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Vi trovos
ke ĉi tiu numero fintine tamen aperas. Ne kulpas poŝtistoj ĉi-foje. Ni diru, ke
la riproĉojn enkasigu la redaktoro. En la oktobra numero ni reklamis aŭtomatigon de la Oficejo. Male, la redaktoro ne sukcesas ankoraŭ aŭtomatiĝi. Influas lin ĉielkoloro, vortoj, mienoj. Li regule estigas kvazaŭ pestan etoson ian en
la Oficejo, dum la tagoj de la redaktofino. Imagu, li foje sukcesas eldiri nur
unu vorton en tri tagoj! Sed, morgaŭ Ii gajos, ĉar iros al la presisto ĉi tiu numero, kiun li konsideras sufiĉe intemacia, varia, novtema kaj aktuala spite la
malfmon. Pretere, kion vi atentu en ĉi tiu numero? Nu, la tuto estas leginda,
kompreneble. Ne fortimiĝu pro la burleska titolo de ia ĉefartikolo. Klopodu
reekzameni viajn pensojn pri tiu temo. Provu trastudi la paĝon 200, elekti tie
vian ondolongon kaj foje aŭskulti tiujn radio-programojn, por ke ili ne ŝvebu
vane tra la etero. Ankaŭ tio povus esti aktiva subteno ai la lingvo kaj ĝia nemovada utiligo. Se paroli pri decembro, ni promesas, ke vi ĝin ne atendos tiel
longe kiel nian novembron. Intertempe, fartu bone!
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Uzado de la lingvo: Kiam aperos ”E1 popola Usono”? (S. Milojeviĉ)
Akademio de Esperanto: Auld — prezidanto
Letero el Ekvadoro: Universitate kaj oficiale (d-ro Patricio Zurita)
12a Pupteatra Intemacia Festivalo: tiuj, kiuj pupe teatras (F. de Geus)
Blinduloj: Pli modema koncepto; Rumanio: Dua renkontiĝo de la Kolektivo (Mioara Dobre); ”Konsiloj por Delegitoj”
Venontjara kongresurbo: Kion oni sciu pri Stokholmo? (Derk Dam)
Instruistoj: Nun Parizo, en 1980 Malto
Tradukaj konkursoj: Valoro de literatura konkurado (Aldo de’ Giorgi)
La lingvo: La vorto ”serpo” (A.D. Atanasov)
Kalendaro: Eblecoj ĝis marto
Recenzoj: ”Raymond Schwartz, lia vivo kaj verkaro” (B. Golden);
”La justuloj” (C. Dominte); ”Lingvogvidilo Esperanto-hindia” (R. Corsetti); ”Enkonduko en la teorian biologion” kaj ”La nuntempa ĉelkariologio kaj citotaksonomio” (L. Kordylewski); ”La urbo de temra
nokto” (J.F. Cool); ”Eseo tra la kamparo” (H.S. Chapman)
Laste aperis. . . (novaj eldonajoj en aŭ pri la Intemacia Lingvo)
TEJO-paĝo: Unua bulteno de IJK; Junularaj klubvesperoj: Tiu grava
dua paŝo; Post ”Varbato”; Ĉu troviĝos akvo por la muelejoj?
Nekrologoj (M. Bardini, V. Lebmn, S.G. Rublov, M. Sygnarski, G. Vogel); Loke — Fake — Persone (mallongaj novajoj)
Ekzameno E (B. Golden); Oficiala informilo el la Centra Oficejo de UEA
Anoncetoj
Esperanto en radio (kompleta tabelo)

La kovrilo
Kiel ni diras sur la paĝoj 182 kaj 183, Akademio de Esperanto estas tiel malofte en la novajoj, ke nia ĉi-foja kovrilo fariĝas tute ekzotika. En la unua
plano estas la vizaĝoj de prof. Gaston VVaringhien (dekstre) kaj mag. VVilliam
Auld, ĝisnuna kaj nova prezidantoj de la supera lingva institucio. Ne estas tie
nur la vizaĝoj. Manoj gestas parole tie. Ĉeestas ankaŭ mienoj. Tiu pli serena
apartenas al VVaringhien, kiu kontenta forlasas la prezidantan rolon, kiun li
sukcese plenumis dum 16 jaroj. Ankaŭ Auld serenas, iom malpli, ĉar li supozeble konscias, ke ni donas al li krediton aperigante lian foton en la rolo de la
akademia prezidanto. Waringhien estas 78-jara, Auld 55-jara. Temas do ankaŭ
pri la necesa generacia stafeto. Sur la kovrila bildo, la du prezidantoj estas
kvazaŭ en la ĝardeno de la Akademio en Ateno. Gi konstmiĝis en la 19a jarcento, por memorigi pri la antikvaj tempoj, kiam "Akademio” fakte estis
ĝardeno apud Ateno, kie filozofiadis Platono kun siaj disĉiploj.
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(1881-1910). Legantoj en 86 landoj.
Redaktoro: Simo Milojeviĉ.
Abonprezo por unu kalendara jaro:
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Banko: Bank Mees & Hope, Coolsingel 93, 3012 AE Rotterdam (konto n-ro 25.52.89.804).
Poŝta ĝirkonto: 37 89 64 (UEA).
Telegramadreso:
ESPERANTO ROTTERDAM.

Estraro de UEA
Prezidanto kaj estrarano pri kulturo,
eksteraj rilatoj kaj la Financa Programo: d-ro Humphrey Tonkin, 35
Violet Lane, Lansdowne PA 19050,
Usono; tel. (215) 259 8821.
Vicprezidanto: mag. William Auld,
20 Harviestoun Road, Dollar,
Clacks., Britio, FK14 7HG; telefono
(02594) 2339.
Vicprezidanto kaj estrarano pri faka
agado kaj la delegita reto: prof. d-ro
Carl St0p-Bowitz, Camilla Colletts
vei 3, Oslo 2, Norvegio; telefono
(02) 44 80 85
Generala sekretario kaj estrarano pri
informado kaj planado: d-ro Werner
Bormann, Scharstr. 26, D-2050
Hamburg 80, FR Germanio; telefono (040) 7384508.
Estrarano pri landa kaj regiona agado: s-ino Ursula Grattapaglia, Caixa
Postal 04-0097, BR-70000 Brasilia,
Brazilo.
Estrarano pri administrado, financoj
kaj specialaj taskoj: s-ro Gregoire
Maertens, Pr. Leopoldstraat 51,
B-8310 Brugge, Belgio; telefono
(050) 35 49 35.
Estrarano pri edukado: s-ro Andrzej
Pettyn, skr. poczt. 46, PL-05-710 Milanowek, Pollando; tel. (22) 58 37 08.
Estrarano pri kongresoj kaj turismo:
d-rino Flora Szabo-Felso, Zoja u. 5/b
VII.22., H-7624 Pecs, Hungario; tel.
(72) 23-274.

UZADO DE LA LINGVO:

Kiam aperos „EI popola Usono”?
VERŜAJNE, ni konscias, ke la demando ne plu estas,
ĉu Esperanto entute foje akceptiĝos kiel la ĉefa internacia komunikilo. La demando nun tekstas nur, kiam
ĝi ekludos tiun rolon. Kiom longe necesas ankoraŭ
atendi? Ĉu sufiĉas pasive atendi? Kiel ni en la Movado povas proksimigi tiun tagon de la ĝenerala akceptiĝo? Ne plu do temas pri tio: ĉu entute, ĉu foje. Temas
nur pri tio: kiam. Se vi ne kredas, ke la demando ĝis tiu
grado preciziĝis, kion vi do serĉas kaj faras en la Esperanto-movado? Almenaŭ ni, kiuj apartenas al la Movado, devas firme kredi je la sukceso de la Internacia
Lingvo. Ne eblas efike kaj celtrafe agi, se mankas fido,
se oni ne kredas, se oni ne vidas la celon, se oni ne
sukcesas konvinki sin mem pri la realeco de nia batalo.
Kiam ni elbatalos la ĝeneralan akceptiĝon de Esperanto, kiam ni rerigardos al ĝia longa historio, lumos tiam
multaj nomoj kaj okazintaĵoj sur tiu malfacila vojo.
Ne nepre lumos eventoj kaj homoj, kiujn ni nun gloras, kiujn ni kelkfoje perforte volas enskribi en niajn
orajn librojn. Ni rigardos tiam nian propran historion
per aliaj okuloj. Eble tio ja estos nur la okuloj de niaj
posteuloj.
Malfacilas nun pro ĉio ĉi profete aŭguri, kion la estontaj historiistoj rigardos kiel grandan eventon sur la longa vivovojo de Esperanto. Kio lumos el niaj tagoj, el la
dua parto de la 20a jarcento? Ni aŭdacu, tamen, profeti tiurilate:
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Ekde la 30a de oktobro ĉi-jare, Radio Pekino elsendas ĉiu
tage trifoje en Esperanto: Daj Songen, parolisto kaj Hang
Chung, redaktorino de la elsendoj, antaŭ sia laborejo

Unu el la plej gravaj ĝisnunaj atingajoj sur la vojo al la
ĝenerala akceptiĝo de Esperanto estas la maniero en
kiu la lingvon dum la lastaj jardekoj utiligas, ne la Movado mem, sed kelkaj plene nemovadaj instancoj, kelkaj ŝtatoj. Ni celas antaŭ ĉio Ĉinion, kiu dum preskaŭ
tridek jaroj presigis nur iom malpli da paĝoj en la
Internacia Lingvo, ol faris la tuta Movado mem. Ni
celas ankaŭ la iaman vervon per kiu Bulgario lanĉis
siajn nemovadajn, esperantlingvajn periodaĵojn: Nuntempa Bulgario, Ripozoj, Bulgarino kaj la nuna Scienca mondo. Pollando viciĝas tie ankaŭ, ne nur pro siaj
iamaj eldonaĵoj, sed unuavice pro la persisto en la utiligo de la lingvo en la ĉiutagaj elsendoj de Pola Radio.
Granda novaĵo kaŝiĝas en la lasta paĝo de ĉi tiu revunumero. Tie, en la rubriko ”Esperanto en radio”, inter la metroj kaj kilohercoj, troviĝas informo, ke
Radio Pekino (aŭ Beijingo, se vi nepre volas), ekde la
30a de oktobro, komencas elsendi en la Internacia
Lingvo ĉiutage, trifoje po tridek minutojn. Tiel Radio
Pekino viciĝas egalrange kun Pola Radio, laŭ la ofteco
kaj daŭro de siaj elsendoj en Esperanto.
Ĉu ni en la Movado ĝoju pro la novaĵo? Ĉu ĝi estas
granda evento en la kroniko de la ĉina aŭ de la Esperanta ”propagando”? Jes, konsentite, temos (verŝajne)
almenaŭ parte pri tiaj informoj, kiujn oni facile povus
klasifi sub ”propagando”. Estas tamen facile konkludi,
ke temas unuavice pri propagando de Esperanto, kaj
nur poste pri propagando de ĉinaj vivkonceptoj kaj
starpunktoj. Ni bone konscias, ke por granda propagando ni ankoraŭ estas malgranda popolo. Temas do
pri granda tago de la Esperanta, ne de la ĉina propagando. Ni ĝoju pro tio.
Se oni dum preskaŭ tridek jaroj persiste eldonas la
revuon en la amplekso kaj teknika nivelo de El popola
Cinio, se samtempe aperas centoj da volumoj kaj volumetoj, eĉ se ofte politikaj,se oni nun dum horo kaj
duono ĉiutage utiligas la Internacian Lingvon, tio estas pionira servo al Esperanto, tio estas valorigo de la
lingvo, kiun la plimulto de la terglobo ankoraŭ ne
konas aŭ ignoras. Ne povas temi pri bofrato, kiu private konvinkis sian influhavan kuzon eksperimenti pri
”nova” lingvo. Bofratoj kaj kuzoj ŝanĝiĝis plurfoje en
la lastaj tri jardekoj. Temas nun pri pluraj taĉmentoj
da ĉinoj, kiuj profesie okupiĝas pri Esperanto. Temas
pri konscia, pripensita ŝtata investo en la Internacian
Lingvon. Temas pri longdaŭra persisto kaj klarvido.
Aliflanke, se ni en la Movado ankoraŭ ne sukcesas
riverenci antaŭ tiu klarvido, ni evidente suferas de
alarma miopeco. La demando jam delonge
ne tekstas:
A
Kial en Esperanto aperas El popola Ciniol La aktuala
demando estas: Kiam en la Internacia Lingvo komencos aperi El popola Usono?
sm
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AKADEMIO DE ESPERANTO:

Auld — prezidanto
FINE DE OKTOBRO, la ĝisnunaj prezidanto kaj sekretario de la Akademio de Esperanto dissendis cirkulerojn pri la rezulto de la elektoj por la nova estraro de
la gvida lingva institucio de la Esperanto-movado. En
la elektoj voĉdonis 39 el entute 45 akademianoj. Por
la prezidanta posteno prezentiĝis nur unu kandidato —
magistro William Auld (Britio), gvida verkisto en la
Esperanta literaturo, vicprezidanto de UEA, iama redaktoro de nia revuo, redaktoro de Brita esperantisto,
tradukisto, eseisto, verkinto de pluraj sukcesaj lernolibroj de la Internacia Lingvo. E1 39 voĉdonintoj, 31
estis por la prezidantiĝo de Auld, 5 kontraŭis tion, kaj
3 voĉdonis sindetene. Prof. d-ro Paul Neergaard (Danlando), internacie fama botanikisto, membro de pluraj
naciaj sciencaj akademioj, restis unu el la vicprezidantoj, kun 34 voĉoj por, 3 kontraŭ, kaj 2 sindetenoj. Nova
vicprezidanto fariĝis prof. d-ro Stojan Guĝev (Bulgario),
internacie konata muzikologo, gajninto de la prestiĝa
aŭstra Herder-premio. Li rikoltis 32 jesajn, 4 neajn kaj
3 sindetenajn voĉojn. La nova sekretario de la Akademio fariĝis d-ro Albert Goodheir (Britio), poeto, tradukisto kaj eldonisto. 26 akademianoj voĉdonis favore al
la sekretariiĝo de Goodheir, po 1 voĉdonis nee kaj sindetene. La alia kandidato por la sekretaria posteno

LETERO EL EKVADORO:

Universitate
kaj oficiale
Ni menciis la unuajn signojn de la Movado en
Ekvadoro en niaj numeroj de junio 1977 kaj de
januaro kaj februaro 1978. Nun venis ampleksa
letero el tiu lando, kaj ni citas la plej interesajn
alineojn el ĝi.

JAM DELONGE mi ne skribis. Mi petas pardonon.
Tamen, intertempe mi aktive laboris kaj ankoraŭ laboras por nia lingvo.
Unue, mi intense klopodis, ke Esperanto eniru mian
Universitaton. Finfine, tio okazis. Post longa kaj laciga
batalo kun multaj universitataj aŭtoritatuloj, ni venkis.
Nun Esperanto estas unu el la lingvoj, kiujn oni instruas
en la Akademia Lingva Centro de la Centra Universitato de Ekvadoro. Dum la studjaro 1978/79, mi faris
tie la unuan oficialan bazan Esperanto-kurson. Ĝi
estis eksperimenta. Mi havis 34 gestudentojn, kiuj
lernis laŭ la libro ^Sabe Ud. Esperanto? de Jorge Hess.
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estis Reinhard Haupenthal (FR Germanio), esperantologo, tradukisto kaj eldonisto. Por li voĉdonis 11 akademianoj jese, po 1 nee kaj sindetene. Ne okazis elektoj por la direktoroj de la akademiaj sekcioj, kio signifas, ke provizore restas la ĝisnunaj: Neergaard (bibliografio), H.A. de Hoog (gramatiko), J.C. Wells (prononcado). La postenoj de la aliaj sekciestroj vakas.
Pri la Akademio de Esperanto oni malofte parolas en la
movada gazetaro. Aperas foje komunikoj pri akademiaj
decidoj, informoj pri la elektiĝo de novaj akademianoj,
aperas Aktoj de la Akademio, por ĉiu jardeko proksimume, iu subskribas siajn tekstojn kun ”akademiano”
post la nomo. Pli-malpli tio estas ĉio, se ni ankoraŭ
aldonas la liston de la akademianoj, kiu aperas en la
Jarlibro, kaj la regulan mencion, ke dum la koncerna UK
okazis nepublika kunveno de ĉeestantaj akademianoj.

