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5-a BENELUKSA ESPERANTO- KONGRESO
NUN URGAS
ALICI
al la 5-a Bene-

luksa Kongreso ĉar la LKK
bezonas viajn
nomon kaj adreson por enpresigi en la
Kongreslibron.
Nur tiujn nomojn kaj adresojn de partoprenontoj, kiuj
estas en la posedo de LKK antaii la 15-a de majo
(kompreneble KUN la pago !) ni povas
fiksi en la kongresa dokumentaro.
La kongresa kotizo nun estas ngd.
5,50 aŭ 77 b. fr. La nederlandaj partoprenontoj pagu prefere al p.ĉ.k. 65.76.64 nome de „Esperanto Eindhoven", Schouwbroek 70. Belgaj partoprenontoj pagu
ĉu al Fl.L.E., p.ĉ.k. 2321.50, Raapstr. 74,
Gent, ĉu al R.B.L.E., p.ĉ.k. 3766.98, rue
Jourdan 185, Bruselo,
Loka Kongresa Komitato
Prezidanto: S-ro J. Mols, Zonneroosstraat 10, Eindhoven, tel. 63.5.77 (0 4900) .
Vic-prezidant o j :
Fl.L.E.: F-ino J. Terrijn, Gent.
L.E.E.N.: S-ro H. J. Blokker, Haarlem.
R.B.L.E.: S-ro Henri Sielens, Bruselo.
Sekretariino: S-ino F. J. Bos-de Pagter,
Fokcema Andreastraat 1, Eindhoven.
Kasisto: S-ro J. F. J. Burghoorn, Schouwbroek 70, Eindhoven, tel.61.4.43 (04900).
Komitatanoj: S-roj J. Bos, J. v. d. Weiden, A. W. Withoos, Eindhoven.
Reprezentanto de L.E.E.N.: S-ro E. de
Wolf, Haarlem.
Kongresejo:
Nia kongresejo estas hotelo „Limburgia", Markt 14, Eindhoven, telef. 2960
(0 4900). Dum la kongresaj tagoj la tuta hotelo estas je dispono de la kongresantoj. Sabate la 8-a de junio ekde la
2-a p.m. oni tie povas ricevi siajn dokumentojn.

Interkona vespero :
Dum la interkona vespero LKK prezentos filmon pri Eindhoven, kiun la
estraro de la urbo afable disponigis. Tiu
ĉi ne tro longa filmo montras superrigardon pri la gravaj ŝanĝoj de la „lumurbo" en la lasta tempo. Plue LKK
aranĝos porsocietajn ludojn kaj grandan
balon.
Diservoj
Detaloj pri la DiserVoj por katolikoj
kaj protestantoj, kiuj okazos je dimanĉomatene, estos publikigataj en la Kongreslibro.
Festvespero
Por la festvespero LKK akiris La.
fihinon pri la giganta entrepreno Philips.
Kunlaboros vira horo (okteto) kaj jonglisto. La aliaj programeroj estos publikigataj en la Kongreslibro.
La granda tuttaga ekskurso
Kiel ni jam publikigis, Ia tuttaga ekskurso kondukos nin al Oisterwijk, vilaĝo
en centra Brabanto, konata pro ĝia
naturbelo. La kosto por la ekskurso
estas ngd. 8,25. En la prezo estas ĉio
enkalkulita i.a. la kostoj por brabanta
panmanĝo. Oni ankoraŭ povas sin anonci. Personoj kiuj iras per propra veturilo povas aparte mendi la panmanĝon
(ngd. 3,35) .
Hotelservo
La Fremdultrafika oficejo en Eindhoven prizorgos la loĝadon en pluraj hoteloj
en la centro de la urbo. Tamen bonvolu frue vin anonci por ke ni povu rezervigi vian ĉambron. Atentu: LKK
povas prizorgi vian loĝadon nur post
ricevo de via pago.
La aŭtobusoj en Eindhoven
La enurbaj aŭtobusoj en Eindhoven
ĉluj forveturas de centra transirplaco,
kiu situas tuj apud la stacidomo al la
ekstremaj partoj de la urbo: Woensel
kaj Strijp (en la nordo kaj nordokcidento), Gestel (okcidento), Stratum (sudo) kaj Tongelre (oriento). Preskaŭ
ĉiuj linioj havas kvaronhoran servon.

La prezo de simpla veturo estas ngd.
0,20 ; transirbileto i overstapkaartje)
kostas ngd. 0,25. Karto por 7 veturoj
prezas ngd. 1. —.
„Iteisboek voor Noord-Brabant"
En ĉI tiu nederlandlingva libro „Vojaĝa libro por Nord Brabanto", kies tria
eldono baldaŭ aperos, oni povas trovi
ĉiujn sciindajon pri la nordbrabantaj
urboj, vilaĝoj kaj turismaj regionoj. Ci
enhavas priskribojn de multaj belaj veturoj tra la tuta provinco. La libro
ampleksas verŝajne ĉirkaŭ 800 paĝojn
kaj estos havebla por tre malalta prezo (La antaŭa eldono, samampleksa,
kostis ngd. 1,—). ei tiu vojaĝlibro estas
eldono de la Provinca Unuiĝo por Fremdultrafiko, Vestdijk 8, Eindhoven. La
Eindhovenaj esperantistoj sukcesis enpreslgi en ĝi - ĉe pli ol 20 komunumoj
la nomojn kaj adresojn de „Esperanto konsuloj".
-

-

Esperantista
K ulturmanifestacio
en la kastelo GRESILLON
(BAUGE M. et L.)
Ni atentigas ĉiujn niajn legantojn
pri tiu-ĉi tre interesa dektaga okazon taĵo sub aŭspicio de UEA kaj kun
temo: Kulturoj kaj Civilizoj de la
mondo. Famaj Esperantistoj-intelek-

tuloj faros prelegojn. D-ro 1. Lapenna
pri „La Laboro de UNESKO por inter konĝo de kulturoj"; Prof. Waringhien
pri ,,La Evoluo de la Loire-civilizacio ";
D-ro Abault pri Cefaj kulturaj problemoj de la Esperantaj societoj"; R.
Watier pri „De la deksesa jarcento
gis la aŭtomatigita civilizacio"; Mag.
W. Auld pri: ,,Toynbee kaj la vivo de
la civilizacioj ". Estos ankaŭ ĉiufoje
debato pri la pritraktita temo. Vespere okazos filmprezentadoj kabaredo
ktp. Tiu ferio komencigos de lundo la
15a ĝis merkredo la 24a de julio kaj
dimanĉon la 21an estos tuttaga ekskurso al la kasteloj de la Loire. Estis
ankaŭ nokta ekskurso al kelkaj lumi
gitaj kasteloj. Ni forte rekomendas.
-
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Stranga Argumento
En la organo ,,Nederlanda Katoliko" de aprilo ni trovis artikolon pri
la stranga argumento, kiun eldiris Sro D.ro P. C. Paardekooper, konata
profesoro pri la nederlanda lingvo,
pri la taŭgeco de Esperanto por la
aziaj popoloj.
S.ro D.ro Paardekooper diris, ke
Esperanto estas tre bona por la skribado, sed ke ĝi kiel parollingvo por la
tuta mondo ne taŭgas, ĉar centoj da
milionoj da Aziatoj ne konas la dif erencon inter la r kaj la 1 kaj ne povas prononci du konsonantojn unu
post la alia.
Ni vere mirias, ke S.ro D.ro Paardekooper kuraĝis esprimi ĉi tiun argumenton antaŭ ol pli bone esplorinte la
faktojn, ĉar lia eidiro ja baziĝas :nur
pri ia antaŭjugo kaj li parolas pri af eroj, kiujn li ne konas. Se li, antaŭ ol
skribi tiun argumento, estus demandinta al esperantisto, ĉu esperanto estas lernebla kaj parolebla ankaŭ de
aziaj popoloj, li certe ne estus skribinta sian nomitan argumenton, ĉar tiuokaze li scius, ke guste por la aziaj
popoloj la lernado kaj parolado de Esperanto estas multe pli facilaj ol ekzemple la lernado de la angla lingvo.
Tiuokaze li estus aŭdinta ke ekz.
la ĉina pastro Kao, kun kiu ni parolis
en la U.K. en Kolonjo en 1933, faris
prelegojn en Esperanto en diversaj
landoj; ke la amerikana ĵurnalisto
Scherer faris vojaĝon ĉirkaŭ la mondo
uzante nur Esperanton kaj en tiu vojaĝo vizitis ankaŭ multajn esperantistojn; ke la konata Hindo Laksmisvar

