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Internaj Aferoj

La ferioj estas finitaj kaj la sekciaj estraroj sin jam okupis kiamaniere
organizi la „propagand-kampamjon".
Unu el la ĉefaj punktoj de tiu propagando estas klopodi starigi kursojn
por havi novajn membrojn post la sezono. Bona intenco kaj mi deziras al
ĉiuj kiuj sin okupas pri tio plenan
sukceson.
Estas diversaj manieroj por atingi
la celon. Dependas de la lokaj cirkonstancoj. Tre ofte ne estas facile
atingi kontentigan rezultaton. La obstakloj estas multaj kaj obstinegaj.
Sed, flanke de la ekstera propagando estas la interna.
Permesu al mi la demandon: Kion
vi faras rilate tiujn internajn aferojn?
Kion, ekzemple, vi faras rilate la membrojn kiuj eksiĝis? Cu vi vizitis
ilin por klopodi aliigi la decidon aŭ ĉu
vi simple akceptas la eksigon? Cu oni
sufiĉe atentas par. 13 de la statutoj?
Bonvolu legi gin kaj agi laŭ la paragrafo.
La ĉefestraro intencas estonte pli
serioze manteni la paragrafon.
Mia demando estas: ĉu la sekciaj
estraroj faras sufiĉe por ke la membroj restu? Kompreneble estas ke la
lokaj cirkonstancoj influas la manierojn laŭ kiuj oni povas arangi allogan
programon por la klubvesperoj.
Komencantoj kelkfoje plendas ke
oni arangas la vesperojn tiel, ke ili estas tro malfacilaj; progresantoj opinias ofte male.
Ne estas facile kontentigi ĉiujn, sed
estas la tasko de la sekciaj estraroj
kompili programon taŭgan por ambaŭ
partioj.
Studrondoj, konversaciaj vesperoj
vivanta gazeto, laŭvica rakonto de anekdoto, travivajoj dum la ferioj k.t.p.
multe povas helpi ke la membroj restas. De tempo al tempo inviti iun el
alia loko por prelegi ankaŭ estas maniero allogi la membrojn.
Kiam ili tamen ne venas, tian oni
devas viziti ilin kaj demandi kial oni
ne plu venas. La estraro devas montri sian intereson kaj ne nur pensi pri
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La Universala Ekspozicio de Bruselo
...

ka j Esperanto

Ni jus ekscias ke la paŝoj, faritaj
jam antaŭ iom da tempo ĉe la Administrantaro de nia Universala Ekspozicio 1958, kondukis al unua sukceso: Tiu Ĉi Komitato akceptis Esperanton, kiel plian lingvon en kiu povas
ekzameniyi tiuj bonvolemuloj, kiuj deziras plenumi, dum la Ekspozicia periodo, la taskon de „bonvola i.nterpreti sto".
Ĝis nun estis akceptataj nur la lingvoj angla, germana, hispana, itala,
portugala kaj rusa. Kaj nun la Komitato do decidis aldoni al tiuj ĉi lingvoj:
Esperanton.
Por la ses cititaj lingvoj, la ekzamenoj okazos en specialaj lingvaj lernejoj. Por Esperanto, la Komitato decidis ke estos la oficialaj instancoj de
nia movado, kiuj respondecos pri la
ekzamenoj, kiuj rajtigos al portado de
la speciala ,,badge" aŭ insigno.
la mona flanko. Ricevi gustatempe la
kotizon estas bone, bonege, sed gi ne
estas la ununura kondiĉo por sana
klubvivo.
La celo de esp. klubo, grupo, sekcio
estas fari ĉion por disvastigi Esperanton.

Ne sufiĉas ke oni varbas novajn
lernantojn. Ankaŭ la membrojn oni
daŭre devas allogi.
La sana, forta klubvivo estas kondiĉo por la ekzistado de la tuta movado.
Ne forgesu ke la bazo de la movado
estas la klubo, la grupo. Sen grupoj
la landa asocio ne povas ekzisti, sen
landaj asocioj la internacia movado
ne uovas vivi.
Konkludo: ni devas zorgi ke unue la
sekcia vivo estu kaj restu sana, ke la
membroj, ĉiu aparte, faras sian eblon
plifortigi la amikan sferon de la klubo. Ni ne forgesu ke la sekcioj kluhoj, grupoj aŭ kiel ajn vi volas nomi
ilin estas unue studrondoj por perfektigi nian esp. konon, due ili estas een-

Ni tuj volas aldoni, ke ne temas pri
iu salajrata funkcio, kiun do povus
plenumi nur tiuj personoj, kiuj estos
liberaj dum la tuta ekspozicia periodo.
Temas pri personoj, kiuj volas pretigi por la granda kampanjo de kora
akcepto de la eksterlandanoj, okaze
de nia Ekspozicio, kaj kiuj akceptos
gvidi grupojn, dum siaj liberaj horoj,
je tagoj kaj momentoj fiksotaj de la
interpretistoj mem.
Sed, ĉar tre certe Esperantistaj grupoj kaj karavanoj vizitos nian landon,
— ekzemple antaŭ kaj post la Universala Kongreso de Mainz, kaj, dum la
tuta periodo, ankaŭ el apudaj landoj,
-- estas certe dezirinde, ke ne nur la
Komitato de la Ekspozicio, sed precipe
ni mem disponu pri personoj, kiuj bonvolos rondirigi tiujn grupojn kaj kiuj
povos tion fari en la plej bonaj kondiĉoj, ĉar ili preparigis por tiu funkcio.
Tiuj interpretistoj guos la apogon

(daŭrigo p. 2)
troj de propagando, eksteren, sed ne
malpli internen. Ciu membro povas
alporti ŝtonon.
Forta sekcio imponas la ankoraŭ
ne-esperantistojn. Kompreneble estas
la nombro da membroj grava faktoro.
Tial ni devas streĉi ĉiujn niajn (ortojn por ke la membroj ne havas kvazaŭ-motivon foriri.
Esperanto grupo ne estas aro da
personoj kiuj kunvenas nur por amuzi.
Ne, esperanto-grupo estas aro da laboranta•j personoj kiuj libervole prenis
sur sin la taskon disvastigi la belan
celon de la Esperanto movado: Uzi
la lingvon por Fiuj internaciaj rilatoj.
Ke oni arangas la kunvenojn agrablaj,
amuzaj eĉ, estas nur gajno. Post ofte
streéaj ĉiutagaj laboroj oni volas sin
distri, kompreneble, sed, estante bona
Esperantisto, ni unue devas esti konvinkitaj ke ni akceptis taskon, kiam
ni fariĝis esperantisto.
Pripensu tion kiam vi komencas la
Lupo.
novan sezonon. Sukceson!
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Scienco kaj Internacia Lingvo
Inter la scienculoj, kiuj havas rila
ton al la problemo de internacia lingvo, ni povas distingi tri grupojn. En
la unua estas tiuj, kiuj neas la ekziston de la problemo. En la dua estas
tiuj, kiuj ja ekkonas la problemon, tamen estas skeptikaj pri ties solveblo.
En la tria fine estas tiuj, kiuj pensas
pozitive pri la problemo kaj parto
prenas pli aŭ malpli aktive la laborojn
celantajn al ĝia solvo. Pluaj grupoj
estas tute aŭ preskaŭ sensignifaj.
Elstara reprezentanto de la unua
malgranda grupo, do la neulaj sciencistoj, estas prof. Weisgerber (Bonn).
Li cedas en „Das Gesetz der Sprache"
'(p. 168) ke la opinio, laŭ kiu la lingva
diverseco estas io malbona, estas plej
ofte esprimata en ĉiutaga vivo kaj en
la juĝoj de filozofoj kaj en la inter
pretadoj de religioj, kaj ke tiu demando estas ankaŭ evidenta kaj prava el
la vidpunkto de perfekta homa vivo.
Malgraŭ tio unueca lingvo ne estas
la ĝusta celo pro la homa lego de
lingvo.
S ajnas kvazaŭ prof. Weisberger
kontestas la eblon de neŭtrala internacia lingvo pro dogmaj kaŭzoj. Li
starigis „leĝon de lingva komunumo",
leĝon de gepatra lingvo" kaj „leĝon
pri ligitecon de homo kaj lingvo" (Gesetz des sprachbedingten Dasiens) kaj
kunigis la iri leĝojn en la leĝo homara
de lingvo". En tiu sistemo estas neniu
spaco por internacia lingvo. Tial diskutado ĉi tie ne estas ebla. Oni povas
nur konstati ke, se oni ekkonas la mankojn de la nuna situacio, estas tute
nekontentige ke oni ne volas prezenti
al la progresemo de la homoj (kiu estas ege sukcesa sur multaj kampoj)
ian ŝancon rilate al la pliperfektigo de
la lingva interkompreniĝo.
Ke tia, pliperfektigo eblas, la pli
multo de la scienculoj okupigintaj pri
la problemo agnoskis en pli aŭ malpli
ampleksa grado. Ekzemple lingvistoj
kiel prof. Porzig („Das Wunder der
Sprache", p. 182) kaj prof. Gerhardt
(„Zur Problematik der kŭnstlichen
-Weltsprachen" en Studium Generale
-

