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Door de technische ontwikkeling
worden de verkeersmiddelen steeds
meer geperfectioneerd, waardoor de
afstanden op onze aarde voortdurend
kleiner worden, maar wat helpt het
als men bijv. in 11/2 dag naar Tokio
kan vliegen om dan voor de taalbarrière te staan aangezien men niet met de
mensen daar kan spreken?
Er is een duidelijk streven naar meer
eenheid in de wereld, denk maar aan
de Kolen en Staalgemeenschap, de
Europeese Raad, Euromarkt, Eurotoom enz. maar een werkelijke eenheid zal pas kunnen ontstaan indien
alle mensen van alle landen over een
taal beschikken, waarmee ze met elkaar, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, in contact kunnen treden. Pas
dan kan ieder zich in een ander land
thuis voelen en niet als een kat in
een vreemd pakhuis.
De talenchaos die op 't ogenblik nog
in de wereld bestaat, betekent ook voor

Proefn.: 5 fr. (1 r.k.)

Ni graturas.

Onze voorzitter voor de microfoon.
Op 11 november, 's avonds om 5
minuten voor acht sprak onze voorzitter de Heer F. Weeke voor de microfoon van de V.P.R.O. ter ere van het
70-jarig bestaan van Esperanto. We
laten hieronder de hoofdzaak van het
gesprokene volgen.
„Naar aanleiding van het feit dat
Esperanto, de Internationale Taal,
thans 70 jaar bestaat, zou ik gaarne
het volgende willen zeggen.
Geen enkele nationale taal kan die
taak vervullen omdat ze te moeilijk
zijn en omdat geen enkel volk accepteert, dat de taal van een ander volk
zo'n overheersende positie zou krijgen.
Dit blijkt het duidelijkst bijv. bij de
Ver. Naties. Daar zijn vijf officiële
spreektalen: Frans, Chinees, Engels,
Russisch en Spaans en thans 3 z.g.
werktalen n.l. Frans en Engels en
sinds 1948 ook het Spaans. De invoering van het Spaans bracht een kostenvermeerdering van een miljoen dollar mee.

ABONNEMENTEN:
België: 75 fr.
Ceteraj landoj: 75 bfr.

de wetenschap een grote rem. lk las
dezer dagen in een Esperanto orgaan
een artikel van Dr. Marek Waysbium,
waarin hij schreef dat het negende
rapport van het Raadgevend Comité
van wetenschappelijke politiek 1955196 in Engeland alarm slaat over lie.
onplezierige feit dat de taalkundige
uitrusting van de ontwkkkeiue klassen
niet meer voldoende is om de vooruitgang van de moderne wetenschap en
techniek te volgen, omdat door hunne
beperktheid op taalgebied de westerse
naties geen gelijke tred kunnen houuen
met de russische wetenschap en niet in
staat zijn de groeiende russiscne tecnnische literatuur te beheersen.
Aan het talenvraagstuk zit ook nog
een financiële kant. De uitgaven vale
bijv. de Ver. ivaues voor vertalingen,
tolken en installaties met microfoons

en koptelefoons enz. lopen in ue miljoenen en in elke internationale conferentie is het niet armers. In 1956
bijv. werd in Den Haag een internati-

onale conferentie van luchtvaart-actuarissen gehouden. Hiervoor werden
9 tolken aangenomen, die ieder f dcb.
per dag veruicnuen, terwijl ue nuur

----

van een installatie met antcrofoons en
koptelefoons enz. voor de gelijktijdige
vertalingen f 8000.— bedroeg. Eli dat
voor de duur van slechts een week.

Op de algemene vergadering van de
UNESCO in Dec. 1954 te Montevideo
heeft deze een resolutie aangenomen
waarin gezegd werd, dat de doelstellingen van UNESCO en die van de Esperantobeweging op het gebleet van
intellectuele uitwisselingen inzake opvoeding, cultuur en wetenschap en de
toenadering der volkeren, volkomen
parallel lopen en dat de UNESCO op
die gebieden zal samenwerken met de
Universele Esperanto Vereniging. Door
die samenwerking heeft de UNESCO
onlangs prachtige foto-afiches met esperanto-teksten uitgegeven over het
opvoedkundig en cultureel werk in de
achtergebleven gebieden.

La 26-an de oktobro 1957 naskiĝis al
Gesinjoroj W. H. Koopmans, vosinaerlaan 3, Hilversum filo, kies nomo estas
Rients Peter Espero.

ARITMETI:C+O
Certe, vi pravas. Estas ĝ ene ĉiam
denove la kolektado por tio ci aŭ tio.
Tamen, ni ne Iorgtsu ke oni faras
tion nur pro la fakto ke estas la unu
nura maniero akiri la rimedojn por
daŭrigi la laboron kiun oni entreprenas. Generale estas la celo helpi aliulojn kaj pro tio la monujoj malterinigas, malgraŭ la ofteco de la petaclo.
Ni, esperanustoj, ankaŭ havas celon, ankaŭ ili deziras plibunigi, pli Ielicigi la vivon de niaj honuratoj kaj
kompreneble ni ankaŭ bezmas rimedojn. Kaj nia zorgo estas kiamaruere
ni povas akiri ilin.
Jen denove mono, vi opinias.. Jes,
vi pravas sed ne estas almozpetado
ne, estas nia morala devo zorgi ke ni
kune kolektu la necesan materialon
por disvastigi nian lingvon.
Cu vi permesas al mi, sciigi al vi
manieron laŭ kiu vi preskaŭ senĝene
povas kolekti konsiderindan sumon?
Jen. Vi prenu skatoleton kaj ĉiu
semajne vi jetas en ĝin la moneron
kiu valoras kvin tendojn, (ned. lingve
„stuiver"). Kiam vi faras tion regule
ciusemajne kaj daŭrigas tion tutan
-

(daïcriyo s. p. 4)
Dit alles samenvattend kan ik met
anders zeggen dan dat het instand
houden van de talenchaos in de were,u
zo langzamerhand een archaïsme gaat
worden, dat niet meer past in een
wereld met kunstmanen en ruimtevaart en daarom zal mede onder
druk van techniek en wetenschap E.,
peranto als internationale taal aanvaard moeten worden, want hoe meel
landen hunne zelfstandigheid krijgen,
hoe groter de talenchaos zal worden.
Om deze redenen ben ik dan ook een
overtuigd esperantist."
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UNIVERSALA
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DE ESPERANTO
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GERMANUJO
2.-9. 8. 1958

OFICIALA KOMUNIKO no. 2.
GLUMARKOJ: U.E.A., la Landaj
Asocioj kaj la Universala Kongreso
povas liveri la kvarkoloran kongresan
glumarkon. Prezo: 1 germ. marko aŭ
tri rpk. (3 steloj) por tri folioj de po
10 markoj.
KARAVANO: Anoncis karavanon:
-Sveda Esperanto-Federacio, Tegelbacken, Stokholmo.
DUA BULTENO: vi aperos en januaro kun ĉiuj informoj pri loĝado kaj
ekskursoj. Por aperigi en ĝi anoncojn
aŭ por kunsendi propagandilojn en Esperanto petu informojn al la Oficejo
de la Universala Kongreso.
REGISTARA ELDONO: La Germana Registaro donacos al ĉiu kongresano centpagan oficialan libron pri
Germanuj o.
OFICIALA SEMI NARIO : La Loka
Kongresa Komitato donis siajn aŭspiciojn al la Internacia Seminaria de
Germana Esperanto-Junularo, kiu okazos de la 26-a de decembro 1957 ĝis la
1-a de januaro 1958, sub la patronado
de s-ro Franz Stein, Urbestro de Mainz.
Pri „Kulturaj, politikaj kaj ekonomiaj
demandoj de Eŭropo" prelegos s-ro
Franz Stein, d-ro W. Herrmann, s-roj
G. Becker, G. C. Fighieira, N. Minnaja,
R. Reuchlin, d-ro M. Schmidt, '.3-ro G.
Ziegler.
PROSPEKTO PRI MAINZ: La Urbo
Mainz decidis eldoni prospekton pri la
Kongresurbo en Esperanto, kiu estos
dissendita al ĉiu kongresano.
NOVA FILMO: La Firmo Philipps
decidis eldoni en Esperanto sian filmon
„Eŭropa Rapsodio": la filmo estos
montrata duin la Universala Kongreso.
JUBILEO DE U.E.A.: Universala
Esperanto-Asocio celebros en Mainz,
dum speciala festa aranĝo, la 50-jaran
Jubileon de sia fondigo, kiu okazis en
1908 fare de la svisa esperantisto, s-ro
Hodler.
STATISTIKO: (ĝis fino de oktobro)
Aŭstr•ujo 4, Belgujo 6, Brazilo 3, Britujo 18, Pulgarujo 2, Danlando 3, Etio-