Ni iom atente rigardis la liston de la akademianoj, en
ĝia manuskripta formo por la Jarlibro 1980. Inter la
45 membroj troviĝas nur du virinoj: d-rinoj Marjorie
Boulton (Britio) kaj Clelia Conterno (Italio). Dek unu
anglalingvanoj konsistigas la plej fortan nacilingvan
grupon en la Akademio. Sekvas kvin franclingvanoj, kaj
po tri reprezentantoj de jenaj lingvoj: germana, hispana,

La venontan semajnon (fine de oktobro), mi komencos
novan Esperanto-kurson, kiu jam ne plu estos eksperimenta sed oficiala. Mi ankoraŭ ne scias, kiom da lernantoj aliĝos, ĉar mi instruos al du grupoj, unu en la
Medicina, la alia en la Filozofia fakultatoj de la Universitato. Ĉar ni ne havas sufiĉe da lernolibroj, mi
deziras uzi la Ĉe-metodon. Bonvolu, se vi povas, sendi
al mi la daŭrigan Ĉe-metodan kurson. Dum la nova
studjaro mi disponas pri 150 horoj por instrui Esperanton en la Universitato.
Due, mi eldonis 2 000 ekzemplerojn de la propaganda
paĝo pri Esperanto el la revuo La tornistro. Miaj gestudentoj nun disdonas tiun informilon en Kito.
Trie, mi verkis la unuan lecionon de Esperanto por infanoj. Ĝi aperos en la 9a numero de Ikareto, porinfana
revuo, kiu eldoniĝas (en dudek mil ekzempleroj) en
Guayaquil, la dua urbo de Ekvadoro. Ĉar mi ne havas
sufiĉe da studmaterialo, mi frontas iom da malfacilaĵoj
por verki la lecionojn. Mankas al mi lernolibroj por
infanoj kaj infanliteraturo. Se UEA aŭ alia Esperantoorganizaĵo povus sendi al ni tian literaturon, mi estus
tre danka. Mi ĉiam opiniis, ke ni devas labori inter
infanoj, se ni volas efike kaj rapide disvastigi nian lingvon.
Kvare, mi provis traduki ĉapitron el — oficiala en nia
Medicina Fakultato — lernolibro pri fiziologio, kies

itala, japana kaj norvega. Du reprezentantoj de la kroatserba troviĝas en la Akademio. Po unu akademiano
apartenas al ĉi tiuj gepatraj lingvoj: afrikansa, armena,
bulgara, ĉeha, dana, finna, islanda, nederlanda, pola,
portugala, rusa, sveda.
Prof. Gaston Waringhien prezidis la Akademion dum
16 jaroj, inter 1963 kaj 1979. Sekretariis en tiu periodo
unue d-ro A. Albault (nur mallongan tempon) kaj
poste s-ro Roger Bernard. Ŝajnas, ke dum tiu periodo
la Akademio stabiliĝis organize kaj administre. Ankaŭ
ĝia konsisto plijuniĝis kaj pozitive ŝanĝiĝis rilate la reprezentiĝon de diversaj lingvofamilioj, kvankam la
supra klasifo de la akademianoj laŭ la nacilingva aparteno ankoraŭ restas sufiĉe alarma.
Sub la gvido de prof. Waringhien la Akademio okupiĝis pri pluraj gravaj gramatikajoj: la Zamenhofa uzado
de la pasivaj participoj, la reguloj de la Esperanta vortfarado, la ĝusta uzado de la refleksivo, la landnomaj
finaĵoj -ujo kaj -io. Aperis ankaŭ la Oka Oficiala Aldono al la Universala Vortaro kaj Baza Radikaro Oficiala. Ĉio ĉi troviĝas en Aktoj de la Akademio I kaj
Aktoj de la Akademio II.
I

Tiom pri la Akademio kaj lastatempaj novaĵoj pri ĝi.
Ni eble skribus pli multe kaj pli ofte pri la gvida lingva
institucio, se ni scius pli pri ĝia laboro. Verŝajne ankaŭ
la legantoj volus scii pli multe, precipe nun kiam la
nova Statuto de UEA (pri kiu nun okazas la ĝenerala
voĉdono) enhavas ankaŭ jenan paragrafon: ”La oficiala
lingvo de UEA estas la Internacia Lingvo Esperanto,

Prof. d-ro Patricio Zurita,
estro de la Fiziologia
Instituto en Kito (vidu la
adreson fme de la artikolo): Entuziasmo klopodas anstataŭi materiajn
kondiĉojn por la Esperanta laboro.

aŭtoro estas Artur Guyton. Mi estas fiziologo kaj mi
ne trovas malfacilaĵojn en la tradukado. Tamen, ĉar mi
mem ne havis Esperanto-instruiston kaj ne posedas la
verkon Plena ilustrita vortaro mi ne certas, ĉu la vortoj,
kiujn mi uzis, estas ĝustaj. Vi verŝajne demandas vin,
kial mi decidis traduki tiun libron. Kiam mi legis en la
revuo Esperanto (n-ro 865) la intervjuon kun d-ro M.
H. Saheb-Zamani, mi komprenis, ke li pravas: la Tria
Mondo bezonas unue la sciencan literaturon en la
Internacia Lingvo. Mi opinias, ke estus tre bone, se la
fakaj Esperanto-organizaĵoj, post profunda pristudo,
decidus traduki iun libron kaj, do, ĉiuj ĝiaj membroj
povus preni ĉapitron, traduki ĝin, kaj poste sendi al
UEA por redakto kaj eldono. Tiel ĉiuj povus partopreni la laboron, kaj ni en la Tria Mondo, akirus la

KOREKTO POR
AKTOJ DE LA AKADEMIO II

En la libro Aktoj de la Akademio II (1968-1974), ĉe
la represo en 1978, pro teknika eraro en la presejo,
forfalis tri verboj el Baza Oficiala Radikaro, fine de
paĝo 39. Tiuj, kiuj aĉetis la libron fine de la pasinta
jaro aŭ dum la jaro 1979, bonvolu do post la verbon
helpi skribi ankaŭ la tri mankantajn verbojn: iri, komenci kaj kompreni. La Libroservo de UEA provos
korekti la eraron en la restanta, vendota stoko de la
libro.

tia, kia ĝi estas difinita per sia Fundamento, per la verkaro de ĝia iniciatinto Zamenhof kaj per la ĝenerala
lingvouzo kontrolita de la Akademio de Esperanto.”
Almenaŭ en la pli nova historio, la Akademio neniam
kunvenis en sia plena konsisto. Ĉiuj akademiaj diskutoj
kaj decidoj okazas skribe. Estus verŝajne ne nur interese sed ankaŭ instrue kaj utile, se la Akademio foje
okazigus publikan kunsidon dum unu el la venontaj
Universalaj Kongresoj. Ĉu necesas timi de tia publikeco?
La Komitaton de UEA neniel ĝenas la publikeco de
ĝiaj kunsidoj. Male, tio havas nur pozitivajn efikojn.
Eble foje ankaŭ la Estraro de UEA kunsidos publike,
kvankam la temoj de ĝiaj kunsidoj povus montriĝi
nesufiĉe interesaj por multa publiko. Ni vidu, ĉu la
nova gvidantaro de la Akademio trovos ĉi tiun ideon
hereza.

necesan literaturon. Se vi kredas, ke mia ideo estas
efektivigebla, skribu pri ĝi en la revuo Esperanto, por
sondi la opiniojn de la aliaj esperantistoj tra la mondo.
Kvine, mi klopodis por ke ankaŭ nia plej grava radiostacio HCJB, ”La voĉo de Andoj”, elsendu informojn
pri Esperanto. Nun ĉiusemajne, dum la programo
”Radia mikspoto” oni elsendas dekminutan artikolon
pri Esperanto. Ni ĉi tie estas tre kontentaj, ĉar HCJB
estas forta, internacie aŭdebla stacio.
Fine, mi bezonas helpon de UEA. Post tri monatoj, ni
havos ĉi tie eblecon okazigi ekspozicion pri la Esperanta literaturo en la Centra Universitato de Ekvadoro.
Ni devas pruvi, ke vere ekzistas granda literaturo en
Esperanto, kaj aparte necesas montri iom da sciencaj
kaj teknikaj eldonaĵoj. Vi devas kompreni min. Mi
vere amas Esperanton kaj mi deziras daŭrigi mian laboron, sed miaj manoj estas tute malplenaj. Se vi sendos al ni internaciajn lernolibrojn, vortarojn, beletrajn
kaj sciencajn verkojn, afiŝojn ktp., mia agado estos
multe pli facila kaj pli sukcesa. Se estas eble, bonvolu
aperigi en la revuo niajn korajn dankojn al ĉiuj, kiuj
ĝis nun sendis al nia klubo leterojn, librojn, revuojn kaj
aliajn materialojn.
d-ro Patricio Zurita,
Facultad de Ciencias Me'dicas,
Universidad Central del Ecuador,
Quito, Ekvadoro.
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12a PUPTEATRA INTERNACIA FESTIVALO:

Tiuj, kiuj
pupe teatras...
Ni prunteprenis la titolon de kanto en la plej nova
kaseto ”Kontakto” de Gianfranco Molle. La
Pupteatra Internacia Festivalo okazas jam la 12an
jaron sinsekve. Tamen, kiel la kanto diras, al ĝi
oni ankoraŭ referencas en la Movado per ” tiuj,
kiuj pupe teatras” La Festivalo konkeris unu tutan grandurbon, atingis malavaran materian kaj
moralan apogon de la aŭtoritatoj, amaskomunikiloj kaj publiko neesperantista. Ĝi estas alte apre-

zata de la fakaj pupteatristaj rondoj. Por la
Esperanto-movado, tamen, la Festivalo kaj ĝia
organizanto — Internacia Kultura Servo — restas
ankoraŭ ”tiuj, kiuj pupe teatras” Jam delonge
estas tempo, ke la Movado reekzamenu sian rilaton
al tiu ĉi persista kaj unika kultura manifestacio.

UNUAVIDE, kompare kun la antaŭaj jaroj la 12a Pupteatra Internacia Festivalo (PIF) estis relative modesta:
partoprenis nur ses teatraj trupoj. Ĉu tio rezultigis
magran rikolton? Absolute ne. Ĉiuj prezentaĵoj estis
altnivelaj kaj ĉi-foje ankaŭ esperantlingvaj, kvankam
temis pri profesiaj trupoj, kiuj ne scipovas Esperanton,
kaj spite al la fakto, ke en kelkaj teatraĵoj estis multe
da teksto. Tiu postulo, ke la trupoj prezentu Esperante,
estas bela formo de eksteraj rilatoj, ĉar la diverslandaj
teatroj serĉas kontaktojn kun la lokaj Esperanto-grupoj,
kiuj helpas traduki, ekzerci la elparolon ktp. Laŭdon
meritas la organizantoj pro la realigo de la 12a PIF,
okazinta inter la 4a kaj 7a de oktobro en Zagrebo
(Jugoslavio).
La prezentaĵoj mem estis ege variaj. La Ŝtata Pupteatro
el Constanfa (Rumanio) en sia prezento Stela infano
(0. Wilde) uzis nur unu pupon por la ĉefrolulo, dum
la aliajn partojn ludis nigre vestitaj aktoroj kun maskoj,
la solaj videblaĵoj sur nigra sceneja fono. Pupteatro el
Zadar (Jugoslavio) prezentiĝis per La firma stana soldato de H.C. Andersen, ekskluzive kun pupoj sur la
scenejo. La pola trupo (Pupteatro el Rabka) en sia
Muzikanto Zvirtala (J. Wilkowski) uzis ankaŭ la rolon
de rakontisto. Impona miksiĝo de tekstoj kaj kantoj
en tiu prezentaĵo ofte igis forgesi, ke temas pri pupteatro kaj kredi, ke sur la scenejo troviĝas veraj aktoroj.
Aska kaj la lupo (Ivo Andriĉ) en interpreto de Malgranda Teatro el Beogrado (Jugoslavio) pli similis al
moderna baleto ol al pupteatraĵo. Prezentiĝis ankaŭ
La fanfaronanta militisto (Plautus) fare de la kataluna
Pupteatro el Barcelono (Hispanio) kaj Ariana kaj blubarbulo (Maeterlinck) en la interpreto de la Pupteatro
Du Fust el Montelimar (Francio). Kiel kutime, la
Festivalo ne okazis nur sur pluraj scenejoj en Zagrebo
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sed ĝi gastis ankaŭ en aliaj urboj: Varaĵdin, Karlovac,
Sisak.
E1 la granda nombro da premioj kaj diplomoj, ni menciu nur la plej gravajn, aljuĝitajn de la internacia lingva
ĵurio, kiu konsistis el: Kazuko Kikuŝima (Japanio),
Csaba Finta (Jugoslavio). Roger Imbert (Francio) kaj
Jim Cushing (Usono): Aneta Forna-Christu gajnis la
unuan premion por sia rolo en Stela infano', la Premio
Jozefo Petrin (por la plej bona ekstersceneja lingvouzo)
iris al Irena Jozefiak (Pollando), kies trupo gajnis ankaŭ la premion por la plej bona scena uzo de Esperanto;
la rumana teatro gajnis la Premion Tibor Sekelj por la
prezentaĵo kun la plej homama mesaĝo. Fakaĵurio disdonis 13 premiojn kaj diplomojn, dum internacia infana
ĵurio pleje favoris la prezentaĵon de la pola pupteatro.
Samtempe kun la Festivalo okazis ankaŭ la 8a Internacia Renkontiĝo de Gelernantoj-Esperantistoj, kiun
partoprenis 53 etuloj el Italio, Norvegio, Hungario kaj
Jugoslavio. Ili ĉiuj loĝis en Pionirski Grad (Infana urbo)

Pupteatro Zadar: ”La firma stana soldato” (Andersen)

kaj ne nur ĉeestis la Festivalon, sed ankaŭ mem aktive
(pup)teatris kaj prezentis belan programon por la
festivala publiko. Antaŭ la fermo de la Festivalo la
infanoj marŝis kun siaj pupoj tra Zagrebo kaj faris surstratajn prezentojn.
La amaskomunikiloj kun atento sekvis la Festivalon,
kaj la urbo aranĝis specialan akcepton. Se kritiki fine,
ni menciu, ke sentiĝis manko de konstanta kunvenejo,
kie la ĉeestantaj pupteatristoj kaj esperantistoj povus
pli bone interkonatiĝi. La kontakto inter la spektantoj
kaj teatristoj limiĝis al rapida enrigardo malantaŭ la
scenejon tuj post la prezentaĵo. Necesas, tradicie, direkti riproĉon al la Esperanto-movado, kies malmultaj
anoj venis al la Festivalo. Estas ja strange, ke oni lasas
ĉi tiun aranĝon pri kiu la Movado fieras, okazi ekster
la Movado, des pli ke jam delonge klaras, ke la pupteatra arto koncernas ne nur infanojn. Oni devus mem
sperti tion foje. Ni esperu pri la 13a PIF venontjare.
Fred de Geus

BLINDULOJ:

Pli moderna koncepto
EN LA SPORTINSTITUTO Bosdn, dek kilometrojn
for de la stokholma centro, inter la 9a kaj 16a de aŭgusto 1980, okazos la 48a Internacia Kongreso de
Blindaj Esperantistoj. Krom la jarkunveno kaj aliaj
kunsidoj de Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj,
en la kadro de la Kongreso okazos seminario, kiu
traktos la solidarecon kun la blinduloj en la evolulandoj. La seminario okazos kunlabore kun la Mondkonsilantaro Blindula. Ankaŭ en alia programparto
sentiĝos helpo de nemovadaj instancoj. Temas pri
sporta aktiveco de blinduloj kaj ĝenerale de personoj
kun fizikaj korpomankoj. En la traktado de tiu kongresa programero kunlaboros la Sveda Asocio por la
Handikapula Sporto kaj la instituto, kies ejoj estos la
kongresejo. Kiel kutime dum ĉi tiuj kongresoj, altnivelaj kulturaj aranĝoj, kun profesiaj artistoj, ne man-

RUMANIO:

Dua renkontiĝo
de la Kolektivo
KOLEKTIVO Esperanto-Interlingvistiko (KEI), organizajo de rumanaj esperantistoj, kiu funkcias en la
kadro de la rumana Akademio de Sociaj kaj Politikaj
Sciencoj, havis sian ĉi-jaran renkontiĝon la 22an kaj
23an de septembro en la Universitato de Timi^oara.
La aranĝo havis trioblan karakteron: organizan, sciencan, kulturan.
Dum la organiza parto, en kiu parolis ankaŭ prof. d-ro
Vasile Serban, estro de la Filologia Fakultato en Timi$oara, oni prezentis raporton pri la agado en 1978/79.
La reprezentantoj de 14 filioj de la Kolektivo tra la
lando informis pri la loka agado. Ĉeestis ankaŭ estrarano de Bulgara Esperantista Asocio. D-ro Cesar Apreotesei faris prelegon pri la lingva diskriminacio, apogante
sin ĉefe je la intervjuo, kiun prof. d-ro Ignat F. Bociort,
prezidanto de la Kolektivo, donis en majo ĉi-jare al la
kultura revuo Flacara (Flamo).
En la scienca parto de !a programo, okazinta la 22an
de septembro posttagmeze, prezentiĝis 18 sciencaj
komunikaĵoj. Ili temis pri interlingvistiko, esperantologio, apliko de Esperanto en la scienco kaj tekniko,
prezento de kelkaj novaj Esperanto-libroj. Estas menciinde, ke la plej multajn komunikaĵojn verkis gestudentoj kaj aliaj juuaj esplorantoj. Ĉi tiun programsekcion gvidis Constantin Dominte, universitata asistanto el Bukareŝto.
La kultura parto de la renkontiĝo, matene la duan
tagon, komenciĝis per la teatraĵo Knabino serĉas kanzonon (de Alecu Popovici), kiun prezentis, en Esper-

kos ankaŭ en la 48a Internacia Kongreso de Blindaj
Esperantistoj. Pri la aliĝiloj, prezoj kaj aliaj detaloj,
skribu al s-ro Birger Viggen, p/a LKK de la 65a UK,
Box 4009, S-122 04 Stockholm-Enskede, Svedio.
E1 la supraj informoj oni povas konstati, ke okazas
grava modernigo de la koncepto pri la blindulaj Esperanto-kongresoj. Tio ne komenciĝos en Stokholmo.
Jam en Lucerno ĉi-jare — pri kio ni ne sukcesis raporti
pli frue — sentiĝis tiuj samaj moderneco kaj aktualeco.
Tie ĉ. 160 partoprenantoj — el 18 landoj - en la 47a
Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj dediĉis
multan atenton al la konatiĝo kun modernaj porblindulaj helpiloj. Unu el ili estas ”optakono”, per kiu
la blinduloj povas legi normalan skribon. La lucerna
programo enhavis ankaŭ la vizitojn al sona kaj brajla
bibliotekoj en Zŭrich, nova blinduldomo proksime de
la kongresurbo, lucerna Trafikmuzeo ktp. Unu el la
ĉeftemoj de la Kongreso estis ”Ni, blinduloj, en la
estonto: Kiel nin prepari?”. Kiel kutime, blinduloj
ankaŭ en Lucerno ĉeestis la ĉefajn eventojn de la 64a
Universala Kongreso.

