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Nia 5a Beneluksa Esperanto-Kongreso
_ Kiam ni sidis
^,Snr)
,^en la vagonar
ro veturanta
--. ^o. = al nia kongres^ĉ
urbo, la ĉielo
estis blua kaj
la suno sendis
Fiwis
sian varmon
al la tero, kiu
kun ĝuo absorbis la v armij gajn radiojn
dis volvante si
ajn plej helajn
her b-kaj flortapiŝojn. Ni jam antaŭĝojis pri Ja
venontaj kongrestagoj kaj malpacience atendis la momenton de la alveno.
Sed veninte en la proksimo de la „Lumurbo", ni vidis, ke la ĉielo pli kaj pli
nubkovriĝas. Baldaŭ la suno malaperis post dikaj malhelaj nuboj kaj de
tempo al tempo fulmstrioj zigzage flugis tra la malhela ĉielo. Jen forta
krakbruo kaj la unuaj pluvgutoj montris sin sur la kupeaj fenestroj. Intertempe la vagonaro atingis la stacidomon, haltis kaj ni elvagonigis. Veninte en la stacidoman vestiblon ni
tuj ekvidis esperantan flageton ĉirkaŭ
kies potanto jam grupigis aliaj ĵus
alvenintaj gesamideanoj inter kiuj ni
tuj rekonis malnovajn geamikojn. La
revido estis vere gojiga kaj sub la
gvidado de la samideano kun la flaget.o ni akiris al la kongresejo dum ke
la pluveroj jam plimuitigis kaj la fulmotondro bruegadis super niaj kapoj.
La distanco de la stacidomo al la
kongresejo ne estis granda; baldaŭ
ni estis en la akceptejo kie ni ricevis
niajn kongresdokumentojn.
Intencante iri al nia hotelo, kiu trovigis nur je kelkaj paŝoj de la kon-Kresejo, ni volis forlasi la kongresejo.'
sed ho ve la pluvo falis nun torente
el la ĉielo kaj ne estis eble eliri la
kongresejon ne riskante gishaŭtan
malsekiĝon. Estis eĉ gesamideanoj alvenantaj aŭtomobile, kiuj ne riskis
forlasi sian veturilon pro la pluvego,
kiu tiel longe daŭris ke la akcepto de
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Ia kongresanoj fare de la L.K.K., fik-

sita je la 16a horo ne povis okazi, ĉar
multaj gesamideanoj ne povis atingi
ĝustatempe la kongresejon. Ankaŭ Ia
akcepto fare de la urbestro en la urbdomo ne povis okazi en la fiksita horo. Tamen iom post iom la pluvo
malpliigis kaj estis proksimume je duono post la dek sepa kiam la urbestro
per trafa parolado salutis la geinvititojn kaj deziras al nia kongreso
multan sukceson. La urbestro diris ke
li proprasperte scias ke la multlingveco en la mondo estas vera malhelpajo por la facila interkomprenigo cle
la popoloj kaj tial li ĝojas ke estas
idealistaj homoj, kiuj pro la bono de
la homaro volas streĉi siajn fortojn
por forigi ĉi tiun gravan barilon.
Post la akcepto en la urbdomo la
kongresanoj iris en diversajn restoraciojn iom plenigi la stomakon kaj
proksimume je la 20-a la kongressalono plenigis per la kongresanoj por
ĉeesti Ia oficialan malfermon de la
kongreso kaj ĝui la interkonan vesperon.
Formigis gaje babilantaj grupoj kaj
regis tuj tiu intima etoso pro kiu niaj
kongresoj estas tiel konataj. Post kiam la prezidanto de la L.K.K., S.ro J.
Mols per kelkaj trafaj vortoj bonvenigis la ĉeestantojn oni vidigis al la
grandnombra ĉeestantaro helajn filmojn pri la renovigo de la kongresurbo. La filmoj vekis grandan intereson iaj estis forte aplaŭdataj. Post
la montrado de la filmoj aperis muzikistoj sur la scenejo kaj oni komencis la arangadon de la salono por dancado, kiu daŭris proksimume ĝis meznokto, kiam la kongresanoj iom post
iom .forlasis la salonon por iri en la
liton, kaj tiel fakte tro rapide jam forpasis la unua tago de nia kongreso.
La dua tago, dimanco, komencigis
per protestanta kaj katolika diservoj
kaj proksimume je la deka la kongresanaro denove plenigis la salonojn por
ia jarkunveno de la kunlaborantaj
asocioj. Samtempe oni organizis ekskursojn por tiuj, kiuj ne volis ĉeesti
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Adres-Ŝanĝiĝo
La adreso de la Akademio de Esperanto kaj de flia prezidanto, S.ro Inĝ.
J. R. G. Isbrucker estas nun: Wassenaarseweg 11c, Hago, Nederlando.
la kunvenojn. La raporton pri nia
jarkunveno vi trovos sur alia loko en
ĉi tiu gazeto.
Post la unua parto de nia jarkunveno okazis proksimume je la unua
la kutima fotografado kaj poste la
komuna tagmango. Tiel akirinte novajn fontojn, oni daŭrigis la jarkunvenon kaj estis denove ekskursoj kaj je
Ia sesa kaj duono oni denove altabliĝis por 1a komuna panmango. Post la
manĝo multaj gesamideanoj volis iom
streĉi la krurojn farante mallongajn
promenadojn tra la urbo ĝis kiam ĉiuj
je la oka denove kolektiĝis en la kongressalono por ĉeesti la festvesperon.
La salono nun estis vere plenplena kaj
ni taksas la nombron da ceestantoj
certe je ducent. La programo de la
festvespero enhavis: Komika filmo,
Kermeso fantazia; Filmo pri la diversaj branĉoj de la Philips-fabrikoj; Klasika muziko ludata de la 1-a Kat. Akordeona kaj Mandolina orkestro „Eho de 1' Sudo", sub gvidado de S.ro A.
van Erp kaj jonglado de S.ro J. Vink.
Ĉiuj eroj de la programo estis tre bonaj kaj intersesaj kaj ĉiuj ĉeestantoj
substrekis sian kontenton per ofta
aplaŭdo. En la paŭzo okazis la disdono de la premoj pro loterio, kaj multaj
estis feliĉigataj per vere belaj premioj. Post la paŭzo nia ŝatata amiko S.
S. de Jong ludis akordeonsolon kaj
tiam aperis por la dua fojo sur la
scenejo S.ro Vink miriganta ĉiujn per
sia lerteco en la jonglado. Post tio S.
ro Weeke, la nova prezidanto de L.E.
E.N. suriris la scenejon por per kelkaj
vortoj tutkore danki la prezidanton
kaj ĉiujn membrojn de la L.K.K. pro
Ia multa laboro de ili farita por sukcesigi ĉi tiun kvinan Beneluksan Kongreson, esprimante ĉe tio sian miron
kaj admiron ke sekcio, kiu nur antaŭ
(daŭrigo sur p. 2)
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Morala Aligo al la U.K.
en Marseille
La LKK kaj la KKS faris ĉion eblan, por ke la Universala Kongreso
en Marseille estu labora, interesa, amuza kaj %rilate alloga. La aprobita programo promesas vere altnivelan semajnon en plej agrabla atmosf ero.
Malgraŭ tio, la nombro de aliĝinto)
estas relative malgranda. Kvankam
sendube multaj aliĝos en la lasta mo?nento, tamen tute certe en Marseille
ne estos tiom da kongresanoj, kion estis en Kopenhago. La kaŭzo verŝajne
estas, ke la ĉi-jara kongresurbo situas
iom fore. Konsiderante, ke tre probable multaj esperantistoj, kiuj ne povos
persone ĉeestiŝ la kongreson, deziras
tam ligiĝi kun la ĉefa jara manifestacio de la Esperanto Movado, la
Estraro de U.E.A., interkonsente kun
la LKK, decidis enkonduki ĉi-jare specialan „Moralan Aliĝon" al la t2-a
Universala Kongreso en. Marseille. La
kotizo por tiu-ei Morala Aliĝo estas
1.000 fr.fr. aŭ egalvaloro. La Morala
aliĝo ne rajtigas al partopreno en la
aranĝoj de la kongreso, sed ĉiu kirc
pagos la kotizon de Morala Aliĝo ricevos la Kongresan Libron kaj (iujn
aliajn dokumentojn.
La kotizon por la Morala Aliĵo oni
povus pagi aŭ al la LKK per ĝirkonto
Groupe Esperantiste, Marseille, N-ro
156-15, aŭ per la banko James Rosa,
Marseille, agi al la kutimaj perantoj,
kies adresoj estas publikigitaj en la
oficialaj bultenoj. Kotizo jn akceptas
ankaŭ la Centra Oficejo de U.E.A., 7,
Eendrachtsweg, Rotterdam-C.
La Estraro estas konvinkita, ke
multaj esperantistoj utiligos tiun-ĉi eblecon kaj subtenos per Morala Aliĝo
nian ĉi-jaran Kongreson, havigante
samtempe al si belan kaj valoran mem•oraĵon.
Ĝenerala Sekretario de U.E.A.
Prof. D-ro Ivo Lapenna
-

