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Ni aŭdis la koran inviton de la Papo al la kristanaro, kiam Li malfermis
la sanktan jubilean Jaron. Ni legis la alvokojn de nia Prezidanto kaj de
Patro Jacobitti. Romo atendas nin. Domus Pacis, nia kongresejo, estas
komforta kaj tre alloga loko. Ni vizitos la belaĵojn de la Eterna Urbo
kaj gajnos la spiritajn fruktojn de la sankta Jaro. Espereble realiĝos la
vortoj de P. Jacobitti, prezidanto de LKK, pri la kongreso: «Tiu ĉi kongreso estos certe memorinda en la historio de nia Asocio». Vi jam konas
la daton: 11-16.VIII.
Mi esperas, ke multaj IKUE-anoj jam anoncis aŭ baldaŭ anoncos sian
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aliĝon, akompanante ĝin per antaŭpago (13 mil liroj ĝis la 31-a de marto,
16 mil post marto).
Bedaŭrinde multaj gefratoj ne povos partopreni; aliaj trovos grandajn
malfacilaĵojn. Ni ne forgesos la unuajn, helpos laŭ nia ebleco la duajn;
ilia fervoro certe estos por ni okcidentuloj stimulo kaj impulso al pli fervora agado en nia Asocio kaj en la Eklezio.
Sac. Felice Ruaro
IKUE - CENTRO EN ROMO

Faktoro, kiu stimulas la verdstelanojn al ada laboro, estas la fakto
ke IKUE suriras novan kaj pli certan vojon pro IKUE-centro starigota
dum la jubilea Jaro en la Eterna Urbo. Tiu centro garantios al IKUE pli
planigitan estonton.
P. H. Paruzel

