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PEN FRIENDS
The young lady on our cover picture is one of the many foreigners who wish to 

correspond in Esperanto with people in the British Isles.
The use of the International Language for forming friendships across frontiers is, 

one of its great achievements. No national language has succeeded to such an 
extent on such a world-wide scale.

As long ago as the first world war the Esperanto movement in Switzerland 
enabled residents in the various enemy countries to keep in contact with their 
prisoner-of-war menfolk.

Dictators like Hitler and Stalin have always realised the threat the free exchange 
of information and ideas through Esperanto has been to their propaganda-hold 
over their own subjects.

The growth of freedom in many countries of Europe owes much to the users of 
the International Language. A  recent example is Czechoslovakia. Regular readers 
of this journal will remember the following announcement which appeared in its 
January issue:

The journalists' section of the Czechoslovak Esperanto Committee wishes to 
establish, or help establish, working links with writers and literary critics, journalists 
and periodicals in western countries, with a view to cultural exchanges {theory and 
practice). Write in Esperanto to O. Knichal, Praha 10, U Hranic 13, Czechoslovakia. 
Its neutrality and relative ease of learning compared with national languages have

been the key to the growing success of the International Language.
Those of us who spent many years studying national languages, usually French,

at school will know how difficult it is to use such a language effectively. Our 
language masters encouraged us to correspond abroad but how many of us managed 
to obtain much pleasure or satisfaction from our letter-writing?

We started by writing in the foreign language concerned and our efforts must 
have created as much amusement to their recipients as their replies in a most 
peculiar broken English gave to us. But we did not learn much from our pen 
friends that way and, if our correspondence had not already died a natural death, 
we then tried writing each in his own national language. But this method, too, led 
to a great deal of misunderstanding and failure to communicate.
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If we did get invited to our correspondent’s home and meet him face to face, we 
could not do much more than smile at him and his parents, and we were glad to 
get back home again where we could make ourselves understood without difficulty.

Among those of us who did not throw up the sponge and decide trying to speak 
to foreigners was a waste of time, we who took up the three months or so study of 
Esperanto necessary to master the International Language were the most fortunate. 
We have found that it more than repaid our efforts. We are on equal terms with 
our pen friends abroad. We were not such bad linguists after all.

DEZIRAS KORESPONDI
S-ino Zofia Czarnobaj, ul. Sady 

Zoliborskie 7 m 5, WARSZAWA; S-ino 
Henryka Kwasiborska, sama adreso; 
S-ro Julian Zawisza, Al. Waszyngtona 
20 m 18, WARSZAWA. Tri posedantoj 
de hundoj en Varsovio, Polujo, kiuj 
volas korespondi kun geamikoj de hun
doj, precipe kun geamikoj de anglaj 
buldogoj kaj bokseroj. Volonte inter- 
ŝanĝus poŝtmarkojn aŭ bildkartojn kaj 
eventuale aliajn objektojn kun hunda 
temo.

Lech Pilch, WROCLAW, I Liceo- 
Gen., ul. Poniatovski 9, Pollando, kun 
ĉiuj pri ĉio. 16-jara licea studento.

Richard Siepl, Husinecka 5, PRAHA 
3, Ĉeĥoslovakio, 20-jara studento pri 
angla lingvo.

Jarmila Souĉkova, 443 0 vocna, 
PRAHA-Ruzyn, Ĉeĥoslovakio, 52-jara.

Katarina Kinanczi, SZIRMABES- 
ENYO, Allomas ut. 26, Hungarujo, 
13-jara knabino, kvarjara esperantistino, 
kun anglaj infanoj. Kolektas insignojn 
kaj fotografajojn de danckantistoj.

Niky Bakria, BUKAREŜTO (BUKU- 
RESTI) 25, Oltului 49, Rumanujo, 
junulo, kun britaj junuloj pri filmoj kaj 
teatro. Volas interŝanĝi belajn kolorajn 
bildkartojn, fotografajojn de gekantistoj 
kaj geaktoroj, diskojn aŭ magnetofonajn 
bendojn kun facila aŭ popola muziko.

Boris Chuistow, ul. Sadowa, YALTA, 
Ukrajno, U.S.S.R., 25-jara studento pri 
instruo. Volas interŝanĝi gramofon- 
diskojn de populara, jaza kaj popola 
muziko, poŝtmarkojn kaj bildkartojn.

KAMPANJO POR FORTIKIGO 
DE UEA EN LA 

JUBILEA JARO 1968
VI BEZONAS UEA, ĉar, en via 

intereso, Universala Esperanto-Asocio 
KOMPETENTE reprezentas la interesojn 
de la Internacia Lingvo ĉe internaciaj 
instancoj; pere de CED prizorgas doku- 
mentadon pri ĉiuj aspektoj de la lingva 
problemo; organizas la mondan infor- 
madon pri la Internacia Lingvo kaj 
disvastigas la lingvon en ĉiuj mondo- 
partoj; aranĝas altnivelajn kongresojn, 
konferencojn kaj seminariojn; kuraĝigas 
la artan kreadon kaj evoluigon de la 
lingvo per Belartaj Konkursoj, Artaj 
Festivaloj, Internacia Somera Universi- 
tato, serio Oriento-Okcidento; eldonas 
tri revuojn, ampleksan Jarlibron kun 
amaso da fidindaj informoj kaj aliajn 
publikajojn; prezentas la maksimumon 
de ĉiaspecaj praktikaj servoj, precipe 
pere de la delegita reto, unika en la 
mondo. . . .

ALIĜU JAM HO DI A Ŭ KIEL IN DI- 
VI DU A MEMBRO DE UEA.

Kotizoj de UEA en Britujo 
En Britujo la kotizoj estas:

Membro kun Jarlibro 29Ŝ.
Membro-Abonanto 58Ŝ.
Membro-Subtenanto 87Ŝ.
Juna Membro kun Jarlibro 14Ŝ. 6p.
Juna Membro-Abonanto 43s. 6p.
La kotizojn oni pagu al BEA, 140 

Holland Park Avenue, London, W .ll, 
de kiu oni povas ankaŭ ricevi aliĝilojn, 
respondilojn por fakdelegitoj kaj ĉiujn 
aliajn informojn.
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U.E.A. 60-jara
i

Ĉiu, kiu objektive rigardas la amplekson kaj formojn de internaciaj rilatoj en la 
hodiaŭa mondo, facile povas konstati, ke la homaro ĉiam pli kaj pli bezonas 
rimedon de komunikado. Estas klare, ke tiun bezonon povas plene kontentigi nek 
unu aŭ pluraj naciaj lingvoj, nek la nuntempaj sistemoj de tradukado kaj inter- 
pretado, nek la plej modernaj tradukmaŝinoj, sed sole vivanta, maksimume 
nuancita, plensanga kultura lingvo. Bazante sin sur tiuj du premisoj kaj konante 
la nunan evolustadion de la Internacia Lingvo kaj ĝiajn senfinajn evolu-eblecojn, la 
neŭtrala Esperanto-Movado, organizita en Universala Esperanto-Asocio, fidas, ke 
ĝuste la Internacia Lingvo prezentas la solvon de la lingva problemo en mondaj 
kadroj kaj ke tial pli aŭ malpli frue devos veni la tempo kiam ĝi estos aplikata en 
Ciuj internaciaj rilatoj, sur ĉiuj niveloj.

Estas malfacile antaŭvidi kiam precize la uzo de la Internacia Lingvo ĝeneraliĝos, 
ĉar tio dependas de multaj faktoroj, el kiuj la plej granda parto troviĝas tute ekster 
la atingopovo de la Esperanto-Movado, sed tutcerte la kondiĉoj por tio ĉiam pli 
maturiĝas. Tial estas eble almenaŭ ĝis certa grado influi la solvon kaj plirapidigi 
la procezon per konsiderinda altigo de la nombro de personoj sciantaj la lingvon, 
kio automate vastigas la kampon de ĉiaspecaj praktikaj aplikoj kaj, krome, ebligas 
ankaŭ konscian vastigon de tiuj praktikaj utiligoj. Siavice tio devas plimultigi kaj 
fortikigi ĉiujn Esperanto-organizajojn, sekve ebligi novajn agadojn kaj intervenojn 
kun pli da efiko, kio ne povas ne reflektiĝi en la plua disvastiĝado de la lingvo. 
Kiel oni vidas, ĉio-ĉi estas firme kunligita, sed estas necesa la elemento de konscie 
organizita agado por sukcesplene rapidigi la funkciadon de tiu maŝinaro de 
reciproka influado. La nova Baza Laborplano de UEA plenumas tiun taskon.

II
En aprilo de tiu ĉi jaro UEA fariĝis 60-jara. La Estraro decidis ne celebri aparte 

tiun eventon, sed prefere utiligi ĝin por fortikigi la Asocion kiel eble plej multe. 
Tiucele estas utile diri almenaŭ kelkajn vortojn pri la ĉefaj agadoj de la Asocio en 
la nuna periodo. Ili povas esti dividitaj je kvar bazaj grupoj, kiuj tamen estas 
reciproke dependaj kaj apogantaj unu la alian.

A1 la unua grupo apartenas tuta aro da agadoj sur la kampo de dokumentado 
kaj informado. Menciindaj estas unuavice la esplorlaboroj farataj de CED pri ĉiuj 
aspektoj de la lingva problemo en internaciaj rilatoj, kaj la dokumentoj, kiujn 
eldonas CED rezulte de tiuj esploroj. Kutime la dokumentoj de CED aperas en 
Esperanto kaj en la angla, sed unuopaj, pli gravaj dokumentoj, ekzemple nun la 
dokumento CED/7, aperis en konsiderinda nombro da naciaj lingvoj. Fine de tiu 
ĉi jaro CED komencos eldonadi unuarangan revuon La Monda Lingvo-Problemo 
kun elstaraj artikoloj en diversaj naciaj lingvoj kaj kun resumoj en'la Internacia 
Lingvo. La informa fako de UEA regule eldonas apartan Bultenon kun freŝdataj 
gravaj informoj pri la atingoj de Esperanto. Gi estas publikigata en Esperanto, en 
la angla kaj en la franca, sed, pere de la landaj informaj fakoj, ĝiaj novaĵoj aperas 
en multaj aliaj naciaj lingvoj. Dum la universalaj kongresoj funkcias la Kongresa 
Gazetara Servo, kiu informas en Esperanto kaj en la lingvo de la kongresa lando 
pri ĉiuj eventoj dum la koncerna kongreso. Gi ankaŭ prizorgas disaŭdigojn per 
radio kaj televidajn programojn. UEA eldonis en pluraj okazoj informajn flug- 
foliojn, el kiuj la plej konataj estas la seslingva informilo kaj la fiugfolio por
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universitatanoj. Afiŝoj de Unesko kun Esperanto-teksto, eldonitaj en kunlaboro 
kun Unesko, aliaj apartaj afiŝoj en du formatoj por la uzo de la landaj asocioj kaj 
lokaj grupoj prezentas plian kontribuon de UEA al informado. Fine, pluraj 
mondskalaj kampanjoj—ekzemple tiu de 1959 okaze de la 100-jara datreveno de 
la naskiĝo de Zamenhof, tiu de 1965-66 okaze de la Jaro de Internacia Kunlaboro, 
kaj la nuna okaze de la Jaro de la Homaj Rajtoj—havis kaj havas ankaŭ grandegan 
valoron el vidpunkto de informado.

Evidente, ju pli da kulturaj valoroj kreitaj en Esperanto aŭ pere de ĝi, des pli 
granda la kultura valoro de la lingvo mem; krome, des pli perfekta fariĝas la lingvo 
kiel arta esprimilo. Tial UEA dediĉas grandan atenton al kulturaj agadoj. La 
ĉiujaraj Belartaj kaj Oratoraj Konkursoj, la regulaj sesioj de Internacia Somera 
Universitato, la ĉiam pli oftaj Internaciaj Artaj Festivaloj, la Magnetofona, Filma 
kaj aliaj Servoj, la bonega libroserio Oriento-Okcidento, diversaj gramofonaj diskoj, 
tri bonege redaktataj revuoj en modela Esperanto estas la plej gravaj el la agadoj 
de UEA en la sfero de kulturo.