datlr igo de p. 1
du jaroj aliĝis al L.E.E.N. kapablis
aranĝi tiel bonan kaj belan kongreson.
(Forta aplaŭdo). S.ro Mols dankis
S.ron Weeke kaj vokis S-inon Bos-de
Pagter, la sekretariinon de la L.L.K.
sur la scenejon kaj dankis ŝin pro ŝia
multa laboro donacante al ŝi belajn
florojn.
Tiel venis la fino de la dua tago
de ĉi tiu bonege sukcesinta kongreso
kaj iom post iom oni forlasis la salonon por serĉi sian liton. Je la dua
Pentekosta tago estis planita ekskurso al Oisterwijk, sed bedaŭrinde via
raportanto ne povis ĝin ĉeesti kaj do
ne povas pri ĝi ion raporti, kvankam
li ne dubas pri la bona sukceso.
W.

La Vorto
Estas tipa fenomeno he en la nederlanda literaturo post la dua mondmilito revigliĵis la humorisino. Ni
nur citas la nomojn de Annie M. G.
Schmidt, S. Carmiggelt kaj God f ried
Bomans. Ili ŝatas malkovri la strangajojn de la Fiutaga vivo.
Speciale la atitoro de la suba rakonto scipovas vidigi al ni la eiutagan vivon en tia maniero, ke oni subite, neatendite vidas ties humorecajn kvalitojn.
Carmiggelt neniam iĝas satira. Pro
tio li estas lart m.i. plej homana, kaj
kelkfoje l i iĝas eĉ vere humoristo:
aŭtoro kiu pritidetante la eraretojn de
la homoj, miksas ridon kaj larmon kaj
per tio repacigas nin kun la vivo eĉ
kun la burokratismo.
Sub la plumnomo „Krorrkel" li ĉiutage en la taggazeto „Het Parool" verkas ofte tre spritan rakonteton.
Ce iu registara instancomi devis irpreni raporton, kiun sopiris jam dum
longa tempo la redakcio de mia taggazeto. Postkiam mi erare eniris kvinon
da ĉambroj, finfine mi staris ĉe gi(eto
malantaŭ kiu troviĝis ne malpli ol tridek personoj, vir- kaj inaj, en agema]
sintenoj.
„Jes, mi memoras, vi jam pli ofte
petis la raporton, ĉu ne?" diris la oficisto, kiu respondis min. „Nu, gi estas preskaŭ preta. Ni nur devas ankoraŭ epibrumi ĝin. Do, kiam vi revenos sekvantfoje..."
„Bone" mi diris kaj foriris.
Trovigante tamen en la koridoro,
mi pripensis: „Kion ja signifus la termino epibrumi?" Argentumi, parazitumi, pensiumi, pri tiuj mi iam antaŭe
aŭdis, sed tiu ĉi estis por mi tute nova
vorto. Enpense mi jam aŭdis la okazonta konversacio kun mia estro: „Jen
vi estas, kie estas la raporto?" „Oni
ankoraŭ devas epibrumi ĝin." „Kio
estas tio?" „Mi tute ne scias". Estus
tro malracie.
Kvankam estas malĝojige, tiel klare
meti sian nescion en la taglumon, mi
tamen returnis post mallonga interna
batalo kaj denove eniris la ĉambregon. La tridek skribantaj personoj
arope demetis la plumojn kaj afable
rigardis min.
„Sinjoro, vi deziras?", demandis la
oficisto.
„Mi ŝatus demandi", mi diris iom
malfacile, „vi ĵus parolis pri epibrumi_
, , sendube estas tre stulte, sed kion
ĝi signifas fakte ?"
Aprobanta murmurado trairis la vicojn kaj ankaŭ la oficisto rigardis iom
kortuŝite, kiam li kaptis mian manon
kaj diris :
„Tio efektive estas tre eksterordinara
momento, sinjoro."
„Kial?"
, arvi demandas r pri la signifo",
diris la viro. „Sciu ke ĝi signifas ne-

Europa Junulara Tendaro
Gejunuloj, la kultura sekcio de la
RONDO DE LA NAGANTOJ en MARMANDE (Lot et Garonne - Francujo) organizos de la la de julio ĝis la
31a 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 akciden tasekuro, prezo 500 frankoj; mitrado potaga: de 250 gis 400 francaj
frankoj ; se eble, kunporti tendon, se
ne senpaga loĝigado.
Enskribigi antaŭ la 15a de Majo,
skribante al s-ro VARAILLON, Stacidomo, Francujo, aldonante neuzitajn
vialandajn poŝtmarkojn por la respondo.
-

nion. Estas nura vorto. Mi mem elpensis ĝin. Iun tagon antaŭ la giĉeto
estis malĝentila viro, kiu volis rapidigi nin en afero kiu bezonis maturigi
dum kelke da tempo. Mi diris: „Sinjoro, vi tute pravas, sed bonvolu doni
al ni ankoraŭ semajneton por epibrumi la aferon."
La vorto naskigis kvazaŭ aŭtomate
el mia pleno. Kaj ĝi funkciis perfekte: la viro foriris konsolita."
Ekde tiu momento ĝi baldaŭ estis
nemalhavebla. Car en ĉiu pensebla
situacio ĝi evidentigis taŭga. „Ne sinjoro Frederiks ne ĉeestas. Li devas
epibrumi dum la tuta tago." Tiam oni
diris „O", kaj rezignadis respektoplene. Estis efike doni al ne ensekretigito dokumentaron kun la ordono: ,,Bonvolu epibrumi ĝin", ĉar ĉiam la koncerna persono forrapidis kun la ujeto por pritrakti ĝin tiel kiel ŝajnis
al li plej konforme al la ensor•ĉanta
vorto.
„Ni eĉ", rakontis la oficisto, „deponis sur la skribotablo de unu el la
plej altrangaj estruloj spongujon kun
letero sur kiu estis enskribita: ,,Cu vi
eble mem bonvolos epibrumi la aperturojn de tiu ĉi spongo?"
La sekvantan matenon evidentigis
ke la koncerna persono, doktoriginta
intelektulo, estis subskribinta: „Mi ekzamenis la spongon kaj trovis gin en
bona ordo." Singardemulo, vi jam
rimarkis. Li kaŝis scian nescion, sed
tamen ne lasis sin epibrumi."
Mi esprimis mian respekton por la
filosofia fono de tiu ĉi entrepreno kaj
jam estis ĉe la pordo, kiam la oficisto
postvokis min: „Sinjoro... ne pro io,
sed mi elpensis tion ĉi kaj.. nu, ĉu mi
ne povus havi ŝancon je premio, aŭ

(daŭrigo sur p. 4)
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Protokolo pri la jarkunveno de L.E.E.N.

lande, tiam la jarkunvenoj okazu
en Nederlando, prefere en la centro, kelkan tempon antaŭ la kon-

