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Novjara saluto
de la Prezidanto de UEA
LEJ unue mi deziras al ĉiuj membroj de UEA vere bonan novan jaron I
En la lastaj monatoj nin renkontis multaj gravaj problemoj.
Interne de la Asocio ni devis pritrakti proponon pri ŝanĝoj de la nuna
statuto. Ne temis pri iu ŝanĝo de la bazaj principoj, sur kiuj kuŝas nia
asocio. Sed laŭ mia sperto estus dezirinde iom modifi la statuton por fari
nian asocion pli laborkapabla. La ĉefa punkto estis elekto inter la estraranoj
de ĝenerala sekretario, kiu estus nia oficiala reprezentanto je traktadoj kun
oficialaj instancoj kaj entute zorganta pri la monda propagando. La Centran
Oficejon gvidus Administranto. La propono signifis rompon de la ĝisnuna
principo, ke estrarano ne povas ricevi honorarion aŭ kompenson por sia
laboro. En nia tempo, kiam la plej granda parto de nia membraro estas
homoj kun modestaj aŭ kelkfoje mizeraj enspezoj, necesas laŭ mi sekvi la
novajn regulojn de la amatora sportistaro, laŭ kiuj ankaŭ amatoroj povas
ricevi kompenson—por certigi al ni daŭran subtenon de talentuloj. UEA
tamen ne estis preta akcepti tiun ŝanĝon, ĉar laŭ la ĝenerala voĉdonado la
nova statuto ne ricevis la necesajn f de la voĉoj. Por la nova statuto voĉdonis
11,262 kaj kontraŭ 4,412. La propono do estas malakceptita, kaj nun
restas al ni aŭ kontentiĝi pri la ĝisnuna stato aŭ eltrovi alian pli akcepteblan
solvon.
Nia aktiveco en la ekstera fronto aparte sin direktis al Unesko kaj al
Eŭropa Konsilantaro. Dank’ al la oferemo de la esperantistaro, oferemo
kiu montris modelan solidarecon kaj la unuecon de la esperantista popolo,
UEA povis sendi specialan reprezentanton la longan distancon inter Londono
kaj Montevideo, la loko de la 8-a Ĝenerala Konferenco de Unesko. Nia
reprezentanto estis D-ro Lapenna, kiu jam dum la Unesko-konferenco en
Parizo antaŭ du jaroj montris sian eminentan kapablon prezenti nian aferon
tiel ke kristaliĝis konkreta taŭga propono.
En la konferenco de Montevideo li—laŭ la multnombraj leteroj kaj
kartoj kiujn li sendis al mi en la daŭro de la konferenco—renkontis pri nia
afero eĉ pli da ignorado, pli da antagonismo, pli da malamikeco ol en Parizo.
Tamen liaj diskutoj kun kaj klarigoj al proksimume 300 delegitoj fine portis
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la rezulton, ke la konferenco akceptis la rezolucion, kies plenan tekston vi
trovas sur la kontraŭa paĝo. Per tiu rezolucio Unesko, la plej alta kultura
instanco de la mondo, rekouas la kulturau valoron de Esperanto por la scienco,
la edukado kaj la kulturo. Alia rezulto estis, ke Unesko akceptis nian

Asocion kun konsulta pozicio. D-ro Lapenna kaj lia kunhelpanto, Prof.
Fernandez-Menendez el Montevideo, faris unikan servon al nia afero, kaj
iliaj klopodoj neniam estos forgesitaj en la historio de Esperanto.
Samtempe kun la Unesko-konferenco estis aranĝita la unua Universala
Ekspozicio de Esperanto. Dank’ al aplaŭdinda subteno de esperantistoj el
ĉiuj mondpartoj tiu ekspozicio fariĝis grandioza kaj vekis ĉe la publiko
profundan respekton por nia lingvo. La tuta materialo de tiu ekspozicio
estos konservata kaj tiel utiligebla en la estonto.
Riĉa de okazaĵoj forpasis la jaro 1954. Mi esperas, ke la nova jaro portu
nian aferon ankoraŭ antaŭen sur la vojo al la ĝenerala akcepto de nia lingvo.

E. Malmgren
LABORO HERAELA

NTER la streĉoj akraj kaj senintermitaj, nia reprezentanto ĉe
U N E S K O , P ro fe so ro D -ro
Lapenna, ĵetis al ni unu post unu
senspirajn informetojn pri la lukto
en Montevideo kontraŭ situacio malfavora kaj ŝtoniĝinta kontraŭ nia
lingvo kaj afero.
La unua poŝtkarto portis la daton
30-a de Novembro :
Estas absolute neeble skribi iomfili
longe. Jen ĉefafoj : (1) Eksfiozicio
grandega sukceso— (2) UEA ricevis
konsultan fiozicion la 25-an—(3)
Rilate la Peticion la situacio estas
absolute senesfiera. La sola eta, eta
esfiereteto estas la fiarolado, kiun
mi intencas fari . . .
Ni scias, ke kiam Ivo Lapenna
konstatas senesperon, li tion faras,
ne fatalisme kaj lasante fali la manojn,
sed kuraĝe rigardante la faktojn kaj
same kuraĝe mobilizante siajn
grandajn spiritajn fortojn kontraŭ la
malagrabla realo. Tion ni konas, sed
tion ne konis egalgrade la duraj
oponantoj de Esperanto. Ili tamen
iel sentis, ke nia reprezentanto kaj la

I

afero, kiun li portas, povos ĝeni ilian
harmonian malŝatadon, ĉar sekvinta
bulteno sciigis nin, ke oni fine donis
al Prof. Lapenna tri minutojn por
defendi Esperanton, kaj nur post
parolado de dana delegito, kiu moke
kaj malklere atakis nian lingvon,
sukcesinte per tia maldigna histriona
ludo ridigi la ĉeestantojn.
Kian defendon povis fari D-ro
Lapenna dum tri minutoj ? Jen vere
estis motivo por faligi la manojn kaj,
kun plena honoro, raporti ke ni
malvenkis antaŭ la formacioj de
rezisto.
D-ro Lafienna uzis siajn tri minutojn
fior sobrigi la kunvenon. Brave !
Nu, kaj sekvis la voĉdono pri la
rezolucio. Ĝi estis malakceptita per
19 voĉoj kontraŭ 3, kun 20 sindetenoj.
Kaj tio estis preskaŭ la fino.
Preskaŭ—ĉar inter pokalo kaj lipoj
povas multe okazi. Tiun tagon la
Urugvaja Esperanto-Societo dissendis
raportojn alĉiuj Montevideaj gazetoj,
fokusante la konduton de la dana
delegito, kiu per tia frivola interveno
en serioza diskuto vere kompromitis
sian registaron . . .
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Rezolucio
akceptita la 10-an de Decembro 1954 de la
Generala Konferenco de UNESCO
A

J

EN la teksto de la rezolucio* kiun—malgraŭ la malaprobo de la Komisiono
—la ĝenerala kunsido akceptis (la 5-a punkto fariĝas nun la 4-a) :

La Ĝenerala Konferenco, post diskuto de la Raporto de la Ĝenerala
Direktoro pri la internacia peticio favore al Esperanto,
1.

notas la rezultojn atingitajn per Esperanto sur la kampo de internaciaj intelektaj interŝanĝoj kaj por la interproksimigo de la popoloj ;

2.

konstatas ke tiuj rezultoj respondas al la celoj kaj idealoj de UNESKO ;

3.

komisias la Ĝeneralan Direktoron plue sekvi la spertojn, kiujn
prezentas la utiligo de Esperanto por la edukado, la scienco kaj la
kulturo, kaj tiucele kunlabori kun Universala Esperanto-Asocio en
ĉiuj aferoj, kiuj interesas ambaŭ organizojn ;

4.

notas, ke pluraj membroŝtatoj deklaris sin pretaj enkonduki aŭ
plivastigi la instruadon de Esperanto en siaj lernejoj, elementaj aŭ
superaj, kaj invitas tiujn membroŝtatojn informi la Generalan
Direktoron pri la rezultoj atingitaj en tiu rilato.

Ne vane ni streĉis niajn fortojn por sendi specialan reprezentanton al
Montevideo. Ne vane D-ro Lapenna mobilizis ĉiujn siajn fortojn por skermi
ĝis la plej lasta momento de la batalo. D-ro Lapenna estas gratulinda.
Kaj ankaŭ la Esperanto-movado estas gratulinda.
* provizora traduko.
E. Malmgren, Prezidanto de U.E.A.
MEKSIKIAN REZOLUCION SEN
PUNKTO KVAR.

Eĉ tiam espero apenaŭ ekzistis.
Kaj ĉe tio ni supozis, ke falas la
kurteno. Oni forregalis nin per la
tuta pezo de aŭtoritato kaj strategia
supereco.
Ni faris nian dignan
proteston kaj sentigis al pluraj iom
da deca honto. Kaj ni povis foriri
el tiu malegala lukto kun vundoj sed
ankaŭ kun honoro.
Tion ni pensis.
Kaj subite, el pura ĉielo, trafis nin
lasta telegramo :

Do la ĝenerala kunsido renversis la
voĉdonon de la komisiono ? Sed kiel
oni manovris kaj elluktis tion ?
Estas neeble tion nun detali. Kaj
prefere D-ro Lapenna rakontu mem
al ni tion en deca pleneco. Tion ni
do legos en la februara numero. Kaj
dume ni salutu kun profunda dankosento la genion kaj la titanan energion
de nia protagonisto, Profesoro Ivo
Lapenna.
R.R.

VENDREDE PLENO AKCEPTIS

Dura==malmola.
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Esperantismaj Problemoj
LA ENKONDUKO DE ESPEBANTO

E la komenco de nia movado,
la problemo pri la enkonduko
de 1’instruado de Esperanto en
lemejo okupis la spiritojn.
Jam
diversfoje kaj sub diversaj aspektoj
ni traktis en ĉi tiuj kolonoj tiun
problemon. La situacio post la dua
milito devigas ree prilumi la tutan
aferon.
D-ro Zamenhof kredis aŭ supozis,
ke sekve de premo de granda nombro
de Esperantistoj, la registaroj serioze
ekzamenos, konstatos kaj konkludos
fine favore al nia ideo. Pri la pure
teknika flanko de “Esperanto en
lernejon” ni ne parolas tie ĉi, sed nur
pri la principo mem. La ideo de la
“popola premo” do de malsupre al
supre estas konkludo laŭ analogio,
o b s e r v ita ĉe so c iaj m o v ad o j.
Montriĝis nun, ke tiu ĉi analogiaĵo ne
valoras por ni, la nombro impona
por atingi tion neniam ekzistos.

D

La dua ebleco estus la kontraŭa :
de supre per interkonsento registara,
laŭ invito de unu aŭ pluraj registaroj
progresemaj. Je tio ni rajtis esperi
en jaro 1914 kiam eminentaj Esperantistoj francaj (Generalo Sebert,
Profesoroj Boirac, Bourlet, Cart kaj
aliaj) preparis la vojon je tia paŝo,
La deka kongreso de Esperanto en
Parizo 1914 devis esti unu el la famaj
“mejloŝtonoj” sur nia vojo.
La
katastrofo de 1914 kaj ĝiaj sekvoj
variaj post 1918nuligistiunĉiesperon.
Analogiaĵo je tiu ĉi vidmaniero
ekzistas : Siatempe la ĝenevano Henri
Dunant rekte sin turnis al la monarkoj
eŭropaj iniciatante la kreon de
organismo konata al ĉiuj : La Internacia Komitato de la Ruĝa Kruco.

La Ligo de Nacioj

Nova lumo ekbrilis por ni en la
kreo de la “Ligo de Nacioj” kun
centro en Ĝenevo. La Ligo de Nacioj
vekis esperon je pli bona tempo ĉe
ĉiuj popoloj. La gvidvorto “ne plu
milito” trovis ĝeneralan aprobon.
La Esperantistoj vidis en la Ligo de
Nacioj realigon de ideo dorlotita de
ili. Se la kreaĵo de Prezidanto
Wilson ne estis perfekta ĝi tamen
estis perfektigebla. Dependas de la
homoj vokitaj por meti en praktikon
la belan programon. Nu unuavide
ŝajnis ĉio bona, inter la gvidantaj
personoj troviĝis eminentuloj de
internacia reputacio, batalintaj por
pli bona ordo intergenta.
La Ligo de Nacioj, areopago, se ne
de la popoloj, almenaŭ de delegitoj
de registaroj, okupiĝis ĝisfunde pri
“Esperanto kiel internacia helplingvo” . Nenio mankis por sukcesigi
la grandan penadon esperantistan
koncentrigitan en la manojn de
Edmond Privat. Sed la “fortoj de
1’pasinto”, la naciismo ree venkis.
Rimarkinde ja estas, ke estis precize
la Franca registara delegito ĉe la Ligo
de Nacioj subtenita de satelitoj (laŭ
kultura vidpunkto) kiu faligis ĉiun
deziron eĉ tre moderan de progresemuloj. Oni volis vidi en Esperanto
danĝeron por la nacia (legu franca}
lingvo, dume la danĝero venis pli
poste de tute alia flanko.
Interŝtata akordo

Post tiu ĉi malkontentiga fino, nia
rigardo turniĝis je alia taktiko. Se
oni ne povos ion atingi ĉe la Ligo de
Nacioj kaj subidee ĉe la grandaj
regnoj kun lingvoj tutmonde uzataj,
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tiam ni nin turnu al la mezaj kaj
malgrandaj regnoj kiuj ĝenerale
apartenas al la grupo de la ‘‘periferiaj ’’
lingvoj malmulte uzataj ekster propra
teritorio (bulgara, ĉeĥa, finna, hungara,
jugoslaviaj, pola, rumana, slovaka
k.a.).
La ideo estis, gajni la
decidantan povon en kvin aŭ ses tiaj
regnoj por “interŝtata akordo” pri
eksperimento samtempa kaj samspeca, de instruado de Esperanto.
Interesaj klopodoj rajtigis esperi
atingi ion konkretan. La perturbo
tutmonda post 1928, la ekkomenco
de la granda krizo, nuligis ankaŭ
tiun ĉi planon.
UNO kaj UNESKO

Pasis la dua tutmonda militado,
lasinte ruinojn materiajn kaj moralajn
de neperceptebla amplekso. Tamen
la homa genio kaj volo sukcesis
grandparte malaperigi multon de la
ruinoj materiaj. La moralaj ruinoj
restis.
Atentinde estas, ke nia
movado, pleje tuŝita de la katastrofo,
reprenis sian pozicion, spite la malgrandiĝon teritorian pro forfalo de
gravaj landoj en orienta Eŭropo kaj
la ŝanĝinta situacio prilingva. La
neceso anstataŭi jam mortintan Ligon
de Nacioj per io alia kondukis al la
kreo de federiĝo, la “Unuiĝintaj
Nacioj”. Bazante sin sur spertoj
faritaj, la respondecaj homoj alkroĉis
al UNO organismojn aŭ suborganizaĵojnkunesplorantaj kaj plenumantaj
roloj. Inter ili tre grava : UNESKO.
Komisiita kuraĝigi kaj akordigi ĉion
pri eduko, scienco kaj ĝenerala kunlaboro, UNESKO vole-nevole devis
ankaŭ sin okupi pri la lingva problemo.
La kunveno okazinta en Montevideo
estis la videbla signo de la priokupo.
Oni devas rimarkigi ke UNESKO
ne estas organismo kiu povas ordoni
aŭ dikti ion. La maksimumo kiun