anto kaj la rumana, la Pupteatro de Timi^oara. Kantista trio el la konata rumana koruso ”Schubert”, sub
la gvido de sia estro Adrian Bartzer, prezentiĝis per
lulkanto de Schubert, interpretita germane kaj Esperante. Oni montris ankaŭ la etnografian filmon La
gaja tombejo el Sapinta, kies Esperantan version preparis la filio de la Kolektivo en la urbo Baia Mare.
Grandan sukceson havis la deklamanto Petre Teodorescu el Bukareŝto. Li prezentis plurajn tradukojn el la
rumana poezio kaj kelkajn Esperantajn originalaĵojn.
C. Dominte deklamis siajn poemojn en Esperanto,
dum prof. Aurel Boia kaj studentino Aura Soare legis
tradukojn el la rumana poezio. Humuran dialogon
prezentis du membrinoj de la filio en Odorheiul Secuiesc. Ĉi tiun programparton prizorgis d-ro C. Apreotesei kaj studento Reinhardt Wiwe. Gazetoj en Bukareŝto kaj Timi^oara raportis pri la renkontiĝo.
Mioara Dobre,

studentino pri filologio

Konsiloj por Delegitoj
En redakto de la estrarano pri delegitaj aferoj, prof. C.
St0p-Bowitz, ĵus aperis 8-paĝa gvidilo por delegitoj de
UEA sub la titolo La Delegita Reto: Konsiloj por
Delegitoj de UEA. Ĝi estas la numero 7 en la serio
”Konsilaroj pri Esperanto-Agado”.
Ĉiuj delegitoj (inkluzive de fakdelegitoj ktp) povas
ricevi ĝin senpage, per simpla peto al la komisiito pri
la delegita reto: Richard Hirsch, Lambertstr. 12, D6430 Bad Hersfeld, FR Germanio. Aliaj interesitoj
povas mendi ĝin ĉe la CO en Rotterdam (1,50 gld. aŭ
2 int rpk afrankite).
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VENONTJARA KONGRESURBO:

Kion oni sciu pri Stokholmo?
Kiam la redaktoro de ĉi tiu revuo fine de septembro estis en Stokholmo, li serĉis verkonton pri
Svedio kaj ĝia ĉefurbo prefere inter la eksterlandanoj loĝantaj tie. Eksterlandanoj kapablas rimar
ki specifajn trajtojn de lando aŭ urbo, kiuj ofte
eskapas al la indiĝenoj. La artikolo de Derk Dam
(nederlandano) ne pruvas tion. Male, ĝi estas tre
skrupule, do svede verkita, kun plena droniĝo en
la historion kaj objektivecon. Gi atentigas, ke
eksterlandanoj kapablas asimiliĝi. Ni do ne ricevis, kion ni celis. Tamen, la teksto estas bona kaj
alloga alimaniere. Gi, interalie, reinstruas al ni du
belajn, verŝajne sveddevenajn vortojn: ”ŝero”
(rifa rondigita insuleto) kaj ”skaldo” (antikva
nordeŭropa poeto-kantisto).

STOKHOLMO fondiĝis en la mezo de la 13a jarcento,
sur insulo, meze en la mallarĝa konekto inter la granda
lago Malaren kaj la Balta Maro. Ĝia strategia situo
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faris ĝin armee signifa, sed ankaŭ la komerco floradis.
Tiu praa parto de la urbo nun nomiĝas Gamla Stan
(La Malnova Urbo) kaj ankaŭ ”La urbo inter la pontoj”. La plano de ĝia centra parto havas ankoraŭ
trajtojn de la 13a kaj 14a jarcentoj malgraŭ incendioj
kaj rekonstruadoj. La urbo estis ano de la germana
negocurba asocio Hanso kaj spertis fortan germanan
influon, ankaŭ je la lingvo.
Stokholmo ne estis ĉefurbo de Svedio antaŭ la
mezo de la 16a jarcento. Laŭ eŭropaj mezuroj, ĝi estis
tiam ankoraŭ tre malgranda. Sed dum la 17a jarcento
ĝi forte kreskis kaj povis imponi eĉ al vizitantoj el pli
sudaj landoj. Stokholmo estiĝis ĉefurbo de la tiama
grandpotenco (1611-1718) Svedio, kiu povis konsideri
la Baltan Maron kiel sian internan ”lagon”. Konstruiĝis novaj brikaj domoj sur mezepokaj fundamentoj.
La urbon beligis brilaj barokaj palacoj, kun ega superfluo en la fasadoj de la burĝaj domoj. La unuaj antaŭurboj ekestis. Por organizi la ekspansion oni donis
ortangulan stratoplanon al pluraj antaŭurboj (i.a. ĉe

nia kongresejo), limigite tamen de kelkaj montetoj.
Industrio establiĝis je la bordoj.
Tiun periodon sekvis periodo de stagnado, kadukiĝo.
Nur en la 19a jarcento la urbo denove kreskis. Oni
efektivigis tre rigoran urboplanon, ebenigante la terenon por konstrui pluretaĝajn domegojn kaj larĝajn bulvardojn laŭ la pariza modelo. Dum la jaroj ĉ. 1890, la
urbkonstruado tamen denove pli adaptiĝis al la naturo.
Stokholmo grandiĝadis. Grandstokholmo havas loĝantaron de 1,1 miliono (1978). Ĝi estas vaste konstruita,
kun akvo kaj verdaĵoj ĝis proksime al la urbocentro,
ofte tre pitoreska. Ekzistas ja la opinio, ke Stokholmo
tute ne estas mondurbo, ke nur tia ambicio ekzistas.
Malgraŭ la norda situo la klimato somere estas agrabla.
16° - 20° en julio, multe da suno, malmulte da pluvo.
La urbo kaj la ĉirkaŭaĵo invitas al turismado. La ŝeroj
aŭ ŝeraro (ĉ 24 000 insuletoj) estas gravegaj por turismo. Centmiloj da homoj invadas ilin, velante, naĝante,
sunbanante ... La stokholmanoj volonte ekskursas dum
libera tago per boato al iu insulo en la ŝeraro, kiu larĝas 80 kilometrojn.
Je la kontraŭa direkto, okcidenten, situas Malaren,
grandega lago, same tiel turisme alloga. Tie, proksime
de Stokholmo, situas la kastelo Drottningholm, atinFoto: S. VValther

Urbodomo de Stokholmo, inaŭgurita en 1923, verko de
arkitekto Ragnar Ostberg.

gebla per akva kaj tera vojoj. Apud ĝi troviĝas mondfama teatro el la 18a jarcento, tre bone konservita.
Speciale interesa estas ĝia originala sceneja maŝinaro.
Somere oni tie kutimas prezenti operojn. Ĉirkaŭ la
palaco estas bela parko.
Du aliaj parkoj, antaŭe posedataj de svedaj reĝoj, estas
menciindaj: Haga, norde de la urbo, prikantita de la
skaldo Bellman (1740-1795) en ”Flirtas Haga papilio”.
La dua, Djurgarden, estis reĝa ĉasejo. Jam dum jarcentoj ĝi allogas promenantojn, kurantojn, biciklantojn kaj rajdantojn por amuziĝo. Tie situas televida
turo, de kiu eblas ĝui vastan panoramon. Krom kelkaj
aliaj muzeoj tie troviĝas ankaŭ la famega Skansen, subĉiela muzeo kaj zoologia ĝardeno.
Derk Dam

INSTRUISTOJ:

Nun Parizo,
en 1980 Malto
”PRINCIPAJ KONDIĈOJ por ĝenerala internaciaeŭropa lingvo”, tio estis la temo de la tritaga simpozio
(inter la 18a kaj 20a de oktobro), kiun organizis
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) en
Parizo. La simpozio, origine anoncita por la mezo de
majo ĉi-jare, okazis en la ejoj de la Lingvistika Fako
de la fama pariza universitato Sorbono. La inaŭguran
ceremonion de la simpozio ĉeestis ankaŭ prof. Fran^ois Frederic, estro de tiu fako. Kvankam la simpozio
unue estis planita, kiel scienca aranĝo grandparte turnita al la ekstermovada publiko, la formo en kiu ĝi
realiĝis metas ĝin simple en la vicon de pluraj tiaj kunvenoj, okazantaj ofte en la lasta tempo, precipe en
orienteŭropaj landoj.
Inter deko da prelegantoj apenaŭ troviĝis neesperantistoj. Pluraj prelegoj ŝajnas tamen esti tre interesaj:
”Kiu(j) lingvo(j) por kia Eŭropo?” (M. Duc Goninaz),
”Justeco, efikeco, kultura riĉeco kaj lingva komunikado” (C. Piron), ”Dinamiko de la vortfarado” (Andre Albault), ”Lingvaj konfliktoj kaj diskriminacioj”
(S. Ĝuĝev). ILEI planas eldoni la prelegkolekton en
sia libroserio ”Kajeroj de ILEI”, en kiu jam aperis
Esperanto: Lerneja eksperimento de H. Sonnabend.
La simpozion ĉeestis 38 personoj.
En julio (de la 19a ĝis la 27a) okazis en Lokarno (Svislando) la 13a Internacia Konferenco de ILEI. Venis
154 partoprenantoj el 19 landoj. La ĉefaj prelegantoj
tie estis prof. I. Szerdahelyi kaj d-ro T. Carlevaro.
Paralele kun la Konferenco okazis granda kaj sukcesa
ekspozicio de infandesegnaĵoj, kiun ILEI antaŭe
planis organizi en la sidejo de Unesko en Parizo. Kiel
konate, ILEI pasintjare akiris la statuson de organizaĵo
en informaj rilatoj (kategorio C) kun Unesko. La 14a
Internacia Konferenco de ILEI ne okazos, kiel antaŭe
anoncite, en Madagaskaro. Nun estas definitivaj ĝiaj
loko kaj datoj: inter la 24a de julio kaj la 1-a de aŭgusto 1980, en Cottonera (Malto).
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TRADUKAJ KONKURSOJ:

Valoro de literatura konkurado
MULTSPECAJ KONKURSOJ pri diversaj literaturaj
ĝenroj estas ĉiulanda pasio infektanta larĝajn tavolojn
de la aspirantaj: poetoj, novelistoj, romanistoj, eseistoj
k.s. Jam en la antikva Helenujo ardaj turniroj inter la
plej aklamataj poetoj, prozistoj aŭ tragediistoj furoris
kaj flamigis la korojn de la konkurantoj kaj admirantoj. Ankaŭ nuntempe, en preskaŭ ĉiuj landoj, tiaspecaj
konkursoj svarmas: kelkaj eĉ fariĝis internacie famaj,
midtaj konsistigas ian subarbaron de pli-malpli pravigeblaj ambicioj kaj ekonomiaj interesoj.
Oni povus longe diskuti pri la neceso, etiko kaj praktika utilo de tiaj aranĝoj; oni ofte akuzas, ke la plejmulto el ili estas simplaj ”foiroj de vanteco”, ”disdonantoj de iluzioj” k.s. Tamen oni ne povas nei, ke en
ĉiuj kulturoj la plej konataj literaturistoj abiturientiĝis
kaj diskonigis sin pere de tiaj konkursoj.

t

La unua literatura konkurso en Esperanto estis organizita jam en 1896 de la revuo Lingvo internacia kaj la
unua oficiala premiigo okazis en 1907, dum la 3a UK
en Kembriĝo. Poste, multaj aliaj konkursoj estis lanĉitaj, kaj unu el la plej famaj estis Floraj Ludoj, kiu,
malgraŭ la iom baroka formulo (aŭ dank’ al ĝi), dum
longa tempo kronis la jarajn reĝojn kaj reĝinojn de la
diversaj muz-fakoj. (Antaŭ du jaroj oni revivigis tiun
konkurson).

Sed, en ĉi tiuj lastaj jardekoj, la plej vaste konata, prestiĝa kaj serioza konkurso estas sendube la Belartaj
Konkursoj de UEA. Gin oni lanĉis, en la nuna formo
elpensita de Reto Rossetti, en 1950. La regularo de la
BK estas eble iom pedanta kaj, dum pluraj jaroj, la
partopreno en ĝi ne estis malfermita al ĉiuj, ĉar por
konkursi oni devis esti individua membro de UEA aŭ
aliĝinto al la koncerna UK. Feliĉe tiu kondiĉo estis
forigita en 1976 kaj nun senescepte ĉiuj rajtas konkursi. La regularo ne fiksas la nombron de la konkursaj
branĉoj kaj, sekve, tiuj nemalofte variis. La ĉefaj branĉoj estas: poezio, prozo (rakontoj, noveloj) kaj
teatro, respektive en la du sekcioj originala kaj traduka. Tio almenaŭ ĝis 1975, kiam estis decidite elimini
ĉiujn tradukajn sekciojn. La decido estis certe ĝusta
kaj praviĝis per la jam delonge priplendita konstato,
ke estas neeble al la tri komisionanoj de la respektivaj
branĉoj juĝi pri la verkoj tradukitaj el dekoj da diversaj lingvoj.
Tamen, tiu elimino kaŭzis aron da plendoj flanke de
la daŭre vasta adeptaro de la tradukarto, kiu vidis
abrupte malaperi la praktike solan eblecon submeti al
kompetenta juĝado siajn ŝvitproduktojn. Cetere, al
neniu kulturamanto estas nekonate, kiel gravan rolon
ludis la tradukado, por la necesa pliriĉigo de nia lingvo, kia neanstataŭebla ekzercilo ĝi estas por atingi
nuancigon kaj pli riĉajn stilefektojn ĉe ĉiu verkisto.
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Ĝuste surbaze de tiuj kaj aliaj konsideroj, la Estraro
de UEA ekpensis, ke, se estas praktike neeble aranĝi
tradukajn konkursojn je internacia nivelo, t.e. por ĉiuj
lingvoj, tre verŝajne estas eble, ke tiaj konkursoj povus
esti organizitaj de la unuopaj landaj asocioj (aŭ de
aliaj organizaĵoj), por la respektivaj naciaj lingvoj. Cetere, kelkaj estis jam farintaj la saman penson kaj ekpaŝintaj tiun vojon (ELNA kune kun la Londona
Klubo, Slovaka E-Asocio k.a.).
Tial en majo 1977 UEA dissendis specialan cirkuleron,
en kiu estis sugestite, ke la landaj asocioj ekzamenu la
eblecojn aranĝi tiajn konkursojn por la propra nacia
lingvo, eventuale en kunlaboro kun la similaj instancoj
en landoj kun la sama lingvo.
En la kadro de la poste starigita Komisiono pri Kulturo, mi ricevis la taskon prizorgi kunordige tiun
fakon. Ekde tiam, krom la menciitaj konkursoj el la
angla kaj el la slovaka, estis organizitaj, kaj sufiĉe sukcese realiĝis, la konkursoj el la franca, sveda, nederlanda, kataluna.
Mi deziras substreki, ke nur ELNA (W. Harmon) kaj
UFE (H. Gonin) regule informis min pri la evoluo kaj
rezultoj de tiuj iniciatoj. En nia Movado okazas ofte,
tro ofte, ke pluraj iniciatoj, eĉ kiam altmeritaj, estas
entreprenataj je tute individua nivelo, ĝenerale sen
ajna interkonsento aŭ kunordigo kun aliaj, tute samaj
aŭ similaj aranĝoj, sen profiti la spertojn unu de 1’alia
(kio ebligus ŝparon de tempo, fortoj, mono), sen iu
ajn rekono (pli-malpli ”oficiala”) de instancoj, kiuj, se
petitaj aŭ informitaj, povus doni subtenon, aŭspicion,
diskonigon. Pro tio multaj aranĝoj ne atingis la dezirindan nivelon, eĉ foje rezultiĝas tute senfruktaj, kiam
ne rekte konkurencaj, koliziaj, eĉ kontraŭefikaj. Tiun
dissplitiĝon de la iniciatoj, kaj konsekvencan malŝparon
de niaj nesenfinaj fortoj, UEA celas mildigi, kunordigi
kaj raciigi, proponante la helpon de siaj strukturoj kaj
organoj, sugestojn kaj kunlaboron de siaj specialistoj
en la diversaj fakoj.
Do, revenante al la tradukaj konkursoj, mi (vidu ĉisube la adreson) estas je dispono de ĉiu ajn, kiu emas
preni en konsideron la organizadon de tiaj konkursoj.
Kaj jam ĉi tie mi atentigas, ke tiu aranĝo ne prezentas
apartajn komplikaĵojn kaj ne postulas grandan tempoperdon. Por organizi konkurson sufiĉas prepari taŭgan
regularon (mi povas liveri modelon), publikigotan en
la nacia organo kaj, kie eble, dissendotan al potencialaj konkursontoj. Oni elektu kompetentan juĝkomisionon (minimume el tri membroj) kaj sekretarion,
kiu zorgu pri la teknikaj burokrataĵoj (disdivido de la
konkursaĵoj, ties disdono al la komisionanoj, pretigo
de la diplomoj, korespondado k.s.). La regularo povas
antaŭvidi malaltan partoprenkotizon, por kovri la el-

