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LA GRANDFESTO DE MALMO

La kongresejo dum la malferma solenaĵo.
Jam tre frue oni decidis, ke al la kongrespartoprenintoj estu sendata postkongresa numero de la oficiala
kongresa gazeto, do de Svenska Esperanto-Tidningen.
Tiu postkongresa numero jen estas en la mano de niaj
legantoj. Ni esperas, ke por la partoprenintoj ĝi povas
estl instiĝilo de gaja anima revivado de la neforgeseblaj kongresaj tagoj en Malmo, kaj por la neparto-

prenintoj iom ampleksa rakonto pri la okazintaĵoj. Ni
faris nian eblon por doni varian enhavon al la gazeto.
Ni deziris akcenti la gravajn aferojn, sed ni tamen
ne volis preterlasi la interesajn detalojn, kiuj multe
kunhelpas al la kreado de la ĝusta kongresa atmosfero.
Do, ekfoliumu kaj legu tiun ĉi numeron, kaj travivadu
la ĉijaran esperantistan grandfeston!

105

S v en sk a E s p e ra n to -T id n in g e n

PRO LO G O
ĉe la 33 :a Universala Kongreso en la urba teatro ĉ
Malmo sabate la 31:an de julio 1948.

Dankon!
L a 33-a U niversala Kongreso de E speranto, Malmo,
1948, estas for. A1 m i ap arten as la tasko danki ĉiujn
partoprenantojn, el kiuj m u ltaj n u r post g randega oferado kaj streea laboro povis venki la vizajn k aj devizajn
m alfacilaĵojn, kiuj bedaŭrinde ankoraŭ reg as en la
mondo. K un bona hum oro kaj g ran d a energio ili ĉiuj
venis al la kongreso, k aj kune ili kreis la vere harm onian atm osferon, kiu ĉiam k aj ĉie regis, k aj kiu donis
vere bonan kadron al la kongreso.
A1 ĉiuj kongresanoj, kiuj kontribuis al la program oj,
ni ŝuldas dankon, do al ĉiuj prelegistoj de la Somera
U niversitato, al la partop ren an to j de la diversaj ”vespero j” k aj al m ultaj aliaj.
Sed specialan dankon m i direktas al la m em broj de
LKK k aj cetere al Ciuj mem broj de Klubo E sp eran tista
de Malmo, kiuj fa ris sian plejeblon por kunhelpi, kaj
neniu povas al si im agi la gran d an laboron p ri miloj
da diversaj detaloj, in te r kiuj la nuntem paj devizaj
problemoj ne estis la plej m alm ultaj. L a laboro en la
sekretariejo, precipe dum julio, estis grandega.
T utkoran dankon mi d irek tas al m ia bona amiko O.
T. Nicolaisen, la ĝenerala sekretario, pro bonega kunlaboro dum unu tu ta jaro.
L a tu ta sveda movado ĝojas, ke ĝi povis servi al la
tutm onda esperantistaro aran ĝ an te kongreson, k aj tiu
detalo, ke n u r m alm ultaj havis ekonom iajn eblecojn
v etu ri norden post la kongreso po r viziti Svedujon, montra s, ke ni agis ĝuste, kiam Sveda Esperanto-Federacio
elektis la urbon Malmo en la suda p a rto k aj ne la svedan ĉefurbon.
K un g ran d a ĝojo LKK notis la bonajn rezultojn, kiujn
akiris la U EA -kom itato, la laborkunsidoj k aj m u ltaj
fa k a j organizaĵoj. K aj nun n i ĵe tu la rigardon antaŭen
al la ven o n tjara kongreso esperanta, kiu daŭrlgu la
rekonstruan laboron de la esperantom ovado. Vivu la
34-a!
Ja n Stronne
prez. de LKK
prez. de SE F

Ĉe la solena m alferm o s-ro Stronne parolis. Ĉe la reprezen ta n ta tablo de dekstre: s-ro Nicolaisen, d-ro Lapenna,
s-ro Oliver, rektoro Soderberg k a j direktoro Em il Olsson.
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Saĝuloj Orientaj vidis stelon,
klarigon donis, tiel ke 1’ esper’
ekĝermis, kaj jarmilon ni la belon
sopiris •— ĝian frukton en aper’.
Jarcentojn oni provis per multfar’
ke altanima iĝu la homar’j
bibliaj vortoj tamen por ni flamu:
”Kiel vin mem kunulon vian amu!”
Jen tiel agas bonfaranto granda!
Gvidante for de nigra nokt’ al lum’
Vi donis al malriĉular’ samlanda
kuracon — nur por dank’ en Via dom’.
Doktoro Esperanto, Vi en ver’
elektis vivovojon kun sever’,
ĉar ankaŭ Vi la brilan stelon vidis
kaj al la fina bon’ de 1’ homoj fidis.
Naskiĝa urbo, Bjalistoko, pola
elkreskon Vian vidis — en abund’
impulsojn donis al interpopola
paciga lingvo por la tuta mond’.
Kaj kiel iam praa idiom’
ĝi venis kvazaŭ de 1’ ĉiel al hom’,
unuigante kiel bonperanto.
A1 ĝi Vi donis nomon ESPERANTO.
De Orient- al Okcidenteŭropo
ĝi flugis baldaŭ tra la tuta mond’.
Eĉ mondmilitoj du per ia ŝtopo
nenion povis kontraŭ lingva ond’.
Per ĝi en koncentrejoj la kaptit’
plej ofte helpon trovis dum milit’:
ĉar mankis tage pano kaj kompreno
en lok’ de fremdlingveco kaj ĉagreno.
Ja detruita Arnhem pro 1’ invado,
ĝi tamen releviĝos de la ter’,
kaj ankaŭ certe venos pro 1’ semado
farita en tiea stelaer’
por Esperanto granda la rikolt’.
Ĉar el detru’, malam’ kaj venĝa stult’
la vojo Via montras sen ŝancelo
tre klare al la fora alta celo.
Kuniga sign’ de ĉiu ras’ kaj gento
fariĝis nia verda stelsimbol’,
kaj disvastiĝos la homama sento
per Esperanto kaj la bona vol’.
Komprenis nia Majstro: A1 homar’
nenion gajnos agoj de barbar’,
en li estiĝis tiel la espero
starigi paradizon sur la tero.
Svede: Wilh. Johansson
Esperante: Otto A. Nilss,
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LA SO LEN A MALFERM O
Unuope kaj are, vice kaj amase ni ĉirkaŭ la 19-a horo
vespere en la inaŭgura tago de la kongreso kolektiĝis
en la bela salonego de la Urba Teatro de Malmo. ĉiuj
ni rigardis niajn biletojn kun la numeroj de la sidlokoj,
kaj iom post iom preskaŭ pleniĝis la ejo per la samideanoj. Ni konatiĝis kun niaj plej proksimaj najbaroj
en la benkoj, la fulmoj de la fotografoj nin ekblindigis.
Ludis la orkestro de la Ruĝa Kruco. Ni ekkongresis.
Rekonenda trajto de la kongreso estis, ke oni sukcesis
preskaŭ ĉiam komenci je la antaŭfiksita tempo, se oni
opinias la akademian kvaronhoron laŭleĝa. Do, proksimume je la 19.15 la maŝinisto de la teatro lasis fali
fortan lumon sur la verda stelo de la kolosa esperanta
flago en la fono de la scenejo, kaj stariĝinte ni je la
akompano de la orkestro kantis la himnon. Ankoraŭ
pli multe lumis la verda stelo de la flago, kaj s-ro
W,ilhelm Johansson suriris la podion, kaj dum orkestra
akompanado li deklamis la kongresan prologon, kiun
li verkis.
La prezidanto de la LKK, s-ro Jan Stronne, salutis
la kongresanojn bonvenaj. Li menciis, ke pli ol 1700
esperantistoj aliĝis al la kongreso. En la inaŭgura momento tamen ankoraŭ kelkaj estas nur survoje al la
kongreso, kaj aliaj entute ne povis veni pro la konataj
malfacilaĵoj pri vizoj kaj pagoj.
La reprezentanto de la urbo, direktoro Emil Olsson
poste prenis la parolon kaj en la nomo de la urbo
Malmo nin bonvensalutis.
De lia ekscenca moŝto ĉefministro Tage Erlander, la
prezidanto de la honora komitato, alvenis telegramo
por la kongreso: "Malhelpita ĉeesti, mi salutas la kongreson, kiu estas pruvo pri fortoj, kiuj en la nuna
tempo laboras por la homaranismo kaj la paco. — Cefministro Erlander” (Forhindrad narvara halsar jag
kongressen s&som ett bevis fdr folkforsoningens och
fredens i v&r tid verksamma krafter — Statsminister
Erlander.)
La festparolon faris s-ro Ernfrid Malmgren, kiu dan- La evangelian diservon en la dimanĉa mateno vizitis
kis la LKK, precipe ĝian prezidanton, kaj la urbon. Li
multaj kongresanoj. Predikis paroliestro Edberg.
petis direktoron Olsson al la urbo transdoni la dankon
de UEA kaj la kongreso, pro tio ke Malmo nin tiel
afable akceptis kaj en multaj manieroj subtenis la kongreson: ni ricevis de la urbo monon, ni havas senkostan Setala, kiu diris, ke en Finnlando la registaro jam de
veturon per ĉiuj tramoj kaj aŭtobusoj, ni ankaŭ havos longe estas konvinkita pri la valoro de esperanto. Pafestenon en Amiralen.
stro Carolfi Modesto sciigis, ke telegramo rajtigis lin
En sia parolado s-ro Malmgren akcentis, ke per la informi pri la aliĝo de la itala instrua ministerio al la
junularo ni venku. Per la junularo ni kreu pli feliĉan kongresaj salutoj. E1 Nederlando salutis s-ro J. R.
mondon. Esperanto estis persekutata. Ekzemplo pri tio Isbrŭcker, kiu unue dankis al la sveda popolo por la
estas, ke la nazioj en Germanujo malpermesis esperan- helpo dum la plej nigra vintro en la milito. Li ankaŭ
ton — sed ne malpermesis la lingvojn de la malamikoj admonis la esperantistojn, elteni en la poresperanta
militaj. Li ankaŭ akcentis la valoron de la laboro inter movado. Ni ne senesperiĝu pro la malrapida antaŭenfakuloj diversspecaj, kaj fine li eldiris la devizon: Espe- marŝo de esperanto. La ĉie admirata angla lingvo ekranto por la junularo, esperanto per la junularo.
zistis jam 2.000 jarojn, kaj tamen ankoraŭ ne estas
Kantadon faris ”Sŝ,ngarbroderna” (La Kantofratoj), sendispute mondlingvo. Por Norvegujo parolis s-ro
Bugge-Paulsen kaj por la svisa registaro s-ro Matter.
kiuj prezentis konatajn svedajn kantomelodiojn.
Verŝajne estos iom tede, listigi ankaŭ la 21 parolojn de
La elekto de kongresprezidanto kaj ceteraj funkciuloj
rezultis, ke prezidanto iĝis s-ro Jan Stronne, vicprez. reprezentantoj de diversaj landaj ligoj ktp. Sufiĉu, ke
s-ro Karl Soderberg, sekr. s-ro Cecil C. Goldsmith kaj ni diru, ke oni havis impreson pri pulsanta vivo espevicsekr. s-ro O. T. Nicolaisen. La prezidanto dankis pro rantista tra tuta Esperantujo. La kongresa prezidanto,
la honoro al li montrita kaj memorigis pri tio, ke en s-ro Stronne, dankis al ĉiuj kontribuantoj, al la muzikBern oni rekonstruis la organizon. Nun en Malmo ni istoj ktp.
rekonstruu la movadon. Estu la kongreso harmonia sen
Kaj post la multaj paroloj kaj salutoj kaj muziko
malpacoj.
ktp ni ĉirkaŭsvarmis en la teatra halo kaj en la InterLonga vico de registaraj reprezentantoj salutis la konatiĝa vespero interkonatiĝis. Malnovaj amikoj renkongreson: por Aŭstrujo s-ro Hugo Steiner, kiu diris, kontiĝis, novaj amikecoj ekestis. Kaj kolosajn amasojn
ke en preskaŭ ĉiuj popolaltlernejoj oni instruas espe- da limonado ni konsumis, ĉar tiu ĉi kongreso estis
ranton. Por Ĉehoslovakujo parolis s-ro J. Malik, kiu preskaŭ same ”ŝvita” kiel la Berna.
precipe akcentis la laboron de la ĉelloslovakaj radiostaAnkaŭ nun kantis la Kantofratoj. Sed mi devas koncioj. Tiuj nuntempe estas bombardataj per leteroj de
occldentalistoj, kaj pro tio li konsilis, ke la esperan- fesi, ke en la angulo de la referento oni ne nur aŭskultis.
tistoj montru sian frakasan supernombron per amasa
Finfine malfrue en la nokto rii disiĝis p o r.’.. jes, ĉiu
ftlskribado. La finnan registaron reprezentis s-ro Vilho respondu por si.
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REZOLUCIO, AKCEPTITA DE LA KONGRESO
Resolution, antagen av kongressen
La 33-a Universala Kongreso de Esperanto, okazinta la 31-an de julio ĝis la 7-a
de aŭgusto en Malmd, kiun partoprenis
1.800 reprezentantoj el 33 landoj,
k o n s ta ta s ,
1. ke la progreso de materiaj fortoj, scienco kaj teknikaj rimedoj ĉiam pli kaj pli kontaktigas rekte aŭ
malrekte la apartenantojn de la diversaj nacioj kaj ke
tial ĉiam pli sentiĝas la bezono de unu neŭtrala kaj
facila internacia lingvo, aplikebla sur ĉiuj kampoj de la
moderna internacia vivo;
2. ke la Intemacia lingvo Esperanto, malgraŭ la diversspecaj obstakloj al internacia rilatado kaj aparte la
du grandaj militoj, detruintaj la bazojn de intemacia
solidareco, konstante progresis kaj disvastiĝis, atinginte
hodiaŭ jam riĉan sciencan kaj beletran literaturon,
multnombran gazetaron kaj praktikan aplikon en diversaj branĉoj de la ĉiutaga vivo, fariĝinte tiamaniere
ne nur skribata sed ankaŭ flue paroiata, vivanta lingvo
por centmiloj da homoj en ĉiuj partoj de la mondo;
3. ke ĉiuj ĉi konsiderindaj rezultoj estas ĝis nun atinĝitaj preskaŭ ekskiuzive per la sindona laboro de opuloj,
sen ia ajn oficiala apogo de la registaroj kaj precipe
de la internaciaj kaj interŝtataj institucioj.
Sekve la kongreso
d e c i d a s:
1. Rekomendi al ĉiuj personoj parolantaj la Internacian lingvon kaj al ĉiuj organizoj por disvastiĝo de
Internacia lingvo intensigi sian laboron precipe inter la
tutmonda junularo kaj instruistaro;
2. Esprimi sian dankon al ĉiuj radiostacioj, kiuj uzas
la Internacian lingvon por siaj elsendoj, kaj al la tutmonda gazetaro, kiu favoras la lingvon;
3. Peti la registarojn de la diversaj landoj serioze
konsideri la eblecojn enkonduki la Internacian lingvon
en seminariojn kaj lernejojn kiel ordinaran aŭ nedevigan
objekton, tiamaniere helpante la edukon de novaj generacioj en spirito de toleremo kaj respekto al aliaj nacioj;
4. Atentigi ĉiujn intemaciajn organizaĵojn kaj aparte
la Unuiĝintajn Naciojn pri la Intemacia lingvo ne nur
kiel necesa kaj ĉiuflanke perfekta teknika komunikilo
de pensa interŝanĝo (radio, kunvenoj, konferencoj, kongresoj, filmoj, scienco, arto ktp), sed ankaŭ kiel potenca
rimedo por proksimigo de la popoloj kaj, sekve, ankaŭ
por la akcelo de justa, daŭra mondpaco.

Den 33 :e esperantovarldskongressen, som
agt mm i Malmo under tiden 31/7—7/8, och
i vilken deltagit 1.800 representanter fr&n
33 nationer.
k o n s ta te ra r,
1. a tt de vetenskapiiga och tekniska framstegen samt
allehanda ovriga i v&rt samhalle verkande krafter direkt eller indirekt mer och mer narmar de olika landerraas innevŭnare till varandra, och a tt man darfor mer
och mer kanner behovet av ett neutralt och enkelt
internationellt hjalpsprŭk, anvandbart pŝ. det intemationella livets alla omrŭden;
2. a tt det intemationella sprŭket esperanto, trots att
mŭnga hinder (sarskilt de tvŭ stora varldskrigen) rests
mot ett intematlonellt umgange, standigt gŭtt framŝt,
a tt det kan uppvisa en mycket rik litteratur, sŭval vetenskaplig som skonlitterar, en stor tidningspress samt
en praktisk tillampning pŝ det dagliga livets olika omrŭden, och a tt esperanto darigenom blivit icke blott ett
skriftspr&k utan ett talsprŭk, ett levande sprŭk for
hundratusentals manniskor i oiika. delar av varlden;
3. a tt dessa beaktansvarda resultat uppnŭtts nastan
uteslutande genom enskilda personers hangivna arbete
utan nŝgot som helst stod frŝn regeringar eller internationella och mellanfolkliga institutioner.
Pŝ. grund hŭrav
b e s lu ta r k o n g re sse n ,
1. a tt rekommendera alla personer, som talar det
intemationella sprŭket esperanto, och alla organisationer, vilka ha utbredandet av detta sprŝk p& sitt program, a tt koncentrera sitt arbete pa varldens ungdom
och larark&r;
2. a tt uttrycka sitt tack till alla radiostationer, som
anvander esperanto vid sina utsandningar, och till den
mot esperanto valvilliga pressen;
3. a tt rekommendera regeringarna i de olika landerna
a tt allvarligt overvaga mĉjligheterna a tt infora det
internationella varldshjalpsprŝket i seminarier och skolor sŭsom ett obligatoriskt eller frivilligt amne for att
darigenom medverka till en uppfostran av nya generationer i en anda av tolerans och respekt for andra
nationer;
4. a tt fasta alla intemationella organisationer och i
synnerhet Forenta Nationernas uppmarksamhet pŝ. esperanto i dess egenskap av icke blott ett nodvandigt och
ur alla synpunkter perfekt tekniskt kommunikationsmedel for tankeutbyte (radio, sammantrŭden, konferenser, kongresser, film, vetenskap, konst o. s. v.) utan aven
ett maktigt medel till a tt narma folken till varandra
och till beframjandet av en varaktig varldsfred.

N ordo k a j su do
La apuda bildo montras la svedan reprezentanton por
Universala Ligo, s-ron Lennart Aberg el Skovde, kaj
nian egiptan samideanon s-ron Nassif Isaac el Kairo.
S-ro Nassif estas ankaŭ spiritisto kaj post la Universala
Kongreso en Malmd li veturis al Londono por partopreni kongreson de spiritistoj. En Malmo li per sia
simpatia personeco kaptis la koron de ĉiuj esperantistoj. ĉe posta okazo li konfesis, ke sian ruĝan fezon
li aĉetis por veki konforman atenton. Nu, tion ni apenaŭ
kredas. Kaj ĉiuokaze ni opinias, ke la kongreso per
la portanto de la fezo havis kontribuaĵon da ĉarmo.
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M ALM O, U R B O

D E M IA K O R O !

Impresoj de ”kongresisto” F. Szilagyi

En la belega TJrba Teatro de Malmo la kongreso okazis. La teatro sur du ŝildoj portis la informon "Esperantokongreso”, kaj esperanta flago pendis ĉe la fronto. Antaŭ la teatro ludis fontano, malforta vento movetis la
flagojn, kaj malavare la suno verŝis varmon kaj lumon sur Ia kongreson.
Antaŭ la kongreso mi havis okazon konversacii kun
reprezentanto de la nova, el Ĉiu idealo elreviĝinta, amartona generacio. Tiam mi pensis, ni havos denove kongreson sen junularo. Eaj poste sekvis la brilaj tagoj
de Malmŭ. Eble mi parolos iom senorde pri tiuj tagoj,
sed kion fari, la impresoj estas fortaj kaj freŝaj, kaj
ili tumulte ŝovas sin sub Ia klavaron de la skribmaŝino.
Sed pri unu afero ni povas jam nun interkonsenti: Mi
ne mencios nomojn, ĉar tiam la nomoj plenigus tiun
ĉi paperon. Mi ne mencios eĉ Jan Stronne, kvankam se
iu, certe li meritus mencion. Sed mi restos firma!
La unuaj du surprizoj estis: Malmo kaj la junularo.
Malmo vivis en nia scio kiel arkitekte kaj socie bone
aranĝita, rektlinia, kompare al la kontinentaj urboj ne
tre granda kaj ne speciale vigla urbo. Sed dum tiuj
rekordvarmaj tagoj klariĝis, ke Malmo estas tre bela
somer-urbo, multe pli granda kaj multe pli vigla, ol
oni kredus. Malmo impresas kiel urbo kun 3—400 mil
loĝantoj, kvankam ĝi havas malpli ol 200.000. Certe
ankaŭ la esperantistoj mem aldonis iom al tiu ĉi impreso, ĉar ili dekobligis sin mem. Jes, ĉiu esperantisto
veturis — dank’ al la senpagaj veturadoj en la tramoj
kaj aŭtobusoj -— kun propagandista konscienco dekoble
tiom, kiel ordinaraj ĉiutaguloj kaj la skanianoj ĉesigis
aŭdigi sian rimarkindan idiomon; ili nur aŭskultis Esperanton, kiu forigis la indiĝenan lingvon de sia gvidpozicio, en la lando de Edvard Persson. Oni tuj aldonu,
ke la publiko donis sian tutan simpation al la esperantistoj, kiuj konkeris la urbon per flugiloj de 1’ facila

vento, aŭ almenaŭ per la elektra kaj motora forto de la
urbaj komunikiloj.
Jes, la junularo! Estis plezure vidi la grandan nombron, per kiu ĝi reprezentigis sin kaj ĝian partoprenon
en la kongreso. Tio ne okazis sen akcidentoj. Mi havis
okazon saluti junan paron, kiu interkoniĝis dum la kongreso kaj ho, ve! jam estis preta por la geedziĝo. . .
Sed ne nur tiel klopodis la junularo por la verdigo de
la estonta mondo, sed oni vidis ilin ĉe la diversaj kongresfakoj, ĉe la poŝtoficejo kaj ankaŭ en la diskutoj de
la fak-kunsidoj kaj sur la podio de la altnivelaj prezentadoj. Eĉ en la radio. Mi pensas pri du viglaj danaj
knabetoj, kiuj povis rezigni pri kvar polaj filmoj, inter
ili pri tia desegna filmo por ke ili prezentu sian viglan,
senpreparan kaj bonegan Esperanton al la publiko de
la etero. Mi ne kredas, ke ili povas paroli tiel bone dane,
sed tiurilate mi ne estas senpiartia, ĉar laŭ mi Ia dana
lingvo estas tiel malfacila, ke neniu mortonto povas
kapabli vere bone paroli ĝin.
La organizo de la kongreso estis pli ol modela. Genioj kaj herooj preparis kaj administris ĝin. Kiu scias,
ke dum Ia plej varma tago kvin deĵorantoj svenis?
Okcidento, oriento, sudo kaj la cetera nordo konsentis
pri tio, ke la sveda esperantistaro akiris al si grandan
admiron kaj estimon per tiu ĉi kongreso. Unu el la
gvidantoj de la hungara grupo atentigis min pri la
"silenta trafiko” de la kongreso. Senbrue, kvazaŭ Ŝmirite funkciis ĉio, malfrue vespere alvenintaj grandaj
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Tiuj, kiuj prizorgis la glatan funkciadon de la kongresa
vivo, la membroj de LKK, ne estis multe fotografataj,
ĉar ili kuris de unu tasko al alia aŭ havis tiom da laboro
por fari, ke ili ne havis tempon ”ĝuste faldigi sian vizaĝon”, kiel diras la sveda esprimo. Do, ni montras bildon
el antaŭa okazo. Kontente ridetas la "admiralo” Stronne,
lia edzino kaj la kongresa sekr. s-ro O. T. Nicolaisen.