ĝi povas fari estas konstati kaj
rekomendi sur bazo de faritaj esploroj.
Eŭropa Unio

Alia ebleco por ni estas la Eŭropa
U nio, la E ŭ ro p a P a rla m e n to ,
se oni rajtas jam ĝin nomi tiel, en
Strasburgo.
Se UNESKO estas
tutmonda, tiam la Eŭropa Unio estas
nur eŭropa, kaj nunmomente la
disŝirita malnova kontinento prenos
eble ŝtatjuran formon apud la
geografia. En Okcidenta Eŭropo la
lingva komplikeco jam naskis
strangajn ideojn. Lasttempe dum la
manovroj de la fremdaj trupoj en
Germanujo, ree evidentiĝis, ke
ekzistas lingva problemo. La transdono kaj kompreno de ordonoj
renkontis gravan malhelpon, afero
tute atendebla. Iu sagaculo nun
proponis kompili frazaron elementan
en la diversaj lingvoj por laŭdire
"faciligi” la komprenon. Oni nomas
tion la Natonezia lingvo (NATO aŭ
OTAN=Nord-Atlantika Organizaĵo).
Tie malfermiĝas por ni agadkampo,
prilaborata jam de pluraj aktivuloj.
Konkludo

Konstatiĝas el la antaŭa skizo, ke
multo estas farenda. Eĉ eta sukceso
en ia direkto estas ofte frukto de
persista, longa laboro de multaj
kunlaborantoj.
Konsiderante la
modestajn rimedojn personajn kaj
financajn oni devas ŝpareme uzi
ambaŭ, sed disponi je ili en vere
decida momento. Kiam kaj kie tio
okazos, ne estas direble nun.
Trudiĝas ankaŭ la demando pri la
nuntempaj bezonoj de nia movado
por krei taŭgan atmosferon, pretan
akcepti niajn ideojn. Ne la teknikaj
rimedoj sukcesigos ion, sed la preteco
en decida momento kaj volo venki.
Hans Jakob
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Violet C. Nixon :

Infanoj de la M ondo
K STERO R D IN A R E interesa
entrepreno en Japanujo sin
esprimas per la vortoj, “Infanoj
de la Mondo” . Multaj Esperantistoj
jam informiĝis kaj laŭdis, sed laŭdo
ne sufiĉas. La entrepreno nepre
sukcesu, ĉar ĝi estas “grava pruvokazo por montri al la publiko la
efektivan valoron de Esperanto kaj
potencon de Esperantistaro” . Iom
post iom la metodo kaj celo pliklariĝis.
“Multaj lernolibroj de la japanaj
lemejoj havas informon pri Zamenhof
kaj Esperanto, sed la publiko ankoraŭ
ne plene vidas ĝian p rak tik an
utilecon.”

E

La unua paŝo estis farita, kiam
dum novembro, 1953, la libreto “E1
Japana Lando kaj Popolo” estis
vaste disdonita. Tiu libreto konsistis
el verketoj pri la propra vivo kaj
spertoj de japanaj infanoj, elektitaj
el japanlingvaj volumoj kaj tradukitaj
Esperanten. La firmao, Heibonsha,
en Tokio, sperta pri gravaj eldonaĵoj,
i.a. “Granda Vortaro de Japana
Lingvo”, “Lando kaj Moroj de Tutmondaj Nacioj” eldonis entute 8
volumojn pri la japana lando kaj
popolo, bazitajn je la verketoj de
lernejaj infanoj, inter la aĝoj de 6-17,
kun la celo konatigi la infanojn de
Japanujo unuj al aliaj. Progresema
eduka movado, kiu havas 30-jaran
sperton, sed estis subpremita dum la
milito, nun agas vigle, kaj la gvidanto
de tiu movado prizorgis la Japanan
Geografton kompilitan el Infanaj
Skribafoj. “Oni opinias, ke en la
verkoj de infanoj, la dum-kaj postmilita japana socio estas reale kaj
vive respegulata, sen la sinĝeno de
plenkreskuloj” .

Mi persone ricevis ĉiun volumon,
300-paĝan, bone presitan, kun
ilustraĵoj, mapoj, diagramoj. Car mi
komprenis nur unu vorton, “Osaka”,
sur bildo de stacidomo, oni ĝentile
sendis resumon Esperante kun la
postveninta volumo. Por doni ideon
pri la metodo kaj enhavo, jen estas
kelkaj temoj kunligitaj kun la
industria zono de Norda Kyŭshŭ :—
“Vagonaro veturas sub la Maro”—
dekjara knabo skribas, “La timo
premis mian koron, kiam mi pensis,
ke la maro estas super mia kapo”, sed
li kalkulas la elektrajn lampojn kaj
admiras la sciencistojn. Poemo pri
“Ferfandejo” de knabino dekunujara
diras, ke laboristoj sub la altaj
kamentuboj aspektas kiel nanoj, sed
la kamentuboj estis konstruitaj de
ili. ŝi admiras la kapablon de la
homaro. Simile pri la rizaj kaj
maraj regionoj. Kiom mi bedaŭras,
ke mi ne scias legi la japanan lingvon !
La projekro plivastiĝis. Per la
helpo de Esperanto oni decidis eldoni
15 volumojn pri la mondo por japanaj
infanoj, por ke ili lernu per la verketoj
de infanoj mem pri la hejma, lerneja,
kampara kaj urba vivo. Oni ne
deziras geografiajn priskribojn, sed
personajn rakontojn, kiuj ne rekte
montras la nuntempan socion. La
serio komenciĝos (espereble en
februaro, 1955) per la franca volumo,
kiu relative glate progresas.
Oni
ricevis multajn kolektojn de infanaj
verketoj, plejparte ne faritaj speciale
por la libro, ĉar en Francujo estas
movado, kiu edukas infanojn per
verketoj pri la ĉiutaga vivo. Oni
raportas proksimume 7,000 erojn de
multaj subtenantoj.
La intenco
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estas, ke volumo pri Britujo kaj
D ekdujara knabino skribas :—
Irlando sekvu.
Oni jam alvokis, “Kiam mi hazarde vekiĝis en nokto,
sendante personajn leterojn al pli ol mi vidis lumstrion venanta tra glit300 samideanoj, sed ankoraŭ mankas Pordoj de apuda ĉambro. Jam ne
sufiĉe da manuskriptoj. Oni supozus, aŭdiĝas bruoj de tramveturo. Mia
ke estas facila afero havigi kelkajn patro ankoraŭ skribas manuskripton.
vivajn verketojn el ĉiu urboparto, Li estas ĉefredaktoro de infana gazeto
urbeto kaj eĉ vilaĝo, kie estas . . . ” Naŭjara knabo diras :—“Mia
Esperantisto, sed ne ! En la lernejoj, patro faras lignokarbon. Se mi ne
la temaro estas tiel postulema ke faras karbon, mi ne povas manĝi; pro
ofte la tempo mankas, kaj kiam, dum la karbo, ni povas manĝi. Tiel dirante
klastempo, verketoj estas skribataj, li faras karbon.
Lia mano estas
tiuj ofte estas iom sensukaj. Cu tio sanganta. Malgraŭ tia peno, li faras
estas respeguliĝo de niaj grand- karbon, mi pensis. Vento forblovas
nombraj klasoj kaj laborpremitaj fumon de karboforno.
ŝajnas, ke
instruistoj, aŭ ĉu la kialo estas en la baldaŭ elbakiĝos la karbo. M i aiportas
karaktero de la britoj mem ? La lignon sur glitveturilo. Baldaŭ mia
plej sukcesa verketo skribiĝis en iu alfiortafo sufiĉos fior unu forno.
hejmo de 13-jara knabino dum Pensante tiel, mi rafiidis.” Dekkvinperiodo de du semajnoj. Sed feliĉe, jara knabo pritraktas la vendon de
mi aŭdas ke nuntempe alvenas pli la bovido. “La aŭkcio okazis la \5an
multaj kaj plibonkvalitaj eroj, tamen de decembro. Tiun tagon mia fiatro
nesufiĉaj.
kaj mi firizorgis nian bovidon. N i
brose fiurigis la harojn kaj lavis fier
La Redakcio de “Infanoj de la akvo la fiiedojn. Nokte ni nutris ĝin
Mondo” lastatempe, kiel plua paŝo, fier multe da hordeo, ĉar estis la lasta
eldonas dum onatan in tern acian nokto— Subite mi memoris la herbinformilon, plejparte en Esperanto, kovritajn riverbordojn, kie mi ludis
kun novaĵoj kaj ekzempleroj de kun la bovido.”
infanaj verketoj kiel montriloj. ĉi
Komparu la metodon de angla
tiu interesplena gazeto estas havebla
po du ekzempleroj kontraŭ unu knabino dekunujara en mezlanda
internacia respondkupono: jara- industria u rb o :—“Nia domo estas
bono—3. Gi celas esti kunligilo inter konstruita el brikoj kaj la tegmento
kunlaborantoj en multaj landoj. Oni estas farita el ardezoj, same kiel tiuj de
forte konsciiĝas per la plejmulto el la ĉiuj aliaj domoj sur nia strato. ĉe la
citaĵoj, ke la japana infanaro havas strato estas la frontĉambro, kaj afiud
intiman scion pri la streĉa laboro en ĝi estas la sidĉambro kaj apud tio
fabrikejoj, minejoj, sur la kampoj, estas la kuirejo, kie mia patrino
kaj pri la vivoriskoj. Se oni volas firefiaras nian tagmanĝon : viandon,
bildigi landon kaj popolon sendube terfiomojn kaj legomojn. Ekster la domo
tiaj faktoj estas bazaj, tamen ne la ni havas longan ĝardenon kun multaj
tuto. Mirige estas, ke infanoj povas floroj, ekzemfile violoj kaj floksoj. Je
tiel trafe kaj flue sin esprimi. Oni la fino de la ĝardeno estas budo fior la
admiras ankaŭ la lertan tradukadon iloj. Afiud ni estas fabrikejo, kie oni
de la Esperantista stabo, kiu faras bieron. Kelkfoje oni fiovas flari
komprenas la anglan, francan kaj la malton. La plimulto de la fabrikejoj
estas malnovaj kaj malfiuraj.
El
germanan lingvojn.

8

E spera n to

Jan u aro

Tra la Mondo
Esperantista
Aŭstralio

Esperanto uzota en grava internacia ekspozicio.
La Aŭstralia Asocio de ModelSocietoj aranĝos dum Aŭg./Sept. 1955
sian 5-an Grandan Internacian Foiron
de Modeloj en Melburno. Gi okazos
en la plej granda ekspoziciejo de la
suda duonsfero kaj oni atendos proks.
250,000 vizitantojn. La organizantoj
disponigos al la Aŭstralia E-Asocio
senkoste grandan standon kie oni

kamentuboj venas futno kaj ĝi nigrigas
la domojn . . . ”.
Laŭ reviziita listo sekvos la volumoj
pri ĉinujo kaj Koreujo ; Germanujo,
Nederlando kaj Belgujo ; Finnlando,
Islando, Svedujo, Norvegujo k.t.p.
Eĉ nun oni alvokas, preparas, kolektas.
ĉu ne urĝa kaj inda tasko por ni
ĉiuj en la diversaj landoj subteni
praktike per la sendado de verketoj ?
“La japanaj infanoj volas konatiĝi
kun alilandaj samaĝaj geknaboj, kaj
samtempe ili volas scii ĝenerale la
karakterizon de ilia lando kaj popolo.
Tial nia projektita libraro devas esti
unue viva verkaro de infanoj kaj
samtempe ĝi devas iom servi kiel
kulturgeografia lernolibraro.
Tiun
lastan parton eble ni povas plenumi
p er n iaj p ro p ra j k o m e n ta ria j
rimarkoj ’’. Sed oni bon venigas ĉiuj n
helpajn materialojn, desegnaĵojn,

montros modelojn ensenditajn de
E-istoj tutmondaj.
La Prezidanto de la A.A.M.S.,
S-ro L. Elliott, nun vizitas Eŭropon
kaj dume kontaktos kun E-kluboj
kaj -delegitoj por peti ilian kunlaboron. Jen unika okazo por montri
la gravan rolon de universala lingvo,
ĉar ni esperas ricevi multajn modelojn
pere de la tutmonda E-movado.
La organizantoj serĉas bonajn
modelojn de ŝipoj, vagonaroj, aŭtomobiloj, motorboatoj, aeroplanoj, kaj

fotografaĵojn, eĉ librojn kaj bildojn
faritajn por infanoj. Necesas uzi
Esperanton se la lingvo ne estas la
franca, angla aŭ germana, kaj ĉiam
malfacilaj vortoj devas esti klarigitaj.
Kompenson oni volonte faras per
respondkuponoj kaj aliaj rimedoj.
Oni povas meti fingron sur la
mankojn de tia metodo prezenti la
mondon, sed la idealo kaj la rimedo
estas ja homecaj, inspiraj. Ni admiru
kaj tuj agu.
N .B .— Adreso estas : H eibonsha, L td .,
Redakcio de Infanoj de la Mondo No. 4,
Yonbancho, Chiyodaku, Tokyo, Japanujo.