Paralele disvolviĝas la laboro en la tria grupo: tiu de instruado. Kompreneble, la 
centraj organoj de la Asocio ne povas mem instruadi la lingvon, sed UEA kunligas 
la lernejojn, en kiuj Esperanto estas instruata, pere de la Konsulta Komisiono pri 
Lernejoj. Trifoje jare aperas la Lerneja Bulteno. Lernejaj konferencoj, organizitaj 
de la Konsulta Komisiono pri Lernejoj, respektive sub aŭspicioj de UEA, okazis 
en Beogrado kaj en Graz. UEA atente sekvas la instruadon de Esperanto en la 
lernejoj kaj nun planas novan agadon favore al Interŝtata Konvencio pri laŭgrada 
enkonduko de Esperanto en la lernejojn de kelkaj landoj.

UEA kreis eflkajn servojn por la praktika utiligo de la lingvo. La plej konata 
estas la impona delegita reto, unika en la tuta mondo. Pli ol 3 400 lokaj kaj fakaj 
delegitoj en sesdeko da landoj estas je dispono de la membraro de UEA por 
ĉiaspecaj praktikaj servoj. Oni kalkulas, ke la delegitoj de UEA faras ĉiujare 
ĉ. 20 000 praktikajn servojn. Krome, diversaj internaciaj fakaj kaj specialigitaj 
organizaĵoj, aliĝintaj al UEA aŭ ligitaj al ĝi per kontraktoj, siavice utiligas la 
lingvon por fakaj celoj.

Ill
La tuta multflanka kaj grandega laboro de UEA estas efektivigata per minimumaj 

financaj rimedoj. La ĉefa enspezo estas la kotizoj de la membraro, unuavice de la 
t.n. membroj-abonantoj (MA), kiuj ricevas la 600-paĝan Jarlibron de la Asocio 
kaj la grandformatan revuon Esperanto.

En la Jubilea Jaro de UEA estas necese konsiderinde altigi la nombron de MA. 
Jam kelkajn jarojn tiu nombro turniĝas ĉ. 7 000. Se la Asocio povus atingi 
10 000 MA en 1968, tio ne nur solvus ĉiujn ĝiajn financajn problemojn, sed ankaŭ 
ebligus vastigi la agadojn kaj pligrandigi la revuon Esperanto sen altigo de la 
kotizoj. En tiu ĉi lando UEA havas entute Ĉ. 500 membrojn, kiuj ricevas la 
Jarlibron kaj la revuon. Tio estas malpli ol triono de la tuta membraro de BEA. 
Se ĉiuj, kiuj legas tiujn ĉi liniojn, tuj renovigas sian kotizon, aŭ, se ili ankoraŭ ne 
estas MA de UEA, tuj aliĝas al tiu kategorio de membreco, ili faros grandan servon 
al UEA kaj al si mem. Ju pli forta estas UEA, des pli sukcese ĝi povas plenumi siajn 
taskojn kaj des pli da praktikaj servoj ĝi povas prezenti al la membraro.

Helpu fortikigi UEA en ĝia Jubilea Jaro per tuja aliĝo kiel individua membro 
en la kategorio MA.

Ivo Lapenna
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HISPANUJO, LANDO DE 
FELIĈAJ LIBERTEMPOJ

Guu la belan sunon kaj mildan 
klimaton de Hispanujo, vojaĝante tra 
la tuta teritorio kaj plene ŝirmite kon- 
traŭ kia ajn risko, malsano aŭ akcidento 
pere de la turista asekuro, kreita lafl 
iniciativo de la Hispana Ministerio de 
Turismo. Tia asekuro ekestis en feb- 
ruaro, 1966. Distingiĝas en ĝi, kiel 
esenca eco, la simplo de ĝia kontraktiĝo. 
La formo de kontrakto povas esti: indi- 
vidua au kolektiva. Gi kovras dek 
specojn da risko kaj ĝia kovro dividiĝas 
en tri periodoj da tempo, t.e. je 8 tagoj, 
15 tagoj, kaj 30 tagoj.

Vojaĝo al eksterlando estas ĉiam 
aventuro, kaj nekonataj surprizoj ĉiam 
atendas vin. Estas tiel facile rompi 
brakon en Madrido kiel en Tarragona, 
Parizo afl Londono; la gripo estas inter- 
nacia, kaj akcidento povas okazi ie' ajn. 
Apendicitkrizo, karambolo, perfida 
bananŝelo,. . .  kion fari ? La landoj 
estas malsamaj, la tieaj personoj eble ne 
parolas Esperanton, troviĝas malsamaj 
lingvoj, malsamaj leĝoj, kaj vi estas 
fremda. La plej belaj libertempoj estas 
tiuj, kiujn oni pasigas sen zorgoj.

Konscia pri la malfacilajoj, kiujn 
povas renkonti la turistoj, la Hispana 
Registaro estis la unua kiu kreis sistemon 
de ŝirmo aŭ protekto. La prezo de ĉiu 
kontrakto de asekuro estas vere mal- 
multekosta kaj tamen ĝiaj servoj estas 
tiel efikaj, ke la asekurito tra longo kaj 
larĝo de Hispanujo, okaze de malsaneco 
afl akcidento, en plena rajto povas sin 
turni tuj-tuje al unu el la 38 000 kura- 
cistoj aŭ 500 hospitaloj kaj klinikoj sen 
ia ajn limigo, kaj lafl sia propra elekto.

Ne forgesu ĉion ĉi, dum vi pretigas 
viajn valizojn, kaj memoru ke Hispanujo 
donas al siaj vizitantoj ne nur sunon kaj 
taŭroludon, sed ankaŭ dignan sekurecon.

Sendis: Hispana Esperanto-Instituto, 
Apartado 2428, BARCELONA.

53rd UNIVERSAL ESPERANTO 
CONGRESS

We are pleased to announce that after 
lengthy correspondence with the Bank 
of England an allotment of £70 per 
person has been granted to all BEA 
members attending the Congress in 
Madrid. This is over and above the 
normal £50 per person in any year and 
as such has to be applied for individually.

Mecca Travel Limited, our agents 
dealing with inclusive bookings for the 
Congress, have kindly offered to handle 
special currency applications on behalf 
of those BEA members who have 
booked inclusive arrangements through 
them.

Mecca Travel Limited report that 
bookings for their Congress inclusive 
arrangements have started to come in 
quite heavily now, so if any members 
have not yet made a reservation, they are 
advised to do so without delay as space 
is limited. For your guidance again, the 
agents are Mecca Travel of 28 Shaftes
bury Avenue, London, W .l, and the 
persons concerned with bookings for 
our party are Mr. A. Thompson and 
Mr. G. Gruner.

Since Mecca Travel Limited’s first 
circular was published concerning travel 
and hotel arrangements, they report that 
new details have been received on the 
hotels in Madrid. As a result an increase 
in price has been made on the Grade IB 
hotel and the pension, as, in fact, the two 
establishments now being used are of 
a considerably higher standard than 
before. The revised details are:
Inclusive cost per person:

Based on 1st class A Hotels £59
„ „ „ „ B „ £53 10s.*
„ „ „ „ Pension £53 15s.f

*A11 rooms have bath.
t  Accommodation is on a half-board basis 
in rooms, all having showers.
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Internacia Feriosemajno en Salzburgo
De 8 ĝis 16 jun., 1968, en la natur- 

amika domo Monchsberg.
Programo. Rigardo de la urbo kaj ties 

vidindaĵoj. Ekskursoj al la belega ĉir- 
kaŭaĵo de Salzburg. Vesperaj aranĝoj, 
paroladoj, diskutoj, lumbild- kaj film- 
prezentadoj. Partopreno al la Aŭstria 
Esperantista Konferenco en Salzburg de 
13 ĝis 16 jun., 1968. Sabaton 15 jun. 
antaŭtagmeze fakkunsido de la natur- 
amikaj esperantistoj.

Kotizo. Tranoktado en tri- kaj kvar- 
litaj ĉambroj kun matenmanĝo, gvida- 
doj, kaj partopreno al la konferencaj 
aranĝoj: 450 aŭstraj ŝilingoj. Aliĝo 
akceptita post antaŭpago de 200 ŝilingoj. 
Esperanto-prospekton pri la urbo Salz
burg vi povas ricevi post alsendo de unu 
respondkupono. Pagojn direktu al M. 
Finkenzeller, Turista Asocio “La Natur- 
amikoj” Esperantofako, Stiegerg. 6/22, 
A-1150 VIENO, Aŭstrujo.

ALDONO AL LA BRITA BIBLIO-
GRAFIO {BE, Feb., 1968, p. 263-4)

Burns, Robert. Allekanteto. R. Rossetti. 
To a Daisy. LM47 73 (sk).

Al muso. R. Rossetti. To a Mouse. 
LM47 20 (sk).

Al pediko. R. Rossetti. To a Louse. 
LM47 131 (sk).

La preĝo de Pia Vilĉjo. R. Rossetti. 
Holy Willie’s Prayer. LM49 lll(sk).

Tam O’Shanter. R. Rossetti. LM47 
171 (sk).

Ferguson, John. Soneto el “Thyrea”. 
John S. Dinwoodie. LM48 102(sk).

The Use of Esperanto in Diplomacy

The information given in the first 
sentence of the news item under this 
heading on page 262 of the February 
BE  is incorrect. Esperanto is not yet one 
of the languages used on the official 
visiting cards used by Dutch embassies.

RADIO STOKE

Radio Stoke-on-Trent, the sixth of the 
local BBC stations, is the first station in 
Britain to broadcast a regular weekly 
programme in and about Esperanto. It 
went on the air on Thursday, 14th 
March.

There are already regular daily broad
casts in Esperanto from Warsaw and 
Budapest, and at least one a week 
from Berne, Rome, Zagreb, Belgrade, 
Valencia, Peking, Bilbao, Sofia and 
some five stations in Brazil.

DYMA CYMRU !

Cyfarchion bechgyn a merched Cymru 
i fechgyn a merched yr holl fyd ar Ddydd 
Ewyllys Da ym Mlwyddyn Iawnderau 
Dyn.

Jen Kimrujo! Salutojn de la geknaboj 
de Kimrujo al la geknaboj de la Mondo 
je la Tago de Bonvolo en ĉi tiu Jaro de 
Homaj Rajtoj.

Kvindek jaroj jam pasis de kiam 
pafiĝis la lasta kuglo en la unua mond- 
milito. Tamen ne ekzistas paco en nia 
mondo. Ni do, la junularo de nova 
generacio, ĵurigu nin, forjeti militon kaj 
penadi krei novan mondon, mondon kie 
la junularo estu vigla kaj forta; mondon 
kiu akceptos la rajtojn de homoj kaj de 
nacioj; mondon kun espero de estonteco 
anstataŭ malespero kaj morto.

Al ĉi tio ni, la geknaboj de Kimrujo, 
dediĉas nin. Ĉu vi etendos vian manon 
al ni por ke, kune, ni faru rondon de 
pacamantoj ĉirkaŭ la mondo ?

La kimra servo de la BBC radie dis- 
sendos ĉi tian mesaĝon de bonvolo je la 
18-a de majo, dato kiam la unua oficiala 
packonferenco komenciĝis en Hugo en 
1899. Aŭskultintoj kaj instruistoj, kiuj 
transdonis la mesaĝon al siaj lernantoj, 
skribu al Welsh Service o f the BBC, 
c/o The Secretary, Goodwill Message, 
Swyddfa'r Urdd, A B E R YSTW YTH , 
Kimrujo.
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F-ino Olive Robotham el Stockton-on-Tees kaj F-ino Hilda Nixon el Leeds 
inter anoj de grupo de esperantistoj en Novdelio. La altkreska staranto estas 
S-ro Seoti Prakash, fervoja oficisto, UEA-delegito en Novdelio, kiu dediĉis unu 

tagon en pasinta novembro al gvidado de la du britinoj tra la urbego.

Improved Standing of Esperanto in
Polish Schools
In the number of schools teaching 

Esperanto Poland now holds fourth 
place in the world; the first three are 
Bulgaria, Hungary and France.