Liturgiaj celebroj en Romo
La Centra Komitato por la Sankta Jaro fiksis la sekvantan ordon: ĉiun
dimanĉon okazu ĝenerala celebro en la baziliko «S. Pietro»; laŭeble
ĉeestas la Sankta Patro. Ĉiun labortagon okazu ĝenerala celebro en la
baziliko «S. Petro» kun Meso honore de S. Petro; en la baziliko «S. Giovanni in Laterano» Meso por la Papo kaj la Episkoparo; en la baziliko
«S. Maria Maggiore» ĝenerala celebro kun Meso honore de la sankta
Virgulino Maria, patrino de la Eklezio; en la baziliko «S. Petro fuori le
mura» ĝenerala celebro kun Meso honore de la sankta apostolo Paŭlo;
en la katokomboj ĝenerala celebro kun Meso honore de la sanktaj Martiroj.
Ĉiun merkredon (matene) okazas renkontiĝo kun la Sankta Patro en la
baziliko «S. Petro» aŭ apude;
ĉiun vendredon (vespere) Krucvojo en la Placo de S. Petro;
ĉiun sabaton (vespere) Rozario en la Placo de S. Petro.
La ĝeneralaj Diservoj estas celebrataj latine, kun legaĵoj kaj aliaj preĝoj en la plej disvastigitaj lingvoj laŭ la nacieco de la pilgrimantoj. Prezidas ilin kardinaloj kaj episkopoj de ĉiu kontinento por evidentigi la
unuecon de la Eklezio.
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NIA REVUO
La fideleco de nia membraro estas la forto de IKUE.
La membroj, kiuj ankoraŭ ne pagis, bonvolu tuj sendi al sia landa reprezentanto la kotizon.
Tiuj, kiuj eksiĝas, malutilas nian revuon, kiu bezonas multajn abonantojn. Ĉiukaze honesteco postulas, ke eksiĝantoj anoncu sian eksiĝon tuj,
ne post multaj monatoj aŭ post jaroj.
La landaj reprezentantoj bonvolu prizorgi la regulan pagon de la kotizo
de ĉiuj membroj kaj anonci la eventualan morton de membro de sia lando.
Mi petas, ke kapablaj membroj de ĉiu nacio sendu raportojn pri kunvenoj kaj agado de niaj landaj asocioj, kun fotoj kaj eltranĉaĵoj: tiel nia
revuo estos spegulo de la vivo de IKUE. Ekzemple nia pola raportanto
Tomaszevvski sendis por la januara numero belan raporton pri la Esperanto-Simpozio, kiu okazis en Niepokalanow la pasintan oktobron.
Ni estas malfermitaj al sana pluralismo, kiu ne estu kontraŭ la instruado
de la episkoparo. Kiel Paŭlo Vl-a diris en sia decembra «Apostola Admono», ekvilibra pluralismo teologia trovas fundamenton en la mistero de
Kristo, kies nekompreneblaj riĉaĵoj superas la esprim-kapablojn de ĉiuj
epokoj kaj de ĉiuj kulturoj, sed la diversaj esprimoj de la sama kredo
devas trovi komunan bazon en la doktrino de la Papo kaj de la episkoparo.
Pri la propagando mi volus atentigi, ke ĝi ne estas nur tasko de la estraro
kaj de la landaj reprezentantoj, sed de ni ĉiuj. Antaŭ kelkaj monatoj
(jul. 1974) mi publikigis artikolon titolitan «Nia movado postulas fajron
de apostolo». Se ni estas konvinkitaj, ke internacia lingvo estas utila kaj
necesa, ni devas senti emon disvastigi ĝin.
Sed ni estu propagandistoj ne nur por la E-movado ĝenerale, sed ankaŭ
por nia katolika unuiĝo speciale. Eble multaj katolikaj esperantistoj ne
scias pri la ekzisto de IKUE kaj de EK!
Helpu ni ĉiuj, por ke nia Asocio fariĝu pli granda kaj pli forta, nia revuo
E.K. pli bela kaj pli interesa.
Koran dankon al ĉiuj, kiuj donis sian malavaran kontribuon!
Sac. Felice Ruaro, redaktoro
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Post la elekto de la estraro
Kiel vi legis, alvenis al la sekretariejo 183 validaj balotiloj. Nia Prezidanto, kiu prezidis la balotkontrolantan komisionon, estis reelektita preskaŭ unuanime: tio estas rekono de lia tre valora gvida agado.
Kiel membro de la redakcio mi estas tre feliĉa, ke la fidela ekspedisto
ricevis multegajn voĉojn kaj estis denove nomita sekretario de IKUE.
Pro miskompreno kun la presisto, kiu ne redonis al la redakcio la presprovojn por la kontrolo, ni devis korekti kelkajn erarojn de la raporto,
kiu estis tre rapide redaktita.
Domaĝe ke iuj tre valoraj membroj rezignis! Ni bedaŭras ankaŭ, ke f-ino
Goedhart, kiu estis ricevinta multajn voĉojn, mortis. Ni eksciis pri ŝia
morto hazarde, kiam la januara numero estis jam preta. Pro tio nia Prezidanto kaj la Redaktoro invitis d-ron Kondor el Germanujo akcepti la
estraranecon, kiun li estis rezigninta pro siaj okupoj. D-ro Kondor montris sin disponebla kaj tiel ni kun ĝojo vidas lin en la listo de la estraranoj.
Lastmomente mi eksciis, ke P.W. Flammer rezignis pro sia malbona farto.
IKUE devas tre danke memori la grandajn meritojn de la svisa pastro kiel
sekretario, estrarano, verkanto kaj tradukanto.
Laŭ mi estus konsilinde, ke ĉiu landa asocio prezentu sian kandidaton
antaŭ la kongreso de IKUE aŭ dum ĝi en la jaro de la balotado. Tiurilate estis modela la vigla pola asocio, kiu prezentis sian kandidaton kaj
elektis lin grandnombre. La nombro de la polaj voĉdonintoj atestas viglan
kaj atentan partoprenon.
Mi bedaŭras, ke la nunaj malfacilaĵoj sendi en Ĉehoslovakion nian revuon
kaŭzis, ke nur malmultaj voĉdonis, dum antaŭ 4 jaroj 71 ĉehoslovakoj
sendis siajn voĉdonilojn.
Mi ĝojas, ke s-ro Mudrak, gvidanto de AKLE kaj unu el plej laboremaj
kaj plej kapablaj membroj de IKUE, restis en la estraro.
Oni ne proponis kiel kandidatojn aliajn kapablajn membrojn, kiuj havis
jam gravajn taskojn aŭ ne deziris esti estraranoj.
Ni esperas, ke la nova estraro donos novajn fortojn al nia iom laca Asocio. Bonan laboron kaj multajn sukcesojn!
La Redaktoro
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E P IS K O P A S IN O D O 1 9 7 4
La pasintan oktobron okazis en Romo la tria Episkopa Sinodo, kiun prezidis tri kardinaloj delegitaj: Landazuri, Zoungrana kaj Konig. Sur fono
socia, kultura kaj religia tre varia evidentiĝis problemoj komunaj al la
tuta Eklezio: rilatoj inter evangelizado kaj homa promocio, respondo de
la Eklezio al la grandaj atendoj de la homaro, traduko de la evangelia
mesaĝo en la diversajn kulturojn, dialogo kun ateistoj kaj nekredantoj,
nesufiĉeco de sacerdotoj, alvokiĝoj, partopreno de laikoj al la misio de la
Eklezio, uzo de sociaj komunikiloj ktp. Paŭlo Vl-a konsideris la Sinodon
«historia momento de la Eklezio, kiu helpis ĝin ĉiam pli bone koni sian
mision: anonci Kriston, vivigi lin en la koroj per la povo de la Spirito
kaj tiel promocii la transformon de la homaro».
La Papo, rimarkinte la ligilon inter Sinodo kaj Ekumena Koncilo kaj la
malfacilecon enteni en fina dokumento la elfluantan riĉecon de la sinodaj
ideoj kaj proponoj, substrekis la gravan mesaĝon de la Sinodo: la deklaron de la homaj rajtoj, legitan en la 21-a ĝenerala kunveno kaj unuvoĉe
aprobitan.
«Ankoraŭ unufoje — diris la Papo — oni konstatas, ke la deklaro de la
Diaj rajtoj generas tiun de la rajtoj de la homo. La renovita deklaro de
ia valoro kaj de la neceso de tiuj ĉi logikaj homaj rajtoj estas oportuna
hodiaŭ, kiam tiom multe oni parolas pri liberigo, promocio de la homaro
al la malfacilaj niveloj de la justeco, egaleco, frateco kaj solidareco. La
homa digno estas tiel proklamata kaj defendata danke al tiu religia sento,
kiun multaj volus vanigi, en la tempo kiam la homa kunvivado en la
vertiko de sia feliĉa evoluiĝo ankoraŭ toleras situaciojn kaj hipotezojn
kontraŭstarantajn kaj metas sin en la danĝeron de novaj kaj teruraj militoj... La historio estas ĉiam dramo de mallumaj sortoj; kaj la Eklezio
sentima kaj amoplena levas sian flagon de justeco kaj paco».