Pri la Festtaga Konkurso de
la Prezidanto (decembra n-ro)
vidu la informeton sur p. 25 !
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aliajn modelojn kiuj respeguios
naciajn karakterojn. Ĉar nur malmultaj model-konstruantoj estas
samtempe ankaŭ E-istoj, ni petas ke
lokaj samideanoj kontaktu kun lokaj
model-konstruantoj kaj informu ilin
pri la ekspozicio. Modelojn kun
priskriboj (en Esperanto) oni sendu
ĝis la 15-a de Julio 1955 a l :—
Aŭstralia Esperanto-Asocio,
Box 2122 T, Elizabeth St.,
Melbourrie, Aŭstralio.
Bonvole notu ke ordinara marpoŝto
daŭras al Aŭstralio proks. 8-10
semajnojn.
La organizantoj pagos la koston
por resendi la modelojn post la
ekspozicio.
Ni estas certaj ke ĉiu E-organizaĵo
povos helpi kontakti model-konstruantojn kaj tiamaniere pruvi ke
Esperanto povas ludi gravan rolon
en internaciaj aferoj. Nur tre malofte
ni havas la eblecon partopreni en
tiel granda entrepreno (30 nacioj
partoprenos).
Aŭstrujo
Kvar samideanoj ordenitaj

La Aŭstra federacia prezidanto,
Generalo (D-ro honoris causa) Theodor
Korner, konata akcelanto de la aŭstra
Esperanta movado, distingis per la
Granda Ora Honorinsigno kvar
famajn pionirojn de nia afero en
A ŭ stru jo . Ili e sta s la honorprezidantoj de A.E.F. ĝeneralpoŝtdirektoro sekcia ĉefo D-ro Karl
D w orschak ; federacia m inistro
emerita, prezidanto de la kalkula
kortumo D-ro Inĝ. Hannes Frenzel;
la fondinto de la Aŭstra laborista
E-movado kaj urbestro de Vieno
S-ro Franz Jonas, kaj la fondintoPrezidanto de la Internacia Esperanto-Muzeo, Kortega Konsilanto
Hugo Steiner.
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Aldone al tiu konstelacia brilo de
distingoj, ni eksciis, ke S-ano
ministeria konsilanto D-ro Rudolf
Fischer, ano de A.E.F., estis fine de
Aŭgusto nomita ŝtata Sekretario
(Vicministr o) de la federacia ministerio
por komerco kaj rekonstruo. Ni kore
gratulas al niaj meritplenaj samideanoj pro la altaj honoroj.
ĉeĥoslovakio*
Estiĝis arta kolektivo
“ La Verda ĉaro de Julio Baghy”

“M i revis ftri organizado de aktortrufto ftor migre viziti la grandajn
urbojn de la mondo kaj ftrezenti artajn
vesfterojn . . . mi volis organizi trufton
kun la nomo “Verda ĉaro”. Nu,
intervenis la milito kaj . . . kaj mia
revo restos ftor la ftosteuloj, eble ftor
vi . . . Cu vi ne volus transftreni tiun
ĉi taskon ?”
Tiel skribis J. Baghy en unu el siaj
leteroj. Longe estis ĉi impulso nur
sur la papero de la letero, ĝi tamen
ne estis forgesita. Ĝi instigis al arta
laboro, ĉiam pli kaj pli respondeca
kaj sistema. La deklamaj kaj teatraj
vesperoj en la Prahaa klubo kaj en la
someraj kolegioj, en Kost kaj Doksy
metis sur nin taskojn ĉiam novajn
kaj pli kaj pli postulemajn—kaj tiel
iom post iom estiĝis malgranda arta
kolektivo, kapabla realigi la ideon
de la poeto kaj aktoro J. Baghy pri
la Verda ĉaro. Kaj kiam atingis nian
klubon la sciigo pri la ĝojigaj rezultoj
de la Belarta Konkurso en Haarlem,
kie la ĉeĥoslovakaj samideanoj, anoj
de’ la Prahaa klubo, akiris kvin el la
dekkvar premioj, estis proponite
aranĝi en la klubo vesperon de la
premiitaj konkursaĵoj. Jen tasko,
kies plenumiĝo indas esti transprenita
de arta kolektivo, portanta fiere sur
sia ŝildo la titolon “la Verda ĉaro de
Julio Baghy”. Eĉ se la portempaj
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cirkonstancoj ligas la radojn de nia
ĉaro al la hejmaj ŝoseoj, tajnen ni
volas labori tiel, ke ni povu bone
reprezenti nian arton ĉie, kie brilas
la verda stelo. La honora titolo sur
nia ŝildo estas ankaŭ honora devo
por nia venonta laboro kaj ni deziras
el koro, ke tiu ĉi arta laboro alportu
ĝojon al sia spirita patro Julio Baghy
kaj utilon al la bela ideo de Esperanto.
Tiel raportas la arta kolektivo “La
Verda ĉaro de J. Baghy”. Ni esperu,
ke laŭeble baldaŭ ĝiaj artprogramoj
povos esti prezentataj al internacia
publiko, kiel ili meritas.
* M i opinias, ke tiu formo io m 1 p li
respondas al la realo, ol ‘ĉenoslovakujo’.
La ĉeĥaj samideanoj akcentas, ke neniu estas
'ĉeĥoslovako’ loĝanta en ia ĉehoslovakujo :
oni estas aŭ ĉeĥo, aŭ slovako, kaj ambaŭ estas,
el ŝtata rigardo, ĉeĥoslovakianoj. M i mem
toleras ambaŭ landformojn : ĉeĥoslovakio
(blokvorto) kaj ĉeĥoslovak-ujo. (Kaprica
penso : eble ĉeĥoslovako estus tamen iu kun
m iksitaj gepatroj ?)—-R .R .
Bmo

La kluba vivo estas ĉiam tre vigla,
vizitoj 30-50 personoj. La klubprogramoj estas konstante tre
altnivelaj, prelegoj en bonega Esp.
pri temoj indaj je altlerneja katedro,
en daŭro ofte de 80-120 minutoj !
Malgraŭ nia izolo, kaj malgraŭ tio,
ke ni ne povis afiŝi nek anonci en la
gazetoj, ni ree post dujara paŭzo
komencis E-kurson, kaj senpene aliĝis
33 komencantoj ! Do ni estas neekstermeblaj.
E l letero.
Atentu, ke la limdato por
ricevo de verkoj en la Belarta
Konkurso estas la 31-a de Marto.
Verkojn 4-ekzemplere al S-ro K.
Lawrence, 244 Quinton Road,
Birmingham 17.
Vidu la
novembran n-ron !

Francujo
“ Tutmondaj amikecoj”

Miloj da francoj kaj francinoj
deziras konatiĝi kun simpatiaj alilanduloj, por korespondi, interŝanĝadi,
ricevi vizitojn, pasigi libertempon
ktp.
Tial stariĝis granda senpaga
k o re s p o n d p e ra se rv o A m itie s
mondiales (Tutmondaj amikecoj), kiu
nun aldonis Esperanton al la lingvoj
angla, franca, hispana, germana,
itala, kiujn ĝi uzas. Plenajn detalojn
donas cirkuleroj en ĉiu el la supraj
lingvoj kaj riceveblaj ĉe “Amities
M o n d ia le s ” ( E s p e ra n to -f a k o )
MULHOUSE (70), Francujo. Se vi
deziras tuj uzi la servon, la procedo
estas plej simpla : oni nur sendu
sian nomon kaj adreson, kun noto
pri aĝo, civila stato (fraŭlo ktp),
profesio, lingvo uzota, temoj de
korespondo, objektoj proponataj aŭ
interŝanĝotaj ktp.
L a supra atingo de la Mulhouse-anoj
ŝajnas al ni plej feliĉa kaj loga okazo por,
interalie, dem onstri la trium fan superecon
de E speranto kiel interkom prenilo an taŭ la
naciaj lingvoj. Ni rem em oras sim ilan
iniciaton el la j. 1928, kiam la laborista
E-m ovado kam panjis la kolektivan korespondadon in ter industriaj laboristoj diverslandaj. Ankaŭ tiam oni uzis E speranton
apud la naciaj lingvoj.
S tatistiko el
U krainujo por la d irita jaro m ontris, ke
trafikis 14,000 leteroj en E speranto, dum
en la du ĉefaj naciaj lingvoj uzataj, la angla
kaj germ ana, iris kune n u r 2,000 leteroj.
L a nacilingvaj rilatoj emis velki kaj fiaski,
precipe kiam ektem is pri teknikaj aferoj,
dum E speranto facile m astris ĉiun tem on,
d an k ’ al sia rim edriĉa aglutina karak tero .—
Ankaŭ sen la supra ekzemplo, ni povas ĉie
konstati la m alvastan gamon de intertra k ta d o ebla ce du homoj uzantaj nacian
lingvon, kom pare kun la libera svingo de la
pensoj tr a ĉiuj sferoj kiam tem as pri
Esperanto.
Ni varm e adm onas n iajn
gelegantojn uzi fervore kaj energie la supran
iniciaton, ĉar tu te certe la poliglota organizo
Am itiĉs Mondiales ne povos ne rim arki,
post unu-du jaroj, la viglan funkciadon de
E speranto kaj la skalon kaj prosperon de
ĝia uzado.— R .R .
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Italujo

Triumfo de
esperantista
liutmajstro

A bildo montras du rniniaturajn
i violonojn, per kiuj majstro Peter
Tatar en Cremona venkegis en
konkurso pri kreo de komerca
memoraĵo pri la urbo. Baldaŭ oni
komencos grandskalan produktadon
de tiuj violonetoj. Tia ideo por signi
la urbon de la glora Stradivari estas
eminente trafa, kaj same eminenta
estas la metia arto en tiuj etaj
modeloj.
E1 sia patrolando Hungarujo, Peter
Tatar atingis Italujon en la jaro 1933.
Tiam li sciis nur la hungaran lingvon
kaj Esperanton kaj dum longe li
povis interparoli nur kun samideanoj.
Jam lerta lignaĵisto, li laboris en
kelkaj italaj urboj kaj precipe en
Milano. Post kelkaj jaroj li translokiĝis al Cremona kaj enskribiĝis
kiel lernanto ĉe la Internacia Lernejo
de Liutfabrikado. Li rapide progresis
kaj post kelkaj jaroj li estis nomita
Majstro-instruanto en tiu lernejo.

I

Samideanon Tatar oni klasifikas,
ne inter la artlaboristoj, sed inter la
artistoj de sia fako. E1 la manoj de
Tatar foriras nur ĉefartaj laboroj.
Pri S-ano Tatar, UEA-fakdelegito
por liutfabrikado, skribis la lokaj kaj
eĉ naciaj gazetoj kaj pri li oni parolis

en radiodissendoj. Antaŭ unu jaro
li sukcese elpetis italan naciecon.
Cremona agitas

La propaganda kampanjo en
Cremona bele ekmarŝis per parolado
ĉe la Arta kaj Kultura Societo
Leonardo pri Esperanto kaj la
internaciaj problemoj de la hodiaŭa
vivo. Impone kaj intereskapte parolis
Prof. D-ro G. Canuto, Rektoro de la
Universitato en Parma kaj Prezidanto
de I.E.F. Venis multaj demandoj,
kaj la oratoron oni longe ovaciis.
Samloke oni aranĝis Esperantan
ekspozicion viglan kaj rivelan;
parolado kaj ekspozicio estis ambaŭ
bone raportitaj en la urbaj ĵurnaloj.
La a rta kaj k u ltu ra societo
Leonardo a te n d a s nun ric e v i
pentraĵojn kaj desegnojn de geknaboj,
pri kio oni disdonis abundajn
cirkulerojn en Haarlem. Bedaŭrinde
ĝis nun malmultaj samideanoj sendis.
Ni volas aranĝi en printempo internacian ekspozicion el la verkoj, kiun
vizitos lernejestroj kun lernantaroj.
Poste la ekspozicio migros al aliaj
urboj.
Nia kampanjo vigle startis : ĝi ne
falu ĉe la dua ŝtupo ! Kontribuojn
oni sendu al Luigi Topi (del.), Vojo
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Garibaldi 64, CREMONA. Reŝanĝe
la Societo sendos belajn turismajn
broŝurojn pri Cremona k.a. italaj
urboj.
Jugoslavujo
La Ekonomia fakultato en Zagreb
enkondukis Esperanton

La Ekonomia fakultato de Zagreba
Universitato enkondukis en sian ĉijaran studprogramon inter la aliaj
lingvoj ankaŭ Esperanton.
Kiel
lektoro de Esperanto estas konkurse
elektita D-ro Ivo Boroveĉki. Indas
mencii, ke ankaŭ pli frue, antaŭ la
lasta mondmilito Esp-o estis instruata
en tiu ĉi altlernejo. Ek de la jaro
1927 la funkcion de honoraria docento
por Esperanto ĉe tiama Ekonomikomerca altlernejo okupis D-ro Duŝan
Maruzzi.
Pula. Dank’ al inteligenta penado
de S-ro St. V. Stojniĉ, Esperanto kaj
Mnemoniko estas nun fakultativa
lemobjekto en la Ekonomia Mezlernejo de Pula. S-ron Stojniĉ oni de
nun oficiala pagas (antaŭa instruo
estis senpaga aŭ kotiza). Li havas
3 lecionojn semajne kaj al la kurso
aliĝis pli ol 40 gelernantoj. Li uzas
sian propran lernolibron.
Svedujo

••
En la Kristana metropolo Orebro
okazis la 5-7 de Nov. studkurso por
Svedaj KELI-anoj kaj Esperanta
Diservo. Partoprenis kvardeko da
membroj plus multaj vizitantoj el la
distriktaj E-kluboj. S-ino AlamoSandgren faris kvin prelegojn pri la
temo “Esperanto en la servo de
1’K ris ta n a m isio ” , kiuj donis
impulsojn al vigla diskutado. La
ŝ ta to k iel k u tim e pagis ŝian
honorarion krom vojaĝa kaj restada
kostoj.
Antaŭ la kurso ŝi faris

Januaro

publikan varboprelegon en la baptista
preĝejo de la ĝemela urbo Kumla.
Kaŭze de la renkontiĝo estis
montrata en Orebro la rondiranta
ekspozicio de religia E-literaturo.
Post tiu ĉi serio S-ino Sandgren faris
en ĉi tiu aŭtuno jam 80 prelegojn en
aŭ pri Esperanto. ŝi preskaŭ tuj
daŭrigis al la provinco Dalekarlio kaj
finos la sezonan laboradon per dektaga prelegado antaŭ Kristnasko en la
sveda ĉefurbo.

Nekrologo
Brendgens. Je la 29a de septem bro
m ortis pro apopleksio S-ro P au l Brendgens,
el Mainleus, Germanujo.
Hodges. Mortis S-ro J. A. Hodges de
Rangiora, Nov-Zelando, je la 7a de majo,
1954.
Schatz. L a 25an de septem bro, je aĝo 52,
subite m ortis S-ro H. G. Schatz, el Brooklyn,
Usono, post operacio pro kancero. Li estis
tre populara ano de la N ovjorka E sperantistaro.
Tamminen. A ntaŭa Delegito nia, S-ino
Elm i Tamminen, de Helsinki, Finnlando,
m ortis la 18an de oktobro, je aĝo 70.
Balys Giedra
Mortis en ekzilo, ie en Siberio, Balys
Giedra, unu el gvidantaj L itovaj E sperantisto j. L a dato de lia m orto estas nekonata—
verŝajne en M arto 1953. B alys Giedra
studis juron en la U niversitato de Vitoldo
la Granda, en K aŭnas, poste estis im posta
inspektoro en Szakial. K o n ata pacifisto, li
partoprenis internaciajn packongresojn. Li
estis aktiv a E sperantisto kaj unu el gvidaj
membroj
de Lietuvos
E sperantininku
Draugija (Asocio de E sperantistoj de
Litovujo) kies prezidanto li estis dum
kelkaj jaroj. Li publikigis litov-E sperantan
vortaron, kelkajn broŝurojn pri Lingvo
Internacia, kolekton de tradukoj el litova
poezio kaj ilu stritan kolekton de litovaj
kantoj en Esperanto.
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Eli Urbanovŭ :
TIUJ PLEJ EMINENTAJ

N ĉies vivo troviĝas epizodoj kiuj
estas samtempe plezurigaj kaj
amaraj, kaj antaŭ nelonge mi
travivis tiajn tagojn. Post preskaŭ
kvindek jaroj en preskaŭ ĉiu posteno
en la organizita movado Esperantista
—kiel sekretario de grupo, de
federacio, de landa asocio, kaj fine,
de nia universala asocio—mi forlasis
tiun laboron. Ne tre volonte mi tion
faris, sed la laboro dum la lastaj
jaroj estis tiom streĉa ke mia korpo
tre laciĝis, kaj mi opiniis ke estus
saĝe eksiĝi nun por ke mi havu
(espereble) almenaŭ kelkajn pli
trankvilajn jarojn ĉehejme antaŭ la
lasta alvoko.

E

Tamen, grave helpis forigi la
amarajn sentojn la multaj gratulaj
kaj bondeziraj leteroj kaj telegramoj
kiujn mi ricevis de amikoj en preskaŭ
ĉiu parto de la tero. A1 la multaj
sendintoj mi ĉi tie esprimas plej
sincerajn dankojn, ĉar estas tute
neeble al mi skribi apartajn leterojn
al ĉiu. Ankaŭ al ĉiu, mia edzino kaj
mi plej kore dankas pro la belega
honordonaco kiun ni ricevis, kaj kiu
multe helpos plifaciligi niajn estontajn
vivojn.
Responde al multaj demandoj mi
klarigu, ke mi certe ne ĉesigos mian
laboron por nia movado. Tio ĉiam
ludis tiel elstaran rolon en mia vivo,
ke tia ŝanĝo ne estus ebla. Mi estonte
laboros por nia loka kaj enlanda
movado, daŭrigos mian laboron por
nia Brita eldonejo, kaj eĉ aranĝos
e k s te rla n d a jn k a ra v a n o jn . La
diferenco estas, ke tian laboron mi
povos fari en tempo kiu estos
oportuna por mi kaj ne ĉiutage
deviga.