-

-

(dafirigo de p. 1)
de ĉiuj servoj de la Ekspozicio por sia
propra informado kaj tiu de la vizitantoj mem. Ili ĝuos ankaŭ gravajn rabatojn kaj havos la rajton porti la
specialan insignon, kiu atentigos pri
nia movado, ĉar ĝi enhavos la kvinpintan verdan stelon.
En nia proksima numero, ni povos
doni pliajn klarigojn; sed, ekde nun,
ni clirektas varman alvokon al ĉiuj,
kiuj konsideras sin kapablaj plenumi
tiun taskon, por ke ili sin enskribigu
senprokraste.

Maur. Jaumotte.

4-1951) cedas ke tiel nomata artefarita
lingvo ja povos bone funkcii, tamen la
ideo maisimpatias al ili, kaj ili esperas ke la evoluo ne iros tiun vojon.
Pluaj lingvosciencistoj pledas por
baldaŭa decido pri la akcepto de internacia lingvo, ekz. la usona prof. Mario
Pei ( „The Story of Language", p. 459).
En sia libro „The World's ĉhief Languages" li detale traktis inter la diversaj vivaj lingvoj ankaŭ Esperanton,
ĉar li taksis tion necesa pro ties signifo. Tamen li ne rekomendas certan
solvon, sed proponas starigi grandan
internacian komisionon por ke ĝi faru
la elekton.
Speciale atentinda estas la opinio
de prof. Edward Sapir, la elstara usona lingvoseiencisto (mortinta en 1939),
kiu jam 1931 - en la kolekta verko
„International Com.munication", p. 71
--- diris (traduko el la angla) : „La moderna mondo staras antaŭ la malfacilajn akordigi internaciismon kun la diversaj specoj de naciismo obstiniĝanta.
Sole tio estos akceptata kio iel estas
kreajo de ĉiuj. La angla lingvo se ĝi
estus akceptata kiel internacia lingvo
ne estus en tiu pozicio pli firma ol
kiel estis iam la franca kiel fakte akceptita lingvo de diplomatio aŭ la latina kiel la internacia lingvo cle scienco. Kun la franca kaj kun la latina
estis kunligitaj naciaj kaj religiaj momentoj, kiuj ne povis esti tute forigataj, kaj kvankam tiuj lingvoj dum sufiĉe longa tempo plenumis la funkciojn de internacia lingvo ĝis certa grado, ili ne plenumis la funkciojn el la
spirita flanko. La anela lingvo apenaŭ povus havi alian sorton, estas eĉ
verŝajne ke la tradicio de io komerca
kaj de sobra realemo ĝenerale kunligita kun la angla pruvos sin por longa
tempo pli obstaklo anstataŭ helpo por
la senrezerva akcepto dc la angla kiel
konvena interkomprenilo. La angla
aŭ simpligita formo cie ĝi povus disvastiĝi por certaj praktikaj celoj, sed
la pli altaj bezonoj de la moderna
mondo ne povas esti respondataj de
ĝi, kaj ni certe povos atendi konflikt'
inter la, angla gajninta triumfon senpenan kaj artefarita lingvo havant
avantagojn tiel evidentajn en la strukturo ke ei iom post iom forpuŝos sian
konkuranton nacian. Kio necesas antaŭ ĉio estas lingvo tiel simpla, tiel regula, tiel logika, tiel riĉa kaj tiel pro
duktiva kiel eble, lingvo kun la plej
bona esprimeblo ,tamen kun la plej
malgrandaj postuloj farendaj al la lerneblo de' normala homo. „Por certa
solvo Sapir antaŭ 20 jaroj ne pledi5
sed li senrezerva malaprobis la solvon
de la problemo sur bazo de nacia lingvo. Precipe la fakto ke li estas usonano, igas ]ian opinion tre atentinda.
Pluaj lingvistoj ekskluzive pledas
-

por la enkonduko de Esperanto, precipe la anglo prof. Collinson de• la universitato cie Liverpool, la svedo prof.
Collinder de la universitato de Uppsala, la franco prof. Warringhien de la
universitato de Parizo, la sviso prof.
Privat de la universitato de Neuchátel.
Nenecesas citi ion de ili, ekde antaŭ
jardekoj ili montriĝis esperantistoj
per artikoloj en periodajoj kaj alie en
la publiko.
Krom tiuj universitataj profesoroj,
kiuj estas lingvistoj esperantistoj, oni
povas nomi multajn aliajn scienculojn,
kiuj samopias, sed ne estas lingvistoj.
Inter ili estas medicinistoj (grupo da
japanaj scienculoj eldonas medicinan
revuon en Esperanto), natursciencistoj
en Aŭstrujo, Danlando, kaj Usono, sociologoj, 'ekonomiistoj, jurkitoj, filologoj en Nederlando, Norvegujo, Britujo, Italujo, Jugoslavujo, Francujo,
Svislando ktp. Iili publikas verkajojn
en sciencaj revuoj esperantaj parte el
siaj sciencaj fakoj, parte el la kampo
de inter-lingvistiko, ekz. ankaŭ el la
plej grava kampo de internacia norrnigo precipe en la tekniko.
Apud la sciencistoj, kiuj vidas la
solvon de la problemo de internacia
lingvo en la enkonduko de Esperanto,
estas nur tre mahnultaj scienculoj,
kiuj rekomendas alian solvon.
Krom Esperanto fakte nur ekzistas
Interlingua. ĉiuj ceteraj projektoj hodiaŭ estas ne plu diskutataj. Ankaíl
Interlingua, kiun konstruis en International Auxiliary Language Associatton (IALA) Dr. Alexander Gode, trovas nur malmultan elion, post kiam el
la laboroj de IALA konat.aj sciencul•oj
estis retirigintaj kaj fine la instituto
devis ĉesigi sian aktivadon, ĉar la privataj fontoj de financigo ne plu fluis
ĉirkaŭ Interlingua ekestis nun kon.
fuzo pro tio ke la usonano Frederick
Bodmer en sia verko „The Loom of
Language" denove traktis la projekton
Latino sine flexioné (jam entombigitan) de la itala matematikisto Peano
kaj rekomendas lies akcepton en troege plisimpligita formo sub la sama
nomo, kiun la IALA-projekto havas.
La IALA-Interlingua principe diferenciĝas de Esperanto precipe per tio, ke
ĝi malakeeptas la eblojn de vortfarado, kiujn prezentas Esperanto en ampleksa grado uzante afiksojn, t.e. prekaj sufiksojn karakterizajn por certaj
konceptkategorioj. Tiel Interlingua
ŝajnas esti pli tipo dc lingvo en la formo pli simila al la angla romanidaj,
lingvoj, dum Esperanto malgraŭ sia
ankaŭ angla-romanida aspekto havas
pli skemecan, pli logikan strukturon,
tamen t art tia]) tre individuan esprimeblon ebligas.
Fare de lingvistoj la demando de elekto de nacia lingvo kiel ĝenerala internacia lingvo ne estas diskutata. Tio
estas facile klarigebla. ĉar tiu deman-