Vatihana
Radio

Ciutagaj programoj latine (m. 49, kilohercoj 6190 kaj m. 41,
kilohercoj 7250):
Sankta Meso: h. 7,30 — Anĝeluso: h. 12 — Rozario: h. 21
(laŭ mezeŭropa tempo).
Dum la sankta jaro dissendadoj specialaj ĉiutage je la 8-a kaj
13-a horoj: itale, france, angle, hispane.
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I. A.B.O.
INTERNACIA ASOCIO DE BIBLIISTOJ KAJ ORIENTALISTOJ
Piazza Duomo 4 - 48100 Ravenna (Italio)
Decembro 1974
Biblia Revuo post dek jaroj da vivo, renovigita en sia tria serio aperigados dum
1975 originalajn artikolojn de valoraj bibliistoj, komentOjn kaj recenzojn pri bibliaj temoj, resumojn kaj novaĵojn el la tutmonda biblia movado.
Biblia Revuo eldonata en trimonataj kajeroj kaj ĉiam nur esperantlingve, estas
unika fakta gazeto kiu dum dek jaroj ne altigis la prezon de abono.
Pastroj, pastoroj, bibliotekistoj, direktoroj de kulturaj institucioj, interesiĝantoj pri
bibliaj kaj orientalismaj temoj, kaj ĉiuj samideanoj, subtenu vian revuon, kunhelpante per viaj kontribuaĵoj kaj abonante al Biblia Revuo.
Estas disponeblaj je favora prezo ĉiuj jarkolektoj de Biblia Revuo ekde 1968.
Petu senpagajn ekzemplerojn de Biblia Revuo.
Pagu vian kotizon (en Italujo L. 3000 kaj eksterlande $ 6) al la administracio de
IABO per la itala pĝk. 8/17852 aŭ per internacia poŝtmandato aŭ per internaciaj
respondkuponoj (44) aŭ per mandato al bĝk. 200188 ĉe Banca Nazionale del Lavoro de Ravenna.
Kore dankas pro via afabla atento kaj sincere salutas vin.
LA ESTRARO DE I.A.B.O.

ESPERANTO VIVAS
EŬROPA FERIO - SEMAJNO

Pasintjare bonege sukcesis la Eŭropa Ferio - Semajno en Furigen apud
Stansstad ĉe la Kvarkantona Lago (Svislando). Ĉi-jare ĝi okazos en la
sama loko de la 31-a de aŭgusto ĝis la 6-a de septembro.
Por anoncoj kaj informoj skribu al la sekretario de SAEF ( = Svisa Asocio
de Esperanto-Fervojistoj): s-ro Ernst Glattli, Laurstr. 17, CH-5200 Brugg!
Aliĝa kotizo: 15 svisaj frankoj, baza prezo po persono: 325 sv. frankoj.
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SINODO KAJ ESPERANTO

Patro Jacobitti, kiel oni legas en KS, dokumentis la Sinodajn Patrojn pri
la feliĉa solvo, kiun donis al la mondo la intemacia lingvo, per kiu pasintjare pli ol 80 internaciaj kongresoj aŭ studkunvenoj okazis en la plej
diversaj partoj de la mondo. Oni scias, ke granda parto de la Patroj
preferis sian nacian lingvon, ne la latinan: tiel ili malebligis komprenon
al pli-malpli vastaj sektoroj de la asembleo.
★
RADIO ROMA - ESPERANTO

La programo okazas ĉiun dimanĉon de la 21-a horo ĝis 21,20, laŭ la
mezeŭropa tempo, sur ondlongoj m. 41,15-41,24-49,92. Por informoj
kaj sugestoj skribu al: Radio Roma - Esperanto, C.P. 320, 1-00100 (Italujo); aŭ al la Redaktoro: D-ro Antonio De Salvo, C.P. 4017, 1-00100
Roma Appio (Italujo).
★
ESPERANTO - SIMPOZIO