Statistiek van de Examens 1945-1957

Algemene Nederiandse Esperanto-Examen Koormissie
JAARVERSLAG 1957
De kommissie bestond dit jaar uit de volgende leden:
Voor F.L.E.: Mej. A. C. Obbes, F. Faulhaber en H. Kuijt.
L.E.E.N.: Mej. H. M. Mulder, F. Weeke en C. B. Zonderman.
N.K.: Dr. W. J. A. Manders, J. S. Jansen en G. J. Kocx.
„ K.U.N.E.: J. Hommes, H. A. de Hoog en R. van Spr•onsen.
Voorzitter was F. Faulhaber.
Sekretaresse-penningmeesteresse: Mej. H. M. Mulder.
Als gedeligeerde van de Minister van U. K. en W. trad op de heer Dr. J. van
Buytenen, Inspecteur• der gymnasia.
De vermindering van de belangstelling voor ideële zaken, die wij in de laatste
jaren konstateren, doet zich ook in de Esperanto-beweging voelen: steeds
minder kin-sussen, bijgevolg steeds minder kandidaten voor de examens. Dit
jaar kon daardoor slechts één examen worden gehouden. Het tweede moest
wegens te geringe deelneming worden afgelast.
Dit mag ons niet ontmoedigen. Ook na de eerste wereldoorlog heeft onze
beweging een dergelijke periode doorgemaakt. Deze werd echter gevolgd door
een periode van ongekende bloei. Met het oog op ,tMontevideo" menen wij
zulks ook nu te mogen verwachten, zij het nog niet in het jaar dat vaar ons
I gt. De beweging moet echter paraat blijven, teneinde bij het kenteren van
het getij de hernieuwde belangstelling en activiteit te kunnen opvangen. Er
zal dan vooral behoefe zijn aan M- enS-krachten. Studie, opleiding en, examens
blijven daarom onze aandacht eisen.
Overzicht van de examen.' E, M en S op 11 juni te Amersfoort.
E
M
S

AANGEMELD
17
9
5

DEELGENOMEN
16
9
5

GESLAAGD
10
9
3

Examinatoren waren de heren Frielink, Hammes, Jansen, Kocx, Kuijt, Man
en Weeke.
-ders
Uit de resultaten van liet E- en S-examen is wederom gebleken, dat sommige
kandidaten zich wat te vroeg hadden opgegeven. Meer oefening, vooral in het
vertalen Nederlands-Esperanto, is zeer gewenst.
I-iet M-examen is het best uit de bus gekomen: 100% geslaagd met redelijke
cijfers.
In de nieuwe geheel omgewerkte uitgave van „Examen doen", waarvan het
manuskript thans gereed is, gaat de kommissie nader in op de eisen voor de
verschillende vakken, terwijl een aantal taken uit de examens der laatste
jaren de a.s. kandidaat de nodige oefenstof verschaft.
Met een daaraan toegevoegd overzicht van de voornaamste opmerkingen
uit onze jaarverslagen zal hij zijn voordeel kunnen doen.
Moge 1958 een vruchtbaarder jaar zijn voor de Esperanto-beweging in het
algemeen en voor de Examen-Kommissie ier het bijzonder!
F. Faulhaber, Voorz..
H. M..Vluldcr, Sekr•.-Pe in.
pio 1, Finniando 1, Francujo 50, Germanujo 44, Hispanujo 4,JItalujo 14,
Israelo 1,JJapanujo 1, Jugoslavio 15,
Maroko 2, Monako 3, Nederlando 9,
Norvegujo 4, Novzelando 1, Pollando
5, Svedujo 10, Svisujo 8, Urugvajo 1,
tJsono 2. Entute 212 el 25 landoj.
(Pasintjare 186 ei 21 landoj).
BLINDULA KONGRESO: La 28 -a
Internacia Kongreso de la Blindaj
Esperantistoj okazos en Mainz duin la
Universala Kongreso. Adreso por informoj: Esperanto Blindulligo de Ger manujo, Philippstr. 67, Ki ln-Ehrenfeld.

HOTELOJ: Potagaj prezoj por loĝado en Mainz, ĉio enkalkulita:
Kategorio A: inter 7 ĝis 10 markoj
Kategorio B: inter 10 ĝis 15 markoj
Kategorio C: pli ol 16 markoj
Ĉe privatuloj: 6 markoj.
Aliaj informoj sekvos en venontaj
komunikoj kaj en; la Dua Bulteno.
JURISTA KUNVENO: La Internacia Asocio de Juristoj Esperantistaj

anoncis publikan juristan kunvenon
kun debato pri la temo: „Li!bereco de
la penso kaj lihereco de esprimado":
partoprenos en la diskutoj juristoj de
diversaj juraj sistemoj. Adreso: Prof.
Ivo Lapenna, 77 Grasmere Av., Wembley, Mddsx., Britujo.

Jaar

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
Totaal

Aantal
examens

2
6
6
4
4
4
4
4
4
2
2
2
1
45

Aantal deelnemers
A

B

(El

(S)

25
177
148
206
155
145
145
130
81
85
35
50
16
1398

5
28
37
31
22
23
24
19
24
3
7
4
5
232

M

13
19
9
9

50

Aantal geslaagden
A

B

(E)

IS)

18
129
103
137
103
94
92
85
53
48
25
36
10
933

4
20
23
15
14
16
16
13
13
1
6
3
3
147

Totaal

30
205
185
237
177
168
169
149
105
101
61
63
30
1680

M

Totaal

22
149
126
152
117
110
108
98
66
58
45
46
91

9
14
7
9
39
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POEZIO
Nia samideano A. Semenov el Jaroslavl, Rusrujo, sendis al ni poemon de
Lermon.tov kiun lia amiko la Rusa
poeto Konstateno Gusev tradukis en
Esperanto. Kun danko ni akceptis kaj
publikigas.

VELO

(Mikaelo Lermonty 1814-1841)
Blankadas velo unusola
en la nebula mara blu'.
r7i kion lasis, kion volas
en fremdaj ondoj seĉi plu!
Ondiĝas, kaj la vento spiras
fleksante l'maston kun feruor'.
Ve! Ne f eliĉon vel' as piras,
nek de feliĉo kuras for.
Gin kovras blua rond' ĉiela..
Sub ĝi lazuras i'onda spac'.
Sed ŝtorrnon seĉas ĝi, ribela,
kvazau en gtorrnoj estas pac'!
UNIVERSALA EKSPOZICIO: La
Universala Ekspozicio estos montrata
en Mainz dum la Universala Kongreso.
Aranĝas ĝin aparta komitato sub la
gvidado de s-ro Leo Jolliet, Assmannsh3user str. 8a, (16) Wiesbaden.
NOVAJ KOTIZOJ: Ek la 1-a de januaro validos jenaj novaj kotizoj:
Kongresano: 32 markoj
edzino
16 markoj
junul(in)o
11 (ne pli ol 20 jara
aŭ studentoj)
Individuaj Membroj de IDEA rajtas rabaton de 5 markoj; edzino de Individua
Membro de 2,50.
G. C. Fighiera
Konstanta Kongresa Sekretario

J. D. APPLEBAUM: J O Z E F O.
(Drama poemo en kvar aktoj kaj epilogo, bazita sur la Biblia rakonto. —
Prezento de Reto Rossetti.
La La
guna, J. Regulo-Eldonisto, 1957. —
120 paĝoj; aiitorportreto; kovrilo skizita de John Hartley. — 16 x 22,5 crn.;
210 gr.
STAFE'TO, Bel-literatura
Eldonserio, 10 — Prezo: 1,00 us. dol.)
—