Sinha faris prelegojn kaj studvojaĝon
tra Svedujo uzante nur Esperanton;
ke en la Universala Esperanto Kongreso en Haarlemo en 1954 Prof. D.ro
Hideo Yagi de la Okayama Universitato, prelegis en Esperanto pri la problemo de la loĝantaro en Japanujo.
Sufiĉe. Ni ne povas diri, ke ĉi tiu agmaniero akordiĝas kun la scienca metodo kiun ni devus atendi de persono,
kiu antaŭ sia nomo havas la titolon
doktoro.
l+'.
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Uitslag :
EXAMEN UTRECHT 3 NOV. 1956.
Geslaagd voor het M-examen:
S-inoj E. Rethans-Mollink, P. Poort Proceĉ, beiden te Amersfoort;
S-ino M. Schippers-Ploegsma, .Amsterdam;
S-ino E. M. J. Graeve-Or meling, Bussum;
F-inu C. C. Putman, Naarden.
-

Geslaagd voor het E-examen:
S-ro A. L. Allis, Amsterdam;
S-inoj H. M. Smits-Ae11ig, F-inoj J. C.
:M. Jansen, L. O. N. M. Klaus, J. W.
M. Rondeel, L. J. Roubos, T. A. J.
Tiemes, M. J. I. Uffing, G. C. Werrners,
allen te Arnhem;
F-inoj E. A. Goessens, E. Nernet.h,
Brunssum-L.;
S-ro J. E. Mollema, Leeuwarden;
S-ro J. J. C. Koedoot, Rotterdam;
F-ino P. A. M. Agterberg, Utrecht;
S-ro G. J. van Lookeren-Campagne,
Zwolle.
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Zamenhof-Monumento

Poezio

^u mi ofendas vin? ...

STARIGOTA EN WIEN EN 1958.

Cu mi ofendas vin, dirante
ke mi dezirus vivi kiel home ?+
Cu mi ofendas vin, kredante
ke estas mia cel' por tiu nomo
batali kaj labori?

Cu mi
la
Cu mi
de

Ne miru! Nun la Katalogo estas finita kaj mi havas la tempon efektivigi favordeziron de multaj samideanoj
en la diversaj landoj starigi modestan
sed indan monumenton al nia Majstro, kiu en la jaroj 1888 kaj 1897 vivis dum certa tempo en Wien, studante oftalmologion, en Wien, kies urbestro estas nia samideano, en .Aŭstrio,
kie en 1913 la unua Esperanto-Monumento en Franzensbad, tiam Aŭstrio,
estis inaŭgurita, en Aŭstrio, kie la unua Esperanto-poŝtstampo estis uzata
en la Universala Kongreso en Krakovo 1912 (tiam Aŭstrio), en Wien, kie la
unua lektorato por Esp. en la mondo
estis kreata 1917 en la Teknika Altlernejo Wien, kie 1924 kaj 1936 okazis
Universala] Kongresoj de Esperanto,
kie 1924 la unua ŝtata ekzamenkomisiono por Esp.-Instruistoj estis kreita,
en Wien, kie alligata al la mondfama
Aŭstria Nacia Biblioteko funkcias la
en la mondo unika Internacia Esperanto - Muzeo en 5 salonegoj de Hofburg (iama imperiestra Kastelo), en
Aŭstrio, kie en Wŭrgl (Tirol) la unua
Zamenhof Monumento en Eŭropo 1952
estis kreita (Inicianto s-ano Hans Steiner, samnomulo sed ne parenco) .
La PROTEKTORATON transprenis
Federacio Kanceliero de Aŭstrio
s-ro Inĝ. Julius RAAB.

ofendas vin, serĉante
veron, kiu kaptas min intense?
ofendas vin, sekvante
mi trovitan veron senpripense t
por gardi kaj esplori?

Ne estu ofendita, kara mia,
Nur ami volas mi, nur pli kaj pli,
Kaj iam la homaro ekkomprenos
La indan vojon, kiun sekvas mi
Kaj ĉiuj homaranoj ..
.

Veo

Internacia
Esperanto-Muzeo en Wien
invitas vin: „Venu al Wien"
Multaj el vi ankoraŭ ne konas la
belegan urbon Wien, ties ĉirkaŭajon
kaj...sian en la mondo unikan Int. rn.
Esperanto-Muzeon ( IEMW) !
Por forigi ĉi tiun mankon IEMW
invitas vin, veni por unusemajna malmultekosta restado en la tempo de 21
.julio-27 julio 1957 kaj la dua de 18-24
aŭgusto 1957.
Noktigejo en hejmo de Universitataj
Studentoj en 1,2 kaj 4-litaj ĉambroj.
Vizito de IEMW, Salonegaro de Hofburg, Trezorejo, Art- kaj natursciencaj Muzeoj, rondveturado en aŭtobusoj tra la urbo kaj al Kastelo BELVEDERE (kie Ŝtatkontrakto estis subskribita), al Kahlenberg kun• belega Pa'Ekskursoj al Kastelo
noramo.
SCHi N13RUNN (vizito de la parko,
Salonegaro, Palmodomego) kaj al
PRATER per special ( rajnoj. Krome
ekskurso per fervoje al sur SCHEEBERG (2000 m alta) per dentradferEkskurso per specialaŭtobusvojo.
oj al Kastelo KREUZENSTEIN (20
km de Wien), vizitado kaj poste al
,,HEURIGER" (elverŝo de lastjara vino) en LANGENZERSDORF, Wienerstrasse 10. — iuj manĝoj sen trinkajoj, nur ĉe Heuriger ĉiu ricevos 1/4
litron da bona vino senpage. En la
ege malalta prezo de la tuta aranĝo
de nur aŭ ŝ. 410.— estas enkalkulataj
6 noktigejoj, 6 matenmangoj, 6 tagmanĝoj, 6 vespermani oj krome la
ekskursoj, vizitadoj, veturadoj ktp. Vi
nur pagu la veturadon al Wien kaj
reen! Demandu ĉe via vojaĝoficejo
pri la plej malmultekosta veturado!
Interesuloj anoncu sin kiel eble plej
baldaŭ, ĉar por ĉiu menciita semajno
estos nur loko por proksimume 100
personoj. Kun la sinanonco sendu al
IEMW 10 resp.kup., kiuj ne estos re(daŭrigo sur p. 3)
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Jen la listo de la HONORA KOMI-