Neforgesebla travivaĵo estis la E-Simpozio honore al Beata P. Kolbe,
organizita de la Pola Katolika Unuiĝo Esperantista sub la gvido de P. H.
Paruzel. Partoprenis ankaŭ la Prezidanto kaj la Sekretario de IKUE. La
belega kaj riĉa programo, la frata amikeco de la polaj esperantistoj kaj
de la kapucenoj de Niepokalanow kaj ĉio plenigis de ĝojo la animon de
la partoprenantoj. Pri tiu simpozio raportis pola IKUE-ano en la januara
numero. Krome bonvolu legi la leteron de P. A. Ciccanti.
★
LET- TENDARO

Denove en julio 1974 okazis LET-tendaro en Herbortice, ĉarma anguleto
de Ĉehoslovakio. Pri tiu tendaro raportis la decembra numero de «INFORMILO», bulteno de la katolika IKUE-sekcio de ĈEA. Venis ankaŭ
kelkaj polaj esperantistoj, kiuj revenis hejmen entuziasmigitaj. Ankaŭ
ĉijare la LET-tendaro okazos tie. En la tago 26-29. IX okazos en Vsetin
grava renkontiĝo, kiu fakte anstataŭos la kongreson de ĈEA.
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ESPERANTISTA STANDARDO EN DU PILGRIMLOKOJ

Pri la spiritaj ekzercoj en Gostyn Poznanski ni jam legis en E.K. la belan
raporton de Aleŝ Berka. S-ro Miloŝ Svaĉek parolis ankaŭ pri du aliaj
lokoj, kiuj profunde enskribiĝis en la korojn: Ĉenstochowa kaj Kalwaria.
«Post la restado en Gostvn ni pilgrimis al la mondfama pola pilgrimloko
Ĉenstochowa. Tie ni antaŭ ĉefaltaro ĉeestis Diservon de pola sacerdota
trio: Zielonka, Pietrzak kaj Plachta. Dekmiloj da junaj pilgrimantoj donis
al ni konvinkon, kiel fidele la pola popolo amas sia Reĝinon. Die tie nia
feria vojaĝo direktis al alia fama pola pilgrimloko: Kalwaria Zebrzydowska, kie tiutempe okazis la ĉefa pilgrima festo honore al la Dipatrino.
Inter centmiloj da pilgrimantoj, kiuj portis diversajn standardojn, flirtis
ankaŭ nia esperantista standardo. La tritaga tiea restado fariĝis denove
neforgesebla...».
★
BILDFOLIOJ

Je la fino de decembro la estraro de la ĉehaj IKUE-anoj presigis bildfoliojn pri 5-jara laboro de la katolika grupo. Tie estas videblaj multaj
grupoj da esperantistoj, du episkopoj (Lia Moŝto D-ro Fr. Tomaŝek kaj
Lia Moŝto Mons. Etter), Sac. Alfons Beckers, S-ro J. Tuinder kaj lia
edzino Vera, Sac. F. Longoni, S-ro Aleŝ Berka, S-ro Miloŝ Ŝvaĉek ktp.
★

ESPERANTUJO APUD ITALA LAGO

En Cavalcaselle, 3 km. de la lago Garda, provinco Verona, estas granda
esperantujo, kiu estas je dispono de esperantistoj, kiuj deziras tendumi
dum la somero. Tien venas ĉiumonate multaj esperantistoj por la Sankta
Meso, celebrata de la redaktoro de E.K. Fidela partoprenanto estas ankaŭ
nia sekretario, S-ro Galbusera. Esperantistoj, kiuj deziras tie pasigi kelkajn tagojn dum la somero, ankaŭ kun familianoj aŭ geamikoj, skribu al
Prof. Giorgio Vandelli, Esperantujo, 37010 Cavalcaselle, Verona (Italujo).
★

SKI - SEMAJNO

IFEA ( = Itala Fervojista E-Asocio) organizis internacian ski-semajnon en
Plan Val Gardena (Norditalio) por februaro.
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FILMOJ EN ESPERANTO

Okaze de la Esperanto-tago en Belgujo septembre estis prezentita en la
Reĝa Biblioteko festivalo de esperantaj filmoj.
★
TITO KAJ ESPERANTO

Aperis en Jugoslavio libreto titolita «Tito pri Esperanto» kun citaĵoj kaj
juĝoj de Tito pri la internacia lingvo.
★
KRISTNASkAJ KANTOJ EN ESPERANTO

Aperis antaŭ mallonga tempo diskoj kun tre belaj kristnaskaj kantoj,
kiujn polaj esperantistoj dediĉis al la adeptoj de la Zamenhofa lingvo,
«vidante en la steloj betleema kaj bialistoka sinonimon de paco kaj frateco». La kantoj titoliĝas: «Dum nokt’ silenta», «Kiam la Kristnaskon»,
«En Betleemo», «Paca nokt’» - «sanktvesper’».
★
FILMO PRI DANLANDO

