo, ke
niaj kampoj devus esti ,kampoj en ar-
haroj', kiu signifas pejzaĝan kultiva-
don de ĉiu valo kaj ebeno, kun arba-
ro] en altaj lokoj, ŝirmaj zonoj, frukt-
arbejoj el miksitaj specoj kaj Neĝaj
arboj ĉie.

* W.

La Konsilantaro de Ia Homoj de la
Arboj bonvenigus kiel Fratulojn ĉiujn,
kiuj simpatias kun la regeneraj celoj
de la Societo, kaj kiuj deziras kunla-
bori kun ili por restarigi la necesan
ai -bokovron.

Oni petas, ke Esperantistoj traduku
la ĉi-supran ĉarton en la proprajn
lingvojn (krom la anglan kaj francan
lingvojn) kaj afable sendu la traduk-
ajojn al ni.

R•icharcl St. Barbe Baleer.
The Firs, West End

Southampton
Anglujo

BIBLIO
VAGADO SUB LA PALMOJ verki-

ta de Jean Ribillard, eldonita de U.
E.A. prezo gld. 2,50).

En ĉi tiu broŝureto de 56 paĝoj, S-
ro Ribillard priskribas vojaĝojn, kiujn
li faris tra la granda dezerto Sahara
kiel oficiro de la Afrika armeo. S-ro
R. Rossetti verkis la antaŭparolon.

Estas vero, ke la verkisto en bona
lingvo prezentas al ni en sprita kaj
humorplena maniero siajn traviva-
jojn dum sia vojaĝo al diversaj oasoj
en la dezerto kaj tiusence ni povas
rekomendi la broŝureton, kiu tamen
laŭ nia ideo ne meritas la titolon li-
bro. La enhavo aperis antaŭe en la
revuo Esperanto de U.E.A. kaj tial ni
opinias Ia prezon de gld. 2,50 por 56-
paĝa broŝureto tro alta kvankam la
tekst° estas ilustrita per helaj fotoj.

F. W.

,M ELIBR.O DE U.E.A. dua parto
1956 aperis en la ordinara formo. La
enhavo estas kiel kutime sed nun ĝi
ampleksas ankaŭ la bazan laborpro-
gramon de U.E.A. kaj la protokolojn
pri la kunsidoj de la Komitato en Ko-
penhago rilate al la eksigo de S.ro
Connor pro ties fiagoj koncerne al
U.E.A. kaj ties funkciuloj.

F. W.

ISU „EI.EKTITAJ PRELEGOJ" ei-
don.is J. Muusses en Purm.eren.d
(Nedl.) 1955. 104 paDoj. Prezo: 3,90
guldenoj aŭ 1.10 Dol.

Por tia -eldono estas ne la enhavo
kiun oni devas recenzi sed la princi-
pon. La enhavo konsistas el 12 scien-
caj paroladoj faritaj dum la somera
universitato de la kongresoj de UEA.
Fakuloj devas al kritiko submeti tion
kion tiuj-ĉi scienculoj asertas. Ni nur
subtreku ke ĉiuj estas universit.ataj
aŭtoritatuloj kiuj donas sian prele-
gon kaj ke ilia lingvo estas modela.
La temoj estas plej diversaj tiel ke
ĉiu klerulo povas havi grandan inte-
reson en tiu-ĉi kolekto. Jen kelkaj :
„Eŭropa ekonomio" „Kolorfotografa-
do" „Demokrata edukado" 2 prelegoj
pri atomoj kaj molekuloj ktp. ktp. La
someraj universitatoj havis ĉiam plej
grandan sukceson. Do ni pensas ke
la esperantistoj volos posedi kelkajn
de la konferencoj. Cetere ĉiu kiu io-
mete povas, devas aĉeti tiun libron, se
eĉ nur por subteni la tre gravan klo-
podon por pliriĉigi nian prisciencan
literaturon. Tiajn eldonojn ni ja de-
vas montri al intelektuloj kiuj ĝene-
rale estas tre skeptikaj je la eblecoj
en nia lingvo; kaj tio faros pli gran-
dan efikon ol argumentadoj, diskuto;
ktp. Plie, ni devas laŭdi la eldoniston
kiu faras pioniran kaj- aŭdacan pro-
von.

• M. M.

G R A F 1 O
TEATRO EN SOCIETO. Rernemor -e

al la 10a datreveno de la fondijo de
Esperanto societo „Bude Borjan" en
Zagreb, Jugoslavio.