(okazinta dimanc'on, la 9an de junio 1957).
1. Je la deka kaj duono la prez., s-ro
Blokker, malfermas la kunvenon.
Dum sia parolado li La. rememoras la mortintojn.
2. Komuna kantado: ,,La Estonta
Estas Nia."
3. Kiel protokolantino estas elektata: f-ino v. d. Reyen.
4. Estas voĉlegata letero de f-ino v. d.
Beek, al kiu oni sendos saluttelegramon, same kiel al s-ro Mabesoone, kiu ankaŭ ne povas ĉeesti.
5. La listo de voĉdonrajtaj delegitoj
estas fiksata.
6. Neniuj rimarkoj pri la protokolo
de la antaŭa jarkunveno.
7. Kaŭze de la jarraporto de la sekretariino, la sekcio Den Haag demandas ĉu estas eble ke oni je la
fino de la jaro demandu al la ricevintoj de N.E., kiuj ricevis ĝin ne
estante membroj de L.E.E.N., ĉu ili
volas aligi.
La ĉefestraro ekzamenos la eblecon.
8. Sen rimarkoj la financa raporto
estas akceptata.
9. Neniuj rimarkoj pri la raporto de
la kaskontrola komisiono.
10. La sekcio Arnhem demandas ĉu
la en Ia budĝeto por 1957 nomita
sumo de f 500,- por la reprezentado ĉe la Universala Kongreso ne
estas tro alta. Pasintan jaron la
sumo nur estis f 250,-. Kial oni
ne delegas nur 1 personon? Tio sufiĉas, ĉar oni tamen ne rimarkas
multe pri la laboro de la reprezentantoj. Estas respondete ke la sumo de f 500,- certe ne estas tro
alta. Ni havas la rajton sendi 2
reprezentantojn, kaj la multego da
laboro eĉ postulas 2, do certe estas
respondece sendi ilin. Estas la kulpo de la gemembroj kiam ili nenion rimarkas pri tiu laboro, estas
grandaj raportoj haveblaj.
11. La sekcio R'dam demandis por la
pro paganda jervo delaegitorn en
diversaj lokoj. Estas ekstarigata
komitato, ekzistanta el: f-ino Maasbommel (R'dam), s-ro Bakker (A'dam), s-ro Woesink (Arnhem)12. La sekcio Arnhem proponas kolekti artikolojn pri lingvaj malfacilajoj por la gazetarservo.
13.Skriba raporto pri la biblioteko
mankas. S-ro Vanacek. (Utrecht)
diras ke ĉio estas en ordo.
14.Arnhem demandis ĉu en nia lando
kie trovikas la oficejo de U.E.A. estas necese havi ĉefdelegiton.
S-ro Telling respondas ke laŭ la
statuto la naciaj asocioj enkasigas
la kotizojn. La propagandon li faras ĉie, ne nur en L.E.E.N.-rondoj.
Eniras s-ro Jaumotte kaj diras ke
-

Charleroi estas proponita kiel venonta Beneluksa Kongres -urbo.
15.Ne estas kritiko pri la laboro de
la ĉefestraro. Den Haag laŭdas ĝian laboron.
16.Den Haag ankaŭ ]aŭdas la redaktoron de N.E.
17.La sekcio Groningen proponas ke
la ĉefestraro kolektu prelegojn pri
nia lando kaj sendu liston de tiaj
prelegoj al U.E.A. kaj instigu la
aliajn landajn asociojn fari la samon.
La ĉefestraro proponas komisii tiun taskon al komitato. Estas elektataj: f-ino le Witte (Groningen)
kaj s-ro Beun (Haarlem). Eindhoven serĉos kontakton poste kun
Groningen.
Nun s-ro Hoekstra de la N.S.B.E.
salutas la kongreson La prez. dankas kaj salutas N.S.B.E.
17a. La propono de la ĉefestraro ke
la fiksita kotizo por 1957 ankaŭ validu por 1958 estas akceptata.
18.La ĉefestraro decidis ke la Ned.
asocio havos komence de 1958 propran organon. S-ro Weeke eksplikas ke la kunlaborado kun la Bel
goj kaŭzas grandan perdon da tempo, kaj havigas al L.E.E.N. tro
malmulte da spaco en la gazeto.
19.La Prez. rakontas ke s-ro Nanning
de Vries, kiu faris la planon
por la ekspozicio, pagota el la fondaĵo Mabesoone, trompis la asocion. Nun s-ro de Wolf (Haarlem)
havas alian ideon.
S-ro Ilolleman (Groningen) : de la
32 sekcioj de L.E.E.N. nur 5 partoprenis en la fondaĵo kaj 2 ĝeneralaj membroj. Entute oni kolektis
f 207,-.
S-ro de Wolf volas regule aperigi
en diversajn gazetojn anoncetojn
inter la tekstoj de aliaj artikoloj.
Antaŭ ol ni komencas ni minimume devas havi f 3.000.
S-ro Magel spontane metas monon
sur la tablon, aliaj sekvas kaj s-ro
de Wolf rondiras kaj kolektis entute f 91,10.
S-ro Weeke proponas kolekti infan
desegnajojn por ekspozicii. Estas
laboro por la nova estraro.
20. Akceptata estas la postulo de la
notario rilate la testamenta:jon de
s-ro G. R. ten Burg, Alkmaar:
„Machtiging tot verkoop van 1/22
aandeel-belast met vruchtgebruik-in
het huis en erf Iordensstraat 6.3 te
Haarlem, afkomstig uit de nalatenschap van wijlen de Heer G. R.
ten Burg, Alkmaar".
21. La ĉefestraro proponas: kiam la
Beneluksaj- Kongresoj estos ekster-

-.

gresoj.

Kelkaj volas la jarkunvenon éiam
en Utrecht, aliaj nomas ankaŭ A'dam, R'dam kaj Den Haag.
Arnhem demandas ĉu la kunvenoj
povos okazi sabate. Ankaŭ la Cielirtago kaj la Paskotagoj estas proponataj. El la voĉdonado rezultas:
la Cielirtago: 17, alia tago: 22.
La prez. diras ke sabato ne taŭgas
ĉar multaj matene devas labori, oni
tiam certe ankaŭ bezonas kunveni
vespere kaj kelke da personoj ne
povos iri hejmen. En 1958 la jarkunveno denove je dimanĉo. Oni
tiam denove priparolos la aferon.
La loko estos: Utrecht, la dato: la
dimanĉo antaŭ la Cielirtago.
22.Kontrolontoj por la kaso kaj la
financa administrado: 2 en A'dam,
ankoraŭ elektotaj.
23. Kontrolontoj por la biblioteko: 2
en Utrecht, ankoraŭ elektotaj.
24.Elekto de ĉefestraranoj:
Estas 2 kandidatoj por la prezidanteco: s-ro Weeke (kandidatigita de
la sekcio R'dam P.T.T.) kaj s-ro de
Wolf (kandidatigita de la sekcio
Amersfoort).
Rezulto de la skriba voĉdonado: sro Weeke: 22, s-ro de Wolf: 5,
blanke: 3. Do s-ro Weeke .fariĝos
prezidanto kaj s-ro de Wolf vicprezidanto.
La sekcio Haarlem kandidatigis finon v. d. Reijen por la funkcio de
sekretariino. Estas akceptata. S-ro
de Wolf estos dua sekretario.
La sekcio Groningen kandidatigis
s-inon L. de Vries-Kanning por
membrino de la ĉefestraro. Estas
akceptata.
S-ro Hollman proponas elekti s-ron
Blokker kiel honoran membron pro
la bona laboro, kiun li faris.
S-ro Blokker dankas, sed ne povas
akcepti: faris ĉion kun plezuro. Estus malprofito por la asocio kiam
li akceptus, ĉar la honoraj membroj
ne pagas la kotizon!
S-ro Weeke dankas pro la fido. Certigas ke li faros sian plej eblon.
Demandas la kunlaborado de ĉiuj.
25. La nova estraro estas instalata.
Laŭ peto de s-ro Weeke s-ro Blokker finpritraktas la tagordon.
26. Arnhem proponas ekstarigi instrukomitaton, kiu devas kompili
kaj eldoni novan lernlibron.
S-ro Blokker opinias ke tio estas
riska afero kaj kiu pagos? La sekcio Arnhem ankaŭ deziras pli Erman kunlaboradon en N.C.K.E. kaj
demandas scilgon al la sekcioj de
la rezulto de tiu aktiveco.

(daŭrigo sur p. 7)
J.
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NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS NIA"

Traduka Servo per Telefono

Alg. Secretariaat, schriftelijke cursussen en uitleendienst :
Mej. Th. v. d. Reijen, Rijksstraatweg 90, Haarlem N.
Penn.rn.: B.J. J. Albers, Olympiaweg 69111, Amsterdam-Z. Pos tr.34563, tel. 734601
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, tel.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 ĉefd. F. Weeke, IJsseldijk 20, Diepenveen. Postrek. 822075.