Esperanto kaj la Sindikatoj
-

-

-

.

.

En la germana havenurbo Hamburg
okazis de la 7a ĝis 12a de julio 1957 la
4a kongreso de la Industri-Sindikato
Kemio - Papero - Ceramiko. Laŭ
iniciativo de s-ano Poppeck el Oberkirch jl3aden la sindikata sekcio Achern prezentis proponon pri Esperanto,
kiu havis jenan tekston:
„La Ĉefa Estraro estas komisiata,
akceli la disvastigadon kaj uzadon de
la mondtrafika lingvo Esperanto en
sindikataj rondoj kaj eventuale subtenu laŭpove organizojn, kiuj sin okupas
pri tiu celo.
Motivado: La rilatoj inter anoj de
diversaj popoloj fariĝas pli kaj pli viglaj. La tekniko pliproksimigas landojn kaj kontinentojn. Nur sur lingva
kampo ekzistas ankoraŭ plej grandaj
malfacilajoj. Luste al la laboranta
popolparto pro financaj kaj tempaj
kaŭzoj ne estas eble, ellerni kelkajn
fremdlingvojn. ĉar popola akordiĝo
unuavice dependas de la lingva inter
kompreniĝo de ĉiuj homoj, estas tempo, ke la sindikatoj ne nur pledu por
komuna mondtrafika lingvo, sed akcelu ties disvastigadon kaj uzadon per
taŭgaj rimedoj. Esperanto estas milfoje elprovita sur ĉiuj kampoj de la

f+

do estus pure politika demando, en kiu
tre kontraŭaj interesoj estas efikaj kaj
decido aŭ rekomendo el scienca vidpunkto ne eblas. Sole certaj klopodoj
devas esti menciataj éi tie, nome la
provoj atingi rilate al la .angla per
apliko de la „basic"-farmo pli vastan
disvastiĝon, se eble tra la tuta mondo.
Basic-English estis konstruata de prof.
C. K. Ogden kaj I. A. Richards en la
kadro de esplorado el la kampo de
semantologio („The Meaning of Meaning"), el kiu rezultis ke helpe de
850 vortoj el la angla lingvo ĉio povas
esti esprimata, kvankam per parafrazado parte tre komplika. Kiel ajn atentinda estas el scienca vidpunkto tiu
kreado de angla reduktita, tamen ĝi
ne havos por longa tempo praktikan
signifon, kiel la evoluo montras. Basic-English estas - pro tio ke neniu
estos ĉiam kontenta kun vortaro de
850 vortoj - nur metodo lerni aŭ lernigi la anglan, tieldire varbado por ĝi.
Do ĝi pli havas politikan karakteron
tio estas ankaŭ evidentigita per tio ke
tiam (dum la dua mondmilito) la brita registaro akiris la rajtojn je tiu pro
jekto por granda sumo. Por la problemo de internacia lingvo do el scienca
vidpunkto la Basic-English ne estas
traktinda.
-

Represo el la Bulteno No. 1 junio
1957, cie la Interlingvistika Informa Servo, verkita de Dr. A. Borman, Bii clterstr. 17, FlensburgMiirwik, Germanujo.

homa vivo kaj povas ludi la rolon de
dua lingvo por ĉiuj
apud la gepatra
lingvo."
Tiu propono aperis sen la motivado
kune kun pli ol cent aliaj proponoj en
speciala aldono de la oficiala organo
„Gewerkschaftspost" (Sindikata Poŝto) komence de junio 1957. Eldonnombro de la gazeto: 500.000! Krome ĉiuj
delegitoj ricevis la proponojn kun motivado en formo de speciala broŝuro. La
kongreso pritraktis Ia proponon pri
Esperanto la 9an de julio. Antaŭ la
voĉdonado s-ano Poppeck detale parolis pri nia lingvo. Li diris inter alie, ke la tutmonda interkompreniĝo
necesigas komunan lingvon por ĉiuj
homoj. Pro nacia rivaleco tiun rolon
ne povus ludi iu popola lingvo, sed nur
neŭtrala lingvo kiel ekz. Esperanto.
Poppeck diris, ke Esperanto ne estas
ludilo, sed bone uzebla instrumento
por internaciaj rilatoj, kiun la sindikatoj nepre akcelu. 'Li atentigis pri la
uzo de Esperanto flanke de la Ger-

KOMUNIKOJ

3
mana Federacia Fervojo, pri varbado de multaj landoj kaj urboj en ma
lingvo kaj pri apliko ĉe la Turista A.
socio „La Natut-amikoj". - La kongresaj delegitoj decidis laŭ rekomendo de la Propon-Komisiono, transdoni
la proponon pri Esperanto kiel materialo al la ĉefa Estraro.
Gesamideanoj! Bonvolu subteni la
agadon de s-ano Poppeck. La sindikatoj estas grava potenco, kiu povus
multe helpi nian movadon, se ni gajnus ĝin por nia afero. Skribu amase
al: Industriegewerkschaft Chemie
Papier - Keramik, Hannover, Kŭnigsworther Platz 6, Germanujo, kaj esprimu vian ĝojon pri la fakto, ke oni
dum la kongreso en. Harnbtrrg sin okupis pri Esperanto. Germanoj skribu germane, ekstergermanoj skribu
esperantlingve. Ĝesamideanoj, kiuj
sukcesas aperigi artikolon aŭ noton
pri la afero en sindikataj aŭ aliaj gazetoj, bonvolu nepre sendi du ekzemplerojn de la koncerna numero al sano F. W. Poppeck, OBER KIRCHf Ba
den, Germanujo.

-

.
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DE LA LIBRO-SERVOJ

Palaco de Dancjero (Wagnalls)
(Romano pri la vivo de S-ino Pompadour)
Pro Iŝtar (Lurken)
Ce la Sanktaj Akvoj (de Heer)
La Grunda A venturo (Stiilagyi)
Sur sanga tero (Bughy)
Strato de 1' fiŝanta kato (Fiildes)
Fundamenta Krestornatio

bind.