Eldunis Kroata Esperanto-servo
Zagreb, Annruŝeva, 5/1 Formato 11 x
16 cm., kartonita, 84 pagoj, prezo ne
indikita.

KUNMETITA de S-`no E. Lapenna
k(Lj S ro Shertse Mulo.

Por la plenigo de diversaj festves-
peroj en la Esperanto grupoj tiaj li-
bretoj kutime tre valoras. Bedaŭrinde
la eldonejoj nur malofte publikigas
tiajn verkojn.

Unuavide, la menciita eldono plene
kontentigas, ĉar ĝi enhavas 12 sim-
plajn teatrajetojn: du por seriozaj
kunvenoj, 10 diversspecaj, plejparte
kun komikaj tekstoj. Tamen la tra-
legado iom seniluziigas. La intrigoj
mont:riĝas tro simplaj, ofte eĉ bana-
laj, tiel ke neniu el la 12 teatrajctoj
interesos nian publikon.

Krome, la preseraroj abundas: sur
malgranda pago, troviĝas 5 presera-
roj! Ofte ili eĉ ŝangas la signifon de
la fratoj: nescenigi anstataŭ cnsceni-
gi; mono anstataŭ nomo, ne mano
portas, anstataŭ en mano portas.

La lingvo-uzado estas tre bona, sed
kial la uzado de la neologismoj nervo-
za kaj povra?

M. G.

LI.N.E.S.C.O. - Novajoj
.IPESTROJ HELPAS
METEO ROI.OGOJN

Dekdu mil ŝipestroj lastatempe ri-
cevis dankesprimon de anoj de la Ko-
misiono pri Mara Meteorologio de Ia
Monda Meteorologia Organizajo, kiu
kunvenis en Hamburg, Germanujo,
pro ilia propravola helpado per sen -

clado de radio-informoj pri la vetero.
Tiujn raportojn oni sendas laŭ inter-
naciaj kodoj, starigitaj de la Monda
Meteorologia Organizajo kaj akcepti -

taj de ĉiuj landoj. Ankaŭ pluraj di-
verslandaj balenkaptaj ŝipoj donas
valoran suhtenon per sendado de ra-
portoj pri la vetero en Antartiko, de
kie oni alie ne havus informojn. Tiuj
neprofesiaj meteorologoj ludos gra-
van rolon dum la Internacia Geofizika
Jaro 1957-58, donante observajojn de
ŝipoj netrovigantaj sur la ĉefaj mar-
vojoj.

EKESPLOROJ DE ANTARKTIKO
Du gravajn novajn konturajojn de

la antarktita kontinento trovis aŭstra-
liaj pilotoj, kiuj faris preparajn flug-
vojaĝojn antaŭ la Internacia Geofizika

(dafirigo sur p. 7)

(daŭrigo de p. 6)
Jaro, kiu komenciĝos dum julio 1957.
La pilotoj ekvidis nemapitan glacita-
volan golfon longan je 100 mejloj,
proksime al Amundsen-golfo en En-
derby-lando, kaj gigantan glacirive-
ron, larĝan je iaj 300 mejloj kaj lon-
gan je 150 mejloj, fluantan de la an-
tarktikaj montoj ĝis Prydz-golfo. La
glaciriveron oni plue esploros dum la
venonta antarktika somero.

La du eltrovajoj estas gravaj kon-
tribuoj al internacia scienca esplora-
do nun okazanta ĉirkaŭ la suda polu-
so, kaj donas freŝajn informojn por la
nova mapo de Antarktiko preparota
dum la Internacia Geofizika Jaro.

„GRANDAJ AVENTUROJ" DE LA
HOMARO TELEVIDOTAJ EN USONO

Historio pri la plej grandaj aventu-
roj de la homo dum lia progreso ekde
prahistoriaj kavernoj ĝis Ia uverturo
de spacvojagado estas rakontota per
serio da televidaj programoj, kun ti-
tolo „Odiseo", dissendota ekde januaro
1957 en Usono. Ĉiu programo pritrak-
tos unu dramecan epizodon el la histo-
rio de la homaro. La rigardantoj par-

toprenos la ĉiutagajn travivajojn de
romia legiano en 100 P.K., kaj vizitos
la malproksiman kaj misteran landon
Tibeto dum programo kun titolo „Kie
renkontiĝas du mondoj". Ili ekkonos
la heroajojn de la japana militisto Jo-
ŝitsune dum la dekdua jarcento, kiu
personigis la samurajan paradokson
de gracia kaj dignoplena sindisciplino
kune kun sovaĝa fanatikeco kaj vio-
lento. Aliaj programoj pritraktos vi-
ziton la muzeo Louvre en Parizo, kaj
la historion pri la heroa ekspedicio de
Scott al Antarktiko, kiun rakontos la
lastaj vivantaj membroj de la missor-
ta provo.
„URBO KIU DE JANEIRO" INTERNA -