A new decision by the Polish Ministry 
of Education obliges all schools teaching 
the International Language Esperanto 
to conform to a standard curriculum 
prepared by the Polish Esperanto Asso
ciation and recently approved by the 
Ministry. This adoption of an official 
curriculum marks a fresh advance in the 
battle to give Esperanto equivalent 
standing with other school subjects.

Laws in force since 1956 permit any 
school in Poland to teach the Inter
national Language in study groups out 
of school hours, for which teachers are 
paid by the State. A school wishing to 
teach the language within school hours 
can obtain individual permission from

the Ministry, as many do. Indeed, in 
Krakow, Zielona Gora, Sosnowiec, 
Gdansk, Wroclaw and Sopot the Inter
national Language is a compulsory sub
ject. All classes, whether in or out of 
school hours, will in future have to con
form to the standard curriculum.

According to a recent report from the 
Education Section of the Polish Esper
anto Association, between three and 
four thousand pupils are at present being 
taught Esperanto at Polish schools.

UEA International Press Service

SPANISH RAILWAYS
A forty-page illustrated booklet in 

Esperanto issued by the Spanish Rail
ways, Vojaĝi tra Hispanio estas facile, 
can be obtained from the Central Office 
of the Universal Esperanto Association, 
Nieuwe Binnenweg 176, Rotterdam-2, 
Holland, by sending one international 
reply coupon.



336 THE BRITISH ESPERANTIST May, 1968

To the Editor
Poor Polyglots

Dear Sir,—Talks, lectures, after- 
dinner speeches can, depending on the 
speaker, be dull, boring, interesting, 
amusing or even, on rare occasions, 
inspiring. I thought perhaps the readers 
of the BE  would be interested to hear of 
a talk given recently to the Nottingham 
Linguists’ Club, entitled Zs an Inter
national Language Possible ?

Having heard the speaker lecture on 
various themes, I knew this would 
almost certainly fall into the final 
category.

Most of the audience, as one would 
expect in a linguists’ club, spoke at least 
one European language other than 
English and some, more gifted, even two 
or three. A very hard group to impress, 
especially as the majority were aware of 
the speaker’s keen interest in Esperanto. 
They quickly realised, however, that this 
was to be no ordinary run-of-the-mill 
talk, when without change of pace and 
almost in mid-sentence the speaker 
switched from English to fluent French.

As it was well beyond my comprehen
sion, I found myself watching the effect 
on the audience and discovered that I 
could easily pick out the French-speaking 
element by their expressions—they were 
loving it. Five minutes passed and again, 
without pause, the talk continued in 
German, to be followed in turn by 
Russian (lots of blank faces here), Latin, 
Italian, Esperanto and Spanish: the 
various groups being identified by the 
light of understanding and pleasure in 
their faces when their own particular 
language was used, only to be extin
guished when, abruptly, the language 
changed. The speaker returned to 
English for the final twenty minutes 
summing up with the strongest case for 
Esperanto I have ever heard.

How much blind prejudice there is 
against the language was brought home

to me when the meeting was opened for 
questions. The opening remarks of the 
first questioner, who came in late with 
prepared questions, being: “I disagree 
with everything the speaker has said” 
(assuming he had understood all the 
eight languages used!).

I noticed, significantly, no questions 
were raised regarding the need for a 
second language for all—this had been 
made painfully obvious. After all, no 
linguist, however gifted, can speak in all 
the languages all of the time.

The speaker, by the way, was the 
President of the BEA, Dr. Bernard 
Cavanagh.

D. C. Firth
Business Methods

Dear Sir,—Some of your correspon
dents have been making useful sugges
tions for accelerating the progress of our 
movement, and Mr. Markarian vividly 
highlights the problem when he writes: 
“Whilst our BEA membership figure 
staggers drunkenly around the 1,500 
mark, that of a body like the Camping 
Club of Great Britain and Ireland has 
soared by average annual increases of 
7,000 to its present total of 100,000. . . . ”

I think one of the great weaknesses of 
esperantist organisations, both in this 
country and elsewhere, is the relative 
dearth of commercial and financial 
know-how, together with the absence— 
or dilettante neglect—of ordinary busi
ness routine and modern methods of 
sales promotion.

Many people who have never had to 
manage even a small business tend to 
think this is of no great moment, and in 
any case needs no special aptitude or 
training. Others view it with some 
distaste, as something alien to the 
altruism of the interna ideo. I have sat 
on numerous committees during the 
past 50 years, and I have sometimes been 
horrified at the blind improvidence of 
even the most charming and intelligent 
ladies and gentlemen, and their supine
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reliance on “donations” and “guarantee 
funds” to keep them from slipping too 
far into the red. Any business run in 
this happy-go-lucky manner would be 
inviting disaster.

Of course, there have been, and still 
are, some brilliant exceptions to this 
attitude; it is not my purpose to specify 
any particular praiseworthy or blame
worthy instances of it. But I do main
tain that it is time we put our collective 
heads together and made sure that the 
money we contribute is used productively 
and economically. These recurring 
deficits, which would bring down the 
wrath of shareholders on any board of 
directors, must cease to erode the 
respect of the general public; instead we 
must aim at accumulating and investing 
sufficient funds to ensure our stability 
when the occasional “rainy day” comes.

Where is the money coming from? 
Modern business methods, good budget
ing and costing, prompt attention to all 
correspondence, system atic use of 
“follow-up” techniques, automatic des
patch of “reminder slips” to all apparent 
“fall-outs”, as Mr. Markarian terms 
them (who are often only forgetful of 
due dates), elimination of all waste in 
stationery and other materials—these 
are only a few of the aspects which 
should be under constant review. This 
is 1968—not 1868!

AVOTO

Neologisms
Dear Sir,—For goodness’ sake let us 

keep a sense of proportion about the use 
of mal. It would be foolish to suggest 
that we should dispense with this handy 
little word altogether: indeed, I cannot 
think of any ethnic language which 
manages to do without this useful device 
in one form or another. But it would be 
just as foolish to suggest that we should 
rigidly rule out all alternative direct 
roots. In a word, this is a matter of 
compromise and common sense: we

have to draw a line somewhere. Mr. 
Butler draws a purely arbitrary line, 
based on his personal preferences: 
aŭdaci, neglekti and obskura “have 
pretty well arrived”, and the fact does 
not seem to worry him ; but let us open 
the door to frida or trista, and “our 
proud boast of stability . . .  on the basis 
of the netuŝebla Fundamento would cease 
to be true” . Why? What is the dif
ference in principle between trista and 
obskura'! Neither involves any change 
in the Fundamento: they are simply 
additions, and so conform to the basic 
rule for the evolution of Esperanto, 
spelled out by Zamenhof himself in 
1906—namely, the creation of neo
logisms.

This is how changes have been occur
ring in our language ever since its 
creation. A neologism appears before 
the Esperanto public: it is considered, 
it is tried out in practice, and it is 
evaluated. If it is generally considered 
to be a good and useful word, it will be 
widely used, until even the most con
servative lexicologists will concede that 
it has “pretty well arrived” ; bad pro
posals, by contrast, may flourish for a 
while, but eventually they die. Half a 
century ago, there were two neologistic 
forms for malvarma, both contending 
for public acceptance: kolda and frida. 
It is the former which Mr. Butler rates 
as “better” ; but it was the latter which 
the Esperanto public took to its heart.

This may not be a neat orderly system: 
maybe we ought to have an Academy 
which could enforce its will on the ill- 
educated non-linguists who dare to 
shape their language as they see fit. 
After all, the Idists had their Academy, 
and the Volapŭkists had Schleyer, and 
we know how much better organised 
their languages were. And we have only 
a toothless bulldog of an Academy: we 
should be in utter chaos, muddling along 
with our democratic system, letting the 
rabble create their own words! E pur si 
muove.. . .
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On specific points: Mr. Butler deplores 
the fact that olda loses the valuable dis
tinction between malnova and maljuna. 
True enough, but a vaguer word can at 
times be handy [as witness the popularity 
of redakcio, administracio, etc.]; and if 
the distinction is of importance, we can 
always revert to the mal form. The 
result is, I think, a net gain for the lan
guage: precision can be a nuisance at 
times. For example, I would welcome a 
word which meant the same as church'. 
very few languages have the distinction 
between preĝejo and eklezio, and this 
can give rise to translation problems on 
occasion.

I am sure that Mr. Butler cannot 
expect us to take seriously his objection 
that a monoglot Englishman would 
“naturally associate” trista with “tryst” ! 
If that were a valid argument we should 
lose a fair number of accepted, and even 
fundamental, roots, such as eventual, 
konsekvenc, akurat and even—dare one 
suggest it—pet.

Dermod J. F. Quirke
Ĉu korekte ?

Dear Sir,—Looking again at the 
Official Pronouncement o f the Academy 
of Esperanto on the meaning of certain 
sentences, I suggest that, in place of your 
suggested translations of two of them 
(Feb., p. 260) the following would be 
more correct:
(1) Ni garantias, ke la domoj detruitaj 

dum la milito estos rekonstruataj en 
1970—

We guarantee that the houses 
destroyed during the war will be 
under reconstruction in 1970. (The 
necessary conditions are fulfilled 
whether rebuilding is begun in 1970 
or before.)

(2) Mi promesas, ke mia ŝuldo estos 
pagita la 9-an de Majo—

I promise that payment of my debt 
will be completed on 9th May. 
(There is no obligation to pay earlier, 
nor is there a bar to earlier payment.)

H. W. Allen-Smith

(La redaktoro memorigas al legantoj, 
ke laŭ la Komunikajo de la Akademio la 
unua frazo ne povas signifi, ke oni 
komencis la rekonstruadon antaŭ 1970. 
Laŭ la Akademio la senco de la frazo 
estas tio, ke “la garantiantoj estos kvitaj, 
se en la daŭro de 1970 oni komencos kaj 
daflrigos la rekonstruadon”.

Pri la dua frazo la Akademio deklaris 
nur tion, ke “la ŝuldanto senŝuldiĝos la 
9-an de Majo”.

La Akademio eksplicite decidis kaj 
deklaris pri ĉiu frazo, ke “ĉia alispeca 
interpreto estas neoficiala”.

Parenteze, la redaktoro petas, ke oni 
korektu la preseraron akceptgis, kiun 
kompostisto, lastmomente korektante 
alian eraron, aperigis en 4 B) de la 
Oficiala Komunikajo de la Akademio 
sur p. 258 de la februara numero de The 
British Esperantist.)

Al la redaktoro
Perplekse

Estimata redaktoro,—Mi volas lojale 
obei la decidon de la Akademio pri la 
uzo de la pasivaj participoj, sed mi 
bedaŭrinde konstatis, ke ne eblas tion 
fari sen plia klarigo kaj helpo.

(1) Ŝajnas, ke D-ro Zamenhof mem 
ne verkis la kvar difinitajn frazojn. Kie, 
do, li uzis similajn frazojn, kiujn oni 
povas opinii analogaj? Per studo de 
kunteksto oni lernas multon.

(2) Se Mi promesas, ke mia ŝuldo estos 
pagita la 9-an de Majo signifas nur I 
promise that my debt will be paid on 9th 
May (but not before then), kian signifon 
havas la frazo Mi promesas, ke mia ŝuldo 
estos jam pagita la 9-an de Majo ?

(3) Kiel oni traduku la anglan frazon 
My debt will have been paid!

(4) Kiuj lernolibroj, precipe angla- 
lingvaj lernolibroj, jam instruas la uzon 
de la pasivaj participoj laŭ la modelaj 
frazoj en la senco aprobita de la 
Akademio?

L. Willey
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“iĝi” anstataŭ “esti”
Sinjoro,—Leginte la oficialan komu- 

nikajon de la Akademio en la februara 
BE, mi opinias, ke ĝi temas pli pri la juro 
ol pri Esperanto kiel parolata en la 
ĉiutaga vivo. Mi ne dubas, ke por inter- 
preto de leĝaj dokumentoj estas necese 
difini precizajn signifojn al tiaj frazoj, 
kaj kredeble ekzistas aparta problemo 
ĉe Esperanto pro manko de precedencaj 
decidoj. Tamen en ĉiutaga uzo de lingvo 
tute ne gravas, se frazo havas iom mal- 
precizan signifon, kaj estas interese, ke 
en redaktora noto (p. 260) estas citita 
egale malpreciza angla frazo the houses 
. . . will be rebuilt in 1970.