—

La vere kuraĝa (kaj sendube ankaŭ
entuziasma kaj optimista?) eldonanto
J. Regulo Perez en tre mallonga tempo
jetas tri librojn sur la vendejo.
Ni apenaŭ vidis „ La Floroj de 1'
Malbona" (Banrdeladre-KalocsaylWaringhien) multaj ne ankoraŭ vidis „La
Vivo de la Plantoj" (P. Neergaard) kaj
jen envenas la drama poemo „Jozefo"
de Applebaum, originala en Esperanto.
Ni ne plu bezonas diri ke la aspekto
estas plaĉa. Kvankam denove la koverto ne estas sufiĉe fortike fiksita al
la libro. Cu Stafeto faras bonajn negocojn? Kial tiu demando? Ĉar la prezo
por tiu-ĉi libro estas nur 1 usona do.
laro La interna parto de la kovrilo
donas mallongan vivskizon pri la aŭtoro el kiu ni ekscias ke li estas la iniciatinto kaj efektiviginto de la Zamenhofmonumento sur ties tombo. Al la
verko estas aldonitaj kelkaj paĝoj
per kiuj J. Regulo iom babilas pri la
eldono Stafeto, ĝia ekesto, ĝiaj atingoj
kaj planoj. Kaj mi povas certigi vin,
kara legant(in)o, ke ili estas interesaj.
Inter la tie anoncitaj venontaj eldo-
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EL LA GAZETARO.
Dum kunveno de la Karbo- kaj
Stalunuiĝo en Roma, en nov. 1957, la
Komisio por Sociaj Aferoj proponis
starigi edukan Instituten por elr...igrontoj. En la praktiko ofte evideiiugas ke ekzemple Italaj ministoj preskaŭ sen iu ajn preparo foriras por
labori en la Belgaj minejoj. Ili ne
scipovas la lingvon kaj sekve ne komprenas porsekurecajn priskribojn.
(Het Parool, 7 nov. 1957).
Antaŭ la Eŭropa Konsilantaro en
Strasburgo okt. 1957 la Aŭstra reprezentanto Peter Strasser, paroiante pri
la lingvoproblemo en tiu ĉi kunveno,
kie la oficialaj lingvoj nur estas franca
kaj angla, rimaru►gis: „Estas en tiu
ĉi asambleo duondioj, kiuj per fiugiloj
de la propra lingvo povas ŝvebi gracie
tra la debato, kaj estas ordinaraj mortidevuloj; estas sama rilato „kiel inter
aŭtomobilistoj kaj piedirantoj.
( Nieuwe Rotterdamse C-'ourant,
26 okt. 1957).
Jen denove du ekzemploj el kiuj
evidentias ke oni Pli sentas la grave con de la lingvoproblemo en mondo
kie la internaciaj rilatoj ĉiutage plz•
multiĝas.

noj estas eĉ romano de R. Schwartz.
Tio por inciti viajn scivolemon kaj
malpaciencon! La enhavo de tiu-ĉi libro estas la tre bone konata i;iblia
rakonto pri Jozefo kiu kai ze de siaj
sonĝoj estis vendata kiel sklavo kaj
kies povo klarigi sonĝojn altigas lin ĝis
vierego de Egiptujo. La stilo estas tie
flua. vi estas agrabla por legi. Sed ni
ne povas kaŝi nian seniluziigon pro tio
ke ni ne trovis scenojn montrantajn
Jozefon kun la edzino de Potifar kaj la
revidon de Jozefo kaj liaj fratoj en
Egiptujo. La Biblia teksto estas ja pli
ol sufiĉe ampleksa kaj sugesta por inspiri la talenton de artisto. Estas en
tio ion kion ni ne komprenas. Ni supozas ke ne estas pro kaprico ke Applebaum verkis pri Jozefo. Se artisto verkas pri iu figuro, ĝi estas ĉar tiu figuro impresegis lin, elokvente parolis
al lia animo, en iu senco eĉ prenis posedon de la artisto; ĉar la artisto vidis
en tiu figuro iun idealon aŭ ion similan.
En tiu kazo li certe devas ne nur kompreni sed eĉ travivi la tutan dramon de
la revido de Jozefo kaj liaj fratoj. La
Biblio bonege montras tion. La verkisto eĉ ne unu vorton skribas pri tiol
— Ni ne trovis pedantajn neologismojn! Sed la verko atestas pri alia
stranga fenomeno. Oni scias ke modernaj lingvoj havas tendoncon por forigi
la akuzativon. Ankaŭ multaj esperan-

(daiiri go s. p. 8)
.
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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.
Penn.m. : B. J. J. Albers, Olympiaweg 69111, A msterdam-Z. Postr. 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-tefd. F. Weeke, IJsseldijk 20, Diepenveen. Postrek. 822075.

Komunikoj
de la Cefestraro
En nia jarkunveno en Eindhoven la
ĉefestraro ricevis la liberecon agi laŭ
sia bontrovo rilate al la ĉesigo de la
komuna eldono de nia organo kune kun
tiu de Flandra, Belga kaj Svisa asocioj. Post longa hezito kaj post esploro
de diversaj ebloj, la ĉefestraro finfine
tamen decidis reiri al la eldono de propra organo, ĉar montriĝis, ke diversaj
malfacilajoj rilate al la gisnuna eldonformo ne estas kontentige forigeblaj.
La ĉesigo de la komuna eldono tamen
ne volas diri ke L.E.E.N. ne inklinas
daŭrigi la kunlaboron kun niaj belgaj
samideanoj sur tiuj terenoj kie ĝi
povos esti realigata profite al ĉiuj.
Kontraŭe ankaŭ L.E.E.N. ŝatas la
kunlaboron tie, kie gi eblas kaj la
ĉefestraro volonte daŭrigos la kontakton kun la estraroj de la belgaj unuiĝoj.
Sed nun ĉi tiu numero de Ned. Esp.
estas la lasta, kiu ankoraŭ aperas en
kunlaboro kun la Flandra Ligo Esperntista. Bedaŭrinde ĝi aperis same kiel
la novembra numero multe tro malfrue. La kaŭzo estas ke S.ro Krol, nia
presisto, transloĝiĝis de Uithuizen al
Emmen kaj provizore lasinte sian
presmaŝinon en Uithuizen, kie nia organo ankoraŭ estis presata, li nun
transportis ankaŭ la presmaŝinon al

(daitrigo de p. 1)
jaron, vi kolektas en jaro 52 x 5 cendoj = f 2.60.
Kiam ĉiuj L.E.E.N.-anoj faras la samon ni akiras en unu jaro 52 x 5 c.
= 260 x 1000 = 260.000 c. aŭ f 2600, .
Imagu! En unu jaro f 2600,— por la
Fondajo Mabesoone ! Kia gojiga rezultato!
Se ni ĉiuj havas la firman volon
fari tion, ni certe atingos la celon, kaj
certe ni ne malriĉiĝos, kontraŭe ni pijricigos, ĉar la prospero de Esperanto
estas ankaŭ nia afero. 52 x 5 c —
260 c x 1000 = 260.000 c! = 260 gld.
Kia sumo!
Cu vi kunlaboros? Kompreneble, mi
jam komencis. Eĉ guto malgranda!
Cu ne? Lupo.
—

Emmen kaj kompreneble tiu transportado kune kun la demuntado kaj
remuntado donis gravan tempoperdon
pro kio ne kulpas nia redakcio kaj
fakte ankaŭ ne la presisto.
Post la unua de januaro 1958 ni do
denove estos mastro en propra domo
kaj la ĉefestraro jam faris kelkajn
paŝojn por la aperigo de nia propra
organo, en kiu ni povos doni pli da
spaco al niaj organizaj aferoj por ke
pere de la organo, la kontakto kun la
sekcioj pli fiimigu kaj ni povu pli stimuli la agadon sur diversaj terenoj
de nia movado. Tamen tre grava punkto estas la financa flanko de la afero,
se ni volas eviti plialtigon de la kotizo.
Aliflanke la ĉefestraro kalkulas pri la
kunlaboro de ĉiuj membroj kaj sekciaj estraroj. Estas nun ankoraŭ ne
eble diri kiam la unua numero aperos,
ĉar multaj aferoj devas ankoraŭ esti
pritraktataj antaŭ ol ni povos faru
definitivan decidon sed ni klopodos
aranĝi la aferon kiel eble plej rapide
por ke la aperigo povu estonte okazi
pli glate ol ĝis nun.