A1 D-ro Pumpr por lia perfekta
traduko de la Bapto de Caro Vladimir
de K. H. Borovsky.
Tiuj plej eminentaj
antaŭen sin ne puŝas,
sur ili ĉiam kuŝas
taskoj temprabaj, gravaj.
Ho, tiuj vere bravaj,
ho, brava vi !
Tiuj plej eminentaj
silentas pri 1’diplomoj,
ja ili kiel homoj
al ni jam iĝis karaj.
Ho, tiuj vere raraj,
ho, rara vi !
Tiuj plej eminentaj
neniam false pozas,
sed sian sulkon fosas
por ni kaj eksterlandaj.
Ho, tiuj vere grandaj,
ho, granda vi !
R a ra = m a lo fta , m aloftkvalita.

Fine mi deziras esprimi mian
sinceran dankon al ĉiu kiu tiel bone
kunlaboris kun mi por doni al UEA
kaj nia movado ĝian nunan pli
firman bazon. Mi esperas, ke ĉiu
same bone subtenos la laboron de nia
nova Ĝenerala Sekretario, S-ro John
Rapley, kiu kun sia pli juna freŝeco
kaj ardo nun prizorgas UEA-aferojn.
Ke UEA kreskos kaj rikoltos pli kaj
pli da sukceso estas la sincera espero
de
Cecil C. Goldsmith
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40-a Universala Kongreso de Esperanto
30.VII-6.VIII, 1955, BOLONJO, Italujo
N-ro 2

O F IC IA L A

K O M U N IK 0

Januaro 1955

Adreso : CIT, Piazza Nettuno 2, Bologna, Italujo
Banko : Banca di Napoli, Bologna, konto 2824
Ĝiro : Grupo “A. Tellini,” Piazza Medaglie d’Oro 3,
N. 8/20620
Nova Peranto : La nederlanda asocio LEEN komisiis

la peradon de kotizoj al S-ro J. Telling, Schietbaanlaan 106a, ROTTERDAM—C.
Karavanoj : Laŭ nia scio la jenaj instancoj aranĝas
karavanojn :—
Aŭstria Esperanto-Federacio, Fŭnfhausgasse 16, WIEN XV
Flandra Ligo Esperantista, Postbus 100, MECHELEN, Belgujo
Brita Esperantista Asocio, 140 Holland Park Ave., LONDON W .ll, Anglujo
S-ro S. K. Nielsen, 129 Havepladsvej, FREDERICIA, Danujo
CDEL’s kongresrejse-avdeling, Pr. Jprgensgade 4-A-II, K0BENHAVN
S-ro M. Fouski (por Instruista Asocio), 22 rue Gauvin, ANGERS, Francujo
S-ro Carl Barthel, Wohlerstr. 14, FRANKFURT a.M., Germanujo
S-ro J. Telling, Schietbaanlaan 106a, ROTTERDAM—C, Nederlando
Philips Esperanto-Klubo, Zonneroosstr. 10, EINDHOVEN, Nederlando
F-ino V. Birkevold, Hjelmelandsgt. 77, STAVANGER, Norvegujo (por N.E.L.)
Sveda Esperanto-Federacio, Tegelbacken, STOCKHOLM, Svedujo
Fervoja rabato : La itala fervoja instanco jam decidis doni rabaton de
la vojaĝkosto sur enlandaj fervojoj okaze de la kongreso (al kaj de Bologna).
Detaloj sekvos.
Kongresa Glumarko kun bela orpreso estas havebla. Folio da 50 markoj
kostas 1 rpk., 6 pencojn aŭ 50 lirojn. Mendeblaj ankaŭ ĉe Perantoj, al kiuj
pagu.
Folklora Vespero : Kun celo aranĝi Folkloran Vesperon la L.K.K.
invitas grupetojn anonci sin por prezento de unu reprezenta popoldanco de
sia lando. Pri detaloj informiĝu ĉe L.K.K.
Kongresaj fotoj : Kun la celo doni al la Kongresa Libro jubilean
karakteron la L.K.K. invitas alsendon de bonaj kaj klaraj fotoj el la fruaj
kongresoj. La fotoj estos nepre resendataj post uzo. Kun la fotoj estu
klare skribitaj detaloj pri personoj, lokoj, dato, kaj la nomo kaj adreso de
la sendinto.
Statistiko (ĝis fino de nov.) : Argentino 1, Aŭstrujo 4, Belgujo 3, Brazilo 3,
Britujo 30, Danujo 6, Finnujo 4, Francujo 20, Germanujo 18, Hispanujo 3,
Italujo 56, Jugoslavio 10, Nederlando 19, Norvegujo 3, Novzelando 1,
Portugalujo 1, Sarlando 1, Svedujo 18, Svislando 9, Usono 3. Sumo, el
20 landoj, 213.
nome de la L.K.K. Mason Stuttard, K.K.S.

E speranto

1955

15

Norma Zacconi :

Hejmo de la Jubilea Kongreso
ĉ kiu vidis Italujon nur per
revuoj, kiuj abundas en la
mondo, povas tamen konkretigi
imagon de tiu feliĉa lando, kiun la
maro banas je tri flankoj kaj la
montaro ŝirm as; vere florkovrita
balkono kiu de la antikva Eŭropo
rigardas la sunon ; direktita sprono
sin turnanta al Afriko, kiu trans
Mediteraneo kontraŭstaras ĝin. Ĝia
historio
naskiĝis
el
antikvaj

E

Bolonjo, inter la cent urboj, staras
ĉe la kunfluejo de nordo kaj sudo kaj
la Poa ebenaĵo donas al ĝi riĉegajn
terproduktaĵojn,
pliigante
ĝian
provizejon kiel en vera kamparfoiro.
La urbo ne imponas per ĉielskrapantaj
kaj kolosaj konstruaĵoj, kiel Ĝenovo,
Torino, Romo, sed ĝiaj masivaj
palacoj, malaltaj kaj ruĝpentritaj,
ŝirmas la urbanojn ne nur hejme sed
ankaŭ ekstere laŭlonge de la stratoj,

memoraĵoj kaj ne bezonas legendojn
por rozkolorigi sin eĉ en la lastaj
jarcentoj en kiuj ĝi penege evoluis kaj
post batoj de la sorto ĉiufoje penege
rekuniĝis.

kie pezaj portikoj sin etendas, daŭrigante dum la vintro komfortan
varmon. En la somero ili proponas
freŝan ripozon de agrabla ombro.
Bolonjanoj jam de antikvaj tempoj
ĉiam manifestas emon al komforto
kaj senduban sekreton de bonhumoro,
kiu delonge en ilia spirito enradikiĝis.
Milda gajemeco estas vere bolonjana
karakterizo speguliĝanta ĉie sur la
vizaĝoj de la promenantoj, en festema
aspekto de stratoj, en butikfenestroj,
kies varoj artloge prezentiĝas.
Tiu ĉi reputacio donis la nomon
“Bolonjo grasa” pro la abundego de
ĉiaj bongustaĵoj.

Belega, multabunda diino de
naturaj produktaĵoj, kuŝante sur
larĝa baseno kun marbordoj ombritaj
de migdaloj, oranĝoj kaj verdaj olivarboj, riĉa de ebenaĵoj, de cent urboj,
kronite de neĝplenaj alpoj, ĝi estas
reĝino de popolo kiu havas ne nur
poetojn, sed ankaŭ pensulojn, verkistojn, sanktulojn. Ĝiaj herooj estas
noblaj kavaliroj de spirito, kiuj jam
oferis al ĝi glorajn vivon kaj pensojn.
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Bologna—Urba mezo. Maldekstre : Str. Rizzoli.

Estas admirinde antaŭ vespero,
dum sunsubiro, supreniri laŭ vojeto
kiu atingas lokon Sanktan Mikaelon
de Arbaro. De balkono en kiu staras
preĝejo dediĉita al Sankta Mikaelo,
oni ĝuas vastan panoramon, Trembrilantaj lumoj, malpeza nubo de oro
pendas super la urbo. Ekbrilas
kampaniloj, domoj, turoj. Pli kaj pli
la ora ombro etendiĝas, estingiĝante
poste sur kampoj. Sur ebenaĵo lumo
en la blua malproksimeco signas
la lazuran maron.
Alian pli vastan panoramon oni
povas ĝui de monteto nomita
“ Observejo”, kie majesta greka
templo aŭskultas la susuron de
svingiĝantaj kverkoj kaj abioj.

J anuaro

Centre : Palaco Reĝo E nzi (sidej

De la supro de pli alta turo staranta
en la mezo de la urbo tute vidiĝas la
grandega Poa ebenaĵo, ŝaka tabulo
sur kiu inter vinberarboj kaj ulmoj
sin kaŝas domoj kaj urbetoj.
Sankta Luko estas alia preĝejo kiu
staras sur alia monteto kaj estas
atingebla per longa vico de ŝtuparoj
o unu por ĉiu preĝo de la rozario.
irmitaj per freŝa ombro de portikoj
la ŝtuparoj estas longa tunelo el ruĝaj
brikoj farita, kiu kurbiĝas sur glata
kaj neĝenanta deklivo. Estas ankaŭ
ŝnurfervojo por supreniri la altaĵon
sed je malsupreniro piedirado estas
agrabla por iom post iom reveni en la
urbon kaj ekvidi la stadionon ; la
bluan spegulon de publika naĝejo, la

1955

C IT kaj de kongresa oficejo).
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Dekstre : Placo Maggiore kaj Preĝejo S-ta Petronio.

grandegajn marmorojn de la tombejo,
granda domo de mortintoj, kies
memoron vasta ordo honoras.
Bolonjo, antikve nomita Felsina,
havis sian originon en malgranda
vilaĝo Villanova, kiu jam famiĝis en
Umbra historio per bronzepoka
civilizo. De tiu epoko oni povas
abunde trovi atestojn en la Urba
Muzeo.
Kiam en la Vll-a jarcento a.K.
post la umbra civilizo sekvis la
etruska, Bolonjo estis en la unua vico
rilate artproduktaĵojn de pentritaj
teleroj, speguloj el kupro, oraj
ornamaĵoj, kies komerco direktiĝis al
la maro per la Adria haveno Spina.
Hodiaŭ oni povas vidi multajn

etruskajn tombojn fositajn sub la
urbo.
Post la invado de francaj homoj
nomitaj “boi” Felsina de ili estis
nomita Bolonjo, sed estis en la jaro
189 a.K. kiam post konkero de Romo
komenciĝis la vera vivo de Bolonjo
Romia. Tiutempe estis senditaj en
ĝin 3000 kamparlaboristoj al kiuj
oni transdonis kultureblan teron laŭ
atesto, kiun oni ankoraŭ povas vidi
suf antikva Poa geografia karto.
Apude en Ravenna estas artvaloraj mozaikoj en temploj kaj
tombejoj bizancaj. En la jaro 728
Bolonjo estis detruita kaj dum tri
jarcentoj oni parolis pri la afliktita
Bolonjo. En tiu tempo la urbo
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dormis en transiro de estingita civilizo
al nova renaskiĝo.
Guido Guinizzelli, fakte bolonja
viro, kune kun aliaj toskanaj poetoj,
kaj en la vera koncepto de amo, kreis
antaŭ la okuloj de tiama junuleto
Dante dolĉan imagon de delikateco
virina kiel idealan esprimon de noblaj
sentoj ; koncepto, kiun poste Dante
Alighieri, en mirinda procedo de
filozofio kaj teologio, plialtigis per la
bildo de Beatrice.
Floris en la Universitato studado
de la medicino, la sciencoj, la artoj
kaj la filozofio, kaj la Alma Mater
havis famajn scienculojn, inter kiuj
Ulisse Aldrovandi, Marcello Malpighi,
Luigi Galvani, kies monumentoj plibeligas nun placojn de la urbo. Inter
pentristoj em inentiĝis tiutem pe
Francesco Francia, fondinta en
Francujo la konatan skolon de
Palazzo Grazzi— unu el la malmultaj restantaj
kun lignaj kolonoj

Oni ne povas preterlasi la gravecon
de la Universitato por matematikaj
studoj ĉar tiuj kreskigis principojn
per kiuj poste Newton kaj Leibniz
sur la fundamentoj de Cavallieri kaj
Torricelli ellaboris mirindajn teoriojn.

Urba Biblioteko—
antikva universitato

Fontainebleau, la tri fratoj Caracci,
kaj aliaj. Tiuj ĉi artistoj, kiuj tamen
imitadis Michelangelo kaj Raffaelo,
ĉiuj diris en la arta historio sian novan
parolon kaj riĉegigis per firmaj,
ampleksaj pentraĵoj la templojn kaj
la nobelajn palacojn de la urbo.

Bolonjo, adopta patrujo de poetoj
Pascoli kaj Carducci, en la tempo de
la nacia movado “releviĝo” kiel jam
en liberecoj de komunumoj, estis en
la unua vico kiel taŭga spirita remparo
por haltigi ekscesojn kaj ekflamigi
grandanimajn sentojn, per modereco
kaj konsento de ĝiaj fidindaj homoj.
Pri tiu modereco eklumante en tre
inteligenta kritikemeco, la urbo ĉiam
malfermis la pordojn al novaĵoj.
Vidu la vorton “Libertas” sur ĝia
blazono, sed pri novaĵoj ĝi ĉiam estis
bona kribrilo.

1955
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Belarta Konkurso
Dua premio : Poul Thorsen

1954: Poezio Originala
Kvara premio : Poul Thorsen

Frua mateno en Sarajevo

Fenestroj

Super moskeo la luno brakumas
stelon dum pala ektremo.
Oi kiel serpo kruele prilumas
venkon de 1’turka emblemo.

Soleco en grandurbo

Lulas min flustre la spica mistralo
—fine la flutoj silentas.
Nokto hezitas sub monta vualo
nur la cikadoj lamentas.
Koko ekkrias, kaj henas azeno,
nigro de 1’nokto malgrandas.
Vekas min voĉo en frua mateno :
La muezino ekkantas !
For estas flagro de nokta kvieto—
saltas mi ĝis la altano,
vidas balkone sur la minareto
ombron de muzulmano.
Vibre li vokas, nazale, sonore
kiel eŭnuko en veoj.
Kaj el deklivoj respondas lin ĥore
voĉoj de blankaj moskeoj.
Frapas el turo antikvaj horloĝoj :
Preĝas samtempe nun Mekka !
Allah hu akbar ! Per miloj da voĉoj
en la jarcento dudeka.
Tra la krepuskaj, bazaraj stratetoj
svarmas jam helaj turbanoj :
Sekvas ordonon de la minaretoj
ankaŭ la Sarajevanoj.
Inter la montojn radias purpure
nova aŭroro kun riĉo.
Kontraŭ epoko mortinta nun dure
tajdas la nova tagiĝo.
m u ezin o = M ah o m eta pastro v o k an ta el
m inareto por preĝo.
A llah hu akbar (arab e)= D io estas granda.
«lure = malmole.