Kio ja gravas estas, ke ekzistu la 
ebleco esprimi pli precize se oni deziras, 
kaj mi volus proponi la uzon de iĝi 
anstataŭ esti ĉe participoj por tion efek- 
tivigi. Ekzemple, anstataŭ la unue citita 
frazo oni povus skribi:

la domoj. . .  iĝos rekonstruataj en 1970
(t.e. oni komencos la rekonstruon en 

1970)
an la domoj. .. iĝos rekonstruitaj en 1970

(t.e. oni finos la rekonstruon en 1970) 
kaj anstataŭ la dua frazo:

mia ŝuldo iĝos pagita la 9-an de majo
(t.e. mi pagos je la 9-a) 

ati mia ŝuldo iĝos pagita antaii la 9-a de
majo

(t.e. mi pagos antaŭ la 9-a) 
aŭ mia ŝuldo iĝos pagita je ait antaii la 9-a

de majo.
Mi scivolas, ĉu Avo aprobas ĉi-tiajn 

esprimojn.
E. R. Waterworth

Hospitalo
Estimata sinjoro,—Laŭ peto en la 

artikolo pri la vorto hospitalo, mi sciigas 
al vi, ke en nederlanda lingvo oni havas 
la vortojn ziekenhuis (domo de mal- 
sanuloj, do malsanulejo) kaj hospitaal, 
sed la lastan vorton oni uzas nur por 
malsanulejo, en kiu estas militistoj 
(soldatoj, k.t.p.).

E. J. Woessink

Evitu tro da gramatikajoj!
Al la Redaktoro,—Legante la rubri- 

kon Al la Redaktoro en via revuo, mi 
vive rememoris la vortojn de Zamenhof: 
“Ellabori plenan detalan gramatikon 
estas afero tute ne ebla. La verkado de 
tia gramatiko postulus grandan serion 
da jaroj, sed en la rezultato. . .  tia 
gramatiko ne sole ne faciligus la lerna- 
don de la lingvo, sed terure ĝin mal- 
faciligus! . . .  sed se mi volus ĉiujn 
eblajn nuancojn klarigi teorie, mi nur 
malklarigus la aferon kaj terure ĝin 
malfaciligus.” (Letero al Bourlet— 
25 apr., 1904.)

La detalaj, komplikaj, tedegaj naciaj 
gramatikoj estas ja necesaj, por pravigi 
kaj iel klarigi la kapricajn postulojn de 
la idiomoj. La afero estas tute alia rilate 
al Esperanto.

Ekzemple, ni konstatis en niaj kursoj, 
ke la instruisto prefere devas nenion diri 
pri transitiveco kaj netransitiveco de 
verboj. Sufiĉas klarigi al lernantoj, ke 
la komplementoj—objektaj aŭ cirkon- 
stancaj—ligiĝas al sia verbo ĉu per pre- 
pozicio ĉu per aldono de la litero n 
(akuzativo). La klareco diktas la elek- 
ton. Se la cirkonstanca komplemento 
indikas lokon al kie, anstataŭ lokon kie, 
ĝi devas ricevi krom la prepozicio la 
akuzativon, escepte se la prepozicio 
estas al, ĝis, laŭ, preter aŭ tra. Kaj 
punkto!

Oni instruu ĉiun korelativon aparte, 
kaj tute silentu pri la fama tabelo, ĉar se 
la lernantoj ĝin vidas, oni neniam plu 
kapablos forigi la lavangon da duboj. 
Se ili mem “elpensas” la tabelon, tio 
estas alia afero.

Kredu min, sinjoro, Zamenhof estis 
vere saĝa.

Via konstanta leganto,
Geraldo Padua 
Belo Horizonte, 
Brazilo
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Novaj teknikajoj

Estimata Redaktoro,—
Computer: Komputilo ŝajnas esti 

sufiĉa kaj tute akceptebla. Komputisto 
enmetas komputerojn en !a komputilon 
kaj komputas problemon.

Hovercraft: Ni havas submarŝipon 
kaj, por distingi ĝin, supraĵan sipon; ĉu 
supersupraĵa ŝipo taŭgas? Sed ni havas 
en Plena Vortaro ekzemplon sub ŝvebi 2: 
en la ĝardeno preterŝvebis (malpeze 
kvazaŭglite preterpasis) juna knabino 
(Z). Tio bone priskribas la movadon 
de ŝvebŝipo—hovercraft.

(Oiljrig: Borilejo; borilbazo, aŭ olea 
aŭ gasa.

Hardware: Esprimaĉo, kiu ne meritas 
apartan vorton. Ni havas aparaton aŭ 
mekanismon, kiun la korespondanto 
mem uzas.

P. Clissold

“Komputilo”
Sinjoro Redaktoro,—Povas ekzisti 

miskompreno ĉe multaj homoj pri tiu 
mistera maŝino, kiu povas parte ansta- 
taŭi la homan cerbon. Sed vere ĝi estas 
nur homfarita maŝino kiu tre rapide 
kalkulas (aŭ komputas).

Mi admiras la lertajn klarigojn de 
D-ro Albault kaj aliaj en via aprila 
numero; kun ili mi forte subtenas la 
uzadon de la vorto komputilo por bildigi 
la nomatan ideon. Tiaj maŝinoj ne estas 
unutipaj; krom elektronaj ekzistas kom- 
putiloj elektraj, hidraŭlikaj, aerodinami- 
kaj, kiuj uzas respektive elektron, akvon, 
kunpremitan aeron; ni povas aldoni 
ankaŭ la multajn specojn de man- 
funkciigitaj kalkuliloj kaj komputiloj. 
Ni do nomu la pli simplajn aparatojn 
kalkuliloj kaj la pli komplikajn kom
putiloj. Ni ne timu uzi adjektivon laŭ- 
bezone, ekz. elektrona, k.t.p.

Mi bedaŭras, ke mankas en la esperan- 
tistaro multe da inĝenieroj. Mi kredas, 
ke ilia pensmaniero (logikemo) pli tail
gas por solvi problemojn ol tiu de iuj

profesiaj vortaristoj; car la inĝenieroj 
devas ĉiutage traduki ideojn (ne vortojn) 
kaj krudajn materialojn en mirigajn 
maŝinojn, kaj iliaj solvoj devas esti sim- 
plaj kaj efikaj. Ni do traduku la signifon 
de pripensata ideo per jam pretaj 
Esperantaj vortoj, anstataŭ alpreni 
novan vorton el la angla; alie nia lingvo 
fariĝos angla kaĉo kun Esperanta 
gramatiko.

Mi estas esperantisto dum 39 jaroj kaj 
lernis, ke simpleco plej sukcesas.

E. R. Penny, Dipl.Inĝ., 
M.I.Mech.E.

Kiel diri “computer” ?
Estimata Redaktoro,—La propono de 

S-ro J. C. Wells enkonduki novan sub- 
stantivan radikon komputer- por traduki 
la anglan computer maltrankviligas min.

Kiel li diras, la verba radiko komput- 
ekzistas en Esperanto kun la ĝenerala 
senco nombri, kalkuli. Tial la kunmetita 
vorto komputero estas egalrajte uzebla, 
kun la signifo ero de kalkulado (ekzemple 
cifero).

Por eviti konfuzon, mi preferus uzi la 
regulan formon komputilo por traduki la 
nuntempan sencon de la angla computer. 
La angla vorto estas mem derivajo el la 
verbo to compute (kiu konformas al la 
Butlera komputi) kaj ŝajne ĝi bone 
funkcias. Antaŭ la enkonduko de la 
samnoma elektrona aparato, la angla 
vorto computer signifis komputanto 
(=persono, kiu komputas). Uzante la 
esprimon komputilo, ni klare montras, 
ke temas ne pri ulo sed pri ilo.

Sendube la moderna elektrona kom
putilo estas tre potenca maŝino, sed 
esence ĝi estas nur tre granda kaj 
rapidaga kalkulilo. Same kiel en la 
angla lingvo oni laŭbezone pliprecizigas 
la sencon de computer per esprimoj kiaj 
electronic digital computer kaj analogue 
computer, oni povas, kiam necese, pli- 
precizigi la sencon de komputilo per la 
esprimoj elektrona numera komputilo, 
analoga komputilo, k.t.p.
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Mi opinias, ke la aparato en mia 
domo, kiu registras la kvanton da gaso 
uzita, estas gasmezurilo (aŭ gasometro— 
vidu metro en suplemento de PE). 
Tamen, se iuj preferas nomi tian apara- 
ton komputilo, ne ekzistas grava kon- 
flikto—ili parolas nur pri alia speco de 
komputilo (efektive simpla formo de 
analoga komputilo).

W. G. Atkinson, A.M.I.C.E.

Mistika mistifiko ĉe monaĥoj
Estimata Redaktoro,—S-ino C. Major 

demandas (januara BE, p. 248) kial en la 
Estraro de Junularo Esperantista Brita 
ne troviĝas eĉ unu junulino; tre volonte 
mi tion klarigos.

Laŭ lasta statistika kontrolo, la nom- 
bro de Aktivaj Membrinoj en JEB sumi- 
ĝas je 23,6% de la tuta anaro. Inter la 
sep Estraranoj devus do troviĝi 0,236 X 7 
=  1,652 knabinoj. Nu, la nunaj, malinaj 
Estraranoj rifuzas, obstine kaj kavali- 
rece, permesi ke oni forhaku 0,347 de iu 
ajn el niaj ĉarmegaj membrinoj, kaj la 
Estraro do restas rigore kaj monaĥeje 
ekskluziva.

Terence G. Page 
Prezidanto, JEB

(Redaktoro reakcio—Konsentite, ke 
0,652 knabino ne multe utilas eĉ al si 
mem inter sep fortikaj estraranoj, sed, 
tamen, kio okazis al la unu knabino, kiu 
povus esti kompleta ano de la Estraro ? 
Ĉu kabineta kabalo ?)

Lastaj vortoj de nepentinto
Estimata sinjoro redaktoro,—Permesu 

al mi respondi al sinjoroj T. E. Cottam, 
C. Fielding, Frank Merrick, kaj al la 
aŭtoroj de Laŭokazaj lingvaj notoj.

Mi konfesas, ke mi skribis iom akre 
kaj sincere pri la vorto mal. Tamen mi 
ne volas semi kaoson inter esperantistoj. 
Mi ne estas memplaĉa aŭ ambicia, sed 
mi ne povas laŭdi, kio laŭdon ne meritas.

Mi diris, ke la vorto mal- renversas vor- 
tradikon, tio estas vera. Kaj mi diras, ke 
radiko devas neniam ŝanĝiĝi, ĉar ŝanĝi 
radikon ne estas logike.

Homo kreis lingvon por ke li povu 
esprimi siajn sentojn kaj ideojn. Ĉiu 
ideo povas havi nur unu sencon, same 
kiel la vorto, kiu esprimas la ideon; kaj 
precipe la vortoj, kiuj diras malan 
esprimon, kiel tero, ĉielo, dio, diablo, 
lumo, tenebro. Tiuj esprimoj ne similas 
unu al la alia. Ĉiuj lingvoj havas por 
malaj vortoj apartajn esprimojn. En 
slavaj certe; en germana gut, schlimm, 
lang, kurz, krank, gesund. Ĉu ne estas 
tiel en angla lingvo good, bad, long, short, 
sick, welll

Vi skribas al mi: proper, improper, 
modest, immodest, clean, unclean', kaj 
mi tradukas ilin: nedeca, nemodesta. 
nemorala, nepura. Tio estas por mi tute 
klara. Se mi diras maldeca, malmorala, 
mi scias nur, ke en ili estas kaŝita mala 
esprimo, kiu ne estas esprimita, kaj kiun 
mi devas krei el mia kapo. Do mi pre
feras uzi nur nedeca.