kulojn, filatelistojn, religiulojn kaj multajn aliajn, sed
unu tipo preskaŭ tute mankis en la kongresanaro. La
stranguloj tute ne venis al tiu ĉi kongreso. Kial, kial
ne, oni ne povis vidi ekscentrikulojn, tute ne tiajn, kiuj
havis nur longan barbon kaj krom tio nur verdajn stelojn sur diversaj korpopartoj. Ankaŭ tiu foresto helpis
la bonan impreson de la publiko pri la kongreso. Hezitemuloj konvertiĝis kaj la opoziciuloj silentis. Multaj
ricevis stimulon. Konduktoro alparolis min en Ia komencaj tagoj hezite Esperante, sed deĵorante dum la kongreso en tramo, fine de la kongreso li jam parolis flue,
kaj post la balo, kiam li havis sian solan eblon partopreni la kongreson, li entuziasme dancigis ĉarman francinon kaj feliĉe konstatis per flua Esperanto: ”Neniam
mi amuziĝis en mia tuta vivo tiel ĉiele!”
Oni havis valorajn travivaĵojn; ne nur la diversaj
aranĝoj montris altan nivelon, nun mi ne parolu pri la
detaloj, pri la amuzaj kaj literaturaj aranĝoj, Somera
Universitato, aŭ pri la ĉi-jare en klasika bona Esperanto
okazintaj diskutoj, sed ankaŭ la ekstera kadro estis
pompa, grandioza. Tion ni neniam forgesos kaj nia
sincera danko ĉiam reviviĝos al la urba estraro kaj la
sveda ŝtato, kiu tiun ebligis.
Vi demandas min, ĉu oni havis amuzajn travivaĵojn?
Certe, sed estas tiel, kiel unu el la kongresaninoj diris
al mi, kiam mi intervjuis ŝin per la sama demando,
dirante, ke ŝi povos paroli pri tio ĉe la radiodissendo:
— Sendube mi havis amuzajn travivaĵojn, sed mi ne
povas rakonti en la radio pri ili!
Ho, Malmo, Malmo .. . !

grupoj (dum la antaŭvespero de la kongreso) en mallonga tempo atingis la liton, sopiratan post la longa
vojaĝo. (Poste oni ne dormis dum la tuta kongreso.)
La modela, "silenta, trankviia trafiko”, malantaŭ kiu
estis disciplina, granda laboro, estis karakterizaĵo de la
nunjara verda renkonto.
Parolante pri okcidento kaj oriento ni povas karakterizi la kongreson ankaŭ laŭ tiu ĉi vidpunkto. Multaj
el la orientaj kaj sudaj landoj ne povis alveni (ĉinoĵ
kaj japanoj ĉifoje tute mankis), sed la gravaj grupoj
de la orientaj kaj sudaj landoj havis bonegan ŝancon
en kontakto kun la okcidentanoj kaj nordanoj por komprenigi, ke ni povas esti la vera ponto, aŭ almenaŭ
parto de la ponto super la ofte citita "abismo”. La
kongreso estis do valora ne nur pro siaj seriozaj decidoj, sed ĉar ĝi estis renkont-eksperimento en tempo,
kiam homa renkonto havas malpli da ŝancoj ol iam ajn.
Oni ne povas diri ion kritikan kontraŭ la aranĝoj,
sed eble estas ideo aranĝi la fakkunsidojn dum la venontaj kongresoj dum unu aŭ du tagoj, kaj tiam okazus
nur fakkunsidoj. Tio ebligus, ke ili havus tiun publikon,
kiun nuntempe tentas (kun sukceso) la samtempe
aranĝataj ekskursoj.
En la aro ni havis junulojn kaj geveteranojn, vegetaranojn kaj viandmanĝantojn, scienculojn kaj politi-

Supre:
En la unua tago de la kongreso ni vagadis en la
Skania Foiro kaj ekvidis, ke oni tie reklamas per esperanto. Pro la ĝusta reklamo ni certe aĉetos Addo-X-on
por fari la multan prikalkuladon, kiam nun en ĉiu tago
pliampleksiĝas la abonantaro de nia gazeto. Bedaŭrinde la livertempo estas unu jaro.
Maldekstre:
En Ia kongresa akceptejo en la Beĝa Atendejo de la
stacidomo foje estis tre vigle. Jus grupo de hungaroj
alvenis, kaj la Iertaj ekspedantoj de la kongresaj paperoj rapide liveras ĉiujn dokumentojn.
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”La 33-a” granda sukceso
Estis granda armeo, kiu fine de julio ekokupis la
skanian metropolon, kaj en la aero zumis fremda lingvo,
tre malsimila al la skania idiomo. Sed la fremduloj estis
akceptataj kun varmo kaj koreco, ĉar ili estis pacaj
batalantoj el ĉiuj partoj de la tero, ekde Islando ĝis
Sudafriko, ekde Palestino ĝis Usono. ”La Espero” estis
ilia marŝa kanto kaj Malmo tre agrabla haltejo en ilia
triumfiro tra la mondo.
Kiaj festaj tagoj de la komenco ĝis la fino! La bonega organizo, la interesaj aranĝoj, la ĉarma vetero,
ĉio kontribuis por fari la 33-an Universalan Kongreson
de Esperanto granda sukceso.
Peste ludis la fontano antaŭ la grandioza kongresejo,
kie oni ricevis sian belan medalon, la magian insignon,
kiu rajtigis al la 1.800 kongresanoj senpage veturi en la
urbo per tramoj kaj aŭtobusoj.
Pesta uverturo estis la kongresa malfermo en la
granda salono de la urba teatro kun pompa muziko,
Horkantado kaj festparolado de la "ĉefgeneralo” s-ro
Malmgren. Kun intereso oni aŭskultis la salutvortojn
de aliaj "verdarmeaj” estroj, de la elokventa jugoslavo,
la simpatia germano, la brava juna polo kaj de la reprezentantoj el Egiptujo kaj Trieste.
Agrable pasis la interkonatiĝa vespero en la antaŭhalo, kie neniam antaŭe kolektiĝis tia internacia aro.
Jen arda hispano, vigla francino, ĵurnalisto el Sofia,
fabrikisto el Vetlanda kaj gaja sinjoro el Venezuelo!
Jen itala patro kun bruna kapoto, egipto kun ruĝa fezo,
altkreska anglo kaj tre malgranda sinjorino el la plej
granda urbo de la mondo! E1 Nov-Jorko, vi pensas?
Ne, el Kiruna!
Specialan atenton vekis la ĉeHaj fraŭlinoj en siaj
kolorriĉaj vestoj. Sed estas miraklo, ke ili en la varmo
povis elteni kun dika, larĝa jupo, gigantaj pufmanikoj
kaj perlornamita kapvesto, simila al miniatura pagodo
kaj alta kiel skania "spettekaka”.
La varmo estis intensa, preskaŭ sudlanda. Kaj la
samideanoj el Ĉilio, Argentino, Aŭstralio kaj Nov-Zelando, kiuj eble estis timiritaj eventualan froston en
nia norda lando, tuj sentis sin kiel hejme.
Ne kredu, ke la varmo sufokis la energion de la kongresanoj! Ili fervore dediĉis sin al ĉiuj punktoj de la
kongresa programo, ekde la solenaj esperantaj diservoj
en la dimanĉa mateno ĝis la vesperaj prezentadoj literatura kaj kabareda. En kunsidoj kaj kunvenoj oni vigle
partoprenis. Oni Ŝvitis, diskutis, raportis kaj faris tre
gravajn decidojn. Inter alie oni decidis petskribi al Uno
pri enkonduko de esperanto kiel internacia lingvo en la
lemejojn. Kia alloga temo ĝi estos en la lecionaro!
(Precipe se oni instruos laŭ tiu metodo, kiun s-ro Dahl
prezentis en la kabaredo!)
Interesa aranĝo estas la Somera universitato. Kiam
rektoro Soderberg malfermis ĝin en la gimnazio, la aŭlo
estis plenplena de homoj, kaj multaj devis foriri pro
manko de lokoj. Valoraj prelegoj de eminentaj prelegistoj! Estis bona okazo pliigi sian scion pri diversaj
temoj: pri la laponoj, la kalevala kulturo kaj pri astronomimaj fenomenoj.
Sed ekzistas aliaj fenemenoj ol la ĉielaj. Fenomena
Ŝajnas al mi tiu 78-jara onklino el Gastrikland, kies
brila humoro kaj energio estis preskaŭ neelĉerpeblaj.
ŝi rondveturadis, ekskursis kaj krozadis, vizitis la Skanian foiron, la Popolan parkon kaj venis en bona tempo
al kunsidoj kaj prelegoj. Kaj ne kredu, ke ŝi cedis eĉ
la kabaredon! — ”Ho, Dahl, Dahl,” ŝi entuziasme ekkriis, ”li estas vere fenomena! Neniu egalas al li en la
tuta mondo!” —Laŭdon meritas ankaŭ la rondveturadaj kaj ekskursaj
gvidantoj, kies flua kaj bonega esperanto igis la veturojn tiel interesaj.
Prave oni nomis la Bern-kongreson ”la ekskursa”, pri
la kongreso en Malmo oni povas fari Ia samon. Oni
vizitis vidindajn lokojn en ĉiuj direktoj kaj malnovajn
kastelojn en nordo kaj sudo. La blua Sundo invitis al
agrabla krozado kaj longaj naĝekskursoj, sed oni re-

turnis duonvoje al Kopenhago, ĉar ankoraŭ ne estis
tempo por la postkongreso.
La katedralo de Lund, la bordo de Falsterbo, la parko
de Trollenŭs kaj la sOrĉa kastelo ĉe Ringsjon, ĉio, ĉio tre
plaĉis al la fremduloj, same kiel ankaŭ la bona kafo
kun kukaj piramidoj en la gastejo de Hoĉr. Sed plej
multe la skania pejzaĝo mem kun blankaj bienetoj, verdaj salikoj kaj vastaj tritikaj kampoj. Kiel mirinde
vidi la sunon brili sur oraj ondoj de matura greno aŭ
senmova muelilo siluetiĝi sur ruĝa vespera ĉielo!
Vere, la skania bonstato tre imponis al ĉiuj, al la
ĉeKa profesoro, la hungara oficisto sed ankaŭ al la
samideano el Smolando, kiu certe deziris povi importi
iom de la grasa tero al sia ŝtona provinco.
Plej grandan atenton tamen altiris la skania metropolo mem. Ideala kongresurbo ĝi estis kun ĉarma situo,
afablaj loĝantoj, multaj vidindaĵoj kaj . . . bonegaj
restoracioj! — ”Mi manĝis tiel multe”, diris gaja anglo,
”ke mi tute ne povas butonumi la veŝton”.
Kia katastrofo! Ĉar ankoraŭ ja restas la temanĝo,
per kiu la urbo regalos la kongresanojn, Ia internacia
balo en "Amiralen” kaj aliaj eventoj. Eble li ne estas
la sola, kiu devis havigi novan uniformon post la skania
vizito!
Sed eĉ kongresa semajno havas nur sep tagojn. Venas
la malgaja momento, kiam fermiĝas la kongresaj
pordoj.
Kaj la verda armeo foriras, sed kun novaj fortoj por
daŭriga marŝo ĝis venonta haltejo en Boumemouth.
Ella Nilsson

ĉi tiujn du belajn ĉeKinojn la vendistoj de fotografa
ilaro elektu kiel specialajn idolojn. Ni riskas veti, ke
ili estis la objektoj de la plej multaj kongresaj fotoj.
Oni ja ne povas miri.
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Komitato de TJEA dum la kongreso en Malmo decidis:
1. UEA rekomendis al la esperanto-asocioj entrepreni
paŝojn por aranĝi instruistkursojn subvenciitajn de
la ŝtatoj laŭeble en ĉiuj landoj.
2. UEA malrekomendis la agadon de unuopaj personoj
memstare interrilati kun la registaroj, tiel malhelpante unueean agadon.
3. UEA komisiis al Internacia Instruista Kunlaboro
pretigi kiel eble plej kompletan statistikon pri esperantokursoj en lernejoj.
4. UEA decidis starigi propagandan komitaton kaj
petis s-ron J. Stronne akcepti la prezidantecon.
5. UEA instigis la landajn asociojn aranĝi intemaciajn klerigajn kaj sciencajn kursojn en Esperanto.
6. UEA rekomendis ke la kursoj en Helsingor estonte
okazu sub aŭspicio de UEA.
7. UEA decidis laŭ ebleco subteni aranĝon de instruistkursoj en Islando.
8. UEA elektis kiel "Komisiiton por UNESCO-aferoj”
s-ron Durrant, kiu jam du jarojn lerte defendis
Esperanton en tiu organizaĵo.
9. UEA petas la LKK en Malmo presigi la raporton
de la Instituto Rousseau, Ĝenevo, pri scienca esploro
koncerne la rezultojn de instruado en Esperantokursoj.
10. UEA decidis multobligi la raporton de Svisa Gimnazia Instruista Asocio pri la mondlingva demando.
11. UEA decidis okazigi konkurson inter la landaj asocioj pri plej granda kresko de la membronombro
dum 1949.
12. UEA decidis rekomendi al venontaj kongresaranĝantoj okazigi en la kadro de la kongresprogramo
konkursojn pri literaturo kaj poezio, plej bona
rekiamilo kaj dancoj.
13. UEA decidis eldoni libron pri la prelegoj de la Somera Universitato.

Tri vere gravaj viroj de UEA, s-roj Oliver, Malmgren
kaj Goldsmith, ĝuas paŭzon en la libera aero. La humoro estas bonega pro la rezultoriĉa kongresa laboro.

”La Kolombaninoj”, f-inoj Renee Cullerre, Monigue
Trolle kaj Madeiaine van Haezebrouck ravigis nin per
arta, lerta, sperta kanto, danco kaj muziko.

14. UEA decidis, ke estonte oni akceptos kongresaliĝojn nur ĝis la 1-a de julio, tiel faciligante la preparojn de la aranĝantoj.
15. UEA decidis, ke ne pli ol 2.000 kongresanoj estos
akceptataj dum la venontjara kongreso en Bournemouth.
16. UEA decidis, ke la 2-a parto de la jarlibro 1948
enhavu i. a. la statutojn de UEA kaj de la Lingva
Komitato.
17. UEA decidis elekti kiel honoran membron s-ron RRian pro lia multjara bonega laboro por la asocio
kiel ĉefdelegito kaj por Esperanto ĝenerale.
Belaj kaj neforgeseblaj estis la tagoj de la kongreso
en Malmo. Evidente ĉiu kongresano ĝuis la semajnon
en Esperantujo. La kongreso estis brila pruvo pri la
funkcio de Esperanto en la praktiko.
La esperantistoj en Malmo estis tiom multaj, ke ili
sufiĉis por el ĉiu ero de la programo krei esperantistan
manifestacion. Tia sukceso estas ebla nur en urbo, kiu
posedas grandan Esperanto-grupon.
La ĝenerala kontento pri la kongreso ankaŭ respeguliĝas en la protokolo de la Komitato de UE A, kiu
esprimas sinceran dankon al LKK pro la bonaj kongresaranĝoj, kaj kiu samtempe konsilas al estontaj
kongresoj preni kiel modelon la 33-an en Malmo.
Sed ne nur la aranĝoj estis modelaj, ankaŭ la harmonia atmosfero, la konstanta uzado de nia lingvo eĉ
inter samlandanoj kaj la neordinare multaj kaj por nia
movado gravaj decidoj de la esperantista parlamento
”La Komitato de UEA” estas imitindaj por venontaj
kongresoj.
Ĉio kontribuis por el la kongreso krei grandiozan
sukceson.
Kaj tiu sukceso admonas la esperantistojn, kaj aparte
la svedajn esperantistojn, memore de la kongreso streĉi
siajn fortojn por atingi konsiderindan plifortigon de la
Esperanto-movado dum la nuna studsezono.
E. Malmgren
Prez. de UEA
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LA L IT E R A T U R A V E S P E R O
Kaj jen la literatura kaj muzika vespero. Estas ja
vere, ke niaj plej grandaj literaturistoj, Baghy kaj
Kaloesay, forestis, sed la vespero ne estis pro tio malpli
riĉa.
La programon enkondukis nia konata Dupuis, ludante
piane pecon de Grelg. Sekvis la mondfama bulgara
tenoro Nuni Nanev kun du kantoj de Tartini kaj Pergolesi. Post deklamo de s-ro Vasiljef: ”Preĝo sub la
verda standardo”, kiu ja, kiel vi fiiŭj scias, estas la
fino de la unua kongresa parolado de Zamenhof, sekvis
la ĉefpunkto de la vespero. Stellan Engholm paroiis,
elirante de la rilato de Selma Lagerlof al esperanto, pri
la rilato generale de famaj homoj al esperanto, kaj konstatis, ke por ili nia lingvo ankoraŭ prezentas tro malvastan agadkampon kaj ke tial ilia intereso plejofte
povas esti nur varmeta kaj neaktiva. Ni estas ankoraŭ
en la komenco! Kiam povos esti vendataj miloj da
esperantaj libroj, tiam venos al ni ankaŭ la grandaj
verkistoj.
S-ro Merrick, Anglujo, ludis Rapsodion de Brahms, en
maniero, kiu klare aperigis lian pozicion kieljmuaranga
pianisto, kaj poste ni povis ĝui la kanton de Marguerite
Santreuil.

KROZADO

Ni poste rekonatiĝis kun la milda bonhumoro de nia
amiko Szilagyi, kiam li mem laŭtlegis al ni sian rakonton ”La sepan de majo”. Cetere oni ĉiam kun
granda atento kaj scivolemo aŭskultas la prezentadojn
de Szilŭgyi, kiu ĉiam zorge kaj honege preparas sin
eĉ por la plej malgrandaj taskoj. Li poste — la lastan
tagon de la kongreso — daŭrigis la literaturan vesperon
prezentante en la kadro de la Somera Universitato
ĉarman rakonton pri svedaj kaj hungaraj humoristoj,
fakte en si mem pruvo pri la sama amika humoro, kiun
elradias sinjoro Szilagyi mem.
Sekvis la filozofio de H. C. Andersen, prezentata de
L. Vasiljef, Kopenhago, kiu laŭtlegis la fabelon ”La
plej bela floro de la mondo”. Oni ofte antaŭe aŭdis pri
sinjoro Vasiljef. Sed nur nun oni havis eblecon konstati,
ke li estas altranga laŭtleganto, sendube unu el la plej
bonaj de nia movado. Ni efektive ĝuis.
Kaj finis la vesperon s-ro Nanev per ”Denove sola”
de Ĉajkovskij, kaj, dum la dormo ektiretis niajn palpebrojn, "Lulkanto” de Brahms.
Joel

EN LA M A R K O L O O R E S U N D
1

Sur la kajo antaŭ la forveturo

Turnu!

na
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Krozado en la markolo Ŭresund
Se vi, kara leganto, estas inter la feliĉaj partoprenintoj de la mirinde bela marekskurso, vi prefere ne
legu tiun ĉi raporton. Ĉar fakte vi rekonos nur etan
parton de la nepriskribebla ĉarma kunestado.
Antaŭtagmeze, ĵaude la 5:an, ĉiu partoprenonto rigardis al la ĉielo. Nuboj ? Jes, kelke da nuboj, sed ili
Ŝajnas forrapidi, kiam samtempe amaso da samideanoj
kolektiĝas ĉe la haveno. Bela, blanka Ŝipo — la dana
S:t Ibb — kun flirtantaj flagetoj atendas siajn pasagerojn. Pli ol kvin cent trovis biletojn. Tiuj nun rapide enŝipiĝas, tuj trovas seĝojn, sofojn kaj aliajn sidlokojn sur la ferdeko. Gaja, vigla babilado aŭdiĝas ĉie,
klaketas la fotoaparatoj jam de la unua momento. Oni
preparas sin por interesa ekskurso, harmonia kunestado
samideana, sunbrilo kaj varmetaj ventoj de la maro.
Kiel fiera eigno movas sin nia S:t Ibb. En la manĝosalono afablaj, brilhumoraj danoj estas pretaj servi al
ni bongustajn buterpanojn ktp. Sed ankoraŭ la plimulto restadas sur la ferdeko, kie eĉ la ĉefkelnero alportas limonadon kaj aliajn trinkaĵojn, ki'am li kaj liaj
kolegoj plenkore partoprenas la kantadon. Esperantisto ekskursanta nepre estas gaje kantanta. Ankaŭ
tion ni spertis surŝipe. LKK provizis nin per kantofolioj, kiujn ni fervore eluzis.
Meze de la markolo la ĉeestantojn atingis informo,
disaŭdigata per la laŭtparoliloj. Ni kun ĝojo registris
novan, gravan paŝon ” sur dorna la voj” . La sveda representanto de Universala Ligo konigis la enhavon de
telegramo, kiu atestas pri la oficialigo de Esperanto en
Mondmovado por Mondfederacio. Denun ĉiu delegito
rajtas libere paroli Esperanton dum la kunsidoj de la
mondfederalista movado. La sola kondiĉo estas, ke oni
mem zorgu pri interpretisto por la angla aŭ franca. La
samideanoj aplaŭde akceptis la ĝojigan informon. Ni
jam nun atendas similajn decidojn de aliaj universalaj
movadoj, kies estraroj tiamaniere montras atentemon
kaj komprenemon por nia lingvo. ”Ni paŝon post
paŝo. . . ”
Nun ni preterpasas la belan kaj same bele prikantitan insulon Ven. Ni kompreneble salutis la bordojn de
Ven per kantado de ”Flicka frŭn B ackafall. . . ” (Kna-

Kaptitaj de la egipta ĉarmo estas s-ino Stronne (dekstre) kaj ŝia fratino f-ino Brita Ohlsson. Kiel ĉiuj
ceteraj LKK-anoj ankaŭ tiuj ĉi du s-inoj devis porti
sian parton de la multa kongresa laboro.

bino de B ackafall...) La bela vetero, la ĉarma humoro
de ĉiu ekskursanto kontribuis al ĝuoplena atmosfero.
Baldaŭ ni atingis la danan marbordon ĉe Helsingor
(Elsinoro). Majesta sed vere fabele bela renkontas nin
la kastelo Kronborg. Ni malrapide preterglitas ĝin,
kiam kelkaj samideanoj citas vortojn de Hamleto. Nun
ni direktas nin al la bordo de la sveda urbo Hŭlsingborg,
kie ni elŝipiĝas por iom pli ol unuhora vizito.
Longa estas la karavano, kiu direktas sin al la ”famulo” de Halsingborg, Karnan. Kelkaj, jes, multaj,
supreniras la turon por ĝui la grandiozan panoramon.
Aliaj kolektiĝas ĉe la apuda kafejo, kie ankaŭ ĵumalistoj de la Halsingborg-gazetoj petas intervjuojn. La
urbo Halsingborg esfcas bela, kaj ni certe Ŝatus esti
vidintaj pli grandan parton de ĝi. Sed ni devas obei
al la afablaj gvidantoj, kiuj tamen meritas dankon pro
sia afableco ebligi al ni la etan sed Ĉarman albordiĝon en Halsingborg.
Denove surŝipe. La humoron de la vojaĝantoj plibriligas niaj junaj, francaj samideanoj, kiuj gaje, petole
sed tre ĉarme kantas kaj kantigas: ”ĉiu, ĉiu, ĉiu, ĉiu . . . ”
Ĉe la mikrofono kolektiĝas grupo de kantemuloj. Nun
sonas bele, brave kaj entuziasme la Ĉefkanto de la 33-a.
Sur la ferdeko oni kaptas la okazon piedgimnastiki laŭ
la taktoj de la gajaj melodioj, disaŭdigataj per la
laŭtparoliloj. Grupetoj interbabilas, kelkaj eĉ ripozas,
ĝuante la freŝan venton.
Iom post iom ni rekonas la silueton de nia "hejmurbo”
Malmo. Sur la kajo atendas nin milo da samideanoj.
Certe ili envias nin. Kantante la himnon ni eniras la
havenon, albordiĝas kaj marŝas en la urbon. Rakontante pri la travivaĵoj ni direktas nin al nova, bela
aranĝo — liberaera koncerto. Finiĝis agrabla tago. Sed
ĝi restos en la memoro de la dankemaj krozantoj.