Ermite, en urbo miliona,
mi vagas laŭ nokt-nigraj stratoj.
Min premas amaso milŝtona
kaj vano de homaj rilatoj.
Sed premas eĉ pli
la sensona kri’
veanta post nigraj fasadoj.
Jen flavas fenestra okulo
vibrante tra nokto vapora.
Cu febre suferas etulo
nun apud patrino angora ?
Anhelas kandel’
kun flag~a kruel’
simbole al lukto dolora.
Tra blanke kovrita kvadrato
baraktas lanterno barita.
Ĉu fine en sino de Fato
havenas aĝulo merita ?
Sur lasta staci’
maldormas ĉe li
nun posteularo medita.
Post ina figuro gracia
helruĝa ampolo briletas,
kaj ombro ekstaze ebria
momenton kun ŝi siluetas.
En tristo, plezur’
soleco ja nur
ĝuindas, se du ĝin posedas.
Pli milda kaj vigla jam vagas
mi sub ĉi aŭguro pli bona.
Pli pretaj la plandoj jam klakas
spiteme en nokto resona.
Imago pri du
peladas min plu
tra nigra ĝangalo betona.
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Propaganda sukceso en Francujo

I

A franca “ K am panjo por la

j

Vulgarigo de Esperanto” faras
ekspansian progreson.
Ĝin
motoras pli ol 500 anoj, pagantaj
ĉiujaran kotizon.
K elkaj re z u lta to j estas jam
atentindaj.
Sekve de grandskala
reklamo en gazetoj, per afiŝoj, radioelsendoj, cirkuleroj, ktp. pli ol 12,000
personoj jam skribis al la centro de
S-ro Delaire por informiĝi pri
Esperanto. Multaj el tiuj personoj
konsekvence lernis Esperanton, ĉu
per parolaj kursoj organizataj de la
lokaj grupoj, ĉu per la skriba kurso
de S-ro Delaire.
ĉiuĵaŭde S-ro Delaire gvidas ĉe
Pariza radio Esperanto-kurson (vd.
Radio-paĝon).
Ĉiujare, la cent plej bonaj lernantoj,
post landa konkurso, ĝuas senpagan
restadon en Nederlando, dank’ al la
helpo de la tre gastamaj holandaj
samideanoj. Aliaj lernantoj ricevas
kiel rekompencon vojaĝon al Anglujo,
Italujo,
Hispanujo,
Danlando,
Norvegujo, Svedujo, ktp . . .
Sekve de speciala monalvoko, la
Kampanjo povis aĉeti belan magnetofonon permesantan la registron de
intervjuoj. Tiamaniere, S-ro Delaire
intervjuis en Oktobro lasta diversajn
eminentulojn, inter aliaj Georges
Duhamel kaj Maurice Genevoix,
membrojn de la “Franca Akademio”,
G e n e ra lo n B a s tie n , h o n o ra n
prezidanton de U.E.A., Profesoron
Waringhien . . . Nia franca samideano ankaŭ registris per la magnetofono japanan esperantiston (Inĝ.
Nakamura, el Tokio), la monmartran
kabareton de Raymond Schwartz en

Parizo (“La Tri Koboldoj”) kaj
intervjuis pri Esperanto plurajn
k o n a ta jn a r t i s t o j n : B o u rv il,
Raymond Souplex,~ Gabriello, Jean
Marsac, ktp. . . . Ĉiuj respondis tre
favore al Esperanto.
Nun, S-ro Delaire entreprenas
serion da propagandaj vesperoj en
diversaj francaj urboj kaj urbetoj.
Dum tiuj vesperoj, li paroladas pri
Esperanto, aŭdigas pere de la
m a g n e to fo n o la r e g i s t r i t a j n
intervjuojn, faras demonstracian
lecionon kaj registras la voĉon de
kelkaj ĉeestantoj por tuja disaŭdigo.
Tiu novforma moderna propagando
estas tre efika kaj tre plaĉa kaj certe
alvenigos ankoraŭ multajn novajn
adeptojn.
Ĝis nun, nur la francaj esperantistoj
estis informataj pri tiu “Kampanjo”
kaj petataj kunlabori ĉu finance,
ĉu per alia rimedo. Sed ŝajnas interese
konatigi ĉie la atingitajn rezultatojn
kaj instigi la aliajn landojn al sama
agado—Notinde estas ke, dank’ al
la regula gazetara servo de la
“Kampanjo” aperis en Francujo
miloj da propagandaj komunikoj aŭ
artikoloj, ofte kun fotoj.
Kiamaniere la nefrancaj esperantistoj povas helpi la francan
Kampanjon por la Vulgarigo de
Esperanto ? Diversmaniere :
Skribu al S-ro Delaire, Direktoro
de C.N.E.O., 9 bis rue du Commandantde-Poli, Orleans (Loiret), Francujo,
kaj sciigu al li ĉiujn originalajn ideojn,
kiujn vi havas koncerne la ĝeneralan
propagandon de Esperanto. La bonaj
ideoj estos atente pristudataj kaj
rapide realigitaj.

1955
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Nia Forumo
Ni invitas la legantojn paroli libere pri tem oj, kiuj interesas
Tro longajn leterojn ni eble iom koncizigos.

ANKORAŬ PRI
“KAZOJ EN ESPERANTO”

La artikolo pri kazoj en nia lingvo,
aperinta en aprilo 1954 en ĉi tiu
gazeto, levis kelkajn eĥojn, el kiuj la
plej grava estas tiu de S-ro E.
Sonnenfeld en la paĝo 295 (novembro)
de la samjara kolekto de “Esperanto”.
Mi ricevis pli ol dekon da leteroj pro
tiu tezeto, ĝenerale ĉiuj aprobaj.
Sed unu el ili, mia eminenta amiko la
Akademiano S-ro M. C. Butler,
skribis, ke mia teorio pri genitivo en
la tabel-vortoj estas rompo de la
Fundamento kaj tial fordecidiga por li.
Nun S-ro Sonnenfeld iel simile
konkludas.
La argumentoj de ambaŭ sagacaj

Sendu al S-ro Pierre Delaire (ĉisupra adreso) monsumon por la
propaganda kaso de la Kampanjo.
Se internacian poŝtmandaton vi ne
povas sendi, sendu respondkuponojn,
aŭ uzitajn poŝtmarkojn. Kompense,
ĉiu sendanto ricevos proporcie al la
sendita monvaloro 4, 10, 20, 50, 100
belegajn ilustritajn poŝtkartojn (kvinkolorajn) kun dulingva teksto (franca
kaj esperanta).
La sendantoj estos konsiderataj
kiel membroj de la Kampanjo por la
jaro 1955 kaj konsekvence ricevos
membrokarton.
Se vi havas la eblon kaj la deziron
senpage gastigi en via hejmo dum la

ilin

esperantistoj estas nek bagatelaj nek
iel vanigeblaj.
Kaj ĉar hispana
proverbo diras, ke la razon no (juiere
fuerza (pravo ne bezonas trudon), mi
preferas publike agnoski, ke en tiu
punkto mi misglitis, ol lojali la
tradician hispanan fieron, kiu per alia
popola diraĵo postulas: defendello,
no enmendallo ! (faritaĵon defendu,
ne amendu !). Fiero, kiu, cetere, ne
estas nur propre hispana . . .
Fine, ĉar ni ĉiuj celas nur la bonon
de nia lingvo, al ĉiuj skribintoj mi
nun publike dankas sincere, sed
speciale al la spertaj samideanoj
Butler kaj Sonnenfeld.
J . Regulo Perez
Kanaviaj Insuloj.

somero 1955 unu aŭ plurajn
lernantojn, informu S-ron Delaire pri
tio kiel eble plej frue (plej malfrue
en Marto 1955) ; ne forgesu la gravan
propagandon rezultantan el tiuj
vojaĝoj pri kiuj detale raportas la
enlandaj gazetoj.
Sendu ĉiajn ajn esperantaĵojn al
S-ro Delaire por riĉigi la materialon
de la ekspozicio montrata dum la
propagandaj vesperoj.
Fine, la posedantoj de magnetofono
sendu “parolantajn leterojn” por
disaŭdigo en Esperantistaj kunvenoj
kaj propagandaj vesperoj (rapideco:
9 cm 5).
Antaŭan dankon al ĉiuj helpontoj !
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Enigma Konkurso N-ro 94
Solvojn oni sendu al S-ro P. H, Mooy, 89 Av. du Sacre Coeur, B russel-Jette,
Belgujo. Por ĉiu tu te korekta solvo oni kutim e donas 5 poentojn. ĉiufoje
la tri personoj, kiuj havas la plej altajn poentnom brojn, gajnas premion.
Ĉiu MA de UEA kun la sam a ŝanco povas komenci la sendon de la solvoj je
kiu ajn momento. Lim tem po por Eŭropo estas du m onatoj.
Pliaj informoj, se dezirataj, riceveblaj de S-ro Mooy kontraŭ unu respondkupono internacia.

Solvoj :
N-ro 209 :

Li estas sia propra
mastrino. laring - inventar - estrad salon - timon - akrid - super - sofist indian - april - paser - rapid - oper parker - rutin - arakid - menton amar - separ - turban - regul - irid neon - ordon.
N-ro 210 : Horizontale : paserbarelislam — avaloakarospado —
salikravitlakit — elitoerikoadici —
rokoklotosmotiv — safirarenorezon —
avararezedelegi — fagotezokozenit —
ironinekarogivo — ratifodoroniton —
strekhepat kares—tr emaefikiapuda—
regalpiĵamrutin — emaniakaciedifi —
kaliktimigsanig.
Gajnis la premiojn post kontrolo
de la 90-a konkurso : S-ro L. Staal
(Ned) 115, S-ro G. Feis (Saarl) 110,
S-ro C. Rogister (Belg) 108 p.
Enigmo N-ro 213 : bre - cie - dio fen - fer - fer - fis - gre - kel - kok - leo mal - nio - nor - olo - oni - ono - par raŭ - rio - spo - ulo : zal - zer - an - an ba - de - de - do - ge - he - ka - ka - ka ko - ko - ko - la - la - lo - lo - lo - ls lu - ma - ma - ma - mo - na - ne - no om - pa - ps - ra - re - ri - ro - ro - ro ro - so - so - ŝo - ta - te - to - to - to vi - vo.
E1 la ĉi-supraj 72 litergrupoj faru
laŭ la ĉi-subaj klarigoj 24 sepliterajn
vortojn, kies mezaj literoj en la
donita sinsekvo formas esprimon el
la proverbaro de D-ro Zamenhof.
1. konvulsia tuso ; 2. durada nekovrita veturilo ; 3. speco de kuglo ;
4. korpoparto; 5. senluma; 6. li

estas rajtigita fari aktojn; 7. diligenta
agemo ; 8. tre malmola ŝtono ; 9. subvesto ; 10. aroma legomo ; 11. bela
floro ; 12. tirano ; 13. ridiga imito ;
14. sennoma ; 15. parto de ŝipo ; 16.
konservi por aparta destino ; 17. laŭregula; 18. ŝajne ĝusta sed erariga
rezono ; 19. restoracia servisto ; 20.
daŭra kunigo de personoj ; 21. ujeto
enhavanta malbongustajn medikamentojn ; 22. teretaĝo ; 23. ŝirmilo ;
24. ĝis la nuna momento.
Enigmo N-ro 214 : en la ĉi-suba
teksto perdiĝis la legosignoj. Bonvolu enmeti ilin tiel, ke estiĝas
komprenebla frazo.
Tio kio estas estas tio kio ne estas
estas ne tio kio ne estas ne estas tio
kio estas nek estas tio kio estas tio kio
ne estas.

E K S T E R V IC A E N IG M O . La supra
grafikafo kaŝas en si la nomon de tiu, kiu
sola kaj centprocente fu ŝis la Konkursenigmon
N-ron 211, donante la solvon sur alia paĝo
de la sama numero (Dec. 1954). Por lin
dece p u n i ni decidis nenie kaj neniam
publikigi la solvon de la supra bildo.

1955

E speranto

23

Novaj Libroj
Duope ricevitajn verkojn ni recenzas ;
unuope ricevitajn ni nur mencias.
*=ricevebla ĉe U .E .A .

*Nederlando—Miraklo el la akvo.

Kolekto de fotoj de Ed. Van Wijk
N.F.K. Teksto de Mr. E. Elias.
31 X 22 cm., 192 paĝoj. Eldonejo
W. Van Hoeve, Hago, Bandung,
Indonezio. Prezo 62ŝ., reg. afranko
lŝ. 6p.
Kongresa Domo en Haarlem .
Librejo kun multe da aĉetindaj kaj
legindaj verkoj en Esperanto. Altiris
mian atenton belega (sen trograndigo !) librego kun supra titolo, arta
brilkolora protektkovraĵo montranta
tipan scenon el nederlanda urbo :
migranta orkestriono, infanoj ronddancantaj. Mi foliumis tiun ĉi libron
kaj estis tuj ravita. Oni pretendas
koni la “malaltajn landojn” oni scias
pri la eterna batalo de l’homo kontraŭ
la maro, la floroj nederlandaj iras
ĉien kaj tamen . . . —ĉio tio estas nur
ĝenerala scio parte aŭdita parte
vidita. La bildaro de tiu-ĉi albumo
kun teksto montras, kiom malmulte
oni konas. Amuzis min la bildo de
1’bona viro, kun m ontrofingro,
d iran te: “ . . . . kaj ne forgesu,
Amsterdam estas la ĉefurbo de Nederla n d o !”

Pasas antaŭ niaj okuloj, Hago,
Haarlemo, Den Bosch, Hilligom,
Delft, Alkmaar kaj aliaj lokoj. Ne
estas la konvenciaj reproduktaĵoj
ĝissate konataj, sed simple eltranĉaĵoj
de la vivo. Cion tion akompanas
bonega. teksto, malteda, ne instrua
laŭ lerneja libro. Malofte mi havis

tian plezuron kiel nun, vidante kaj
legante, mi la profesia leganto de esp.
libroj.
Kiel junulo mi avide legis la
grandiozan priskribon de Schiller:
Historio de la sendependiĝo de la
unuigitaj Nederlandoj, en kiu la

akvo ludis decidan rolon.
Tiu-ĉi
majstro de prezentado de historiaj
okazaĵoj sciis entuziasmigi nin pri la
heroecaj agoj de popolo kiu volas ne
nur regi la naturon sed ankaŭ sin
mem. Vole nevole oni serĉas analogion
kun Svislando, la lando de la montaro,
kiu same batalis kontraŭ du frontoj :
la naturo kaj avidaj najbaroj.
Profesia leganto de esp. verkoj ne
bezonas aĉeti ilin. Tiun-ĉi fojon mi
forlasis devigan kutimon kaj akiris
ekzempleron de Nederlando, ornamo
de biblioteko kaj varbilo samtempe.
Kara leganto, faru la samon, vi ne
pentos. Gratulu per tio la personon
kiu iniciatis kaj tradukis la tekstojn.
Hans Jakob.
*Legu kaj ridu. Gajiga EsperantoLegolibro. Kompilis K. O. Schmidt.