La anglaj prefiksoj im-, in-, un-, dis- 
funkcias kiel la Esperantaj ne-, sen-, dis-, 
kaj la vortradiko neniel ŝanĝiĝas. La 
prefikso diras nur, ĉu estas favore aŭ 
nefavore, simile kiel en la vortoj: mi 
sidas, mi ne sidas, mi vidas, mi ne vidas. 
En tiuj vortoj ankaŭ eksonas io kiel 
malo, sed la radiko neniel ŝanĝiĝas. 
Certe angloj ne devas anstataŭigi vort- 
radikojn en siaj kapoj per iaj mal- 
esprimoj, kiel ni esperantistoj.

Vi skribis al mi, ke mi preterpafis, sed 
mi estus feliĉa, se iu lernolibro konsilus 
uzadi nur en necesa okazo la vorton 
mal-. La vorto malzonis estas certe 
klara pruvo, ke ĝi estas nekonvena 
vorto.

Mi estus tre dankema, se foje la 
Akademio de Esperanto pripensus pri 
tiu arda afero, kaj donus al ni kelkajn 
vortojn anstataŭ malbono, malsano, 
malsato, malavaro, ĉar ĉiu lingvo por 
tiuj esprimoj havas apartajn vortojn.
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Mi scias unu aferon. La vorto mal-, 
triumfo de klereco, faras nian lingvon 
peza, nekomprenebla, neklara. Pruvoj 
estasmultaj. Mi montris ilin al vi. Kon- 
kludu, ĉu mi havas veron aŭ ne.

Tomas Antos

(Pro tio, ke la antipatio de S-ro Tomas 
Antoŝ kontraŭ mal- ŝajnas esti bazita sur 
lia ankoraŭa bezono traduki ĉiun vorton 
el Esperanto en sian nacilingvan ekviva- 
lenton, kio rezultigas ian metafizikan 
distingon inter la funkcio de mal- kaj 
ne-, kiu ne interesus ordinaran leganton, 
tiuj kiuj volas plu skribi pri la temo bon- 
volu rekte korespondi kun S-ro Tomas 
Antoŝ, sendante kopion de siaj leteroj al 
la redaktoro de BE, se ili volas. Lia 
adreso estas Vlhka 18, Brno, Ĉeĥo- 
slovakio.)

NORWICH JUBILEE 
ESPERANTO FOUNDATION 

ONE YEAR OLD
The Foundation was one year old on 

20th March 1968. During the year, 49 
individuals and 9 groups together con
tributed the sum of £1,870, and 14 of the 
contributors signed a 7-year covenant. 
These covenants guarantee the Founda- 
tion.an annual income of approximately 
£500 until 1974. About £80 has been 
given in grants and prizes, and adminis
trative costs have been £42 including £36 
for printing and stationery. The balance 
in hand is therefore approximately 
£1,750 which is invested at an average 
rate of interest of about 5 |  per cent, 
tax free.

It has been decided to award book 
prizes to the best candidate not over 25 
in the R.S.A. Esperanto Examinations 
as follows: Stage III £5, Stage II £3, 
Stage I £2. The first prizes will not be 
awarded until 1969.

Here is the second list of supporters. 
The first was published in the BE  of 
October, 1967.

Honorary Founders. Mr. Harvey 
Brown of Norwich, Mr. Philip 
Buttinger of London, Mr. Edwin Holt 
of Isle of Wight, Mr. G. B. Atkinson 
of London, Dr. Bernard Cavanagh of 
Stockport.
Zamenhof Founders. Professor 
Osborne of Nottingham, Mr. George 
Sutherland of Ambleside, Mrs. J. 
Shorter of Westcliff-on-Sea, Mrs. E. 
Greenwood of Blackburn.
Members. Mr. Douglas Murphy of 
Ipswich, Mr. F. J. Rogers of Ilford, 
Miss Hilda Tharme of Bangor. 
Supporters. Mr. John Ibbotson of 
London, Mr. Noel Armstrong of Nor
wich, Mr. Norman Hatch of Norwich, 
Miss H. R. Morton of London. 
Donations have also been received

from Mr. T. Pearson of Chester, Mrs. 
Tilbrook of Colchester, Mr. Robert 
Milligan of Liverpool, the Rev. F. P. 
Law of Norwich, the Misses Rees of 
Neath, Miss Barton of U.S.A. and from 
the following groups: North Stafford
shire, Leicester, Manchester Diservo and 
Norwich. An anonymous well-wisher 
sent a cheque for £1,000.

Norman Williams, M.A., B.Sc.

Honorary Secretary 
Egerton Park School, Denton,

Manchester

BRISTOL
LANSDOWN PRIVATE HOTEL 

50 Pembroke Road, Bristol 8
(Posedanto: H. D. PALMER, M.C.) 
Tito kun matenmanĝo ..  27Ŝ. 6p.
Vespermanĝo .. .. 8Ŝ. 6p.

AŬTOMOBILEJO 
Per Aŭtobusvojo 22 de Temple 
Meads-Stacidomo. Tre apud Clifton 
College (Kolegio Clifton), la Downs 

Erikejo kaj Zoo (Bestĝardeno) 
Tel.: Bristol 38029
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LAŬOKAZAJ
LINGVAJ
NOTOJ (XXIX)
Ioj, tioj, kioj

De tempo al tempo lernantoj de 
Esperanto demandas, ĉu estas permesate 
uzi la pluralan formon de la korelativa 
serio finiĝanta per io. Zamenhof, pri- 
traktante ĝuste tiun demandon en sia 
Lingvo Respondo 18 en La Revuo de 
junio, 1907, klarigis, ke la pluraloj ioj, 
tioj, kioj, estas teorie bonaj, sed ke en la 
praktiko la senco ne ordinare permesas 
tiujn formojn. Li plue skribis, ke io, tio, 
kio prezentas, ne ian difinitan objekton, 
sed ian bildon aŭ abstraktan ideon, (kiu) 
restas ĉiam singulara. Se, do, oni sentas 
la emon uzi la pluralan formon de io- 
vorto, oni prefere elektu alian esprim- 
manieron; ekzemple, anstataŭ skribi: 
tioj estas belaj floroj, oni skribu: tiuj 
estas belaj floroj, ĉar evidente temas pri 
difinitaj objektoj, pri kiuj la /«-serio 
estas uzenda. Anstataŭ: kioj staras tie ? 
oni demandu aŭ simple: kio staras tie? 
aŭ, se oni nepre volas emfazi la mult- 
nombron: kiuj (Jtiaj) objektoj staras tie ? 
Cetere, mi havas la impreson, ke la 
anglaj esperantistoj timas uzi tiuij) kaj 
aliajn /«-vortojn kiel pronomojn rilate al 
objektoj, car en la kursoj por komen- 
cantoj ofte estas presite, ke oni uzas la 
zo-vortojn por aludi objektojn kaj la /«- 
vortojn por aludi homojn.

Vortordo kaj aliaj aferoj
Sur paĝo 283-a de la marta numero de 

BE oni povis legi: . . . nur kiam Esper
anto povos ataki tium problemon, rajtos ĝi 
pretendi. . . . Laŭmiasento tiainversigo 
de la verbo rajtos kaj ties subjekto £z 
post la enkonduko ww kiam ne estas 
natura en Esperanto, kvankam ĝi estas 
kutima—eĉ deviga—en simila angla 
frazo.

De leganto en la franca urbo Asnieres 
mi ricevis komentojn pri la jena frazo, 
kiu aperis sub fotografajo sur la kovril- 
paĝo de la februara numero de B E :

Unu el la universitataj konstruaĵoj, 
kiujn la 52-a Brita Esperanto-Kongreso 
paske uzos.

Nia franca amiko skribis unue pri la 
vortordo de la dua propozicio, kiu ŝajnis 
al li germanstila, kaj tute ne internacia, 
tial ke la verbo staras ĉe la lino de la 
frazo. Nu, en Esperanto regas nenia 
kategoria postulo pri la loko de la verbo, 
sed la aŭtoroj de Plena Gramatiko 
skribis, ke la norma vortordo estas: 
subjekto, predikato, objekto, adjekto, 
kvankam oni povas, eĉ ofte devas, ŝanĝi 
tiun ordon, kio estas ebla pro la ekzisto 
de la akuzativo. Ekzemple, en la citita 
frazo oni devas komenci per la relativa 
pronomo kiujn, sed la aliaj elementoj: 
la 52-a Brita Esperanto-Kongreso, paske 
kaj uzos estas interŝanĝeblaj. La decidi- 
gaj faktoroj estas la belsoneco kaj la 
ekvilibro de la frazo, kaj mi opinias, ke la 
formo: . . . kiujn uzos dum Pasko la 52-a 
Brita Esperanto-Kongreso estas la plej 
bona.

Alia menciita punkto estas la minus- 
klo ĉe paske, kiu devenas de la substan- 
tivo Pasko', ĉi tiun oni ĉiam skribas kun 
majusklo, do ankaŭ la adverba formo 
bezonas majusklon. Miakorespondanto 
ne aludis eksplicite la demandon, ĉu 
Paske aŭ dum Pasko estas preferinda, 
kvankam el lia letero estis klare videbla 
lia prefero por la dua alternativo. La 
kazo estas simila al la kazo dimanĉe—  
dimanĉon: nome, ĉu dimanĉe rilatas al 
difinita dimanĉo aŭ al ĉiu ajn dimanĉo. 
La diferencigo ŝajnas al mi ptila, sed 
multaj ĝin ne agnoskas. Jen du ekzem- 
pligaj frazoj:

(1) Dimanĉon mi intencas viziti mian
amikon.

(2) Dimanĉe mi kutime vizitas mian
amikon.

Avo



344 THE BRITISH ESPERANTIST May, 1968

BAGGINS EKSPERIMENTAS
“La antikvaj matematikistoj”, mi diris, “havis nek lernolibrojn nek precizajn 

mezurilojn. Tial, se ili volis eltrovi ion, ili devis efektivigi eksperimenton. Ekzistis 
nenia ajn metodo. Sed ni havas multajn librojn—lernolibrojn kaj konsultolibrojn; 
ni ne bezonas tiom eksperimenti.”

Mi enkondukis la temon de akceliĝo al la klaso; ni jam diskutis la matematikan 
metodon kalkuli akcelajn problemojn, kaj mi nun konsumis la lastajn malmultajn 
minutojn ĝis la fino de la leciono. La monato estis aprilo, kaj varma printempa 
sunlumo brilis invite tra la fenestroj de la klasĉambro. Mi zorge observadis Baggins, 
kies okuloj ofte avide vagis al la razenoj kaj florobedoj kaj al la malproksimaj 
ludkampoj.

“Por eltrovi la formulon”, mi daŭrigis, “Galileo kaj kelkaj amikoj iris al la fama 
oblikva turo de Pisa; li staris ĉe la supro kaj la amikoj ĉe diversaj fenestroj en la 
muro. Tiam Galileo faligis ŝtonon kaj la amikoj observis la tempon, kiam la ŝtono 
pasis ilin. Tial----- ”

Tiam oni sonorigis kaj plua improvizo fariĝis nenecesa.
Je la dua horo, kiam mi kontrolis la klason, la sidloko de Baggins estis malplena, 

kaj ankaŭ vakaj estis tri aliaj sidlokoj.
“Kie estas tiuj knaboj?” mi demandis. “Ĉu iu vidis ilin?”
“Jes, sinjoro”, diris Alison (kiu ĉiam scias ĉion—kaj volonte sciigas ĉiujn pri tio). 