La kunlaboro en la N.C.K.E.
Antaŭ kelkaj monatoj mi aŭdis paroli la unuan fojon pri la N.C.K.E. Kaj
mi demandis la signifon de tiuj literoj.
Mi estis iomete surprizita kiam oni
diris al mi ke ili signifas: „Nederlanda
Centra Komitato Esperantista" kaj ke
tiu komitato estas organizo en kiu kunlaboras 6 nederlandaj Esperanto-asocioj, ĉar ĝis nun mi neniam rimarkis ion pri tiu kunlaboro en la N.C.
K.E.
Kaj, ĉar mi opinias ke multaj, novaj
Esperanistoj nur malmulte aŭ eĉ nenion scias pri ĝia ekzisto, mi nun volas
ion rakonti pri gia celo.
Oni — starigis la N.C.K.E. en decembro 1945. Tiuj „oni" estis F.L.E.,
K.U.N.E., N.K. kaj L.E.E.N. Post kelkaj jaroj ankaŭ aliĝis A.N.S.E. kaj
NoSoBe.
La celo de la Centra Komitato estas:
reprezenti la nederlandan Esperantomovadon antaŭ la ŝtataj kaj publikaj
instancoj, organizi la komunajn aga
dojn, plifortigi la kontakton inter la
kunl aborantaj asocioj.
-
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En la daŭro de la pasintaj jaroj la
N.C.K.E. laboris pli malpli kontentige,
ĝis, post la kunveno en 1953, gia voĉo
silentis!
Dum la somero de tiu ĉi jaro la estraro de L.E.E.N. priparolis tiun bedaŭrindan situacion kaj decidis inviti
la asociojn, kiuj antaŭe fondis la
N.C.K.E., por kunveno, dum kiu oni
povos priparoli la pretecon kaj la
eblecojn por nova kunlaboro. Ili konsentis, do la bona volo ne mankis. Kaj
kiam la estraro ankoraŭ nur atendis
la respondojn de la aliaj asocioj pri la
dato por tia kunveno, tiam alvenis
letero de la N.C.K.E., kiu finfine vekigis! La de L.E.E.N. planita kunveno
ne plu estis necesa.
La 18an de oktobro la reprezentantoj
de la 6 .kunlaborantaj asocioj kunvenis.
Multajn decidojn oni ne faris, ĉar la
laborsezono preskaŭ finiĝas, sed laŭ
mi plej grave estas ke nun evidentiĝis
ke ĉiu organizo deziras la helpon kaj
la kunlaboron de la aliaj, ke ili scias
ke en la socio la unueco faras la forton
kaj volas agi laŭ tiu scio.
Sekvontan jaron ni rimarkos ĉu tiu
„promeso por la estonto" vere realiĝas! Cu ni tiam vere povos paroli pri
„la kunlaboro en la N.C.K.E."?
Th. v. d. R.

NoSoBe
petas nian helpon
La NoSoBe eldonas esperantan gazeton eru brajlo. ĉiu komprenas ke tiu
eldono kostas multe da mono. Niaj
blindaj samideanoj petis nian helpon
por daŭrigi tiun laboron. Cu ankaŭ
vi volas helpi? Tiam sendu vian monon
al la poŝtĝirkonto de L.E.E.N. en
Amsterdam, numero: 34563. Skribu
sur la formularo: por la NoSoBe,
kaj nia kasisto zorgos ke la mono venos ĝustaloke! Dankon!

Prelego
de Inĝ. Oton Hancer.
Invitite de la P.T.T.-Esperanto-grupo
„Esperanto estu nia celo" en Rotterdam, prelegis la 18an de oktobro en
kantino de la tiea êefpoŝtejo Inĝ.
Oton Paneer el Serajevo (Jugoslavujo)
pri Nederlando kaj Jugoslavujo. S-ro
Paneer bone konas Nederlandon, kiun
li trifoje vizitis kun grupo de jugoslavaj studentoj kaj pri kiu li verkis
libreton en la kroata Cijare
li laboris kelkajn monatojn ĉe la
Agrikultura Altlernejo en Wageningen
(Nederlando). La prelego, ilustrita
per lumbildoj, tre interesis la sufiĉe
grandan ĉeestantaron, inter kiu estis
membroj de preskaŭ ĉiuj lokaj esperantistaj kluboj.

Driesen.

DECEMBRA NUMERO 1957,
LA LASTA . . . .
de 9-a jara kunlaboro inter „La
Estonto Estas Nia" kaj „Flandra Ligo
Esperantista."
Ankoraŭ tute freŝaj ŝajnas, la kunvenoj en Bruselo kaj Mechelen inter
la delegitoj de L.E.E.N. kaj FL.L.E.
por enordigi la konsekvencojn de Miciato prenita de Dro Van Gindertaelen:
komuna eldono de du naciaj gazetoj el
du landoj. Kaj dum jaroj la du gazetoj
aperis regule kaj malmultekoste, dank'
al la grandioza oferemo kaj la ĉiuflanka kapableco de Sroj Kalma (mortitinta) kaj Van Gindertaelen. Tiel bone
estis la organizo kaj la ellaborado ke
diversaj aliaj organizoj informiĝis pri
la eblecoj aliĝi al la jam ekzistanta
kontrakto. Fine du novaj revuoj profitis de la kompostado, nome „Belga
Esperantisto" kaj „Svisa Espero". Eĉ
en skandinavio, oni interrilatis por
formi samspecan kunlaboron.
Tamen. post la eksigo de Dro Van
Gindertaelen kiel ĉefredaktoro-nia samideano tamen ne povis dum tuta vivo
okupigi pri tiel temporaba aranĝo, —
Sro Weeke, nuna prezidanto de
L.E.E.N., konstatis ke la kontrakto
kun la presisto tiel ligis la ĉefredaktoron, ke la kuna eldonado de kvar
gazetoj preskaŭ akrobatajo, kaj la
interesoj de la kvar diversaj asocioj
ne povis esti garantiataj.
Tiuj konstatoj estis al ni transdonitaj antaŭ pli ol unu jaro, tiel ke ni
havis la okazon por priŝtudi la problemon: Nia sekretario disvolvis antaŭ
la kongreso en Eindhoven planon kiu
ebligus, pro la pli elasta kontrakto kun
la presiso, presigi la kvar gazetojn kun
ankoraŭ malpligrandaj elspezoj.
Eble pli suspektema rilate la daŭrigon de komuna eldono pro la malagrablaj spertoj de la pasinta jaro. L.E.E.N.
ne akceptis tiun novan planon „pro
tehnikaj malfacilajoj". Ni tamen klare
disvolvis nian proponon, montrante ke
ĝuste pro la novtipa kontrakto kun la
presisto tiaj malfacilajoj ne plu okazus. Aliflanke ankaŭ „Svisa Esperanto
Asocio" serĉis rimedon, kaj trovis ĝin,
tiel ke ankaŭ niaj svisaj gesamideanoj
memstare eldonos.
Jen, karaj geliganoj, la maniero Iaŭ
kiu ni denove troviĝas sur propaj piedoj; feliĉe la plano, preparita de la
sekretario, ankaŭ taŭgas por memstara
eldono, kaj Reĝa Belga Ligo akceptis
iagradan kunlaboradon, por eviti ke
tro da tekstoj devas esti kompostitaj
ĉu por Belga Ligo, ĉu por ni, enhavantaj la samajn faktojn aŭ sciigojn.
Kompreneble ke ni iel devas ŝanĝi nian
ĝisnunan eldonmetodon, por atingi tehnike kaj enhave pli bonan kaj pli indan
revuon. Ek de 1958 FLANDRA ESPERANTISTO aperos dumonate. Almenaŭ, la membroj ricevos certe 6 nume-

5

Flandra Ligo Esperantista.
Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdalenastraat 29, Kortrijk.