Sub la devizo «Amikeco trans limoj» okazos, en konekso kun la 60-a
Universala Kongreso de Esperanto (Kopenhago 26.VII-2.VIII), en Vieno
la 21-an de februaro prezentado de filmo pri Danlando.
★
AKLE NE DORMAS

AKLE-grupo Fr. Mestan, Vieno, kunvenas je la 2-a kaj 4-a mardo de ĉiu
monato. Gvidanto estas s-ro Walter Mudrak. En la decembra programo:
Advent-edifo, Zamenhof-memoro, Antaŭkristnaska kunesto.
En la januara programo: Epifanio-soleno, familia kunesto, plibonigo de
la lingvoscio, bonhumoraj tekstoj.
★
ESPERANTO EN VIENAJ LERNEJO,

En la instrujaro 1974-1975 Esperanto estas instruata en 6 ĉeflernejoj de
Vieno.
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ILEI - ESTRARO KUNSIDIS EN VIENO

En novembro sub prezido de rektoro Sonnabend (Germanujo) la estraro
de ILEI ( = Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj), nome vicprezidanto Ingusz (Hungario), ĝen. sekretario Mario Dazzini (Italio), sekr.
Turin (Francio) kaj kasisto Olsson (Svedujo) pritraktis ampleksan tagordon, precipe la problemon de libervola instruado de Esperanto en la
lernejoj. La delegacio estis akceptata de d-ro Marz en la Ministerio por
Instruado kaj Arto. Okazis ankaŭ interviuoj en Radio Vieno. La informoj
pri la ILEI-konferenco estis transdonataj de la Esperarito-Centro al la
gravaj ĵurnaloj de Vieno, al gazetoj Esperantaj kaj al Radio Varsovio.
★
PASPORTA SERVO

Gi estas la gastiga servo de TEJO ( = Tutmonda Esperantista Junulara
Organizo). La servo publikigas ĉiujare broŝuron, kiu enhavas listojn de
gastigant-adresoj. La broŝuro estas disdonata kontraŭ aliĝpago.
Adreso: Pasporta Servo, 72 rue de Rennes, F-75006 PARIS, Francio.
★
LITERATURA SUPLEMENTO DE «HEROLDO»

ĵus aperis la Literatura Suplemento de «Heroldo de Esperanto». La Suplemento enhavas tradukojn el la araba, hebrea, hispana, itala, nederlanda, rusa kaj ukrajna literaturoj, krom prozaĵoj kaj poemoj. Kunlaboris
11 aŭtoroj.
Aparte interesa estas fragmento el la romano de Guareschi «Don Kamilo»
(filmata, kun Fernandel en la ĉefa rolo).
Senpaga prov-ekzemplero de «Heroldo de Esperanto» estas ricevebla ĉe
la adreso: Rue de la Reinette 13 - Pippelingstraat, B-1000 Bruselo, Belgujo. Abono por 1975 kostas 370 belgajn frankojn aŭ egalvaloron.
★
NOVA REKORDO DE HISPANA ESPERANTISTO

La juna h. esperantisto Gustavo Marqueta starigis novan rekordon pri
alten-salto (m. 2,11). La gepatroj ankaŭ estas esperantistoj.
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Ni funebras
En KS oni legas:
«Ni ricevis kun profunda bedaŭro sciigon pri morto de p. Henriko Wannemakers,
S.J. La patro, valora esperantisto, dediĉis sian vivon pere de Esperanto. Dio, kiu
pro siaj nesondeblaj planoj permesis ĉi tiun novan perdon inter la katolika esperantista mondo, veku novajn sindediĉajn homojn...». Lia trevalora agado (oni nur
pensu pri VVV, katolikaj terminaroj kaj lia laborado en IKI) meritas longan artikolon, kiun espereble verkos nederlanda IKUE-ano. Nun ni preĝu, por ke Dio akceptu en sian eternan loĝejon sian fidelan serviston. Alia grava perdo estas la
morto de f-ino Goedhart, kiu dum la kongreso estis proponita kiel estraranino kaj
ricevis altan nombron da voĉoj. Ni atendas precizajn detalojn pri ŝia forpaso, intertempe ni preĝu ankaŭ por ŝia animo!