spezojn de korespondado, presigo de la diplomoj ktp.
Memkompreneble, estus preferinde eltrovi neesperantistan instancon (administra, kultura, turisma, komerca), kiu pretas subvencii aŭ alimaniere apogi la iniciaton. Ĉiuokaze ne estas malfacile akiri donacotajn
premiojn: pokalojn, ŝildojn, medalojn k.s. La premiadceremonion oni antaŭvidu prefere okaze de grava
manifestacio (nacia kongreso aŭ simile). Kiel dirite,
mi ĉiam pretas liveri ĉiajn necesajn sugestojn.
Konklude, mi taksas necesa resubstreki la gravecon
kaj stimulan utilon de la literaturaj konkursoj, ĉefe
nuntempe, kiam. post la ioma stagnado dum la jus
antaŭaj jaroj, tiaj aranĝoj ĝuas kreskantan favoron. La
Belartaj Konkursoj, ekzemple, estas regajnantaj la
perditan terenon, kaj mirige kontentigaj estis la rezultoj en 1978/79. Multaj aliaj simptomoj, inter kiuj la
relativa sukceso ĝuste de la ĝis nun aranĝitaj tradukaj
konkursoj, evidentigas klare la intereson kaj fidon al
la valoro kaj efiko de nia literatura konkurado.
Aldo de’ Giorgi

Via M. Anzi 19,1-22100 Como, Italio
LA LINGVO:

La vorto „serpo”
PRI LA SIGNIFO de tiu ĉi vorto, kiu jam troviĝas en
la Esperantaj vortaroj, eldonitaj en la lastaj jardekoj,
ekzistas konfuzo.
La slavlingvaj esperantistoj vidas en ĝi la slavan vorton
srp, kiu troviĝas en ĉiuj slavaj lingvoj (en la rusa kun la
formo serp, en la pola sierp) kaj ili supozis, ke la radiko penetris en Esperanton ĝuste el tiuj ĉi lingvoj.
Tamen en korespondado inter mi kaj la prezidanto de
la Akademio de Esperanto, prof. G. Waringhien, li
atentigis min, ke ĝi ekzistas ankaŭ en la franca lingvo:
serpe.

En la slavaj lingvoj tiu ĉi vorto estas nomo de agrikuitura ilo, per kiu oni detranĉas la tigojn de cerealoj, por
formi plu el ties faskoj garbojn. Ĝis la ekuzo de la
vorto serpo en Esperanto oni nomis ĝin ”rikoltilo”. La
nova nomo certe montriĝis pli taŭga kaj klara, ĉar la
signifo de la vorto rikolti ne neprigas tian komprenon.
Vere, ĉi-lastan vorton Plena ilustrita vortaro (PIV)
interpretas jene: ”1. Detranĉi kaj amasigi semitajn graminacojn, por la homa aŭ besta nutrado: r. grenon, tritikon, ... 2. (analoge) Deŝiri kaj amasigi por la konsumado la maturajn fruktojn de plantitaj kaj kultivataj
vegetaĵoj: r. vinberojn, pirojn, ...”. Mi persone vidas en
la dua el la donitaj interpretoj la bazan signifon de la
verbo.
En P/Fla vorto serpo estas interpretita jene: ”tranĉa
instrumento, kun pli-malpli kurba sed dika klingo, por
pritondi arbojn, heĝojn, disfendi lignon ktp.” En la
parto Ilustraĵoj ni vidas la bildon de serpo (Tabelo
XXI, 12), en tia signifo; ĝi respondas ĝuste al la bulgara koser, sed neniel al la slava srp. Saman inter-

preton de la vorto kaj saman bildon pri ĝi donas ankaŭ
\aSlipara vortaro de R. Eichholz.
Evidente estas, ke ekzistas frapa diferenco inter la signifoj, kiujn la slavaj kaj neslavaj esperantistoj donas al
tiu ĉi vorto.
En la Esperanto-bulgara vortaro de Iv. Sarafov k.a.
(Sofio, 1963). pri la signifo de serpo estas donitaj la
du bulgaraj vortoj: srp; koser. Sed tio estas nenatura
kaj malakceptebla: serpo povas esti aŭ srp, aŭ koser,
sed ne ambaŭ samtempe.
En Petit Larousse Illnstre ni trovas la francan vorton
serpe, interpretita tiel, kiel ni vidas ĝin en PIV', same
la bildon de ĝi. La signifo de la slava vorto srp en la
franca lingvo estas faucille.
Tamen en Grand Dictionnaire Esperanto-Frangais
(granda vortaro Esperanto-franca) de Waringhien (Parizo, 1957 kaj 1976) ni trovas: serpo — ”faucille”, sed
apud ĝi ankaŭ ”serpe”, kaj plu: serpi — ”couper a la
faucille”.
En Dictionnaire Frangais-Esperanto (franca-Esperanta
vortaro) de Leger kaj Albault (Marmande, 1961) ni
trovas: faucille — ”serpo”, couper a la faucille
”serpi”.
Tie ĉi jam elstaras la konfuzo.
La konfuzo pliiĝas el la interpreto de Plena vortaro de
Esperanto (PV, 4a eld. 1953), antaŭulo de PIV, kiu,
same kiel PIV, servas kiel konsulta helpilo por kontroli
la ĝustan signifon de la Esperantaj vortoj. En ĝi ni legas: serpo — ”rikoltilo, duonronda kurba falĉilo kun
aŭ sen dentoj”. Sed tio ĉi ja estas ĝuste la kompreno
de la slavoj! Cetere, prof. G. Waringhien estis unu el la
verkintoj de tiu ĉi vortaro. (Li poste verkis ankaŭ ĝian
suplementon).
Do, en la tempo kiam SAT eldonisPK la signifo de
serpo estis tiu, kiun donas al ĝi la slavlingvaj esperantistoj.
En la Rusa-Esp. Vortaro de E. Bokarev pri la rusa
vorto serp ni trovas interpreton kaj ekzemplojn: ”serpo, rikoltilo”; serp lunv — lunarko. ”Serp i ĉuk” (la
emblemo de IJSSR) - ”Serpo kaj martelo”.
La etimologia parenceco inter la slava srp kaj la franca
serpe estas evidenta. Ili ambaŭ devenas de la sama
hind-eŭropa radiko ser-p (laŭ opinio de la bulgara lingvisto prof. St. Mladenov en ties Etimologia kaj ortografia vortaro de la bulgara literatura lingvo (Sofio,
1941) la fina p povas esti sekundara "plivastigo” de la
radiko aŭ eventuale sufikso).
Semantike, tamen, la plua evoluo de tiu ĉi praradiko
iris en du direktojn: en la slavaj lingvoj formiĝis la signifo, esprimata ĝis nun per ”rikoltilo”, en la franca
probable ankaŭ en aliaj latinidaj lingvoj - en senco de
tiu instrumento, kiun la bulgaroj nomas koser kaj la
germanoj Winzermesser.
La radiko serp ne estas ankoraŭ oficialigita.
Rolo kaj devo de la Akademio de Esperanto estas studi kaj doni definitivan solvon de la demando.
D.
A.

Atanasov
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45a Kongreso de Nov-Zelanda E-Asocio,
Heretaunga, Nov-Zelando (S-ino M. Richardson, 78 Thackeray St., Upper Hutt)
10-14 Feria renkontiĝo, Manly, Aŭstralio (PostKongreso, Box 415, Manly 2095)
26-02/2 21 a Internacia Fervojista E-Skisemajno, Plan
Val Gardena, Italio (IFEA, Via Donato Creti
61,1-40128 Bologna)

05-09

Eblecoj ĝis marto
Decembro

Internacia E-Renkonto, Zakopane, Pollando
(Buroo de Internacia E-Interŝanĝo, M. Sktodowskiej-Curie 10, PL 85-094 Bydgoszcz)
10
25-jara datreveno de la Rezolucio, kiun favore al Esperanto akceptis en 1954 la 8a Ĝenerala Konferenco de Unesko en Montevideo
10
Tago de Homaj Rajtoj
15
Zamenhof-Tago (LLZ naskiĝis en 1859)
15
Tago de la Esperanta Libro
27-04/1 22a Esperantista Skiferio, La Chaux-deFonds, Svislando (KCE, pf. 771, CH-2301 La
Chaux-de-Fonds)
27- 04/1 Internaciaj skiferioj, Villanders, Italio kaj
Serneus, Svislando (B. Eichkorn, Kirchplatz
4, D-7731 Unterkirnach, FRG)
28- 02/1 9a Vintra Esperantista Ferio, Budapest, Hungario (Budapeŝta Komitato de HEA, pf. J 53,
H-1443 Budapest)
28-04/1 23a Internacia Seminario de GEJ, VVŭrzburg,
FRG (Ursula Felhblter, Hiarm-Grupe-Str. 23,
D-4500 Osnabrŭck)
28-04/1 1-a Internacia Festivalo por Mezaĝuloj, Wŭrzburg, FRG (Hans-Dieter Platz, Maikammerer
Str. 21, D-6731 St.Martin)
31
Kotizoj de la Universala Kongreso altiĝas
07-09

Foto: Z. Nikolov

Februaro

17-23
Marto

1-15

Januaro

02-09

04-12

22a Kongreso de Aŭstralia E-Asocio, Sidney,
Aŭstralio (Australian Esperanto Congress,
Box 415, Manly 2095)
Internaciaj skiferioj, Villanders, Italio kaj
Serneus, Svislando (B. Eichkorn, vd. supre)

Tempo por alia rerigardo
Recenzas Bernard Golden (Hungario):
Raymond Schwartz, lia vivo kaj verkaro de Roger Ber-

nard. La Chaux-de-Fonds: Kultura Centro Esperantista, 1977. Studoj 4, Mimeo. 22p. 22cm.
Tiu ĉi broŝuro estas la teksto de prelego prezentita de
Roger Bernard en majo 1974, en Svislando. Enkonduke, la aŭtoro skize notas la ĉefajn biografiajn faktojn
pri Raymond Schwartz: francan-germanan dulingvecon, esperantistiĝon kiel 15-jara gimnaziano. roladon
en Parizaj esperantistaj kabaredoj, ĉefredaktadon de la
spritgazeto La pirato, travivaĵojn dum du mondmilitoj
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Semajno de Internacia Amikeco

30

31
31

Feriado en Beskidy-montaro, Szczyrk, Pollando (Buroo de Internacia E-Interŝanĝo, vd.
supre)
Intensivaj kursoj por komencantoj kaj progresantoj, La Chaux-de-Fonds, Svislando
(IFA, pf. 771,CH-2301 La Chaux-de-Fonds)
Limdato de la Belartaj Konkursoj
Kotizoj de la Universala Kongreso altiĝas

kaj kontribuon al la originala literaturo en Esperanto
per beletraĵoj kaj prilingvaj studoj. Sekvas pritrakto ilustrita per pluraj versaj kaj prozaj citaĵoj — de la optimisma vivfilozofio de Schwartz, la humaneca klaŭno, kies sinteno pri amikaj homaj interrilatoj estas respegulita en la tri literaturaj ĝenroj, kiujn li primajstris: humuraj versaĵoj, noveloj kaj romanoj.
La prelego de Bernard impresas ne kiel profunda
literatura analizo sed kiel senpretenda eseo iom simila
al tiu, kiun Ludoviko Totsche (Lajos Tarkony) verkis
antaŭ 45 jaroj en De paĝo al paĝo. La lingvaj “piroteknikaĵoj” de Schwartz certe havas blinduman efikon, kaj eble pro tio kritikistoj preferas citi ol sekci.

Tamen, mi opinias, ke jam estas tempo preni tiun
unikan “kreskajon” el la verda vitrodomo por pli objektiva rigardado kaj komparado.* Multo estas scienda: Kiuj estis liaj antaŭuloj kaj modeloj verkantaj
samtempe kaj samĝenre en la Esperanta kaj ankaŭ en
la nacilingvaj literaturoj? Kiuj estos la epigonoj, kiuj
transprenos lian literaturan heredaĵon kaj pluevoluigos
ĝin? Ĉu esperantologoj povas ekvidi iun influon de la
stilo de Schwartz en la lingvo (krom kelkaj izolitaj
ŝvarcismoj), aŭ ĉu lia vortĵonglado estis nur efemeraĵo?
La eldonisto estus povinta plivalorigi la broŝuron per
la aldono de apendico kun laŭteme ordigita bibliografio listiganta la librojn kaj plej signifplenajn artikolojn
de Schwartz kaj ankaŭ la plej gravajn kritikajn studojn
pri lia verkaro. Tio plifaciligus la esplorlaboron de
erudiciuloj, kiuj estontece entreprenos literaturajn kaj
lingvistikajn reserĉojn.
Mendu ĉe UEA: 5,] 0 (por Nederlando 5,30) gld.,
plus sendokostoj 10%.

valoron de ĉi tiu kreaĵo, lumiganta preskaŭ kornelieske
la konflikton inter tasko (ne devo, ĉi tie) grupa, kaj
sentimento (ne honoro) individua. La kritika emfazo
de la aŭtoro, implicite turnata en la teksto al la
perfortema nuno, sufiĉe eksplicite ĉeestas la lastajn
ĉi-supre cititajn liniojn.
La stilo de la traduko estas ege bona; nur kelke da
eraroj estas rimarkindaj:
Oni skribas per streketo la kombinojn ĉi-tie, ĉi-tien,
ĉi-tiun (p. 11, 18, 20, 24, 55). Da estas prepozicio, do
ĝi devas nepre antaŭi substantivon aŭ pronomon;
sekve, se oni volas ekvivalentigi la francan en, oni diru
kiom da ili necesus sed ne kiom da necesus (p. 5). Oni
ne povas pronomigi partikulon; ĉi vi aŭdas (p. 26)
devus esti ĉi tion vi aŭdas (se ne temas pri tajperaro,
ĉi anstataŭ ĉu). ”Ĉiuj envenas kun Dora” ŝajnas esti
morfologi-sintaksa francismo: en Esperanto, la vorto
ĉiuj ne havas genron (kp. la francan tous/toutes), kio
igas superflua la aldonon kun Dora. Kroma rimarko:
la nomo Kaliajev estus pli trafe transskribebla kiel

* Ce la Seminario pri Esperanta Lingvo kaj Literaturo de la
Modern Language Association (Asocio pri Modernaj Lingvoj),
okazinta en Nov-Jorko, en decembro 1976? estis prezentitaj
anglalingve jenaj du referaĵoj: Ralph Harry: “The Genius of
Ravmond Schwartz: The Development of Repetition and Reduplication in Esperanto”; Dennis Q. Mclnerny: “Good, Evil
and Other Matters: Moral Vision in Raymond Schwartz’s

Kaljajev.

Anni kaj Montmartre”.

Donaci
sen esperoj
Recenzas Constantin Dominte (Rumanio):
La justuloj (1950), Albert Camus (1913-1960). E1 la

franca tradukis G. Lagrange (1928-). Paris: TESPA,
1977. 5+75p. 25cm.
Ĉar neniu pli bone povas resumi verkon ol la aŭtoro
mem, jen kion skribis Camus pri sia kvinakta teatraĵo
en antaŭparoleto: ”En februaro 1905, en Moskvo,
teroristo-grupo, apartenanta al la Social-Revolucia
Partio, organizis perbomban atencon kontraŭ la
Grand-Duko Serĝo, onklo de la caro. Tiu atenco kaj
ties neordinaraj cirkonstancoj konsistigas la temon de
’La justuloj’. Se eĉ eksterordinaraj aspektas kelkaj el
la situacioj de tiu teatraĵo, ili tamen estas histori-bazaj.
Tio ne signifas, oni tion mem konstatos, ke ’La
justuloj’ estas historia teatraĵo. Sed ĉiuj personoj ja
ekzistis kaj kondutis, kiel mi diras. Mi nur provis
verŝajnigi tion, kio jam estis vera.” La teatraĵo estas
verkita ”pro respekto kaj admiro al geviroj, kiuj, eĉ
fronte al plej senkompata tasko, ne povis liberiĝi de
korvarmeco.” Memorinda restas la difino, kiun Kaliajev — la protagonisto — liveras por la amo: ”...ĉion
donaci, ĉion oferi, ne esperante redonon”.
Kvankam, ideologie kaj praktike, oni ne povas konsenti la atencon kiel rimedon por ”solvi” soci-politikajn aferojn, oni tamen devas agnoski la estetikan

Mendu ĉe UEA: 7,20 (por Nederlando 7,49) gld., plus

sendokostoj 10%.