Sekretario: Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, St.-Kruis, tel. 34935 .
Kasistino : F-ino J. Terrijn, Raapstraat 74, Gent.
Biblioteko : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht (Nederland)
U.E.A. peranto: Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan 14, Blankenberge P.C. 4161.35.
Redakelo F.E. : Drs. Fern. Roose, Ste. Klaradreef 59, Brugge.
Koresponda kurso : H. Pirennelaan 25, Gentbrugge.

rojn po jaro. Povas esti ke je komenco
de laborjaro (septembro) aŭ ĉirkaŭ
la kongresperiodo, ni enŝovos specialan
numeron. Plie, nia formato ŝanĝiĝos je
la duono de la nuna, sed la paĝonombro konsiderinde plialtiĝos. Nu, vi
atendu ĝis februaro, kiam aperos nia
unua memstara gazeto depost 9 jaroj.
Je la fino, ni danku. Dankvortojn ni
direktas ĉefe al L.E.E.N., kiu tiom da
jaroj kunlaboris: al la delegitaro de
L.E.E.N. kaj FL.L.E. kiu pritraktis la
praktikan ellaboron: S-roj P. W. Baas,
P. M. Mabesoone, Cortvriendt, Maertens & Van Gindertaelen; al la éefredaktoroj S-roj Van Gindertaelen, Kalma (je lia rememoro), F. Roose kaj
Weeke.

FL.L.E.

Statuta Ĝenerala Jarkunveno
en Gent
LA FLANDRAJ Esperantistoj kaj
precipe la ligaj kaj sekciaj estraranoj
kaj la reprezentantoj estas petataj ĉeesti la sube indikitajn kunsidojn, kon-'
forme al art. 9 de la organiza regularo.
La estrarkunveno okazos be Tino Terryn, Raapstraat, 74, Gent kaj la ligkunveno okazos en kafejo „Colombophile" F. D. Rooseveltlaan (Zuidpark,
tramo 7).
Ni atentigas niajn liganojn je la graveco de la kunveno, pro la punktoj de
la tagordo kiuj pritraktos la ek de 1.1.
1958 memstaran eldonon de nia gazeto
kun apliko de tute nova sistemo por
finance subteni tiun eldonon. Ni certas
ke la memstara eldono pli plaĉos al
niaj gemembroj, kaj ke ĝi pli stimulos
la agadon en nia teritorio.
ESTRARKUNVE'NO (ek de la 10-a
horo)
Malfermo - Financa raporto - UEA Gazeto - Fermo
JARKI NVENO ek de la 14-a horo)
1. Malfermo
2. Financa raporto
3. Sekretaria raporto
4. UEA-raporto
5. Koresponda kurso (raporto)
6. Gazeto-Kunlaborant
7. Bilanco kongreso Eindhoven
8. Kongreso aŭ Esperanto-tago en
1958?
9. Kotizoj

10. Eksigo de 6 estaranoj
11. Diversaj proponoj
12. Fermo
Aldonoj al tiu tagordo devas esti ĉe
la sekretario antaŭ la 18.12.57.
FAMILIAJ MEMBROJ
Ĉar S-ro Couwenberg elektis la libropremion „Judoj sen mono," S-ino Marmenout decidu nun inter
Miru, Ridu, Pensu, de P. Benneman
Gebonden Stijl, de F. Faulhaber
La Karnavalo kaj la somnambulino,
de Immerman.
gi bonvolu kiel eble plej baldaŭ komuniki la elektitan titolon al la sekretario.
-

Por Resti Juna
Nolo de la redaktoro: la iri suban ar-

tikoleton ni trovis en la Belga tagĴurnalo „La Libre Belgique". Ci tiel lrafe
envortigas unu de la ĉefaj bezonoj de
la moderna homaro, ke ni volas publikigi !)in an kall en niaj E-o organoj.)
Oni scias ke depost kelkaj jaroj tro
da verkistoj klopodas por pritrakti temojn malĝojigajn, malsanecajn kaj
kruelajn. Oni en-nodigis arton malkuraĝigan arton pesimistan, kies influo
je la homaro estas malbonega, ankaŭ
se en la fundo la libro ne estas malbona. La legado devus alporti al ni iom
da intelekta bonfarto. Anstataŭ ol akcentigi la malbelajojn kaj la rmalnoblajojn de 1 vivo, la legado devus el
ĝi distili la elementojn konsolajn de
fido kaj boneco, ne forgesante la belajojn kiujn Dio en la naturo semis je
ĉiu paŝo sur nia vojo. Cetere, la vera
misió de la artverko, ĉu ĝi ne estas
helpi nin venki la malfacilajojn dela
vivo fortigante nin kontraŭ la malbona
sorto? Kio estas vera por la libroj
estas same vera por ĉiuj aliaj formoj
de la arta esprimo. En nia tempo oni
per éiuj rimedoj klopodas por plilongigi la junecon. Kelkaj sciencistoj
faras tion per nombro da injekcioj kaj
regimo; dum ke, por resti juna, oni devas precipe ami sanece la vivon kiun
Dio donis al ni. Estas tiu dezirego al
la vivo kiu estas la grava movilo de
nia vivo individua, familia kaj kolektiva. Sen gi neniu ago grandanima estas realigebla.
( da ŭ.rig o s P- 8)
.
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LA STUDANTO
Jen la ĝustaj formoj de la verboj en

Ekzerco 41 A:
1: varmigas (transitiva!). 2: ebligas

(tr.). 3: maturiĝas (ne estas objekto,
do ne-transitiva, do: -iĝ-). 4: ruĝiĝas,
flaviĝas; flaviĝas (ne-tr.!). 5: rugigas. aliiĝas. 10. Ni finu la ekzercon
jekto, do ne-transitiva!) ; ruĝiĝas (kun
objekto, do transitiva!). 7 : pliruĝigas (kun objekto, do tr.!) ; ruĝigilo.
8: rugigas, ruĝiĝas, paliĝas. 9: aliigas. aliiĝas. 10: Ni finu la ekzercon
(ne: finigu, ĉar la verbo „ fini" estas
transitiva kaj do povas tuj „regi" objekton; „finigi ion" signifas: „igi iun
alian fini ion"; ekz.: „Mi ne plu havas
tempon mem fini tiun laboron, tial mi
finigis ĝin") ; trolongiĝu.
Jen la ĝustaj vortoj de

Ekzerco 40 B:
1: tapeto. 2: tapiŝo. 3: mopedo (nwa
vorto kunmetita el silaboj de la substantivoj „motoro" kaj „pedalo" kaj
uzata jam de gesamideanoj en pluraj
landoj, kie oni ne komprenus la vorton „zumbiciklo", kiu ja estas traduko
de la nederlanda vorto „bromfiets").
4: bremso, haltigilo. 5: danĝerbremso,
urĝa bremso. 6: kombilo; broso (ne:
brosilo, ĉar oni derivas la verbon

„brosi" de la substantiva radikvorto
„broso" kaj la substantivon „kombilo"
de la verba radikvorto „kombi"!). 7:
gluo (substantiva radikvorto, de kiu
oni derivas la transitivan verbon
„glui"; do oni gluas ne per „gluilo"
aŭ „gluaĵo", sed per „gluo") . 8: helikoptero (nova vorto jam menciita en
la suplemento de „Plena Vortaro") .
9: aerplano, aviadilo, flugmaŝino;
aerostato, aerŝipo, zepelino (nova
vorto menciita en la suplemento de
„P.V."); balono. 10: televidilo (nova
vorto ankoraŭ ne troviĝanta en „P.V."
kaj ĝia suplemento, en kiu troviĝas
jam la vorto „televidado") .