Janularo - Tria Mondo - Lepro
Lernejo en Lahnstein ĉe la Rejno helpas ekzemplodone

Ĉe la enfluo de la rivero Lahn en la
Rejnon situas la Johannes-monafiejo kun
gimnazio kaj internulejo. Giaj lemantoj
metis antaŭ si la celon por la lernojaro
1972-73 helpi al la lepruloj. Plejunue ili
informiĝis detale pri la disvastiĝo de la
lepra malsano kaj pri la eblecoj de efika
helpo. Tiamaniere ili eksciis, ke per la
klopodoj de la Helpverko por Lepruloj
en la unuopaj eŭropaj landoj oni atingis
novan etapon rilate al la lukto kontraŭ
la lepran malsanon.
Sekve de la resaniga rezulto, kiun oni
atingis per la sulfurpreparaĵo DDS, en
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la publika opinio de multaj landoj de la
Tria Mondo okazis esenca ŝanĝo. Lepruloj povas esti resanigitaj kaj prezentas
ne plu danĝeron al la sana medio ĉe ĝustatempe komencita kuracado. La leprulo povas resti en sia familio, vilaĝo kaj
patrujo. La ofte nur tre malfacile solvebla problemo de la denova envicigo en
la socion tute ne aperas.
La koncentrejo por lepruloj, el kiu pli
frue apenaŭ iu aŭ neniu povis rifuĝi,
ĉiam pli kaj pli anstataŭiĝas per publika
porleprula laboro. Oni vizitas la leprulon en lia (ŝia) medio, kaj kuracas lin

(ŝin) tie, oni provas al hospitaloj, klinikoj, se tiaj disponeblas, aldoni sekcion
por lepruloj, se temas pri malsaniĝoj
jam progresintaj.
A1 tiuj ĉi mondskalaj klopodoj de la
Germana Porleprula Helpverko (GPH)
aliĝis la lernantoj de la Johannesgimnazio de Lahnstein ĉe la Rejno. Ili disputis pri la problemoj de la Tria Mondo
ne nur teorie, sed volis helpi eĉ en la
praktiko. Granda monkolekta aktivado
estis realigita. Je la jarfmo ili povis
transdoni al la GPH 60,000 DM (sesdekmil germanajn markojn). Sobra kaj modesta kalkulraporto aldoniĝis al la sumo,
je kiu la prezidanto de GPH al la gvidanto de la Aktivado, al P. Richard Ott
jene respondis: «Simpla folio kun hektografita teksto: jen ĝi estas la bilanco
de la ”porleprula laboro” dum la lernojaro 72-73 en la Johannesgimnazio de
Lahnstein. Tio estas nur unu flanko de
la bilanco: la prezento de la rezultoj
kaj sukcesoj dum la aktivado. La alia
flanko kun la klopodoj kaj oferoj, kiuj
estis necesaj por atingi la rezulton, modeste mankas. Sed ni povas bone imagi,
kia sinofero, kia energio kaŝiĝas malantaŭ la sobraj ciferoj.
60,000 DM (sesdekmil germanajn markojn) Vi povis al GPH disponigi por la
porleprula laboro dum la lernojaro. Ses-

dekmil germanajn markojn, kiu sumo
kunmetiĝas el malgrandaj kaj plej malgrandaj kontribuaĵoj, kiujn Vi kolektis
en grandaktivadoj kaj en multaj unuopaj entreprenoj.
Kvankam la sumo estas mirinde granda,
tamen ĝia vera valoro estas eĉ pli granda. Sekve de Via kunlaboro estas investitaj en la porleprulaj stacioj samtempe kuraĝo kaj optimismo, al la lepruloj redoniĝas la memkonfido, per kiu
ili kapabliĝas majstri sian sorton.
Vi mem, tre estimata Sinjoro, povis konvinkiĝi, kiel fariĝis optimismo kaj vivoĝojo el la mono de Germanujo, kiel fariĝis memhelpo el la helpo. Sed Vi spertis ankaŭ la dankemon, kiun tiuj ĉi
malsanuloj montras al la donacintoj kaj
kolektintoj. Fine Vi mem vidis, kiel
multon oni devos ankoraŭ fari. Kaj ĝuste pro tio ni estas certaj, ke Vi ankaŭ
la novan lernojaron transformos al «jaro
de la lukto kontraŭ la lepron», favore
al la lepruloi kaj iliaj homaj rajtoj. Por
ke Vi ĉe tiu ĉi agado minimume same
sukcesplena estu kiel en la pasinta jaro,
deziras al Vi kaj al ni la GPH en Wŭrzburg».
E1 la germana originalo pasintjare tradukis en Esperanton:
Dr. J. Kondor

SKOTO - MASONISTO
Juna skota masonisto falis teren de trabaĵo 10 metrojn alta. Lia
kamarado postrigardinte lin kaj ekvidinte, ke la akcidento lin ne
vundis, pro amasego da sablo, de kiu la falinto — tenante en
mano pantalonon — malrapide ekstaris, ĝoje alvokis lin:
«Homo, ja vin renkontis feliĉo!».
Sed la feliĉulo rediris:
«Prenu vin diablo, ja mia ŝelko ŝiriĝis!».
■
—
(