El nederlanda gazeto („Leeuwarder
Courant” de 22.V.1957) mi tradukas jenan, laŭ mi tre interesan, informon :
„Butikistoj en Vieno povas, havante
malfacilajojn lingvajn dum vizito de
alilingvaj turistoj, telefone peti helpon
de tradukisto. Post kiam la eksterlanda kliento ripetas sian dehandon antaŭ la telefono, la tradukisto povas
sciigi la butikiston, kion la kliento deziras.'
Tiu ideo speciale taŭgan por helpemaj geesperantistoj, kiuj povas facile
elembarasigi ne-esperantistan butikiston all hotelestron kaj Esperanton parolanta turist(in)o.
Tiel la tradukpreta esperantist(in)o
montrus al la butikisto aŭ hotelcstro
la grandan valoron de la Esperanto scio kaj donus gravan servon al samidcan(in)o hclpobezona.
Sed kiel kontaktigi tradukpretul(in)on kaj tradukbezonant(in)on ?
Leginte ĉi-supran informon, mi tuj
turnis min al la telefonadministracio
de nia regiono kun la demando, ĉu mia
telefona numero estus menciebla en la
telefonnumeraro ankaŭ ĉe la vorto
„Esperanto". Mi ricevis la ĝojigan
respondon, ke tia mencio estas ne nur
ebla, sed ankaŭ rekomendinda, sed ke
mi sendu skriban peton tiurilatan al la
telefonadministraro.
Se ne nur ĉiu delegit (in) o, de U.E.A.
sed ĉiu telefonhava, lingve kapabla kaj
iradukopreta esperantist (in) o sendus
similan peton al la telefonadministracio, en la telefonlibroj estus sub la
vorto „Esperanto" tuj troveblaj la aadresoj de traduk-povaj kaj -pretaj gesamideanoj, al kiuj traduk-bezona vojaĝanta samidean(in)o telefone povas
turni sin.
Tia mencio en telefonlibro estus ĉiutaga propagando kaj reklamo por Esperanto.
Sendante al ĉiu butikisto kaj hotelestro cirkuleron atentigantan pri tia
eblo de tradukohelpo, oni montrus al
ili la valoron kaj utilon de Esperanto
kaj eble varbus ilin por skriba aŭ parola Esperanto-kurso.

-

Sub la Signo de La Sovelito

El Niaj Sekcioj

Kolektigas pacaj bat atantoj

SEKCIO ZAANDAM. P. L. Takstr. 64Okaze de la finiĝo de la kursoj ni
aranĝos eksterordinare amuzan kunvenon je lundvespero la unuan de julio
en la festsalono de „Prinses Irene",
Klaas Katerstraat.
I.a. kunlaboros muzikistoj de Volharding sub gvido de nia membro Piet
Kat, raportos nia deligito F. Spronk
pri la Eindhovena kongreso, rakontos la gepartoprenintoj je la M kaj E
ekzamenoj en Amersfoort pri siaj ekzamenaj travivaĵoj, okazos cerba mimnastiko kaj familia konkurso, kaj fine
ni montros la filmon de nia Heiloa
familia lago.
Dum la paŭzetoj oni estos malavare
regalataj.

Kia vidaĵo sur la tero. Se la mondo
amus viajn leĝojn:
Ne plu nialĝojaĵoj, ne plu militoj. Kaj
la Paco sub ĉiej tegmentoj.
Jen strofo (de mi prozo tradukaĉita )
de la himno al la Amikeco (franclingve „L'Amitié"), per kiu oni en ĉiu
labortendaro de la Servo Civila Internacia adiaŭas hejmen reirontan libervolulon. La fondinto de tiu SCI, svisa
inĝeniero kaj pacifisto• Pierre Cérésole,
eble ne aŭdis pri Esperanto; sed samkiel Zamenhof li serĉis ion kio akcelas pli bonan komprenigon inter homoj diversnaciaj; ion kio „promesas
sanktan harmonion". Li trovis ĝin en
la intima kunlaborado de libervoluloj
de diversaj nacioj, rasoj, religioj, politikaj konvinkoj, en „servoj" (labortendaroj) kiuj helpas forigi postefikojn de katastr ofoj aŭ ali-iajn malbonajn situaciojn. La unuan servon
de 1920, proksime al la batalkampoj
de Verdun, sekvis kaj -as multaj aliaj
ĝis la nuna tempo. En 1956 okazis
63 servoj en 16 landoj kun entute 1436
laborintoj; enmeze proks. 7 naciecoj
troviĝis en ĉiu servo. Laboroj faritaj
estas La.: rebonigo de maljunulaj domoj, infanhejmoj k.s.; konstruado de
vilaĝaj vojoj ; helpo al mem-dom-konstruo-kooperativoj (kiaj ekz. la „Kastoroj" en Francujo). La SCI atentas
ke ĝi nek konkurencu kun ordinaraj
laboristoj, nek enmiksu sin en laborkonfliktojn.
Krom tio, SCI fervoras por la ebligo
en ĉiu lando, de anstataŭa civila servo
por militservo-rifuzuloj ( kiel tio jam
eblas en diversaj landoj, i.a. Nederlando), kvankam en ĝiaj servoj estas
egale bonvenaj tiuj kiuj opinias militservon (ankoraŭ) necesa, tamen deziras partopreni en tia internacia, bonintenca, paca laboro.
Mi devas averti vin: vi ne nur atendu interesan ferion: vi laciĝe laboros
dum (minimume du) normalaj laborsemajnoj. Tamen vi ne bedaŭros vian
restadon en tia amika atmosfero, dum
la laboro kaj ankaŭ dum la vesperoj
kaj semajnfinoj. Unu vesperon ĉiusemajne okazas la house-meeting en kiu
la tuta servanaro priparolas aranĝendajn aferojn por la venonta semajno;
ankaŭ okazas diskutvesperoj pri ĉiaj
-

La estraro.

aktualaj temoj.
„Sed", diros vi, „kion pri la lingva
problemo en tia 7-nacia laborantaro?"
Vi pravas: bedaŭrinde vi ne havos
multan okazon praktiki la Internacian
Lingvon kaj nepre profitas de kroma
lingvoscio (Tamen ekzistas grupo de
esperantistaj civiluloj kiuj volonte informas samideanojn pri SCI).
Sed ne mankas la plej grava, la
bona volo, sen kiu nek Esperanto, nek
per-ŝovelila „paca batalo" havus ian
efikon. Tia servo vere estas ejo de
praktika homaranismo.... malgraŭ la
lingva diverseco !
Informojn vi havas plej rapide se vi
ilin petas, en la naciaj) lingvo(j), de
vialanda brantb (da kiuj ekzistas nuntempe dektri); por Nederlando: Internationale Vrijwillige Hulpdienst, 2de
Ilelmersstraat 15, AMSTERDAM W.
Por kontakto kun esp.-istoj en SCI:
S.C.V.I., 77 Blvd. Jean Jaurés, CLICHY (Seine), Francu•jo (Nepre menciu
sur la koverto: Esperanto).
Kelkaj praktikaj infarrnoj: Cenerale la libervoluloj ricevas manĝojn, loĝlokon kaj asekuron kontraŭ akcidentoj, sed ne salajron, poŝmonon aŭ vojaĝmonon. La servano devas esti kapabla je pli-malpli peniga korpa laboro; li helpu estigi harmonian atmos f eron en la servanaro kaj submetu sin
al la iorno da disciplino necesa por
ĉia lconstrua kuna laboro.
C. A. ten Seldam
komitatano de IVH.

Tjerkwerd (Fr.), majo 1957.
Nederlando.
Telefono: 0 5157 - 726.
S. S. de JONG Dzn,
delegito de U.E.A.
estro Radio-Servo N.C.K.E.
daiirigo de pag. io tia?"

„Mi demandos", mi respondis.
„Kaj kiel mi ricevos la respondon?",
li demandis avide.
„Nur atendu", mi diris. „Mi certe
epibrumos vin."
El „Ping Pong" de S. Carmiggelt.
Tradukita el la nederlanda
lingvo de H. Groendijk.