“Mi vidis ilin antaŭ la tagmanĝo. Ili kuris al la arbareto.”
Mi sendis ŝin kun letereto al la lernejestro, kiu tuj venis al la klasĉambro.
“Iru al la arbareto”, li ordonis min. “Eble vi trovos ion.”
Mi trovis ion. En la centro de la arbareto estis granda kverko kaj sur diversaj 

branĉoj estis la mankantaj knaboj; sur la plej alta branĉo sidis Baggins.
“Baggins”, mi kriegis. “Kion vi faras? Ĉu vi ne scias, ke la lecionoj rekomen- 

ciĝis?”
La malproksima voĉo estis plorema.
“Ni ne povas grimpi malsupren, sinjoro. Ni estas ĉiuj fiksitaj.”
“Stultuloj! Kial vi grimpis arbon, se vi ne povas malsuprenveni ?”
“Sinjoro, ni—ni celis provi la eksperimenton de Galileo.”
Dum kelkaj sekundoj mi luktis kontraŭ ridego. Tiam-----
“Kaj ĉu vi, fakte, provis ĝin ?” mi demandis.
“Ne, sinjoro.”
Kvar paroj da okuloj subite larĝiĝis.
“Nu, faru tion!” mi ordonis.
Mirinde, iliaj okuloj turniĝis al iliaj horloĝetoj; Baggins kriegis, “Jen!”, kaj, post 

mallonga tempo, ruĝa pilko falis al la tero.
Mi foriris kaj baldaŭ revenis kun ĝardenisto kaj longa ŝtupetaro kaj la malsalaj 

matematikistoj malrapide grimpis teren.
Je la kvara horo, en mia studĉambro, la kvar eksperimentintoj kaj mi rekalkulis 

la valoron de akcelo pro tera gravito. La rezulto tre proksimiĝis al la ĝusta. Mi 
gratulis ilin, poste mi diris:
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“Memoru; vera sciencisto neniam komencus eksperimenton, kiun li ne povas 
fini. Supozu, ke pluvus tiun tagon en Pisa. Cu vi opinias ke Galileo nuligus la 
eksperimenton ?”

Pri la danĝero de grimpo sur altajn arbojn mi diris neniun vorton.
D. F. Coates

Kia estas via stilo ?
LINGVA TESTO 2

Speciala verba testo por altaj posedantoj de la lingvo, inkluzive poetojn. 
KLARIGO: Multaj transitivaj verboj havas netransitivajn ĝemelojn, ekzemple: 
Mi svingas la flagon (transitiva) kaj La flago flirtas (netransitiva). Tio kondukas 
al paralelaj formoj:

(a) Mi svingas la flagon =  (6) Mi flirtigas la flagon.
(b) La flago flirtas =  (Z>) La flago svingiĝas.

La proza stilisto kaj la poeto, kiuj okupiĝas pri koncizo kaj efekto, povas do 
profiti la netajn formojn (aj, anstataŭ la sufikshavaj (b).

Iom simile: Oni bezonas tion (transitiva) kaj Tio necesas (netransitiva).
En jenaj du kolonoj la maldekstra frazo havas transitivan verbon, la dekstra 

frazo havas netransitivan verbon kun simila senco. La mankantaj verboj estas 
simplaj formoj, sen -ig aŭ -;'ĝ, kiel en la unua supra ekzemplo: “Mi svingas la 
flagon. La flago flirtas.”

Enskribu min la mankantajn verbojn! 

TRANS1TIVO
1. I l i l a  laboron je la 10a.
2. Mi «w/Aaras tiun gravan libron.
3. Lafantomo....... lin.
4. La parolado tafo lin.
5. La motoro turnis la radon.
6. Dum mallonga tempo ŝi ŝanĝis la 

humoron de gajo al melankolio.
7. §i montris la vizaĝon ĉe la fenestro.
8. Li surpr/zis min.
9. Li nosKs multajn ideojn.

10. Li lokis la kabanon en la arbaro.
11. Larivero...........sian akvon en la maron.
12. Li rapidis.
13. La ĉasistojpelis la bestojn.
14. La tajdopMŜZs la boaton.
15. Li rompis la vazon.
16. Li sovis la sledon sur la glacio.
17. L i.................. sianjakonsurlahoko.
18. L i..................................... grenon.
19. La pasanta aŭto.................. lin per koto.
20. La arboj.....................................

NETRANSITIVO
Je la 10a la laboro..................
Tiu grava libro.................. al mi.
Vidante la fantomon, li timis.
Dum la parolado li ..................
La rado.....................................
Ŝia humoro...................... de gajo al
melankolio.
Sia vizaĝo.................. ĉe la fenestro.
M i.....................................
Multaj ideoj.................. en lia kapo.
La kabano.................. en la arbaro.
La akvo fluas en la maron.
L i.................. siajn paŝojn.
La bestoj.......................... :..........
La boato.................. en la tajdo.
La vazo.....................................
La sledo.....................................
La jakopendis sur la hoko.
La greno kreskas.
Koto Sprucis sur lin.
La vento skuis la arbojn.
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NOVAJ LIBROJ Order starred books from the BE A : 
others from the addresses given

*La Mirinda Eliksiro. Johan Hammond 
Rosbach. Dansk Esperanto-Forlag, 
Abyhoj, 1968. 100 p. Prezo llŝ. 
(£0,55), afr. 9p.

Ĉi tiuj 14 noveloj estas tiom agrable kaj 
facile legeblaj, ke oni ne tuj rimarkas 
itian altan teknikan kaj lingvan kvaliton. 
Prave en siaj enkondukaj vortoj diras 
D-ro F. Szilagyi, ke la aŭtoro estas 
“plensanga kaj plenfantazia” novelisto. 
Antaŭa verko de Rosbach havis titolon 
Bagatelaro, kaj vere bagateloj, detaloj 
estas la materialo el kiu li produktas 
siajn majstrajn rakontojn. Li posedas 
ĝis tre alta grado tiun kapablon, kiun 
postulas Diderot, kiel nepre necesan al 
verkisto de fikcia verko, t.e. la arto 
elpensi tiajn detalojn, pri kiuj la leganto 
sentos, ke ili nepre ne estas elpensitaj. 
Kvankam Rosbach rakontas per stilo 
kiu ŝajnas senartifika, li ĝojigas la legan- 
ton de tempo al tempo per tiaj frazeroj, 
kiel:

la etulo bubos ĉirkaŭ mia fotelo', 
la glasoj solece hirtis (sur tablo); 
regis vigla tempomanko.

Mi almenaŭ volus danki la aŭtoron pro 
la plezuro kiun li donis al mi persone, 
kiun li proponas al ĉiuj legontoj.

J. Gifford Fowler

*Mondmapo. Redaktis Lie. Tibor Sekelj. 
Eldonis Internacia Instituto por 
Oficialigo de Esperanto, Beogrado, 
1968. Prezo 8Ŝ. 4p. (£0,42), afr. 6p.

En la novembra numero de BE oni 
anoncis la unuajn decidojn de la 
Komisiono por Ordigo de Geografiaj 
Nomoj, kaj detalojn pri la bazaj prin- 
cipoj, sur kiuj la Komisiono laboras, sed 
mankis plena listo de la decidoj. Tiuj 
850 nomoj estas listigitaj sur la dorso de 
ĉi tiu faldita mapo kaj kompreneble sur

la mapo mem. Ili inkluzivas ne nur 
nomojn de landoj, sed ankaŭ nomojn de 
maroj, golfoj, riveroj, urboj, k.s. La 
mapo laŭ la projekeio merkatora estas 
kolore presita kaj la tuta teksto estas en 
Esperanto. Eŭropo kaj la teritorio de 
Israelo kaj ĉirkaŭe estas prezentitaj 
ankaŭ pli ampleksaj en apartaj tranĉaĵoj.

Jam estas esprimita la opinio, ke 
ignoros la proponojn de la Komisiono, 
tiuj, kiuj preferas la formon -io por 
landnomoj, kaj ankaŭ iom malpli- 
nombre tiuj, kiuj entuziasmas pri -zy'o. 
Sed inter tiuj partioj ekzistas grand- 
amaso da esperantistoj, kiuj serĉas 
gvidadon rilate al geografiaj nomoj, kaj 
al ĉi tiuj la mapo estos vere bonvena.

Malfermita Letero al la Prezidanto de 
la Akademio (prof. G. Waringhien). 
10 p. multobligita. Havebla ĉe la 
aŭtoro: H. A. de Hoog, Archimedes- 
weg 68, Amsterdam-6, Nederlando, 
kontraŭ 2 rpk aŭ 1 guldeno.

En la februara numero de BE aperis 
oficiala komunikajo de la Akademio pri 
la pasivo. Nur 26 akademianoj voĉdonis 
favore al la decido, 5 voĉdonis kontraŭ, 
6 sendis blankajn voĉdonilojn kaj la 
ceteraj ignoris la demandon. Alivorte la 
decido ne estis unuanima. Inter la kon- 
traŭuloj ekzistas tiuj, kiuj akuzas la 
Prezidanton pri partieco. Ĉi tiu letero 
unue celas esprimi kuraĝigajn vortojn al 
la Prezidanto pro tiuj atakoj.

Tamen pro aliaj kaŭzoj ĉi tiu letero 
estas havinda de la studanto, kiu interes- 
iĝas pri lingvaj demandoj kaj aparte pri 
la pasivo. De Hoog ne akceptas la aser- 
ton de Jung en ties La Esperanto Kon- 
jugacio, ke nur 0,2% de la Zamenhofa 
uzado de la participoj pasivaj devias de 
la “atismo”. Li trovis, ke en la biblia
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libro Daniel, 49 el la 87 pasivoj ne 
adaptiĝas al la ata-sistemo, alivorte 
56,3% (Prof. Downes konfirmas, ke la 
manuskripto de Zamenhof ne devias 
rilate tiun punkton de la presita). Li 
citas ĉapitron kaj verson, tiel ke la 
studanto mem povas kontroli. Aldone, 
de Hoog traktas la rilativajn subpropo- 
ziciojn (kun aparta atento al la “kon- 
tinuaj rilativoj”). Tio estas aspekto de 
la gramatiko, kiun la studanto povas 
facile preterpasi.

El Ĉinujo:
Frakasu Grandan Uson-Sovetunian Kon- 

spiron! 1967. 16 p. broŝ.
Perfido al la Proleta Diktaturo estas 

esenca elemento de la libro “ Mem- 
kulturo” . 1967. 20 p. broŝ.

Kelkaj Problemoj pri Metodoj de Gvidado. 
Maŭ Zedong. 1967. 16 p. broŝ.

Vivu la Venko de Popola Milito. Lin 
Biaŭ. 1967. 64 p. broŝ.

Pri Popol-Demokratia Diktaturo. Mail 
Zedong. 1968. 32 p. broŝ. Prezo 9p. 
(£0,04).

Kvin Dokumentoj de Prezidanto Maii 
Zedong pri Literaturo kaj Arto. 1968. 
16 p. broŝ.

Kontraŭ Libroadorado. Maŭ Zedong. 
1967. 20 p. broŝ.

Pri Plifortigo de la Sistemo de Partia 
Komitato. Maŭ Zedong. 1967. 20 p. 
broŝ.

Cirkulero/Granda Historia Dokumento.
1967. 32 p. broŝ.
Ĉiuj eldonitaj de Fremdlingva Eldo- 

nejo, Pekino.

Esperanto: Facts and Figures about the 
International Language.

Ĉi tiu utila folieto estas ankoraŭ havebla 
ĉe la Dublina delegito de UEA, Kingston 
House, Ballinteer, DUBLIN 14, Irlanda 
Respubliko. Kvankam verkita por la 
irlanda tereno, la folieto povas esti efika 
ankaŭ en Britujo (sur ĝi troviĝas la 
adreso de BEA).

Pioniroj Antaŭen! Eldonis la Junulara 
Gazeteldona Entrepreno (adreso man- 
kas), 1966. 72 p. broŝ. Prezo ne- 
indikita.

Pioniroj estas membroj de organizaĵo, 
kiu iom similas al niajskolta kaj skoltina 
movadoj. Ĉi tiu libro priskribas la 
historion kaj agadojn de la Hungara 
Pionira Asocio, kaj ĝi estas abunde 
ilustrita per fotoj. La tuto faras tre 
bonan prezentajon.

Prospektoj
Irlando. Ĉi tiu tre alloga faldfolio estas 
kolore ilustrita kaj la teksto estas tute en 
Esperanto. Oni atendas, ke multaj 
britoj, antaŭvidante la britan kongreson 
de 1969, petos ekzempleron ĉe Bord 
Failte, P.O. Box 273, DUBLIN 2, 
Irlanda Respubliko (senpage).
Pecs Mecsek. Bele presita faldfolio, 
kolore ilustrita, teksto en Esperanto. 
Havebla ĉe Fremdultrafika Oficejo de 
urbo Pecs, Szechenyi ter 1, PECS, 
Hungarujo.