3.50

56.-

4.50
6.75

?2.-

5.50

bind.
bri á.
Jugoslavio kaj aiuj popoloj bind.
Bibliograf io de Tito
„
Tartarin de Taraskono (Daudet)
tule „
Sinjoro Tadeo (Mickiewicz)
11
)7
Vagado sub Palrnoj (Ribillard)
brn$.
Por la studo:
Honderd vragen over grammatica en onderwijs
La konsilanto (Degenkamp)
kartonita
Leidraad Esperanto Litaratuur (Degenkamp)
Post la kurso (de Bruin en Faulhaber)
Gebond"n Stijl (Faulhaber)
Eigennamen in Esperanto (Degenkamp)
Tra la Labiriuto de ia gramatiko (Faulhaber)
Esperanto Leerboekjes voor de lagere school (Appel)
Deel I en 11, per deel
Insignoj .
Verna stelo sier blanka fono 13 mm.
Verda stelo kun t Ianka randeto 15 min.
Flaginsigno (Esp.-Ned. flagoj)
(Esp.-Flandra leono)

4.50
5.50
10.50
7.60
10.50
6.(0
6.2.50

140.

88.110.-150.99.-

0.75
3.60
0.75
3.
0.75
0.75
9.75

11.33.-45.11. -11.
40.-

1.50

24.-

0.75
0.75
1.10

13.13.-

-

„

MENDU ĈE

90.
80.-70.

-

15.-

:

Libro-servo LEEN, Pythagorasstraat 122, Amsterdam-O, Pĉk. 76915.

Flandra Esperanto I-istituto, Blankenbergse Steenweg 72, Brugge.
Belga Esperanto Instituto, Oostenstraat 26, Antwerpen, Pok. 168958.
La afranko estas pagata de la aĉetanto, la prezoj en bfr. enhavas Za afrankon enlanden.

I.ibroservo LEEN estos fermita de 8:9

-

28:9
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Flandra Ligo Esperantista.
Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdale nastraat 29, Kortrijk.
Sekretario: Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, St. - Kruis, tel. 34935 .
Kasistino : F-ino J. Terrijn, Raapstraat 74, Gent.
Bibliuteko : E. A. Koot, Joh. do Meesterstraat 12, Utrecht (Nederland)
U.E.A. peranto: Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan 14. F3lankenberge P.C. 4161.35.
Redakcio F.I;.: Drs. Fern. Roose, Ste. Klaradreef .59, Brugge.
Koresponda kurso : 11. Pirennelaan 25, Genti,ruggc.

Komunikoj de la Ĉefestraro
1. La sekciaj estraroj bonvolu atenti,
ke de la 1-a de septembro S ino L.
-

de Vries•Kanning, IJsselstr. 41B, Groningen transprenis de S.ro F. Weeke

la taskon de administrantino de la
gazeto „De Esperantist". Oni sendu
do post tiu lato ĉion kio rilatas al
„De Esperantist'' (adresŝangojn, nomojn dc novaj donacantoj, la mendojn de propagand-ekzempleroj ktp.)
al la nova administrantino.
2. Pro tio, ke en la konsisto de la Cefestraro okazis kelkaj ŝanĝoj, ni donas ĉi tie la nomojn kaj adresojn dc
la nunaj ĉefestraranoj.
1. Prez. S.ro F. Weeke, IJsseldijk 20,
Diepenveen.
2. Vic. Prez. kaj 2a Sekr. S.ro E. de
Wolf, Joh. de Breukstr. 18, Haarlem
3. Sekr. 1".ino Th. E. S. v. d. Reijen,
Rijksstraatweg 90, Haarlem N.
4. Kasisto S.ro B. J. J. Albers, Olim-

piaweg 69 III, Amsterdam Z. Poŝtk. 34563. tel. 734601.
2 a Kasisto F.ino P. Oosthoek, Eree
5.
49, Rotterdam.
6. Administranto N. E. S.ro P. M.
Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam O.
7. Membrino. F.ino M. H. Vermaas,
Eendrachtsweg 7, Rotterdam C.
8. Membrino. S.ino L. de Vries-Kanning, IJsselstr. 41B, Groningen.
9. Membro. S.ro C. B. Zondervan,
Ceintuurbaan 227, Deventer.
3. Por ke la membroj sciu, ke la estraro ne „kuŝas sur laŭroj" ni decidis ke ni publikigu en N.E. en konciza formo, kion ni pritraktis en la
kunvenoj de la administra estraro
i mallonge A.E.) Pri la agoj de la plena ĉefestraro vi poste estos informata,
ĉar tiuj kunvenoj kompreneble malofte okazos pro „elspezlimigado". La A.
E. kunvenis 22.6, 6.7 kaj 20.7 kaj 3.8.
En tiuj kunvenoj estas i.a. jenaj deci-

*goj farataj:
1. Kompili kongresan regularon por
ke estonte la organizonta sekcio sciu, kion gi devas fari. La re g ularo evitigos eventualajn miskomprenojn
pri la eroj de la organizado de kongreso.
2. Kompili direktivojn por la diversaj komisionoj kaj komitatoj. Tiuj
direktivoj certe plifaciligos la laboron. Cetere estas dezirinde ke ekzistu
speco de unuformeco en la strukturo
de la komosionoj kaj komitatoj.
3. Presigi la CED .l5 dokument.on en
la nederlanda lingvo. La dokumento pritraktas la 70-jara ekzisto de Esperanto. La sekcioj povos mendi kvan•
ton por modera prezo.
4. En preparo estas granda kunveno
por ne-esperantistoj. Detalojn vi ricevos ankoraŭ. Ankaŭ estos arangata gazetat'konferenco samtempe.
5. Ni klopodos akiri iom da tempo
por elsendi informojn pri Esperanto okaze de la jubilco c?ijare kaj tiucele kontaktis kun la Radio Unio.
6. Presigi 5000 gumitajn hendetojn
okaze de la 70-jara ekzisto de Esperanto por surglui sur korespondi•
joj kun ne-esperantistoj. La bencletoj
estas senpage disponeblaj por niaj
membroj kaj donacantoj. Sekciaj est•
raroj kaj generalaj membroj kaj donacantoj ricevos kvanton.
(darmgo sur 7). 8)

Grupa Vivado
(Agado de ligano Frato Arni De Corte)
En la kadro de la 150a datreveno de
la fondigo de la Kongregacio de la Fratoj de la Karitato, la fratoj arangis en
la Instituto St Julien en Gent, feston
por la gepatroj de la lernantoj.
Tiuj infanoj estas mensmalfortuloj
tial iliaj kantado, deklamado. gimnastikaj ekzercoj, mirigis ĉiujn rigardantojn kaj vekis entuziasman aplaŭdon:
La emocio de la gepatroj atingis sian
kulminon kiam la lernantoj, en sia nomo kaj en la nomo de siaj gepatroj,
dankis la fratojn pro ĉiu bono kiun ili
spertas en la Instituto; kaj precipe ili
dankis al Dio, pro la 150 jara ekzistado de tiu Kongregacio, kiu dum tiu
tempospaco helpis milojn da malsanuloj, mense kaj korpe kripligitaj.
Je tiu okazo mi arangis Esperantan
ekspozicion. Mi havis imponan stan•
don kun korespondajoj el ĉiuj mondpartoj, esperantaj eldonajoj, Esperanto por la turismo, Esperanto en la
Apostolado, Esperanta literaturo, k.t.p.
Pli ol 900 personoj vizitis gin kaj mul.
taj montris interesigon kaj petis informojn. Esperu ni, ke Esperanto ion
gajnos per tiu ekspozicio!
Krome mia Esperanta kurso, bone
funkcias, multaj fratoj partoprenas
gin, kaj multaj ensendas siajn taskojn
aŭ skribas por peti informojn; jam du
petis aligon al Flandra Ligo. Jen almenaŭ promesplena sukceso.