H EBOLDO
Ankaŭ ekster la kongresaj diskutoj okazis vigla interparolo pri esperantistaj probiemoj. De maldekstredekstre nia bildo montras s-rojn Aberg el Skovde,
Bŭhnemann el Hamburg, Nassif el Kairo.
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La kabareda vespero
La kabareda vespero certe estis bona lab.oro en pli
ol unu senco. Antaŭ plenplena salono s-ro Dahi startis
ĝin per kelkaj bonvenigaj vortoj. S-ro Dupuis el Francujo poste prezentis la gajan "Dancon de la Akridoj”
de Bucalossi per karakterizaj sonoj sur la klavaro. Sekvis esperantigita kantado laŭ Haderi-hadera, kiu tuj
gajnis la publikon.
Kun sia ĉarmega voĉo s-ro Nanev el Bulgario aŭdigis
tri melodiojn, akompanata de sia rava, blonda edzino.
Da danco de F-ino Trolle ravis la tutan rigardant- kaj
aŭskultantaron, kiam ŝi dancis klasikan numeron je
akompano de sia amikino, kiu ludis Peterson-Berger.
S-ro Szilŭgyi prezentis dialogon kun s-ro Stronne per
telefono, kaj tiun dialogon nl aparte presas en alia
loko, kaj do ne resumas.
La recenzanto bedaŭras, ke li ne posedis "fulmon”
por sia kamero por kapti la pantomimon de f-inoj
Trolle, van Haezebroek kaj Cullerre, kiam ili prezentis
la ”Peĉo ŝtelis la lunon”.
Reformoj en esperanto ja ĉiam estas aktualaj, kaj
s-ro Dahl nun faris proponon, kiu havas tre valorajn
ecojn. Tion montris la elkora gaja ridado ĉe lia prezentado de la propono, kiu krome havas la bonan econ, ke
oni ne povas skribi cirkulerojn pri ĝi. Ankaŭ oni ne
povas priskribi la reformon, kiu vere koncernas nur la
parolatan lingvon.
Sub la sorĉista mantelo de s-ro Sam-Sam sin kovras
s-ro Ahlm el Stokholmo. Li mistifikis siajn rigardantojn per diversaj prestidigitatoraĵoj (tiun belan kaj
mallongan vorton mi lernis antaŭ longe, mi pensas el
”La Faraono” kaj nun finfine trovis okazon ĝin uzi).
Li ierte faris multnombrajn sorĉistaĵojn, kaj bele efikis
la apero de la esperanta flago ĉe la fino de lia prezentado, kio igis la publikon kanti la Himnon.

La estro de Eld. Societo Esp. Sune Ahlm prezentas kun
sia edzino magiaĵon al la mirigitaj ges-roj Nanev el
BuIgarujO. S-ro Nanev eĉ aspektas iom timigita.

"FO TOJ E L S IN O R O - M A L M O
Samideanoj fotografintaj nian belg-brit-dan-finnfranc-svedan rondon en Elsinoro k. Malmo estas
petataj pri alsendo de 1—2 ekz. indikante koston.
Pagos per int. respondkuponoj Dorica k. Tiberiu
MORARIU, LEGACIO DE RUMANIO,
STOCKHOLM, Svedl.

AŬTOGRAFAD O

Kongresantoj ofte deziras havi kiel memoraĵon la aŭtografon de la ceteraj kongresanoj. En diversaj albumoj
oni skribis, kaj pupriton oni havigis laŭ la maniero de
la bildo.

La urbo regalas nin
En la vespero de la kongresa ĵaŭdo ni kolektiĝis por
la regalado de la urbo en la granda festsalono Amiralen
en la Popola parko. E1 la vasta surfaco de la planko
ne restis tre granda areo libera, kiam la multaj gastoj
prenis siajn lokojn.
S-ro StrBnne en la nomo de la urbestro kaj direktoro
Harald Lindvall por la Popola parko bonvensalutis Ia
gastojn. Direktoro Lindvall per kelkaj vortoj tuŝis la
historion kaj celon de la Popola parko. Ĝi estas koopera
entrepreno. En la komenco oni devis sin tenl inter tre
limigantaj ekonomiaj kadroj. La startkapitalo estis
nur 400 kronoj. Nun oni tamen enspezas proksimume
2.000.000 da kronoj en ĉiu jaro. Oni volas doni al la
vizitantoj kiom eble altnivelan amuzadon. Precipe oni
havas intereson por la teatra arto. Cetere la amuzaĵoj
estas tre variaj kaj la parko mem bela. S-ro Stronne
en esperanto resumis la svedlingvan paroladon.
Dum la tetrinkado d-ro Ivo Lapenna en la nomo de
la kongresanoj dankis al la urbo por ĝia subteno al la
kongreso kaj por ĝia samvespera regalado. Li kiel
favorojn speciale menciis la disponigon de la Urba
teatro por la kongresaj kunvenoj, la senkostan veturadon per la urbaj tramoj kaj aŭtobusoj, la monsubtenon
kaj la afablan akceptadon flanke de la loĝantoj de la
urbo. Cio kontribuis al estiĝo de agrabla atmosfero por
la kongresanoj, kiuj sin sentis hejme en la momenta
ĉefurbo de Esperantujo.
iŝatatan artan ĝuon donis al ni blinda finna samideanino s-ino S. Lehtivaara per kantado de tri finnaj
popolkantoj.
"Esperanto-Andersson” instigis la ĉeestantojn kunkanti la rekantaĵon de ”Kanto pri la teo”, kiun li verkis
speciale por tiu vespero, kaj s-ro Dahl per nelacigebla
bonhumoro ekzercis la ridmuskolojn de la ĉeestantoj.
Kantis la tri "francaj kolombinoj” kaj rikoltis aplaŭdojn de la aŭskultantoj. Multaj aliaj kontribuis la neekzistantan programon, kaj finfine oni atingis la ĉefan
punkton de la ĉivespera programo: la kontribuadon al
la vivbezonaĵoj de la ŝuistoj. Oni svingis kaj trotis laŭ
plej diversaj melodioj, produktataj de fervora dancorkestro. En la bunta koloraro la ĉasantaj gazetistoj
trovis multajn taŭgajn objektojn por la kamera okulo.
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Tage-nokte

V eteranoj: Fraŭlino Noll el Kopenhago estis vigla partoprenantino kaj s-ro Nylen ne m ankis en iu kunveno.

Ju n a duo en la kongreso: fraŭlino Inga-M aj Adamsson
kun Ludoviko Zamenhof.

E n la kongreseja halo oni aran ĝ is librovendejon kaj
vendis por miloj da kronoj.
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A ranĝi kongreson oni ne faras nelaborante. Do, la
mem broj de la LKK an taŭ kaj dum la kongreso havis
sufiĉe m u ltajn "ferojn en la fa jro ”. Ne m alplej la prezidanto estis v okita de ĉiuj flankoj por doni centojn da
informoj k aj solvi kom plikajn problemojn.
E n la k ab ared a vespero s-ro Paŭlo Papago el Papagonio (t. e. d-ro Ferenc Szilŭgyi) iom ete ludis ĉirkaŭ
tiu kaj aliaj tem oj. N i supozas, ke m ultaj kongresintoj
deziras ree ĝui tiu n punkton de la program o, kaj por
nekongresintoj ĝi ev. ankaŭ povas per la helpo de la
fantazio doni iom d a plezuro.
Sur la sceno estas telefona ap arato su r tablo, kaj
apude kun la m ikrofono en la m ano sta ra s s-ro Papago.
Ni aŭdas n u r la unu p arto n de la parolo, k aj la respondojn ni devas diveni.
*
— Hallooo, haaallo! S-ro S tronne?
— ĉ u vi ne rekonas m ian voĉon? Mi estas Paŭlo
Papago el Papagonio.
— Cu vi dorm is? N un bonvolu ne dormi. Dormu
post la kongreso. Tem as p ri g rav aj aferoj . . .
— P ri kio ? . . . P ri la kongreslibro kompreneble . . .
— Jes, ĝi plaĉas al mi, ho sufiĉe bona ĝi estas, s e d . . .
— ĉ u vi h av as m ulte da laboro ? . . .
— Mi kom prenas tion. Vi j a sk rib as su r la unua paĝo
de la kongreslibro: N i sem as k aj sem as konstante. Ĉu
vi estas te rk u ltu risto ?
— Ho, vi h av as sufiĉe da tem po ĝis vi devas semi
aŭtune.
— Ĉu vi ne estas te rk u ltu risto ?
— Kio?
— ĉ u vi estas b an k sek retario ? Kion vi sem as do en
banko ?
— ĉ u vi tu te ne sem as ? Sed tiam vi certe havas
tem pon respondi al mi.
— Kial vi estas tiel nervoza, se vi ne devas sem i?
♦
— Kion mi f a ru ? .. . Kien ? . .. ne .. . ne . . . nun bonvolu respondi al m iaj g rav aj demandoj.
— P ri la kongreslibro.
— Kio estas tie ? . . . M ankoj . . . N i bezonas klarigojn.
E sta s tu te nekompreneble, kiel oni povas lasi la kong resanojn en tia mallUmo . . . R igardu Ia 5-an paĝon!
•— Kio estas tie ? . . . Jes, p o rtreto de g rav a sinjoro.
K aj sube?
— ĉ u vi ne vidas ? Tie estas sk rib ite : Tage Erlander,
la ĉefm inistro de Svedujo.
— Mi kom prenas. T age E rlander, jes, tag e Erlander.
— Jes, tag e li estas E rlander. Sed kiu li estas nokte?
Kial li estas iu alia tag e k aj n o k te? ĉ u lia individuo
disiĝis? K aj vi n u r lasas tio n ?
— ĉ u mi m iskom prenis ? . . . O-ho, nun m i komprenas.
Jes: Tage E rlander, la ĉefm inistro de Svedlando.
— N u jes, m i kom prenas: ankaŭ la ĉefm inistro havas
okhoran labortagon. Tage, E rlan d er estas ĉefm inistro
de Svedujo. Sed kiu estas nokte la ĉefm in istro ? K aj
kion fa ra s s-ro E rlander, kiam li ne estas ĉefm inistro,
k aj kiu estas nokte la ĉefm inistro de Svedujo? K aj
kial li ne estas ĉefm inistro nok te? K aj kion fa ra s la
alia ĉefm inistro ta g e ? Kio estas la nomo de la alia
ĉefm inistro ? K aj kial lia nomo ne estas en la kongreslibro? Bonvolu noti tiu jn demandojn!
— Jes, jes, m i n ur demandas.

S venska
— Ho, mi havas ankaŭ aliajn demandojn. Same
gravajn. ĉu vi vidas la liston de la honoraj membroj ?
Multaj honoraj membroj estas en la libro. Kian funkcion ili havas?
— Mi komprenas, ili estas tiaspecaj gardanĝeloj. Mi
havas tre gravan ideon . . . En la nomo de la kongresanaro mi petas la estraron disponigi al ĉiu kongresano
propran honoran membron . . . AI mia edzino estu afabli
tuj sendi la sinjoron, kiu estas ŝtrumpfabrikisto. . . Kun
ŝtrumpoj .. .
— Mi ? . . . Dankon, mi jam havas propran honoran
membron . . . Membrinon.
— Sekreto! . . , Mi rie ŝatas dividi gardanĝelojn . . .
*
— Alia afero: Cu vi rimarkis, ke sur la 15-a paĝo
estas preseraro?
— Jes, sur la geografia karto de la kongreseja ĉirkaŭaĵo. Tie estas strato: Nicolai-gatan. Sed la kongresa sekretario havas la nomon Nicolaisen. . .
—• ĉu estas vere cetere, ke la strato kie vi loĝas,
Amiral-strato, depost nun havos la nomon: Amiral
Stronne-strato ?
— En Malmo ? . . . Tie ĉio estas ebla . .. En Malmo
eĉ la tramoj estas verdaj . ..
— Jes, mi volas proponi, ke Ia idistoj kaj occidentalistoj ne rajtu komuniki en via strato . .. Ili povus ricevi
brakrubandon.. .
— Tion povas pagi la urbo .. . Malmo faras ĉion . ..
Mi konas kongresanon, kiu ankoraŭ ne manĝis en
Malm6, li Ŝparas ĝis ĵaŭdo, kiam la urbo regalos. . .
*
— Lasu min paroli, sinjoro! . . . Mi volas paroli pri la
utilaj frazoj en la kongreslibro. Mi lernis ilin svede.
Poste mi iris al restoracio kaj diris laŭvice: Mi deziras
lunĉon, buteron, fromaĝon, haringon, kuiritan, rostitan
viandon, fiŝon, unu, du, tri manĝaĵojn, mi deziras supon,
deserton, glaciaĵon, fruktojn, kukojn, kafon sen pano.
Mi diris ĉion ĝis la 19-a frazo. Sed tie mi haltis. Tie
estis: Mi volas pagi. Tio estas tre malfacila frazo...
— Kion mi faris ? . . . Mi iris.
— Kaj ili ? . . . Ankaŭ ili. ..
— Ĉu vi ne komprenas?... Mi iris, kaj ankaŭ ili miiris...
— Ke mi ne babilu!
*
— Ankoraŭ estas io grava. Vi eble ne vidis tiun
anoncon, kiu aperis en la Papagonia Heroldo. Estis
jene: Okaza vendado de gantoj por sinjorinoj sen fingroj 2 kronoj, kun fingroj 3 kronoj . . .
— Kial mi diras tion ? . . . Mi ne scias.
— Sed bonvolu informi min pri la jena afero: Inter
la utilaj informoj oni legas, ke ”kelkaj kunsidoj kaj
prelegoj kun bildoj aŭ filmo okazas en la proksima
gimnazio — por knabinoj. Sed kion faros do la knaboj ?
— Onklo Stronne, ne forgesu nin. La knabojn. Ankaŭ
ni volas vidi filmojn. Ĉu ni ne rajtas sidi en la sama
loko, kie la knabinoj ? Onklo Stronne, vi devas pensi
ankaŭ pri la knaboj, ne ĉiam pri la knabinoj . ..
— Hallooo. . . hallloooo . . . li ne respondas .. . ĉu li
demetis la mikrofonon ? . . . Kiel estos nun pri miaj aliaj
problemoj ?
La telefonparoladon stenografis laŭ sistemo de Otto A. Nilsson:
F. Szilagyi
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La manĝado dum la unua dimanĉo estus iĝinta problemo, se oni ne estus speciale atentinta tiun detalon
flanke de LKK. La restoracioj en Malmo grandparte
estas fermitaj dimanĉe, kaj la malmultaj, kiuj ankaŭ
dum la dimanĉoj servis al gastoj, ne sufiĉus al la kongresanoj kaj al la vizitantoj de la Skania foiro, kiu
fermis tiun tagon. Do, oni servis lunĉon kaj tagmanĝon
en gimnastikejo. Vi povas vidi de la bildo, ke la kaĉo
bongustas.

En multe da butikoj en la urbo oni vidis reklamojn en
esperanto. — Samtempe oni menciu, ke kelkaj restoracioj skribis siajn manĝokartojn en esperanto.

ĴU 8

A P IK IS !
Lernolibro pri

ST E N O G

K A I

I O

laŭ la sistemo MELIN,
la plej populara en Svedujo.
Prilaborita por Esperanto
de Otto A. Nilsson
Prezo 1: — kr.
E L D O N A S O C IE T O E S P E R A N T O
Fack 19071
Stockholm 19
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F e rm o
Sabate matene la kongreso finiĝis. La ferma solenaĵo
okazis kiel la ceteraj aranĝoj dum la kongreso en la
Urba teatro.
Oni informis pri la faritaj laboroj dum la kongreso, pri decidoj en specialkunvenoj ktp. Ni tie ĉi ne
mencias la enhavon de tiuj raportoj, ĉar ni en aliaj
lokoj de la nuna numero donas resumojn pri la plej
multaj traktadoj de la kongreso.
Je la propono de d-ro Lapenna, la kongreso akceptis
rezolucion, kies plena teksto ni en alia loko redonas kaj
en esperanto, kaj en la sveda lingvo.
Oni opiniis la parolon de d-ro Lapenna la plej aŭskultinda. Li ja dum la tuta kongreso rimarkinde ĝuis la
ŝaton de la esperantistoj pro sia eleganta povo. Li i. a.
diris, ke la kongreso faris 16 gravajn decidojn. Li parolis pri la kongresa komitato, kiu devis streĉe labori
por aranĝi tian kongreson, la kongreso bone laboris,
kaj li esprimis la esperon, ke ankaŭ estonte la esperanta flamo ĉiam ardu. Iun tagon ni atingos tiun staton,
ke ne nur kelkaj miloj, sed milionoj da homoj parolos
esperanton.
S-ro Malmgren diris la dankon de la gastoj al ĉiuj
tiuj, kiuj kunhelpis fari la kongreson sukceso. Unue
li sin tumis al la prezidanto de la LKK, s-ro Jan
Stronne. Li diris, ke s-ro Stronne laboris kvazaŭ sklavo
kaj ordonis kvazaŭ generalo. Nacikostume vestita juna
samideanino Lisbet Andrĉn kiel videblan signon de
aprezo transdonis al la "admiralo” florbukedon el gladioloj.
S-ro Malmgren proponis vivu-n por esperanto, kaj
la esperantan flagon oni malhisis kaj transdonis al s-ro
Goldsmith, kiu reprezentas la landon de la venontjara
kongreso.
Finiĝis la sukcesa, brila, bone organizita, laborplena,
instruriĉa, ekskursa, rezultodona, senkverela kaj harmonia 33-a Universala Kongreso de Esperanto, kaj la
gastoj ”ĝis-revidigis” ŭnu la alian kaj foriris por partopreni postkongresojn en Kopenhago aŭ en Stokholmo,
aŭ por rekte hejmenveturi.

Bildkolekto.
Bildkolekto pri la 33-a Universala Kongreso de Esperanto, Malmo, aĉetebla. 10 elektitaj, diversaj fOtoj
apartenas al ĉiu kolekto, kiu kostas 4 sved. kr. Svedoj
sendu la monon (plus afrankon) al poŝtĉeka konto
24 55 78. Sur la poŝtĉeka blankedo vi povas mendi specialan ekskurskolekton aŭ ĝeneralan kolekton. Eksterlandanoj ricevos fotojn por laŭvole ensenditaj respondkuponoj. L. Lundell, S:t Knuts Torg 2, M a lm 6 , Svedujo. (Fakdelegito de UEA por fotografado: Konĝresano
n-ro 149).
Telegramoj.
A1 la kongreso alvenis i. a. la jenaj telegramoj:
Neeble estis veni. Tamen mia koro kaj pensoj estas
kun vi. Pleĵ sincerajn sukcesdezirojn.
VVanda Zamenhof
Ni portas al la kongreso nian varman saluton kaj deziras al vi prosperon en la laboro. Ni asertas, ke ni
deziras kunhelpi en la disvastigado de esperanto, kaj ni
sentas nin forte ligitaj al via movado, kiu kiel la nia
celas pacon kaj konkordon inter la popoloj.
Sveda Asocio por Paco kaj Arbitrado.
Lindblom, Eriksson
Forgesitaj objektoj.

Kelkaj kongresanoj forgesis diversajn objektojn en
la kongresejo. Sendu al LKK priskribon pri Ia objektoj,
kaj ni provos identigi kaj sendi ilin.
Definitiva statistiko.
Aldono al la kongresa listo aperis dum la kongresa
semajno. La definitivan statistikon vi trovas ĉi-apude.

S ta tis tik o d e k o n g r e s a n o j
802
183
146
131
88
64
63
58
42
31
31
30
25
10
10
9
Aŭstrujo ................
Polujo ....................
8

Svedujo ..................
B ritujo ....................
F ran cu jo ................
D anujo....................
Norvegujo .............
Finnlando ...............
Hungarujo .............
Nederlando.............
Italujo ....................
ĈeRoslovakujo .......
Svisujo ..................
Belgujo ..................
Germanujo .............
Bulgarujo ..............

Brazilo ..............
Jugoslavujo .......
Hispanujo .........
Sud-Afriko .........
Ĉilio ....................
Palestino.............
Nov-Zelando . . . .
Argentino .........
Aŭstralio ...........
Egiptujo .............
Islando ..............
Norda Irlando . ..
Portugalujo .......
Rumanujo .........
Venezuelo ...........
T rie ste ................

5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

EL 33 LANDOJ 1761 KONGRESANOJ

Keklamo.
La 26-an de septembro aperis en Dagens Nyheter
gazeto. Tri tagojn poste aperis alia, pli malgranda
anonco. Tiu reklamo estas ero de la ĉiaŭtuna propagando.
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Fotoj:
Miloj kaj denove miloj da fotoj naskiĝis dum la kongreso. Se vi havas eventualajn kromajn ekzemplerojn
de viaj fotoj, LKK danke donace akceptos tiajn por la
granda kongreskolektaĵo. La adreso estas nur: ”Esperantokongreso, Malmo, Svedujo”. Dankegon! Nepre ne
forgesu, ke vi dorsflanke notu la nomon de la fotografisto kaj la enhavon (ev. nomojn de la personoj ktp.)
Dankon.
En diversaj gazetoj (en ĉiuj landoj) aperis artikoloj
pri la 33-a Universala Kongreso, Malmo, antaŭ, dum kaj
post la kongresaj tagoj. LKK intencas kolekti ĉiujn
eblajn gazeteltranĉojn (eĉ el esperanto-gazetoj, ĉar ni
kompreneble ne havas ĉiujn E-gazetojn) kaj kun grandega danko akceptos tiajn. La adreso estas nur: Esperantokongreso, M a 1m 6, Svedujo.
Anticipan dankegon.
LKK de Ia 33-a
A1 niaj
oreloj venis Ia onidiro, ke 700 litotukoj malaperis de la
amasrestejo en Johannesskolan. Estas tute false. Du
kongresanoj kunprenis erare 4 litotukojn, sed kiam oni
vidis la eraron, oni tuj (3 tagojn post la kongresfino)
resendis ilin.
LKK
SAT-kongreso
en Amsterdam kaj 33-a UK en Malmo interŝanĝis telegramajn salutojn.

LA

SOM ERA

U N IV E R S IT A T O

Rektoro Karl Soderberg malfermis lunde 2/8 la universitaton esprimante sian kontenton fŭi tio, ke la tradicio de somera universitato kombinita kun universala
kongreso ĉijare denove ekvivas. Lza plano de LKK unue
estis aranĝi serion da prelegoj pri unu ĉefa temo. Tiun
projekton malhelpis kaj vanigis la necerta internacia
situacio rilate al valutoj kaj vojaĝpermesoj. Anstataŭe
oni okazigis memstarajn prelegojn pri kelkaj diversaj
temoj.

A s tr o n o n iia j s e n s a c io j
Profesoro Lundmark skribis prelegon pri astronomia
temo. Bedaŭrinde li ne povis pro malsano mem ĝin legi
antaŭ ni. Tion lialoke faris s-ro Stronne, kiu faris la
plejeblon en la malfacila situacio, sed kompreneble li ne
povis scii, kion estus dirinta la profesoro mem pri la
bildoj.
Oni pri tiu prelego eventuale povus diri, ke la ĝeneralaj trajtoj de la astronomia scienco ricevjs tro multan
lokon kompare al la "sensacioj”. Ampleksan parton de
la en la prelego donitaj informoj oni povas trovi en
elementa lernolibro pri astronomio.
Interesaj notoj estas, ke troviĝas 50.000 pigmeaj planedoj. La preleganto demandis al si, ĉu ili eventuale povas deveni de eksplodinta planedo pli granda, kaj la laika
aŭskultanto kompreneble tuj ekpensas pri atoma bombo
ĉe iu iama "popolo” vivinta antaŭ jarmiloj aŭ jarmilionoj sur la eksplanedo. En la Lakta Vojo troviĝas
30.000.000 da steloj, kies kuna pezo estas 25.000.000 da
sunamasoj. La Lakta Vojo similas al disko. Ni ne diru
giganta disko, ĉar tiu vorto estas tro malforta pri tia
grando. La diametro estas 80.000 lumjaroj, kaj la akso
15.000 lumjaroj. Ekster la Lakta Vojo troviĝas aliaj
laktaj vojoj, la t. n. spiralnebulozoj. En la instrumentoj ni nuntempe povas vidi 40.000 000 da tiaj nebulozoj,
la plej foraj en distanco de 1.000.000.000 da lumjaroj.