Raporto pri
La Koresponda Kurso
De la 1.7.1956 ĝis la fino de la jaro
40 personoj en skribiĝis por la korespondi kurso. Inter ili estas pluraj inĝenieroj, instruistoj, oficsitoj komercistoj kaj studentoj. Tiu diverseco
pruvas ankoraŭfoje ke ĉiu mezinteligenta persono, dediĉante por kelkajn
horojn da serioza studado semajno,
povas finstudi la kurson en kvar aŭ
kvin monatoj, eĉ en malpli da tempo.
Ĝenerale la rezultoj estis kontentigaj,
por kelkaj mirigaj. Aliflanke, ni povas konstati ke tiuj personoj, kiuj ne
alkutimiĝis je sininstruo, renkontas
certajn malfacilajojn.
Ni apelacias je la bonvolo de la diversaj sekcioj kaj de ĉiuj liganoj por
instigi simpatiantojn aŭ interesatojn
al nia movado, kiuj estas malhelpataj
partopreni komunan l :urson, por ke
ili almenaŭ sekvu la korespondan. Ĝiu
finlernanto ricevas ateston, subskribitan de la Liga Prezidanto kaj Sekretario.

Flandra Ligo Esperantista.
Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magclale nastraat 29, Kortrijk.
Sekretario: Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, St.-Kruis, tel. 84935 .

Kasistino : F-ino J. Terrijn, Raapstraat 74, Gent.
Biblioteko : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht (Nederland)
U.Lc.A. peranto: Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan 14, Blankenberge P.C. 4161.35.
Redakcio F.E.: Drs. Fern. Roose, Ste. Klaradreef 59, Brugge.
Koresponda kurso: F3. Pirennelaan 25, Gentbrugge.

La Eldonejo „MONDO" sciigas:
la kaŭzo kial la 4a numero de „Mondo " ankoraŭ ne aperis estas ke kelkaj
ŝuldantoj ankoraŭ ne pagis siajn ŝuldojn. La eldoninto jam vendis sian
propran domon por enordigi la financojn de tiu entrepreno. Li dankas ĉar
kelkaj samideanoj daŭre subtenas liajn klopodojn. Pro tio, post ne plu
longa tempo la revuo povos denove
regule kaj grandskale aperi. Por rememoro, jen la adreso: Bredabaan
280 en BRASSCHAET ; ĉekkonto
89081.

RAPO RTO

pri La Agado de la Lovena Esperantista Grupo
Dum jaroj la intereso pri Esperanto
ne estis tre granda en Loveno. Regule .,Le Moniteur" ĉiusemajne publikigis la artikolojn, kiujn oni al ĝ i sendis. La malmultnombraj novaj lernantoj tamen Tiuj aliĝis al F1.L.E. La
Nijmegen Centra Kurso estis uzata.
Se la agado en Loveno mem ne estis tre efika, je la internacia plano
kontraŭe ĝi estis granda. Estis helpataj, la lastajn monatojn, ne nur Erperantstoj el Budapeŝto, sed ankaŭ el
aliaj partoj de Illungarujo per monkaj vestaĵsendado. Ankaŭ en Ĉelioslovakujo oni helpis.
Merkredon, la 3an de aprilo 1957
kunvenis kvin gesamideanoj, de la 20a
ĝis la 22a kaj duono, hejrne ĉe S-ino
A. Meurrens: S-ano G. Jacobs, S-anino
A. Meurrens, S-anoj F. Neefs, M. Piot
kaj W. Wellekens, por plani la eblecon.
le) REGULE KUNVENI:
— S-ino A. Meurrens opiniis ke la Lovena Sekcio de F1.L.E. devus formigi
novan estraron.
— Ni posedas liston de la Lovena Esperantistaro kaj tuj invitos ĝin al ĝenerala kunveno.
— La demando estas farita al la aŭtoritatoj de la Lovena junulargastejo
per S-ano G. Jacobs por kunveni tie,
en bela kaj internacia mezo.
2e) STARTI KUN NOVA AGADO por
disvastigi nian lingvon kaj idealon inter la Lovenanaro.
— La debatvespero de V.E.K.A.L.
(Verbond ekonomische Klassen Atheneum Leuven) aranĝita de nia kapabla kaj bonhumora S-ano F. Neefs es-
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tis jam bona komenco.
Oni sciiĝas ke S-ano M. Cox res
pondos artikolon en „Deze Tijd", in
teruniversitata revuo, pri internacia
lingvo.
28.4.1957 — raportanto
Willy WELLEKENS.
ALDON O :
CU LOVENO VIVAS DENOVE?
—

Sabaton, la 13an de aprilo 1957, nia
S-ano Felix NEEFS, sekretario de V.
E.K.A.L. (Asocia de la Eksiernantoj
de la ekonomiaj Klasoj de la Lovena
Ateneo) aranĝis debaton pri „La solvo de la lingvoproblemo".
Ĉeestis 26 personoj inter kiuj 4 invititaj Esperantistoj i.a. nia afabla kaj
simpatia pionirino S-rino Anna MEURRENS.
S-ano F. Neefs klarigis unue la problemon kaj forĵetis la naciajn lingvojn pro la de ni konataj kaŭzoj. Li
donis kiel solvon la internacian kaj
„neŭtralan" lingvon.
Li sin montris elokventa kaj bonhumora parolanto.
Poste Vekal-ano klopodis vendi la
anglan lingvon kiel solvon de la problemo. Li ankaŭ estis ofte amuziga
(li estas bona amiko de S-ano F.
Neefs!)
Tiam nia S-ano respondis la atakojn
kontraŭ Esperanto.
Inter la L•eestantoj estis fervora
angl-ano (regento en germanaj lingvoj), sed ni ĉiam povis efike respondi
(Estas nur multaj antaŭjuĝoj kaj
miskompreno kiuj malhelpas la disvastigadon de nia lingvo, kaj ankaŭ

AANKONDIGING
Wie heeft nog te verkopen het groot
woordenboek Van Straaten, uitgegeven bij Thieme te Zutphen ? U gelieve
te schrijven naar de redactie van Flandra Esperantisto te Brugge, Ste. Klaradreef 59, België.

Neatendita Rezulto
Kiam Kardinalo Lavigerie, fondinto
de la „Blankaj Patroj de Afriko", mortinta en 1892, iam predikis en la „Notre Dame" en Parizo pri sia misiista
laboro kaj siaj disciploj en Afriko,
granda homamaso aŭskultis liajn vortojn. La Kardinalo entuziasmiĝis pri
la komencita misiista laboro, sed ankaŭ faris insistan alvokon al la nobla
nimeco de siaj aŭskultantoj, por malavare subteni lian klopodon.
pro la fervoro kiu animis lian p .?
roladon, li forgesis horon kaj tempon.
Lia prediko tiel longe daŭris ke fine,
je la reago de la aŭskultantoj, li rimarkis ke li transiris la kutiman tempodaŭron. Antaŭ ol fini sian predikon,
la delikatsenta Kardinalo volis sin
senkulpigi pro la tro longe postulata
atento.
— „Bonvolu ne ofendiĝi, karaj gekredantoj" tiel li diris, „ĉar mi tiel
longe tenis vin; mi pro tio petas vian
senkulpigon, ĉar mi ne posedas herloton, kaj do, ne povis kontroli la daŭron de mia prediko; alie mi verŝajne
ne estus parolinta tiel longe."
La efiko de tiuj vortoj estis tute
neatendita. Krom la kolekto kiu multon raportis, la proksiman tagon alvenis je la adreso de la Kardinalo,
pluraj pakajoj, kaj ĉiu enhavis:..horloĝon kiun oni volis donaci al la altrangulo.
Li elektis simplan ekzempleron por
sia uzo, la ceterajn — li poste anoncis
en la ĵurnaloj, — li arĝentumigos kaj
sendos al siaj misiistoj en Algerio.
Fr. Arni.

-

la politika pozicio de la angla.)
Kelkaj broŝuroj de „De internationale Taal" estis disdonataj.
Nia S-ano intencas kontakti en la
estonteco per cirkulero kun la interesuloj por inviti ilin sekvi kurson.
23.4.1957 — raportanto
Willy WELLEKENS.
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42-a Universala
Kongreso de Esperanto

KONGRESO

DE ESPERANTO

Marseille - 3-10 aŭgusto 1957 - Francujo
Adreso: 32, Cours Estienned'Orves, Marseille, Francujo.
Telefonoj: PRado 55-46; FErréol 96-18.
Telegrafo : Esperanto.
Banko: James Rosa, Marseille.