Novaj Ekzercoj
Ekzerco 42 A:

Komunikoj de la Libroservoj.
La Floroj de 1' malbono (Baudelaire), fama poemaro
Amara Pano (trad. ei la hungara lingvo)
Dekkinga fuĝas (Adema, trad. Faulhaber)
Sur insulo malproksima (v. Hemert), rakonto pri la vivo
en la koncentrejoj
La vivo de la plantoj (Neergaard), ilustrita
Homoj kaj Riveroj (Rosbach), bindita novelaro
La Bapto de Caro Vladimir-(Borovsky)
Fundamenta Krestomatio (Zamenhof k.a.) 16-a eld. broŝurita
Por la studo:
Esp. Examenopgaven (met vertalingen)
La Konsilanto (Degenkamp)
Tra la labirinto de gramatiko (Faulhaber)
Methodisch Leerhoek (Dirksen)
Esperanto in 20 lessen (Bakker)
Esperanto-Leerboek (Zondervan/Manders )
Oefenboekje bij Esperanto-Leerboek
Honderd vragen over gramatica en onderwijs
Esperanto leren lezen (Makkink)
Esperanto por infanoj (Solomon)
Insignoj, rondformata aŭ kvinpinta po
Flago, katuna 90 x 140
Angla Antologio (nun antaŭmende)

gld.
9.50
3.90
6.50

(por geprogresintoj):
Aldonu la ĝustajn participajn
sufiksojn kaj gramatikajn finajojn:
1: S-ro Kongresemulo estis partopren- plur- kongres- internaci-, kiam li unuafoj- ĉeestis Esperanto
kongres-. 2: Lern- Esperant- en
la pas- vintr- li volis praktiki kaj
utiligi la akir- scion. 3: En la antaŭe
okaz- kongresoj pluraj prelegoj estis
parol- en lingv- ne kompren- de
la plimult- kaj tial traduk en du
aŭ tri ali- lingv-. 4: La temp-destin- por la traduk- estis perdpor la person- ne kompren- tiulingv-. 5: En la Esperanto-kongresestis uz- nur unu lingv-. 6: Ĉiuj
partopren- tuj kaj rekte komprenis
la preleg- far- de diversnaciaj
parolad-. 7: S-ro K. estis multimpon- de tiu unulingvec-. 8: La
kongresanaro estis fotograf- sur
la ŝtuparo de la urbdomo, kiam oni
estis manĝ- en restoraci-. 9: Kiam
la grupo estis fotograf-, s-ro K. ne
povis ne ridi. 10: Nun la bone sukces- foto montras lin rid-.

fr.
130.58.95.--

-

Korekto:

En la ellaborajo de ekzerco 40 A
sur paĝo 8-a de N.E. n-ro 9-a 1a dua
kaj tria linioj erare interŝanĝis sian
2.90
44.lokon. B. v. numeri la unuajn tri li7.80
117.niojn 1, 3, 2.
95 6.60
La vorto „gelegantoj" en la unua
5.75
80.10.50 140.- kursiva linio post ekzerco 40 B sur la
sama paĝo estu sen n, ĉar ĝi estas
subjekto.
1.25
3.60
9.75
1.50
3.2.50
1.0.75
1.1.50
0.75
8.50
9.-

Mendu ĉe:
Libroservo LEEN, Pythagorasstraat 122, Amsterdam-O.
Flandra Esperanto-Instituto, Blankenhergse Steenweg 72, Brugge
Belga Esperanto Instituto, Oostenstraat 26, Anwerpen. Pk I689.58
-

Ekzerco 41 B:

-

(por gekornencanto j) :
Aldonu la ĝustajn finaĵojn:
1: „Cu vi havis agrabl- libertemp-?" 2 : „Jes, mi- libertemp- mi
pasigis tre agrabl-." 3: „Mi estis ĉijar- libertemp- sur insul- ĉe
Nord- Mar-." 4: „Cu vi ĉi tiu- jarne partoprenis en Esperanto-kongres-?" 5 : „Nur la enland- Esperantokongres- mi ĉeestis." 6: „Cu la Universal- Kongres- okazis tro malproksim-?" 7: „Jes, pro la longvojak- kaj la alt- restadkost- mi
opiniis ĝi- tro multekost- por mi".

Plej novaj verkoj estas:

8: „Kaj ĉu estis ebl- renkonti sur la
insul- gesamidean- kaj paroli Esperant-?" 9: „Jes, ni gastloĝis en la
hejm- de Esperanto-famili- kaj
praktikis la lingv- ĉiutag-". 10:
„Estas tre util- paroli tut- semajnnur Esperant-, ĉu en kongres-, Cu
en ali- libertempej-".

19.54.145.21.45.38.15.12.15.18.12.120.135.-

Jen la ĝustaj formoj de la vortoj en.

Ekzerco 42 A:
1: agrablan libertempon. 2: mian libertempon (ne subjekto, sed objekto de la
frazo; la subjekto estas mi; do kun n) ;
agrable (adverbo, kiu indikas, kiel mi
pasigis la libertempon). 3: ĉi-jare
l ibertempc (du adverboj !) sur insulo
ĉe Norda Maro (sen n post prepozicioj
„sur" kaj „ĉe", ĉar ne temas pri movo
en la direkto de tiuj lokoj). 4: ĉi tiun
jaron. (kun n, ĉar mankas prepozicio;
kun prepozicio devus manki la litero
n: en ĉi tiu jaro); en Esperantokongreso. 5: enlandan Esperantokongreson
(objekto ĉe la transitiva verbo „ĉees-

ti"). 6: la Universala Kongreso (subjekto) ; malproksime. 7: pro la longa
vojago kaj la alta(j) restadkosto(j);
ĝin; multekosta (sen n, ĉar objekta
predikativo = bepaling van gesteldheid
hij het voorwerp). 8: eble (ne a, ĉar
la subjekto estas infinitivo: „renkonti"); sur la insulo gesamideanojn;
Esperanton. 9: en la hejmo de Esperanto-familio; la lingvon ĉiutage. 10:
utile (subjekto estas infinitivo); tutan
semajnon. nur Esperanton (kun n, tar
„nur" estas ne prepozicio, sed adverbo) ;
en kongreso; en alia libertempejo
(lokadjekto kun prepozicio; sen movo;
do sen n!).

Jen la g ostaj formoj de la participoj de

Ekzerco 41 B:
1: S-ro K. estis partopreninta

1) plurajn kongresojn internaciajn, kiam li
unuafoje ĉeestis Esperanto-kongreson.
2. Lerninte 2) Esperanton en la pasinta 3) vintro, 11 volis praktiki kaj
utiligi la akiritan scion. 3: En la antaŭe okazintaj kongresoj pluraj prelegoj estis parolataj 4) en lingvo ne
komprenata 5) de la plimulto 6) kaj
tial tradukataj 7) en du aŭ tri aliajn
lingvojn 8). La tempo destinita 9) por
la tradukoj estis perdita 10) por la
personoj ne kompn•na.ntaj 11) tiun.
lingvon. 5: En la Esperanto-kongresoj
estas uzata 12) nur unu lingvo.
6: Ĉiuj partoprenantoj tuj kaj rekte
komprenis la prelegojn faratajn de
diversnaciaj paroladantoj 13). 7: S-ro
K. estis multe imponata 14) de tiu
unulingveco. 8: La kongresanaro estis
fotografata sur la ŝtuparo de la urbdomo, kiam oni estis manĝinta 15) en
restoracio. 9: Kiam la grupo estis fotografata, s-ro K. ne povis ne ridi.
10: Nun la bone sukcesinta foto montras lin ridanta 16).