Eldonis Siegfried Ziegler Verlag,.
Mŭnchen-Pasing, 1954. 12 x 16.5
cm., 88 pĝ. Prezo 4ŝ. 6p., bindita
6 ŝil., afranko 6p.
Kunigu seriozecon de lernolibro je
humoro, tiel vi pli facile intimiĝas kun
Esperanto. La popolaj spritaĵoj ne
estas ĉiam internaciaj, sed ekzistas
aro da tiaj, komprenataj ĉie. La
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kompilinto zorge kunigis kelkcenton
da spritaĵoj, groteskaĵoj, malicaĵoj
trafaj, ridigaj, ofte jam konataj,
tamen legindaj. Ni gustumu :
Pesimisto
"Kara amiko, kial malesperi ? La
suno ja ĉiam brilas super la nuboj.”
"Jes, kaj sub la maro estas firma
grundo—sed tio nenion helpas kiam
oni falas en la maron”.
Korekta lingvo, plaĉa preso sen
eraroj, la libreto certe servos bone en
grupkunvenoj kaj en kursoj.
Fr. Hayotte
Bahia

de

hodiaŭ

kaj

artikolojn pri supersonaj mirindaĵoj,
pri ŝimfungoj en la hejmo de nia
fakulo P. Neergaard, artikolon pri
organikaĵoj en kultivado k.a. Ĝi
estas modele redaktita kaj presita
sur bona papero. La kajero enhavas
40 paĝojn.
20-paĝa
tutesfieranta prospekto 19x21, plus
landkarto de tiuj provincoj en kvarobla formato. 20 grandaj fotoj kaj
tre alloga priskribo ĝenerale. Luksa
eldono, aparte rekomendinda al ĉiu
E s p e r a n tis to ; h a v e b la k o n tr a ŭ
0.30 gm. ĉe Fremdenverkehrsverband
Kurhessen und Waldeck, Kassel,
Rathaus, Germanujo.
Kurhessen kaj Waldeck.

hieraŭ.

Esperanta prospekto kun bela albumo
dulingva (Esperanta kaj portugala).
La albumo konsistas el antaŭparolo
kaj 44 paĝoj da bildoj presitaj
unuflanke sur glata dika papero, kun
fortikpapera kovrilo.
La bildoj
prezentas per kontrastaj paroj la
nunan kaj hieraŭan aspektojn de
Bahia, la unuan per fotoj, la duan jen
per foto, jen per reprodukto de
gravuro aŭ pentraĵo.
Kolekto
n eo rd in are in te re sa . Prezo 50
kruzeroj de Diretoria do Arquivo,
Divulgacao e Estatistica, Cidade do
Salvador, Bahia, Brazilo.
Scienca Revuo. Eldonas J. Muusses,

Purmerend, Nederlando.
Eliras
kvaronjare. Jarabono 5 gld. aŭ 10Ŝ.
pere de UEA.
Estas utile atentigi la esperantistojn, ke ni posedas dignan sciencan
revuon, subtenindan de tiuj, kiujn
interesas la scienco kaj tekniko. La
nuna numero enhavas tre zorge
redaktitan registron pri. teknikaj kaj
sciencaj terminaroj en Esperanto,

Rezulto de la Librokonkurso
E n la junia num ero de “ E sp eran to ” , oni
anoncis konkurson por havigi la opinion de
la legantaro pri la plej bonaj E sperantolibroj eldonitaj post 1945.
Partoprenis la konkurson n u r 19 samideanoj, kaj laŭ iliaj preferoj la ideala listo
estas :—
1. Ekspedicio K o n -T iki (de Thor Heyerdahl}
2. Retoriko (Prof. D-ro Ivo Lapenna)
3. Kvaropo (W illiam A uld, John S.
Dinwoodie, John Francis, Reto Rossetti)
4. Peer Gynt (Ibsen, trad. Erling A . Haugen)
5. Invito al ĉielo (James Sayers)
L a plej proksim a al tiu listo, laŭ la
nom bro de poentoj, estas la listo ensendita
de F-ino N. H anson, H alifax, Anglujo, kaj
sekve ŝi rajtas elekti librojn laŭ valoro
20 ŝilingojn.
Poste estas kvar listoj kun la sam a
nom bro da poentoj ensenditaj de :—
A. A lbault, Toulouse, F rancujo ; S-ino
M. C. Major, London, Anglujo ; F. N ovljar,
Zagreb, Jugoslavio, kaj P. Thorsen,
Kobenhavn, D anujo.
Ni kunm etas la 2an kaj 3an prem iojn kaj
ĉiu el la k v ar ra jta s elekti librojn laŭ valoro
6 ŝilingojn. Ili, do, ensendu siajn listojn
kiel eble plej baldaŭ, sed bonvolu indiki
altem ativ o jn pro la ebleco ke elek tita libro
estas elĉerpita.

1955

25

E speranto

CORSO estas Novzelanda organizo,

kiu helpas al eksterlandaj bezonantoj.
Ĝi helpas grandskale, flekseble,efike,
per manĝaĵo, medikamentoj, vestaĵoj,
laktopulvoro kaj ludiloj por infanoj,
mono por rekonstruo de hejmoj post
katastrofo, por restarigo de kampkulturo, ekipo por vilaĝa industrio.
Ankaŭ por supera edukado en teknikaj
lernejoj k.t.p. de gejunuloj en teknike
postrestaj landoj. Ĝi helpas al
viktimoj de milito, inundo, tertremo
kaj epidemio. Kun ĉiu pakaĵo oni
sendas leteron en 7 lingvoj, inkluzive
Esperanton. Jen ĝia teksto :
ĉ i tiu donaco venas al vi kun amo kaj
frata saluto de la N ovzelanda popolo pere
de CORSO—la N ovzelanda K unaĵo de
Organizoj por H elpservo transm ara.
CORSO estas tut-N ovzelanda libervola
asocio de organizoj, deziranta faciligi
mizeron de homoj alilandaj, indiferente pri
raso, religio aŭ politiko.
L a persono kom isiita disdoni tiu jn
donacojn estas p e ta ta atesti per letero,
dirante kiel kaj kie la varoj estis distribuataj,
kiagrade ili utilis, kun sugestoj por estontaj
kontingentoj.
Bonvolu referenci al kesto aŭ pakaĵo laŭ
la num ero presita sur ĝia ekstero.
L a adreso de CORSO troviĝas sube sur ĉi
tiu folio. R espondante, bonvolu eltranĉi
kaj glui sur la koverton.

Por 1954 oni starigis la celon:
£50,000. Kaj la adreso de ĉi tiu
humana, vasthorizonta kaj praktika
helporganizo estas: CORSO, P.O.
Box 8011, Lambton Quay, WELLINGTON, Nova Zelando.
*

*

*

Postkongreso. La Esperanto-Grupo

Stuttgart kaj la urba Kultur-Oficejo
tie invitas la kongresanojn de Bolonjo
al 4-6-taga Postkongreso en SudGermanujo. Detaloj sekvos.

FESTTAGA KONKURSO

aldonita informo
G randa intereso
jam antaŭ la festotagoj !

Pro ricevitaj demandoj ni
informas, ke ĉiu 8-litera substantivo (ankaŭ kunmetita), kiu
troviĝas en Plena Vortaro (sen
la Suplemento), estas elektebla.
Ekz. Kompleto, Fatalaĵo, Dancarto ktp. Sed nepermesata estas
ekz. Oromonto k.s., ĉar vi vane
serĉas ĝin en P.V.

Alvoko !
Scienca kaj Teknika Terminaro
(STT), de dipl. inĝ. R. Haferkorn kaj

kem. d-ro C. Dellian, verkita en kunlaboro kun univ. prof. d-ro F. J.
Belinfante, estas eldonota de la
Japana Sekcio de Internacia Scienca
Asocio Esperantista (ISAE).
STT e n h a v a s p re c ip e t i u j n
terminojn, kiuj ne troviĝas en Plena
Vortaro, kaj ĉiu havas ekzaktan
difinon esperantlingvan same kiel en
tiu vortaro. Krome se necese estas
aldonita la germana aŭ angla traduko,
kaj ĉe ĉiu termino estas nomita, en
krampoj, la fako kaj fonto.
Jenaj fakoj estas iom detale
pritraktitaj : aeronaŭtiko, elektrotekniko, fiziko (inkl. de atomfiziko),
kemio, maraferoj kaj ŝipotekniko,
maŝinfako, matematiko, medicino,
meteorologio, radiofako, telefonio,
telegrafio, telekomuniko.
La vendoprezo estos proksimume
po 3 us. dolaroj se en la tuta mondo
vendiĝos minimume 400 ekzempleroj
(250 ekz. ekster Japanujo).
Antaŭmendojn akceptas Inĝ. R.
Haferkorn, Konigsseer Str. 50/o,
(13b) Berchtesgaden, Germanujo.
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R a d io
Ĉiujn informojn pri radio sendu al S-ro G. Larglantier,
29 Bd. M urat, PA R IS 16, Francujo.
E n la tabelo horoj de la dissendoj estas laŭ la horsistemo
de Greenwich. Por M ez-Eŭropa tem po oni aldonu unu horon.
Mallongigoj : I= In fo rm o j, P = P a ro la d o , K = K u rso .
JLundo

12.30-13.00
22.10-22.20

Jtfardo

11.55-12.00
14.30- 14.45
17.35-17.40

Merkredo

15.30- 15.40
16.00-16.10
17.50-18.10
19.30- 19.45
22.05-22.15
22.15- 22.20
22.15- 22.30

L a Coruna. 250m. P.K . Radio Juventud, Real 71, L a Coruna,
H ispanujo.
Wien. 513m., 48.74m., 25.46m. I. Radio W ien, A rgentinierstr.
30a, W ien IV., Aŭstrujo.
Bem. 48.66m., 31.46m., 16.87m. P.
D-ro Baur.
SRG,
Kurzwellendienst, Neuengasse 23, Bem.
Montevideo. 280m. P. Radio Ministerio G anaderia y A gricultura,
Montevideo, Urugvajo (nur la unuan m ardon de ĉiu monato).
Bem . 48.66m., 31.46m., 25.61m. P. D-ro Baur.
Wien. 203m., 48m., 41m., 30m., 25m.
Caramulo. 205m. I. Rŭdio Polo Norte, Caramulo, Portugalujo.
Roma. 49.92m., 31.35m. P. S-ro M innaja. Radio Roma, Casella
postale 320, Roma, Italujo.
Barcelona. 360m. I.K . Radio Uni6n, Em isora del F rente de
Juventudes, Barcelona, H ispanujo.
W ien I. 530m., 25m., 48m. Informoj.
Hilversum. 402m. I. V.A.R.A., H euvellaan 33, H ilversum ,
Nederlando.
Hilversum. 298m., 188m. P. (nur 22-X II, 19-1). N.C.R.V.
Schuttersweg 8, Hilversum, Nederlando.

Ĵaŭdo

08.30-08.45
11.55-12.00
17.35-17.40
18.45-**.**
22.30- 23.00
22.50- 23.10

Paris. 348m. K. Esperanto-Office, Orleans (Loiret), Francujo.
Bern. Kiel marde. P. D-ro P rivat.
Bern. Kiel marde. P. D-ro P rivat.
Perpignan-Roussillon. 202m. K.
Valencia. 200m., P. Radio A lerta, Colon 11, Valencia, H ispanujo.
Zagreb. 264.7m. I. Radio-Zagreb, Jugoslavujo.

Vendredo

17.50- 18.10
21.30- 21.45

Roma. Kiel merkrede. P. D-ro Musella.
G uatem alaC d. 470m., 197m., 47m., 30.50m. I. Radio E speranto,
la Voz de Guatem ala, Gvatemalo, Mez-Ameriko.

Sabato

08.30-09.00

Rio de Janeiro. 375m., 30.71m. K .I. Radio Ministerio da
Educa^ao, Rio de Janeiro (DF), Brazilo.
Hilversum. 298m., 188m. P. K.R.O., E m m astraat 52, H ilversum ,
Nederlando.

22.15-22.10

Radio Roma. 5-1, Mondo esperantista; 7-1, La blindulo Louis Braille in ter la
granduloj en la Pariza P a n te o n o ; 12-1, Informoj el I ta lu jo ; 14-1, L eterkesto kaj
bibliografio ; 19-1, La klera Bologna ; 21-1, Italaj belartaj urboj : Certaldo ; 26-1, Opero
“ T u ran dot” de P u c c in i; 28-1, G. Boccaccio, p atro de la itala prozo.
Radio
elsendojn.
sukceson.
a l S.R.G.,
programo.

Bem. Ĉi-tiu stacio daŭrigas siajn m allongajn sed interesajn E sperantlingvajn
La ĉiusemajnaj paroladoj de D-ro B aur kaj D-ro P riv a t havas k o n stan tan
A ŭskultantoj ne forgesu m ontri sian intereson al la program oj per raportoj
Neuengasse 23, Bern, Svislando, kun peto de la ĵus aperinta nova ilu strita
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Belarta Konkurso 1954 : Prozo Originala
Jean Delor :

Um-sennah’ kaj Um-sentin’
RA la lozanĝaj interkruciĝoj de
la palmobranĉoj brilis la ĉielbluo kvazaŭ moskea vitraĵo.
Malproksime la Mediteranea lazuro
paliĝis renkonte al la horizonto. La
penetra odoro de la parfumgeranio
sin devolvis supren en la dormetanta
aero. Duonkuŝante en sia faldseĝo,
la belajn nudajn brakojn etendinte
al la genuoj, princino Ĥadiĝa ridetis
al mi. La horo estis varma, serena
kaj milda.
“ĉu vi ne volas aŭdi rakonton de
mia nutristino ?” ŝi diris.
“Ĝi okazis antaŭ longa tempo en
mia Kabila lando. Du maljunulinoj
estis tiel velkintaj, tiel longe vivintaj,
ke ili perdis ĉian belon kaj preskaŭ
ĉiujn dentojn. A1 unu restis la du
supraj tranĉodentoj, kaj pro tio oni
ŝin moknomis : Um-sentin’—dudentulino—; al la alia restis nur unu, pro
kio ŝi alnomiĝis Um-sennah’ ; unudentulino.
Iun tagon Um-sennah’ diris al
Um-sentin’ : “ Kial loĝi dise, vi en
via hejmo, mi en mia, en mur-ĉemuraj domoj, pagante pezan luprezon
kaj ĉiutage manĝante la panon de
enuo ? Venu kaj loĝu kun mi. Vi
vidos, kiel gajan vivon ni havos.”
ĵu s dirite, tuj farite. La transloĝiĝo
ne daŭris longe, ĉar Um-sentin’ estis
tiom malriĉa, kiom maljuna.
Tuj post la instaliĝo, Um-sennah’
proponis : “Ni ludu : la pli aĝa estu
la patrino, kaj la alia, la filino.” Sed
ĉar neniu el ambaŭ ĝuste sciis sian
aĝon, ili interkonsentis, ke la unudenta estas pli multjara, kaj fariĝu
kvazaŭ patrino por la alia. Si ordonis,