Ĝirkonto : Groupe Esperantiste - Marseille n ro 156-15.
-

Fervoja Rabato:

La Francaj Fervojoj donas rabaton
de 20 '4 al la partoprenantoj en la
42-a Universala Kongreso de Esperanto. La rabato validas ek de la franca
landlimo por la periodo inter la 29-a
de julio kaj la 15-a de aŭgusto.
Automobilistoj :

La eksterlandaj aŭtomobilistoj ricevas en Francujo ĝis 25 litroj da benzino ĉiutage.
Antaukongresaj I1lanifestacioj :

La solaj antaŭkongresaj manifestacioj agnoskitaj de la Loka Kongresa Komitato estas :
Kulturaj Internaciaj Ferioj: „La
evoluo de 1'civilizoj kaj la moderna
socio"
Kastelo Grésillon de la 14-a ĝis la
24-a de julio 1957.
- Oficiala Antaŭkongreso en Parizo:
Palaco de UNESKO de la 31-a de
julio ĝis la 2-a de aŭgusto
- 27-a Internacia Kongreso de la Blindaj Esperantistoj :
Liono de la 30-a de julio ĝis la 2-a
de aŭgusto
- 13-a Internacia Junular-Kunveno:
Villeneuve-lés-Avignon de la 27-a de
aŭgusto.

Statistiko:

(gis fino de aprilo) Alĝerio 4, Aŭstru-

jo 22, Aŭstralio 1, Belgujo 13, Brazilo

4, Britujo 67, Bulgarujo 23, Celioslovakujo 5, Danlando 26, Finnlando 10,
Francujo 343, Germanujo 91, Grekujo
1, IIispanujo 32, Hungarujo 2, It alujo
110, Izraelo 1, Jugoslavio 42, Japanujo
Kongo Belga 2, Maroko 14, Meksikio
2, Monaklando 3, Nederlando 41, Norvegujo 14, Novzelando 2, Pollando 7,
Portugalujo 5, Rumanujo 2, Sudafriko
2, Svisujo 20, Svedujo 103, Turkujo
2, Usono 6, Venezuelo 1. Entute 1025
el 35 landoj.
.

Gian Carlo Fighiera

Konstanta Kongresa Sekretario.

-

Oficiala Antaukongreso:

La prepara Komitato konsideras tri
kategoriojn de Hoteloj :
1. prezo kun matenmanĝo
1.100 ĝis 1.350 Fr.
2. prezo kun matenmanĝo
800 ĝis 950 Fr.
3. prezo kun matenmango
600 ĝis 750 Fr.
Adreso de la Logiga Servo: s-ro
Jean Thierr , 26 rue Moliére, Paris 1.
Kongresaj Sekcioj:

La Estraro de U.E.A. decidis, ke la
Kongreso laboru en tri sekcioj :
UNUA SEKCIO: Esperanto en la Edukado (en kunlaboro kun ILEI).
Prezidanto: s-ro D. Kennedy.
DUA SEKCIO: La Internacia Lingvo
en Scienco kaj Tekniko (organizita de UEA kaj ISAE). Prezidanto: Prof. D-ro Ivo Lap .na.
TRIA SEKCIO:- Esperanto en Komerco kaj Turismo. Prezidanto:
S-ro P. Petit.

2-a Internacia Infana
Kongreseto
Kongresejo:

La knabin-lernejo en Rue de Turenne, je 500 m. de la Kongresejo de la
Universala Kongreso.
Ĝeneralaj Informoj:

La Kongreseto estas rezervita al infanoj de 6 ĝis 13 jaroj, kiuj povas kompreni kaj paroli Esperanton kun samaĝuloj. Ci okupos la etulojn dum la
tago: la gepatroj devos akompani ilin
matene je la 8-a h. kaj kunpreni ilin
vespere je la 20-a h. Por la gepatroj
kiuj deziros tion, speciala aŭtomobila
servo de la Universala Kongreso ĉiumatene akompanos la infanoj al la
kongresejo ek de la loĝloko.
Datoj :

La Kongreseto malfermigos sabaton
la 3-a de aŭgusto je la 8-a h. kaj fermiĝos vendredon la 9-a de aŭgusto je
la 20-a dimanĉon la 3-a, la Kongreseto
ne funkcios matene, sed ek de la 14-ah.
Kondiĉoj:
La aliĝkotizo estas fiksita en 3.000

Fr. Ci inkluzivas ĉiujn servojn kaj
programojn de la Infan-Kongreseto,
nome, matenmanĝojn, du ĉefmanĝojn,
posttagmezan manĝeton, ekskursojn,
amuzajojn. La Kongreseto akceptos
senpage ĝis du esperantistaj infanoj
el familioj en nebonstataj cirkonstancoj. La Infana Kongreseto okazas

FLANDRA ESPERANTISTO
dank' al financa subteno de la Universala Kongreso.

Esperanto en la Aviado

En la revuo „International Aviation R eview " aperis esperantlingva artikolo en la numero 21 de la sesa jarkolekto en aprilo 1957. (Eidonejo
Flugrevuo AG, Bern, Transit f ach
1434). Germanlingva titolo ESPERANTO IM FLUGWESEN kaj indiko
pri la enhavo montras al la lcgantoj,
pri kio teman. Car la enhavo povas
ankai7 interesi Esperantan publikon
pro tio ke la temo ankoraŭ nenie estis pritraktita resume, ni represas ï;i
tie la plej gravan parton el )i fortasante nur la lastan para.grafon, kiu
havas la titolon „Esperanto en internaciaj organizoj" kaj kiu indikas i.s.
la adreson de UEA. Jen la teksto :

PROVIZORA PROGRAMO

,

h. 8 - Alveno cle la infanoj
8,.30
Ekskursoj aŭ promenadoj
12 - Tagmanryo
13
paŭzo , dormeto
14 - kantoj en E., pupteatro, ludoj, amuza ĵo j
16 - manĝeto, fruktoj, ref reŝaĵoj
16,30 - filmoj, festetoj
19 - vespermanĉjo
Foriro de la infanoj.
-

„

,

-

EKSKURSOJ
Kastelo d'If
(per motoiŝipo). La Kastelo, kiu situ-

as sur roka insuleto en la rodo de Marseille, estas mondkonata pro la romano „La Grafo de 14Iontekristo" de A.
Dumas. Ĝia supro prezentas bonegan
belvederon al la P.Zeciiteraneo. Se eble,
dum la reveno oni vizitos per motorŝipo la havenon de Marseille.
Ptaĝo Les Léques
(per aŭtobuso). .Te 42 km. de Marseille tiu ĉi marloko natura rodo
prezentas plagon 1.200 m. longa. Por
la infanoj, kiuj deziros bani sin estos
plenumitaj la postuloj de la franca
leĝo, nome almenaŭ 1 zorganto por
maksimume 4 infanoj.
Montoj Chalne de L'Etoile
(per aŭtobuso). Tuttaga ekskurso. Je

11 km. de Marseille en soleca naturo
oni povas samtempe admiri la tutan
mediteranean regionon kaj la montojn de la interna parto. La ekskurso
koincidos kun vizito al la Grotoj Loubiére„ kie la fabela mondo de naturaj
ŝajneskulptaĵoj profunde la infanojn.
PRODIENADOJ
Notre-Dame
Monteto en la centro de Marseille

kun samnoma baziliko, de kie oni elrigardas la urbon kaj ĝian maron.
Corniche

Promenado meze de la montoj kaj
de la maro. Dum la promenado oni
vizitos la grandan parkon Borely, apude de la plaĝo, l a akvarion de la Instituto por mara zoolbgio kaj la famekonatan Avenue du Prado.
Zoologia ĝardeno

(malantaŭe de Palaco Longchamp).
FILMOJ

Estas antaŭviditaj jenaj filmoj por
infanoj: „Fra Diavolo" (unu el la ĉefverkoj de Stan Laurel kaj Oliver Hardy), „Preludo al la Gloro" (pri la infana orkestrgvidanto Roberto Benzi.
Muzikoj de Bach kaj Mozart), „Cindrulino" (la fabelo de N.C. Andérsen