Kunlaboro salutinda
Recenzas Renato Corsetti (Italio):

Lingvogvidilo Esperanto-hindia, de W. Kobelt, M.A.

Vyas kaj Yashovardhan. Zŭrich, 1979. 8p. 15cm.
Faldfolio.
Temas pri verketo, kies celo estas duobla: prezenti
specimenojn de la hindia lingvo al esperantistoj kaj
prezenti specimenojn de la Internacia Lingvo al hindoj. Ĝi enhavas proksimume cent esprimojn utiligeblajn de turistoj. Mi ne dirus, ke ĝi estas sufiĉa por traveturi la landon, sed ankaŭ tre ampleksaj tiuspecaj
”gvidiloj” ne sufiĉas. Interesa kaj relative ampleksa
estas la klarigo pri la hindia/devanagara skribo. Sendepende de ĝia praktika kaj propaganda valoro, tiu ĉi
verketo estas salutinda kiel bela ekzemplo de kunlaboro inter eŭropaj kaj triamondaj esperantistoj.
Mendu ĉe UEA: 1,50 (por Nederlando 1,56) gld., plus
sendokostoj 10%.

Unu ĝenerala,
alia specifa
Recenzas Leszek Kordylewski (Pollando):

Enkonduko en la teorian biologion de B. Meszaros.

Lieĝo: Someraj Universitataj Kursoj, 1976. 38p. 30cm.
La nuntempa ĉelkariologio kaj citotaksonomio de B.
Meszaros. Lieĝo: Someraj Universitataj Kursoj, 1976.
42p. 30cm.
La du SUK-kajeroj bone kongruas kun la alvoko de
prof. St^>p-Bowitz ”ni ne konsistu nur el poetoj”
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(Esperanto, febr. 1978, p. 26). Ambaŭ verkoj valore
kontribuas al la Esperanta scienca vortprovizo en unu
el la plej dinamike evoluantaj sciencobranĉoj: biologio. La eldonaĵoj havas ŝancon popularigi inter la
esperantistaro la plej fascinajn kampojn de la nuntempa biologio. Ni prikonsideru, ĉu la vivsciencaĵoj
ofte ne meritas pli da atento kaj interesiĝo ol beletraj
fantaziaĵoj?
Ni ne estu mallogitaj per la relative modesta aspekto
de la kursotekstoj. Ni ankaŭ ne pensu, ke temas pri
enuiga diskurso. Kontraŭe, precipe la unua verko, tre
klere, en poentigita ordo, prezentas la plej diskutatajn
natursciencajn problemojn: pri la ekesto de la vivo,
pri ĝia pasinta kaj nuna transformiĝado, kaj eĉ konsideras ĝian estontecon. Rilate al la lasta problemo la
aŭtoro diskutas ankaŭ la tre kontraŭdiran, kaj tial
fascinan ekzisteblon de la eksterteraj vivoformoj.
Pro la ĝenerala karaktero de la pritraktataj temoj, la
unua kajero trovos multe pli da legantaro ol la dua,
kiu estas pli specifa, postulanta certagradan orientiĝon
en la ĉelbiologio. Tamen, kiel eble plej simple kaj
klare ĝi prezentas la komplikan procezon de la ĉeldividiĝo, malsimplaĵojn de la strukturo de kromosomoj, ilian morfologian variecon kaj ties utilajn
konsekvencojn por taksonomio.
Domaĝe, ke la unua verko referencas preskaŭ ekskluzive la hungarlingvajn fontlibrojn. En la dua la listo de
cititaj aŭtoroj estas pli internacia, kio en ĉi-speca
internacilingva eldonaĵo certe reprezentas avantaĝon.
Alia malavantaĝo: kutima manko de la indekso de la
fakterminoj. Se ne eblas ĝin kompili, la eldonontoj
kaj aŭtoroj de la estontaj similaj verkoj bonvolu
almenaŭ substrekadi specife la terminojn en la lokoj,
kie ili estas klarigataj. Tio multe helpos la uzanton de
la verko, kiu ne legos ĝin de A ĝis Z, sed pro manko
de la esperantlingvaj fakterminoj utiligos ĝin kiel
manlibron. La substrekoj en la dua verko - ofte
aplikataj por emfazi kelkajn plej gravajn frazojn —
ne estas faritaj konsekvence en la tuta teksto; tio ne
tre helpas la leganton. En la unua verko tiaj substrekoj
tute mankas.
Mendu ĉe UEA: Enkonduko...: 9,30 (por Nederlando
9,67) gld.; La nuntempa ĉelkariologio...: 10,20 (por
Nederlando 10,61) gld. plus sendokostoj 10%.

Ne serĉu
amuzon
Recenzas James F. Cool (Usono);
La urbo de terura nokto de James Thomson (1834-

1882). E1 la angla trad. William Auld. Aabyh0j: Dansk
Esperanto-Forlag, 1977. 46p. 20cm. ISBN 87 85020
966.
Ĉi tiun James Thomson (ne la pli fama James Thompson de La sezonoj) apenaŭ konas eĉ anglalingvanoj.
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Rompita de ĉiaspecaj malsukcesoj, Thomson kronikis
sian malfeliĉon en pesimismaj poemoj kaj eseoj dum
la jaroj ĉ. 1870.
Lia ĉefverko, ĉi tie tradukita, estas fakte poemaro
konsistanta el dudek unu poemoj, variaj laŭ metriko
kaj strofo, kiuj interligiĝas per ripetiĝaj temoj. La
sennoma mio de la poemo rondvagadas tra dezertaj,
senlumaj stratoj, subaŭskultante plendojn de senkorpaj voĉoj kaj spektante apokalipsajn viziojn, en kiuj
belo, mistero kaj teruro koŝmare kunfandiĝas. La urba
teruro fontas pleje el la psika deprimiĝo de izolaj
unuopuloj, al kiuj ne plu valoras espero, amo aŭ Dio.
Kvankam la noktaj senceluloj sopiras tombopacon
kaj meditadas sinmortigon, ili nur daŭrigas la sensencan vivadon.
Thomson elstaras el inter samtempaj poetoj pro la
nekutima drasto de siaj imagbildoj kaj ideoj. Li ofte
pensigas pri Poe kaj Baudelaire, foje kvazaŭ anticipas
Eliot. La traduko laŭdinde redonas la metrikon kaj
rimformojn de la originalo, sed tia fidelo necesigas
fortan koncizigon kaj enigmecon. Ĉar la eksmodeco
de la angla malaperis en la traduko, la Esperanta
poemo efikas iom pli moderne ol la originalo. Oni
povus aserti eĉ, ke la tradukinto multe plibonigis la
poemon, precipe la lastajn erojn.
Oni ne serĉu en ĉi tiu poemo amuzon; sed ĝi certe
rekompencos atentan legadon per belaj kaj frapaj
nekutimaĵoj.
Mendu ĉe UEA: 4,50 (por Nederlando 4,68) gld., plus
sendokostoj 10%.

Korea mikspoto
Recenzas Hilary S. Chapman (Britio);

Eseo tra la kamparo, L. Hajpin (1917- ). Seoul: Ko-

rea Esperanto-Asocio, 1977. 113p. 15cm.

Jen kolekto de mallongaj eseoj, kiujn verkis aŭ tradukis
la aŭtoro inter 1950 kaj 1965. Ĝi estas stranga kunmetaĵo de poezio, studoj politikaj opinoj kaj personaj
rakontoj. Stranga, ĉar artikolo de angla pastro pri
korea teo kuŝas apud poezio kaj lingvaj notoj.
La plej bona kaj informplena ero traktas la korean muzikon. La militaj spertoj profunde influis la aŭtoron
kaj sekve la libron: ”Mi vidadis propraokule la formortadon de homoj amataj kaj respektindaj”. En
pluraj lokoj li pentras pensigan bildon pri milito. Lia
politika vidpunkto estas ofte emfazata. Pri la landa
Esperanto-movado enestas kelkaj artikoloj, sed eĉ sub
titolo kiel ”Esperanto-movado en Koreujo” aperas
politikaĵoj.
La lingvaĵon oni povus kritiki, sed mia ĉefa rimarko
rilatas al la elektitaj temoj. Kvankam oni povas lerni
multon el ĉi tiu neordinara libro, mankas ia fadeno por
interligi la enhavon.
Mendu ĉe UEA: 3,90 (por Nederlando 4,06) gld. plus
sendokostoj 10%.

Argentina novelaro (dua serio). E1 la hispana tr. Enio Hugo
Garrote. Laroque Timbaut: La Juna Penso, 1980 (fakte 1979).
61p. Mimeo. 21cm. LJP-broŝuro 137B. Ses noveloj de kvin mo»
demaj aŭtoroj. Prezo: 3,00 gld.
Begleitmaterial zum Selbstunterricht. Berlin: Zentraler Arbeitskreis Esperanto, 1979. 74p. 21cm. Gvidilo por la lemolibro
Taschenlehrbuch Esperanto de Dahlenburg kaj Liebig. Prezo:
6,00 gld.
Bela revulo, Geng geng. E1 la ĉina. Beijing: Fremdlingva Eldonejo,
1979. 38p. Pentris Jiang Cheng’an kaj Wu Daisheng. 21cm. 88Es-152P. Fablo pri la valoro de persistemo en lemado. Prezo:
1,20 gld.
Cent tridek tri tagoj (1930). Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1979 (2a eld.). 237p. Ilus. 18cm. ISBN 963 571 033 X.
Artikoloj kaj aliaj materialoj pri la unua, mallongviva, socialisma
registaro en Hungario (1919). Kun nova artikolo pri la tiuperioda
Esperanto-movado. Prezo: 12,00gld.
Ĉiela birdo (1916), Zsigmond Mdricz (1879-1942). E1 la hungara
trad. Istvan Nagy. Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1979.
44p. 20cm. ISBN 963 571 050 X. Novelo pri la sociaj streĉitecoj
en vilaĝa vivo. Prezo: 8,10 gld.
Decimala katalogo de la planlingva literaturo ĉe Universitata
Biblioteko de la Katolika Universitato en Lublino, Edward T.
Wojtakowski. Romo/Lublino: IKUE, 1979. ll + 304p. 24cm.
IKUE 9. Prezo: 24,00 gld.
E1 la nova ĝardeno/ Dal nuova giardino. Red. kaj trad. Dante Bertolini. Locarno: Edizioni Pedrazzini, 1979. 103p. 21cm. Bindita.
Antologio de la originala Esperanta poezio, de Zamenhof ĝis Ragnarsson, en paralelaj Esperanta kaj itala tekstoj. Prezo: 33,60gld.
Esperantologio kaj ties disciplinoj, La; Taskoj kaj rezultoj (1942),
Paul Neergaard (1907- ). Saarbrucken: Arthur E. Iltis, 1979
(fotorepreso). 29p. 21cm. Klasika superrigardo de la diversaj
fakoj de la esperantologio, kun bibliografio, iom ĝisdatigita de
R. Haupenthal. Prezo: 6,00 gld.
Esperanto; Une approche de la langue internationale. Paris: Union
Franpaise pour 1’Espdranto, 1979. 60p. Ilus. 15cm. Konciza gramatiko, dudirekta vortareto, adresaro de francaj esperantistoj kaj
aktualaj informoj pri la Movado. Prezo: 2,70 gld.
Fiera multkolora kateto, La, Geng Geng. E1 la ĉina^ Beijing:
Fremdlingva Eldonejo, 1979. 38p. Pentris Jiang Cheng’an kaj Wu
Daisheng. 21cm. 88-Es'-154P. Fablo pri paperkateto, kiu provas
eniri la vivon. Prezo: 1,50 gld.
Foĉjo kaj Ozak, Alexandra, Fabrice kaj Philippe. Aix en Provence,
1979. 13p. Ilus. 30cm. Rakonteto pri eskimo kaj foko, verkita
kaj desegnita de infanoj. Prezo: 4,30 gld.

Libro de romanoj, Vilmos Benczik (1945- ). Budapest: Hungara
Esperanto-Asocio, 1979. 229p. 18cm. ISBN 963 571 063 1.
Ampleksaj resumoj de la ses romanoj de la du unuaj originalaj
romanistoj de nia lingvo, de Kastelo de Prelongo (1907) de H.
Vallienne (1854-1908) ĝis Pro Istar (1924) de H.A. Luyken
(1864-1940). Prezo: 15,00gld.
Gvidlibro por supera ekzameno (1966). Red. Alfonso Pechan.
Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 1979 (2a eld. kompletigita).
370p. 18cm. ISBN 963 571 031 3. Kompendio pri la Esperantomovado kaj ties historio, pri la Esperanta beletro (originala kaj
traduka) kaj pri la metodologio de la Esperanto-instruado.
Prezo: 15,00gld.

Sciencaj komunikaĵoj 1979. Red. Ott6 Haszpara. Aldono al Budapeŝta informilo, juho 1979. 84p. Ilus. 23cm. Artikoloj pri medicino, akvomastrumado, arkeologio, geologio, sistemteorio ktp. de
diversaj aŭtoroj, ĉefe hungaraj. Prezo: 12,00 gld.
Se comprendre entre africains, Claude Piron (1931- ). Rotterdam:
UEA, 1979. 16p. 21cm. ED-5F. Prezo: 3,00 gld.
Sociologio, ĝia historio kaj problemoj, Peter G. Forster. Liege:
SUK, 1976. 130p. 30cm. KT29. Kun terminaro kaj bibliografio.
Prezo: 22,50 gld.
Sindikatismo; Sovetoj (1936), Anton Pannekoek (1873-1960).
E1 la angla tr. Kribo. Laroque Timbaut: La Juna Penso, 1980
(fakte 1979). 27p. Mimeo. 21cm. LJP-broŝuro 134B. Du artikoloj. Prezo: 2,10 gld.
Clayton, Horace: Suno tra nuboj; Aŭtobiografio, Horace Clayton
(1896- ). Glasgow: Kardo, 1979. 51p. Mimeo. Ilus. de Ruth
Goodheir. 21cm. ISBN 0 905149 09 2. Memoraĵoj de angla esperantisto. Prezo: 6,00 gld.
Supoj; Receptaro de elektitaj sudbohemiaj manĝoj, Irena Papimlkova. Ĉeske Budejovice: EK La Progreso, 1979. 1 5p. Ilus. de
Vaclav Morava. 30cm. Prezo: 2,10 gld.
Svĉtadil bez tlumoĈnikft (Kontinento sen interpretistoj), Oldrich
Knichal. Praha: Ĉesky esperantsky svaz, 1978. 132p. 20cm. Pri
la monda lingvo-problemo kaj la Internacia Lingvo. Prezo: 4,50
gld.
Tio okazis inter la jaroj 2000 kaj 3000; Antaŭvido pri homaro
kun atombombo kaj sen Kristo, Huberto Rohden. E1 la portugala trad. Delio Pereira de Souza. Rio de Janeiro: Spirita Eldona
Societo F.V. Lorenz, 1978. 38p. 18cm. Futumovelo laŭ spiritisma idearo. Prezo: 1,80 gld.
Vintra vojaĝo; 24 poemoj (1827), Wilhelm Mŭller (1794-1827).
E1 la germana trad. Mad Mevo (ps. de M. Stakian-Vuille). ŭenevo:
Esperanto-Grupo ”La Stelo” 1978. 16p. 21cm. Romantika poemciklo, por kiu Franz Schubert komponis muzikon. Prezo: 2,40 gld.
Vivendo, Lina Gabrielli. Ascoli Piceno: Gabrielli, 1979. 189p.
20cm. Plejado 6. Originalaj poemoj, kun tradukoj en diversaj
lingvoj fare de geamikoj de la aŭtorino. Prezo: 17,40 gld.
Vortoj de kamarado E. Lanti(1931), E. Lanti(ps. de Eugene
Adam, 1879-1947). Laroque Timbaut: La Juna Penso, 1979
(fotorepreso). 191p. 19cm. LJP-broŝuro 132A. Esearo de la fondinto de SAT kaj ”sennaciismo”. Prezo: 9,00 gld.
Diversaĵoj:

Gluafiseto ovala. 5x7cm. ”Esperanto Internacia Lingvo” Verda,
blanka kaj nigra, sur vakspapero. Prezo de 10 ekzempleroj (minimuma mendo): 1,20 gld.
Glusteloj. 18 diversgrandaj verdaj steloj, gludorsaj sur vakspapero.
Prezo de 10 folioj (minimuma mendo): 1,20 gld.
Horo da opozicio. Kantas Canfranko (Mole) kaj Guljo (Kapa). E1
diversaj lingvoj trad. Renato (Korseti). Pizo: Edistudio, 1979.
Kaseto stereofona, 60 min. Kun tekstlibreto (23p., 21cm.). Muzika Kulturo P-l. 21 politikaj protestkanzonoj, kun komunisma,
anarhiisma aŭ etnisma tendenco. Prezo: 12,00 gld.
Salutkarto ”Aŭtuna promenado”. Kolora foto. Teksto en la bretona kaj Esperanto. Prezo de 10 ekzempleroj (minimuma mendo):
7,50 gld.
Salutkarto ”Riverfluo”. Kolora foto. Teksto en la bretona kaj
Esperanto. Prezo de 10 ekzempleroj (minimuma mendo): 7,50gld.
Sven kaj Siv. Kantas Reine Svensson. Kung&lv: Esperanto-Disko
AB, 1979. 18cm. 45t/m, duflanka. RS 001. La titola kanto protestas seksan malegalecon. Aliflanke troviĝas la tradicia ”Vivu la
stel’” Prezo: 8,40 gld.
Venos liber’. Kantas Marĉela Fasani. E1 diversaj lingvoj trad.
Renato Korseti. Pizo: Edistudio, 1979. Kaseto stereofona, 35
min. Kun tekstolibreto (24p., 21cm.). Muzika kulturo P-2. 12
protestkanzonoj el minoritataj lingvoj, ĉefe la eŭskera (vaska).
Prezo: 12,00gld.

