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D J ! A cldonas monatan Rernon
H.E.A. cldonas Jarllbron cn du parloj
U.E.A. havas vaslan dclcgllan rclon
U.E.A. organlsas .» Un.versa.ajn KonKrc,oJn
U.L.A. krcls la Cenlron d« Eap.oro kaj Doknmcnlado
U.E.A. cbllgis la reprczcnllgon cn Montcvldeo
l.E .A . Inloiulis la Inlernaclnn Someran Unlverslfaton

U.E.A. organlzas la BelarU jn Konkursojn
U.E.A. aranjls la Unlvcrsalan Ekspozlclon
U.E.A. krcis Agadon cn Proksima Orlcnlo
U.E.A. funkciigas Inlcrnaclan Gazc.aran Servon
U.E.A. funkciigas Eldonan Fakon
U.E.A. havas Filman Servon
U.E.A. havas Korcspondan Scrvon
U.E.A. havas Magnetofonnn Sorvon
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J A R L IB R O
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ESPE R A N T O -A S O C IO

1961
D U A PA RTO

La enhavo de ĉi tlu Jarlibro ne povas
eatl represata ĉu tute, ĉu parte, sen la
perm eso de U.E.A.

CIO Cl MERITAS VIAN SUBTENON
T la l; Allgu vlajn am ikojn al UJE.A.
Mcmbro knn jarllbro :

NUR POR UZO DE MEMBROJ

7.50 g,d„ 30 sicloj

Mcmbro kun Jar.lbro kaj rcvuo:

15 g ,d.. 60 s te,„J

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
(En Konsultaj RilatoJ kun U.N.E.S.C.O.)

Conlra Ofleojo do U.E.A.
Eondrachuwo8 7

-

Rallordam

-

Nodorlando

Eendrachtsvveg 7, Rotterdam,

Nederlando

ANTAtPAROLO

Presita en Nederlando ĉe Zwagers, Rotlerdam

Sur la sekvantaj paĝoĵ ni publikigas la kutimajn
raportarojn, laŭ kiuj ĉiuj povas konstati la pozicion kaj
staton de Universala Esperanto-Asocio kaj de la Esperanto-Movado ĝenerale.
Elstaras en la nun kuranta jaro la kampanjo por laŭgrada enkonduko de Esperanto en la lernejojn. En kelkaj landoj lcontentigaĵ rezultoj jam estas atingitaj. La
preparoj por internacia konvencio daŭras.
Granda honorigo estis la kandidatigo de U.E.A. por la
Nobel-Pacpremio 1961, fare de sepdeko de elstaraj personecoj el deksep landoj. Tute sendepende de la rezulto,
tiu ĉi gravega fakto montras la respekton kaj aprezon,
kiujn U.E.A. hodiaŭ ĝuas en la mondo. U.E.A. estis tre
konscia ke la ŝanco akiri la premion estas nur tre malgranda, ĉar ĉiujare estas multaj kandidatoj, pluraj ofte
dum kelkaj sinsekvaj jaroj. Dum ni skribas tiujn ĉi liniojn
ni jam scias, ke la premio ne estas aljuĝita al U.E.A.
Plue, la nuna jaro eniros la historion kiel tiu de la
Unua Internacia A rta Festivalo. Ampleksaj raportoj pri
ĝi aperis en la revuo Esperanto. La Festivalo kaŭzis en
Britujo publikigojn pri Esperanto, kvante kaj kvalite
neniam antaŭe okazintaj tie, en gazetoj, radio kaj tolevido.
Nova Kongresa Regularo ebligas al K.K.S. havi sian
sidejon en la C.O. kaj restadi en la kongresurbo nur
tiom da tempo kiom estas necesa kaj utila en la konkreta kazo. U.E.A. denove posedas propran domon, en
kiu estos establitaj la Centra Oficejo, la Kongresoficejo
kaj la Biblioteko de la Asocio. Ankoraŭ la Asocio ne
havas novan prezidanton post la forpaso de Prof. Canuto,
profunde bedaŭrata. Restas anstataŭa prezidanto S-ro H.
W. Hoimes ĝis la Kongreso en Kopenhago 1962.
La financa raporto montras la pravecon de la kotizaltigo
enkondukita en 1961, altigo pravigita ankaŭ de la membraro, kies nombro montras daŭran progreson.
Kun plezuro ni publikigas en tiu ĉi Jarlibro denove
terminaron, ĉifoje la "Meteologian", verkitan de S-ro
Maurice Lewin.
M. H. Vermaas
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REZOLUCIO

47-a UNIVERSALA
IV. 1.4.422

La Generala Konferenco, diskutinte la Raporton de la Generala Direktoro pri la Internacia Peticio favora al Esperanto