Tokajhegyalja. Kolore ilustrita faldfolio 
kun aldona Praktika Gvidilo. Teksto 
tute en Esperanto. Havebla ĉe Fremdul
trafika Oficejo de departemento Borsod, 
MISKOLC, Szechenyi u. 56, Hungarujo.
Vichy. Kolore ilustrita prospekto. 
Teksto en Esperanto. Havebla ĉe Office 
de Tourisme et Thermalisme, 19 rue du 
Parc, VICHY, France.

C.D.A.C.

“ Jen nia mondo.” Ok mondkonataj 
kantoj sur stereofona/monofona long- 
daŭra disko. 12-cola. 33J r/m. 
Eldonis Iramac, Bussum, Nederlando. 
Prezo 45Ŝ. (£2,25) kun imposto jam 
pagita, afr. 2Ŝ.

La disko prezentas ok kantojn, kies 
anglaj titoloj estas bone konataj.

1. If I had a hammer (Seeger)
2. Israeli Lullaby (Solomon)
3. We shall overcome (Seeger)
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4. Where have all the flowers gone ?
(Seeger)

5. Don’t think twice, it’s all right
(Dylan)

6. With God on our side (Dylan)
7. This land is your land (Guthrie)
8. Blowing in the wind (Dylan)

Hi estas kompetente tradukitaj en Esper- 
anton de Wouter Pilger, tiel ke la vortoj 
fluas kaj ĉiu kanto havas personecon eĉ 
se oni ne konas la originalon.

Por provi ĉu ili plaĉas generate mi 
aŭdigis ilin al tre diversaj geamikoj, kiuj 
senescepte favore opiniis, kvankam iliaj 
detalaj komentoj tre variis. Iuj sentis ke, 
kvankam la kantoj estas tre kontraste 
vicigitaj kaj la akompana muziko lerte 
aranĝita kun diversaj grupoj de muzik- 
instrumentoj por akcenti la kontraston, 
aŭdi la samajn voĉojn dum tuta flanko 
de 12-cola longdaŭra disko estas iom 
tro. Sed tia disko havas komercan pres- 
tiĝvaloron, kiu mankas al la pli mal- 
grandaj.

La du profesiaj kantistoj estas Hanny 
20-jara kaj ŝia frato Adri 23-jara. Ili ne 
estas esperantistoj, sed ilia prononcado 
de la vortoj estas klara kaj komprenebla 
kun malmultaj kritikindaj punktetoj.

Se ni volas la rapidan disvastiĝon de 
kantita Esperanto, ni devas esti pretaj 
akcepti, ke profesia kantisto aldonos 
Esperanton al la aliaj lingvoj en sia 
repertuaro.

Plejparte la kantoj estas pacsopiraj 
kaj oni ricevas impreson de sincereco en 
la kantado. La kantistoj nomas sin 
“Duo Espera”, lafldire pro tio ke ili 
esperas, ke kantado pri paco en la inter- 
nacia lingvo helpos kontribui al paciga 
sento en la mondo.

Tamen, tio ne indikas amatoran aŭ 
diletantan prezenton. Ĉio estas farita 
profesie laŭ la plej bonaj normoj de 
komerca entrepreno.

Jam la unua provizo estas elvendita, 
do jen la pinto de la popularaj diskoj,

H. W. Holmes

El LA PIRATOJ DE PENZANCO
de W. S. Gilbert

Kanto (Rut)
Fred’riko, kiel juna knab’, 
spitadis al danĝero, 
la patro lin destinis do 
por mara kariero.
Ĉar estis mi lia vartistin’, 
fariĝis mia loto 
la viglan knabon por metio 
ligi al piloto.
Jen vivo ĝusta por robusta 
knabo sen dorloto, 
laŭ ĉi konsil’ eĉ via fil’ 
prosperus ĉe piloto!

Mi estis stulta vartistin’ 
kaj krome iom surda, 
la vorton mi misaŭdis, ho 
eraro tre absurda!
La instrukcion fuŝis mi 
kun jena rezultato: 
la viglan knabon por meti’ 
mi portis al pirato!
Do per eraro sen kompar’ 
li ligis sin per voto, 
ho trista fat’!—al vi, Pirat’, 
anstataŭ al piloto!

La eraron mi kun emoci’ 
konstatis sen prokrasto, 
sed honto kaj tim’ detenis min 
raporti al la mastro!
Sed vartistin’ ne lulas sin 
en vivo sata-glata, 
mi en labor’ dungiĝis for 
kiel servistin’ pirata!
Do nun koleg’ en via greg’ 
jen mi, ho idioto!
Sed ne tiel ĉi fariĝus se li 
sin ligus al piloto!

trad. R. Rossetti

IAMA INTERNACIA LINGVO
Dimanĉon, la 24-an de marto, 1968, la 

uzo de la latina lingvo en diservoj en 
italaj katolikaj preĝejoj ĉesis. Anstataŭe 
la pastroj nun uzas la italan lingvon.
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Vera Simpson el Watford kunligis la du BEA-ojn (Britan kaj Bulgaran Esperantistajn 
Asociojn) merkredon, la 9-an de decembro, 1967, kiam ŝi fariĝis la edzino de Ivan 
Sojlekov en Trojan, Bulgarujo. Ni deziras al la geedza paro longan feliĉan kunvivon. 
Lal io Lalev, Prezidanto de la Trojana Esperanto-Societo, kiu staras dekstre de la 

nova edzino en la foto, oficiale atestis la geedziĝon.

NORDA PRISMO 
S-ro William Auld fariĝis la nova ĉef-

redaktoro de la revuo Norda Prismo. 
(D-ro Victor Sadler estas jam redaktoro 
de la Revuo Esperanto, organo de UEA. 
Britoj do okupas oficojn de redaktoro ĉe 
ambaŭ gravaj internaciaj revuoj.)

DISERVOJ
Bristolo. La 26-an de majo je 3 p.t.m. 

YMCA-Kapelo, Colston Street. Parolos 
S-ino Carola Rossetti.

Londono. La 12-an de majo je 3.15 
p.t.m. Franca Protestanta Preĝejo, 
9 Soho Square, W.l. Gvidos S-ro 
F. D. Murphy.

Manĉestro. La 12-an de majo je 3 
p.t.m. Cross Street Chapel, Manchester 
2. Gvidos S-ro D. S. Lord, D.B.E.A.

EDZIĜO
En marto 1968 geedziĝis D-ro 

Humphrey Tonkin, ĝenerala sekretario 
de TEJO, kun Julie Crandall, sekre- 
tariino de JEN. Gratulojn kaj longan 
vivon al la feliĉa paro!

NEKROLOGOJ
F-ino Mabel S. Newton, kiu fariĝis 

dumviva membro de BEA en 1955, for- 
pasis la 20-an de marto en Ventnor, 
Insulo Wight, post kelkjara suferado. 
Ŝi atingis la aĝon de 78 jaroj, estante 
flegistino de 1927 ĝis sia 71-a,jaro. Al 
ŝia fratino, ankaŭ fervora esperantis- 
tino, ni esprimas nian profundan kon- 
dolencon.

Antaŭ nelonge mortis F-ino Vera I. 
Skelton nur 38-jara, unu el la fondintoj 
de la klubo en Bridlington. Al ŝiaj 
parencoj iras nia kondolenco.
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SUKCESPLENA ENTREPRENO
La Norwich Esperanto-grupo antaŭ- 

nelonge partoprenis “Leisure Exhibi
tion” (ekspozicio por diletantoj) en St. 
Andrew’s Hall, organizitan de la Rotaria 
Klubo de Thorpe St. Andrew (Norwich). 
Kelkaj el niaj legantoj bone konas la 
halon pro tio, ke tie okazis la 50-a 
Jubilea Brita Esperanto-Kongreso en 
1966. Pli ol sepdek lokaj organizaĵoj 
partoprenis; ĉiu havis sian budon por 
montri siajn celojn kaj agojn. La 
Rotaria Klubo eldonis 5 000 ekzem- 
plerojn de bonega katalogo kun infor- 
moj pri la diversaj societoj kaj kluboj, 
nomoj de sekretarioj, k.t.p. Reklamoj 
aperis en la lokaj jurnaloj, inkluzive de 
reklamo pri la Esperanto-budo.

Grandega Esperanta flago, kiu flugis 
super la urbdomo dum la kongreso de 
1966, flankis nian budon. Apude trovi- 
ĝis mapo de Eŭropo, sur kiu la kon- 
gresoj, studsemajnoj kaj kursoj okazon- 
taj dum 1968 estis indikitaj tra la tuta 
kontinento. Ni elmontris Esperantajn 
librojn, gazetojn, afiŝojn kaj broŝurojn 
eldonitajn de Fiat, Philips kaj Ytong. 
Multe da intereso kreiĝis per leteroj kaj 
poŝtkartoj ricevitaj de niaj membroj el la 
tuta mondo. Enkadrigita fotografajo de 
Zamenhof okupis antaŭan pozicion en 
la budo: malantaŭe muzikis disko Jen 
nia mondo.

Ni ĉiuj surpriziĝis pro la amaso da 
personoj, kiuj ĉeestis la ekspozicion kaj 
vizitis nian budon. Ni vendis plurajn 
lernolibrojn, disdonis multajn angla- 
lingvajn folietojn pri Esperanto, kaj 
diskutis la Internacian Lingvon kun sen- 
nombraj seriozaj demandantoj. Prok- 
simume cent kvindek personoj plenigis 
verdajn kartojn por peti plian informon, 
kaj post la ekspozicio ni sendis ĉi tiujn al 
BEA. Poste ni sendos informon al la 
petintoj pri la komenco de vesperkurso 
en la City College. Kelkaj malavaraj 
favorantoj metis kontribuojn en la mon- 
kolektan keston por helpi al la Norwich 
Esperanto Foundation.

La halo estis malfermita dum la ves- 
peroj de ĵaŭdo kaj vendredo, kaj post- 
tagmeze kaj vespere sabaton—entute 
dum dek tri horoj. La Rotaria Klubo 
jus anoncis, ke pli ol 10 200 personoj 
ĉeestis la ekspozicion (preskaŭ dek el ĉiu 
cento de la urbloĝantaro) kaj ni opinias, 
ke la plejparto vizitis nian budon. Ĉiu 
membro de la Norwich grupo ludis 
rolon en la grandega sukceso. Ni devas 
speciale danki S-ron Watson, edzo de 
nia sekretariino, kiu, kvankam ne- 
esperantisto, multe helpis nin pri la 
muntado de niaj elmontrajoj.

W.J.B.

Glaso da biero per Esperanto
La populara brita ĉiusemajna gazeto 

Reveille en sia numero 1462 de 4/10 apr. 
1968 enhavis artikolon ilustritan per tri 
fotoj pri trinkejo La Verda Stelo en 
Esperanto Way, Smallthorne, Stoke-on- 
Trent, Staffordshire, kie oni povas 
mendi trinkajojn per Esperanto kaj esti 
komprenata de ĉiu. La artikolo estas 
objektiva. Unu el la tri fotoj, kiuj 
ilustras la artikolon, montras la eksteron 
de la trinkejo, dua foto montras la inter- 
non, kaj tria montras la murtabelon de 
trinkajoj, kiu surhavas la utilan fakan 
vortareton: Bonan matenon; Kiel vi 
fartas ?; Kion vi havos ?; Mi havos pajn- 
ton da Bass, biero, lagero, rumo, ĝino, 
viskio, cidro, brando, biero-pelelo, 
botelo, glaso, vino, koktelo; Dankon; 
Saluton; kaj Bonan nokton.

La gazeto kostas ses pencojn; la 
adreso de ĝia eldonejo estas Reveille 
Newspapers Limited, 33 Holborn, 
London, E.C.l, kaj de ĝia redaktejo 
127 Stamford Street, London, S.E.l.