LIBROSERVO DE UEA, Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ
Rotterdam, Nederlando, ne akceptas mendojn, kiuj ne atingas
la minimuman mendosumon de 15,- guldenoj. A1 la netaj prezoj
de libroj sendotaj al adresoj en Nederlando aldoniĝas 4% kaj al
tiuj de diskoj, insignoj k.s. 18% por la enlanda imposto. A1 ĉiuj
netaj prezoj aldoniĝas 10% por la sendokostoj. Tamen, la sumo
de la sendokostoj estas minimume 3,— gld.
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Ĉi tiun rubrikon redaktas: IAI\I JACKSON, 6A Eastcombe Road, VVeston-super-Mare, Britio BS23 2TQ

Unua bulteno de IJK
Jam aperis la unua bulteno de la 36a Internacia Junulara Kongreso, kiu okazos en Rauma, Finnlando, de la
25a de julio ĝis la 1-a de aŭgusto 1980. Gi estas havebla de la konstanta adreso de la Kongreso: Anundilankatu 3, SF-26100 Rauma 10, Finnlando. La limdato
por kotizoj (vidu nian oktobran numeron, p. 175) en
la unua periodo estas la 31 a de decembro 1979.
JUNULARAJ KLUBVESPEROJ:

Tiu grava dua paŝo
KIEL TENI la intereson de gejunuloj post la fino de
kurso por komencantoj? Jen unu el la demandoj diskutitaj dum dana renkontiĝo en As Vig, fine de septembro. La grupanoj venis el pluraj lokoj. Oni ĝenerale
konsentis, ke estas pli facile varbi al kurso, ol poste
teni tiujn gejunulojn en funkcianta junulara Klubo.
La diskuto ne restis ĉe la teoria nivelo. Oni tuj ellaboris praktikan projekton. Montriĝis, ke ekzistas tra la
Movado amaso da ideoj, konsiloj, ludoj, kvizoj kaj
programeroj, kiuj lielpos al klubgvidantoj organizi
allogajn kunvenojn. Pli-malpli ĉiu kursgvidanto trovas,
ke oni rapide progresas tra la gramatiko, sed mankas
simpla ekzerco-materialo, por firmigi la lernitajn lecionojn en agrabla maniero. Tro ofte kursanoj reiras al
sencela ”krokodilado” post la kursohoro. Necesas zoi
ge preparitaj aranĝoj por interkonatigi la kursanojn,
krei ĝuindan etoson kaj samtempe instigi parolan uzoi
de la lingvo. Urĝas en tiu situacio kiel eble plej frue
enkonduki okupojn, kiuj utiligas eĉ etan scipovon de
Esperanto por atingi iun praktikan rezulton, ekz. per
korespondado aŭ alispeca internacia kontakto.
Plejofte, kursgvidantoj devas mem elpensi tiujn aktivajojn kaj verki propran postkursan materialon, ĉar
malmulto ekzistas en bone eldonita formo. Certe, kuŝas
en cento da klubejaj ŝrankoj kaj mansardoj de kursgvidantoj montoj da uzeblaj ideoj. Maksimume, tiuj ideoj
sukcesas aperi, plejofte nacilingve, en modestaj libretoj
kun limigita disvastigo. Dume, pedagogoj kaj gvidantoj
tra la mondo elspezas amason da tempo kaj energio
por plurfoje fari similan laboron.
TEJO kaj anoj de la Esperanto-klubo en Hamburgo
kunlaboros por arigi kaj eldoni en taŭga vesto tiun materialon. TEJO faros la alvokojn kaj parte aŭ tute prizorgos la eldonadon. La hamburganoj kolektos kaj redaktos la materialon.
Do, nun ni faras alvokon. Kiu iam devis gvidi Esperanto-grupon, junularan aŭ ne, kaj devis elpensi aŭ trovi
aktivecojn, bonvolu sendi siajn ideojn al la suba adreso.
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La ideoj ne nepre devas havi rekte instruan karakteron,
ankaŭ pure distraj estas bonvenaj. Instruaj amuzaĵoj por
veraj komencantoj estas bonvenaj, kiel ankaŭ por grupanoj, kiuj jam kapablas konversacii en Esperanto. Kiu
mem ne pretigis tiujn materialojn eble tamen scias pri
libro aŭ broŝuro kun bonaj ideoj. Bonvolu tion sendi,
eĉ se ĝi estas parte aŭ tute nacilingva. Ĉiu kontribuanto
de ideo, kiun ni presigos, ricevos senpagajn ekzemplerojn de la eldonota libreto. Sendu do ĉion al: Lisbeth
Coster, Gahlengraben 7a, D-2000 Hamburg Langen
horn 62, FR Germanio.

Post „Varbato”
INTER la ĉefaj eroj en la IJK en Austerlitz estis ”Varbato”. Tiu varba debato celis meti en la fokuson la
gravan, ofte ignoratan demandon: kiel plibonigi kaj
efikigi niajn informadon kaj varbadon de novaj personoj. Ekster la Movado ni devas varbi por Esperanto
ĝenerale, precipe sur la loka nivelo; interne, la varbado
devas orientiĝi al TEJO.
Partoprenis la debaton ĉirkaŭ 70 personoj, kiuj dum
kvar horoj intense traktis esencajn aspektojn de varbado. Sub gvido de Stefan MacGill oni diskutis kvar ĉeftemojn en apartaj grupoj: la elementa kurso — kaj
kio poste; efika uzado de amaskomunikiloj; varbado
kadre de aliaj asocioj; kaj la situacio de TEJO. Ni atingis multajn interesajn konkludojn, kaj la rezultoj, precipe ĉe la unuaj du temoj, estas aplikindaj ne nur por
junularaj grupoj. Ili meritas do la atenton de ĉiuj. Petu
resumon de la konkludoj de Amri Wandel, Hakalir-str.
15, IL-64245 Tel Aviv, Israelo.
Pri TEJO mem, venis pluraj sugestoj: doni pli da servoj al la membroj, informadi pri la avantaĝoj de membreco, eldoni revuon aŭ angulon de revuo por komencantoj, ekapliki pli malaltan kotizon por tiuj malpli ol
18-jaraj, ligi Pasportan Servon al TEJO-membreco.

Ĉu troviĝos akvo
por la muelejoj?
LA MUELEJOJ DE METILERNANTOJ (franclingve:
les Moulins des Apprentis) estas asocio kiu komencis
en 1952 ripari malnovajn akvomuelejojn en la centra
Francio (ĉe la rivero Creuse), kun la helpo de junaj
volontuloj (ne nur metilernantoj).
La iniciatinto, Charles Chareille (ĉiu nomas lin ”Tonton”), dekomence favoris la uzon de Esperanto en
tiuj internaciaj labortendaroj de gejunuloj, konstruigis
specialan ”Paviljonon de Esperanto”, daŭre atentigas
la legantojn de sia (franclingva) revuo pri Esperanto,
ktp.
Etektive multaj esperantistoj, junaj kaj nejunaj, francaj kaj nefrancaj, de post 1952 laboris en la Muelejoj
kaj foje instruis tie la Internacian Lingvon. En la jaroj
1966-67-68 okazadis tie kursoj organizitaj de TEJO,
kaj la revuo Kontakto en 1968 dediĉis apartan, riĉe

ilustritan numeron al tio. Tiu numero de Kontakto,
kun la titolo ”Labortendaroj-Chantiers-Workcamps”
(en 3 lingvoj pro informa uzo al neesperantistoj) estas
ankoraŭ aĉetebla ĉe Ia suba adreso (2,70 gld. afrankite).
En julio 1979 tri esperantistoj laboris kaj instruis en la
Muelejo (tiu de Piot, la ĉefa). A1 ili Tonton ripetis sian
inviton, ke esperantistoj organizu konstantajn labortendarojn en Piot kaj/aŭ en la muelejo de Malval (pli
malgranda, ĉarma), kaj Esperanto-kursojn por la centoj da gejunuloj kiuj ĉiusomere venas por labori, lerni
kaj amuziĝi tie.
Post konsulto de diversaj Esperanto-organizaĵoj kaj
esperantistoj en Francio, jen nun la demando al vi,
junaj kaj nejunaj esperantistoj diversnaciaj: ĉu vi par-

MONATO

internacia magazino sendependa

toprenus tian laborloĝadon en Piot aŭ en Malval, se ĝi
estus organizata? Vin atendus primitivaj tendaraj vivkondiĉoj, malhavo de urbaj amuzoj, sed anstataŭe
belega naturo, ofte bela vetero, amika etoso, instrua
kaj permana laboro, kaj evidenta utilo de tiu laboro.
Kostoj estos ĉ. 25 francaj frankoj tage (loĝado, manĝado, asekuro ktp.).
Se vi rapide reagas, ni povos fiksi la datojn de restadperiodoj en 1980 kaj plani la laboron laŭ la kompetentoj de la partoprenontoj. Bonvolu indiki viajn
kapablojn en manlaboro, instruado de Esperanto, aliaj
temoj pri kiuj vi povus eduki/instrui, kaj la periodon
dum kiu vi povus partopreni. Sendu la respondon al:
H. Bakker, Kastelenstraat 231, 1082 EG Amsterdam,
Nederlando.

SEMAJNO mortis, vivu

MONATO

internacia magazino sendependa
Eldonanto: Torben Ke/)/et/STAFETO
Ĉefredaktoro: Stefan Maul

40 paĝoj DIN A4 - riĉe ilustrita
11 kajeroj jare - jara abono:
49,50 gmk aŭ 800,- b.fr.

Ekde januaro 1980 aperas ĉi tiu revuo kun multaj interesaj artikoloj el ĉiuj kampoj de modema
vivo: politiko, ekonomio, kulturo, scienco, tekniko, modo, kuirarto, sporto, turismo kaj multaj
aliaj. Kun apartaj paĝoj por infanoj kaj junularo, kun distraĵoj, noveloj, satiroj, enigmoj kaj
konkursoj.
Propraj kunlaborantoj en pli ol 40 landoj de ĉiuj kontinentoj.
MONATO estas la revuo por esperantistoj de ĉiu aĝo, ĉiu medio, ĉiu lando. Tuj abonu!

X--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al eldonejo TK/STAFETO, Heidevveg 20, B-2120 Schoten, Belgio
poŝtĉekkonto 000-0422856-33

Jes, ankaŭ mi volas legi la revuon MONATO.
Mi abonas por 1 jaro □
Mi petas pliajn informojn □
Nomo :

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

Adreso: ------------------------------------------------------------ ------------

Skribu

maŝine aŭ preslitere

esperanto 1979 novembro /195

SERGEJ GRIGORJEVIĈ RUBLOV
(1901-1979) mortis la 8an de julio

en Odeso, Soveta Unio, post sesdek
jaroj kiel esperantisto. En 1925 li
elektiĝis al la Centra Komitato de
Sovetunia Esperantista Unuiĝo, en
1929 al la internacia Lingva Komitato. Lia ruslingva Esperanto-lemolibro (1928) estis tradukita en la
ukrainan, germanan, francan kaj
bulgaran lingvojn. Liaj tradukoj I.a
kemio de 1’universo (1925) kaj I.a
vojo al scienco de estonto (1928),
ambaŭ de A. Fersman, aperis ĉe
SAT, kiel ankaŭ la sciencfikcia
romano de A. Bogdanov Ruĝa stelo
(1929), kies kolektivan tradukon
redaktis Rublov kaj N. Nekrasov.
Manuskripte li postlasis ampleksajn
leksikografiajn laborojn kaj multajn
poeziajn tradukojn el la rusa, el kiuj
ĉi-jare eldoniĝis Elektitajfabloj de
I.A. Krilov.
VICTOR LEBRUN (1882-1979),

iama sekretario de Leo Tolstoj, forpasis komence de septembro en Le

Puy Sainte Reparade (Francio). Laŭ
instrukcio de Tolstoj, kiun li ekkonis en 1900, Lebrun lernis Esperanton, kaj poste li verkis en la
Internacia Lingvo sian memorlibron
Leo Tolstoj; La homo, la verkisto
kaj la reformisto, kiu aperis ĉi-jare.
MARIO BARDINI (1896-1979) for-

pasis la 25an de junio en Mantova,
Italio. Aktiva esperantisto de post
1934, li fariĝis docento de Itala
Instituto de Esperanto kaj honora
prezidanto de Mantova E-Grupo. Li
verkis la lernolibron Per imparare
T Esperanto (1 969).
GERHARD VOGEL (19 10-1979),

multjara fakdelegito pri turismo en
Kolonjo, FR Germanio, mortis post
longa malsano la 30an de marto.
MIECZYSLAW SYGNARSKI
(1889-1979), honora membro de

UEA, forpasis meze de ĉi tiu jaro en
Krakovo, Pollando. Dum preskaŭ
duona jarcento li aktivis en la pola
Esperanto-movado kiel gimnazia

instruisto kaj poste universitata lektoro de la Internacia Lingvo kaj kiel
aŭtoro de pluraj lernolibroj. Prof.
Sygnarski vekis intereson kaj simpation por Esperanto inter multaj
polaj eminentuloj kaj institucioj,
ekzemple en 1948 verkante memorandon por Unesko pri Esperanto,
kiun subskribis i.a. la vicministro pri
klerigo de Pollando. Pasintjare
aperis lia traduko de Tra dezerto kaj
praarbaro, porjunula romano de la
klasika pola verkisto H. Sienkiewicz.

Norvegio

• Esperanto-klubo en Sauda ricevis
ankaŭ ĉi-jare komunuman subvencion (1 500 norvegaj kronoj, t.e. ĉ.
600 gld.), pro sia kultura aktiveco.
La prezidantino de la Klubo, Elna
Matland, prelegis en lernejo de najbara loko al 1 20 gelernantoj, kiuj
venontjare rajtos elekti Esperanton
kiel lernofakon. Komence de oktobro s-ino Matland intervjuiĝis en la
regiona radio pri sia partopreno en
la 64a UK en Lucerno.
• Sekve de la Pupteatra Internacia
Festivalo en Troms^, en junio pasintjare la norvega televido unuafoje en
sia historio (!) enprogramigis, meze
de aŭgusto ĉi-jare, du elsendojn pri
Esperanto. Temis pri intervjuo, kiun
”faris” la populara norvega pupo
”Titten Tei” kun la infanoj el Jugoslavio kaj Norvegio, kiuj partoprenis
la Festivalon. Tio konsistigis la unuan, 20-minutan elsendon. La dua,
duonhora, dediĉiĝis al la jugoslava
pupteatra spektaklo Ludoj sen fino,
kiu konsistis el E-tekstoj kaj muziko.
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• Italio: TEJO iam kapablis organizi publikajn surstratajn manifestaciojn pri
Esperanto, sed tiuj iniciatoj (Tyreso 1969, Graz 1970) jam delonge forgesiĝis.
Tamen, ne ĉie. En decembro pasintjare, katalunoj en Sabadell (Hispanio) plene surstratigis sian Semajnon de Homaj Rajtoj kaj Esperanto. Nun ankaŭ italoj manifestaciis publike: La 26an de oktobro, GASFE (itallingva mallongigo
por Grupo por Agado en la Lernejoj por Eŭropa Federacio) organizis demonstracion en Romo, antaŭ la sidejo de la itala nacia televido RAl. Ĉirkaŭ 40
manifestaciantoj postulis televidan debaton pri la lingvo-problemo en Eŭropo.
La sloganoj montras, ke oni favoras Esperanton kiel solvon de la problemo.
La itala novajagentejo ANSA raportis pri la manifestacio al la tuta gazetaro.