28

Glumarkoj favore al la lepruloj
D-ro J. Kondor prizorgis la eldonon de ĉirkau 84.000 glumarkoj favore al la lepruloj. Ĉiu folio havas 32 glumarkojn kaj kostas nur 2 DM. La glumarkoj estas
belegaj, portas stelon kaj krucon kun la vortoj: «Helft den Leprosen — helpu al
la lepruloj! Johannes Gymnasium D - 542 Lahnstein». D-ro Kondor komentas:
«La verda koloro de nia E- stelo kun la kruco volas prezenti la esperon, kiu vivigu
la malfeliĉajn leprulojn kaj la ora koloro ĉirkaŭ la stelo ŝatus signifi la sunplenan
vivon de la lepruloj, se ili jam estas sur la vojo de la resaniĝo, dank al multaj bonkoraj helpantoj. La adreso sube intencas klarigi, ke la grandskala agado fontas
de la gimnazio de Lahnstein».
Per 10 DM (germanaj markoj) vi povas havi 5 foliojn, do 160 modernajn glumarkojn. Vi povos mendi ilin ĉe nia Redakcio (Verona - Vicolo Ghiacciaia 6 - Italio)
aŭ rekte ĉe la Redaktoro.
Se iu deziras klarigon de D-ro Kondor ĉirilate, lia adreso estas: D-ro J. Kondor,
D-545 Neuwied 21 - Engers, Alte Schloss-Strasse 25 - Germanujo. Memkompreneble
vi povas mendi ankaŭ ĉe li glumarkojn.