Eksterlandaj esperantistaj grupoj kiuj 
kunvenas en kafejoj, povus eble havigi 
similajn murtabelojn kaj menuojn en 
siaj kafejoj se ili montras la artikolon 
kun ĝiaj fotoj al la posedanto de sia 
kafejo.
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NORDOKCIDENTA FEDERACIO
La Grupo de Burnley gastigis la jaran 

konferencon de la Federacio en la vilaĝa 
halo de Holme apud Burnley. Oni 
elektis S-ron J. Steele Prezidanto, S-ron 
A. Bradshaw Sekretario, S-ron J. H. 
Sullivan Kasisto, kaj S-ron F. Parker 
Bultenisto. S-ro Parker jam plenumis 
tiun oficon pli ol dudek jarojn. S-ino 
Nilsen parolis pri sia hejmurbo Bergen 
en Norvegujo. S-ro Edmondson montris 
belajn kolorajn stereoskopajn bildojn. 
Post la temanĝo S-ro Bradshaw montris 
filmon pri Burnley, kaj S-roj Shuttleworth 
kaj Wellock montris elektitajn diapozi- 
tivojn. Ĉeestis 57 homoj la 9 an de 
marto. J.C.

ESPERANTO-FEDERACIO DE 
DEVON KAJ CORNWALL

La federacia jarkunveno okazos saba- 
ton, la 8-an de junio, en Friends’ Meet
ing House, Magdalen Street, Exeter. 
Komenca horo 2.30 p.t.m. Ĉiuj estos 
bonvenaj.

K.McL.

March Questionnaire
Although the closing date for receipt 

of the Questionnaire was 31st March, 
Mr. Raif Markarian would still like to 
receive any outstanding ones. There 
have been some splendid offers of help, 
not least from among our newer mem
bers. Mr. Markarian’s address is 2 Hazel 
Grove, Hartwood Park, CHORLEY, 
Lancs.

The Press Panel
Newspaper cuttings and other details 

of any mention in the press or on radio 
and television of the International Lan
guage, linguistic difficulties or the failure 
of national languages to solve the lan
guage problem should be sent at once 
to Mrs. E. Watson, 5 Rolleston Close, 
Norwich, NOR 60H, Norfolk (Tel. Nor
wich 51914). An article on this subject 
was published on page 252 of the 
January BE.

LA LONDONA 
ESPERANTO-KLUBO

Kunvenas vendrede de 18.30 ĝis 22.00 
en Fred Tallant Hall, 153 Drummond 
Street, N.W .l. Daŭriga kurso je 18.30. 
Prelegoj komenciĝas je 19.30.
Majo 3* La plenkreskula lernejo (Adult 

School movement), E. K. 
Osmotherley.

Majo 10 Ĉeĥoslovakio kaj ĝia esperanta 
junularo, K. Bartoŝik (kun lum- 
bildoj).

Majo 17* Promenado tra Hispanujo, A.
Diaz (kun lumbildoj).

Majo 24 Muzika prelego—“ Spuroj” , M.
Bale, B.Sc.

Majo 31* La originala genio de Esperanto, 
R. Rossetti.

*Altgradan kurson gvidos A. Venture,
B.Sc., je 21.00.

OFICEJO
La Sekretario dankas ĉiun, kiu 

sendis al la oficejo ekzempleron de 
la januara BE.

BRITISH ASSOCIATION OF 
BLIND ESPERANTISTS

The long-awaited correspondence 
course based on Teach Yourself Esper
anto, is now expected to be launched by 
BABE very shortly. A grant from the 
Severs bequest was made some while 
ago, but the Royal National Institute for 
the Blind has only recently been able to 
undertake the printing into braille of the 
book. A pronunciation tape has also 
been prepared for blind users by Mr. 
J. C. Wells. Additional braille notes 
have also been prepared by Mr. Gething.

Last June a letter on Esperanto 
appeared in the braille magazine, 
Progress, following the fifth resolution 
of the union of European blind workers, 
which had been adopted in Brussels the 
previous year. This resolution recom
mended the compulsory teaching of 
Esperanto in all schools and institutions 
for the blind. The editor printed a num
ber of replies from blind Esperantists.
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THE BRITISH ESPERANTO ASSOCIATION (INC.)

OFFICIAL NOTICES
President: Dr. B. M. Cavanagh, M.A., D.Sc., F.B.E.A.

Hon. President: M. C. Butler, M.R.S.T.
Hon. Sec.: M. S. Bale, B.Sc. Hon. Treas.: P. Buttinger, B.Sc.

Secretary: H. E. Platt

Registered Office: 140 Holland Park Avenue, London, W .ll Tel. 01-727 7821 
Hours: Monday to Friday, 10 a.m. to 6.30 p.m.; Saturdays, 10 a.m. to 1 p.m.

NEW JUNIOR MEMBERS 
Moran, A. Birmingham 28

NEW MEMBERS

Clark, M. A. Wools ton, Southampton
Eckersley, Mrs. E. E. Chorley, Lancashire 
Goulding.MissJ.D. Seaford, Sussex
James, D. A. G.

Riddock, W. 
Rivett, Miss D. 
Robertson, I.

Pembroke Dock,
South Wales

Hamilton, Lanarkshire 
Kenley, Surrey 
Dar-es-Salaam,

Tanzania

DONATIONS TO GENERAL FUND

Previously acknowledged: £74 10s. 7d. 
Under 10s.: £1 Is. 6d.
10s.: Miss B. Bowell, Miss A. L. Bulley,

R. H. May.
12s.: Mrs. M. C. E. Dodd, C. W. Marshall, 

F. J. Rogers, D. Soen.
15s.: D. Kennedy.
20s.: E. Bailey.
21s. 6d.: E. F. Burn.
32s.: W. L. Brunton.
£4 Is. lOd: J. Murray.
£200: Mr. and Mrs. E. E. Yelland.
Total to 20th April, 1968: £288 0s. 5d.

DONATIONS TO 
“ THE BRITISH ESPERANTIST”

SUPPORT FUND
Previously acknowledged: £7 16s.
Under 10s.: 5s.
£1: E. Bailey.
Total to 20th April, 1968: £9 Is.

DONATIONS TO LIBRARY FUND
Previously acknowledged: £7 6s. 4d. 
Under 10s.: Is.
10s.: E. Bailey.
15s.: Mr. and Mrs. B. F. Boone.
Total to 20th April, 1968: £8 12s. 4d.

EXAMINATION SUCCESSES 
ELEMENTARY EXAMINATION 

By Correspondence

*Cardale, Miss F. E. Balgowlah, Australia 
*Dennys, Miss Audrey Willoughby, Australia 
Sherwood, Mrs. Joan Chatswood, Australia

ADVANCED EXAMINATION 
Oral

Clapham, Mrs. Jean 
Cornes, E. W.
Gibson, Mrs. Mavis 
Harding, Robert 
Oldfield, Mrs. Gladys 
Pease, Dennis 
Rodgers, Mrs. Janet

Whangarei, N.Z. 
Whangarei, N.Z. 
Auckland, N.Z. 
Taradale, N.Z. 
Whangarei, N.Z. 
Whangarei, N.Z. 
Onerahi, N.Z.

DONATIONS TO ADVERTISING 
AND PUBLICITY FUND

Previously acknowledged: £14 9s.
Under 10s.: 5s.
£1: E. Bailey.
Total to 20th April, 1968: £15 14s.

ADVANCED EXAMINATION 
By Correspondence

Palmer, Charles Ipswich, Suffolk

* Denotes a Candidate who has passed with 
Distinction.



SMALL ANNOUNCEMENTS
3d. per word. Minimum 3s. per issue. Prepaid

Copy must be received at the BEA office by the 20th o f the previous month

Jesuo diris al li: Ĉar vi vidis min, vi 
kredas; feliĉaj estas tiuj, kiuj ne vidis, kaj 
tamen kredas.

5-Zu Johano 20. 29.
Blazer Badges for Esperanto Chibs, indi

vidually made to your own design. Any 
quantity from six upwards. PORTU LA 
STELON! Full information from S. A. 
Cory and Co., 35b, Tooting Bee Gardens, 
LONDON, S.W.16. Membro de B.E.A.

An Unusual Charity—Norwich Jubilee 
Esperanto Foundation, a registered charity 
formed to promote international friendship 
by means of a common language. Awards 
travelships and prizes to young people, etc. 
Donations, bequests, information, please 
write Norman Williams, M.A., B.Sc., 
Egerton Park School, Denton, MAN
CHESTER.

The Workers’ Esperanto Movement sup
ports SAT. Details and magazine sent free, 
27 Argyle Road, ILFORD, Essex.

Please join an Esperanto Evening Class, 
beginners Wednesdays, intermediates Tues
days, in Stockwell and Waterloo Institute, 
185 Clapham Road, near Stockwell Under
ground. Visitors welcome.

Parolu kun Samideanoj per Magnetofono. 
“Sonbendamikoj” , Crutchfield Brae, Rook- 
wood, HORLEY, Surrey.

Brokantaj Libroj. Vendu aŭ donacu viajn 
eluzitajn librojn esperantajn aŭ prilingvajn, 
negrava la stato, al nova JEB-servo de la 
edinburgaj studentoj; plia informo kaj listoj 
de “Junulibro”, Associated Societies’ Hall, 
10 Nicolson Street, EDINBURGH 8.

Scouts ! Join the Scouts Esperanto 
League. Enquire 42 Westbourne Street, 
OLDHAM, Lancs.

Kompletaj jarkolektoj de LA REVUO kaj 
LITERATURA MONDO, krome diversaj 
raraj libroj, estas haveblaj ĉe s-ro Peranto 
Iserentant, Kerklaan 61, BRUGGE, Belgujo.

Malgranda stoko da MONDANO, la 
gazeto de mondcivitanoj, estas havebla ĉe 
la Brita Esperantista Asocio, 140 Holland 
Park Avenue, LONDONO, W .ll. 4-kajera 
jarkolekto (1967) kostas nur 15Ŝ. plus 
afranko lŝ.

The Colour Bar. Probably less than 1 per 
cent, of the users of Esperanto believe in 
racial discrimination. Alter that percentage 
by learning the International Language 
yourself and teaching it to others.

ONE W AY TO HELP
THE British Esperanto Association consists of men and women who believe that 

Esperanto is one of the important factors of modern progress; that by its aid 
international communication of every type is facilitated.

YOU are invited to co-operate in spreading a knowledge of Esperanto by completing 
the following application for membership:—
Subscription: 30s. per annum. Persons under 21 may join as Junior Members at half rates.

T o  the Secretary, T he British Esperanto Association (Inc.),
140 H olland Park Avenue, London, W . l l

I, ....................................................................................................................................................................................

hereby apply for membership o f  TH E BR ITISH  ESPERANTO ASSO C IATIO N  (Inc.) and enclose the first

Subscription o f  ....................... Signature....................................................................................................

Nationality Rank, Profession or Occupation................... ...........................„•...............

Address.....................................................................................................................................................

Date.............................................. .............................. Age (if under 21)..........................................



An essential requisite . . .

ESPERANTO-ENGLISH DICTIONARY
BY

MONTAGU CHRISTIE BUTLER

Member of the Esperanto Academy

In this up-to-date work words are generously shown in context. For 
most words synonyms and near synonyms are given, and references to 

works of Zamenhof abundantly quoted.

This is a dictionary both for the beginner and the expert.

It contains a wealth of botanical and zoological names.

An Appendix of Proper Names includes geographical names based on 
the findings of the Esperantist Commission for the Standardisation of 

Geographical Names.

La plej bona angla Esperanto-vortaro
(recenzo de J. C. Wells en Esperanto}

tute nova verko . . . bonega . . . oni povas nur miri, 
ke BEA povas liveri la libron kontraŭ tiel malalta 
prezo!. . . tre, tre ampleksa laŭ enhavo

(recenzo de H. A. de Hoog en Dia Regno}

Price : Twenty-five shillings
(Postage: One shilling)

Obtainable from the publishers

BRITISH ESPERANTO ASSOCIATION (Inc.) 
140 Holland Park Avenue, London, W .ll

Printed by Sumfield & Day Ltd., Station Street, Eastbourne, for the Publishers, The British Esperanto 
Association, Inc., 140, Holland Park Avenue, London, W.l 1
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