TATO. en kiun estis invitataj la Est-
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raro de UEA, la Prezidantoj de SAT,
IKUE kaj UL kaj kelkaj aliaj tminentaj samideanoj:
BASTIEN Louis, Intendant-Generato
em., Akademniano, Honorprezidanto
de UEA, Paris
BECKERS A., Paroliestro, Prez. de Intern. Katolika UnuiOo Esp.-ista,
Kwaadmechelen, Nederlando
HERRMANN D-ro Wilhelm, Estrarano de UEA. Prez. de Germ.ana Esp.
A socio , Lainpertheim
JAKOB Hans, em. Direktoro de UEA
Honora Redaktoro de „Esperanto",
Genève
LLECH -WALTER René, Gradué en
droit, Estrarano de UEA, Perpignan
MABESOONE P. M., Vicprezidan•to de
UEA, Amsterdam
MAILLARD D-ro Gaston, Dojeno de
la Esperanto-Movado, Bourg-la-Reine
NYLEN Paul, Dojeno de la Esperanto
Movado, eni. Ĝef redaktoro, Stockholm.
PRIVAT D-ro Edmond, .Prezidanto
de Universala Ligo, Honorprezidanto de UEA, Neuchatel
WiiSTER D-ro techn., Docento, Dipl.
Ina., Fabrikanto, Wieselburg
-

i
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LOKA KOMITATO (alfabetel
BAUER Hans, Lernejdiektoro, Eisenstaclt, B•urgenland
CECH Rainiund, ef. Ofickonsilisto en
Ministerio p. Internaj Aferoj, Wien
CHALOUPKA D-ro Eduard, Sekcia Cel° kaj Prezidejestro en la Federacia Kanceliertjo, Wien
DŭRRSCHMID Karl, Oficisto, Klagen.f
Karneen
EBNER Friedrich, .Komercisto Klosterneuburg êe Wien
HALBEDL D-ro Adolf, Advokato,
Knittelfeld, Steier?nark
KAPS Josef, Paroliestro, Plainfeld,
Salzburg
MUDRAK Walter, Í3an ko f icisto,
Wien
SINNER Oskar, em. Majoro, Del. de
UEA, Vicprezidanto de IEMW, Wien
SCHWARZ Johann, Oficisto, Felixdorf, Niederósterreich
STEINER Hans, Financoficisto, Iniciatinto de la Zamenhof Monumento
en Wdrgl, la unua en Eŭropo
STEINER Hugo, Kortega Konsilisto,
Fondinto kaj Direktoro de IEMW,
Wien
STEINER D-ro Lothar, Sekcia Konsilisto en la Feder. Kancelierejo,
Wien
TSCHOM Friedrich, Dipl. Ina. en la
Feder. Fervojdirekcio, I. inz, Oberi^sterreich
WEBER s-ino Marie, Sekretariino en
IEMW, Wien.
La Magistrato de la urbo WIEN
jam konsentas disponigon de loko por
statigo de la Zamenhof-Monumento!
Nun Loka Komitato dissendas ĉi tiun cirkuleron kun la peto, ke la Landaj Organizoj publiklgu la alvokon en
la Landa E- gazeto kaj instigu al kontribuo por la Monumento, ke la Esp.grupoj kaj kluboj publikigu ĝin en
siaj Bultenoj kaj cirkuleroj kaj per
sone varbu al kontribuo kaj ke la unuopaj tsperan•tistoj varbu inter sia gekonatularo kaj mem kontribuu. Eĉ la
plej malgranda obolo estas bonvena '.
La nomoj de ĉiuj donacintoj estas
publikigataj en „Informilo de IEMW.
Kiu donacis almenaŭ 5 intern. poetrespondkuponojn aŭ la egalvaloron,
ricevos foton de la Monumento krome!
Kiu donacos almenaŭ 10 int. r.k.
estos eternigata sur tabuloj en la Pan
teono, ricevos la foton kaj ankaŭ estis
eternigata en la Dokumento pri la
kreo de la Monumento, kiu estos enmurigata en la soklo de la Monumento!
Ĉiu inter vi varbu kaj kolektu monon ĉe viaj konatoj (ankaŭ ne-esperantistoj) kaj sendu de tempo al tempo al ni la liston kun la adresoj de
-

-
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la donacintoj.
La donacoj povos esti sendataj aŭ
rekte al
,,Internacia Esperanto-Muzeo
en Wien, T. Hofburg, Aŭstrio"
kun aldono „Zamenhof-Monumento"
en simpla letero kun respondkuponoj
aŭ vialanda bankbileto aŭ en nacia
mono al la Reprezentanto de IEMW
en via lando (vidu en ,,Informilo") aŭ
al UEA en :ROTTERDAM, ^;endrachtsweg 7.
Ni fiksas jenajn premiojn:
a) por grupoj aŭ unuopuloj, kiuj donacis almenaŭ en la baloro de 50
resp.kup.
1. premio: Katalogo de TEMW (ĉiuj 3 volumoj) almenaŭ pli ol 700
paĝoj
2. premio: Katalogo de IEMW
(volumoj 1 kaj 2) almenaŭ 500
pagoj
3. premio: Katalogo de IEMW
(volume 1-a, 461 pagoj)
4-13 po unu Esperanto el la duoblajoj de la Muzeo
b) por grupoj kaj unuopuloj, kiuj
kolektis kontribuojn de almenaŭ 50
resp.kup. la samaj premioj kiel
sub a).
La disdonado de la premioj okazos
laŭ la alteco de la kolektita aŭ donacita mono!
Kun plezuro ni sciigas la ĝisnunan
enpagon de kontriguoj jam antaŭ la
dissendo de ĉi tiu cirkulero:
Esperantogrupo, pli poste
sciigota S 3000.Unuopulo, pli poste sciigota S 600.
MABESOONE P. M., Vicprez.
de UEA, Amsterdam Gld. 75.MAILLARD D-ro Dojeno,
Bourg-la-Reine fr.fr . 10000.—
BASTIEN Louis, Honorprez.
de UEA, Paris fr.fr. 5000.
WiSTER Eugen, Doc. D-ro
techn., Wieselburg S 500.-KAFTAN Rud., Dir.
Horloĝmuzeo, Wien S 30.KALOUMENTOS P., Athinai S 30.—
STEINER D-ro Lothar, Wien S 100.
La tuta Monumento kostos proksimume S 40.000.— kaj jen proksimume
kun S 6000.— ni komencas la varbadon. Neniu postrestu!
Hugo STEINER,
dir. de IEMW, iniciatanto.
-

-

-

—

(daŭrigo de pag. 2)

donataj, se iu ne venos. Alle ili estos
enkalkulataj en via kotizo. Ĝis 1 de junio la mono, almenaŭ la duona, do
S 200.— devos esti sendotaj al ni.
Al demandoj aldonu respondkuponon. Ankaŭ familianoj povos parto
preni sub samaj kondiĉoj. Familioj
logos kune. Demandu la partoprenintojn de la lastjara Fervojista Feriosemajno kaj vi certe venos.
Kore Hugo Steiner, IEMW.

-
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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.
Penningen.: 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 3311, Amsterdam-Zuid, te1.795320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm.: Mej H. M. Mulder,Zilvermeeuwstr. 29 Badhoevedorp
Lefdel. U.E.A.: J. Telling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam. Postrek. 242619.
Vic-eefd. F. Weeke, IJsscldijk 20, Diepenveen. Postrek. 822075.

FINANCA RAPORTO L.E.E.N. 1956
ENSPEZOJ

Kotazoj
Donacantoj
Abonoj
..
Libro Servo
Skriba Kurso
Rentu mo
Deficito

.

.

.

13udĝeto 1956
G 3500.- 140.- 120.-

.