Svislando

• Kvankam la 64a UK okazis iel
preter la atento de parto de la svisa
Esperanto-movado, sentiĝas nun tie
pli forta interesiĝo pri la Internacia
Lingvo. En Lucerno mem komenciĝis nova kurso kun dudeko da partoprenantoj. Meze de novembro ekos
kurso ankaŭ en Berno, dum en Lokarno (tie okazis ILEI-konferenco)
jam okazas tri kursoj, el kiuj unu en
la porinstruista lernejo.
Peruo

• Janet Skotte, la plej vigla aganto
por la Internacia Lingvo en Peruo,
informas, ke en la ĉefurbo Lima nun
funkcias du kursoj, el kiuj unu estas
en la Universitato Federiko Villareal.
Ankaŭ en la urboj Chiclayo kaj Trujillo, norde de Lima, okazas provoj
vigligi Esperanto-agadon.
Jugoslavio

• Laŭ la nacilingva informa bulteno
Esperanto, kiu jam du jarojn aperas
en Beogrado, en Jugoslavio nun aktivas 81 Esperanto-societoj. Du trionoj el ili troviĝas en Serbio (30) kaj
Kroatio (24).
• 300 gejunuloj lernis Esperanton
en tri junularaj labortendaroj ĉi-jare
en la jugoslavia respubliko Bosnio
kaj Hercegovino. Temis plejparte pri
gejunuloj el lokoj sen organizita Esperanto-movado.

Sindikatoj

• La Brita Sindikata kaj Kooperativa Esperanto-Grupo kunvenis en
la brita parlamentejo en Westminster
la 30an de oktobro. La kunvenon gvidis S. Bidwell, parlamentano, kiu
parolis i.a. pri la akriĝo de la lingva
demando en la Eŭropa Komunumo
pro la baldaŭa aliĝo de Greklando
kaj Portugalio. La Londona Kooperativa Societo, unu el la plej grandaj
tiaspecaj organizajoj en la mondo,
baldaŭ komencos publikigi informmaterialojn en la Internacia Lingvo.
Fervojoj

• Ses fervojaj horarlibroj nun enhavas klarigojn ankaŭ en la Internacia Lingvo. A1 la ŝtataj fervojoj de
Bulgario, Danlando, Italio, Hungario kaj Pollando, kiuj jam de jaroj
aperigas Esperantajn klarigojn, nun
aldoniĝas ankaŭ Ĉeĥoslovakio, kun
tre detalaj instrukcioj, kiel uzi la
horaron. Oni povas subteni tiun iniciaton per poŝtkarto al: Ministerstvo
dopravy, Prikopy 33, CS-1 10 00
Praha 1, Ĉeĥoslovakio.
Informado

• Post la Kongreso en Lucerno, soveta novaĵagentejo APN disvastigis
tre ampleksan intervjuon kun prof.

Mahomet Isajev, prezidanto de Asocio de Sovetiaj Esperantistoj. La intervjuon publikigis multaj sovetaj
ĵurnaloj kaj revuoj.
• Fine de septembro, 25-minutan
intervjuon pri Esperanto havis en la
Nacia Radio de Hispanio A. Tur Thomas, vicprezidanto de Hispana Esperanto-Instituto, kaj Jukio Hiray,
vizitanto el Osako (Japanio).
Premioj

• En la 19a aranĝo (inkluzive do de
tiuj en la komenco de la jarcento)
de la literatura konkurso Internaciaj
Floraj Ludoj, organizata en Hispanio, la premioj ĉi-jare distribuiĝis
jene; ”Natura floro” al Aldo de’ Giorgi (Italio) pro ”Mi vin amas”; subpremion en la sama kategorio gajnis
Julio J. Juanes (Hispanio); ”Jasmeno” ne estas aljuĝita, sed subpremion
gajnis J. Ferrer Serrano (Hispanio);
”Violo” iris al Julio J. Juanes (Hispanio) pro ”Preĝo”, dum subpremion en tiu kategorio gajnis Lina Gabrielli (Italio); Zora Heide (Svedio)
gajnis eksterordan premion por poezio, kaj ĝin koncernis ĉiuj menciitaj
premioj. Bernard Golden (Hungario)
gajnis premion pro sia prozaĵo ”Fetiĉoj kaj fotoj”; subpremio proza iris
al Ben-Alter Jahiel (Israelo).

Angelova

• Maria Angelova, konata operkantistino el Bulgario, sukcese koncertis
antaŭ kelkaj monatoj en la italaj urboj Lavagna, Venecio, Vicenza, Ravenna kaj Bologna. La koncertoj ligiĝis, kompreneble, al Esperanto kaj
al la Internacia Jaro de la Infano. Loka televido en Bologna elsendis tuthoran programon kun Angelova.
Peevski

• Prof. Vasil Peevski, mondfama
bulgara geodeziisto, membro de la
Honora Patrona Komitato de UEA,
antaŭ nelonge elektiĝis prezidanto
de Internacia Federacio de Geodeziistoj. Laŭ la reguloj de tiu granda
organizaĵo, prof. Peevski, kiu ĝis nun
estis vicprezidanto, ekfunkcios en
sia prezidanta posteno nur en 1982.

• Pri Vjetnama Pacdefenda Esperantista Asocio ne venas ajnaj informoj lastatempe. Tamen, antaŭ kelkaj monatoj, Nguyen Van Kinh, ĝia prezidanto, estis
en Tallinn (Soveta Unio) kaj tie renkontiĝis i.a. kun la konata Esperanta poetino Hilda Dresen, honora membro de UEA.
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ekzameno
Redaktas: B. Golden,

e

Csikasz u. 11.111.3
H-8200 Veszprem, Hung.

DEMANDO 30
(la respondo aperos en nia
decembra numero)

toj, eĉ la stratvendistoj kun siaj ruzajoj, kaj la policistoj, kiuj sindone
klopodas, plej ofte vane, por endigigi
la trafikon, - ĉio havas apartan ĉarmon al paca gapanto.
A

C. ... estas tute alia. Gi estas pli lu-

ma. Kaj pli simpla. ... komenciĝas je
simpatiaj dometoj, kvazaŭ faritaj el
ludkartoj. Kiam mi estis alvenanta,
ili flugis, kvazaŭ pelataj de Tvento,
preter spegidvitroj de nia rapida vagonaro. Ciuj ili identas, dronante en
verdajo de legomĝardenoj, ĝardenetoj
kaj florejoj. ... Sed jen komenciĝas
ŝtonaj konstruajoj, rezervaj relvojoj,
fabriktuboj. La vagonaro surflugas
viadukton, disjetante tondron en
asfaltajn stratojn. ... Nigra asfalto,
en kiu mi vidas mian respegulon.
Senfina ĉeno de aŭtoj. Senfina torento da homoj. Mirindaj duetaĝaj
aŭtobusoj...

Tiu ĉi demando temas pri kvin urboj priskribitaj en originalaj romanoj en Esperanto. Ĉu vi povas diveni
la nomojn de la urboj? Kiuj estas la
ĉefrolantoj, kiuj vizitas tiujn urbojn?
Inter la aŭtoroj de la romanoj estas
po unu franco (du verkoj), hungaro,
Ĉ. Ni pluvojaĝis. Post kelkaj minutoj
polo kaj ruso. Du urboj estas en la
ni troviĝis, sen ia enkonduko, en urbo.
sama lando, unu urbo estas antikva,
Sekvis unu- kaj duetaĝaj domoj. Ciu
alia estas fikcia, kaj la kvina nunlaŭ la sama stilo, kiel tiuj sur la kamtempe estas dividita sub la adminispoj. Komence mi miradis, sed poste
tracio de du ŝtatoj.
la granda unuformeco vekis en mi
A. Nia aŭtomobilo skusaltetas tra la
manksenton. ...
stratoj. Malrapide ni devas veturi. La
Sed ni renkontis des pli multajn aŭstratoj estas tro malvastaj, la vojoj
tro aĉaj kaj la pavimo tro malglata.... tojn kaj elektrajn tramvagonojn. Tiuj
”Nu”, mi konsolas, ”ni poste elveturos sur la ’Via Appia’aŭ sur la ’LeIIHI
gionan Strategon’. Tie ni povos raI II
pidegi... ”...
I lllllllllllll lllll
Tondre! Mi ekscitiĝas. Si volas nun
viziti nepre la koloseon kaj turmentas N-ro 529
Karolo-n, ke li nepre veturu laŭ la
PĈK DE SVISA ĈEFDELEGITO
plano! Mi vane provas konvinki ŝin,
ke tiu koloseo ankoraŭ ne estas
En la oktobra numero ni anoncis
konstruita ...
novan ĉefdelegiton/kotizperanton
de UEA por Svislando: s-inon FloB. La grandaj bulvardoj, kiuj de la
rence Cool-Cote, CH-6082 Wasserpreĝejo Madeleine ĝis la Placo de la
Respubliko vibras konstante sub mar- wendi. Ni povas nun aldoni la poŝtĉekkonton de s-ino Cool-Cote:
telanta pulso de febra vivego, pre34-4928. Antaŭdankon pro ĝustazentas pli da distrajoj ol internacia
tempa kotizado!
kermeso. La magazenoj, kun siaj
bonguste prezentitaj artikloj de ...,
NOVAJ DUMVIVAJ MEMBROJ
la kolora movado sur la terasoj de
Nederlando: F-ino E. Otto.
kafejoj, la diverseco de TpromenanA

I ll

I 'S' fSIIII

lfi

Isaj Dratvver

PRI INTERNACIA LINGV0
dum iarcentoi
(DUAELDONO)

Necesa por ĉiu serioza esperantisto. Entute 360 paĝoj. En la indekso 757
nomoj. Prezo: 30,00 ned. guldenoj plus 10% sendokostoj.
Mendojn akceptas la sola distribuanto: la Libroservo de UEA. La revendistoj havas la kutiman rabaton.
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kuradis preskaŭ senbrue kaj kun tia
rapideco, ke mi miris, kiel ni povis
eviti
karambolon.
*
Ce la stratanguloj ni trakuris superkaj subvojojn, krome, jen super, jen
sub ni galopis elektraj rapidvagonaroj
kun terura rapideco kaj preskaŭ
tombsilente. Baldaŭ mi konstatis, ke
la radoj de la vagonaro ne estas el
fero, sed el ia stranga, senbrua materialo.
D. Tuj lin frapis la du ĉefaj karakterizoj de .... Lumo kaj bruo. Luma
estas ... pro sia situo ĉe marbordo
etendiĝanta senbare ĝis malproksimaj
horizontoj, sub ĉielo ĉiam serena,
kie energiaj ventoj, senlacaj purigistoj de Tatmosfero, forbalaas ĉiun
nubajon jam dum ĝia formiĝo. Brua
ĝi estas, ĉar ĝi estas havenurbo en
afabla sudo. Surteriĝantaj maristoj
bezonas, per ĝojaj krioj, kompensi
la silenton de longa vivado surŝipa.
Senhalta trafiko densiĝas ĉirkaŭ la
havenoj; al-kaj-reveturado de kaleŝoj,
aŭtomobiloj, ŝarĝportiloj, tramveturiloj, ne estas ebla sen bruo. La
surĉara komerco de Tstrato, la fiŝistoj, la kafejterasoj, vokoj kaj kontraŭvokoj en ĉiuj lingvoj, kaj la internacia imperativo de Tpolicista fajfilo, ĉio ĉi plisonorigas la fonon.

SOCIETO ZAMENHOF 1979

JAP: 220 Toyozo Nisikawa; 221
Syozi Hosonuma; 222 Koiĉi Ŝimizu;
223 Sonoko Kuzume. FRG: 224
Elise Woller.
DONACOJ 1979 (Gld.)
ĝis la 31-a de oktobro

FONDAĴO AZIO-AFRIKO: Nederlando: W. Rodenhuis 100,00. Sumo
ĉi-jara 4 012,75.
FONDAĴO CANUTO: Norvegio:
Aage Falch 12,00; Esperanto-Klubo
Bod0 16,01. Sumo ĉi-jara 1 870,61.
FONDAĴO OFICEJA ILARO: Belgio: Ges-roj Debrouwere-Boudens
679,96; F-ino S. De Weerd 137,20;
S-ino E. Ernst 205,80. Svedio: E. Carlen 545,62. Sumoĉi-jara II 977,12.
ĜENERALA KASO: Nederlando:
W. Akkerman 16,40. Diversaj malgrandaj 5,17. Sumo ĉi-jara 6 672,83.
A1 ĉiuj tre koran dankon!

UEA

Uzitaj poŝtmarkoj alportos ĉi-jare al

TARIFO: Ĉiu vorto kostas 0,75 gld.
(1 int. resp. kup.). Pri la enhavo respondecas nur la anoncantoj mem.
Pri muziko, belarto, filmoj, kores-

pondus 20-jarulo: Nikolaj Bojaĝiev,
Str. G. Georgiev 3, Rakitovo, Pazarĝik, Bulgario.

Instruistoj bezonataj por scienco kaj
tekniko. Mi komencas organizi korespondan kursaron, por kiu la studentoj (15—25-jaraj) pagos. Interesitoj
sendu skizojn de proponitaj kursoj.
Mi kunordigos la proponojn kaj respondos kun specifaj petoj. Inĝ. R.
Kent Jones, 452 Aldine, Apt. 501,
Chicago, IL 60657, Usono.

Pri arto, vojaĝoj, sporto, korespon-

dus tutmonde 19-jarulo: Hosein
Meyari, p/a Dorfeshan, St. Bahman
6, Karaj-Hesarak, Irano.( Dekstra
foto ĉi-sube).

Tutmonde korespondi deziras: f-ino

Sarvar Rohani, Box 248, Science
College, Asrar Street, Meshed, Irano.
(Maldekstra foto ĉi-supre).
Mi deziras korespondi tutmonde pri

libroj, gazetoj kaj aliaj temoj: f-ino
Ateleh Khanlow, Khomaini St.,
Bank Omran, Tabriz, Irano (Meza
foto ĉi-supre).
46 diapozitivoj por prelegi pri Esperanto al laikoj. Informas: Lentaigne,
3 avenue Gaillarde, F-34000 Montpellier, kontraŭ respondkupono kaj
koverto kun adreso.

Kio estas la kurzo por la Stelo? La
respondon vi trovos en la Bulteno
de Universala Ligo.
Naturistoj/nudistoj! INOE invitas

vin: aliĝu, legu nian gazeton, renkontiĝu venontjare sur naturista tereno! Informojn kaj aliĝilon petu de
H. Welger, Bismarckstr. 28, D-3550
Marburg, F.R. Germanio.
Vojaĝonte al Ĉehoslovakio aŭ Greklando, skribu jam sufiĉe frue al la

Centra Oficejo de UEA por peti cirkuleron kun utilaj informoj: UEA,
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ
Rotterdam, Nederlando.

40-jara inĝeniero deziras letergeamikojn tutmonde: Valentin Ovĉinnikov,
pr. Lunaĉarskij 39/1, Kv. 164,
SU-194291 Leningrad, Soveta Unio.
Bona decembra donaco al viaj ge-

18-jarulo volas korespondi tutmonde
pri ĉiuj temoj kaj interŝanĝi bildkartojn: Marko Truszkowski, Ul.
Gabinska 39, PL-O9-5OO Gostynin,
Pollando.

amikoj kiuj volas helpi blindulojn:
”Ne tiel sed ĉi tiel”. Mendu ĉe UEA
(2,70 gld.).

Verkaron de Bruno Migliorini en kaj

Mortisje 17-8-1979
en Melsbroek (Belgujo) Mieke Demaertelaere. Ŝi naskiĝis
je 20-2-1930 en Halle
(Belgujo). En 1952
ŝi malsaniĝis de multobla sklerozo. La simpatio de la esperantistaro plimildigis ŝiajn suferojn. ,

pri Esperanto pretigas por eldono
grupo de italaj esperantistoj. En la
ĵus aperinta itallingva bibliografio
mankas indikoj pri la artikoloj de
Migliorini en eksterlandaj E-periodaĵoj. Tiurilatajn informojn sendu al:
Silvio Stoppoloni, Via Guerrazzi 18,
1-51100 Pistoia, Italio.
40-jara multlingvulo korespondus
kun tutmondaj virinoj, precipe
okcident-eŭropaj. Skribu al: Inocencio Chico, Apartado 13 041,
Madrid, Hispanio.

Kovrilo por Jarlibro, librokatalogo,

16 -jarulino volonte korespondus tutmonde: Stefka Sestrimska, Str Dunav
4, Rakitovo, Pazarĝik, Bulgario.

lnformiĝu objektive pri la optimale

modernigita ortografio de Esperanto! — OEO, 24 avenue Riedisheim,
F-68100 Mulhouse, Francio.

UEA preskaŭ kvin mil guldenojn, Ĉu
vi foje pensis, ke ankaŭ vi povus tiamaniere helpi la Asocion? Kiam vi skribas al la Centra Oficejo (Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam), ne
forgesu enmeti en la koverton iom da
uzitaj (prefere novaj) poŝtmarkoj.

i.