CIA PREMIO
Premion en valoro de 200.000 kru-

zeroj proponas la urbo Rio de Janeiro
al alilandaj verkistoj, por verkoj pris-
kribantaj la ĉefurbon de Brazilo. Pro-
voj povas esti romanoj, literatura kri-
tiko, historiaj verkoj aŭ poezio, sed
devas esti eldonitaj inter januaro 1956
kaj la fino de januaro 1957. Prozaj
verkoj devas ampleksi ne malpli ol
150 paĝojn, kaj poezio minimume
1.000 versojn. Artikolserioj el gaze-

toj, se ensenditaj, devas inkluzivi 10
artikolojn ne malpli ol 1000-vortajn.
SOVETAJ BIBLIOTEKOJ PLIVASTI-
GAS INTERNACIAJN INTERIANOJN

Dum 1955 la biblioteko de la Soveta
Akademio de Scier, oj sendis 257.342
librojn al eksterlandaj bibliotekoj, kaj
ricevis reciproke 121.198, laŭ artikolo
en la Unesco - Bulteno pri Bibliotekoj,
verkita de G.A. Cebotarev, estro de
la biblioteko en Leningrad. Interna-
cia interŝanĝado de libroj, gazetoj kaj
aliaj publikajoj fariĝis grava aktive-
co de la biblioteko dum la lastatempo,
kaj okazas regule kun pli ol 1.600
sciencaj institucioj en 79 landoj.
AtrSTRALIA ARTO SUR LA MARO

Unika vojaĝanta ekspozicio de nun-
tempa aŭstralia at'to lastatempe lasis
Sydney por sessemajna veturado sur
Pacifiko. Verŝajne la unua surakva
artekspozicio, ku iam transiris ocea-
non, la montrajo vizitos Nov-Zclandon,
Havajon, Usonon kaj Kanadon duin
sia 15.000-mejla vojaĝo. Gi inkluzivas
88 verkojn de nuntempaj aŭstraliaj
pentrartistoj, kaj vojaĝas  per la luks-
ŝipo Orcades.
INTERNACIA CAJKOVSKIJ-
KONKURSO

Oni anoncis planojn pri internacia
Cajkovskij-konkurso por pianistoj kaj
violonistoj, okazonta en Moskvo durn
marto kaj aprilo 1958. Oni intencas,
ke la konkurso, kiun rajtos partopre-
ni ĉiunaciaj muzikistoj inter 18 kaj 30
jaraj, stimulu junajn talentulojn kaj
pli vaste diskonigu al la publiko en
Sovetunio kaj eksterlando verkojn de
antaŭaj kaj modernaj rusaj komponis-
toj. La verkoj elektotaj por la kon-
kurso konsistos el la plej gravaj kla-
sikaj komponajoj por piano kaj vio-
lono; la konĉertoj de Cajkovskij rice-
vos elstaran lokon sur la programo.
Prezentadojn ju;;os du internaciaj ko-
misionoj, respektive por piano kaj vio-
lono.

(Late Unesco-Features
kaj UEA-I n f or7n servo. )

ITniversala Religio
„Universala Religio", la organizo

kies celo estas la interfratiĝo de !a
homoj en l a tuta mondo, ne difercn-
cante ilin pro raso aŭ kredoj, daptis
por siaj internaciaj rilatoj la lingvon
Esperanto. Ci vokas ĉion homon kun
bona volo al la grava tasko de inter-
nacia fratiĝo pere de Kredo sen Dog-
moj, kiuj nin disigas, sed elektante,
kaj sekvante la vojon, kiu nin kondu-
kos rekta al Dio, t.e., la Vojon de la
Dia Amo.

f:iu interesito estas petata sin turni
al la suba adreso por ricevi komple-
tajn informojn.