-

250.10.100.750.-

.larkonto 1956
G 3556.45
- 139.25
-

-

124.47
250.8.64
140.53

-

92.34

Budgeto 1957
G 4100.- 140.- 150.- 250.10.- 100.
200.-

G 4870.-

G 4311.68

G 4950.-

G 2200.-

G 2147.55
417.86

113.38

G 2400.
500.
350.
246.250.15.30.15.
500. 50.40.50.5.100.200. -79.120.-

G 4311.68

G 4950.-

ELSPEZOJ
Organo Kaj Red
Kunvenoj éefestraro
Administra estraro .
Repago Sekciaj Del
Kontribuo U.E.A
.
Ekzamena komitato
N.C.K.E
.

-

Biblioteko

Reprez. Univ. Kongr.
Ofie. Esp. Instr.

Salono Jarkunveno .

Distr. cefestraranoj
Teatra Servo

Gazetarservo
Propagando .
Diversa jo
Esperantist

.

.

,

-

900.350.210.250.15.30.
15.- 250.50.40.50.5.125.200.60.120.-

.

.

.

G 4870.-

-

379.52

-

-

-

-

210.250.15.30.15.250.50.40.
55.04
5.39.19

-

-

--

183.39

-

110.75
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El Niaj Sekcioj

Jarraporto 1956

,,La roterdama sekcio „Merkurio"
fondis komitaton sub la nomo „Roterdama Informa Komitato" ( Rotterdams Voorlichtingscomité betreffende
de Internationale Taal Esperanto) kun
la speciala celo konigi kaj disvastigi
Esperanto'n, ĝiajn valoron kaj praktikajn eblecojn, en ne-Esperantistaj
medioj kaj tiamaniere varbi novajn
Esperantistojn. La komitato bone konscias pri la multa kaj malfacila laboro, kiun ĝi trovos por atingi tiun celon. Tamen ĝin movigas viva entuziasmo kaj certeco pri nia idealo, kio
estas nepra kondiĉo por konvinka agado.
La komitatanoj kalkulas por sia
speciala tasko je kunlaboro kaj eventuala helpado de ĉiuj roterdamaj Esperantistoj.
Prezidanto de la nova komitato estas S.ro J. Calado, sekretariino F.ino
E. M. Maasbommel, Prunuslaan 63,
Rotterdam, telef. 85911."
E. M. Maasbommel.

Finfine ni povas fermi laborjaron kun
la konkludo: ui iris paŝon antaŭen! La
evoluo de nia ligo dum 1956 tute ne
estis sensacia sed esperiga. Unu al la
plej interesaj elementoj de tiu antaŭeniro certe estas la koresponda servo,
prizorgita de s-ro Vandevelde en Gent.
Legu pri ĝi la apartan raporton kiu
aperos en la sekvanta numero.
Ni speciale altiras la atenton de niaj
gemembroj je la tre grava influo de
prelegoj de fremdlandanoj, aŭ almenaŭ
ekstergrupaj samideanoj por instigi al
pli da aktiveco kaj por entuziasmigi la
novulojn. Tiel estis certe la prelego de
s-ro Bertram Potts, farita en Antwerpen kaj Brugge. Denove prezentigos
-eblecoj dum la nuna laborjaro: kaptu
ĝin se tio iel eblas !

Zaandam , P. L. Takstr.
-

64.

Nia kunveno okazinta en ,,De Vondel
school" bone sukcesis, dank' al la eminenta kunlaboro de S.ano H. Veenstra el .Amsterdamo.
En nia bone vizitita jarkunveno, kiu
okazis la 21an de marto en ,,De Karseboom" ni i.a. decidis pli intime kunlabori kun la aliaj zaanlandaj grupoj esperantistaj, kun kiuj ni jam okazigis
kunvenon en ,,Ons Huis" en Koog a.
d. Zaan, kie prelegis S.ano D. de
Waard.
Ni intencas gran dnombre partopre•
ni la provincan renkontiĝon dum .la
estonta öielirtago en Haarlemo. Detalajn informojn ni ankoraŭ dissen
dos.
Fine ni sciigas, ke ni aranĝos internan membro kunvenon je Jundvespere
la 13-an de majo je la oka horo en ,,De
Balerton" Westzijde kontraŭ No 105.
Venu eiuj.
La estraro.

Poŝtĝirkonto
G 1163.91
Kreditoroj
G 2155.37
Kaso
- 105.56
Kotizoj 1957
- 183.90
0.75
Banko
- 503.83
Abonoj 1957
28.25
3.60
. parkont.o
- 5158.33
Donacantoj 1957
6.50
0.75
Sonrubandoj k.t.p.
35.95
Propaganda Kaso
- 826.64
Flava Bro kuro
232.Kongresa Kaso
143.22
Debitoroj
- 1165.76
Rezervo
- 2760.40
Kapitalo
1-1-56 G. 2353.40
De f c. 92.34- 2261.06
G 8365.34
G 8365.34
-

Familia Tago en Haarlem
duin. (:ielirfago. ?a 30an de majo.

La 31an de marto renkontiĝis en
Alkmaar estraranoj cie la distrikto
Nd.-Holland (trans la Noordzeekanaal kaj ili decidis organizi dum Ĉiel-

irtago familian tagon en Haarlem.
La intenco estas ankaŭ inviti la aliajn sekciojn en Nd.-Holland kaj plue
ĉiujn esperantistojn en N.H. kiuj nc
estas membroj de L.E.E.N.
La provizora programo estas: inatene, prelego. Posttagmeze, ekskurso,
verŝajne al Linnaeushof.

Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdalenastraat 29, Kortrijk.
Sekretario: Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, St.-Kruis, tel. 34935 .
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.: Drs. Fern. Roose, Ste. Klaradreef 59, Brugge.
Koresponda kurso : H. Pirennelaan 25, Gentbrugge.

kretario, de tempo al tempo ankaŭ la
Kasistino kaj nia peranto por UEA
devis plenigi la lokon rezervitan al
FL.L.E. Ne aperis raportoj pri la sekciaj aktivecoj - ne unu dum la tutaj,
jaro - krom de sekcio Brugge, kompilita de la redaktoro mem ! Tamen unu
escepto! Ni dankas fratan Arni el Gent
pro liaj valoraj artikoloj kaj esperas
ke li daŭrigos,

UEA: en la jarlibro de UEA 1956
aperis 8 reklamoj el nia lando, inter ili
tutpagaj reklamoj de la urboj Antwerpen, Gent & Luik. En la sama jarlibro
aperis la nomoj kaj adresos de 32 delegitoj aŭ fakdelegitoj de FL.L.E. nomitaj,

KONGRESO: Beneluksa kongreso okazis en Gent, zorge organizita, laŭ loka
kutimo, de nia sekcio en Gent, plifortigita kun kelkaj membroj de RBLE. Por
la detala raporto, vidu la junian numeron de F.E.

SEKCIO.1 KAJ REPREZENTANTO.

bind.

„

gld.
3.50

fr.
56.

4.50
6.75
5.50
8.50

72.90.80.200.
70.

4.50

bind.

bro..

5.50
10.50

bind.
7.60
Juyosiauio kaj ĝiaj popoloj
Tartarin de Taraskono (Daudet) tole „ 6.60
6.Sinjoro Tadeo (Mickiewicz)
Vagado sub Palinoj (Ribillard) broá. 2.50

Tre viglaj estis sekcioj Brugge, Gent
kaj Loveno. Nia reprezentantoj en Astene organizis ekspozicion kaj kurson.
KUNVENOJ

Okazis du jarkunvenoj, kaj la estraro
kunsidis tri fojojn dum 1956.
La sekretario
Macrtens G.

KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ
Palaco de Danĝero (Wagnalis)
(Romano pri la vivo de S-ino Pompadour)
Pro Iŝtar (Luyken)
Ce la Sanktaj Akvoj (de Heer)
La Granda Aventuro (Szilagyi)
Hungara A ntologio
Sur sanga tero (Baghy)
Strato de 1' fiŝanta kato (Fóldes)
Fundamenta Krestonratio

FAMILIAJ MEMBROJ : el 34 familiaj
membroj, lotumado indikis s-inojn Vandevelde, Debrouwe kaj f-inon Hofkens
kiel gajninlojn de la ĉiu-jaraj premioj.