KLARIGOJ :
Kunnzetitaj verboformoj konsistas
e l tri partoj: a: verba radiko, kiu- esprimas la specon de la ago (partopren-); b: participa sufikso, kiu esprimas la aktivecon aŭ pasivecon kaj Za
stadion de la ago (-onta, -centa, -inta
all -ota, -ata, -ita; éi-tie: _inta); c:
helpverbo, kies finajo esprimas la
tempon kaj kies formo dependas de la
tera pad jekto esprimita aŭ nur supozebla. Se oni bone atendas pri tiuj tri
partoj, oni sukcesas trovi la justan
ktanmeti.tan verboform•on, eé ne delikate distingante (kiel „Plena Gramatiko") tri specojn de verboj, nome: a:
verboj de daŭro kaj rezulto; b: verboj
de daŭro sen rezulto; c: verboj de rezulto sen daŭro (vidu ekzemplojn en
paragrafoo 238-a).
La unua frazo nomas du agojn; k
antaŭternpecon kaj aktivecon de Za
unua ni esprimas per: estis-inta; la
duan agon (ĉeestis) sufice klare esprimas simpla formo. Evitu kun?netitojn

formojn, se simplaj (eventuale kun
klarigoj adverboj) jam estas klaraj.
2: Nepre adverba participo anstataŭ
la adjekta subpropozicio: ĉar li estis
lerninta". La logika subjekto de la
adverba participo estu la subjekto de
la frazo.
3: La vintro, kiu ( jam) pasis = Za
pasinta vintro. Aktiva participo de netransitiva verbo. La formo „pasita" ne
ekzistas en Esperanto. La verboj „pre•
terpasi.", „trapasi" kaj „transpasi" estas transiti•vaj kaj do havas ankaŭ pasivajn participojn: preterpasita k.t.p.
4: En la estinta tempo la prelegoj ankoraŭ ne estis finitaj, do: estis -at-.
5: Adjektiva participo e n singularo, ĉar
epiteto ĉe „lingvo" (= kiu estis ne
komprenata). Do sen j.
6: Oni pensas la kongresanaron dividita en du grupojn: kornprenantoj
kaj ne-komprenantoj. Tial ne plej-, sed
plirnulto.
7. Tiu participo rilatas al „prelegoj"
Tial kun j. Ni rigardas la agon ne-finita en Ia estinta tempo. Tial: estis
ataj.
8: Direkta akuzativo!
9: La destinado okazis jam antaiíee.
Tial: -ita.
10: Fina aspekto. Por akcenti la daŭran aŭ ripetan aspekton estus uzebla
ankaŭ la formo: estis perdata (=
ging verloren). . .. estis perdila (=
was verloren.
11: .. la. personoj,. kiuj ne komprenis
(= kiuj estis ne komprenantaj) = la
personoj ne komprenantaj.
12. Ne nur en la estinteco, sed ankaŭ
en la nuno kaj la estonteco. Tial: estas.
Por akcenti la daŭron: -ata.
13: Por akcenti la aktualecon, ne-f initecon en la estinteco -ant- kaj -at-formoj.
14: La unulingveco imponis lin; do li
estis imponata.
15: La manĝado okazis antaŭ la fotografado. Tial: estis manĝinta.
16: Sur la foto, kiu bone sukcesis, li
dafire ridas. Do: sukcesinta; ridanta.
La lasta vorto sen n, ĉar ji estas objekta predikativo (= bepaling van
gesteldheid bij het voorwerp).

NOVAJ EKZERCOJ
Ekzerco 43 A:
(por gekome•ncan.toj) :
Aldonu la sufikson. -aj-, -ec-,
-em- aŭ -i•nd- kaj la )ostan fina•ĵon:
1: Li tre ŝatas korespondi; li estas
vere korespond-. 2: Li ricevas multajn bildkartojn, kies bel- il tre admiras. 3: Multaj lokoj, el• kiuj li ricevas kartojn, estas vizit-. 4: Sed
ne ĉiuj estas vizit--, ĉar li ne havas
multe da mono. 5: La relativa facilde Esperanto ebligas al li skribi pri
pluraj temoj .6: Sed ankaŭ Esperanto
havas por li kelkajn malfacil-. 7: Eĉ
kiam li skribas kelkajn erarojn, liaj
tskrib- estas kompren- por kompren- gesamideanoj. 8: Li opiinas, ke
Esperanto estas lern- lingvo pro la
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ĝojo, kiun ĝi donas. 9: Kaj ĝi estas

pli facile lern- ol aliaj lingvoj pro
sia regul-. 10: Pro sia kontent- pri
Esperanto 11 fariĝis propagand--- samideano.

Ekzerco 42 B:
(por geprogresintoj):
Aldonu Za ĝustajn participajn sufiksojn kaj gramatikajn f•inajojn:
1: Dezir- mirigi kaj imponi la publikon, la rusoj pafis artefar- lunon en
la spaceg-. 2: Paf- unue vertikale
supr- kaj poste en horizont- direkt-, ĝi vojaĝas ĉirkaŭ la ter-. 3:
Ŝveb- super la ter-, ĝi estis sekvde dua „sputniko". 4: Tuj komprenneologismo laŭ internaciig- rusa vorto. 5: La dua sputniko forvojaĝis kun
viv- hundo. 6: Kiam montriĝis, ke la
hundo estas baldaŭ mort-, ĝia nutra
jo estis venenig-. 7: Post unu semajno
la satelito plu vojaĝis kun la mort-,
aŭ pli ĝuste mortig- hundo. 8: Skribĉi tiujn liniojn, ni ankoraŭ ne scias,
kiam kaj kiel la satelito estos finsian rondiradon. 9: Nun la tero estas
ĉirkaŭir- de tri kromaj satelitoj. 10:
La rusoj ĝis nun „satelis" nur du, sed
unu estis dupartig-; neologismo neniam uz-, tuj kompren- kaj proponnur ŝerce.

-

Korespondo:
al s-ro G.H.K. en. Utrelito. Cu vi povas
akcepti suprajn klarigojn kaj ekzemplojn? Mia frazo: „Multaj projektoj
estis proponataj" estus en aktiva formo: „Oni proponis multajn projektojn". Via frazo „Multaj projektoj
estis proponitaj" estus „Oni estis proponintaj multajn projektojn" Laŭ m i.
ne estas la sama afero.
Al s-ro J. V. en Utrelito. Vian proteston
kontraŭ la vorto „mopedo"' mi komprenas kaj preskaŭ povas konsenti. Mi adoptis la vorton ne el N.E., sed el letero de la norvega Esp.-instruisto s-ro O.
Nicolaisen, kiu skribis, ke tiu vorto ekster Nederlando estas ĝenerale uzata.
Krome mi legis la vorton „Moped" en
la germana lingvo kun la ;;ama signifo.
Mi konkludis, ke tiu kunpremita nova
vorto jam enradikiĝis en la ĝermanaj
lingvoj kaj el ili internaciiĝis kiel
poste la vorto „sputniko" el la rusa
lingvo. Fakte mi tute ne ŝatas la kun
meton de novaj vortoj el vortstumpoj.
Ankaŭ la vortoj „motorpedo" kaj „motopedo" ŝajnas al mi kunmetajoj el
vortstumpoj, kvankam P. V. mencias
la analogajn formojn „motociklo" kaj
„v elocipedo". En la praktiko oni konkludeble preferas 'la plej mallongajn
formojn, eĉ se ili konsistas el malbelaj,
cerbumigaj stumpoj. Kiu nomo por
tiu praktika motoret(bi)ciklo venkos?
La Lingva Komitato faru saĝan elekton.
Al f-ino A. E. Ploeger en Hilvers•umo.
La supraj klarigoj de la kunmetitaj
-

(daŭrigo s. 1- 8)

8
( daŭrigo de p. 7)
verboformoj jam grandparte respondas
vian leteron de 31.X.1957. Ankoraŭ
konsilo: uzu prefere simplan formon;
uzu kunmetitan formon nur en kazoj,
kiam du agoj ne samtempe okazas, -is
aŭ -os. La frazo „Hieraŭ mi parolis"
estas tute ĝusta. La tempadjekto postulas la preteriton. Tial la nederlanda
stilformo: „In het jaar 1296 springt
Jan van Schaffelaar van de toren" ne
havas analogan formon en Esperanto
laŭ mi. Ni nepre diru „saltis'', kiel ni
traduku „Morgen kom ik" nepre per
,,.Morgaŭ mi venos". La perfektan
preteriton oni uzu nur, kiam ni mencias duan agon okazintan poste: „Hieraŭ mi estis parolinta, kiam li venis".
La perfektan prezenton oni uzu nur,
kiam la tempadjekto permesas la prezencan formon de la hclpvcrbo: „Ci•uf oje, kiam mi estas razinta min, mi
lavas mian vizaĝon." Sed: „Jam en
mia ,juna ayo mi lavis min, kiam mi
estis razinta min." En la lasta frazo
la tempadjekto postulas respektive la
preteriton kaj la perfektan preteriton.
Ekzercojn korektotajn gelegantoj
sendu (kun afrankita koverto por la
resenclo!) al la kompiladanto de la
rubriko: S. S. de JONG Dzn, Waltaweg 3, TJERKWERD (Fr.) Tel. 05157 726.