Ankoraŭ ?ncmore al 7tia 5a Beneluksa Esperanto-Kongreso en Eindhoven
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NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS NIA"
Alg. Secretariaat, schriftelijke cursussen en uitleendienst
Mej. Th. v. d. Reijen, Rijksstraatweg 90, Haarlem N.
I'enn.m.: B. J. J. Albers, Olympiaweg 69111, Amsterdam-Z. Postr. 34563, tel. 734601
Adm. Ned. Esp.: P.M. Mabesoone, Py thagorasstr. 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.111 ulder,Zilvermeeuwst r. 29 Badhoevedorp
Gefdel. U.E.A.: J. Telling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam. Postrek. 242619.
Vic-defd. F. Weeke, 1Jsseldijk 20, Diepenveen. Postrek. 822075.

Alia formo de mia agado estas: „La
Asocio de la Amikoj de Nia Sinjorino
dc la Vokigoj" kies membroj promesas pregi ĉiutage Patronian kaj Saluton Maria, por akiri religiajn Vokigojn per la perado de Maria.
Mi komencis tiun agadon laŭ peto
de nia Provincestro. Mi konsideras gin
grava, ĉar gi estas kvazaŭ eksperimento flanke de la Estraro.
Al vi do, helpi min sukcesigi tiun
eksperimenton, aligante en granda
nombro. La malgranda peno kiun vi
devas fari, dirante la preskribitan pregon valoras la penon. Cetere ĉiu prezo
ne estas deviga, ne gravas do, se oni
gin iafoje forgesas.
Tiu Asocio kalkulas jam pli ol 1000
membrojn inter kiuj 200 Samideanoj el
19 diversaj landoj, estas jam bela nombro, sed malgranda ankoraŭ kompare
kun la granda nombro da cirkuleroj
forsenditaj. Mi kore dankas tiujn kiuj

jam aligis kaj atendas la aligon de
multaj aliaj. Mi insiste petas, helpu
min por la bona afero!
Frato Arni Decorte.
Y.S. Notu mian novan adreson!
Instituto St. Kamilus BIERBEEK.
Blti%GdE .,PACO KA.) .IUSTECO"

Tijdens de zomer hebben enkele onzer leden het bezoek gehad van vreemde esperantisten. O.a. hielden wij een
vergadering waarin de Amerikaan Joseph Gamble als spreker optrad. Hij
behandelde het onderwerp: „La studo
pri si mem". Na zijn zeer interessante
gedachtenuiteenzetting volgde een levendige discussie. Andere werkzaamheden: vooral sport. Drie maal per
week Volley-Ball. Op het einde van
augustus: bestuursvergadering om het
winterwerk voor te bereiden en in te
zetten.
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Antibiotikoj Pligrandigas Produkteblecon
en la Balenkaptata Industrio
Merkato de 112,000,000 usonaj dolaroj estas implikata
La novajo rapide disvastigas inter
kaj post sufiĉe da mortigoj, kutime ne
la internaciaj balenkaptadaj ŝiparoj
pli ol ok balenoj, oni tiras ilin al la
nun funkciantaj en la maro ĉirkaŭ la
fabrikŝipo aŭ la marborda stacio kie
insulo South Georgia je la suda ekkomenciĝos la deŝirado de la balenstremajjo de la Atlantika Oceano, ke
graso.
nova metodo provata tie dum la nunOfte okazas, ke la balenkadavroj
tempa balensezono povus ŝveligi la
flotas dum pluraj tagoj antaŭ ol koproduktadon por 25 procentoj.
menciĝos la tirado al fabrikejo..Aldone
Registrita dum la pasinta balensela tirado mem eble bezonas du tagojn
zono estis tutmonda kvanto da balenplu. Do, antaŭ ol oni povas komenci
oleo pli ol 370.000 tunoj, kies valoro
la procezadon la valoro de la balenoj
estis proksimume 80,000,000 usonaj domalpliiĝas — de la originala ehla valaroj. La plejparton uzas la margarinloro ĝis 50 procento povas tute perdita:
fabrikejoj. Krome, estis proksimume
La aktuala valoro de balenkadavro es80,000 tunoj da procezita balenviando,
tas proksimume 3,360 usonaj dolaroj.
kaj diversaj aliaj produktajoj. La baLa 'Biostat' traktado jam montris, ke
lenrikolto pasintjare monigis je prol:ĝi povas konservi la kadavron kaj
simume 112,000,000 usonaj dolaroj. Kipligrandigi la valoron ĝis proksimume
am balenkaptada kompanio ne plu be4,200 usonaj dolaroj.
zonas halenon, tiam nur restas la „ak,Biostat' estas speciala nutrajokonvoelŝpruco" (efektive, ĉi tiu ne estas
servanta formulajo de oksitetraciklino.
„akvo" sed densigajo de elspirita
En Usono oni uzas ĝin por konservi
aero)!
kortbirdojn trempante la kortbirdan
Nitntempa agado en ĉasdistriktoj
kadavron en glacidegelajo kiu enhaestas laŭ la metodoj uzitaj en prepavas etajn kvantojn de la antibiotiko.
reksperimento farita por unu Brita
Tamen, malsimilas la procedo en la
hern ia firmao, Pfizer Limited de Folbalenkaptada industrio. Post la morti kestone, Angulo, kaj granda Norvega
go oni ŝveligas la kadavron per premibalenkaptada kompanio.
ta aero. ,Biostat' eniras la peritonean
Kvankam oni entreprenas balenkapkavon per tubo el akvujo en kiu oni
tacion preskaŭ tute en Ia Antarkto, esantaŭe enmetis la antibiotikon. La
tas unu du malgrandaj kompanioj kiuj
,Biostat' rapide disvastikas tra la hisfunkcias de norda Norvegujo, ĉasante
toj de la baleno. La 'Biostat' uzata
balenojn en la Arkta Oceano. Unu el
en Norvegujo kaj la Antarkto fabrikiĉi tiuj kompanioj estis komisiita morgas en Anglujo.
tigi du balenojn kaj tuj enŝprucigi
La balenoleo kaj viandaj produkta,Biostat', speciala antibiotika formulo
joj montras neniajn postsignojn de la
el oksitetraciklino por balenoj. ĉi tiu
injektita ,Biostat' post procezado. Ci
antibiotiko rapide difuziĝis tra la histiun fakton konfirmas memstaraj atoj de la kadavroj kaj prokrastis la
nalizistoj.
komencon de bakteria putriĝo.
Aldone al la unuagrada oleo bezoKutime, bakteria putriĝo tuj komennata de la margarinindustrio, la malciĝas postmorte, sed provanalizoj dum
pli bonan oleon oni uzas dum la fabrila Norvega eksperimento montris, ke
eĉ 36 horojn post la mortigo tute ne
komencigis la bakteria putriĝo.
Specimenoj el la balenoleo entenis
nur 1.5 procenton de alifataj acidoj
LA FARAONO, (verkita de Boles('ranceco'). Balenoleo entenante 2 pro law Prus kaj tradukita el la pola lincentojn, aŭ malpli ol 2 procentojn, de
gvo de Kaziniierz Bein (Kabe) en tri
alifataj acidoj oni akceptas internacie
volumoj. Prezo gld 25,30. Havebla
tiel kvaliton unuagradan; kaj estas la
ĉe nia libroservo, Pythagorasstr. 122,
muakiasa oleo kiun la margarinfabriAmsterdam 0.).
:ejoj bezonas.
ĉi tiu verko estas represo de la jam
La Norvega eksperimento donis pli
delonge eléerpita eldono de la sam;randan rikolton ol iam ĝis nun oni
noma libro de Prus.
►piniis esti penvalora. Rezultoj ĝis
La eldonejo Polonia en Varsovio meun atingitaj en la Antarkto dum rearitas la dankon de ĉiuj Esperantistoj,
m ba lenkaptado bone certigas la sukke ĝ i kurakis denove eldoni ĉi tiun graceson de la Norvega eksperimento:
van kaj tre bonan Esperantan libron,
du gravaj balenkaptistaj kompanioj,
kiu ja vere estas perlo de nia esperankiuj nun funkcias en South Georgia,
ta literaturo. Al la nuna eldono estas
raportas rikoltpligrandiĝon ĝis 25 pro aldonita antaŭparolo de Prof. D-ro Jan
centoj.
Zygmunt Jakubowski, tradukita de S.
Laŭ la moderna metodo, oni signas
ro Isaj Dratwer, kaj la antaŭparolo
la kadavron per flago por rekoni ĝin