„Universala Religio" - Poŝtkesto
C.C. no. 142 - Suc. 13-B Buenos Aires
- Argentino.
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NI FORIGU LA MULTLINGVECON EN LA INTERNACIAJ
RILATOJ DE LA JUNULARO

(daiirigo de p. 4)
Voor K.U.N.E.: J. U. Homines, H. A.

de Hoog en R. van Spronsen.
Voorzitter was: F. Faulhaber.
Secretaresse-Penningmeesteresse :

Mej. N. M. Mulder.
Als gedelegeerde van de Minister

van O.K. en W. trad op de heer Dr.
J. van Buytenen, Inspecteur der gym-
nasia.

Er werden twee examens gehouden,
n.l. :
Amersfoort op 22 Mei en Utrecht op
3 November.

Overzicht
candidaten :

betreffende 	 het

Aangemeld:

aantal

F. M S
Amersfoort : 30 3 5
Utrecht : 22 6 —
Totaal : 52 9 5

Deelgenomen:
E M S

Amersfoort : 29 3 4
Utrecht . 21 6 —

Totaal : 50 9 4
Geslaagd :

E M S
Amersfoort : 21 2 3
Utrecht : 15 5 --
Totaal : 36 7 3

Opmerkingen :
E-EXAMEN: 36 van de 40 candida-

ten slaagden, d.i. 72 `i^ , ongeveer gelijk
aan 1955, en aanzienlijk hoger dan in
1954, toen het percentage geslaagden
56,5 bedroeg. Men is op de goede weg.

Bij de afgewezenen was in het bij-
zonder de vertaling Nederlands-Espe-
ranto oorzaak van het niet-slagen.
Toch bevatten de taken — zoals reeds
eerder is opgemerkt — niets, dat niet
in elk volledig leerboek voorkomt.

De hier en daar geuite wens, de ei-
sen van het E-examen lager te stellen,
vindt hij de commissie geen instem-
ming. Het is verkeerd, bij de candi-
daat de illusie te wekken, dat hij on-
middellijk na de cursus examen kan
doen. Wil het E-diploma voor de be-
zitter waarde hebben, dan is na de
elementaire cursus enige tijd van oe-
fening en practijk nodig. Het streven
naar goedkope successen schenkt op
de duur geen bevrediging en blijkt al-
tijd een stap terug te zijn.

Er is echter geen bezwaar tegen, dat
de cursusleider, of de vereniging, die
de cursus organiseert, een „kursfina
diploma" uitreikt, doch het E-diploma
is niet als zodanig bedoeld! Overi-
gens zijn de eisen voor het E-examen
zo bescheiden, dat ieder, die enige tijd
ernstig heeft geoefend en de „Espe-
ranta Krestomatio" heeft bestudeerd,
het diploma kan verwerven.

Dat het vak „Geschiedenis" voor E
candidaten een struikelblok zou zijn,
wordt door de puntenlijsten van alle
reeds gehouden examens tegengespro-
ken: van de examens in het afgelopen

La Centra Estraro de la Junulara
Fako ĉe Bulgara Esperanto -Asocio
proponis al C.K. de Rulgara Popola
Junularo deponi en la Plenumkomita-
to de la Universala Federacio de la
Demokrata Junularo la jenan rezolu-
cion dum ĝia kunsido de 4-6 februaro
1957 j. en Berlino:

REZOLUCIO
Koncerne al la forigo de la
m.ultlingveco en la interna-
cia) rilatoj de la junularo.

La Plenumkomitato de la Univer-
sala Federacio de la Demokrata Ju-
nularo konstatas, ke la multlingveco
malhelpas al la internaciaj rilatoj de
la junularo. Tio plej bone evidentiĝis
dum la okazigo de la amasaj interna-
ciaj iniciativo de la junularo kiel kon-
gresoj, renkontiĝoj, tendaroj, festiva-
loj k.a. kie estas necesa direkta kon-
taktiĝo inter la partoprenantoj. Oni
perdas multan valoran tempon, klo-
podojn, rimedojn por interpretado, oni
eluzas nervojn.

De tute evidenta estas la neceso
de unu lingvo per kiu povus interkon-
taktiĝi la junuloj de ĉiuj landoj. La
historia provo pruvas, ke neniu el la
lingvoj povas esti tia lingvo. La a-
dopto de la lingvo de unu nacio kiel

jaar ontvingen slechts 2 van de 50!
candidaten een voldoende voor dit vak.