-

140.
88.110.99.-

„

ESTU HOMO

(de Petro .Beiswanger Germanu jo)
Abomeno al v:, homkerpa formiko;
de arnbieio. profito ĉasita ^naŝin'.
Cu zi forgesis pri dia destin'
kaj dio kreis numeron en statistiko?
Vin sklavan tradicio, kutimo, farise'.
Vi dronas en diagramoj kaj
•41ima banalo.
Relevu vin. fine el koto al nura ide'.
sur monton por eskap' el inkuba valo.

-

-

B. J. J. Albers
een. Kasisto

kun LEEN, aperis li fojojn, sub la ĉefredaktoreco de s-ro Weeke F., kaj la
redaktoro de FL.L.E., s-ro Roose 9'. La
plumo de niaj geliganoj, same kiel dum
la antaŭaj jaroj, restis trankvile en la
inkujo, tiel ke la redaktoro kaj la se-

Flandra Ligo Esperantista.

-

-

BILANCO (31 Decembro 1956)

FLANDRA ESPERANTISTO:
Nia revuo, ĉiam ankoraŭ en kunlaboro

5

La JARLIBRO 1957, de U.E.A. unua
parto ankaŭ ĉi jare aperis en la kuti-

ma formo. Prof. D.ro Ivo Lapenna
verkis la antaŭparolon. Lenerale la
enhavo estas samspeca kiel en aliaj
jaroj sed nun aperis en ĝ i fotojn pri
la diversaj funkciuloj de la estraro
kaj oficistoj de U.E.A.
Al aktivaj membroj ĝi donas denove multajn praktikajn informojn. Sur
pago 97 trovigas erara paĝo-indiko en
la komuniko „Antaŭ ol skribi al delegito legu paĝon 80". Tio devas esti
96 kaj sur paĝo 302 en la laŭlanda
resumo de la delegitaro oni ne mendis la ĉefdelegitojn kaj ne distingis
en speciala kolona la fakdelegitojn.

Por Za studo:
Honderd vragen over grammatica en onderwijs
kartonita
La konsilanto (Degenkamp)
Leidraad Esperanto Litaratuur (Degenkamp)
Post la kurso (de Bruin en Faulhaber)
Gebonden ,.Mijl (Faulhaber)
Eigennamen in Esperanto ( Degenkamp)
Tra la Labirinto de la gramatiko (Faulhaber)
Esperanto Leerboekjes voor de lagere school (Appel)
Deel I en Il, per deel
Methodisch Leerboek (Dirksen)
Gramofondisko kun salut paroloj de Universala
Kongreso de Esperanto, Bologna 1955. 175 mini.
Nerompebla. 45 RPM.
Gramofondisko „La Kultura Valoro de Esperanto"
(D-ro Prof. I. Lapenna)

11.;3.11.
0.75
0.75
9.75
1.50
1.50

24.

2s• -

G.6.-

MENDU ĈE:
Libro-servo LEEN, Pythayorasstraat 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 afrankon tinlanden.

Kaj akiru horon de reorientigo
kaj trankvila bilans'. La
libero kaj klas'
de t' nature estos por decidi instigo;
kion vi, ŝuldas al la hom-:nfanar'.

Korespond-Anoncoj

Langmár Jozsef, inĝniero, V. Október 6-u. 4 Budapest, Hungarujo.
Liszkai Jozsef, mekanisto, VII.
Bethlen G-u. 10, Budapest, Hungarujo.
Stojan ŝopor, poŝt-kesto, Targoviste,
Bulgarujo.
B. Czechowski, str. Okopy 6. Krako•
vo, Polujo.
Margarita Enĉeva Parvanova Str.
Vladimir Zaimov 10 SOFIA Bulgarujo
kaj Aksella Lazarova Str. janko Zahunov 12 SOFIA ambaŭ studentinoj en
filologio deziras korespondi.

T
6

FLANDRA ESPERANTISTO
4! ° UNIVERSAL
KONGRESO

DE ESPERANTO

DUA BULTENO: Fine de februaro ĝi

42-a Universala
Kongreso de Esperanto
Marseille - 3-10 aŭgusto 1957 - Francujo
Adreso: 32, Cours Estienne d'Orves, Marseille, Francujo.
Telefonoj: PRado 55-46; FErréol 96-18.
Telegrafo : Esperanto.
Banko : James Rosa, Marseille.
Eirkontu : Groupe Esperantiste - Marseille n-ro 156-15.

Honora Komitato

NOVAJ KUNVENOJ : Anoncis fond-

Protektanto: s-ro René Coty, prezidanto de la Franca Respubliko
Membroj :
S-ro Guy MOLLET, ĉefministro.
S-ro Christian PINEAU, Ministro por

kunvenon:
- Asocio de Juristoj Esperantistaj,
Prof. I. Lapenna, 77 Grasmere Av.,
Wembley, Britujo.
- Internacia Polica Ligo, s-ro A.
Weide, Eggerstedtsrasse 41, Hamburg-Altona, Germanujo.

S-ro Gaston DEFFERRE, Ministro de

A NTA UKONGRESA ARANEO: La 13-a

Eksterlandaj Aferoj.

Transmara Francujo, urbestro de
Marseille.
S-ro René BILLERES, Ministro por
Publika Instruado.
S-ro Gérard JAQUET, Subministro por
Informado.
S-ro Edouard HERRIOT, iama ĉefministro, membro de la Franca Aka»
demio, urbestro de Liono.

S-ro Maurice GENEVOIX, inembro de
la Franca Akademio.

S-ro Marcel PAGNOL, membro de la
Franca A kademio.
S-ro Jules ROMAINS, membro de la
Franca Akademio.

S-ro Maurice FRECHET, membro de la
Scienca Akademio.

S-ro Gaston BERGER, yenerata direk-

toro por supera instruado.
S-ro Gaston ROUX, uenerala direktoro
por junularo kaj sportoj.
S-ro André ALLIX, Rektoro de la Universitato de Liono.

S-ro Albert BAYER, ccoerita profesoro
ĉe la Sorbono.

Lokaj aŭtoritatoj:
S-ro Raymond HAAS PICARD, Prefekto.

F-ino Irma RAPUZZI, senatanino, vicurbestro.

S-ro Denis PADOVANI, prezidanto de
Ia regiona Eenerala Konsilantaro.
S-ro Jules BLACHE, Rektoro de la
Universitato de Ais.
Prof. D-ro André AUDINET, Dojeno
de la Jura Fakultato.

Prof. D-ro Jean MORIN, Dejeno de la
Medicina Fakultato.

Prof. D-ro Pierre CHOUX, Dojeno de
la Scienca Fakultato.

Prof. D-ro Jean-Rémy PALANQUE, Dojeno de Za Beletristika Fakultato.

S-ro Pierre KELLER, Prezidanto de
la komercu ĉambro.

S-ro Jacques LAFITTE, Akademia Inspektoro.

S-ro Pierre GACON, estro de la akade mia fako porjunularo kaj sportoj.
S-ro René GABORIT, estro de la departementa fako, junularo kaj
sportoj.

FLANDRA ESPERANTISTO

Internacia Junularkunveno de TEJO okazos de la 27-a de julio gis
la 2-a de Aŭgusto 1957 en Vilieneuve-lez-Avignon ( Sud-Francujo). La Kunveno estas oficiala
agnoskita de LKK en la kadro de
la antaŭkongresaj manifestacioj.