ESPERANTO:
latino de novaj tempoj

Kiam Zamenhof decidis fari lingvoprojekton, li unue ekpensis pri la revivigo de la latina lingvo. Gi ludis gravan rolon dum multaj jarcentoj, ne
nur dum la regado de la Romanoj, sed ankaŭ post la disfalo de la okcidenta imperio. En formo de «mezepoka latina» ĝi daŭrigis sian vivon
kaj estis la lingvo de la nobelaro, de la Eklezio, de la scienco kaj ĝenerale
de la kulturo.
Kiam Zamenhof vivis, la latina lingvo estis ankoraŭ vaste uzata, kaj apud
ĝi ankaŭ la latindevena franca lingvo, precipe en la intemacia diplomatio
kaj en multaj nobelaj rondoj.
Tamen Zamenhof komprenis, ke estus utopio uzi la latinan aŭ la francan
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kiel internacian lingvon, sed estus konsilinde fari novan lingvon tre simplan uzante multajn radikojn de la lingvoj latina kaj franca.
La lernado de la angla lingvo montris al li, ke lingvo povas ekzisti sen
komplikitaj deklinacioj kaj konjugacioj kaj unu artikolo povas sufiĉi.
La slavaj lingvoj kaj literaturoj tiam ne ludis gravan rolon; multe pli
grava estis la rolo de la germana kulturo: tial Zamenhof riĉigis sian
vortaron ankaŭ per multaj germanaj radikoj kaj utiligis kelkajn konstruojn kaj sufiksojn de la germana lingvo.
De la klasika greka lingvo li utiligis la radikojn jam ekzistantajn en
multaj naciaj lingvoj, precipe sur la scienca tereno.
En sia fama letero al Borokvo Zamenhof skribis: «Mi baldaŭ rimarkis,
ke la nunaj lingvoj posedas grand?*'i provizon de pretaj vortoj jam internaciaj, kiuj estas konataj al ĉiuj popoloj kaj faras trezoron por estonta
lingvo internacia; kaj mi kompreneble utiligis tiun ĉi trezoron».
Do oni povas diri, ke Esperanto havas universalan karakteron pli ol la
latina lingvo.
Nun mi volus fari komparon inter Esperanto kaj la latina lingvo. Oni
povas diri, ke du trionoj de la esperantaj vortoj havas latinan radikon
kaj pro tio ekzistas notinda simileco inter la du gloraj lingvoj. Sed atenta
komparo evidentigas, ke la latina estas multe pli komplikita kaj pli malfacila; ke Esperanto estas senkompare pli taŭga por internaciaj interrilatoj, ne nur pro la posedo de la modernaj terminoj, sed ankaŭ pro la
grandega simpleco de la gramatiko. Mi instruis la latinan lingvon dum
20 jaroj en gimnazio de mia urbo Verona, do mi tentas kompari ambaŭ
lingvojn.
1. La latina lingvo havas 3 genrojn: viran, inan kaj neŭtran. Esperanto
ne havas genrojn. Se temas pri homoj kaj animaloj, Esperanto uzas la
sufikson «in» por distingi la inan sekson. Unika artikolo estas «la», unika
finaĵo por substantivoj estas «o», por adjektivoj «a».
2. La manko de difina artikolo en latino kelkfoje kaŭzas necertecon aŭ
konfuzon. Ekz. vidi urbes Germaniae. Ĉu mi vidis urbojn aŭ la urbojn?
ĉiujn urbojn aŭ nur kelkajn? Esperanto havas difinan artikolon kaj estas
pli preciza.
3. La latina havas 6 kazojn. Se ni konsideras, ke la deklinacioj estas
kvin kaj ke la diverseco de genro influas sur la deklinaciojn, ni havas
grandegan nombron da finaĵoj.
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Esperanto havas praktike malgrandan ŝanĝon en la akuzativo: la aldonon
de «n», kiu estas tre utila por distingi la subjekton de la objekto. Por la
pluralo oni aldonas ĉiam «j»; la akcento restas ĉiam sur la sama silabo:
ekz. arbo, arboj; granda, grandaj...
4. La latinaj kazoj multfoje kaŭzas grandan malfacilaĵon pro la egaleco
de formoj: ekz. lupi estas singularo genitivo kaj ankaŭ pluralo nominativo kaj vokativo. Rosae estas singularo genitivo kaj dativo, pluralo nominativo, vokativo. Lacus estas singularo nominativo, genitivo kaj vokativo,
pluralo nominativo, akuzativo kaj vokativo. Hortis estas dativo kaj ablativo pluralo.
Tio ne okazas en Esperanto.
5. En latino la sama kazo korespondas ofte al pluraj komplementoj,
precipe la kazo ablativo. Tio kaŭzas malfacilaĵojn. Esperanto havas precizajn prepoziciojn por ĉiu komplemento.
6. La sama deklinacio havas kelkoje, en la latina lingvo, multajn finaĵojn
nur por la nominativo: ekz. la nominativo de la tria deklinacio havas la
sekvantajn finaĵojn: ar, or, os, es, is, ur, us... Esperanto havas nur unu
deklinacion kaj la substantivoj finiĝas ĉiam per «o».
7. Ni ekzamenu la komunan finaĵon «us» de la latiua/ La genitivo havas
la plej diversajn formojn: hortus, i; tempus, oris; virtus, utis; lacus, us...
Tio ne okazas en Esperanto.
8. Kiom da esceptoj en la latina deklinacio! Esperanto ne konas esceptojn.
9. La latina havas 4 konjugaciojn, kiuj estas la turmento de la lemantoj.
Esperanto havas nur unu konjugacion.
Ĉiu difinita tempo havas en la latina 6 diversajn finaĵojn en la voĉoj
aktiva kaj pasiva; Esperanto estas multe pli simpla: «is» por la imperfekto, «as» por la prezenco (nun), «os» por la futuro (estonteco). Imperativo havas la finaĵon «u», infinitivo «i», participo «inta, anta, onta».
La pasiva formo konsistas el la verbo «esti» kun la participo pasiva.
10. En latino multaj verboj havas pasivan formon sed aktivan signifon
(ekz. hortor, admiror, morior...). Esperanto ne.
11. Ofte la latinaj verboj ŝanĝas vokalon kaj eĉ konsonantojn, kelkoje
la radikon mem: ekz. facio, feci; traho, traxi, tractum; ago, egi; fero,
tuli, latum... Tio neniam okazas en Esperanto.
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12. La supereca komparativo (... ior, ius) kaj la superlativo estas sufiĉe
komplikitaj en la latina kaj prezentas multajn esceptojn. En Esperanto
sufiĉas antaŭmeti «pli» por la komparativo, «tre» por la absoluta superlativo, «plej» por la relativa.
13. La latina lingvo esprimas ofte objektivan propozicion per infinitivo.
Ekz. la sendependa propozicio «Augustus fuit klarus imperator» (Aŭgusto
estis fama imperiestro) fariĝas en dependa propozicio: «Omnes sciunt
Augustum fuisse klarum imperatorem». Tia ŝanĝo reprezentas ofte grandan malfacilaĵon por lernantoj.
14. Krome Esperanto bezonas malpli da radikoj, ĉar ĝi uzas multajn afiksojn (prefiksojn kaj sufiksojn). Ekz. forta, malforta; (latine fortis, debilis); frato, fratino (latine frater, soror); gepatroj (latine pater et mater,
parentes)...
15. Alia malfacilaĵo latina estas la granda libereco en la ordo de la propozicio. Esperanto havas pli simplan kaj logikan ordon. Malgraŭ la simpleco de Esperanto, ĝi povas esprimi riĉe kaj elegante ĉiun ajn senton
kaj ideon.
Do, karaj geamikoj, ni demetu ĉiujn antaŭjuĝojn pri Esperanto, se ni
eventuale havas ankoraŭ antaŭjuĝojn, kaj amu, favoru, propagu la belan
internacian lingvon, kiun nia grandega Zamenhof kreis.
Sac. Felice Ruaro, redaktoro

KIA ODORO!
Gasto eliranta el nokta amuzejo «Suno» diras al pordisto:
«Kia mirinda odoro venas de ekstere?»
«Nura freŝa matena aero, juna sinjoro», estis la respondo.

* * *
DECIDO
Mi decidiĝis neniam plu fari kun iu veton!
«Vi, tion mi ne povas kredi!»
Ĉu vi ne kredas al mi? — Do ni vetu pri tio!
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