(daŭrigo sur

La telekomunikiloj kaj la aviado interproksimigas la popolojn kiel neniam antaŭe. Pli kaj pli urĝe sentiĝas
la bezono de instrumento, kiu venkas
ankaŭ la lingvajn barilojn, kiuj ankoraŭ estas same altaj kiel en la tempo antaŭ la eltrovo de la elektro kaj
de la motoroj. La aparato, kiu super.grimpas ĉi tiujn obstaklojn, jam ekzistas: ĝi estas Esperanto, kreita en 1887
kaj evoluiginta al moderna transportilo por informoj kaj ideoj dum sia
eventoriĉa historio. Se ĝi hodiaŭ eniras unuafoje en ĉi tiun Internacian
Aviaclan Revuon, ĝi prenas la lokon,
kiu estas konforma al ĝia rolo.
La internacia lingvo jam ludas rolon en la aviado, ĉar ĝi estas uzata
por la propagando de la diversaj flugsocietoj en la vasta publiko. La unua
flugsocieto kiu utiligis Esperanton
por sia propagando estis la norda SAS;
ĝi jam eldonis antaŭ kelkaj jaroj tre
plaĉan multpaĝan prospekton pri siaj
servoj. Sekvis KLM, kiu publikigis
1952 sespagan prospekton sur malgranda formato priskribanta siajn historion kaj servon. Depost la Universala Kongreso de Esperanto en Mi nchen en 1951 fariĝis kutimo, ke la
flugsocietoj speciale propagandis por
la uzo de siaj aeroplanoj okaze de la
'kongresanoj al la esperantistaj mondkongresoj. Aperis 1955 por la kongreso en Bologna tiaj prospektoj de BEA/
BOAC, KLM, Swissair, kaj por la U-

.

daŭrigo de p. 6
kun Janina Jeimo Konsovski), „Omaĝo al Bizet", filmoj de Charlie Chaplin, moveblaj desegnajoj, k.a.
KALET( )
Dum la Kongresa Balo en aparta
ĉambro estos organizita infan-baleto.
La supra provizora programo povas esti modifita en kelkaj detaloj,
se la cirkonstancoj postuloj tion. La
kongreseto okazos se minimume 10
diverslandaj infanoj anoncos sin. En
tiu okazo estas eble, ke UNESKO sen(dos observanton.
LA 2-A INTERNACIA
INFANA KONGRESETO.

niversala Kongreso, kiu okazis 1956
en Kopenhago presiĝis propagandiloj
de BEA/BOAC, SAS kaj Swissair. La
brita prospekto estas tre simpla, sed
tiu de la Skandinava Aer-Sistemo estas grafike tre lerte farita kun malmulte da teksto presita per grandaj
literoj kun la slogano „Flugu per SAS
kaj estu unu travivalon pli riĉa". La
nova prospekto de Swissair estas la
plej zorge farita; ĝi estas: presita en
tri koloroj kaj enhavas ankaŭ tutpaĝan bildon el Kopenhago kaj sciigojn
pri la urbo. La reklamteksto estas
jena: „Swissair estas la Svisa Aertrafika

Kompanio. El ĉiuj partoj de la

GRAVA ALVO K O

En la sveda urbo Karlskoga la esperanta societo decidis fondi permanentan esperantan altlernejon.
Por tiu celo ni bezonas multe da
mono.
Antaŭ kelkaj jaroj ni pere de la esperanta gazetaro kaj privata; esperantistoj en•iuj landoj sukcesis kolekti amason da infandesegnoj. Per
tiuj ni arangis ekspozicion kiu migris tra la tuta lando, estis priskribita
en pli ol 250 landaj kaj multaj eksterlandaj gazetoj. Pere de vendado
de tiuj desegnoj ni nun havas fonduson je 10000.- sv.kr . La kapitalo ankoraŭ ne suficas. Tial ni nun turnas
nin al la internacia esperantista gazetaro, la enlandaj gazetoj, la privataj
geesperantistoj kaj niaj personaj en,
kaj eksterlandaj geamikoj petante helpon.
Ni volas havi artajojn de la plej
eble bonkvalitaj geartistoj. Tio estas
oleaj pentrajoj, (plej preferindaj), akĉiu kiu volas povas) priparolu la af ene reproduktajoj.
La intenco ne estas ke la esperantistaro donacos. Ni eĉ ne volas tion.
Nia ideo estas ke ĉiu kiu povas (kaj
ĉiu kiu volas povas) priparilu la aferon kun ia artpentrist(in)o.
La afero estos priparolota en ĉiu
sveda gazeto kaj verŝajne ankaŭ eksterlande. Tial oni facile povas konvinki la geartistojn pri la donaco, des
pli se oni substrekos la bonan celon.
Kompreneble estas bone se oni konas
persone iun artiston, sed ĉu jes af ne
tio ne estas malhelpo.
Se la esperantistaro faros sian povon ni sukcesos !
En ĉiu okazo ni aŭtune 1958 komencos la altlernejon kun unumonata kurso sed en pruntita ejo. Pri tio ni poste komunikos.
La donotaj artajoj devas dorsflanke
havi la titolon de la verko (esp.lingve)
kaj la nomon kaj adreson de la artisto.

La sendajoj al :

Karlskoga Esperantosocieto
c/o E. Bonander
Kungsvi gen 5, Karlskoga.
Svedujo.

mondo ĝi flugas kun modernaj kaj
plej modernaj aparatoj tra Zi rich al
Kopenhago. Foje je la bordo de Swissair-aeroplano vi estas senzorga kaj
dorlotita kaj vi ĝuas la konatan svisan gastamon." Por la Universala

Kongreso okazonta en aŭgusto 1957 en
Marseille Air-France ĵus eldonis tre
belan prospekton.
La nonlitaj prospektoj estas kune kun
la kongresaj dokumentoj sendataj al
ĉiuj aliĝintoj de la Universalaj Kon-

gresoj de Esperanto.

Ni ne dubas ke estonte la flugsocietoj en ankoraŭ pli granda mezuro utiligos Esperanton por sia propagando.
Ili en tiu rilato povas sekvi la rekomendon de la fervojoj. Inter tiuj la
germana federacia fervojo (Deutsche
Bundesbahn) plej vaste uzas Esperanton eldoninte jam du prospektojn kaj
presante la klarigojn en sia horaro
en Esperanto. Ankaŭ la svisa Lŭtschberg-fervoje (BLS) eldonis en 1955
deksespagan tre bele ilustritan prospekton; kaj post ĝia rapida elĉerpiĝo
BLS en 1957 jus denove uzis Esperanton por alia prospekto. Per la citado
de unuopaj urboj kaj turismaj centroj,
kiuj jam eldonis prospektojn en Esperanto, ni povus plenigi paĝo;n; tial
ni devas rezigni pri tio nun.

Korespondado
Korespondadon deziras F-ino Aino
Neemre, Lai F 38-6, TALLINN.USSR.
Prefere kun personoj 30-45 jaraj pri
muziko, literaturo, sporto, artoj, infanoj kaj bestoj.
Mi deziras interŝanĝi pm. speciale
kun svisaj filatelistoj. Interŝanĝe mi
donas ĉiujn polajn pm. kaj unuatagajn
Adreso: Prof. M. F. Walles, Al. Slowackiego 60/2. KRAKOW, Pollando.
Ni 2,000 GeEspistoj deziras intereŝanĝi Nesteampitajn Memorajn P. M.
kun landoj.
Nepre ni sendos al vi Japanajn P,
M, laŭ via send-nombroj.
Adresu al :
C, I, C. Esp. Korsp. Klubo
Po, Box, 7
Hirakata-City
Osaka, Japanŝ

daCcrigo de p. 3
La sekcio Hilversum demandas malpli altan kotizon por la blinduloj.
S-ro Blokker respondas ke la sekcioj mem devas reguligi tiun kotizon por la blinduloj. Oni ne povas
fiksi ĉion en regularo. La sekcio
Den Haag skribis al la estraro pri
kurso por malsanuloj kaj eldonita
broŝuro.
Ili ricevos respondon.
H.E.K. eldonas infangazeton.
27. Ferma. La S-roj Bakker kaj
Weeke dankas s-ron Blokker.