BAHA’U’LLAH
KAJ
LA NOVA EPOKO

BflttAULL&i
KAd LA N0VA
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de John E. Esslemont
elangligis Lidia Zamenhof

■
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;

•

-4* rimarklnda historio dela bahaa krado naik^inta en b
oriento por plenumi la bezonojn de tumuitijanta mondo
1
j ''

•

■■■

'

BI d.I. ISSblMBNT
(tradukla Lidla ZamealMf)

Statuto k.a., el fortika blua plasto,
kun blanka surpreso de la mallongigo
”uea” Mendu ĉe la Libroservo de
UEA, Nieuwe Binnenweg 176, 3015
BJ Rotterdam, Nederlando. Prezo:
1,80 (por Nederlando 2,12) gld.,
plus sendokostoj 10%.

:

A:>

Post 48 jaroj reeldoniĝis la Esperanta
traduko de tiu renoma enkonduko al la
instruoj kaj historio de la Bahaa Religio.
Nun ĝisdatigita, la libro estas pli ampleksa
(320 paĝoj) kaj pli belaspekta ol la malnova.
Mendebla ĉe la Libroservo de UEA. Prezoj:
Broŝurita 11,10; bindita 22,80gld., plus 10%
sendokostoj (kaj por nederlandanoj imposto 4%).
Mendebla ankaŭ ĉe Bahaa
Esperanto-Ligo, 504 North
Fifth Street, Gallup, NM
87301, Usono. Prezoj:$3.50
kaj $7.50 plus 10% sendkosto.

ELDONIS BAHAA ESPERANTO-LIGO EN USONO
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Ĉiujn informojn pri radio bv. sendi al s-ro G. Larglantier (redaktoro de ĉi tiu
rubriko), 29, Bd. Murat, F-75016 Paris, Francio. En la tabelo, la horoj de la dissendoj estas laŭ la horsistemo de Greenwich. Pri aliaj horzonoj v. en Ia Jarlibro
1979, p. 68. Mallongigoj; I = informoj, P = parolado, K = kurso.

deracio, av. Passos 30, Rio de
Janeiro, Brazilo.
ĈIUTAGE
05.00-05.30 Varsovio, 200m (1503

LUNDE
00.00-01.00 Sorocaba, 278m (1080

kHz), 75.84m (3955 kHz), 50.04m
(5995 kHz), 48.90m (6135 kHz),
41.27m (7270 kHz). I.P. Pola Radio,
Esperanto-Redakcio, Poŝtkesto 46,
PL-00950 Warszawa, Pollando.
11.00-11.30 Pekino, 41.00m(7315
kHz), 30.44m (9860kHz).I. Radio
Pekino, Esperanto-fako, Pekino, Popola Respubliko Cinio.
1 3.00-13.30 Pekino, 25.67m( 11685
kHz), 19.81m(l 5145kHz). I.
15.30- 16.00 Varsovio, 42.1 lm (7125
kHz), 31.50m (9525kHz).l.P.
20.00-20.30 Pekino, 43.73m(6860
kHz), 31.98m(9380kHz).I.
21.30- 22.00 Varsovio, 200m (1503
kHz), 75.84m(3955kHz), 50.04m
(5995kHz), 49.22m(6095kHz),
41.18m (7285kHz). I.P.

kHz). I.K. Radio Clube de Sorocaba,
rua da Penha 455, BR-18100 Sorocaba (SP), Brazilo.
01.20-01.30 Lisbono, 31.14m(9635
kHz), 25.34m( 11840kHz).
02.50-03.00 Lisbono, 25.26m (11875
kHz).

DIMANĈE
05.45-05.55 Vieno, 48.74m (6155

kHz), 19.66m (15260 kHz), 13.90m
(21575 kHz). I.P. ORF, Esperanto,
A-1136 Wien, Aŭstrio. Ripeto de la
antaŭa sabata programo.
17.20- 17.30 Lisbono, 19.56m

(15340 kHz), 16.78m (17880 kHz).
I.P. Radio Difusao Portuguesa, Espranto, rua do Quelhas, Lisboa 1,
Portugalio.
18.20- 18.30 Lisbono, 49.79m.

(6025 kHz), 30.80m (9740 kHz).
Kiel je 17.20.
20.00-20.20 Romo, 41.24m (7275
kHz), 30.90m(9710kHz), 25.42m
(11800kHz). P. Radio Roma, Esperanto-Fako, Casella Postale 320,
1-00100 Roma, Italio.
20.05-20.1 5 Vatikano, 196m (1530

kHz),48.47m (61 90 kHz), 41.38m
(7250kHz), 31.17m (9625 kHz),
31.10m (9645 kHz), 25.63m (11705
kHz), 19.84m (1 5120kHz). I.P. Radiovaticana, Esperanto-fako, Piazza
Pia 3, 1-00193 Roma, Italio.
20.50-21.00; 21.20-21.30; 21.5022.00; 22.20-22.30 Lisbono, kiel je

17.20.
23.00-23.15 Rio de Janeiro, 214m

(1400kHz). P. Brazila Spiritisma Fe200 / esperanto 1979 novembro

03.20-03.30 kaj 05.20-05.30 Lisbono, 49.79m (6025 kHz), 25.14m

(1 1935kHz), kiel dimanĉe.
18.00-18.10 Berno, 75.28m (3985
kHz),48.66(6165kHz), 31.46m
(9535kHz). P. Svisa Radio Internacia, Esperanto-Fako, CH-3000 Bern
1 5. Svislando.
22.00-22.10 Berno, 75.28m (3985
kHz), 48.66 (6165kHz), 31.46m
(9535kHz), 25.60m(11720kHz),
25.27m (11870kHz), 19.69m
(15235kHz), 19.60m (15305 kHz).P.
MARDE
22.45-23.00 Zagrebo, 264m (1163

kHz).P. Radio Zagreb, Esperantofako, Zagreb, Jugoslavio.
MERKREDE
22.00-22.15 Sabadell, 203m(1475

kHz). l.K. Radio EAJ 20, Sabadell,
Hispanio.
ĴAŬDE

05.15-05.30 Vatikano, 196m (1530

kHz), 48.47m(6190kHz), 41.38m
(7250kHz), 31.17m (9625 kHz),
31,10m (9645 kHz), 25.61m (11715
kHz), 25.55m (11740kHz), 19.84m
(15120 kHz), kaj M.F. 93.0 MHz,
96.5 MHz. I.P.
17.50-17.55 Vieno, 89.8 MHz (mod.
frekv.). I. ORF, Esperanto, Postfach
700, A-1041 Wien, Aŭstrio.
18.00-18.10 Berno, ondolongoj kiel
lunde je la sama horo.
Viaj leteroj al la redakcioj de la
Esperantaj radio-elsendoj estas la
sola signo pri la populareco de
tiuj programoj. Do, skribu foje!

22.00-22.10 Berno, ondolongoj kiel

lunde je la sama horo.
VENDREDE
20.30-20.45 Valencio, 358m (836

kHz).P. La Voz de Valencia, av. del
Cid 154, Valencia 14, Hispanio.
SABATE

16.45-16.55 Vieno, 48.74m(6155

kHz), 30.71m(9770kHz), 19.28m
(15560kHz). I.P.
18.00-18.10 Berno, ondolongoj kiel
lunde je la sama horo.
22.00-22.10 Berno, ondolongoj kiel
lunde je la sama horo.
ĜENERALA AŬDEBLECO

Ne estas eble certigi, ke iu elsendo
estas aŭ ne estas kaptebla en difinita
lando aŭ mondparto. Tro multe da
daŭraj aŭ nedaŭraj cirkonstancoj influas la propagadon de ondoj: atmosfera stato, sezono, parto de la
tago, geografia ĉirkaŭaĵo de la aŭskultanto, tipo de la ricevilo kaj de la
eventuala anteno ktp. Jen tamen
kelkaj ĝeneralaj indikoj.
a) Direktitaj ondoj. Berno; 1 1720,
1 1870, 15235 kaj 15305 kHz al
Afriko; 1 5305 kHz al Suda Ameriko:
3985, 6165 kaj 9535 kHz al Eŭropo.
Lisbono: 15340 kaj 17880 kHz al
Afriko; 9635 kaj 11840 kHz al Brazilo; 6025 kaj 1 1935 kHz al Norda
Ameriko; 1 1875 kHz al Suda Ameriko; 6025 kaj 9740 kHz al Eŭropo.
Pekino: 7315 kaj 9860kHz al Japanio kaj Koreo; 1 1685 kaj 15145 kHz
al Sudorienta Azio; 6860 kaj 9380
kHz al Eŭropo. Vatikano: 9625,
1 1705 kaj 15120kHz al Afriko;
6190, 7250, 9645 kaj 11715 kHz al
Eŭropo. Vieno: 6155, 9770 kHz al
Eŭropo; 15260kHz al Nordorienta
Ameriko; 15560kHz al Proksima Oriento; 21575 kHz al Aŭstralio kaj Azio.
b) Nedirektitaj ondoj kapteblaj longdistance: Romo, Varsovio, Zagrebo.
c) Nur loka aŭskultebleco por Rio
de Janeiro, Sabadell, Sorocaba, Valencio kaj ĉiuj disaŭdigoj per modu-

lita frekvenco (M.F.).

DE ESPERANTO
LA PLEJ POPULARA SENDEPENDA INTERNACIA ESPERANTO-ORGANO
De 58 jaroj je la servo de la Internacia Lingvo

• 17 numeroj jare
• Aktualaj ilustritaj raportoj el la tuta mondo
• Junulara, instruista, literatura rubrikoj, librorecenzoj, listo de fakaj artikoloj
en Esperanto
• Duobla Kongresa numero, kalendaro de internaciaj renkontiĝoj kaj kongresoj
• Libera Tribuno de la legantoj, anoncetoj, ŝak-problemoj, krucvortenigmoj,
foto-filmo
• Literatura kaj scienca suplementoj
Jarabono: 440 belgaj frankoj aŭ egalvaloro.

Abonebla ĉe la Landaj Perantoj aŭ ĉe UEA (30,00 guldenoj; por Nederlando 31,20 gld.)
Mendu provnumeron ĉe la redakcio: Calle de Juan Ramdn Jimenez n-ro 28, 6° A. Madrid 16, Hispanujo
Redaktorino: Ada Fighiera-Sikorska

Savu nin

per starigo de la
SUPERDEMOKRATA M0ND0RGANIZ0!

tio ili nun agas discipline kaj aktive por la urĝa starigo de
Superdemokratio. Ili rememoras, ke en la unua tiaspeca provo,
t.e. ĉe la fondiĝo de la Ligo de Nacioj, jam estis envolvitaj,
kiel neevitehla natura komponanto, ankaŭ la konsekvencoj de
la dua kaj tria gradoj (vidu sub Esp/10), kiuj maturiĝis dudek
jarojn poste.
♦ Esp/12

♦ Esp/10
En Supcrdemokratio rajtas decidi sole la persono, kiu,
pro la decido mem, prenas sur sin la konsekvencojn de
pli alta grado. Neniam nur tiun de la tujsekva grado, sed
minimume ankaŭ la konsekvencojn de la dua kaj tria gradoj.
Tiamanicre oni forigas el la konkurso la individuojn, nc nur
ĉarlatanajn, sed ankaŭ tiujn nur meznivele spertajn. Tio
necesas, ĉar la Superdemokrata Respondeco estas pagota per
scvcra perdo dc mono, libcreco, karicro kaj socia renomo.
Tiel inter la juĝantoj troviĝos nur la etika elito.
La konsekvenco unuagrada, pro la falsa mondrcgistaro
Ligo de Nacioj (Genevo, 1919)
estas la fakto, kc tio krcis
trompan konvinkon, ke la tuta mondo cstas tiel firme protektita kontraŭ novaj teruraj militoj. Dume, tutc kase scd sub la
mantclo dc la Ligo, oni tic kovis la Duan Mondmiliton, kics
eksplodo cn 1939 fariĝis la duagrada konsekvenco. La Ligo
de Nacioj havis kiel triagradan konsekvencon la postajn
masakrojn en Lidicc, Marzabotto, Coventry, Stalingrad, la
pcreon de ses milionoj da judoj kaj la necvitcblan konkludon
de Hiroŝima kaj Nagasaki.

SUPI RDl MOKRATIO prezcntas kicl sian escncon la dividon
dc la rcspondcco intcr la politikaj aktivuloj disde tiu dc la
politikaj klientoj. La amaso de ĉi-lastaj estis ĉiufoje entrenita,
perforte aŭ ruze, en la abomcnajn militojn kaj revoluciojn.
Gi cnorme sufcris, spite al sia plcna senkulpeco, pro situacioj
stultc aŭ pcrfidc krcitaj nur fare de la klaseto de politikaj
aktivuloj. Tiu eta klaso de politikistoj emis poste respondecigi
tutajn popolojn pri la genocido kontraŭ judoj kaj la katastrofo dc Nagasaki, cnvolvante ticl ankaŭ la politikan subularon
cn la krimojn dc la politikaj gvidantoj, kiuj estigis tiujn krimojn.

♦ Esp/11

MONDH ARMONIIGA INSTITUTO

La politikaj klientoj ne plu volas esti trompservitaj, ĉu de
senkonsciencaj, ĉu de nesufiĉe spertaj politikaj gvidantoj. Pro

VI A SPORT 1 8
1-40065 PIANORO, ITALIO

Esperantaj Francaj Eldonoj:

Verkoj de L.L. Zamenhof
Fundamento de Esperanto, kun aldonoj kaj klarigoj. Bindita 13,20 gld., bruŝurita 10,80 gld., 355 paĝoj.
Lingvaj respondoj. 144p. Bind. 10,50; broŝ. 8,40 gld.
Marta de E. Orzeszko, trad. de L.L. Zamenhof. 213 paĝoj, ilustrita, bindita. 10,80 gld.
Hamleto de Sekspiro, traduko de L. L. Zamenhof. 206p.
Ilustrita, bindita. 9,60 gld.
De la sama eldonejo: Gvidlibro tra Paris, de Julieta. 249
paĝoj, kun fotoj kaj urboplanoj; 8,70 gld. La kunprinclando Andoro, de Bacpuer. 60 fotoj, 73p.; 6,00 gld. Sen
eliro; La respektema p..., de Sartre, trad. Roger Bernard.
111p. 5,70 gld.
Me|1Ju ĉe )a Ljbroservo de UEAl

EL POPOLA
ClNIIOtoi
Monata

Esperanta

Kolore ilustrita

Kun riĉaj informoj kaj artikoloj pri Ĉinio kaj

pri ĉina kaj internacia Esperanto-movado.

Abontarifo:

Por 1 jaro £1.70
Por 2 jaroj £2.50
Por 3 jaroj £3.40
ĈU VI KONAS LA ALIAN ESPERANTON,

la seneraran, la logikan?

Tralegu la revolucian verkon Kompleta
Lernolibro de Regula Esperanto, de Luiso
Mimd. De la sama aŭtoro: Perfekteco de
la Esperantaj Verboj kaj Du komedioj:
Tamen civilizitaj kaj Neĝobulo.

USS3.00
US$4.50
USS6.00

Gld.7,00
Gld.10,50
Gld.14,00

Ĉiu, kiu estos paginta la abonkotizon en la abonvarba kampanjo (ekde la 1-a de oktobro 1979 ĝis
la 31 a de januaro 1980), ricevos senpage Esperantan kalendaron de 1980.

Tuj abonu ĉe: Universala Esperanto-Asocio
Nieuvve Binnenvveg 176
3015 BJ Rotterdam
Nederlando (pĉk. 378964)
aŭ rekte ĉe la Esperanta Sekcio de Guozi Shudian,
P.O. Kesto 313, Beijing, Ĉinio.

TEO JUNG estas verŝajne la plej elstara nomo en la
>
historio de la esperantlingva gazetaro. Kun entute
1330 numeroj de ”Heroldo de Esperanto” (antaŭe ”Esperanto triumfonta”), inter 1920 kaj
1961, Jung ankoraŭ longe tenos tiun malfacile
supereblan redaktan rekordon. Jung eble estas ankaŭ la unua homo, kiu gajnis sian pension ekskluzive per la Esperanta laboro.
Tiu homo nun aperigas siajn memuarojn,
sian propran ”Libro de Teo”. Kaj tio ne
estas okazaj notoj de hazardulo sed sistema registrado de profesia observanto. La
aŭtoro havas multon por diri, ni multon por lerni. Krome, la tuto legiĝas kvazaŭ ekscita, belstila romano
pri unu eksterordinara, sindediĉa kaj fruktodona vivo.

ĈIU ĈIUN; Sep jardekojn en la Esperanto-movado; Memorajoj de 86-jara optimisto. Teo Jung (1892 - ). Antverpeno/

La Laguna: TK/Stafeto, 1979. 400p. Ilustrita. 21cm. Movado 8. ISBN 90 6336 011 8. Prezo: 36,00 guldenoj.

STAFFTO

TK/Stafeto, Heidevveg 20
B-2120 Schoten, Belgio.
Ĉiujn TK-eldonaĵojn liveras
ankaŭ Libroservo de UEA