kado de sapo, en la leda industrio, kaj
por har di ŝtalon. Procezita balenviando estas uzata por nutri farmbestojn
en Japanujo kaj en kelkaj aliaj landoj por nutri homojn. ĉi tiuj uzadoj
provizas ekonomie gravajn ellasojn
por la produktajoj. Eĉ la balena skeleto estas grincigita por uzi kiel sterkon.
Vitamenoj abundas en la hepato de baleno. La balenproduktajoj ankaŭ helpas en la fabrikado de kosmetikoj, glicerino, hormonoj, 1ubrikoleoj, pentroj
kaj medikamentoj. Nuntempe ekzistas urĝeco pligrandigi la produkton
de balenoleo kaj viando. Nur unu el
la kialoj estas la plialtiĝantaj elspezoj.
La Kavaliro Raymond Priestley diris dum sia Prezidenta Parolado al la
Brita Asocio en Sheffield, Anglujo, ke
la nombro de balenegoj (Ralaenoptera
musculus) malgrandiĝas, fakte preskaŭ malaperas... ĉi tiaj mambestoj
la plej granda egalan la pezon de
3,000 personoj — antaŭe provizis prosperan halenkaptadan industrion. Inter
la du mondmilitoj estis ordinara afero por ĉiu ĉasŝipo kapti du tri mil balenegojn, sed dum la pasinta sezono
n ur tri balenegojn kaptis 21 ĉasŝipo,;
Tamen, ankaŭ malgrandiĝas la nombro de naĝilbalenoj ( Balaenotera physalus), rezulto de tro avida kaptado.
La industrio nun dependas de ĉi tiu
speco de baleno kaj pro tio estas ebleco, ke kreiĝos nova internacia regularo kiu draste limigos la ĉiujaran nombron de permesataj mortigoj.
ĉar margarino estas grava dieta varo en plejmulte da industriaj komunumoj, la uzado de 'Biostat' ŝveligus la
produktèbiecon de la balenkaptada industrio kaj, tiamaniere, estus grava
kontribuo kiel peno prepari por la venonta krizo.
Fino.
-

—

Alan Huet Owen.
Trad.: R. D. Tabram.
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en la antaŭaj eldonoj nun ricevis la
titolon: enkonduko. Krome estas aldonitaj kelkaj piednotoj. La preso kaj
bindo estas tre bonaj kaj la litertipo
iom pli granda ol en pli fruaj eldonoj.
„La Faraono" estas granda historia
romano, la sola tiuspeca en la kreado
de Prus. La verkisto prezentis detale
bildon de la vivo de la antikva Egiptujo. Ni scias ke Kabe estas unu el la
plej bonaj tradukantoj kaj tial ne estas necese ion diri pri la esperanta teksto, ĉar ĝi estas modela. Tamen ni ne
komprenas kial Kabe uzis la nomon
Egipto anstataŭ Egiptujo por la lando
kie la romano ludas.
F. W.

DEKKINGA FUOAS (venkita de
T jeerd Adema estas el la nederlanda
lingvo tradukita de F. Faulhaber,
membro cle la Akadentio de Esperanto.
E'ldonis Dansk Esperanto-t+'orlag,
Ingemannsvej 9, Aabyhój, Danlando.
Formato 11; :c 21,5 („min.
Prezo 1:?,— dkr. gld. 6,50; DM. 7,50;
12
ang. ŝil 1,75 usonaj dol. Havebla
en libro-servo.)
Laŭ la sciigo sur la titoiparo interna la libro estas nckredebla rakonto
el la milita tempo. Nu iom nekredebla
ĝi estas kaj pri la milita tempo oni
spertas nur tre mulmulte ĉar ne estas
alia mencio pri tiu tempo krom tio, ke
oni bezonas distribuajn kuponojn.
La ĉefpersono, Dekkinga, estas apotekisto, kiu opiniante, ke li mortigis
sian k uzinon, kiu prizorgis lian mastrumadon kaj havis tre malagrablan
karakteron, li urĝis el siaj domo kaj
loĝloko. -Sed nun kornenciĝas la rnalfacilajoj por eviti eventualan arestadon. Devigite de la cirkonstancoj Dekkinga transprenas la presonecon de
rnor•tinlo ne uiar laŭekstcre, sed ankaŭ
ties antaŭan vivmanieron, kutimojn,
eĉ ties profesion, kolegojn, amikojn
kaj konatojn, mallonge, daŭrigis ties
ekzistadon sen ke iu rimarkas, ke la
koncerna persono ne estas tiu, kiun li
ŝajnigas. En tre humora maniero la
verkisto priskribas la malfacilaojn,
kiujn Dekkinga spertas en sia „nova"
vivo. Feliĉa hazardo fine donis al li
okazon forskui la fremdan rolon, kiun
Ii prenis sur sin kaj kun ĝojo li fine
povas repreni sian propran personecon kaj la romano finiĝas kiel vera
romano devas finiĝi...
La traduko estas kontrolita de la
Literatura Komitato de S.A.T. kaj tio
garantias, ke gravaj eraroj en la libro
mankas kaj la stilo estas flua. Tamen
ni trovis kelkajn' malgilatajojn ekz. erara uzo de tiom-kiom pago 5; kiajn
anstataŭ kiel paĝo 7: ie anstataŭ ien
pago 10; Malkontenta ...kaj vidis, ke
lia kuzino...sidis (sidas). Preseraroj
estas tre malmultaj sed kelkfoje oni
povas senti ke la libro estas tradukita
el la nederlanda lingvo. Cetere tre re
-komendia.
–

-

.

•

En Der- Sammlerdienst, Fachblatt
fŭr clie gesamte Philatelie, Coburg
Ba;rycïn Postfach n83, aperas esperanta kurso sub gvidado de S.ro Hans
Koch, Miichen, Ekzamena Komitatano
de la germana Esperanto-Instituto. En
la 15a numero, 20-7-57 aperis samtempe bona propaganda artikolo kaj la
redaktoro sciigis ke la kurso ricevis
tre bonan akcepton inter la germanaj
Filatelistoj kaj jam multaj komencis
la studadon pri Esperanto, ĉar fakte
sole per Esperanto Filatelisto povas
interkompreniĝi per la tuta mondo.
.