T

kaj la dudenta obeis je fingrogesto
kaj okulsigno.
Ĝis, unu tagon, Um-sentin’ diris
al Um-sennah’ : “Bona patrino devas
esti bona svatistino.”
La alia
respondis : “Vi pravas, kara filino,
mi tuj zorgos pri tio.” Ĉar ĝis nun
ili modere elspezis, multeta mono
estis ŝparita.
Ili aĉetis dikan
parfumitan sapon, kaj trovis ĉe
revendisto luksan robon por edziniĝo.
ĉiun tagon Um-sennah’ zorge lavis
Um-sentin’on. Kaj ĝuste kiam la
reĝofilo pasis preter ŝia domo por iri
al la tagmeza preĝo, ŝi ĵetis el la
teraso la parfumitan akvon en la
straton. La parfumo estis tiel ĉarma,
ke oni ĝue flaris ĝin. Semajno ne
pasis, kiam la reĝido sendis sian
sklaveton al la domo de Um-sennah’
por demandi, kial ĉiutage ŝi uzas
tiom kostan parfumon kaj ĵetas ĝin
el la straton. Um-sennah’ d iris:
“Mi havas junan filinon maturan por
edziniĝo, kaj mi zorgas ke ŝia beleco
ne velku pro malpureco ; ŝi estas tiel
bela, ke nenia parfumo estas por ŝi
tro multekosta.” La sklaveto rediris
tion al sia mastro, kiu kompreneble
fariĝis ankoraŭ pli sciavida.
Li tiam sendis sian onklinon al la
hejmo de Um-sennah’. La onklino
post rezisteto sed pelate de scivolemo
alivestiĝis, eliris el la palaco tra la
postapordo, kaj vizitisUm-sennah’on.
Post longa, ĝentileca babilado ŝi
diris : “—Jaa* Um-sennah’, oni ĉie
rakontas, ke vi havas filinon tiel
belan, ke ĉiun tagon vi elspezas por
ŝi dikan parfumitan sapon. Ĉu vere ?”
* J a a (arabe) : ho !
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‘ Jes, pri sapo ne estas ŝparo. Mia
filino estas bela kaj pura kiel paradiza
virgulino.” "Ba ! nekredeble ! Cu
mi ne povus juĝi mem ?” "Ne,
bedaŭrinde ne. ŝi naskiĝis dank’ al
sankta promeso, kiun mi faris al
potenca marabuto,* ke neniu ŝin
vidos krom mi ĝis ŝia edziniĝo. Eĉ
la patro ne rajtis malkovri ŝian
vizaĝon. Se vi ĵetus etan rigardon al
ŝia okulo, ŝi tuj mortus.” “Vi pikas
mian scivolemon. Je Dio, ĉu vere
mi ne povus duonvidi ŝian manon aŭ
ŝian piedon ?” “Ne ! eĉ ne la ungon
de ŝia fingreto ! Sed mi povas
montri al vi, kian robon ŝi surmetos
por la edziniĝo. Mian tutan riĉon mi
donis por ĝi.”
La robo estis tiel luksa, ĝia atlaso
tiel mola kaj brila, ke la onklino de la
reĝido konvinkiĝis pri la beleco de la
knabino. ŝi rakontis ĉion al sia nevo,
multobligante la ĉarmojn de la
belulino : “ŝi havas okulojn nigrajn
kiel mosko ; ŝia talio estas fleksebla
kiel cipreso, ŝia buŝo ruĝas kiel grajno
de granato, ŝia voĉo kantas kiel
najtingalo, ŝia odoro ebriigas la
korojn.” “ŝin ! ŝin !” li fine ekkriis,
"mi volas havi kiel edzinon !”
La gepatroj ne estis kontentaj. Ili
deziris edzigi sian filon al la najbara
reĝidino, kiu estis malbela sed riĉa,
kaj kies patro estis treege potenca.
Sed la filo obstine kontraŭstaris, ne
plu manĝis, ne plu dormis, kaj fariĝis
tiel maldika kiel kano. La gepatroj
cedis. Ili ordonis al Um-sennah’, ke ŝi
venu al la palaco por priparoli la
aferon. Sed ŝi diris, ke ne estas la
kutimo ke patrino iru al la fianĉa
domo, sed fianĉa parenco venu al la
fianĉina familio. La reĝida onklino
revenis do al ŝi kun pardonpeto kaj
donacoj. ŝi kaj Um-sennah’ multege
♦ marabuto (arabe) : mahometana mondĥo
aŭ sanktulo.

Ja n u a ro

parolis, diskutis, preskaŭ disputis, ĉar
la “patrino” estis tro postulema.
Sed la onklino devis konsenti pri
grandega sujno, kiel leĝa dono de
fianĉo al la fianĉina patrino. ŝi eĉ
donis sufiĉe da antaŭpago por aĉeti
la necesajn juvelojn kaj ornami la
mizeran domon de Um-sennah’.
Fine alvenis la granda tago. Oni ne
plu rekonis la hejmon de la malriĉulinoj.
ĉie freŝa kalko, novaj
kusenoj, brilaj kupropletoj. Por festi
la okazon, ili aĉetis ŝafajn tripojn kaj
avide manĝis. Sed jen ! unu trippeceto enkroĉiĝis inter la du dentoj
de Um-sentin’. Tiru supren, tiru
suben, la tripeto ne dekroĉiĝis. "Ne
tiru tro forte !” krietis la dudentulino,
“vi elŝirus miajn dentojn !” ŝi do
restis tia, kaj la tripeto pendadis sub
ŝia nazo. Sed nun rapide Um-sennah’
vestis sian “filinon”. Antaŭ ol la
festan robon, kiom da pantalonoj ŝi
metis unujn sur la aliajn por larĝigi
la mallarĝajn koksojn de Um-sentin’,
kiom da korsaĵoj por ŝajnigi ŝin
belbrusta, da vualoj por kaŝi la
grizajn harojn ! E1 la tuto nur
vidiĝis la maljuna, malbela vizaĝo,
kie la ostecaj vangoj elstaris, ruĝegaj
pro ŝminko, kaj el la lipoj tien-reen
pendadis la tripeto.
“Sen tiu ĉi
malbeninda tripo” diris Um-sennah’
“vi estus tiom bela, kiom mi rakontis
al la reĝida onklino ! Sed tu j, vualu
vin ! mi aŭdas la procesion, kiu venas
por akompani vin al la hejmo de via
fianĉo.”
Feliĉe, ĉio iris glate. Um-sentin’
kapablis grimpi sur la mulinon kaj ne
fali dum la rajdado. Neniu vidis eĉ
peceton de ŝia haŭto, kaj oni eĉ laŭdis
la kurbecon de ŝia dorso, kiel signon
de modesteco. En la palaco, laŭ la
deca kutimo, oni portis ŝin sur la
unuan etaĝon, kaj sidigis sur la
edzintronon en la reĝida ĉambro.
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Multaj parencinoj ŝin vizitis, sed
neniu kuraĝis detiri la vualon,
timante, ke unu rigardo al ŝia vizaĝo
ŝin mortigus. Noktomeze venis la
reĝido. Li estis tute ebria de feliĉo,
amo kaj festo. Li iris al sia edzino,
detiris la vualon. Sed kiam li vidis
la maljunan vizaĝon kun la tripeto
sub la nazo, li tiom ekkoleris, ke li
ĵetis la kompatindan virinon tra la
fenestro en la korton, kaj ankaŭ la
tronon post ŝi ! Venkite de vino kaj
ĉagreno, li falis teren sur matracon,
kaj peze ekdormis.
Mirakle, Um-sentin’ eĉ ne rompis
al si membron, nek la trono frakasiĝis.
ŝi starigis ĝin kaj eksidis sur ĝin,
benante Dion, ke ŝi ne mortis. Ĝuste
tiam flugis super la korto la feino de
la aero kune kun sia denaske muta
fileto. Kiam li vidis Um-sentin’on en
ŝia luksa robo, kun ŝia maljuna
ŝminkruĝa vizaĝo kaj la tripeto sub
la nazo, li tiom ridis, tiom ridis, ke
li trovis la parolpovon kaj k riis:
“Jaa emma’* ! rigardu la maljunan
junedzinon !” Kiom feliĉa ekestis la
feino, kiam ŝi aŭdis la voĉon de sia
filo ! ŝi igis sin videbla al Um-sentin’
kaj diris al ŝ i : “Dank’ al vi, mia
denaske muta filo kapablis paroli.
Kion mi faru por vi ?” “Jaa feino,
faru ke mi estu juna kaj bela, sen
tripeto inter la dentoj !” La feino
murmuris du-tri strangajn vortojn,
faris geston al Um-sentin’, kaj tuj la
maljunulino refariĝis juna, beleco
anstataŭis malbelecon kaj la tripeto
malaperis.
La ĉielo blankiĝis, kaj la reĝido
malfermis la okulojn. Li tuj riproĉis
al si la hieraŭan koleron kaj timis, ke
li mortigis la maljunan edzinon. Li
kuris al la fenestro, rigardis kaj . . .
kion li vidis ? Belegan knabinon,
* J a a emma’ (arabe): ho panjo !
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kiu ridetis al li ! Li pensis, ke la
ebrio hieraŭ trompis lin. Li senbrue
malsupren kuris, malfermis la pordon
al sia edzino, reportis la tronon
supren. Li pardonpetis kaj ricevis la
pardonon, ĉar ankaŭ li estis bela kaj
ĉarma. Ili arde amis unu la alian.
Kiam decis, li iris kun ĝoj o ka j danko
saluti sian patron. Lia patrino nun
povis sen malfeliĉaj sekvoj vidi sian
bofilinon : la marabuta malpermeso
ĉesis post la edziniĝo. ŝi do kaj
multaj parencinoj eniris la ĉambron.
Ili kriis por admiro, vidante, kiel
feine bela estas la junedzino. Dume
Um-sennah’ en sia hejmo tremis pro
timokaj por si kaj porsiaeksnajbarino.
“Nun venos la puno” ŝi pensis.
Fakte, la reĝino mem kun la onklino
ekfrapis ĉe la pordo. “Estu benata !
estu benata !” kriis ili, “malfermu al
ni !” Um-sennah’ post longa hezito
malfermis la pordon. La reĝino kaj
la onklino ŝin kisis; ili babilis,
babiladis, nekapablaj ĉesigi la
laŭdadon pri la juna edzino. Umsennah’ nenion komprenis.
Sed
malĝentile forlasinte la reĝinon kaj
la onklinon, ŝi kuris al la palaco kaj
rapidis supren al la ĉambro. ŝi ne
povis kredi al siaj propraj okuloj.
“ĉu estas vi, Um-sentin’ ?” ŝi
mallaŭte demandis. “Jes, estas mi”
la alia respondis.
“Sed kiel vi
rejuniĝis ?” “Ŝŝt ! ne en ĉeesto de
tiom da vizitantoj ; mi diros poste.”
“Ne, diru nun !” “Neeble, kelkaj
povus aŭ d i: estas sekreto.” “Ne,
diru tuj, diru ! diru !” Um-sentin’
lacigite, fine flustris : “La forĝisto
. . . ” Um-sennah’ ne aŭskultis pli
longe. ŝi kuris al la forĝisto. ŝi
p e tis: “Forĝu min, kiel vi forĝis
Um-sentin’on!” “Kian Um-sentin’on?
ian ajn Um-sentin’on mi ne konas.”
“Forĝu min, kiel Um-sentin’on !”
“Foriru, frenezulino !” “Forĝu min,
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kiel Um-sentin’on !” . . . ŝi rediris
tiom da fojoj, metante la kapon sur
la amboson, ke la forĝisto ekkoleris,
kaj per unu martelbato li rompis al
ŝi la kranion !
Kaj tiel finiĝas la rakonto pri
Um-sennah’ kaj Um-sentin’.”
Princino Ĥadiĝa eksilentis. Rideto
flirtis en ŝiaj okuloj kaj sur ŝia buŝo.
Aĥ ! kiel mi estus arde kisinta ŝin
pro pasio kaj admiro. Sed mi estis
en la aĝo de la platona amo.
La supra verko gajnis la Unuan Premion.
*

*

*

KONKURSOJ HAARLEM 1954

La valoroj de la aljuĝitaj premioj
(vd. septembran kaj oktobran n-rojn)
estis :
BelartajKonkurso

Originala poezio : £2, £1, £1, 10Ŝ.
Traduka poezio : £2, £1, 10Ŝ.
Prozo : £5 10Ŝ. + Ilustrita Vortaro
de Azorin (sekvos), £2 10ŝ.,
£1 15ŝ., 10ŝ.+Vortaro, 10Ŝ.
Dramo : £2.
A fiŝo: £1.
Oratora Konkurso : £1, £1, lOŝ.

Ni atentigas, ke la premioj povas
varii de jaro al jaro laŭ la variaj
sumoj donacitaj kaj laŭ la apartaj
disponoj de unuopaj donacintoj
(ekzemple ĉi jare anonima meceno
donacis $30 plus du vortaroj speciale
al la proza branĉo).
Meceno : mecenato.
Ni bedaŭras la m alfruon de ĉi tiu n-ro.
Ĝin kaŭzis lastaj sciigoj el Montevideo plus
8-taga migro de presprovoj en la poŝto (pro
K ristnaska trafiko).
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Internacia Konkurso 1954
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Stato je la 30a de novembro
Kvoto Poentoj
Lando
%
Finnlando . . 2000
2825 141.2
250
345
K anado
138.0
Sudafriko
300
395 131.6
1500
Svislando
1790 119.3
Germ anujo . . 3600
4215 117.0
805 115.0
700
Maroko
250
285 114.0
Urugvajo
Nederlando . . 4600
5140 111.7
5900
6579 111.5
Svedujo
2500
Danlando
2775 111.0
Ju g o slav u jo . . 1600
1766 110.4
2900
Italujo
3160 108.9
2300
Usono
2371
103.1
Portugalujo . .
500
515 103.0
H ispanujo . . 1600
1630 101.8
900
Japanujo
905 100.6
250
Izraelo
260 100.4
Francujo
5600
5577
99.6
Aŭstralio
1000
990
99.0
Islando
350
345
98.5
A ŭstrujo
850
830
97.6
B ritujo
9500
8934
94.0
Novzelando . .
850
786
92.4
Kubo
250
220
88.0
Norvegujo . . 2300
1989
86.5
Belgujo
2300
1970
85.7
Brazilo
6400
4910
76.7
Irlando
250
185
74.0
Venezuelo
250
165
66.0
Argentino
950
615
64.7

La Centra Oficejo konservas
liston de samideanoj en Orienta
Eŭropo, kiuj atendas afablan
adopton fare de membroj kiuj
povas pagi kotizojn. Kiuj pretas
fari tiun veran servon al niaj
“nepagipovaj” amikoj, bonvolu
sendi monon al kutima ĉefdelegito aŭ Peranto, kun indiko :
“Por adopto de samideano en
nepagipova lando”. La C.O.
sendos al vi la nomon kaj adreson
de via adoptito. Tiu helpo al
plifortigo de la kontaktoj kun
niaj orienteŭropaj samideanoj
havas nekalkuleblan valoron;
ili ja indas je tiu peno.
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UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
Centra Oflcejo : Heronsgate, Rickmansworth, Herts., Anglujo
OFICIALA INFORMILO
N-ro 267
STATISTIKO. Jen la stato de la m em braro
je la fino de novem bro kaj ankaŭ, por
kom paro, je la fino de novem bro 1953 :
1953
1954
Asociaj membroj . .
9582
9373
Individuaj m em broj :
1008
. . 916
MJ
3935
.. 3913
MA
736
.. 610
MS
7
6
Patronoj . .
277
.. 264
DM
59
58
HM
------ 5767 ------ 6022
15349