Lapenna: Internaeia juro
La prelegsalono de la Somera Vniversitato estis plenplena de aŭskultantoj. Eĉ. okazis, ke kelkaj personoj
devis resti ekstere, ĉar oni ne povis trovi iokon
en la prelegejo.

Lo laponoj
La unua en la vico de prelegoj estis ”La laponoj” de
prof. Collinder, Svedujo. Kun bedaŭro oni devis konstati, ke prof. Collinder mem ne povis ĉeesti — estis
neeble por li reveni el Anglujo antaŭ la mezo de aŭgusto.
Lian manuskripton laŭtlegis rektoro Soderberg. La
aŭskultantoj ricevis sufiĉe vastajn informojn pri la
interesa lapona gento. Ne nur pri la vivtenado de la
Iaponoj (speciale boacbredado kaj loĝkutimoj) temis la
prelego; prof. Collinder ankaŭ analizis la ĝeneralan
iaponan kulturon, forte substrekante ĝian nuntempan
unikecon kaj samtempe skizante ĝian evoluon el nordlanda prakulturo. Kiel ilustraĵo de la interesa parolado
sekvis filmo pri Laponujo, kiun aŭdeble ŝatis la multnombra publiko.
Ebbe

Kion fari pri la prelego de d-ro Lapenna ? Estas malfacile fari recenzon, ĉar oni povas erari. Ne pro tio, ke
d-ro Lapenna estis neklara. Kontraŭe. Sed oni ne povis
fari sufiĉe multe da notoj por povi doni ĝustan bildon
pri tiu prelego, kie apenaŭ estis unu vorto tro multe.
Preskaŭ estas neeble resumi ĝin, ĉar oni bezonas ĉiujn
uzitajn vortojn por povi diri, kion la preleganto diris.
Interesa kaj pensiga estis la distingo inter la ideala
kaj materialisma koncepto pri juro. Laŭ la unua koncepto oni imagas al si, ke juro estas absoluta, ekzistanta
per si mem, sendependa de la homo. Laŭ la alia la juro
estas socia fenomeno. Pozitiva juro la preleginto nomis
la aperaĵon de la racia juro en la socio. La pozitivan
juron prezentas la sciencistoj en leĝoj kaj regularoj,
kiam la filozofoj elpensis la racian juron.
Kiam la prelego tuŝis la politikon de la nuntempo,
oni volus pli multe cerbumi pri la diro de la preleganto,
ol oni havas tempon dum la prelego mem. Kŭn streĉo
oni aŭskultis pri la apliko de la juro en la tuta nuna
mondovivado. Certe la libro pri la prelegoj de la Somera Universitato estas atendata de la aŭskultintoj de
d-ro Lapenna. Ŝajnas, ke li bone sukcesis iri la mezan
vojon: ne klarigi tion, kio estas tro simpla kaj memkomprenebla, kaj tamen ne preterlasi klarigi tion, kion
laiko en la temo ne komprenas de si mem.

El la mirinda naturo
Ne ĉiujn prelegojn la raportanto sukcesis sekvi, kaj
la prelego de s-ro Stop-Bowitz apartenas al tiuj. Mi
povas kompreni, ke estas bedaŭrinda afero, ĉar de ĉiuj
flankoj la samideanoj rakontis pri tiu interesa prelego,
kiu estis kaj instrua, kaj amuza. Eventuale nia samideano Schwartz el Parizo speciale ŝatus diri, ke la
prelego estis amuza. Car almenaŭ parto de la prelego
temis pri la uzo de la amo, kaj ni aŭdis samideanon, kiu
kun vera kontento konstatis, ke tamen oni devas ĝoji,
ke oni fariĝis homo anstataŭ skorpiono. Car en tiu
familio edzino post la nupto manĝas la edzon. . . Sed
ne nur tiun sed multajn aliajn interesajojn la preleganto
priskribis al la aŭskultantoj. Entute, s-ro Stop-Bowitz
povas kalkuli kun daŭra ofico ĉe la Somera Universitato.

M IA

BEVO

Malgranda domo ĉe laget arbara,
nimfe naĝanta sur la suna ond,
betula bosko sur monteto ŝtona;
plej bela revo en la tuta mond.
Hejmeto propra kaj edzin fidela
kun roza vango kaj kun bonhumor,
gefiloj sanaj, gajaj, bravaj, viglaj;
ĉi revo restas ĉiam en la kor.
Malte Markheden
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N eergaard: L a m a la m ik o j d e la
k iiltu r p la n to j
Malofte oni aŭdas tiom da novaj, nekonataj vortoj,
kiom en la prelego de d-ro Neergaard pri la malamikoj
de la kulturplantoj. Mi estas certa, ke ne ĉiuj ĉi tiuj
vortoj troviĝas en Ia Plena Vortaro. Sed ĉiujn mi konas
pli-malpli en mia propra lingvo. Do, ili estas bezonataj
ankaŭ en esperanto. Ni bezonas lerni tiujn vortojn.
La prelegon de d-ro Neergaard mi Ŝatas malpli el enhava ol el lingva vidpunkto. La donitajn informojn oni
povas relative facile havigi en iu lernolibro. Sed la
kreado de la bezonataj novaj vortoj ne estas tasko
konvena por ordinara esperantisto. Kaj, la lingvo ne
vivas per la nura kreado de la vortoj. Oni ankaŭ devas
lerni la vortojn, alkutimiĝi al ilia uzado. Kaj tiun alkutimiĝon povas doni popularaj prelegoj kaj popularaj
libroj en la koncernaj sciencoj. Ni havu tiajn prelegojn
kaj librojn!
La malamikoj de la kulturplantoj estas i. a. insektoj,
fungoj kaj virusoj. Unu el tiuj fungoj estas la meldufungo. Meldufungo ? La recenzanto esperas, ke li ĝuste
komprenas. Se jes, la vorto ŝajnas al li iom ”hejmefabrikita”, tro simila al la nacia esprimo sveda (kaj
supozeble dana). Serĉante tiun vorton, pri kiu la rec.
pensas, en la sved-esperanta vortaro, mi tie trovas la
tradukon "mielroso”. Tiu vorto ŝajnas al mi tute netaŭga. Ja temas pri nek mielo, nek roso. La laŭvorfca
traduko de la sveda esprimo ja estus "farunroso”. Oni
devas danki al la preleginto, ke li ne falis per tiu tento.
La sveda vorto efektive estas kunmetita el du. Cu la
samo validas pri la germana Meltau kaj la angla mildew
mi ne scias. Oni preskaŭ povas supozi, malgraŭ tio,
ke nek Mel (sed Mehl), nek mil troviĝas en la koncernaj vortaroj. Nu, mi ne estas lingvisto.
La enhavon de la prelego? Pardonon! Bonvolu legi
ĝin en iu konvena lernolibro! Sed revenu d-ro Neergaard kun multaj tiaj prelegoj kaj prefere kun libro,
Ĉar ni bezonas asimili tlujn oftajn vortojn por esti kulturitaj esperantistoj. La nescio de vortoj estas la malamiko de la esperantista planto.

L a K a le r a la k u ltu ro
S-ro Vilho Setala parolis pri la Kalevala kulturo. Ja
ne estas tre bone, kiam du interesaj prelegoj okazas
samtempe, kiel nun en Malmo la prelegoj de s-ro Setala
kaj s-ro Neergaard. La du prelegantoj devas dividi
inter si la aŭskultantojn, kaj la aŭskultantoj ne scias,
kiun aŭskulti. Sed kion fari, kiam la programo estas
plenplena ?
La praa finna Kalevala kulturo preskaŭ perdiĝis, ĉar
la kantojn de tiu kulturo malpermesis la disvastiĝanta
kristanismo. Nur en plej foraj lokoj oni konservis konsiderindan parton de tiu artaĵo. La kantoj en amasoj
konserviĝis dum jarcentoj per parkera lernado de patro
al filo. Bona Kalevalakantisto en sia memoro konservis
centojn da kantoj. La kantoj estas metitaj en la buŝon
de Wainemoinen, l*a heroo de la eposo. En la 19-a jarcento oni komencis serioze kolekti kaj esplori la Kalevala-kantojn. Estis en la lasta momento, ĉar la veraj,
popolaj Kalevala-kantistoj unu post alia iris al siaj
prapatroj.
S-ro Setala havis esperantan tradukon de versoj el
Kalevala, kiujn li prezentis. Karakteriza trajto de tiuj
versoj estas, ke ili ne havas rimojn en la fino aŭ en la
komenco de la verso, sed en la mezo. ĉeestanto, kiu
legis Kalevalajn versojn en la sveda, diris al la raportanto, ke li pli bone komprenis, kaj pli bone ĝuis, la belecon de la kantoj per esperanto ol per la traduko en
sia propra nacia lingvo.

K im r a j A r tf e s tiv a lo j
Pri ”La Kimraj Artfestivaloj, Modelo por esperantaj
tutmondaj kulturludoj” parolis marde je la 9-a s-ro R.
Rosetti el Anglujo. Li gajigis la aŭskultantaron, komencante per vortludoj, en kiuj li inter alie nomis ilin
la elito, ĉar ili malgraŭ la frua horo jam estas el lito...
La kimraj artfestivaloj estas kunveno aŭ kongreso de
bardoj kaj adeptoj de ĉiuj artoj, kiuj kunvenas por konkuri. La tradicio estas praa: oni diras, ke jam en la
6-a jarcento okazis la unuaj festoj. Sed la tradicio perdiĝis, gis la kimra lingvo estis revivigata post la franca
revolucio. Tiam restariĝis ankaŭ la festoj, kiuj nuntempe estas la ĉefa apogilo de la kimra lingvo. S-ro
Rosetti faris paralelon kun esperanto: ĉu oni ne povus
aranĝi pere de esperanto internaciajn konkursojn pri
ĉiaspecaj artoj, en kiuj oni ankaŭ prezentu esperantopoezion kaj literaturon? Tio altirus la eksteran publikon kaj direktus ĝian atenton — kaj eble ankaŭ la
atenton de la esperantistoj! — al la esperanta kulturo.
— Fine li menciis pri la uzo de esperanto ĉe la informa
fako de la kimraj festoj, ke la komitato akceptis ĝian
uzon nur nevolonte kaj ĉiam tre prokraste; tamen en la
unua jaro anocis sin du Horoj per esperanto, en la dua
jaro tri.

N O V A JO !
LA ESPERANTO-MOVADO
ĝia historio, organizo kaj nuna stato.
Verkita de
C. Stop-Bowitz kaj Ir. J. R. G. Isbrŭcker
Sv. kr. 3: —
Eldonita de Esperantoforlaget AS en Oslo 1948.
Mendebla ĉe:
E L D O N A S O C IE T O E S P E R A N T O
Fack 19071
Stockholm 19 Postgirokonto 578
S-ro Neergaard parolas.
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Internacia Koopera Esperanto-Ligo

La faka kunsido de la jurnalistoj

• Dum la kongreso en Malmo okazis kelkaj kooperaj
aranĝoj. Lunde la 3-an de aŭg. kunvenis la kooperanoj
en la gimnazio por diskuti siajn fakajn aferojn. Estis
decidate ke la Koopera Sekcio de Sveda EsperantoFederacio funkciu kiel plenuma komitato ĝis la kongreso en Britujo 1949, kiam oni elektos estraron de la
ligo.
Mardon la 4-an la kooperanoj estis invititaj de la
granda vendasocio en Malmo "Solidar” por viziti la
fabrikojn kaj domojn de la asocio. Tre interesa estis
la rondirado en la bakejoj, viandaĵfabrikoj, provizejoj,
adminstraciaj apartementoj ktp. Lerte gvidis s-roj Fredin kaj Pettersson la scivolemajn esperantistojn. Post
la instrua montrado "Solidar” regalis la partoprenantojn en "Folkets hus” (popola domo) per kafo kaj multego da bakaĵoj. Parolis konataj samideanoj pri la dezirinda kunlaboro inter la koopera movado kaj la esperantistaro.
Vendrede la 6-an de aŭg. prelegis en la kadro de
Somera Universitato rektoro K. A. Stahre, Brevskolan,
Stockholm, pri la sveda koopera movado al kiu apartenas Brevskolan, la koresponda instituto. Kuntekste ni
volas mencii, ke Brevskolan ĵus eldonis tre ampleksan
esperantokurson, kiu nuntempe estas tre uzata en Svedlando.
Post la prelego de rektoro Stahre la ĉeestantoj formis
kunvenon, kiu decidis sendi al la Koopera Alianco en
London jenan leteron:

La kunvenoj de Tutmonda Esperantista ĵum alista
Asocio okazis la 3-an kaj 4-an de julio kaj ĉeestis 26
fakanoj kaj 4 gastoj de 10 landoj. Prezidis: ĉefredaktoro Hilmer Johansson, Svedujo. Ce la protokolo, redaktoro Andrĉ Remond, Parizo.
La sekretario de TEĴA, Einar Adamson, raportis pri
la agado, kiu montris ke la asocio havas 94 membrojn
en 32 landoj kaj ĝis nun donis bonan kontakton kun
ĵurnalistoj, kiuj per esperanto interŝanĝas materialon.
Je propono de s-ro Malik, ĉehoslovakujo oni decidis
organizi sekcion de radioredaktoroj kaj radioparolantoj.
Ĉefredaktoro de Internacia Kulturo, Assen Grigorov,
Sofia, Bulgarujo, proponis rezolucion, kiu estis aprobita.
Li ankaŭ proponis ke Internacia Kulturo publikigu la
bultenojn de TEĴA kaj redaktoro de TRUD, Aleksiev
Nikola, Sofia proponis ke en membrolisto de TEĴA ni
menciu pri la gazetoj en kiuj la membroj kunlaboras
kaj la tendencon de la gazeto.
En la rezolucio oni konstatas ke la popoloj ne sufiĉe
konas unu la 'alian, i. a. ankaŭ pro lingvaj malfacilajoj.
Tial rekomendas la konferenco, ke la ĵurnalistoj interrilatiĝu inter si kaj rekte kun popoloj alilandaj, sen ia
ajn perado utiligante por sia profesia laboro krom la
ceterajn lingvojn, ankaŭ la internacian lingvon Esperanto.

A1 la Kooperativa Alianco, London.
Membroj de kooperaj federacioj en 12 landoj, kolektitaj je internacia kunveno en Malmo, Svedujo, la 6-an
de aŭg. 1948 dum la 33-a Universala Kongreso de Esperanto, unuanime decidis aprobi jenan alvokon:
Ni estas konvinkitaj, ke internacia lingvo komuna
por ni kooperanoj havas la plej gravan signifon, se
temas pri kunlaboro por gardi la mondpacon kaj se oni
celas praktikan utilon en la ĉiutaga laboro. Ni proponas, ke Kooperativa Alianco senprokraste atente esploru
la eblecojn eluzi esperanton en siaj internaciaj interrilatoj kaj ke ĝi faru ĉion eblan por instigi la landajn
organizojn kooperajn forte subteni ĉiujn agojn, kiuj
celas informadon pri esperanto kaj instruadon de ĝi al
la membroj kaj al la dungitaro.
INTERNACIA KOOPERA ESPERANTO-LIGO
Helmer Almĉn
John Skult
Robert Sandstrom
(membroj de plenuma komitato)
La Koopera Sekcio de SEF, kiu nun laŭ decido ankaŭ
devas funkcii internacie, petas ciujn kooperanojn —
membrojn en la koopera movado kaj de ĝi dungitaj —
skribi al la sekcio kaj anonci sian aliĝon al IKEL. Membreco de la ligo ne signifas, ke oni devas mone subteni
aŭ pagi iun kotizon. La sekcio nur volas havi kontakton
kun tiuj, kiuj deziras ricevi informojn pri la agoj faritaj
por esperantigi la kooperanojn, kun tiuj, kiuj volas
doni sugestojn, kaj kun tiuj, kiuj volas aktive kunlabori. Sendu vian nomon kaj adreson al
Koopera Sekcio de Sveda Esperapto-Federacio
Tegelbacken, S t o c k h o l m . (Svedujo).

ELDONA SOCIETO ESPERANTO
informas:
La plialtigo de la akcia kapitalo marŝas bone, ĉar
baldaŭ ni atingos la bele rondan ciferon 20.000: — kronoj. Per tio do ebliĝos eldoni novajn interesajn verkaĵojn en esperanto sen la ĝisnuna hezito pro manko de
necesa mono.
Fariĝu dumviva membro de
FORLAGSFORENINGEN ESPERANTO UPA
subskribante por akcio je minimuma valoro de

5 0 : — K r.
R A PORTO:
Menditaj akcioj dum 1948:
Transporto de la antaŭaj raportoj:
Sven Sjoblom, Malmo 2 akcioj ................
Lars Brusewitz, Sthlm 1 akcio ................
Sven Sundin, Vaxjo 10 akcioj .............. ,.
F. Lindberg, Hŝ,bygŝ.rd 1 akcio ................
Ake Florback, Sthlm
2 akcioj ................

1.800: —
100:—■
50: —
500: —
50: —
100: —
2.600: —
+ akcia kapitalo je 1.1.48
16.300: —
Entue ĝis nun Kr. 18.900: —

La subskribo por akcioj daŭras. Kiu ajn svedo tial
havas la eblecon apogi nian societon. Plej facile oni
akiras akciojn per ensendo de mono al nia poŝtĉeka
konto 578 indikante sur la kupono la celon de la monsendo.
Dum septembro ni forsendis la menditaĵn akciojn al
la novaj posedantoj. Tiuj mendintoj kiuj ankoraŭ ne
ensendis la pagon al ni estas petataj tion fari plej eble
baldaŭ.
La Estraro
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Ke la granda supra bildofcstas panoramo pri la kongresanoj, ni certe ne bezon|s diri. Ni kolektiĝis en la
sportejo de Malmo, kiu situjs tuj apud la teatro. Eventuale ne ĉiuj kongresanoj (iestas, sed vi tamen vidas,
ke la nombro estas impona.
La m aldekstra bildo est/if el la fermo. La knabino
kun la gladioloj estas f-ii»[Lisbet Andrĉn. Apud ŝi
sidas s-ino Clary Hansson, .talmd, kaj la tria en la vico
estas s-ino E ster AndrĜn, Iteimd.
E n la dua vico s-ino Aria-Creta Stronne kaj f-ino
B rita Ohlsson.
Dekstre bildo el la honor, tablo sur la sceno.
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In te r n a c ia Instrui& ta
K n n la b o ro
Marde la 3-an de aŭgusto okazis la kunsido de Internacia Instruista JKunlaboro. ĉeestis proksimume 75
geinstruistoj el diversaj landoj. Popolinstruisto Einar
Dahl malfermis la kunvenon, dirante, ke li kun ĝojo
konstatis, ke tiom da kolegoj havis eblecon partopreni. Kiel prezidanton por ta kunveno oni elektis f-inon
M. Jay el Britujo kaj kiel sekretarion f-inon Jeanne
Dedieu, Francujo.
S-ro Dahl raportis pri la laboro farita de la Centra
Oficejo dum la laborsezono 1947—48. Bedaŭrinde IIK
ne havas propran gazeton. Provizore oni en la gazeto
Juna Vivo havas kelkajn kolonojn, kiuj estas redaktataj
de s-ro P. Korte. CO dissendis demandaron pri la nuna
stato de Esperanto en la lernejoj. Laŭ la alvenintaj
respondoj oni povis konstati, ke la agado sur la lerneja
kampo estas vigla kaj la intereso pri esperanto en instruistaj rondoj kreskis, kaj kelklande la ŝtataj institucioj montris pli grandajn komprenon kaj simpation,
kaj per morala kaj ekonomia subtenoj montris notindan
intereson.
Post interesa odiseo al diversaj landoj baze de alvenintaj raportoj kaj gazetartikoloj s-ro Dahl finis per
jenaj vortoj: La estonteco dependas de unuopaj faroj
en la nuno. Sur la spertoj de estinteco, per la rimedoj
de estanteco ni faru ĉion eblan por la estonteco de nia
granda kaj grava celo Esperanto en la Lernejon.
F-ino V. Nixon el Britujo raportis pri modela laboro
de la britaj geinstruistoj por enigi nian lingvon en la
tieajn lernejojn.
La prezidanto de UEA, s-ro Malmgren, esprimis sian
ĝojon pro la laboro, farita de IIK kaj deziris al la ĉeestantoj sukceson por la estonta laboro.
Ke la instruistoj faras energian kaj celkonscian laboron por nia afero montriĝis ankaŭ de la sekvantaj
raportoj. Pri la laboro farita en francaj lernejoj
raportis f-ino Jeanne Dedieu, Francujo. S-ro Dahl raportis pri la stato de esperanto en la svedaj lernejoj,
s-ro E. Dahlmann en la germanaj, rektoro Joel Vilkki
en la finnaj kaj f-ino Wolff en la usonaj. Cie oni verŝajne faris sian plejeblon.
Bedaŭrinde ni pro manko de tempo ne longe povis
diskuti la agadplanon por la estonteco. Kiam f-ino Jay,
dankante la parolintojn, deklaris la kunvenon finita, ŝi
diris, ke ankoraŭ restas multaj diskutindaj problemoj.

Multaj ekskursoj estis signo de la kongreso. Jen bildo
de la rondvetura boato. Ankaŭ multaj aŭtobusoj transportis kongresanojn tra Malmo. En ĉiu boato kaj en
ĉiu aŭtobuso estis esperantoparolanta gvidanto.
Ĉisupre gvidas s-ino Ester Andrĉn.
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La kongreso de la blinduloj
En la kadro de la 33-a Universala Kongreso de Esperanto okazis la kongreso de la blinduloj.
Marde la 3-an de aŭgusto okazis en la malgranda
teatrosalono la unua kunsido de la blinduloj. Prezidanto
estis elektata s-ro Erik Olsson, kaj sekretariino fraŭlino
Ilse Haberland,, Germanujo. Prelegis Byr&sekreterare
R. Eriksson, Stockholm pri ”Nova labororganizado
en Svedujo por parte laborkapablaj homoj.” Estis ankaŭ pritraktataj diversaj raportoj i. a. de redaktoro Harald Thilander, Svedujo pri rekonstruado de la organizado UABO.
Merkrede la 4-an speciala ekskurso por blinduloj.
Aŭtobuse la partoprenintoj vojaĝis al la Instituto por
blinduloj en Lund. La anstataŭanto de la rektoro bonvenigis ĉiujn al la bela instituto, kies diversaj ĉambroj
estis vizitataj. Specialan intereson sin altiris la laborĉambroj, kie longaj vicoj da teksiloj kun diversaj tekŝaĵoj atestis pri la diligento de la lernantoj. La malplena
magazeno atestis pri la bona kvalito de la varoj, ĉar laŭ
la diro de la rektoro la varoj estas tiel dezirataj de
klientoj ke la lemantoj dum la lastaj dekkvin jaroj ne
sukcesis fabriki iun provizon. Post la rondiro ĉiuj kolektiĝis en la aŭlo kie la rektoro faris etan paroladon pri
la estiĝo de la instituto kaj du lernantoj prezentis belegan muzikon de Mozart. ĉe la kafotablo s-ro Erik
Olsson dankis pro la bona akcepto. Por la subskribinto
estis speciale interese viziti la instituton kaj konatiĝi
kun la labormetodoj de la blinduloj.
Jaŭde kaj vendrede okazis laborkunsidoj. Estis raportoj de la franco Gonim kaj de la sviso Kutzli. Tiu
lasta esprimis siian deziron ke sub lia gvidado koresponda oficejo estu fondata. La celo estu ke oni interesigu la vidantojn por la brajla skribo, sed la koresponda
lingvo estu esperanto. Krome raportoj de s-ro Silhan,
Polujo, kaj fraŭlino Cohn, Rumanujo.
E. A.