ANTAUKONGRESO EN PARIZO : La

Universala Kongreso akceptas aliĝojn al sia oficiala Antaŭkongreso en Parizo (31 julio - 2 aŭgusto
1957) : kotizo 600.— Fr.Fr. Povas
aliĝi nur kongresanoj de la Universala Kongreso.

estis sendata al ĉiuj kongresanoj.
En ĝi troviĝas plenaj informoj
por logado kaj ekskursoj.

PROTEKTANTO: S-ro René Coty, pre-

zidanto de la Franca Respubliko,
akceptis esti protektanto de la
Universala Kongreso.

STATI STIKO : (ĝis fino de februaro) :

Alĝerio 1, Aŭstrujo 13, Belgujo 9,
Brazilo 3, Britujo 57, Bulgarujc 6,
Cefioslovakio 2, Danlando 18, Finnlando 10, Francujo 232, Germanujo 64, Hispanujo 18, Italujo 94,
Jugoslavio 28, Japanujo 2, Kongo
Belga 2, Maroko 4, Meksikio 2,
Monaklando 3, Nederlando 29, No rvegujo 5, Novzelando 2, Polland o
5, Portugalujo 5, Svisujo 16, Svedujo 37, Turkujo 2. Usono 3, Venezuelo 1. Entute 673 el 29 landoj.

Gian Carlo Fighiera
Konstanta Kongresa Sekretario

Europa Junulara Tendaro
Gejunuloj, la kultura sekcio de la
RONDO DE LA NACĴANTOJ en MARMANDE (Lot et Garonne Francujo)
organizos de la 1-a de julio ĝis la 31-a
de aŭgusto 1957 tendaron de junaj Eŭropeanoj.
CELO: Interfratigi la junularon de
dekkvar landoj najbaraj de Francujo.
RIMEDOJ: Sportoj (speciale Naĝa
do), praktiko de lingvoj, diskoj, muziko, folkloraj manifestacioj, malaltprezaj ekskursoj al Lourdes, Pirineoj, Biarritz, Arcachon ktp.
KONDICOJ: Gejunuloj 16 ĝis 25-jaraj ; dato kaj daŭro laŭ bonvolo de la
partoprenanto; membrokarto kun akcidentasekuro, prezo 500 francaj frankoj; nutrado potaga: de 250 ĝis 400
francaj frankoj; se eble kunporti tendon, se ne senpaga loĝigado.
Enskribiĝi antaŭ la 15a de Majo,
skribante al 2-ro VARAILLON, Stacidomo, Francujo, aldonante neuzitajn
vialandajn poŝtmarkojn por la respondo.
-

-

Unu komuna lingvo
EN ĈIUJ LERNEJOJ DE LA MONDO
La nederlanda gazeto „Het Parool"
en sia numero de la 29a de marto publikigis intervjuon kun S.ro Wim Kan
kaj ties edzino Corry Vonk, kiuj faris
laŭ profesian rondvojaĝon en Sud-afriko. S.ro Wim Kan estas nia konata
kaj ŝatata humoristo kaj finante sian
intervjuon li diris: „Mi ne komprenas
ke en la mondo estas elspezata tiom
da mono por miltistaj aferoj, nu, eble
tio estas necesa. Sed mi ne komprenas, ke oni en la Unuiĝintaj Nacioj ne
faras planon por instrui en ĉiuj lernejoj de la mondo unu komunan lingvon,
tiuokaze la unuaj miskomprenoj foriĝas. ĉar de tio venas ĉiaj mizeroj".
Ni ĝojas pri ĉi tiu eldiro de S.ro Kan,
ĉar li tiel sincere esprimis la simplan
solvon de la lingvaproblemo. Kvankam S.ro Kan ne nomis la lingvon Esperanto ni opinias tamen lia eldiro
jam valora pro tio ĉar estas ankoraŭ
multaj homoj, kiuj opinias ke unu
komuna lingvo por la tuta mondo ne
estas necesa. Tial ju pli da personoj
proprasperte sentas la bezonon de unu komuna lingvo por la tuta mondo
des pli da ŝancoj havos nia lingvo Esperanto, fariĝi akceptita kiel tiu komuna lingvo.
F. W.

.

La Esperantista grupo el tiu urbo,
laŭlonge de la Rodano, nome „La Bona Stelo" organizas internacian amikan rondon de la 27a julio posttagmeze ĝis la 2a aŭgusto vespere. En tiu
tempospaco vi ricevos plenan pensionon kun vino kaj loĝejon en komfortaj dormejoj kaj vi faros tri tuttagajn
ekskurso.in por la prezo de nur 8.000
francaj frankoj. La ekskursoj montros al vi la antaŭ Alpojn, Vercors, la
romanan urbon Vaison, Nyons, la grotegojn de Orgnac kaj la belegan Rodanan valon.
Petu informojn pliajn ĉe „Bona Stelo" Rue Pêcherie 31, ROMANS (Drbme) France.

Antau-Kongreso
en Parizo

(Internacia Konferenco de la PopolUniversitatoj)
Tiuj, kiuj en 1937 partoprenis la Internazian Konferencon „Esperanto en
moderna vivo" certe memoras pri la
organizo kaj la programo de tiu konferenco.
Tiun-ĉi jaron, en Parizo, oni aranĝos
sensacian manifestacion kiel antaŭ-kongreson al la Universala en Marseille.
En la kadro de tiu antaŭ-kongreso,
estos la unua internacia konferenco de
la Popol-Universitatoj.
La antaŭ-kongreso kaj la konferenco
havos kiel lokon la Palacon de Unesko
mem, kaj la partoprenontoj de ambaŭ
aranĝoj povos ĝui la diversajn allogajojn, kaj eĉ togrneze kaj vespere manĝi
en la restoracio de la Palaco de Unesko.
Mardon, la 30-an de Julio, la dejorantoj de la Esperantista Fervoja Asocio
en Francujo akceptos la aliĝintojn ĉe
ilia alveno en la diversaj stacidomoj de
Parizo.
Merkredon, la 31-aga de Julio,

la programo estos jena:
9a h. Solena malfermo de la konferenco kaj de la antaŭ-kongreso.
l0a h. Parolado pri .,Kion, unuflanke
Unesko, aliflanke la Popol-Universitatoj,
alportas al la internacia komprenigo ?"
lla h. Laboroj de la tri komisionoj:
la komisiono : Cenerala organizado.
Difino de tio, kio devas esti Popol-Universitatoj. Disvastiĝado kaj eblecoj de
la socio de eŭropa Popol-Universitatoj.
2a komisiono: Interrilatoj inter la
Popol-Universitatoj kaj la neregistaraj
asocioj, Unesko k aj Eŭropa Konsilantaro.
3a komisiono: Rilatoj inter la PopolUniversitatoj por plibonigado de la plenaĝula edukado: a) Lingva obstaklo,
ekuzo de helpa lingvo; b Korespondado inter membroj ; c) Vojaĝoj al aliaj
landoj, akcepto de delegitoj de P. U.
fare de P. U. kaj de membroj ee P. U.
fare de aliaj membroj.
(Je la 10a h. estos ankaŭ turisma
vizito de la historiaj kvartaloj de Parizo, por tiuj, kiuj tion preferos).
14.30 Daŭrigo de la Iaboro de la komisionoj. (Vizito de la modernaj kvartaloj de Parizo por tiuj, kiuj ne deziros
partopreni en tiuj laboroj).
19a h. Oficiala akcepto de la kongresanoj en Ministerio por Nacia Edukado.
22a h. Nokta vizito de Parizo.
Jaŭdon, la 1-an de Augusto

9a h. Daŭrigo de la laboroj de la komisionoj.
10.30 Prelego pri „Bolo de internacia
helplingvo por faciligi la popolan kulturon.
12a h. Oficlala akcepto en la Urbdomo de Parizo.
13.30 Tagmanĝo sur rivero Seine en

ŝipeto.