Apostolo de paco
Katolika membro kaj leganto skribas
pri Ia Papo
En la tuta historio de la Eklezio,
neniam Papo devis regi dum tiel kritika periodo kiel la aktuala Papo, Pio
XII. Estas bonŝance por la homan
we Pio XII estas viro, tiel kapabla
tra penetri la militan danĝeron ĝis la
koro mem; ke li kapablas fari certan
analizon de la aktuala sitttacio kaj
proponas konkretan solvon por la krizo.
La Papo dediĉis la 17 lastajn jarojn de sia vivo al la starigo kaj konservado de la paco: paco en la koro
de la homoj, paco en la familio kaj
paco inter la popoloj de l'mondo. En
la tago de sia kronado, li diris: .,Ni
prenas en la manojn la direktilon cie la
ŝipeto de Petro, por konduki ĝin tra
tempestoj kaj kontraŭfluoj en la sekuran havenon de la paco". En sia mesaĝo de la S-ta Jaro, la Papo ripetis:
„Esploru la 12 jarojn de Nia Pontifikeco, petu ĉiun vorton kiu falis de Niaj
lipoj, ĉiun sentencon skribitan per Nia
plumo kaj vi konstatos ke ĉiuj estis
alvokoj favol-e al la paco."
Sed la Papo estas ne nur apostolo
de la paco, pro tio ke li parolas pri la
paco. Liaj paroladoj faritaj antaŭ la
ĉefoj de grandaj potencoj kaj al la
homaro, pruvas ke li havas realan
kaj rektan sperton pri la perado, pri
la diplomatika manovro kaj ke li klare
analizas la intrigojn de la politiko internacia.
Kiam Germanujo premis Polujon
sub sia fera kalkanumo, la Papo dormis nur tri horojn en ĉiu nokto, kaj
prilaboris kvin alvokojn favore al la
konkordo. De tiu epoko datumigas la
sentenco: ,.Nenio perdiĝis pro la paco
ĉio povas perdiĝi pro la milito" kaj tiu
alia: „Ni scias ke la koro de ĉiuj patrinoj batas unuanime kun Ia Nia".
Kiam Hitler ne respondis lian lastan
alvokon, la Papo penis teni Italujon
ekster la konflikto, sed • liaj klopodoj
ĉe Mussolini restis senfruktaj. •Li tiam
petis la Aliancanojn same kiel la potencojn de l'Akso, ke ili ŝparu Romon
pro ĝiaj kulturaj trezoroj. Poste li kreis
la „Krozadon de la amo al la proksimulo" kiu precipe konsistis en programo de leviĝo de la homo en la
tuta mondo. Li naskigis la informoficejon por militaj malliberigitoj, kiu
en la tempo spaco de kvar jaroj,
revenigis pli ol 40.000 malaperintojn.
Kiam la sendefenda Hungarujo estis
okupata de potenca nacio, la Papo
deklaris en sia Kristnaska mesaĝo,
ke milito pro legitima sindefendo estas morale permesita ; kaj la mondo
1:remis pro indigno pro la dispremo de
Hungarujo. .
Ni konstatas ke la formulo de la
Papo tute diferencas de tiu kiun konis la antaŭaj jarcentoj. La Papo opinias ke la paco havas sian originon
-

ĉe la homo mem, en ĉiu animo, kiu
harmonie kreskas en la $ino de la familio kaj produktas Ia kvieton inter
la nacioj, por fine krei ordon internacian. La okuloj ĉiam fiksitaj sur tiu
proceso, la Papo senĉese kun insisto
atentigas pri la sankteco de la rajtoj
ci e la homo, kaj pri la fakto ke ĉiu nacio, same kiel ĉiu indviduo posedas
sanktan rajton pri la vivo. Unu nacio
cie rajtas tuŝi la liber on de alia nacio.
La ekvilibro de la rajtoj devas esti
starigita. La velkurado al armado devas ĉesi, pro tio ke ĝ ia sola rezulto estas aŭ la tensio, aŭ la sklaveco.
La ĉefa parto de la papa filozofia
tamen, konsistas en la konvinko ke
la vera paco sen Dio, estas kompleta
absurdajo. Reala daŭra paco povas
nur konstruiĝi sur la bazoj de justeco
kaj amo, fonditaj sur la dia Leĝo: La
homo devas lerni kiel ami sian proksimulon.
Viro maljuna kaj tiriziĝinta estas
surgenue en malgranda kapel°, maltranvila pro la evolo de la socia vivo.
Li pregas por mondo kiu volas neniigï
sin mem per fajro kaj fero. Tiu Homo
estas la nelacigebla apostolo de la paco, tiu Homo petas al Dio ke Li donu
al ni la pacon ni, ni preparas la miFr. Arni
liton...
-

IIDINDE
malalta estas la abonprezo de interesa
duonmonata (!) junular-gazeto „La
Junan Esperantisto" eldónata de Haga
Esperanto-Ku-t.laborkomitato. Jam abonantoj en Nederland°, l3elgujo, Germanujo, Francujo, Aŭstrujo, Jugoslavujo, Polujo, ĉehoslovakujo kaj Usono. Abonprezo laŭvola, sed minimume
gld. 1,20 ĝis la jarfino laŭ pli prolite)
gld. 2,70 ĝis julio 1958a. ĉiu abononto
ricevos premion'. Ni petas vin: subtenu
nian belan laboron per abono. La gazeto taŭgas ankaŭ por komencantoj.
J. Buisman, Hoefbladlaan 107, Den
Haag, Nederlando. ( Nederlandanoj
povos pagi ankaŭ per poŝtmarkoj ).
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LA STUDANTO

Jen la justaj forma) de la vortoj de
Ekzerco 40 A:
1. Ĉiujare 1) okazas beneluksa kaj
luksan kongreson partoprenas gesamiuniversala kongresoj 2). 2: La benedeanoj 3) el nur kelkaj landoj 4), precipe el Belgujo 4), Luksemburgo 4)
kaj Nederlando 4). 3: Al universala
kongreso 5) vojakas homoj 3) el pli
ol 30 landoj 4). 4: Pluraj gesamideanoj aperas en nacia kostumo G). 5:
Tiel ili aspektas belaj 7) kaj multe 8)
ornamas la salonon 9). 6: Partoprenonte 10) kongreson 11), oni devas
multe 8) ekzerci la konversacion. 7:
En la praktiko de kongreso oni plu
ekzercas kaj igas pli lerta 12). 8: Komence 81 oni estas ne tre kuraga, sed
baldaŭ oni pli flue 8) parolas. 9: Oni
iras plena 13) de dubo al kongreso 5)
kaj revenas entuziasma 13). 10: Reveninte 10) hejmen 14), oni longe 8) konservas belajn rememorajojn 9), kiuj
ja faras la vivon 9) interesa 15).
1) En unu vorto: adverbo! En du
vortoj: tempadjekto sen prepozicio, kun n: ĉiun jaron.
2) Pluralo. Temas ja pri du malsamaj kongresoj.
31.Subjekto post la predikato. Do
sen n.
4) Post la prepozicio „el" ĉiam nontinativo.
5) Post la prepozicio „al" ĉiam nominativo!
6) Norninati:vo, ĉar ne estas movo
en la direkto de la kostumo. Singularo, ĉar ili ja surhavas po unu!
7) Se oni rigardas la verbon „aspekti" kopulo (= ŝajni, esti laït
la aspekto), oni uzu adjektivon
(belaj) apud §i. Multaj verkistoj,
ankaŭ Zamenhof, uzas adverbon
êe ĉi tiu verbo. Mi preferas la adjektivan formon, rigardante gin
kopulo.
8) Adjekto en unu vorto, do adverbo!
9) Rekta• objekto, do kun la litero n!
10) Adverba participo. Do kun e!
11) Rekta objekto ĉe la participo. Vidu noton 9-an. Oni diras ankaŭ:
partopreni en kongreso.
12) Predikativo post kopulo (_
naamwoordelijk deel van het gezegde bij een koppelwerkwoord).
13) Subjekta predikativo (= bepaling van gesteldheid bij het onderwerp). Do adjektivo sen n!
14) Direkta akuzativo (_ richtingsn).
15) Objekta prenkalivo (= bepaling van gesteldheid bij he` lijdend voorwerp). Komparu noton
13-un.
•