Niaj kursgvidantoj:

NEPRE ATENTU TION!
1) Dank’ al ŝtata subteno de la popolkleriga
laboro ĉiu kurso de Esperanto nun povas kalkuli
je favora helpo ekonomia. Kompetentaj esperantistoj povas ricevi salajron por sia laboro, kaj la
kursanoj estas favorataj per repago de certa
parto (ĝenerale ĝis 50 %) de la kostoj por lernolibroj kaj alia kursmaterialo.
Prefere la kursgvidantoj anoncu la kurson al
loka sekcio de ABF, SLS, IOGT, NTO aŭ aliaj
de la aŭtoritatoj rekonitaj popolklerigaj asocioj.
Se mankas simila societo en iu loko, oni rajtas
rekte anonci la kurso(j)n al Kungl. Skol6verstyrelsen.
2) Sveda Esperanto-Instituto nepre devas peti
raporton de ĉiu kursgvidanto. Jam estas pretaj
blankedoj por la raportado. Se vi preparas kurson, petu tuj blankedojn de SEI. Vi samtempe
povas peti detalajn informojn pri la regularo por
ŝtata sŭbteno de la kurslaboro.
3) Petu senprokraste informon pri lernolibroj
kaj frue faru vi'an mendon. Eldona Societo Esperanto, Fack 19071, Stockholm 19, estas je via
dispono por kontentigi vian bezonon.
KUBAĜE EKLABOBU!
ESTU SUKCESA STUDSEZONO 1948/49!
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ISAE-kunveno en M alm o

A m a s lo ĝ e j o . . .

Dum la universala kongreso okazis du kunvenoj de
Intemacia Scienca Asocio Esperantista (ISAE) kun ĉ.
30 partoprenantoj. La prezidanto de la prepara komitato, s-ro St8p-Bowitz, Norvegujo, prezidis, kaj s-ro
Whitehead, Britujo, protokolis. Laŭ raporto de la centra
oficejo ISAE havas 168 rektajn membrojn krom la
sekciojn en Britujo kaj Norvegujo, entute 6. 300. En
Britujo oni komencis eldoni Scienco kaj Tekniko-n, en
Germanujo Scienca Rondo-n. Oni akceptis novajn statutojn kaj decidis aliĝi al UEA kiel kunlaboranta fakorganizo. La statutojn kontrolos laŭ lingva vidpunkto la
prezidanto de ia lingva akademio, Isbriicker, Nederlando. La antaŭa sekretario, Hanuŝ, Cehoslovakio, militservas, kaj tial oni elektis Alexandersson, Svedujo, nova
sekretario. Oni aprobis proponon de la nederlanda sekcio ke Scienca Revuo, organo de ISAE, estu eldonata de
la eldonejo Muusses en Nederlando.
Salex

Ciu esperantisto devus scii, kiom da interesaj kaj
gajaj rememoroj vekas tiu ĉi vorto. En Malm6 LKK
post gravaj malhelpaĵoj fine trovis solvon, aranĝante
por ia kongresanoj amasloĝejon en Johannesskolan. Mi
ne scias, kiom da loĝantoj entenis la lernejo, sed el
Ĉiuj partoj de la mondo ni venis por konstati, ke niaj
gastigantoj bone aranĝis por ni.
En ordinaraj lernejoĉambroj loĝis po dek-dekdu gastoj, sed en la granda gimnastikejo ni trovis kvar vicojn
da litoj por proksimume 50 personoj. La litoj estis tre
bonaj, Ĉio pura kaj sendifekta. Ni bone dormis, kvankam la kusenoj estis iom malmolaj. Eble la tualetaj
aranĝoj ne kontentigis nin, sed ni komprenu, ke en lernejo oni ĝenerale ne loĝas ...
Regis bona amikeco. Oni diskutis, babiladis, profunde
konatiĝis. Pri ĉio oni interŝanĝas pensojn. Libere oni
diskutas pri politiko, pri socialaj problemoj de la respektivaj landoj, pri personaj interesoj pri ĉio. Cu oni entute iom dormas? Jes, oni dormas certe sufiĉe, sed
verdire tre multaj eluzas la malmultajn noktojn de la
kongresa semajno por interparoloj en ŝtuparoj kaj koridoroj aŭ promenante ekstere.
Eble vi jam aŭdis pri la Striga Klubo. Nokta parlamento, en kiu fervoraj geamikoj de diversaj nacioj
diskutadas ĉion en la mondo. En Johannesskolan la
strigoj kunsidis de 24—4 h. ĉiunokte. La lastan nokton
je la 3,30 h. aŭdiĝis en la strigejo klakado de skribmaŝino. Oni verkas skribajn proponojn . . . Pri lingvaj
problemoj, religio, politiko, mondkonceptoj diversaj oni
vigle interŝanĝas pensojn. Dank’ al la lingva spirito la
diskutantoj ĉiam retrovas trankvilon, ĉio pace kaj harmonie funkcias.
Kun danko al la gastigantoj en nia amasloĝejo ni
konstatas, ke "amikoj de amasloĝejo” konstante kreskas. Pli kaj pli multaj rimarkas, ke ili bezonas tiun
kompletigon de la kongresaj aranĝoj. Loĝi en amasloĝejo signifas interesajn spertojn, konatiĝojn valorajn
kaj duoblan kontentigon je la kongreso. Certe vi samopinias, ĉu ne? Alie vi skribu al via kunloĝanto
”696”

Radio dum la kongreso
La mallongonda stacio de Malmo ĉiutage dufoje, je
ia 16-a kaj je la 2-a h. nokte donis kvaronhoran programon. Dum la unua tago okazis intervjuo kun Ludoviko Zamenhof, la sekvan tagon, dimanĉe la 1-an de
aŭgusto, la radio donis gustumon el la agordo de la
malferma soleno. S-ro Wilh. Johansson, Malmo, legis
sian profundsentan kongresan prologon kaj oni disaŭdigis salutparoladojn de kvar personoj: la Nordon reprezentis s-ro V. Setala el Finnlando, l'a sudon s-ro
Marini el Trieste, la okcidenton la prezidanto de nia
Akademdo, s-ro Isbrucker el Nederlando, kaj la orieton
s-ro E. Bugajski el Pollando. Lunde la juna kaj talenta
trio de francinoj, f-inoj Trolle, Cullerre kaj Vanhaezbrouck prezentis francajn kantojn kaj dum la sama
disaŭdigo oni povis aŭdi parton de la malferma parolo
de d-ro K. Soderberg (Uppsala) en la Somera Universitato, Marde okazis infankvaronhoro. F-ino T. Montanus
(Nederlando) babilis kun Jorgen kaj Jesper Neergaard.
La du viglaj, junaj danaj knaboj surprize flue kaj libere
parolis. Antaŭ 4 monatoj ili komencis siajn Esp.-studojn sub la inteligenta gvido de la nomita fraŭlino. Merkrede tri voĉoj estis aŭdeblaj krom la konstanta raportanta voĉo de d-ro F. Szilagyi: pri komercaj aferoj
parolis s-ro direktoro G. Warnier (Parizo). pri la sciencaj eblecoj en kontakto kun Esperanto d-ro P. Neergaard (Kopenhago) kaj pri Esperanto kaj la instruado
popolinstruisto E. Dahl (Uddevalla).
Ĵaŭde oni povis ĝui la tre belan voĉon de s-ino S. L.
Lehtivaara, kiu kantis finnajn kantojn kun la akompano de s-ro R. Dupuis (Francujo) kaj samtempe IAPK
donis malgrandan informan programon sub la gvido de
s-ro P. H. Lewis (Britujo) kun la partopreno de f-ino
S. Linnander (Stockholm) kaj s-ro E. Jensen (Danujo).
— Vendrede la programo estis tre internacia: Unue
s-ino M. Norling kantis kun la akompano de s-ro S.
Forsten la ”Somernokto”-n de M. Schrader; post tiu ĉi
tre agrabla komenco parolis s-ro F. C. Midas (Britlando)
pri la celoj kaj rimedoj de la Internacia Amikeca Ligo.
Post tiu maljonga intervjuo sekvis denove arta plezuro:
s-ro Nuni Nanev (kun la akompano de s-ino Nanev)
kantis Amarilli de Caccini. Post la delikata prezentado
de la bulgara paro kvar eksterlandanoj parolis pri siaj
kongresaj impresoj: s-ino Elisabet Jacobi el Sudafriko,
s-ino Elfrida Hojtasch el Belgujo, f-ino Margarete Jay
el Britlando kaj s-ro B. Berceli el Hungarlando. Oni
audis nur tre agrablajn eldirojn pri la kongreso, iuj
sonis tute konvinke. Sabate, la 7-an de aŭgusto, ni
havis nian lastan kongresan dissendon, kiun enkondukis
s-ro Reto Rosetti (Britujo) per mallonga intervjuo pri
literaturaj problemoj. Post li s-roj E. Malmgren, Goldsmith, kaj Oliver — la generalstabo de UEA — resumis
la diversajn okazaĵojn de la kongreso. La signalo de
la dissendoj estis la unuaj akordoj de la Espero.
A1 la radio de Malmo kaj ĝia helpema personaro ni
volonte esprimas niajn dankojn ankaŭ ĉi-loke.

U niversala Ligo
Dufoje dum la kongreso kunvenis la Universala Ligo.
La prezidanto ne povis ĉeesti, kaj en lia nomo f-ino M.
H. Vermaas malfermis la kunvenojn.
En la unua kunveno parolis la sekretario de la sveda
laborgrupo por mondfederacio, civilekonomo Carl-Erik
Almstrom, kiu priskribis la nunan senleĝan staton de
la mondo. Tiu stato dependas de la pasinta evoluo. La
mondo nun atingis punkton, kiu signas la komenciĝon
de nova epoko, kun tre malsimilaj cirkonstancoj kaj
kondiĉoj ol antaŭe. Tion la homoj ankoraŭ ne komprenas, kaj tial ili estas netrankvilaj kaj serĉantaj.
La sola solvo el la nuna necerteco estas la kredao de
mondfederacio, kiu sola havos la necesan potencon por
doni senton de sekureco al la homoj. La ŝtata suvereneco laŭ la nuna modelo devas malaperi.
Ce la sama okazo juna sveda muzikisto Rolf Ek prezentis al la aŭskultantaro muzikon de Beethoven kaj
Chopin.
En la laborkunvenoj oni priparolis la proksimajn
labortaskojn. Precipe estis parolo pri la monunuo, kiu
vere funkcias, sed oni ne povas scii, kiom longe. Cetere
estas malfacile fari ĉion dezirindan. La oficejo estas
superŝutita per laboro.
Plej grava estas la informo pri la uzeblo de esperanto
en la mondfederalista movado, kiu estas priskribita en
la artikolo pri la krozado, ĉar la telegramo tiam alvenis.
Bv vidu tie!
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Kia estis la kongreso?
La kritikoj de la kongreso ankoraŭ ne koniĝis tre
bone, almenaŭ ne al la redaktoro aŭ al la LKK en
Malmo. Tamen kelkajn eldirojn ni ricevis. Ni publikigas ilin sube.
Norvegino:
Mi vojaĝis al Malmo kun forta espero pri bonsukcesa kongreso ĉiurilate. Mi forlasis Malmo kun la koro
plenpiena de admiro kaj entuziasmo pro la brile organizita kongreso, kun la koro plenplena de varma, sincera danko al la svedoj por ilia grandega laboro. La
kongreso nun estas al mi neforgesebla, belega memoraĵo. Koran saluton sendas
Bosa Bye
Organizo:
Pro la vere laŭdinda maniero, en kiu vi aranĝis niajn
kunvenojn kaj pro viaj komplezo kaj ĝentileco al ni
antaŭ kaj dum la kongreso, ni volas esprimi nian tre
koran dankon. Ni ankaŭ volas esprimi nian ĝojon pro
la ĉiurilate sukcesa kongreso.
Samideane
Kristana Esperantista Ligo Internacia

La kongresanoj promenas tra la parko de la
kastelo Torup.
Svedo:
Mi tre kore dankas vin pro via tre bona laboro por
la kongreso en Malmo. La belaj kongresaj tagoj ĉiam
restos en mia memoro kiel unu el miaj plej agrablaj
travivaĵoj.
Kongresano 1154
Dana gazeto:
Kelkaj elektis la pli facilan parton: La ekskursojn,
kiuj estis bone aranĝitaj kun lerta gvidanto por klarigi, kion oni vidis.
Stafetten
Danino:
Kvankam mi bone konas la kapablon kaj energion de
miaj malmoaj kolegoj, mi tamen dum la pasinta jaro
kelkfoje pensis: ĉu ne ili prenis sur sin tro grandan
taskon. ĉu ne ili supertaksis siajn fortojn?
Mi venis, vidis kaj konviniĝis! La rezulto nuligis
mian skeptikon.
Vi tute simple aldonis novan laŭran folion al la florkrono, kiu estas niaj multaj kongresoj, tiuj festoj de la
homaro, pri kiuj revis nia kara d-ro Zamenhof.
M argrethe Noll

”Roma—Malmo”. La itala aŭtobuso kun siaj multaj
flagoj kaj esperanta stelo.

Tuj antaŭ la starto de la ekskurso al la kasteloj sude
de Malmo. Oni faris ekskursojn kaj sude, kaj norde de
Malmb. Oiuj ekskursoj estis bone vizitataj, kaj bonege
aranĝitaj. En ĉiu oni estis regalata per kafo.
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Belga samideano:
Antaŭ ol foriri, kelkajn vortojn por via organo pri
mja impreso:
La Internacia Kongreso en Malmo estis signifoplena
mejloŝtono en la historio de la esperanta movado. Gi
estis perfekte organizita. Talentoriĉaj kompetentuloj
paroladis al selekta pubiiko studvolema.
Mi ne sufiĉe povas laŭdi s-ron Stronne kaj liajn multnombrajn modestajn kunlaborantojn. La taŭge redaktita kaj zorge eldonita organo de SBF plejbone propagandis, allogis.
Estimplene kaj kore via
Bt. Loeckx
Franca instruistino:
Kiam mi direktis demandon al franca instruistino,
kiel plaĉis al ŝi la kongreso, ŝi respondis:
Persone mi multe ĝuis la kongreson. Eĉ mi iomete
emociis, kiam ni 1800 kongresanoj kune kantis.
Estis agrable renkonti samideanojn, kiujn oni jam
antaŭe ekkonis. Mi ankaŭ renkontis kursanojn.
La kabareda vespero estis tre agrabla. Mi multe
ŝatis ankaŭ la krozadon, kiam oni la tutan tagon povis
esti inter samideanoj; parolante kaj kantante.
Se mi iom negative kritiku, mi opinias, ke oni povus
esti ludinta interesan teatraĵon aŭ povus eŝti havinta
pli riĉan kantoprogramon. En tiu punkto Bern superis
je Malmo.
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Brita samideano:
Jam pasis la 33-a en Malmo, kongreso grandsukcesa
kaj grandioza. Kiel eksterlandano mi volas danki al
ĉiuj svedoj, kiuj tiel streĉe laboradis sur la kongresa
kampo kaj precipe 'al Jan Stronne, la prezidanto de la
grupo de Malmo, kiu kun multaj pluaj nenomitaj samideanoj en Malmo diligente strebis en la daŭro de du
jaroj por doni ĝojon al ĉiuj partoprenantoj de la kongreso. Dank’ al la bonegaj aranĝoj la verda familio
povis kongresi en spirito de optimismo, bonhumoro kaj
toleremo.

Esperanto ĉe rotarianoj en Malmo
La rotaria klubo de Malmo la 5-an de aŭgusto havis
kunvenon en Hotell Savoy, kaj tiun kunvenon 8 esperantistoj partoprenis, nome s-roj Georges Warnier, Parizo, Cecil Goldsmith, prof. Djoudjeff, Sofia, Karl Soderberg, Tiberio Morariu, Runerheim, Malmo, Parker
kaj Walker, Anglujo. La urbestro de Malmo, s-ro Th.
Munck af Rosenschold, prezidis. Multaj el la esperantistoj diris al la ĉeestantoj salutojn, kiujn tradukis
s-ro Runerheim.

K ion ni ne p risk rib is
Pro la mankanta sperto de la redaktoro, la gazeto
estas kaj malfrua, kaj neproporcia. Nun mi havas sperton. La venontan fojon, kiam ni aranĝos mondkongreson en Svedujo, la gazeto aperos pli tuje post la kongreso. Kaj ni priskribos ĉiun detalon. Certe. Certege.
Kredeble.
Sed nun ni devis preterlasi iom. Ni ne donis raporton
pri la laborkunvenoj de UEA, sed nur la mallongan
artikolon de s-ro Malmgren kun la decidoj. Ni jam
skribis longajn raportojn pri la kunvenoj, sed kie lokigi
ilin? La katolikan diservon ni ne vizitis. La amuza
vivo de Popola parko restas ekster nia sperto. La diversaj vizitoj en muzeoj kaj en la kastelo, la vizito en
Kockum kaj en la somerurboj ne trovis lokon. Kaj
tamen temas pri valoraj aferoj. Cu la kuracista kunveno okazis ? La Katolika Ligo ?
Pri Keli ni laŭ promeso havus raporton. Sed. . . Pri
Ilepto ni havis promeson pri raporto. Sed. . . Nu, ni
ne havis tempon demandi pri la raportoj, kiuj ne venis.
La multajn filmprezentadojn ni ne priskribis. Kaj
tamen kelkaj el ili estis bonegaj. Kiel la montrado de
kolorfotoj. La koncerto post la alveno de la krozuloj
ne estas menciata. La ekskurso al Falsterbo same. La
kunsido de Literatura Mondo ev, ne okazis. La Martinus-movado ? Kunsido por ĉefdelegitoj ? PoŜtmarkaj
kunsidoj ? Tutmonda Amikeca Asocio ?

Aberg instruas kanton al Ia ekskursantoj, kiam ni
atendas je la kafo en Bokebergsslatt.
Ni tre bedaŭras, ke ni ne havas ampleksan raporton
pri la bela vendreda vespera kunveno de la junuloj,
kiam ili kolektiĝis kun torĉoj kaj s-roj Dahl kaj Lapenna parolis. Estis belega aranĝo en la falanta mallumo, kaj la indiĝenoj de Malmo are kolektiĝis por
rigardi.
Ĉiuj gazetoj en Malmo raportis pri la kongreso, kaj
Sk&nska Aftonbladet havis ampleksetan esperantoparton sub redaktado de s-ro Szilŭgyi. Ankaŭ en Arbetet
sub stelo estis mondnovaĵoj en esperanto.
La prelegon de s-ro Szilagvi ni ne ĉeestis. La prelego
de s-ro Stahre estas menciita nur preterpase en la raporto pri la koopera kunveno.
La postkongresaj aranĝoj en Kopenhago kaj Stokholmo estas menciitaj nur tie ĉi.
Do, multo restus priskribi. Sed ni faris nian eblon.
Kaj mi kaptas la okazon danki al ĉiuj kunhelpantoj en
la redaktado de la kongresa numero.
Bed.

Prenumerationspris inom Sverige for &r 1949
Kr. 5: —
La Sveda Esperanto-Gazeto aperanta ĉiumonate
kun 8, 12 aŭ 16 paĝoj invitas eksterlandajn samideanojn al abono por la jaro 1949.
Abonprezo 1 jaro = 12 nroj
sv. kr. 6: —
(egalas al £ 0.8.4. — $ 1:70 — Sfr 7:20 Frfr 360:------ Hfl 4: 45 — Bfr 73: — ĉkr 83: 25
Fmk 225:-------Nkr 8:30 — Dkr 8: — — Ikr
10: 80 - UL-steloj 17 — Resp. kup. 20)
Abonkotizo ankaŭ pagebla al UEA aŭ la libroservo de via lando.
La ekskurson al Lund gvidis s-ro T. Edberg. Tie ĉi li
parolas al la kursanoj antaŭ la statuo de Tegnĉr.

E L D O N A S O C IE T O E S P E R A N T O
Fack 19071
Stockholm 19
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E LD O NA
SO CIE T O

ESPERANTO
STOCKHOLM

30-jara la 6-an de oktobro .1948
Nylĉn, eldonita de neesperantista eldonejo, la estraro
decidis transpreni la restantan kvanton de la esperanta
lernolibro de G. H. Backman, eldonita per la helpo de
interesitaj samideanoj en Gŭvle. Tiu lernolibro kune
kun la sekvontjare eldonita Esperanto-sveda vortaro
kaj dekmilo da ŝlosiloj tiel fariĝis la bazo por la plua
evoluo.

Adolf Larsson
Inicianto kaj kasisto 1918—1938

Laŭ iniciato de s-ro Adolf LARSSON oni decidis ĉe
kunveno en Stockholm la 6-an de oktobro 1918 fondi
FŬRLAGSFŬRENINGEN ESPERANTO UPA (esperante: Eldona Societo Esperanto sen persona respondeco).
Kiel estraro estis elektataj, krom la proponinto,
s-roj Henning HALLDOR kaj Fredrik SKOG. Post
dujara servo s-ro Skog devis translokiĝi aliloken kaj
estis anstataŭata de s-ro Rudolf PEHRSSON, kiu restis
kune kun la aliaj en la estraro dum pli ol 20 jaroj.
Kiel kutime la komenciĝo ankaŭ por ĉi tiu entrepreno
ne estis nura danco sur rozoj. La akcia kapitalo nur
pene kolektiĝis en la kasujo de la societo. Brilan optimismon kaj bonkoran helpemon tamen montris s-ro
W. Wahlund el Gavle, kiu havigis al si 100 akciojn per
kontanta pago de 1000 kronoj.
La unuaj varoj konsistis el provizo, kiun antaŭe posedis Sveda Esperanto Federacio. Sekvis la transpreno
de la eldonado de la federacia gazeto La Espero. Kvankam eldonado de esperanta gazeto neniam estis kaj
daŭre ne estas profitdona entrepreno, oni ne Ĉesis pro
la perdoj, sed notis ilin je la propaganda konto. La
ampleksa kaj bone redaktita gazeto tial preskaŭ estas
donaco al la esperantistoj — kaj malgraŭ tio ankoraŭ
troviĝas svedaj esperantistoj, kiuj ne abonas ĝin.
La plej necesaj faroj post la starto estis havigi lernolibrojn kaj vortarojn. Kvankam troviĝis lernolibro de
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Alia problemo kiu tiuj anoncis sin: kie trovi ejon
por la provizo kaj kie ekspedi? La unuan tempon s-ro
Skog prenis ĉion al sia hejmo kaj post lia forvojaĝo
s-ro Larsson estis en la vico. ĉe li kolektiĝis la estraranoj por ekspedi la mendojn ĝis 1922, kiam nova epoko
komenciĝis. Tiun jaron oni luis propran ejon en Luntmakaregatan 52. Post vagado inter diversaj ejoj oni
finfine trovis tiun domon — Sveavagen 98 — kie la
eldonejo ankoraŭ hodiaŭ troviĝas. Tio estis en la jaro
1929 kaj dank’ al iniciato de s-ro Halldor. Komence
estis nur unu ĉambro luita de florista asocio, kun kiu la
eldonejo krome havis komunan helpknabon, la tiam
16-jara junulo Bengt Skantz, kiu restis dum multaj jaroj donante valoran helpon al la rapide evoluiĝanta eldonejo. Nun li revenis al la ”patra domo” kiel membro
de la estraro. Inter aliaj dungitaj helpantoj nl precipe
memoras s-rojn Juneby kaj Philstrom kiel valorajn
akiraĵojn.