(daŭrigo de p. 3)
tistoj demandas inter si: kial tiu malbeninda akuzativo? La „Fundamento"
en la dua regulo nur mencias ĝin kaj
regulo 13 citas uzon nur en unu kazo
nome se la vorto signifas lokon kien
oni iras. La „Ekzercaro" kiu ankaŭ
apartenas al la Fundamento, montras
uzojn kiuj kontraŭdiras unu la alian
(Komparu ekz. „ .. tubeto, en kiun oni
metas .. " ekz. 40; kaj „sablero enfalis
en mian okulon" ekz. 41 kun „mi ne
pendigis mian ĉapon sur tiu-ĉi arbeto"
tap. 39). En la „Lingvaj Respondoj"
'Zamenhof diris: ,,.. uzu ĝin ĉiam nur
en tiuj okazoj, kie vi vidas ke ĝi estas
efektive necesa .. La akuzativo estas
enkondukita nur el neceso .." (paĝo 40
de la dua eldono E.C.L. Paris 1927).
Malgrait ĉio ĉi,estas verkistoj kiuj plej
eble uzas ĝin. Ankaŭ Applebaum. Se
en kelkaj kazoj ĝi estas nepre necesa
(rekta komplemento-regulo 2; ŝanĝiĝo
de loko-(regulo 13) kie la ne-uzo povas
naski konfuzon; indiko de prezo, mezuro, tempodaŭro, dato, se sen prepozicio-laŭ ekzercaro) mi tamen demandas al mi kiamaniere pravigi-ĝian uzon
en „..Indigno kontraŭ Jozefon (paĝo
25)"; ,,.. sur la piedojn apogi" (p. 48)
Oni do ne miru ke lernantoj kaj lernintoj uzas ĝin kie ne povas! Mi
trovis la jenan ne-kutiman sed laŭ mi
bonan esprimon sur p. 23 ,,.. besto survoje Dotanon .. " do, lokonomo en a-

FLANDRA ESPERANTISTO
::zativo ne post verbo sed post adverbofornia difino; kaj ankoraŭ sur p. 26:
„.. Patro min sendis ekscii ..", do, forlaso de la prepozicio por.
Drs. F. R.

*
JAPANAJ FABELOJ (dua eldono,
reviziita de Teruo Mikanzi kaj eldonita de Amo-Akademio, Tenmori, Kozoji,
Aiéiken ,Japanujo. Prezo F. 1.80 kaj
havebla ĉe via asocia Libro-Servo.
La unua eldono de ĉi tiu libro aperis
en 1933 sed estis jam delonge elcerpita,
kaj la nuna dua eldono aperas memore al Ia tiana kuntraduKinto S-ro .i.
simomura, kiu mortis en 1953. La libreto enhavas kvin simplajn fabelojn
japanajn el la prahistoria tempo. lii
es us buŝe transdonataj de generacio
al generacio kaj tial estis necese antaŭ ol aperigi ilin en libroformo bone
pripensi la lingva)on kaj la stilon por
xe gi ne enhavu esprimojn, kiujn ne-japanaj infanoj ne povus kompreni. Ni
povas diri ke la kompilinto bone sukcesis en tio. La fabeloj estas carmaj,
kvankam la bildoj en la libro estas
iom eksmodaj. 1" i estas certaj, ke ankaŭ niaj infanoj kun plezuro legos la
rakontojn kaj la libro estas vere bona
kontribuajo al nia ankoraŭ malriĉa
infana literaturo. Estas en ĝi kelkaj
preseraroj, kiuj parte estas korektitaj
en la fino de la libro sed ankaŭ kelkaj gramatikaj eraroj ne forestas.
Cetere tre rekomendinda verketo.

W.

*
SUR INSULO MALPROKSIMA (verkita de S-ino J. van Hemert-Remmers,
eldonita de Dansk Esperanto Forlag,
Aabyhoj, Danujo. 80 papa, Prezo n.gld
2,90. Havebla ĉe via Asocia. Libro
Servo).
Ĉi tiu libro konsistas fakte el du
partoj. La lasta parto priskribas Ia
travivajojn de la verkistino, dum kvarjara mallibereco en koncentrejo en la
apudeco de Medan, sur la insulo Sumatro de la tiama Nederlanda Hindujo post la invado de la Japanoj en
la dua mondmilito.
Por ke la ne-nederlanda legantaro
povu pli bone kompreni tiun parton
de la libro la verkistino donas en la
unua parto kelkajn klarigojn pri la
historio, geografio kaj klimato de la
regiono DELI, kies ĉefa urbo estas
Medan kaj de kie venis kaj venas
la plej bona tabako. La libro estas
kontrolita de Ia literatura komitato de
S.A.T. kaj la koviilpaĝon faris Per
Eskildsen. Li ne volas esti speciale
literatura verko sed doni nur simplan
raporton pri spertoj kaj suferoj dum
la restado en la koncentrejo. Nu, tiu
cele ĝi bone sukcesis. La stilo estas

simpla kaj facile legibas. La enhavo
katenas la atenton kaj ni estas certaj ke multaj legos ĝin „en unu spiro"
de la komenco ĝis la fino.
La scenoj priskribitaj, ĝuste pro la
simpla rakontado, estas ofte tre kortuŝaj.
Gravajn gramatikajn aŭ preserarojn ni ne trovis, kvankam bedaŭrinde jam en la unua frazo troviĝas erara uzo de „lia" anstataŭ „sia". Forte
rekomendinda.
W.

Korespond - Adresoj
Ary Melo, Rua Rui Barrosa 816,

Teresina (Piaui Brazilo.
Angel Moreno Lara, San Blas 4,
Baeza (Jaen) Hiispanujo.
La jenaj gesamideanoj deziras ko-

respondi speciale kun Nederlandan(in)oj.
Héctor Vazquez Briones. Apdo. 63.

Tlalnepantla. Estado de México.
(kun 19 -jara fraŭlo).
Carlos Cruickshank V. Xochicalco
492. Meksiko, 13, D. F.
(kun 20 -jara f-ino).
Maria Esther Ortiz Salazar. Bravo
43, Texcoco, Edo. de México.
(kun 20 -jara au plu, viro au -ino) .
Asdrï bal Flores Lpez. Insurgentes
Norte 1433, Meksiko, 14, D. F.
(kun viro au -ino ia- jara).
Santiago Cendejas. Corregidora 66,
Meksiko, 1, D. F.
(kun 21 -jara f-ino).
José Calvillo. Concepción Béistegui
111, Meksiko, 12, D. F.
(kun Fraŭlino 18- jara).
Eduardo Munoz Picone. Nebraska
151, Meksiko 18, D. F.
(kun Fraŭlino 17- jara).
Angélica Sermen C. Fausto Nieto
13, Meksiko, 17, D. F.
Domingo Navarro. Ixtaccihuatl 80,
Meksiko, 20, D. F.
(kun Fraŭlino ia- jara).
Abraham de Swaan. Berlin 7-7
Meksiko, 6, D. F.
(kun 18-jara fraŭlino).
(daŭrigo de p. 5)
Generacio nutrita per pesimistaj verkoj havas ĉiujn senenergiiĝojn kaj
malĝojojn de iuj maljunuloj. Kontraŭe, se oni povas plilongigi duin kelkaj jaroj la feliĉigan sezonon de l a entuziasmo, de la revo, de la noblanimeco, de la ardanta kaj aganta fido,
uui atingas la plej efikan venkon
kontraŭ la tempo. La verkistoj de
vus kompreni ke ili havas belegan
taskon kondukante la homaron al intelekta ekvilibro kaj al morala sano
sen malkuraĝiĝoj.