Jen la justa formo de
Ekzerco 39 B:
1: La ideo de iniernacia lingvo inte-

resas 1) kaj okupas 1) multajn personojn. 2: Pluraj personoj okupigas 2)
pri projekto.... 3: Multaj projektoj
estis proponata•j 3), sed preskaŭ same
multaj ne akceptataj 4). 4: D-ro Z.
trovis tre akcepteblan formon.... 5:
Nun troviias 5) en la mondo multaj
homoj, kiuj flue parolas tiun lingvon.
6: Se gi estus 6) instruata 7) en la
lcrncjoj de ĉiuj landoj, baldaŭ la homoj de ĉiuj landoj povus 6) kompreni
8) unu la aliajn. 7: Montrigas 9), ke
multaj personoj ne sufiĉe persistas
9), studante 10) Esperanton. 8: Aliaj
eĉ ne kuragas 9) komenci 11) la studon aŭ ne sufiĉe estas 9) interesataj
12). 9: Kiuj komencas 1) kaj daŭrigas
13) la studon, spertas 1) grandan Bojon. 10: La scio de Esp. ne nur gojigas 14) la homojn, sed montriĝas 15)
ankaŭ tre utila.
1) Transitivaj verboj; do ne necesas
la sufikso -ig-.
2) Ne-transitiva signifo. La transitivan verbon ni ne-transitivigus
per la sufikso -i§-. Ankaŭ: okupas
sin pri io.
3) La pasiva voĉo (estis -at-) estas
pri bona ol Za formo de la komenca aspekto (multaj projektoj proponi§is = i§is proponataj), kvankam tiu lasta formo, ne uzita de
Zamenhof, pli kaj pli
uzijas.
4) Laŭ moderna ofta uzo: ne akcepti§is. Vidu noton 3-an.
5) (i tie Za sufikso -i§- estas pli bona
ol la pasiva voĉo (estas trovataj),
ĉe kiu oni al-pensas aŭ supozas trovanto(jln, aŭ la refleksiva formo
(sin trovas), ĉe kiu oni supozas
konscian agon de la sub jekto.
6) Kondicionalo post „se". Kondiĉo
ne-plenum•ita.
7) La pasiva voĉo estas (~i tie pli
bona ol la -i§- formo (Se §i instruigus....) : oni ja pensas ankaŭ pri
la instrrta.nto. Vidu noton 4-an.
8) Infinitivo post „povus".
9) Por valicligi §in por ĉiu tempo
generale la prezento plej taŭgas.
Se oni aludas nur la pasintecon,
la frazo devus esti: Montriyis, ke
multaj personoj ne sufiĉe persistas (ne-rekta parolo!). Aliaj eĉ ne
kora§is....

10) ..., dunt i .i studas. Do: ...., studante
11) Infinitivo post vrezenca aŭ preterita formo de la verbo.
12) Aŭ: ne sufiĉe interesila,s
Vidu notojn 3-an kaj 9-an.
13) „Daŭri" estas ne-irangtiva verbo, kiun ni devas transitivigi per
la snfikso ^.go-, ĉar sekvas rekta
objekto: „la studon."
14) „Ĉ;oji" estas netransitiva verbo.
Vidu noton 13-an.
15) „Montri" estas transitiva verbo.
Vidu noton 2-a•n.

Novaj Ekzercoj
Ekzerco 41 A :

(por gekomencantoj):
Aldonu la sufikson -ig- aŭ -iej-:
1: La radioj de la suno varm—as la
teron. 2: La varmo ebl--as la vivon.
3: En la varmo la fruktoj kaj greno
matur—as. 4: La vangoj de la pomoj
ruk—as kaj flav—as; Ia greno flav—as. 5: Ankaŭ la vangoj de multaj
homoj ruk—as aŭ brun—as. 6: Palaj
virinoj, kies vizagoj ne ruk—as, r..
g—as vangojn kaj lipojn. 7: Ankaŭ
virinoj, kiuj jam havas rugajn lipojn,
pliruĝ—as ilin per rug--ilo. 8: Kiuj
rug--as siajn vangojn, nek ruk—as
pro honto, nek pal—as pro teruro.
9: Ili unufoje all--as sian aspekton kaj
gi poste ne plu ali—as. 10: Ni fin—u
la ekzercon, por ke gi ne troiong—u_
Ekzerco 40 B :

(por geprogresintoj):
Elektu la §ostan vorton:
1: Oni kovras la murojn de multaj
ĉambroj per—. 2: Oni ofte kovras la
ĉambro plankon per—. 3 : Biciklon
kun helpmotoro oni nomas en Esperanto —. 4: Oni subite haltigas veturilon per —. 5: Pasagero povas haltigi
vagonaron per —. 6: Oni kombas sian
hararon per — kaj brosas kin per —_
7: Oni gluas paperojn unu sur la alian
per —. 8: Oni povas flugi vertikale
supren per —. 9: La homoj flugas
trans la oceanon per —. 10: Homoj
povas rigardi ion, kio okazas sammomente en alia eĉ malproksima loko,.
per —.
-

Ekzercojn korektotajn gelegantojn
sendu (kun poŝtmarko por la resendo!) al la kommpiladanto de la rubriko:
S. S. de JONG Den, Waltaweg 3,
TJERKWERD (Fr.). Tel..: o 5157 - 726..
(dailrigo de p. 4)
7. La sekretariino salutos en la noma
de L.E.E.N. la S.A.T. kongreson en
Rotterdam.
8. Pri grava informo, kiun la A.E.
ricevis de la administrantino de nia
Libro-Servo gi ne tuj povis ion decidi. La informo estos denove pritraktata en la unue venonta kunveno de la
plena ĉefestraro. Vere malbonan impreson faris al la A.E. la komuniko de
Ia administrantino ke ŝi spertis ke estas multaj membroj kaj sekcioj, kiuj
(etas siajn librojn kaj esperantajojn ne
ĉe nia propra Libro-Servo sed ĉe aliaj.
La A.E. esperas kc estonte ĉiu membro pli konscios sian moralan devon
unualoke subteni la Libro-Servon de
sia propra organizo.
9. Estas ankoraŭ kelkaj aferoj kies
pritrakto estas ankoraŭ en plena fluo._
Pri tiuj vi aŭdos ion en iu venonta
numero.
-