Henning Halldor
Estro 1918—1941

S venska
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La evoluo de la socleto plej bone respeguliĝas en la
ciferoj de la tabeloj pri eldonitaj libroj kaj el ia ĉisube
montritaj vendosumoj dum la pasintaj 30 jaroj.
1918=
800:— 1928 = 17.900: — 1938 = 23.400: —
1 9 1 9 = 4.500:— 1929 = 22.800:— 1939 = 20.300: —
1 9 2 0 = 3.200:— 1930 = 41.200:— 1 9 4 0 = 8.500: —
1921 = 10.000:— 1931 = 35.800:— 1 9 4 1 = 6.100: —
1 9 2 2 = 8.600:— 1932 = 36.300:— 1 9 4 2 = 9.000: —
1 9 2 3 = 4.700:— 1933 = 42.300:— 1 9 4 3 = 6.700: —
1 9 2 4 = 3.400:— 1934 = 43.400:— 1 9 4 4 = 5.600: —
1 9 2 5 = 4.200:— 1935 = 44.000:— 1945 = 15.700: —
1 9 2 6 = 6.000:— 1936 = 30.600:— 1946 = 26.000: —
1 9 2 7 = 7.700:— 1937 = 25.400:— 1947 = 27.700: —
E1 supra tabelo evidentiĝas, ke ekde 1928 la propagandvojaĝoj en nia Iando de pastro Cseh kaj liaj posteuloj vigligis la svedan movadon. La evolua kurbo daŭris
altiĝi ĝis 1935, kiam la politika situacio (precipe la
malpermeso de la germana esperantomovado) komencis
ĵeti sian ombron sur la internacian movadon. La vendociferoj tiam fariĝis de ĉiu jaro pli kaj pli malgrandaj
atingante la fundon en la jubilea jaro 1943, kiam la
Societo ekzistis jam en kvarona jarcento.
La tiutem pa gvidanto, s-ro Bernhard Eriksson, tamen
ne perdis sian optimismon, kio montriĝas en la sufiĉe
abundaj noveldonoj. Verŝajne la esperantistoj jam tiam
antaŭsentis la baidaŭan finiĝon de la milito, ĉar la vendado plivigliĝis kaj por ĉiu jaro la vendosumoj iĝis pli
kaj pli ampleksaj.
En la nuna (post- aŭ antaŭ-milita) tempo nia iingvo

denove altiras pli kaj pli da interesataj personoj. La
afero tiel Ŝajnas evolui. Ni tial povas esperi, ke Eldona Societo, Esperanto trovos eblecon plivigligi la eldonadon. La plej granda baro nun konsistas ei la ege
altigitaj preskostoj. Komparu ekzemple la belegan
eldonaĵon "Gosta Berling” de 1934 kaj la pasintjare
aperintan ”Printempo de Morto”. La prezo estas proksimume la sama kvankam GB estas preskaŭ 5-oble pli
granda! Nu, kion fari, ankaŭ la esperantistoj devas
kutimiĝi al pli altaj prezoj. Kaj pli bone Ŝajnas al la
nunaj gvidantoj esti: eldoni verajn librojn kvankam
karajn anstataŭ kajeretojn, kiuj nek fierigas posedanton
nek havas la saman eblecon kiel vera libro transvivi
sian unuan jaron.
La planata eldonado de novaj volumoj por riĉigi nian
literaturon do postulas monon. Tio estas unu el la kaŭzoj, kial Eldona Societo devis ĉijare ekpropagandi por
altigo de ĝia akcia kapitalo. La svedaj esperantistoj
montris sian komprenemon tiurilate, ĉar dum la lastaj
monatoj la Societo havis la ĝojon ricevi proksimume
2.600:— kronojn, tiel ke la akcia kapitalo nun atingis
18.900 kronojn.
Se tiu komprenemo daŭros dum ankoraŭ kelka
tempo kaj se nia nova entrepreno dungi s-ron Dupuis
por la ekspedeja laboro montros sin efika, tiam ni povas
esperi, ke ELDONA SOCIETO ESPERANTO baldaŭ
fariĝos ne nur idealista organo de nia movado sed
ankaŭ vere komercista entrepreno.
Sam

---------------------

e s t r a r o

L a

n u n a

Sune W. Ahlm
Estro

---------------------

Karl VVastfelt

139

S v e n sk a E s p e ra n to -T id n in g e n

500.000 ekz. da libroj ĉiuspecaj dum 30 jaroj
ĈEFAJ ELDONAĴO.T DE ELDONA SOCIETO ESPEBANTO 1918—1948.
Jaro Nombro
Titolo
_
—
—
—
—
—
—
—
1918 —
1919 5000 Esperanto-sveda vortaro (Backman)
10000 Slosilo
1920 2000 Esperanto aŭ la angla lingvo
1921 5000 Sved-esperanto vortaro (Backman)
1922 4000 Lernolibro (Nylen)
1923 2000 Ligo de nacioj, Raporto pri E.
— —
—
—
—
—
—
—
1924 .—
1925 4000 P raktika lernolibro (Step by step)
1926 10000 ŝlosilo
1000 La mondlingva demando
1927 4000 Lernolibro (Nyl6n)
25000 Slosilo
2000 Esperantokurso (Setalŭ)
1928 4000 P raktika lernolibro
5000 Poŝvortaro Esp.-Sv. & Sv.-Esp.
4000 Esperanto sen antaŭscioj
5000 Esperantokurso (Setalŭ)
1929 1500 Skribekzercoj por P raktika Lernolibro
1500 Dito
2000 Solvoj de trad. taskoj en — ” —
1000 Sivaĝi (Sinh'a)
3000 Namezo
6000 Esperanto sen antaŭscioj
5000 Esperanto-kurso (Setala)
3000 Lernolibro en Esperanto por ABF
1500 Komentarioj al dito
3000 Esperantokurso I (Lindĉn)
1930 1000 Bengalaj fabeloj (Sinha)
2000 Dito
2000 Dito (kun sveda traduko)
20000 Slosilo
1000 Sonoj kaj vortoj de Esp. (Nylĉn)
3000 La junulino de Stormyr (Lagerlof)
7000 Namezo
3000 Esperantokurso II (Lindĉn)
1750 Per balono al la poluso (Andrĉe)
1931
500 Gramofonkurso — 3 diskoj
1500 Teksto por dito
5000 Esperanto-kurso (Setala)
3000 Geografia atlaso
5000 Poŝvortaro
5000 Ekzercilo por elementa kurso
5000 Esperantokurso (Lindĉn)
20000 Slosilo
1932 2000 T ra sovaĝa Kamĉatko (Bergman)
5000 Ekzercilo por elementa kurso
5000 Poŝvortaro
5000 Sistema kurso (Seppik-Malmgren)
2000 Dialogoj kaj komedietoj (Dahl)
1933 10000 Sistema kurso
6000 Esperanto-sveda vortaro (Nylĉn)
20000 ŝlosilo
5000 Ekzercilo por elementa kurso
2000 La mono de s-ro Arne (Lagerlof)
3000 Dialogoj kaj komedietoj
3000 Barbro kaj Eriko (Schneider-Carlsson)
2000 Kiel oni gvidas kursojn por progreŝantoj
3000 La Esperanto-klubo
3000 Lingva kvaronhoro
3000 La infanoj de Betlehem (Lagerlof)
10000 Esperanto-kurso (Setala)
1934 2000 Teksto por la gramofonkurso
7000 Sved-esperanta vortaro 1-a parto
2000 Per kio ni amuzi nin?
5000 Esperantokurso (Lindĉn)
5000 Rapidkurso (Malmgren)
5000 Poŝvortaro
3000 Gosta Berling (Lagerlof)
2000 Sveda Antologio I
5000 Ekzercilo
20000 ŝlosilo
5000' Sistema kurso
3000 A1 Torento (Engholm)
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1935

1200
4000
2000
7000
3000
2000
5000
2000
2000

1936

3000
2000
3000
5000
20000
5000
3000
2000
2000
1600
5000

1937
1938
1939
1940
1941
1942

1500
5000
1943 5000
700
1000
1000
1944 3000
1000
1000
1945 1500
2000
1000
5000
1946 2000
3000
2000
1000
2700
10000
1947 5000
5000
2000

Bovĉns bravad (teatraĵo)
P raktika lernolibro
Sveda Antologio 1-a parto vol. 2
Sved-Esperanta vortaro 2-a parto
Dr Szilŭgyi Kurso en Esperanto
Kiel oni korespondas
Sved-esperanta frazaro
Pasko (Strindberg)
La homaj rasoj de la mondo (Nordenstreng)
Kudlago, la malgranda eskimo
Hindo rigardas Svedlandon (Sinha)
Kurso por progresantoj (Seppik)
La mondlingva demando
filosilo
Sistema kurso
Barbro kaj Eriko
P er motorciklo en tri landoj
La ringo de la generalo (LagerlSf)
Infanoj en Torento 2-a parto
Poŝvortaro
50 jarojn kun Paul Nylĉn
Slosilo
Slosilo
Maljunulo migras — Venĝo
Dua rapsodio
Esperanto — heredanto de latino
Sistema kurso
Tria rapsodio
Humora novelaro
La Fino (Bernadotte)
La granda aventuro (Szilŭgyi)
Infanoj en Torento 1-a parto
Ĝlosilo
Mi serĉis oron . . . (Flood)
Lemolibro por lemejo (Dahl)
Vivo vokas (Engholm)
Kvara rapsodio
La Fino (popoleldono)
Slosilo
Laborkajero por lernejo
Mary kaj Sulo
Printempo de morto

La 80-jara agado esprim ita per ciferoj.
73 libroj eldonitaj en kune iom pli ol 500.000 ekzempleroj. La plej malgranda libro atingis la plej altan
eldon-nombron, nome la sveda ŝlosilo, kiu nun estas
presita en 200.000 ekz. Plej poputara inter la lemolibroj estis Sistema kurso, kiu aperis en 28.000 ekz.
Vilho Setala verkis legolibreton Esperanto-kurso, kiu
atingis la nombron 27.000. La poŝvortaro, sved.-esp. &
esp.-sveda, de Carl Ohlsson, nun troviĝas en 25.000 svedaj hejmoj. La koresponda kurso estas mendita de pli
ol 45.000 personoj.
La tu ta vendado dum ĉi tiuj 3 jardekoj, atingas la
preskaŭ nekredeblan sumon 500.000: — svedaj kronoj
(egalas al USA $ 139.000).
Oni demandas sin scivole: kie troviĝas nun la aĉetintoj
de tiel multege da esperantaj libroj 7 Eble ili reaperos
post la venko, kiam Esperanto estos oficiale adaptata
kiel la intem acia lingvo. Ni esperu, ke niaj esperantaj
eldonejoj tiam estos tiom fortaj kaj eldonkapablaj, ke
ili povu regi la esperantan libromerkaton. Tion tam en
ne ebligos sole la gvidantoj — la pli grandan respondecon pri la evoluo havas la hodiaŭaj libro-aĉetantoj!

Subtenu la esperantistajn eldonejojn per aĉeto de
esperanta literaturo!
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Lajos Zilahy:

PRINTEMPO
DE MORTO

B indita sv. kr. 7: 25.
B ro ŝu rita sv. kr. 6: 50
ACETEBLA ĈE LA LIBROSERVO DE VIA LANDO.
E1 la unuaj entuziasm aj recenzoj:
”. . . ĉ i tiu h u n g ara rom ano, kvankam ne a rto pro arto, estas beletristiko. Gia beleco troviĝas en la
ekscita fluo de la intrigoj k aj la m a jstra m alm ultvorta priskribo de la scenoj. Ĝi ju ste ricevis literatu ran
prem ion en 1936. . . . L a bildo su r la kovrilo bonege ilu stras unu el la plej plaĉaj scenoj en ĉi tiu erotike
ro m an tik a libro.”
E. P. Ockey en E speranto
”L a flu a stilo de la trad u k o certe estas la ĉefa kaŭzo, pro kiu mi en unu
vespero finlegis ĉi tiu n streĉan am rakonton. L a trad u k o estas eĉ tiom flua,
ke oni facile pretervidas diversajn n ek orektaĵojn . . . ”
N ederlanda E sperantisto
”Ĝi estas fam a rom ano (tra d u k ita en 18 lingvojn!) de fam a verkisto.
K aj . . . ĝi estas j a v era rom ano. Ne m ulte laŭ m ia persona gusto; sed mi
estas ce rta ke m ultaj ĝin volonte legos, e ĉ . . . fo rm an ĝ eg o s. . . ”
J. v. R. en Heroldo

VIVOVOOS

Alicij same legindaj libroj aperintaj dum la lastaj tri jaroj:
SUtlnn Bnflh»’"»

M f sercls
kaj atesvi
seikovĵs...

Bind. 7:25. Broŝ. 6:5 0

A ' j Randa
/ ' VeNTURo
Bind. 6:75. Broŝ. 6: —
E n ”Mi serĉis oron” la aŭtoro
rak o n tas p ri siaj trav iv aĵo j k aj
aventuroj kiel sveda enm igrinto
en USA.

”L a F ino” de la h itlera epoko
p risk rib ita de la sveda g rafo Bernadotte. H istoria dokumento.

Stellan E ngholm prezentas en
”Vivo V okas” novan epokon de
la ja m fam ekonataj Infanoj en
Torento.

”L a G randa A venturo” estas plena
de noveloj k aj rakontoj — beletristik o de E sperantujo.

Bind. 7:25. Broŝ. 6:5 0
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I n te r K E L b a n o j en T o s ta r p
Kia mirinda semajno! Feliĉaj homoj kun gajaj ridoj
sur siaj lipoj, kanto kaj muziko ĉiutage, belega pejzaĝo
kaj tre bona banloko, bongusta skania manĝo. Kaj
super ĉio klarbiua ĉielo kun varmiga suno.
Ni svedoj ĝis nun ne aŭdis tiom da laŭdo pri nia
lando, kiom ĉi tie elverŝis holandanoj, francoj kaj svisino. Ekkreskis amikeco vivodaŭra. Kelkaj leteramikoj
unuafoje vidis unu la alian en Tostarp. La kantŝatantaj
holandanoj iom karakterizis la kampejon. Ili donis al
ni provaĵojn el sia gepatra lingvo kaj mem lernis kelkajn svedajn vortojn. Cetere oni kompreneble parolis
nur esperanton, kiam oni ne kantis aŭ ridis. La kunveno
pasis sub la signo de la gajo.
La interparoloj kaj la persona kunestado estis la plej
valora gajno de la semajno. Jen proksimuma tagprogramo: dumbabila promenado al la strando, bano, matenmanĝo, prelego aŭ lingva kurso, tagmanĝo, ekskurso
— piede aŭ bicikle — kaftrinkado, interparolado, kantekzerco, vespermanĝo kaj iunacia vespero kun amuzado,
demandrespondoj ktp.
Kiel kunliga ĉenero funkciis la ĉarma estrino Anna
Alamo. ŝi ĉiam estas gaja kaj helpema malgraŭ sia
peza laboro. La korpan bonon prizorgis "fratino” Astrid
kune kun sia sved-dan-finna kuirejpersonaro.
Unu vesperon la tuta kampantaro per aŭtobuso vizitis
Hassleholm. Tie oni kantis sur la granda placo por fari
propagandon por la publika kunveno en la preĝejo.
Ankaŭ en Tostarp estis pubiika kunveno, kaj en tiu ses
nacioj estis reprezentataj. La lastan vesperon ni havis
grandan festenon, ĉar tiam gefinaĉiĝis Anira Alamo kaj
ŝia kunlaboranto Karl-Olof Sandgren.
Aqt.

Malantaŭ la gefianĉaj floroj Anna Alamo kaj Karl-Olof
Sandgren. Cetere la kafofesteno estis internacia.

La instruistaj kursoj en Malmo

La sveda parlamento asignis 5.000 kronojn por Esperantaj kursoj por instruistoj ĉi jare. Ci tiuj kursoj
okazis en Malmo 20—30 de Julio kun ĉirkaŭ 40 partoprenantoj de Norrland al Skŝne.
En la nova, moderna popollernejo Ribersborgsskolan
en Malmo kolektiĝis la partoprenantoj la 20-an de Julio.
La kursgvidanto, instruisto Ture A. Edberg, Djurslov
faris nomvokadon, bonvensalutis kaj prezentis la instruistojn de la kursoj, Ferenz Szilagyi kaj Roland Dupuis.
Dum dek tagoj oni aŭdis, legis, parolis lcaj vidis Esperanton. Doktoro Szilŭgyi montris la kompatindan sinjoron Adamson, kaj en la kurso de Roland Dupuis oni
respondis forte, laŭte kaj elegante laŭ la Cseh-metodo.
La kursanoj montris grandan intereson, kaj je la fino de
la kursoj 12 lernantoj trapasis la elementan ekzamenon.
Post la lecionoj estis diskuto aŭ prelego pri iu interesa
temo. Doktoro Szilŭgyi parolis pri Lingvaj malfacilaĵoj, sinjorino LUly Glemminger parolis pri La vivo de
Zamenhof. Sinjoro Dupuis faris prelegon prl la temo
La besta simfonio, kaj ludis fortepianon tre lerte. La
kursgvidanto montris lumbildon pri Esperantaj glumarkoj. Sed la kursanoj ankaŭ faris interesajn ekskursojn.
Vojaĝo al Lund, vizito ĉe la flughaveno Bulltofta, vizito
en la Muzeo ktp. ĉiun tagon dum la kursoj estis treege
varme. Dank al tiu fakto, ke la lernejo situis proksime
al la banstrando, la kursanoj povis refreŝigi sin en la
ondoj de ŭresund.
La lastan kurstagon sinjoro Emfrid Malmgreii ĉeestis
kaj donis al la kursanoj bonajn konsilojn kaj instigis
ilin al energia laboro por Esperanto en la lernejoj.
T. A. E.

KATALOG

Meddelande fran
E s p e ra n to -ln s titu te t
Hostens skriftliga prov i esperantoexamen
ager rum sondagen den 14 novemher. Anmalningar om
deltagande kan ske till examenskommittĉn pŝ. orten
eller — om s&dan saknas — direkt till Svenska Esperanto-Institutet, Tegelbacken, Stockholm. Examensavgiften — 3 :— kr. for lagre och 5 :— kr. fbr hogre
examen — torde insandas till institutets postgirokonto
nr 515 11.
Institutet gratulerar nedanst&ende personer, som under ŭret avlagt lagre examen:
Gustav Andersson och Asta Aronsson, N o r r k o p i n g ,
Nils Henning, A I v s j o, Ingrid Svensson, M a l a r h o j d e n, Greta Pettersson, Marta Rongedal, Irĉne Karlsson, Birgit Englund, Roland Ekberg, Ragnar Kling,
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over utlandska esperantobocker nu utkommen och
annulleras darmed alla tidigare prislistor. (Aperis nia
prezaro pri nun haveblaj libroj de eldonejoj ekster
Svedujo. Malnovaj prezaroj ne plu validas.)
Eldona Societo Esperanto

Carin Holmblad, Alf Rongedal, K a r l s k o g a , Evy
Olsson, Elsa Hansson, Marta Andersson, Lisbet Andrĉn,
Inga Olofsson, Kaj Ohlsson, Bertil Lange, Filip Demoling, Eric Carlsson, Lennart Lundell, Edvin Andersson,
Malte Smith, Linnĉa Rydin, Torsten Bruĉr, Edvard
Olsson, Karin Andersson, M a 1m b, Erik Beckelin, Erik
Eklund, Anna Vestberg, V a s t e r a s , Dora Linnĉa
Thenggren, Oscar Larsson, Sten Fritiof Andersson,
Gunnar Feltzing, Birger Rosell, Ida Christina Winberg,
Nils Winberg, Mattis Andrĉn, G b t e b o r g , Ragnvald
Andersson, Birgit Karlsson, Elsie Carlsson, Sven Carlsson, Hans Svensson, M o t a I a.
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Respondo de Unesco

La 21-a SAT-kongreso en Amsterdam estis, kun 1450
aliĝintoj el 19 landoj, la plej granda laborista esperantokongreso ĝis nun organizita. Malgraŭ tio, ke la orientlandaj, la germanaj kaj la aŭstraj kamaradoj ne ricevis
vizon por veni en Nederlandon, la du kombinitaj salonoj
de la kongresejo apenaŭ povis enteni la amason de
1’kongreŝanoj, venintaj sabatvespere por la Interfratiĝa
Vespero. La kunveno baldaŭ similis al (esperantlingve)
murmuranta maro, kies bruo kelkfoje fortiĝis ĝis muĝado, en kiu dronis la cetere bonegaj prezentadoj de la
kabareta orkestro kaj la aliaj programeroj. La kongresejo "Bellevue”, en la centro de la urbo, estis facile
atingebla kaj bone distingita per granda verda stelo,
vespere iluminita. Inter la eksterlandanoj oni rimarkis
precipe multajn francojn (ĉ. 200), danojn, svedojn kaj
britojn.
La salutparolojn de iliaj reprezentantoj oni povis
aŭdi dum la Unua Laborkunsido, dimanĉon posttagmeze.
En sia malferma parolado la prezidanto de la Organiza
Kongresa Komitato, k-do Paulhaber, diris i. a., ke en
niaj kongresoj ni sentas nin kunligitaj, kaj des pli ni
bedaŭras la neĉeeston de la germanaj, aŭstraj, ĉehaj
ktp kamaradoj. Li donis bonajn konsiiojn pri ia konduto dum la kongreso kaj petis, dum la diskutoj esti
toleremaj unu al la alia. Alia parolanto nomis la kongreson oazo en dezerto de malamo. Unu el la du ĉeestantaj skabenoj (vicurbestroj) komunikis, ke la urbestraro decidis nomi straton en Amsterdam laŭ d-ro
Zamenhof, kaj ke esperanto estos enkondukata kiel nedeviga fako ĉe la nova Urba Liceo.
Dimanĉvespere la kongresanoj denove kunvenis, por
t. n. Kultura Vespero (koncerto) kun alloga programo.
Lundo kaj mardo estis dediĉitaj precipe al laboro.
Lundvespere tricent kongresanoj estis oficiale akceptitaj
en la Urba Muzeo.
Por merkredo la programo menciis Laboristan Universitaton (prelegojn), ekskursojn kaj rondveturadon
tra la kanaloj, dum por ĵaŭdo kaj vendredo estis antaŭviditaj pli grandaj ekskursoj eksterurbaj.
(Laŭ Heroldo)