FLANDRA ESPERANTISTO
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LA STUDANTO
Jen la ĝustaj vortoj de
Ekzerco 39 A :
1: ekzistis. 2: festi („celebri” estas Ĉi
tie tro solena vorto) ; arĝentan. 3: kunmetis (komponi — verki muzikon) 4:
konsistis (se la prepozicio „el" estas
en la frazo, oni uzas ne la verbon „ekzisti", sed „konsisti"; ekzisti — est(ad)1);
brasikoj. 5: prezentis (imagi — zich
voorstellen, zich verbeelden); stelon (astro estas ĉiela korpo: suno, kometo aŭ
planedo); fono. 5: iluminio (ilustri —
ornami libron, broŝuron, revuon aŭ gazeton per bildoj); multe da (Ĉe la vorto
„multaj" oni pensas pli pri ĉiuj lampetoj aparte). 7: Amaso da homoj vizitis
(frekventi ofte viziti). 8: ricevis (akiri — kun pli-malpli da peno havigi al
si); donace. 9: ricevis ; faskon da karotoj kaj grapolon da vinberoj: 10: Estis
granda festo. (La aliaj vortoj estas tro
gravaj por tia privata festo).
.

Jen ekzemploj de frazoj, en kiuj estas uzataj la vortoj de
Ekzerco 38 B:
1: Fragoj estas tre bongustaj kaj g- enerale ŝatataj fruktoj. 2: La knabo prenis la frajon el la kanaleto kaj metis
ĝin en vitran poton kun akvo por rigardi kiel aperos ei ĝi ranoj en sia
provizora formo. 3:i ornamis la kamenon per tuko kun bela frango. 4:
Franko estas mon-unuo en Belgujo kaj
Francujo. 5: Ne nur frago, ankaŭ frambo estas bongusta frukto kaj taŭga por
fari konfitajon. 6: Friso logas en Frislando, unu el la plej nordaj provincoj
de Nederlando, kaj parolas la frisan
lingvon. 7: 8i plibeligis sian hararon
per frizo. 8: Li estis tre soifa kaj malplenigis la karafon ĝis la fundo. 9: Pluraj homoj ŝatas manĝi fungojn, sed oni
devas povi bone distingi la manĝeblajn
kaj la venenajn. 10: Pro diabeto li devis
ne konsumi sukeron kaj dolĉajn frandajojn kaj tiel mallpipeziĝis multajn
funtojn.

Novaj Ekzercoj
Ekzerco 40 A:
(por gekomencantoj)

Aldonu la ĝustan finajon:
1: eiujar— okazas beneluks— kaj universal— kongres—. 2: La benelukskongres— partoprenas gesamidean— el
nur kelk— land—, precip— el Belguj—,
Luksemburg— kaj Nederland—. 3: Al
universal— kongres— vojaĝas hom— el
pli ol 30 land –. 4: Plur— gesamideanaperas en naei— kostum—. 5: Tiel ili
aspektas bel— kaj muit— ornamas la
salon—. 6: Partoprenont— kongres—,
oni devas mult— ekzerci la konversaci—. 7: En la praktik— de kongresoni plu ekzercas kaj iĝas pil lert—. 8:
Komenc— oni estas ne tre kuraĝ—, sed
baldaŭ oni pli flu— parolas. 9: Oni iras
kaj reveplen— de dub— al kongres
--

Vegetaranoj por Vi !

nas entuziasm---. 10: Revenint— hejtu —,
oni long— konservas bel— rememoraj—,
kiuj ja faras la viv— interes—.
Ekzerco 39 B:
( por geprogresinto j) :
Metu la verbojn en la ĝustan formon,
eventuale aldonante la sufikson -ig- aŭ
-ig- aŭ participan sufikson kaj helpverbon:
1 : La ideo de internacia lingvo interes— kaj okup— multajn personojn. 2:
Pluraj personoj okup— pri projekto de
internacia lingvo. 3: Multaj projektoj
propon—, sed preákaŭ same multaj ne
akcept—. 4: D-ro Zamenhof trov— tre
akcepteblan formon por internacia lingvo. 5: Nun trov— en la mondo multaj
homoj, kiuj flue parol— tiun lingvon.
6: Se gi instru— en la lernejoj de Ĉiuj
landoj, baldaŭ la homoj de ĉiuj landoj
pov— kompren— unu la aliajn. 7: Montr—, ke multaj personoj ne sufiĉe persist stud— Esperanton. 8: Aliaj eĉ
ne kurag— komenc— la studon aŭ ne
sufiĉe interes—. 9: Kiuj komenc— kaj
daŭr— la studon, spert— grandan ĝojon. 10: La scio de Esperanto ne nur
goj— la homojn, sed montr— ankaŭ tre
utila.

Ekzercojn korektotajn gelegantoj sendu
(kun poŝtmarko por Ia resendo 1) al Ia
kompilinto de la rubriko : S. S. de JONG
Dzn, Waltaweg 3, TJERKWERD (Fr.),
Tel. 0 5157 - 727.

Anonco

Dum la restado de la Papaj ekzili
toj en Avignon, Papo Urbano V iam
ekhavis la ideon reformi la flegularon
de la Kartuzanoj de Chartreux. Li
opiniis ke kompleta sindeteno de vi
andmangado povis malutili la sanon
kaj precipe estis nekonsilinda por malsanuloj kaj malfortaj monalioj. Kiam
la Kartuzanoj eksciis pri tiu decido,
ili konsterniĝis, sed e( la opinio de la
Generalestro de la Kartuzanoj, ne sukcesis ŝanceligi la papan decidon.
En iu tago alvenis ĉe la papa Kortego stranga grupo de pilgrimantoj:
delegacio de la Kartuzanaj monalioj.
La delegacio konsistis el membroj de
tiu Ordeno, ĉiuj aspektis perfekte sanaj kaj atingis grandan agon. Ilia
oratoro adresis sin al la Papo en tiu
senco: „Ni dankas Vian Sanktecon
kaj alte taksas la intereson kiun ĝi
montris por la bonfarte de siaj infanoj: Ni venis por pruvi al Via Sank
teco, ke viando ne necesas por vivi longe kaj ĝui bonegan sanstaton. Tial
oni juĝis bona sendi kiel delegacion
pruvspecimenojn al Via Sankteco.
Unue oni elektis kunfratojn kiuj
atingis inter la 70 kaj 80 jaroj, sed
poste oni juĝis pli konvinka la sendadon de la plej maljunaj, tial oni elektis
nin. La plej juna estas 87 jara — la
plej aga 99 jara, tiu estas mi.
La pruvo montniĝis celtrafa kaj
venkis la papan antaŭjuĝon. Li ne
reforrnis la Regularon, kaj ankoraŭ
hodiaŭ la Kartuzanoj vivas kiel vegetaranoj kaj ĉe tio sentas sin tute sanaj.
Fr. Arni.
INTERESAJ ESPERANTO - REVUOJ

Reprezentanto j,

Daŭre aperas „Pollando" kaj „Nun
tempa Bulgario". La unua estas tre
grandformata; ambaŭ estas tre bela
ilustritaj. Oni bone lernas koni tiujn
du landojn. Havu ili longajn sukceson.
kaj vivon.
El la naciaj revuoj estas tute certe
la plej interesa: „American Esperanto Magazine". La numero Marto-Aprilo enhavas i.a. bonan superrigardan
„Use of Esperanto in Medical Science," la duan artikolon „Esperanto in
the ups and downs of Moscow linguistics and polities" kaj la unuan parton
de artikolo de nia eble plej eminenta
esperantisto Dr. W. Solzbacher pri
„ĉarlatana lingvoscienco" kion li pritraktas kun „Deutsche Grï ndlichkeit"..
Tamen tre bedaŭrinda kaj laŭ ni malaprobinda estas ilia sinteno je Dr..
Lapenna.
-

kiuj interesiĝas pri profitdona vendo
de bonk valitaj germanaj produktoj:
betonhardigilo, desinfektilo, aerplibonigilo, solvilo por kaidronŝtono, dek
rustado de komunumaj akvo-tuboj,
ktp. skribu al
Chemische Fabrik Crailsheim-Germanio.
-

KORESPONDANONCOJ
S-ro U. V illanueva Apartado 1751 LIMA Peru Sud-Ameriko 30 jara fraŭlo, oficisto; pri popolkutimoj kaj
ĝenerala kulturo.
S-ro M. Walles Al. Spowackiejo 60/z
KRAKOW Pollando filatelisto; skribas prefere en Esperanto sed ankaŭ en Franca kaj Germana lingvo.
S-ro P. Mŭller Friedhofstr. 5 WilkaŭHazslaŭ Sa. Germanujo pri generala popolario kaj precipe pri la drama arto kaj aliaj temoj.

Kontribuu
al Ia

Mabesoone Fondaĵo