15a h. Daŭrigo de la laboroj de la
komisionoj.
17a h. Ferma kunsido. Aprobo de la
raportoj.

La Kristano kaj La Doloro
Oni certe rememoros ke pasintjare,
lia Sankteco Pio XII, prilumis la konsciencojn de la kristanoj, pri la permeso de nasko sen doloroj.
La Papo en la fino esprimis la esperon ke liaj aŭskultantoj trovos en
liaj eldiroj, kuraĝigon en la plenumo
de siaj devoj, kaj pli da konscio de sia
respondeco.
I. Cu ekzistas ĝenerala morala devigo
rifuzi la uzon de anesteziajoj, kaj
devigo akcepti la doloron pro kredo
koncepto?
La Sankta Patro respondas klarigante ke la sufero povas esti rimedo de
spirita progreso, sed ankaŭ povas malhelpi la akiron de superaj bonajoj kaj
interesoj. Tial ĉiu estas libera agi, rilate la suferon, laŭ sia propra konscienca koncepto.
La bazaj principoj de la anestezia
scienco ne havas kontraŭajojn. Ĝi
kontraŭbatalas forton kies sekvo estas
ĉefe malutila.
La kuracisto kiu akceptas la metodon, kontraŭagas nek la moralajn
principojn, nek la kristanan idealon.
Li klopodas, laŭ la ordo de la Kreinto,
submeti la doloron al la potenco de
l'homo, laŭ la principoj pri la sufero
antaŭmetitaj de la S-ta Patro.
La paciento dezirante eviti aŭ mildigi la doloron povas, sen konsciencmaltrankvilo utiligi la rimedojn 3Itrovitajn de la scienco kaj kiuj, en si
mem. ne estas malmoralaj. Specialaj
cirkonstancoj povas dikti alian kon-

20.45 Kabareda vespero senpage oferata al ĉiuj kongresanoj.
Vendredon, 1a 2 -an de Aŭgusto
9.30 Foriro por la vizito de Versailles,
la kastelo, la Trianonoj. Tagmango en
Versailles. Vizito de la kastelo de Valmaison.
Vespere, foriro al Marseille por la
partoprenontoj de la Universala Kongreso.
Ni petas la esperantistojn, ke ili bonvolu tuj rilati kun la gvidantoj de la
Popol-Universitatoj de siaj urboj aŭ
regionoj, por ke ili venu Parizon. Plej
bone estus, se la delegitoj al la konferenco de la Fopol-Unversitatoj estus
esperantistoj.
La diskutoj dum la konferenco povos
okazi en la lingvoj angla, esperanta,
franca, germana, sed Ia tradukoj okazos nur en Esperanto.
Tiu konferenco estos do la unua provo de la eblecoj de Esperanto por internaciaj konferencoj, kies roloj estu
tute apartaj de la esperantista propagando.
Estu konsciaj pri la graveco de nia
eksperimento. Nepre, helpu nin!
Por la Organiza komitato de la
antaŭkongreso en Pariza kaj de
la Unua Internacia Konferenco
de la Popol Universitatoj.
Pierre PETIT, Prezidanto
-

dutmanieron, sed la devo al abnegacio
kaj al interna pureco ne kontraŭas la
uzon de anesteziajoj.
II. Cu la forigo de la konscio kaŭzata
de narkotiloj estas pravigebla laŭ
la spirito de la Evangelio?
La anestezio forigas la doloron
sed ne la konscion. La narkotiloj for•
rrenas la konscion de la malsanulo
do, kreas alian problemon!
La Pago deklaras ke ĝis certa grado se oni plenumas la necesajn kondiĉojn, la narkozo (dormo kaŭzita de
narkoliloj) kaŭzanta malpliigon aŭ
kompletan forigon de la konscio estas
permesata de la natura moralo kaj
akceptebla de la spirito de la Evangelio.
Pio XII kondamnas samtempe la uzon de narkotiloj kun la celo havigi al
si agrablajn sensaciojn.
III. Cu la uzo de narkotiloj estas permesata al personoj en rnortdanĝero? ĉu oni povas uzi ilin se ili
verŝaine okazigos malplilongigon
de la vivo?
La Papo rekonas ke la sufero povas
esti fonto de novaj kulpoj, tamen li
rimarkigas ke oni ne devas malhelpi
la mortonton elaĉeti sin per la sufero,
aŭ eviti al Ii. per anestezio, konscian
finon. Kuracisto kiu donas narkotilon al mortonto kiu petas pri ĝi, ne
estas kulpa; la mortonto mem estas
respondeca pri tiu ago. „Sed se la
mortonto plenumis ĉiujn siajn devojn
kaj ricevis la lastajn Sakramentojn,
daŭrigis la Papo, se la kuracisto juĝas
anestezion necesa, se li ne troigas la
dozon permesitan, se li zorge kalkulis
ĝian fonton kaj daŭron kaj se la paciento konsentas. tiam ne estas malhelpajo; la anestezio estas morale permesata. „Kontraŭe la Sankta Patro
solene renovigis la kondamnon de la
Eŭtanazio „t.e. la uzo de narkotiloj
kun la celo kaŭzi aŭ plirapidigi la
morton."
Li tamen precizas: ,,Se inter la narkozo kaj la malplilongigo de la vivo
ne estas rekta kaŭza ligilo kun la volo de la interesatoj aŭ per la naturo
de la aferoj (tio estus la kazo se oni
ne povus forigi la doloron sen mallongigi la vivon) kaj se tamen la administrado de narkotiloj per si mem havas du apartajn efikojn, unuflanke la
mildigon de la sufero kaj aliflanke la
malplilongigon de la vivo; ĝi estas permesata."
„Kiel ni jam klarigis, daŭrigis la
Papo. la heroa kristana idealo, ne devigas, almenaŭ ne en ĝenerala senco,
la rifuzon de narkozo alimaniere rajtigita, eĉ ne ĉe la alproksimiĝo de la
morto; ĉio dependas de konkretaj cirkonstancoj. La decido la plej perfekta povas estis tiel en la akcepto kiel
en la rifuzo." Frato Arni.
(Ekster respondeco de la redakcio).
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LA STUDANTO
Jen la (justa formo de
Ekzerco 38 A:
1: „Bonan tagon 1), sinjoro butikisto 2),
mia filo baldaŭ festos 3) sian
sn21aikĝtgjo)."2r:„B,na

mi povas konkludi 4), ke vi deziras aĉeti 4) donacon." 3: „Efektive 5); mia fllo
tre ŝatas ĉarpenti 6)." 4: „Vi plej bone 7, povas aĉeti 6) skatolon da ĉar_
pentiloj 8)." 5: „Cu mi povas aĉeti 6)
la ilojn ankaŭ aparte 7)?" 6: „Jes, sed
estas tre praktike 9) havi la tutan ilaron en unu skatolo." 7: „Vi estas prava,
sed li boras truojn en la plej malmolan
lignon 10) per mia borilo 11). 8: Li segas la lignon per mia segilo 11) kaj
batas la najlojn en la lignon 10) per
mia martelo 12). 9: Li tiras la najlojn
el la ligno 13) per mia najlotirilo 11)."
10: „Verŝajne li brosas siajn dentojn ne
per via dentbroso 14) ; mi rekomendas
al vi donaci al li 15) novan (dent) broson 14) !"
Rimarkigoj kaj klarigoj:

1) En tia saluto oni uzas Za akuzativan
formon (kun la litero n), ĉar gi estas nekompleta frago, kiu estus en
kompleta formo: „(Mi deziras al vi)
bonan tagon."
2) Tia alparola formo, kiun oni nomas
„vokativo" estas en la nominativo
( formo sen la grava litero n!).
3) La vorto ,.baldaŭ" en la frazo postulas la futuran formon de la verbo
(futuro — estonta tempo).
4) La predikato konsistas el du verboj:
la unua indikas Za prezenton (—_ estantan tempon), la dua estas en la
infinitivo (ne influata de Za tempo) .
5) Ne diras ion pri substantivo aŭ pronomo, do estas adverbo kaj bezonas
Za fina ĵon -e.
6) Denove du verboj : la unua en la
prezenco, la dua en Za infinitivo.
Vidu noton 4.
7) Diras ion pri la predikato. Do adverbo. Komparu. noton 5.
8) Post la prepozicio „da" neniam akuzativo. La substantivo antaŭ la prepozicio ricevas la akuzativan formon,
se ji estas rekta objekto en la frazo.
9) La predikativo (= naamwoordelijk
deel van het gezegde) ricevas la adverban formon :
a: se la subjekto mankas: „Estas
varme."
b: se la sub jekto estas subjekta frazo: „Estas necese, ke vi studu."
c: se la subjekto estas infinitivo de
verbo: „Havi (la ilaron en unu
skatolo) estas praktike." „Studi
estas necese."
10) Akuzativo por indiki la direkton
kaj anstataŭi la prepozicion „al":
al en la ligno — en la lignon.
11) Aldonante la sufikson „il" al la
verba radiko, oni formas la nomon
de la instrumento.
12) Ne : martelilo! La nomo de la instrumento estas la substantiva radi-

ko, el kiu oni formas la verbon
„marteli", ne inverse!
13) Post la prepozicio „el" neniam akuzativo ! La direkta akuzativo nur, se
já anstataŭan la prepozicion „al".
Komparu noton 10!
14) „Broso" estas substantiva radikvorto, el kiu oni formas la verbon
„brosi". Do ne diru : brosilo ! Komparu noton 12.
15) Korektante tiun linion, la kompostisto forgesis la vorton „li" post „aI".
Jen la justaj formoj de 1a verboj de
Ekzerco 37 B:

1: ... ni vidis 1) aman paron promenanta 2 )
aŭdis 1) ilin babilantaj 3) . 2: regis 1). 3: Si diris, ke ŝi
volas 4), ke li venu 5). 4: Li protestis,
ke li ne povas 6) veni 7) ... li
havas 8). 5: Ni rimarkis, ke ŝi estas 9)
.... . 6: Li klarigis, ke li ne povas 10)
veni 7), kiam ŝi volas 10), ke li venu 5).
7: Por iom mildigi 11) .... ŝi diris, ke
ŝi ne volas 4), ke li venu 5), sed ke ŝi
esperas 4), ke li frue venos 12). 8: Ni
facile povis 1) konstati 7), ke tiu diro
plaĉas 4) ..., ĉar li .... diris 1), ke ŝi
estas 4). 9: Li diris 1), ke li jam scias 4), ke li havos 13)
kaj do
povos 13) veni 7) frue. 10 • ni daŭrigis 1), konstatinte 14), ke regas 15).
Rimarkigoj kaj karigoj:
1) La tempadjekto „pasintsemajne" en

la unua frazo postulas ĉi tie Za preteriton (— estintan tempon) .
2) Objekta predikativo. Sen n ! d i tie
taz gas ankaŭ la infinitivo : „promeni".

3) Objekta predikativo ĉe „ilin". Sen
n. ; kun j! Ankaŭ: „babili". Komparu noton 2.
4) Ne-rekta parolo!
5) Volitivo (— u-modo) ! Ja dezir-esprimo !
6) Se la protesto validas generale por
la tuta semajno: „povas" (ne-rekta
parolo). Se r)i rilatas nur la samtagan ne-povon: „povis".
7) La predikato konsistas e1 du verboj:
la unua en Za indikativo (prezenco
aŭ preterito), Za dua en Za infinitivo.
8) Ne-rekta parolo. Prezento, ĉar tiu
predikato rilatas al „la tuta semajno".
9) Ne-rekta parolo ankaŭ post verboj
esprim•antaj percepton, observon, rimarkon k.t.p.
10) En íjenerala senco: -as : nur pri Za
ĵusa kazo: -is.
te) Za
11) Post „por" (— om
infinitivo.
12) Post „esperi" sekvas ne volitivo,
sed indikativo (plej ofte futuro).
Vidu „Pl. Gram." § 349. Rim. I.
13) Ne-rekta parolo. Futuro pro la tempadjekto.
14) Adverba participo signifanta: „post
kian ni konstatis". Do : -Jute.
15) Ne-rekta parolo. Vidu noton 9.

NOVAJ EKZERCOJ
Ekzerco 39 A

(por gekomencantoj) :

El la interkrampaj vortoj elektu la
i)ustan :
1: La legombutiko „La Ora Terpomo"
(ekzistis-konsistis) 25 jarojn. 2: Ĝia
estro volis (celeb•ri-festi) la (arĝentanoran) jubileon. 3: Li (kunmetis-komponis) belan figuron en la montrejo. 4:
La figuro (ekzistis-konsistis) el (brasikoj-karboj) kaj fruktoj. 5: Gi (imagisprezentis) verdan (astron-stelon) sur
flava (fono-fundo-grundo) kaj kun ruĝa
rando. 6: Vespere la butikestro (iluminis-ilustris) ĉion per (multaj-multe da)
lampetoj. 7: Amaso (da-de) homoj (vizitis-frekventis) la butikon. 8: Ili ĉiuj
(akiris-ricevis) frukton (done-donace).
9: Granda familio (akiris-ricevis) (faskon-grapolon) (da-de) (radikoj-karotoj)
kaj (faskon-grapolon) (da-de) vinberoj.
10: Estis (granda-grandioza) (ceremonio-festo-soleno) .
Ekzerco 38 B
(por geprogresintoj) :

Faru dek fratojn, en kiuj estu po
unu el la ĉi-subaj vortoj en sia justa
signifo :
1: Frago. 2 : Frajo. 3: Franĝo. 4: Fran-

ko. 5: Frambo. 6: Friso. 7: Frizo. 8:
Fundo. 9: Fungo. 10: Funto.

Ekzercojn korektotajn gelegantoj sendu

(kun poŝtmarko por Za resendo!) al la
kompilinto de la rubriko: S. S. de JONG
Dzn, Waltaweg 3, TJERKWERD (Fr.),
Tel. 0 5157 - 726.

Enketo
En la telefonlibro en Amsterdam
staras sub Ia litero E du adresoj de
la Esperanto movado: unu por la libro
servo kaj unu por la propagando servo.
Ankaŭ en Haarlem staras en la telefonindikilo sub la nomo. Esperanta
la adreso de sinjoro de Wolf.
Por ke ni havu superrigardon pri tio
en la tuta lando vi bonvolu raporti al
via sekretario de la propagando servo.
Hans Bakker
v. Tuyll v. Serooskerkenplein 33
.Amsterdam-Z.

Raporto de la Kaskontrolintoy
Subskribintoj H. Wensel kaj J. L.
Mast kontrolis la librotenadon de la
kasisto de la Nederlanda Esperanto
Asocio „L.E.E.N." S-ro B. J. J. Albers,
pri la jaro 1956, kaj konstatis, ke ĉio
estas en ordo.
Ili proponas malŝarĝi S-ron Albers
kun danko pro la bona administrado.
H. WENSEL
J. L. MAST

-

Amsterdam, la San de aprilo 1957a.