La 11-an de marto sendis la Urugvaja Pederacio de
Geinstruistoj al Uno kaj Unesco leteron, sciigantan pri
la rezolucio, unuanime akceptita de la nomita Federacio
okaze de la 4-a Kunveno de Urugvajaj Geinstruistoj kaj
en kiu la Federacio esprimas la deziron, ke esperanto
estu oficiale akceptata de Uno kaj Unesco kiel lingvo
internacia. Responde al sia letero la Federacio ricevis
la jenan leteron de Unesco:
Parizo, la 25-an de marto 1948.
S-ro Carlos M. Argone, Prezidanto de Urugvaja Federacio de Geinstruistoj, Montevideo. Distinginda sinjoro.
Via letero de la 11-a de marto, adresita al la Ĝen.
Sekretario de Uno, estas transdonita al D-ro Huxley,
kiu petis min, ke mi respondu je lia nomo.
Malgraŭ ke Unesco ankoraŭ ne entreprenis la detalan
studadon, kiun trudas la problemo pri la alpreno de
universala lingvo, la Organizacio ne forgesas la nediskuteblan gravecon de tiu ĉi problemo kaj la multajn
avantaĝojn, kiuj devenus de ĝia definitiva solvo.
Nuntempe, kaj kaŭze de la ĝenerala ekonomia situacio en la mondo, la modereco estas faktoro superreganta la prilaboradon de la budĝeto por la Organizacio.
Projekto tiel grava, kiel tiu, kiun vi indikas en via
letero, se oni ĝin ekentreprenus, trudus, en monda skalo,
konsultojn al teknikistoj dum longa tempo kaj elspezojn, kiuj nun estas neeble fari, se oni konsideras la
tuton el la monsumoj, sendataj de la nacioj-membroj
por la dispono de Unesco. Problemo tiel gravega —
kaj, plie, delikata — kiel estas la enkonduko de unu
universala lingvo, devus esti iniciata de la Nacia Komitato de Unesco aŭ de la Registaro de unu el la nacioj,
kiuj partoprenas en ĝi. Tiu ĉi procedmaniero portus la
aferon aŭtomate antaŭ la organojn de propono kaj de
efektivigo (Efektiviga Komitato kaj Generala Konferenco) de tiu ĉi Organizacio, kiuj formas la proprajn
aŭtoritatojn por alpreni la respektivan decidon, havigi
monrimedojn aŭ komisii la Sekretariejon, ke ĝi komencu
la nepran antaŭstifdon necesan, antaŭ ol povos esti eltrovata 'la definitiva solvo.
Ĝis hodiaŭ la nombro da personoj, relative malgranda,
kiu esprimis la opinion, ke la afero devas esti studata,
aperas en du grupoj preskaŭ egalnombraj: tiuj, kiuj
favoras la enkondukon de monda neŭtrala lingvo (artefarita), kaj tiuj, kiuj apogas la alprenon de unu aŭ
alia el la vivantaj naciaj lingvoi. Vi mem povas kompreni, ke la problemo trovaĝas tre malproksime de la
simpleco, kaj ke estas neeble ĝin solvi sen longaj preparado kaj diskutado.
Mi profitas komplezite la okazon prezentis al vi la
ateston de mia distinga konsidero.
Subskribo: J. Mayox, Fakestro de Filozofio kaj Civilizo.
#
Pri ĉi tiu letero donas la iniciatinto de la rezolucio,
prof. M. F. Menĉndez, la jenan komenton:
La letero estas sendube tre grava. E1 ĝi ni povas
dedukti, laŭ mia opinio, tri efikajn rimedojn por atingi
sukceson por nia afero en la plej gravaj internaciaj
institucioj:
1. Ni klopodu interesigi la registarojn pri esperanto
por atingi, ke du aŭ pli multe da registaroj prezentu
proponon favoran por esperanto en Uno kaj en Unesco.
Por tio ĉiuj societoj kaj grupoj enlandaj sendu petskribojn kaj esperantajn propagandilojn kaj, laŭeble, esperantajn presaĵojn, gazetojn, broŝurojn, librojn al ĉefaj
politikistoj, registaranoj, parlamentanoj ktp, kaj ankaŭ
al naciaj reprezentantoj en Uno kaj Unesco.
2. Ĉiuj esperantistaj grupoj kaj societoj (kaj ankaŭ
neesperantistaj societoj, kies apogon ni povos atingi,
kaj ĉiuj esperantistoj individue), sendu mallongajn leterojn al Uno kaj Unesco, petante enkondukon de esperanto.
3. Ĉiuj eldonistoj aŭ eldonintoj de esperantaj libroj,
gazetoj kaj revuoj sendu almenaŭ unu ekzempleron de
siaj respektivaj eldonaĵoj (unu ekzempleron de ĉiu
gazeta kaj revua numero) al Uno kaj Unesco. Tiu
alfluo de esperantaĵoj atentigos sendube la nomitajn
universalajn instituciojn pri la graveco de esperanto.
(Laŭ Heroldo)

Novaj ebloj en Stockholm

S-ro Roland DUPUIS funkcios kiel oficisto de Eldona
Societo Esperanto ek de la komenco de oktobro. ĉiun
matenon oni povas kontakti kun li en la oficejo Sveavagen 98, 6-a etaĝo, telefono 3165 01.
Car li krom tio devas prelegi kaj koncerti en esperantistaj kaj neesperantistaj rondoj por aranĝi de li
gvidotajn kursojn, ĉiu estas afable petata indiki al li
klubojn idealistajn, naturistajn, muzikistajn ktp, kiuj
interesiĝas pri artaj programoj aŭ kursoj en la stokholma regiono.
Ni ofte spertis, ke la publiko alte taksas Esperanton,
se oni prezentas ne Ia lingvon mem sed valoran aplikaĵon per ĝia uzado.
Ni tial esperas, ke ĉiuj gesamideanoj volas jam nun
esplori la eblojn fidante al la organizemo kaj muzika
kompetento de Dupuis. Ne preterlasu la nunan favoran
okazon varbi novajn anojn por nia verda familio.
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In terpopola K u nlaboro
Novaj broŝuroj eldonitaj en la sveda lingvo: Herman
Stolpe: Kooperationens internationella uppgifter (lkr.)
FN:s Fickkalender (65 ore). Mauritz Enander: Varldsregering eller varldskaos (35 ore). Birger Stolpe:
Europakommissionen (50 ore). Riceveblaj de Informationsbyrŝ,n Mellanfolkligt Samarbete, Lilla Nygatan 4,
Stockholm.
Interpopola Kunlaboro estas apogata de la plej gravaj
svedaj popolmovadoj. Entute estas 34 organizoj kolektive aliĝintaj kun ĉ, 3 milionoj da membroj. Ankaŭ nia
SEF estas membroorganizo. Rekta membro pagas kotizon de 8 kronoj kaj ricevas la monatan gazeton.
Salex

Esperanto la kvara lingvo en la oficejo
de la Foiro de Lyon.
Marde, la 3-an de aŭgusto, kunvenis "Esperanto kaj
Komerco”. Proksimume 50 komercistoj ĉeestis. Kiel
prezidanton por la kunveno oni elektis s-ron G. Warnier,
Paris. Post vigla diskutado oni aprobis la provizoran
decidon, faritan en kunveno de la asocio dum la Foiro
en Lyon en aprilo 1948, ke oni transformu la asocion
en "Esperantista Komerca ĉambro”. La celo de la
Esperantista Komerca Ĉambro estas — laŭ la aprobitaj
statutoj — rilatigi la komercistojn kaj industriistojn
de la tuta mondo, kiuj jam uzas esperanton, kaj samtempe disvastigi la uzadon de esperanto en Ia internacia
komerco. La nova Kompanio jam posedas sekciojn en
21 landoj, inter ili ankaŭ Svedujo.
La sekretario de la Foiro en Lyon kaj ĉefredaktoro
por la gazeto "France Monde”, s-ro Levin, faris interesan paroladon. I. a. li raportis, ke el la lingvoj, kiujn
oni uzas en la Foiro de Lyon, esperanto estas la kvara,
se oni nombras la leterojn, kiujn oni skribis en la diversaj lingvoj. Tio estas bona argumento kontraŭ homoj,
kiuj diras, ke oni ne bezonas esperanton, kiam oni scipovas la anglan, francan, aŭ germanan.

La 33-a estas f o r . Vivu la 34-a!
Aliĝu tuj al la 34-a Universala Kongreso de Esperanto, BOUBNEMOUTH, 1949.
La aktuala adreso: Universala Esperanto-Asocio, Heronsgate, B i c k m a n s w o r th , (Herts., Angiujo.)
Petu tie aliĝilon. Sendu tien la kotizon.
KONGBES-KOTIZOJ
Gis
Ĝis
Post
31/12/48 31/3/49 31/3/49
1 Kongres-kotizo............. . .. £1 10 0 £1 15 0 £2 0 0
2 Por la edzo aŭ edzino de
Kongresano ..............
15 0
17 6 £ 1 0 0
3 Por gejunuloj ne pli ol
20-jaraj ....................
12 6
15 0 £10 0
Estas akceptataj ĉiuj pagiloj ŝanĝeblaj en bankoj,
internaciaj poŝtmandatoj, monbiletoj, ktp.
Laŭ la angla monsistemo 12 pencoj = 1 ŝilingo.
20 ŝilingoj = £1.
Tuj post ricevo de la kotizo oni sendos provizoran
karton al la kongresano. En konvena tempo ĉiu kongresano ricevos mendilojn por loĝejo, ekskursoj, ktp.
La monon vi povas sendi per iu banko aŭ per poŝtmandato.
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Trankvilan, harmonian kunestadon en rondo samideana —■jen kion promesis al siaj gastoj la aranĝantoj
de la postkongresa renkontiĝo en la urbo Skovde. Kion
oni promesis, tion onl plenumis laŭ unuanima atestado
de la partoprenantoj. Senceremonie sed kun varma
amikeco ĉiuj estis akceptataj en la studhejmo de la
urbo, Studiegŝrden. Entute alvenis 17 gastoj por la
kvar tagoj. Nombro dezirata por ke regu familia sento.
Kvankam ni venis el ok nacioj, ni vere sentis nin en
familia rondo.
Jam la 10-an de aŭg. alvenis kelkaj gastoj, kiuj trovis
bonan prizorgon en la turista loĝejo de Studiegŝrden.
Sekvontan matenon grupo faris aŭtomobilan ekskurson
sur la monton Billingen por lunĉo en la restoracieto
Alpa Kabano. Posttagmeze ni ĉirkaŭvojaĝis en la regiono. Vespere ni kolektiĝis en la Bulonja Arbaro por
amuziĝi kaj — propagandi. Unue nia grupo ludis miniaturan golfon, vigle babilante. Majstre ludis nia egipta
s-ano Nassif Isaac, kies bonhumoro vigligis la tutan
societon. Jam estis krepusko, kiam ni eniris la rondon
de 1.200 gejunuloj, kiu amuzis sin per popolludoj. Denove nia egipta s-ano aktive kunhelpis en la propagando, kiam la gvidanto de la popolludoj trandonis al
li la mikrofonon. Li alparolis la gejunulojn en Esperanto.
Interpretis Lennart Aberg, kiu estis tre kontenta pri
la bona okazo por propagandl al la junularo, kiu per
tondraj aplaŭdoj dankis pro la interesaj vortoj. La lokaj gvidantoj de la popoldancoj estas tre kontentaj —
ni esperantistoj ne malpli.
Alvenis la tago de la komenciĝo, la 12-an de aŭg.
Nun la grupo jam kreskis tre bone. Antaŭtagmeze ni
vizitis interesan industrion de "naĝanta ŝtono”, t. e.
konstruŝtono nomita gazbetono kaj fabrikita de kalkŜtono kaj ardezo laŭ tre interesa maniero. Posttagmeze
la grupo vizitis Volvo-Pentaverken, fabriko de la motoroj por la sveda aŭtomobilo Volvo. La direktoro de la
fabriko disponigis al la grupo gvidanton-esperantiston;
nia samideano C.-E. Grahn, oficisto de la fabriko, tre
bone gvidis nin. Tre interesa tago, kiu ankoraŭ ne finiĝis. En Studiegŝrden ni kolektiĝis por agrabla festeto,
kiam la mastro mem, s-ro Torsten Johansson, oficiale
bonvenigis la gastojn. Ni kaftrinkis, kantis, interbabilis.
En la granda halo ni kolektiĝis ĉe la nefermita forno.
En la lumo de la fajro niaj gastoj parolis, ni gaje kantis
kaj ĝuis la harmonian kunestadon. La mastrino, s-ino
Lisa Johansson, membro de la sveda parlamento, elokvento alparolis la gastojn kaj per simpatiaj vortoj taŭdis niajn lingvon kaj movadon.
Vendrede la 13-an ni frumatene ekiris per aŭtomobiloj, direktitaj de esperantistoj, ekiris por interesa,
tuttaga ekskurso. Unue ni vizitis la glaciaĵfabrikon
Polar, kies direktoro, s-ro Wollin, afable akceptis la
grupon. Ni rigardas la fabrikon, gustumis la fabrikaĵojn kaj ricevis de s-ro Wollin grandan provizon por nia
ekskurso, i. a. belan tortan deserton por nia tagmanĝo.
Post fotografado — s-ro Wollin filmfotografis la grupon
— ni daŭrigis la vojaĝon al la malnova, pitoreska
preĝejeto en Vŝmb. De tie al la interesa dometo ”Tri
riveretoj”, hejmo kaj laborejo de la artista paro ŭsterberg—Lindstrom. Ni rigardis la ekskluzive belan hejmon, la artteksejon ktp. Poste ni eniris la faman preĝejon kaj monafiejon de Varnhem, kie nia s-ano Hŝkan
Gabrielsson akceptis nin. Tre interesa estis la vizito
en la malnova kaj tre fama preĝejo kun same interesa
elfosaĵo de la monafiejo.
Nia proksima haltejo estis la urbo Skara, kies grandan katedralon ni enrigardis. Ĝuste nun okazas riparoj
post la forbrulo de la tegmento. S-ro redaktoro Boĝren
afable rakontis pri la historio de la katedralo. Ni rapide daŭrigis la vojaĝon al Lidkoping,. kies grandan
placon ni pormomente rigardis antaŭ ol ni direktis liin
al KŝllandsS kaj al la kastelo Lacko. En la ombro de
la fortikaj muroj de tiu mezepoka kastelo ni ripozis kaj
tagmanĝis. Ni trarigardis la kastelon kaj vidis grandan
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parton de ĝiaj 249 ĉambroj, siatempe uzataj de la grafa
familio De la Gardie.
Rapide ni reiris en la urbon Lidkoping, kie ni rigardis
la interesan ekspozieion de la poreelana fabriko Rorstrand. Ni eĉ ricevis po unu memoraĵon (telereton) de
la fabriko. Sed ankoraŭ atendas nin interesaj vidaĵoj.
Ni direktas nin al Rŝback, kie ni tetrinkis kaj poste
promesis tra la ĝardeno kaj naturparko kun ĝiaj interesaĵoj. Sed ni ankoraŭ ne estas kontentaj. Per la aŭtoj
ni proksimigas nin al la monto Kinnekulle, kies pinton
ni post sufiĉe streĉa grimpado bone atingas. Ho, kiom
bela estas la panoramo. Ni resfcadas iom ĉe la rigardturo. Kiam ni revenas al niaj aŭtoj jam krepuskiĝas.
Ni ĉirkaŭveturas la monton Kinnekulle, devas preterpasi
la interesan lokon Husaby kaj post transiro de la monto
Billingen ni venas en nian hejmon. Jam estas 22 h.,
kiam ni iom lacaj sed kontentaj enlitiĝas post 190 kilometra ekskurso tra la interesa gubernio Skaraborg.
La sabaton ni eluzis por viziti la muzeon de Skovde,
kies intendanto, s-ro I. O. Fridell, ankaŭ montris la preĝejon de S:ta Heleno kaj krom tio interesan dometon
200-jaran. Vespere ni per aŭtomobiloj iris sur la monton Billingen, kie ni rigardis la urbon de supre, kaftrinkis kaj interbabilis vigle. La vespero finiĝis per
vizito en Popola Parko.
Dimanĉe la 15-an denove ekskurso al la suda parto
de la monto Billingen por banado en freŝa lageto. Iom
da pluvo devigis nin eniri domon de junulara societo.
Kompreneble ni kaptis la okazon de bona propagando.
Niaj gastigantoj estis tre kontentaj. Ili prezentis al ni
svedajn kantojn, ni al ili esperantajn. Fine ni ĉiuj kune
kantis en Esperanto. La ministro de E-propagando en
SkSvde, s-ro Aberg, estis ankaŭ tre kontenta.
La lasta vespero en Studiegŝrden restadas en la
memoro. Tre agrabla kunestado, en kiu partoprenis
ankaŭ neesperantistoj invititaj. Tiu varma, bela domo
kun same kore varmaj gemastroj estas vera paradizo,
en kiu la esperantistoj de Skovde ĝuas la favoron agadi.
La dankvortoj de la gastoj estis tre laŭdaj, sed ilia
dankemo baziĝas je kontenteco pri restado en rondo,
kie forte Sentiĝas la realeco de interna ideo. Ni ĉiuj
volonte revidos unu la alian en Skovde.
Partopreninto

Sekvinda ekzemplo
La rezulto ĉiam dependas de nia aktiveco. Tion ni
ĉie en nia movado konstatas, precipe kiam temas pri la
peticio por Unuiĝintaj Nacioj. Nia kunlaboranto Lennart Aberg, prezidanto de ABF-sekcio en Skovde (Laborista Kleriga Asocio), proponis kolektivan subskribon
ĉe la jarkunsido de la ABF-distrikto por gubernio Skaraborg, dim. 29-an de aŭgusto. La reprezentantoj por
26.610 membroj unuanime akceptis la proponon.
Jen sekvinda ekzemplo por niaj reprezentantoj en
aliaj ABF-distriktoj kaj en diversaj popolmovadoj en
nia lando.

Organizo — efiko — mono.
For estas la mirindaj tagoj pasigitaj en Esperantujo.
Oni laŭdis la kongresajn aranĝojn, ĉar la 33-a estis
vera laborkongreso. Bonaj ideoj kaj gvidlinioj estis
diskutataj, kaj se oni nur juĝus laŭ tio kaj la bona volo,
oni tuj komprenus, ke esperanto baldaŭ venkos la pasivecon de la homaro. Sed, sed — ĉiam estas forgesata
la plej ĉefa afero — la monmanko. Ciujn niajn fortojn
ni devas streĉi por havigi monon al la movado por ke
ĝi povu prezenti informojn pri esperanto al ĉiuj homoj.
Ekzistas multaj riĉuloj, kiuj volonte donacus monon
por disvastigo de esperanto, se ili nur estus petataj fari
tion. Sed neniu kuraĝas peti ilin pri tio, kvankam nur
temas pri iom da persona ĝeno. Ni esperantistoj devas
forlasi iom de nia humileco kaj modesto. Ni devas konvinkiĝi pri la graveco kaj nepra bezono de esperanto,
kaj pro tio lasi flanken la senton de sentaŭgeco, akirita
dum malsukcesaj provoj konvinki pasivulojn lerni esperanton.
La esperanta movado devas havi monon. La esperantistoj devas havigi ilin ankaŭ de neesperantistoj, kaj ili
devas ankaŭ mem oferi monon. Cu vi jam subtenis
"Esperantoframjandet” ?
Se ne, skribu sur poŝtgira blankedo vian nomon, la
monsumon, kiun vi volas donaci, kaj adresi ĝin al Esperantoframjandet, Stockholm. Poŝtgira konto 90 08 08.
Sed faru tion tuj, kaj rimarku ke tiuĉi peto estas direktata al vi — ĝuste al vi —• ne nur al la aliaj esperantistoj. Se ĉiuj subtenas per malgranda monsumo, la
organizo iĝos efektiva.
Libroj por Berlin.
De la berlinaj esperantistoj venis alvoko kun peto,
ke ni sendu al ili esperantajn lernolibrojn en la germana lingvo, ĉar eblas por ili starti grandajn kursojn,
sed mankas la libroj. Hazarde troviĝas en Svedlando
certa stoko de germanlingvaj esperantolernolibroj.
Se vi volas donaci monon por ke ni havu eblecon aĉeti
tiujn librojn kaj sendi ilin al Berlin, ni petas ke vi
sendu monon al "Esperantoframjandet”, Stockholm,
poŝtgiro 90 08 08. Skribu ”Por Berlin” sur la slipo!
Aŭtuna informado.
Laŭ sugesto donita dum la kongreso ni anstataŭigu
la vorton "propagando” per "informado”. Por tiu informado ni havas kelkajn informilojn — afiŝojn, flugfoliojn ktp. Mendu ĉe la sekr.,, kiu liveras ilin senkoste
al vi, se vi nur mencias la celon.
Kluba laboro.
La esperantistojn en lokoj, kie ankoraŭ ne estas
kluboj, ni petas jam nun komenci la organizadon de
novaj kluboj, ĉar estas tre oportune, ke la aliĝo al SEF
okazos jam en la fino de tiuĉi jaro. Turnu vin al la
sekr., kiu informas.
Anna Alamo
estas je via dispono kiel prelegistino. Aranĝu publikajn prelegojn por ŝi en via loko! La ekonomian riskon
prenas sur sin SEF mem, se vi volas. Anoncu viajn
dezirojn rilate prelegtagojn ktp al la sekr.!
Vojaĝa plano por Brusewitz.
Oktobro. 9 Laiksjoberg. 10 Asele. 11 Lycksele. 12
Kristineberg. 13 Malŝtrask. 14 Slagnas.
Novembro. 8 Kŝge. 9 Skellefteŝ. 10 Hjoggbole. 11
Anaset. 12 Sikeŝ. 13 Grisbacka. 14 Hornefors. 16 Flarke.
17 Trehorningsjo. 18 Moliden. 19 Myckelgensjo. 20
Domsjoverken. 21 Edenborg Vik.
Helmer Almen
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U a n g o lle n
M a lg raŭ la m alfac ila ĵo j venis al la D ua In te rn a c ia
M uzikfesto en L langollen, K im rujo, fioroj k a j d an cg ru poj el 9 landoj. (D u ftoroj venis p e r klopodo de espera n tis to j) . L a fe sto n v izitis 70.000 personoj. I n te r la
vicp rezid an to j de la festo e stis k v a r e sp e ra n tisto j. S ur
3 m. a lta tab u lo e stis e k sp o zitaj sa lu to j en e sp e ra n to
el 43 landoj (e n tu te alvenis ĉ. 450 s a lu to j). E n sp eciala
e sp e ra n to stan d o vendiĝis libroj por 18 ste rlin g fu n to j.

K o n te n tig a n o m b ro
L a b e zo n a ta j 350 su b sk rib o j p ri E sp e ran to lo g io alven is k a j la revuo do aperos. Oni e sp e ra s povi ĝin ap erig i
fru e en 1949. T iu verk o estos tr e u tila al eiuj seriozaj
lin g v o stu d a n to j. In te re siĝ ln to j sin tu rn u al s-ro P . N erg a ard , G o th ersg ad e 158, K o b e n h a v n K, D anujo.

Parlamenta plimulto por esperanto
L a m em broj de la b a v a ra " L a n d ta g ” e sta s p e tita j
respondi la dem andon: ”ĉ u vi opinias, ke la n e ŭ tra la
m ondhelplingvo e sp eran to , k o n sid e ran te a n k a ŭ la sam ra jte c o n de la nacioj, povos e sti u tila ĉe p o s ta p li g ra n d a
in te r ŝ ta ta lig o ? ” E1 178 m em broj de ia L a n d ta g 92
respondis ”je s ” , 1 respondis ”n e ” k a j k v a r ne esprim is
ian opinion.
(L a P o n to )

SVEDA KRONIKO
Skovde.
Sub la gvidado de s-ro G u n n a r R in g g ru p o d a espera n tis to j el Skovde f a ris fe ria n v ojaĝon al B elgujo k a j
N ederlando. Oni k o lek tiĝ is en la p o stk o n g re so en Kopen h ag o k a j de tie kune s ta r tis la vojaĝon. M u ltajn
b e la jn lokojn oni vizitis. E n H a a g oni loĝis en la hejm o
de f-ino T ini Moi, k iu sa m tem p e vizitis Skovde. E n
H olando oni ĉie re n k o n tis e s p e ra n tis to jn : en la fervojoj,
poŝtoficejoj, polico, en la s tra to . E n ĉiu sta cio oni vidis
ŝildojn k u n inform oj p ri la loĝejo de la loka delegito. —
P ro la sp e rto j dum la v ojaĝo oni proponas, ke Skovde
eldonu e sp e ra n tlin g v a n tu rism b ro ŝu ro n .
H alsingborg.
”L a E sp e ro ” la 12-a.n de aŭ g u sto kom encis la a ŭ tu n a n
laboron p e r in te rn a c ia festo, en kiu k ro m Svedujo Nederlando, N orvegujo, P olujo k a j E sto n u jo e stis rep rez e n ta ta j. E n la k a d ro de k a ftrin k a d o , k a n to k a j m uziko
ni h a v is tr e a g ra b la n kunvenon. D um la kunveno n ia
stu d g v id an to T h u re W en d t tra n s d o n is a te s to jn al sep
p a rto p re n a n to j de la studrondo, kiu j dum la som ero
fin stu d is la e sp e ra n to k u rso n de B revskolan. P lie fra ŭ lino M a rian n e V erm aas, R o tte rd a m , fa ris tr e in te re sa n
p relegon p ri sia lando, ilu s tra n te p e r b elaj lum bildoj.