15395

NOVAJ DUMVIVAJ MEMBROJ
L. L. Landin, Stockholm, Svedujo
N. G. Nilsson, Goteborg, Svedujo
MEMBRO-SUBTENANTOJ 1954
737. Moreira, S-ro J., Rio de Janeiro, Brazilo
738. Alm ada, S-ro F. S., Sao Paulo, Brazilo
739. Centeno, S-ro L. W ., Vacaria, Brazilo
740. Oliveira Cunha, S-ro J. B., Rio de
Janeiro, Brazilo
741. de A raujo Costa, F-ino Y., Alto Rio
Doce, Brazilo
742. de Abreu, S-ro W . B., Pindam onhangaba, Brazilo
743. Valevski, S-ro I. V., Genova, Italujo
744. O rterer, F-ino A. M., E nterbach,
G erm anujo
PATRONOJ 1955
3. H arry, S-ro R ., Gen&ve, Svislando
MEMBRO-SUBTENANTOJ 1955
40. Argelich, S-ro J., A gram unt, H ispanujo
41. Fygle, S-ro B., Bod0, Norvegujo
42. Kjonigsen, S-ro R ., Sarpsborg, Norvegujo
43. Anjer, S-ro L., Oslo, Norvegujo
44. Falch, S-ro A., Kragero, Norvegujo
45. M aarli, S-ro E ., Bodo, Norvegujo
46. M atland,
S-ino
E .,
N ygirdsvik,
Norvegujo
47. Resberg, S-ro T., Sarpsborg, Norvegujo
48. R ian, S-ro P., Skogns M arkabygd,
Norvegujo

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

la n de decembro 1954
Rosbach, S-ro J. H ., Sarpsborg,
Norvegujo
Vik, S-ro V., Sarpsborg, Norvegujo
Ljungberg,S-inoA .,Stockholm ,Svedujo
M attsson, S-ro E., Stockholm, Svedujo
Solzbacher, D-ro W ., Yonkers, N.Y.„
Usono
Delor, S-ro J., Sisteron, Francujo
Ryan, S-ino J. S., M anchester, Anglujo
Cameron Macdonald, S-ro C., Toronto,
K anado
French, S-ro R. J., Bexley, Anglujo
Morgan, S-ro A. B., Birm ingham ,
Anglujo
Pilling, F-ino F., Chesterfield, Anglujo
Pilling, S-ro H ., Burnley, Anglujo
Bohren, Prof. A., Thun, Svislando
Gilliard, S-ro J., La Neuveville,
Svislando
H attem er,S-roH .,Solothurn,Svislando
Hohl, S-ro J., Flims, Svislando
Le Brun, S-ro P ., Kreuzlingen, Svislando
Roth, F-ino F., Solothurn, Svislando
Schofield, S-ro B. S., Bolton, Anglujo
Borĉiĉ, F-ino L., Zagreb, Jugoslavujo
Petroviĉ, S-roS. S.,Sjenica, Jugoslavujo
Wolbers, S-ro H., Am sterdam , Nederlando
B aaten, S-ro W., U trecht, Nederlando
van Dijk, S-ro J. P., Oosterland,
Nederlando
Roelofs, D-ro W. P., Soest, N ederlando
Slot, S-ro R., Zeist, Nederlando
Cooper, S-ro B., Boras, Svedujo
Edler, S-ro P., Lund, Svedujo
Emson, S-ino R., Boras, Svedujo
Englund, S-ro B., Bofors, Svedujo
Mellberg, F-ino G., Varberg, Svedujo
Mollestad, S-ro S., Kramfors, Svedujo
Svard, S-ino R., Boras, Svedujo
Dahl, S-ro E., Uddevalla, Svedujo
Jensie, S-ino M., Jonkoping, Svedujo
Olsson* F-ino G., Strdmsnasbruk>
Svedujo
Olsson, S-ino K., Ystad, Svedujo
Boscarino, S-ro A. G. S., Ragusa>
Italujo
Minnaia, S-ro L., Roma, Italujo
Maddern, S-ro I. T ., Wodonga, Aŭstralio
Parry, S-ro S. L., Brisbane, Aŭstralio
Boning, S-ro B., Bremen, Germanujo
,Herforth,S-ro A. ,Tailfingen, G erm anujo
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92. Jolliet, S-ro L., Munchen, Germanujo
93. Kreutzer, D-ro J., F rankfurt, Germanujo
94. Lanka, F-ino H., Ham burg, Germanujo
95. von der Ley, S-ro W., Tailfingen,
Germanujo
96. Pilhofer, S-ro O., Nurnberg, Germanujo
97. Schuster, S-ro E. L., W iesbaden,
Germanujo
98. Stoffers,
S-ro R.,
Bremerhaven,
Germanujo
99. W agner,S-roH .,Oberstdorf,Germanujo
100. Wilke, S-ro H., Berlin, Germanujo
101. Orterer, F-ino A. M., Enterbach,
Germanujo
102. Brink, S-ro D. M., Los Angeles, Calif.,
Usono
103. Perry, S-ino M. J., H em e Bay, Anglujo
104. Blondal, S-ro B. P., H vam m stanga,
Islando
105. Baur, D-ro A., Liebefeld, Svislando
106. Birchmeier, S-ro K., Zurich, Svislando
107. Jayet, F-ino E., Morges, Svislando
108. Kuhn, S-ro G., Zurich, Svislando
109. Zimmermann, S-ro O. E., Zŭrich,
Svislando
110. Boe, S-ro J., Leknes, Norvegujo
111. Bugge-Paulsen, K apitano R., Oslo,
Norvegujo
112. Caspary, S-ro H ., Oslo, Norvegujo
113. Selbekk, S-ro J., Oslo, Norvegujo
114. Skyberg, S-ro A., Oslo, Norvegujo
115. St0p-Bowitz, S-ro C., Oslo, Norvegujo
116. Vilke, S-ino O., Oslo, Norvegujo
117. Birch, S-ro C. T. J., Norwich, Anglujo
118. Chambers, S-ro J. W ., Parkstone,
Anglujo
119. Sutton, F-ino N., Manchester, Anglujo
DONACOJ al la Ĝenerala Kaso : D. R.
Miller 2ŝ. 6p., A. Omlor /1 , A. Landenne
4ŝ. 6p., J. S. Finch £1.
DONACOJ al la Fondajo Montevideo : Sveda
Esp.-Federacio /1 0 9ŝ., W. B aaten 4ŝ. 6p.,
J. E der 8ŝ. 4p., Esp.-gr. “ N orda Stelo” ,
Texel £3 12ŝ., M ondcivitano el Reggio
Em ilia 14ŝ., M ondcivitano el Venecia 14ŝ.,
Esp.-gr. Voghera £1 14ŝ. 3p., D-ro Kovacs
4ŝ. 9p., Associa^ao B ahiana de Esp. £2 15ŝ.,
P. de Lim a Brenneisen 5ŝ. 6p., H. de Deus
P itta 5ŝ. 6p., A. C. Carvalhal 5ŝ. 6p., Inĝ.
J. C. Maciel 5ŝ. 6p., Inĝ. I. V. de Oliveira
5ŝ. 6p., O. Almeida 5ŝ. 6p., M. J. Jorge
T in au t 5ŝ. 6p., Prof. V. de Magalhaes
Caymmi 3ŝ. 3p., Prof. O. R. de A ndrade
lŝ. lp ., Prof. L. P. R euter lŝ. lp .
Sumo ĝis 30.11.1954 : £1,466 Oŝ. 3p.
Sinceran dankon al ĉiu helpanto.
J. C. R a p l e y , Sekretario.

Jan u aro

VOĈDONADO PRI LA STATUTO
DE U.E.A.
(Propono de aŭgusto, 1954)

E1 la 21 aliĝintaj Landaj Asocioj,
18 voĉdonis, 1 respondis sed detenis
sin de voĉdono, kaj 2 ne respondis al
la alvoko.
E1 la 1357 Individuaj Membroj kun
rajto partopreni Ĝeneralan Voĉdonadon, 442 voĉdonis laŭ valida
formulo, 3 donis voĉojn deklaritaj
nevalidaj, kaj 910 ne respondis. 2
sin detenis.
Voĉdonis por la propono : Brazila
E-ligo (2240) ; Centra Dana E-Ligo
(1179) ; Unuiĝo E. Franca (1462) ;
Itala E-Federacio (1207) ; Jugosl.
E.F. (244) ; Kroatia E.L. (200) ;
Slovenia E.L. (200) ; Nederlanda
E.A. “LEEN” (1096) ; Norvega E.L.
(939); Novzelanda E.A. (276); Sveda
E.F. (1831) kaj 388 individuaj
membroj. Sume : 11,262 voĉoj.
Voĉdonis kontraŭ la propono:
Argentina E.L. (367) ; Aŭstria E.F.
(578) ; R. Belga L.E. (375) ; Flandra
L. E. (376) ; BritaE.A. (1719) ; Svisa
E.S. (311) ; E.A. Nord-Ameriko (632)
kaj 54 individuaj membroj.
Sume : 4412 voĉoj.

ĉar la favoraj voĉoj ne atingis tri
kvaronojn de la nombro de esprimitaj
voĉoj (15,674) la propono ne estas
akceptita.
ĉeestis la kalkuladon kaj atestas
la ĝustecon de la supraj ciferoj :—
Kontrolantoj elektitaj de la Komitato
de UEA :
J. Farrand H. W. Holmes A. Solar
Komitatanoj de UEA :
M. Vermaas D. Kennedy A. Oliver
J. C. RAPLEY,

Ĝenerala Sekretario,
la 4an de decembro, 1954.

ANONCETOJ
Kosto : du pencoj por ĉiu vorto, aŭ internacia respondkupono por ĉiu duo da vortoj.
Ciu anoncanto morale devigas sin respondi minimume unu fojon al ciu kiu skribas.
Anonceto por iu numero devas atingi nin antaŭ la 3-a de la antaŭa monato.
En la komenco estis la Vorto, kaj la
V orto estis kun Dio, kaj la V orto estis Dio.
S-ta Johano i . i .
Deziras interŝanĝi ilu stritajn p o ŝtk arto jn
tutm onde. H enry Jordon, 68 N orthw ood
Avenue, SALTDEAN, Sussex, Anglujo.
50 lernantoj (13—15j.) m ulte deziras
gekorespondantojn.
Skribu al F. B.
H otchkin, E lliston County Sec. Schooi,
C L E E T H O R PE S, Lincs., Anglujo.
Migranta ekspozicio estas aranĝota de
C entra D ana E sp eran tista Ligo propagandcele por niaj kluboj k.t.p. Tial ni petas
alsendon de m aterialo por la ekspozicio—
afiŝoj, turism aj broŝuroj, ŝlosiloj k.t.p.
S-ro Aksel Nielsen, H arrestrupvang 18, 1.
KOPENHAGO-VALBY, D anlando.
Pri literaturo deziras korespondi k.ĉ.l.
Rosa W iendl, D E JE , Svedujo.
Poŝtmarkinterŝanĝo kun ĉiuj landoj. Mi
ne sendas unue sed nepre respondos, ĉiam
valida. Jose Luis Vallina, M andobide 1,
BILBAO (Vizcaya), H ispanujo.
40 gekursanoj havos letervesperon la
31an de M arto kaj deziros korespondantojn
ekde tiu dato.
E speranto-grupo, 28
boulevard Descazeaux, A NG ERS (M.-et-L.),
Francujo.
50 gekursanoj (12-40-jaraj) deziras korespondi kun tutm ondo. K ursestro : D ro
K lotzer, Ruckingsallee 3, N O R T H E IM ,
Germanujo.

ĈU IU

GRAVEGA ALVOKO!
D um la X V I-a H ispana Kongreso de
Esperanto, okazonta en Gijon (Asturio)
de la 23-a ĝis la 27-a julio 1955, oni
starigos Esp.-Ekspozicion. Ĉar tiu
ekspozicio , estos treege utila al nia
movado en ĉi tiu regiono, N I PETA S
AL ĈIU LA ND AJ E SPE R A N T IST O J
K A J E SPE R A N T A J ORGANIZAĴO"
BONVOLE SEN D I Ĉ IA JN TAŬGA ĴO JN , IN K L U Z IV E FILM O JN K AJ
M AGNETOFONAJN RU BA N D O JN ,
al la
“ V ERD A
K O LO M BEJO ” ,
Ciano Santa Ana, (Asturias), Hispanujo.
Ankaŭ ni petas, N E PR O K R A STU .
Tempo estas mono ! Sur la sendaĵojn
m etu : “ P or la Kongresa Ekspozicio” .
Internacia Semajno en St. Jean en Royans
(Drome),. Francujo, (30 km. de Romans—
50 km. de Valence). Surfoje al la U K en
Bologna (Italujo), de la 23a ĝis la 26a de
julio 1955 vizitu niajn m ontojn ĉe Alpoj,
ankaŭ pilgrimejon pro rezistm ovado. Tre
favoraj kondiĉoj en kom una dormejo aŭ en
tendoj. P etu inform ojn ĉe E sperantista
Grupo de Royans, ST. JE A N EN ROYANS
(Drome), Francujo, aŭ ĉe Bona Stelo, 31 rue
Pecherie, ROMANS (Drome), Francujo.
21-jara vegetarano deziras korespondi
kun samidean(in)o pri naturism o, kulturo,
eduko, ĉio. Skribu : R. J. H arrington,
54 R ydal Crescent, G R E E N FO R D , Middx.,
Anglujo.

NACILINGVA TRA D U K O
K A J FID E L A S ?

T IE L

VERVAS

IBSEN: PEER GYNT
E1 la norvega trad u k is E. A. H augen
Prezo : bind. 15 ŝil., broŝ. 12ŝ. 6p., afranko 9p.
E ld o n is : ELDONA RONDO,
Boks 178, Trondbeim , Norvegujo
Mendu ĉe via librovendisto aŭ ĉe
U .E.A ., H eronsgate, Rickm answorth, H erts., Anglujo

LAINTERNACIA LINGVO
Faktoj pri Esperanto
D-ro Ivo Lapenna

Esperanto kiel solvo de la problemo de internacia lingvo
La Esperanto-organizaĵoj : iliaj celoj kaj laboro
U.E.A.—historio kaj laboro
192 paĝoj, bone presita kaj bele bindita
Prezo : 10 ŝilingoj, afranko 6/>.
Libro nepre bezonata de ĉiu propagandisto, kaj efektive de ĉiu agema
Esperantisto
Universala Esperanto-Asocio,
Heronsgate, Rickmansworth, Herts., Anglujo

Ciu Esperantisto nepre volos posedi

AKTUALAJ
PROBLEMOJ
de la

NUNTEMPA
INTERNACIA VIVO
D-ro Ivo Lapenna
L a verko havas a p a rtan intereson en
la n u n a tem po pro la Konferenco de
U N ESK O en Montevideo.
Prezo 12 ŝ:l. afranko 6p.
'Mendu ĉe U.E.A.
aŭ enlanda libroservo

TRIBUTO AL NOBLA
GENIULO
de F. R. Jones
Juvelo— ĉiu E sperantisto legu. Vere
rekom endinda, trad u k o bona, stilo
klara, preso kaj eksteraĵo plaĉa. .
Heroldo de Esperanto.
Bele presita kaj bonlingva verko—
v iv an ta kaj valora.
Ferenc Szilagyi en A rbetar Esperantisten.
Tre *altvalora, elokventa, pasia kaj
nobla. K ara juvelo en nia biblioteko.
Oomoto.
Profunde impresis m in—adm irinda kaj
leginda.
W. A . Gething en B ritish Esperantist,
L uksebroŝurita. R ekom endindalegaĵo.
La Ponto.
64 paĝoj en m odela E speranto
E leganta, firma, k arto n ita kovrilo.
Esperanto et Culture.
Prezo 4 ŝil. anglaj, sendkosto 3p.
M endu ĉe
UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO,
Heronsgate, Rickmansworth, Anglujo.
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