M-EXAMEN: Van de 9 candidaten
slaagden er 7, een resultaat, waarover
de commissie niet ontevreden mag
zijn.

S-EXAMEN: Van de 4 candidaten
slaagden er 3. Evenmin onbevredi-
gend .

Toch meent de commissie wederom
te moeten wijzen op het belang van
viel lezen. Door lezen, lezen, en nog
eens lezen kan men zich een vlotte
wijze van uitdrukken eigen maken.
Men zie er niet tegen op een boek
meermalen te lezen.

De studie van de literatuur moet
niet alleen de inhoud betreffen, maar
vooral de taal, de stijl, het idioom. De-
gelijke studie van de literatuur is ook
bevorderlijk voor de vakken: Vertalen
Nederlands-Esperanto en Esperanto-
Nederlands. Dit geldt zowel voor M
als voor S-candidaten.

En voor alle candidaten geldt deze
raad: Oefen U in de juiste uitspraak
en laat zo mogelijk uw uitspraak con-
troleren door uw cursusleider!

De commissie overweegt een nieu-
we uitgave van „Examen doen", dat
behalve de opgaven van de verschil-
lende exemens van de laatste jaren,
ook enige raadgevingen voor de stu-
die zal bevatten. Het zal, naar wij
hopen, de voorbereiding van de candi-
daten ten goede komen.

F. Faulhaber, Voorzitter.
H. N. Mulder, Secr.Penningm.

internacia donus neallaseblan kultu-
ran kaj samtempe politikan kaj eko-
nimian avantagon al la sama nacio.
tuŝus la nacian senton kaj indecon de
la ceteraj nacioj. Tio estus en kon-
trasto kun la principo de la memde-
terminiĝo kaj egalrajteco de la nacioj.

Prikonsiderinte ĉion supran, la Plc-
numkornitato de la Universala Fede-
racio de la Demokrata Junularo de-
cidis :
1. Fondiĝas komisiono el... personoj
kiuj esploru la problembo pri la muit-
lingveco en la junulara vivo en inter-
nacia skalo. La komisiono dediĉu spe-
cialan atenton al la internacia lingvo
Esperanto kiel rimedo por forigo de la
lingvaj malfacilajoj en la internaciaj
rilatoj de la junularo.

2. Pridiskutigi en la gazetaro de la
Unuversala Federacio de la Demokra-
ta Junularo, ankaŭ per aliaj rimedoj
la demandon pri la forigo de la mult-
lingveco en la internaciaj aranĝoj de
la junularo.

3. Asekuru okazigon de Renkonti-
ĝon de la parolantaj Esperanton geju-
nuloj dum la 6-a Unuversala Junulara
Festivalo, kiun renkontigon ĉeestu la
membroj de la elektota komisiono. La
lasta ĝeneraligu la sperton kaj rezul-
ton el la renkontiĝoj de la junaj ge-
esperantistoj en la kadro de la 5-a kaj
6-a Universalaj Junulara Festivaloj
kaj faru ĉe la 4-a Unuversala Junulara
Kongreso proponon rilate la manieron
adoptenda de la Universala Federacio
de la Demokrata Junularo kaj la mem-
brantaj en ĝi naciaj junularaj Asocio
por forigo de la multlingveeo en la
internacia vivo de la junularo.
29.12.1956 j.

Prezidanto de JuF ĉe BEA:
P. Arnaudov

Sekretario: J. Staevska
RIMARKO: Tiun ĉi kopion ni sen-

das al vi por ke vi estu informita pri
niaj klopodoj helpi la venkon de la
multlingveco en la internaciaj rilatoj.
Ni esperas, ke vi helpos laŭ via povo
nian penon.

Kasstaat 1956
Saldo 1955 269,03
Bijdragen 4 org. 60,-
Onk jaarverg. 104 , 05
Examen Amersfoort

Ontvangen 	 327,25
22/5 uitgegeven 	 172,65 154,60
Examen Utrecht

Ontvangen 	 228,75
3/11 uitgegeven 	 122,23 106,52
Bijdrage
schrijfmachine (N.K.) 25,—

Taken verkocht 0,50
Adm. kosten 214,58
Drukwerk 44, 52

Saldo 1956 252,50

615,65 615,65
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