Ito ra s

Brazila statistiko en Esperanto
E n 1940 u n u a fo je a p eris la " S ta tis tik a resum o p ri
B razilo ” , eld o n ita de la G ra fik a Servo de 1’In s titu to
B ra z ila de G eografio k a j S ta tis tik o en Rio de Jan eiro ,
en la lingvoj p o rtu g a la k a j a n g la. L a d u a eldono, kiu
ĵu s elvenis k u n la s ta tis tik a j resu m o j p ri la ja r o j 1940—
1945, aldonis al la du lingvoj kiel tr ia n esp e ra n to n . P e r
tio B razilo u n u p lia n fojon sin p ru v a s kiel pioniro.
T em as p ri a m p ie k sa volum o (267 paĝoj, 18,5X 27 cm ),
bonege p re s ita s u r bonega papero, eld o n ita sub la titolo
"S inopse E s ta tis tic a d a B ra sil — S ta tis tic a l A b s tra c t
of B razil — S ta tis tik a resum o p ri B razilo 1946”. L a
libro k o n sista s el g e o g ra fia k a r to de B razilo k u n ĝlaj
28 fe d e ra c ia j unuoj ( ŝ ta to j k a j tie s ĉeru rb o j, dediĉo al
la I n te rn a c ia j K ongresoj de S ta tis tik o (VVashington
1947), a n ta ŭ p aro lo , e n h a v re g is tro k a j a m aso d a s ta tis tik a j tab e lo j p ri la situ ac io de B razilo s u r ĉiuj kam poj
de h om a agado.
(L aŭ H eroldo)

K iam A n n a A lam o p rin te m p e e stis en B oras, oni a ra n ĝis ekspozicion. T ie ĉi bildo k u n du ei la a ra n ĝ a n to j.
Sed k iu j?

E s p e r a n ta ekspozieio en la r u s a zono de G ernianujo.
Vi scias, sub k ia j c irk o n sta n c o j ni lab o ra s. M i e stu s
d a n k a, se vi povus p o r n ia ekspozicio sendi esp. g a ze tojn, k o v e rto jn fila te le a f ra n k ita jn , esp. g lu m a rk o jn , prop a g an d ilo jn en esp e ra n to . H elpu m in b a ta li p o r n ia
m ovado! S-ro R olf M ŭller, B e r 1 i n-R a n g s d o r f,
T eu to n e n rin g 443, G erm anujo, R u sa Zono.

E sp e ra n tis to j en S to ck h o lm a ĉ e ta s s ia jn okulvitr o jn plej fa v o re ĉe

SO DER-O PTIK
K a ta r in a B a n g a ta 13
( tu te a p u d S o d ra V a ru h u se t)
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R edakcia b a b ila d o
D e tem p o al tem p o oni plendas, k e e k z ista s tr o m ulte
d a e s p e ra n ta j g a ze to j. K a j oni diras, k e tiu j " g a z e to j”
s u fe ra s de anem io. N enio povas e sti pli ĝ u sta . P o r
fo rig i tiu n anem ion oni rek o m en d as, k e ni h a v u n u r
u n u v e re im p o n an g azeton.
N u jes, la k u ra cilo kom preneble e s ta s e fik a : p o r forig i la anem ion de gazeto , oni sim ple d e z ira s m u rd i la
p acien to n . Cu ni d a ŭ rig u la ŭ la s a m a r e c e p to ? E s tu s
bone p o r la m ovado, h a v i n u r sa ĝ a jn k a j le r ta jn espera n tis to jn . Do, se la e sp e ra n tis to j ne e s ta s s a ĝ a j k a j
le r ta j, ni senvivigu ilin. C u? A ŭ ĉu ni la s u a l ili k re sk i
k a j evolui, ĉiu la ŭ sia specio k a j vivopovo?

S venska
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Grafo Folke Bernadotte

t
Hilda Hansson
La 3-an de aŭgusto mortis en Malmo eksinstruistino
Hilda Hansson post mallonga malsano. Per ŝia forpaso
la klubo en Malmo perdis unu el siaj plej sindonaj membroj. Fraŭlino Hansson konatiĝis kun Esperanto en la
jaro 1930 kaj samtempe iĝis membro de la klubo. A1
ŝia varma interso pri pacifismo venis nun ankaŭ la amo
al Esperanto kaj la homaranismo. ŝi trovis novan idealon, al kiu ŝi restis fidela ĝis la morto. ŝia aktiva
laboro por Esperanto estis precipe sur la instrua kampo.
Per sia lerta pedagogia kapablo, sia natura bonhumoro
kaj varma entuziasmo Ŝi ĉiam kreis la plej bonan kontakton kun la lernantoj.
Hilda Hansson estis bona homo en la plej vera senco
de tiu vorto. Helpema, oferema kaj sincera, ĉiam
dirante sian opinion rekte kaj senkaŝe. Kiam ŝi nun
por ĉiam forlasis nian rondon ni danke rememoras ĉion,
kion ŝi donis al ni de instruo, konvinkiĝo kaj entuziasmo
pri nia afero. Ŝi ripozu en paco!
G. H.

Emil Lundquist

t

La 28-an de julio 1948 forlasis nin sindona samideano
en Luleŝ., nur 55-jara.
S-ro Lundquist estis fervojisto tre satata de siaj
laborkamaradoj. Lia fervojisteco faciligis al li vojaĝeblon, kiun li uzis por ofta vizito al niaj kongresoj.
Vigle li korespondadis kun diverslandanoj.
Lundquist lernis esperanton en Rautas en la jaro 1932
kaj estis prezidanto de la Esp. klubo en Luleŝ., organizinta plurajn kursojn en sia urbo.
Kvankam nesana lastatempe, li energie iniciatis eldonon de turisma poŝtkarto pri la noktomeza suno,
instigante la Svedan fervojan estraron por presigo de
esperanta teksto, novaĵo bonvenigita de la mondkongresanoj. Liaj lastaj pensoj sur la malsanuleja lito iris
al Esperanto: ”Jen la amikoj nun kongresas en Malmo
—- diris li al sia filo — kaj mi devas kuŝi tie ĉ i.. .”
Ankaŭ lia plej lasta gesto primemoris nian movadon,
ĉar li testamentis 500: — kronojn al la Sveda Esp. Federacio kun jenaj linioj akompanaj: "Dankdonaceto pro
Ia tempo kiam mia edzino kuŝis malsana kaj Esperanto
donis al mi konsolon neforgeseblan.”
Ni ne forgesos sindonan amikon kaj kore dankas lin
pro la valora apogo, promesante daŭrigi la laboron por
nia kara lingvo.
T. M.
Abelbredistoj atentu!
En la sveda abelbredista organo "Bitidningen” oni
demandis pri informoj pri la abelbredado en la landoj,
kie furiozis Ia milito, precipe oni deziris informojn el
iom malproksimaj landoj. Samideano sukcesis havigi
kelkajn informojn per fakdelegitoj, sed estus danka
ricevi ankoraŭ diversajn informojn pri la nomita temo.
Bv skribi al s-ro Gunnar Asemyr, H o v i k s n a s .

Grafo Folke Bernadotte
mortis pro murdista kuglo la 17.9 1948 plenumante sian pacigan taskon en Falestino.
Per la eŭropa helpagado, kiun li entreprenis dum la
milito en la nomo de Ia sveda Ruĝa kruco, li fariĝis
konata en la tuta mondo.
La estimo kiun li gajnis helpante la homojn en la
germanaj koncentrejoj fariĝis ankoraŭ pli alta per lia
posta humaneca agado. Tial estis logika sekvo, kiam
UNO elektis lih por la kuniga laboro inter la batalantoj
en Palestino. En si mem lia laboro tie por atingi armilan ripozon estis granda sukceso. Li bone komprenis
la danĝerecon de sia tasko kaj estis ĉiam preta preni la
riskojn.
Folke Bernadotte servis por la humaneco kaj ĝia iriterna celo, kiu troviĝas en ĉi tiu lia lasta tasko: doni
al la homaro la benon de la paco!
Ankoraŭ estas malfacile prijuĝi kiajn sekvojn por la
plua evoluo en Palestino povos havi tiu krima ago, kiu
estingis lian vivon. Ni tamen esperu, ke la solvo estos
esprimo de estimo al tiuj principoj, por kiuj li batalis
ĝis fino.
*
*
*
A1 la esperantistoj li jam fariĝis mondkonata per sia
libro LA FINO, en kiu li rakontas pri siaj humanecaj
intertraktoj en Germanujo printempe 1945 kaj iliaj politikaj sekvoj. Se iu ankoraŭ ne legis ĝin, Eldona Societo Esperanto en Stockholm volonte sendos ĝin kontrafl 10 respondkuponoj.

STOKHOLMAJ GEESPERANTISTOJ
Anoncu vin al Frank Johansson, tel. 42 35 77 aŭ
49 16 84 se vi deziras partopreni la moviĝgimnastikon. Ĝi komenciĝas nun. Ejo estas la popollernejo de Nicolai.
Oni pagos nur 4 kronojn par ambaŭ sezonoj.
La gimnastiko estos esperantlingve gvidata.
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K o re sp o n d n

K A. K I O .

18-jara sveda junulo serĉas kontakton kun gejunuloj
en la tu ta mondo. Interesoj: Potografado, studoj, vojaĝoj, liberaera vivo ktp. S-ro Ingm ar Johansson, Mundekulla, L. &n g a s j 6, Svedujo.
*
Koresponda centro ĉesigis sian agadon, kaj ni tie ei
publikigas la restantajn adresojn de korespondemuloj.

CIUTAGE:

ĉelioslovakujo.
Rada Franto, Z a h l i n i c e c 88, 21-j. mekanikisto.
P ri popolo kaj lando.
Karel Kocourek, Chlddkova 14, B r n o, studento de juro.
Zdenek Marek, Kromeriz, Purkynova 12. Lernejdirektoro. II. pk, filateliio, literaturo, lernejaj libroj, esp.
kaj sved. gazetoj.
J. V. Haering, P r a h a XIX/14, Nad. kr&l. oborou 43,
II. pk, aŭ ajna korespondado.
Karel Jansky, Spojene ocelamy (vrtnĉ Arubhy), C h om u t o v. B. pk.
Prant. Pavelka, Ostrava VI 21-j. Komercisto. Filatelio.
Jos. Dvorak, H r a d e c K r a l o v e , Sklŭrskyŭstav. 20-j.
studento de kemio. Scienco, arto, sporto, skoltismo.
Jan Bambasek, P r a h a VII/14.
•Jan Durec, T r e n c i n, TJcitelsky internat, 18-j. studento de komerco. Sporto, pref. kun knabinoj.
F-ino Dagmar Blahoutova, D o k s y ĉe Macha; gimnazianino.
Jan Kromanik, Antonianum, M a l a c k y ; gimnaziano.
Milislav Harustiak, Obhodan akademia II a OS, T r e nc i n. 17-j. studento de komerco.
Jan Chum, Bavorovice 62, P h l u b o k a n/Vlt. 17-j.
studanto. Filatelio, ajna koresp.
Finnlando.
Oili Lahtonen, Tapio, Keuru. Terkulturisto. II. pk.
Tuomas Virolainen, Joutsa kk Maanlunastuslantak. 22-j.
arbarmezuristo.
Veikko Lammila, Helsinki, Pasila, Rautatientalo 8. R.
79. 23-j. lokomotivhejtisto. Filatelio.
Aŭstrujo.

Franz Kuehnel, W i e n XIII/89, Jagdschlossg. 68, eksĉefinspektoro fervoja, 80-j.
Ludvvig Tabaka, Berndorfstadt, Albertg. 13. Filatelio.
Karl Nigl. Linz Donau, W r Reichstr. 4. 38-j. lem eja
servisto. Esperantismo, ajna temo.
Polujo.
Czuba Zvbzislav, L o w i c z, Ryuek Kiliuskiego 18. 18-j.
gimnaziano. Skoltismo, lando kaj popolo.
V. Danovvski, V a r s o v i o , Chmielna 28 1.10. Virinvesta tajloro. F aka korespondado.
Novvorol Franciszek, R z e s z2o vv, Ul. Syrokomli 4.
Turismo, e-movado, naturo, literaturo, ŝako.
Esperantogrupo, Svvietsojanska 59, G d y n i a.
Georgo Michalik, Daszynskiego 23, G d y n i a. Kun
komercisto aŭ librotenisto. Filatelio.
Hungarujo.
Kovŭcs Gusztav, B u d a p e s t VIII, Ulloi-ŭt 20, peras
kor. kun la tu ta mondo.
Trauznitz Istvŭn, B u d a f o k, Lŭnc utca 17.
Alexandro Bir6, B e k e s III, Kopasz u. 37. 21-j., pref.
kun fraŭlino.
Francisko Doubek, U j p e s t, Temesvari ŭ. 16. Filatelio.
Diversaj.
Georgi Canev ĉanev, selo Ognen, Karnobatsko, Bulgarujo. 23-j. gimnaziano.
Luis G. Fabrega, Apartado 2214, L i m a, Perŭ. Filatelio.
Jack A. Pilgrim, University, Weston Bank, S h e ff i e 1 d, Anglujo. 19-j. studento. Muziko, filozofio,
lingvoj.
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Tempo MET.

16.30—16.45 P raha 31,41 m kaj 1935 m. Bulteno kaj
muziko.
18.15—18.30 Paris 41,21 m. F-ino Huguette Royer kaj
s-ro Delaire. Radiodiffussion Frangaise, Emissions espĉrantistes, 118 Champs Elysĉes, P a r i s 8.
22.00—22.15 P raha 49,92 m. Komentario kaj informa
bulteno.
DIMANĈE:

06.00, 07.00, 10.00 12.00 Radio-Esperanto (nigra stacio) 5 m.
LUNDE:

18.30—18.40
informoj.
21.50—22.00
24.30—24.35
Radio, V ni.
garujo.

Wien 31 m 41 m 229 m. Esperantlingvaj
P raha I 470 m. Tre varia programo.
Budapest I 550 m. Informoj. — Hungara
Br6dy Sŭndor u. 7, B u d a p e s t, Hun-

MABDE:

19.05—19.10 Bern 25,61 m kaj 48,66 m. Prelegas A.
Baur pri svisaj aferoj.
19.50—20.00 Sofia 32,09 m. Informoj el Bulgarujo. —
Radio Sofia, Esperantosekcio, S o f i a, Bulgarujo.
22.00—22.10 Ostrava 259 m. Aktualaĵoj en Ĉelioslovakio. Leterkesto. — Esperantoservo de la Radiostacio,
O s t r a v a, ĉeŭoslovakio.
MEBKBEDE:

22.10—22.25 Warszawa IH 49,06 m. Politikaj informoj.
— Esperantosekcio de la Pola Radio, Koszykowa 8,
W a r s z a w a , Polujo.
24.30—24.35 Budapest I 550 m. Vidu sub Lunde.
ĴACDE:

17.50—17.55 Wien H 31 m, 41 m kaj 228 m. Informservo.
19.05—19.10 Bern 25,61 m kaj 48,66 m. Federalismo
kaj paco, paroladetoj de d-ro Edmond Privat.
20.45—21.00 Hradec Krŭlovĉ 238 m.
21.50—22.00 P raha I 470 m. Vidu sub Lunde.
22.00—22.10 Ostrava 259 m. Vidu sub Marde.
VENDBEDE:

19.50—20.00 Sofia 32,09 m. Prelegoj pri socio, kultura,
ekonomia, politika vivo de Bulgario.
24.30—24.35 Budapest I 550 m. Vidu sub Lunde.
SPOBADE:

4.10.
gramo
1.11.
gramo
6.12.
gramo

je 22.00—22.30 P raha 269 m kaj 325 m. Artproen esperanto.
je 22.00—22.30 P raha 269 m kaj 325 m. Artproen esperanto.
je 22.00—22.30 P raha 269 m kaj 325 m. Artproen esperanto.

Gastao de Moura Florencio, Rua de Cabo Verde 17-4°
dto, L i s b o a, Portugalujo. 31-j. bankoficisto.
J. Mc Lennan, 62 Rolleston St. W e l l i n g t o n , Novzelando. Filatelio.
Cyril Hall, 46 Bon Accord St. A b e r d e e n, Skotlando.
60-j. oficisto.
A. v. d. Hoeven, Z. W. Buitensingel 101, H a a g, Nederlando.2 Kun komercistoj. Filatelio.
Prof. Pavel Halic, str. Miron Castin 6, A r a d, Rumanujo.
Josuĉ Radrigues Rosa, R. Josĉ P. Padinha 12, T a v i r a
a Algarve, Portugalujo. Filatelio.
Franco Mele, Via Luccoli 14—10, G e n o v a, Italujo.
Ian Steel, 384 Main st., R u t h e r g l e n , Lanarkshire,
Skotlando. 24-j. lernanto, Muziko.
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Jacques Raynal, 122 Avenue de Roquecourbe, C a s t r e s
(Tam ), Prancujo. 13-j. lernanto. Pri historio, geografio, botaniko, literaturo.
F-ino Santiago Oliva, Rua Teixeira de Preitas 40, S a o
P a u lo, Brazilo. Lando kaj popolo il. pk.
Egervari Istvan, B u d a p e s t X, Onodi u. 3, 1—3,
Hungarujo. Teknika oficisto.
Svetozar Osadsky, Turciansky Svaty Martin, Stare,
'Gymnazium, Ĉefioslovakujo. Filatelio.
W. Chalmers, 65 Charterhouse Ave., W e m b 1 e y, Middlesex, Anglujo.
Sergio Salusfoglia, St. dei Couciatori 24, B i e 11 a, Italujo. 16-j. studanto.
Ivan Dikov, T r o j a n, Bulgarujo. Filatelio.
O. Horodecky, DP Camp Green, Reichstr. 3, S a 1 zb u r g, Aŭstrujo. 40-j.
Ian Masmica, Sucany, Turiec, ĈeHoslovakujo.
G. W. Groen, Radio Shop, 32 Hutton Rd, S h e n f i e l d
Essex, Anglujo. H pk.
Gustaf Wideskog, K r i s t e n e s t a d , Finnlando.
H. Gscheidel-Pauli, 14c-C r a i 1 s h ei m, Schiessbergerstr. 45, Germanujo.
Italujo.
F-ino Gina Fop, Via S. Antonia da Padova 4, T o r i n o,
20-j.
F-ino Jole Guzzi, Via Modena 33, T o r i n o, 18-j.
F-ino Maria Finotto, Via Sospello 161/23, T o r i n o,
19-j.
Piero Fop, Via S. Antonio da Padova 4, T o r i n o, 20-j.
Ezu F errarrotti, Via Gaudia 5, T o r i n o, kun teknikisto. 20-j.
Emilio Orecchia, Via Serrano 12, T o r i n o, 18-j.
Norda Irlando.
S-ino Annie M. Stoneley, 17 Adelaide Park, B e 1f a s t.
C. Winterton, 165 P arkgate Ave., B e I f a s t.
F rank Burns, 443 Crumin Rdl B e 1 f a s t.
J. F. Mc Dowell, 91 Dover St., B e 1f a s t.
V. K. Harvey (dentisto), S-ino Dor. B. Harvey, 409
Lisbum Rd, B e 1f a s t.
A. R. Campbell, 15 Dehli St., B e 1f a s t.
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sander vi Annons Journalen
u n d e r a te rsto d e n av 1948. In-

U II II I I U sand namn och adress, sam t
60 ore (i fr.imarken eller giro: 33 02 81) till porto
och expeditionskostnader.
A N N O N S J O U B N A L E N - S A B T 10
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La Espero
Organ for Svenska Esperanto-Forbundet
Ansvarig utgivare: W. Wahlund
Redaktor: O s k a r S v a n t e s s o n , Skonertgatan 1,
Goteborg V. Tel. 29 03 81.
Prenumerationspris. Helt Ar (12 nr) kr. 5: —. Losnummer: 0:50. Eksterlanda abono kr. 6 :— aŭ 20
int. respondkuponoj.
Annonspris: 0: 20 pr mm. Korrespondensannons: 1: 50
(aŭ 5 int. respondkuponoj).
Expedition: Forlagsforeningen Esperanto.
FORLAGSFORENINGEN ESPERANTO u. p. a. Postadress: Fack 19071, Stockholm 19. Expedition: Sveavagen 98, VI. (Kl. 19—21.) Telefon: 3165 01 (f8rlagschef 50 88 05). Postgiro: 578. (B6cker, tidningar
m. m.)
SVENSKA ESPERANTO-FORBUNDET (Sveda Esperanto-Federacio), Tegelbacken, Stockholm C. Tel.
20 00 43. Postgiro 20 12.
Medlemsavgifter. Direkt ansluten medlem erlagger
kr. 7: 50 p r &r och erhŝller tidningen gratis. Familjemedlem, som ej erhŝller tidningen, erlagger kr. 4: —
pr &r.
Foreningar. Enl. beslut & SEF:s Arsmote 1947 skall
kollektiv prenumeration ske frŝn alla foreningar anslutna till SEF. For varje medlem erlagges en avgift
av kr. 5 : — (familjemedlem kr. 2 : —). Medlemsforteckning (vari familjemedlem betecknas med F)
insandes av foreningens kassor senast i januari.
UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO. Ĉefdelegito redaktoro Einar Adamsson, Varmlandsgatan 18, G o t eb o r g. Tel. 14 58 40, poŝtĝira konto 443 81.
Kotizoj: MJ 4 : — kr., MA 1 0:— kr., MS 2 0 :— kr.,
kaj Patrono 100 kr.

C i-tiii k o n g re sn u m e ro
kostas po ekz. kr. 0: 60. (2 resp. kup.)
Mendu ĉe ni por viaj korespondantoj aŭ hejmaj
amikoj. Aldonu 0: 15 por afranko kaj ni ekspedos
la gazeton rekte al via amiko kun saluto de vi!
ELDONA
Fack 19071

S O C IE T O

ESPERA N TO
Stockholm 19

La malvarma norda klimato necesigas varmizolajn ekstermurojn. Ordinara
konstrumaterialo tial estis ligno, speciale en kamparo kaj urbetoj. La lignaj
konstruaĵoj tamen kaŭzis multajn brulakcidentojn.
Dank al la sveda invento ”Ytong” oni nun je modera kosto povas konstrui
brulreziste sed varme en malvarma klimato. Ytong estas poroza betono, tiel
malpeza ke ĝi povas naĝi sur akvo, sed tamen fortika.
Svedlingva broŝuro havebla senkoste.

Y X H U L T S ST E N H U G G E R I A.B.
H iillabrottet
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2 bilagor medfoljer.
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Dum la pasintaj 30 jaroj nia Societo eldonis ĉ. 300.000 ekzempleroj da libroj ĉiuspecaj
ekz. de la sveda ŝlosilo — kune

p li Ol D U O N A

krom 200.000

M IL IO N O

Jen ni prezentas kelkajn volumojn inter la pli valoraj eldonaĵoj: (* = ankoraŭ ricevebla t = elĉerpita)
* SVEDA ANTOLOGIO

* 50 jarojn kun PATJL NYLEN

* La "RAPSODIOJ”

Andrĉe, Strindberg, Fraenckel
t Fer balono al la poluso

Rolf Nordenstreng
* La homaj rasoj de la mondo

Sten Bergman
,t. T ra sovaĝa Kamĉatko

Paul Nylen
* Sonoj kaj vortoj en esperanto

Folke Bernadotte
* La fino
*
*
*
*

t
t
*
*

Stellan Engholm
A1 Torento
Infanoj en Torento I—II
Maljunulo migras—Venĝo
Vivo vokas

Lakshmisvvar Sinha
Hindo rigardas Svedlandon
Sivaĝi
Bengalaj fabeloj
Kaj ĉio restas penso sed ne faro

Ferenc Szilagyi
* La granda aventuro

David Flood
* Mi serĉis oron kaj oleon . . .

August Strindberg
* La konscienco riproĉas
* Pasko

Gosta Henriksson
* P er motorciklo en tri landoj

Hasse Z
* Humora novelaro

N. van Hichtum
* Kudlago, la malgranda eskimo

Lajos Zilahy
* Printempo de morto

*
*
*
t
t

Selma Lagerlof
GSsta Berling
La ringo de la generalo
Infanoj de Betlehem
La mono de sinjoro Arne
La junulino el Stormyr.

*
*
3'
*
*

Legolibroj kaj lernolibroj:
Setala: Esperanto-kurso
Dahl: Dialogoj kaj komedietoj
Carlsson: Barbro kaj Eriko
Nilsson: Stenografio
VVidstrom: Legolibreto

Katalogoj + specimeno de Sveda Esperanto Gazeto kontraŭ 1 resp. kup. Niaj libroj estas mendeblaj ĉe
vialanda libroservo aŭ eldonejo. Ni reprezentas ĉiu jn seriozajn esperanto-eldonejojn en eksterlando.

E L D O N A
F nck 1 9 0 7 1
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