IV. 1.4.4221

Notas la rezultojn atingitajn per Esperanto
sur la kampo de la internaciaj intelektaj
interŝanĝoj kaj por la proksimigo de la
popoloj de la mondo;

KONGRESO DE ESPERANTO
okazos en ĉarma Kopenhago
la ĉefurbo de la fabela Danlando
4-11 aŭgusto 1962

IV. 1.4.4222 Rekonas, ke tiuj rezultoj respondas al la
celoj kaj idealoj de U.N.E.S.C.O.;
IV. 1.4.4223 Notas, ke pluraj Statoj-Membroj informis pri
sia preteco enkonduki aŭ ampleksigi la Instruadon de Esperanto en siaj lernejoj aŭ
superaj edukaj institucioj, kaj petas tiujn
Slatojn-Membrojn informadi la Generalan
Direktoron pri la rezultoj atingitaj sur tiu
kampo;
IV. 1.4.4224 Instrukcias la Generalan Direktoron sekvi la
kurantan evoluon en la uzado de Esperanto
en scienco, edukado kaj kulturo, kaj tiucele
kunlabori kun Universala Esperanto-Asocio
en aferoj koncernantaj ambaŭ organizaĵojn.
E1 : Rezolucioj de la Generala Konferenco de UNESKO,
Montevideo, 1954.
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Aliĝiloj kaj detalaj informoj estas
haveblaj 6e :
UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
(47-a Universala Kongreso dc Esperanto)
Eendrachtsweg 7, Rotterdam-2, Nederlando
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La Memorlibro
pri la

Zamenhof-jaro
Monumento al la aŭtoro de la
Internacia Lingvo
Riĉa fotomatcrialo
Elegante

bindita

en

bonkvalita tolo kun

stampo en oro
Prezo :

12,50 gld.
50.— steloj

Havigu al vi ĉi tiun valoran verkon !
Eldonis C.E.D.
Fotokarto dc Zamenlinf
Prezo : 0.20 gld.; 0.80 steloj. Mendu ĉe U.E.A.

0

Mendu ĉc U.E.A.

Eendrachtsweg 7 — Rotterdam

Moderna lernolibro de Esperanto

por la tuta mondo
Natura metodo por memlernantoj baj por kursoi
— nur mallonga enkonduko nacilingve — ĉio cetera
en Esperanto kaj per ĉarmaj ilustraĵoj
Vilho Setala :

Privilegia Vojo
al lingvoscio : Esperanto
Kun instrukcio en A, Da, F, G, H, Ne, No k.a.
lingvoĵ, laŭ elekto de la mendanto
Prezo 10 steloj + sendkosto
ĉe UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
D-ro F. Szilagyi: "Mirinde logika konstruo.”
F. Faulhaber: "La aventuroj de Keko kaj Riko
estas vere originalaj, komikaj rakontoj, kiuj
streĉas la atenton de eĉ plenaĝuloj.”
”Mi tre ĝojas, ke vi sukcesis pliriĉigi nian neabundan fakan literaturon per ankoraŭ unu valora
popularscienca libro, kaj mi kore vin gratulas pro
ĝia bonkvalita enhavo. Gi estas tute distra legaĵo,
ĝuste el la speco, kiun ni tiel ege bezonas.”
(D-ro Paul Ncergaard (Kopenhaeo) en letero sendita al la reverkinto la 4.1.1961.)
Eldoninto en okcidento : U.E.A.
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J. R. G. Isbrucker, prez. de la Akademio : ’Se mi
ne jam scius Esperanton, mi certe ŝatus lerni ĝin
per tia libro."
Kuneldoninto por la landoj ekster Finnlando kaj
Svedujo : U.E.A., Eendrachtsweg 7, Rotterdam.
Nederlando.
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La mcdicina scienco ĉiam pli progresas !
La meza aĝo de ia homo fariĝas de lago al
tago pli alta ! Do,

Cu vi ŝatas la modernajn artajojn ? ? ?
Cu ĵes aŭ nc, vi certc ŝatos legi pri
La plej malnova bildgalerio en ia mondo
nur unu el la ilustritaĵ artikoloj en la NOVA
k a je ro de

Kial

Literatura kaj arta suplemento al "Esperanto”.
Kontribuis al tiu ĉi riĉe ilustrita numero verkistoj
el 19 landoj.

La kotizo estas nur 20-oblo de la kotizo de
Membro-Abonanto.

Redaktis :

Sendube vi intencas resti pli longe ol
20 jarojn fidela membro de U.E.A.
Se vi estas juna, la Dumviva Membreco estos
al vi tre profita. Post 20 jaroj senpage vi
restos Membro-Abonanto de U.E.A.
Se vi estas jam nejuna sed sana kaj iom
atentos la trafikon, ankoraŭ la Dumviva
Membreco estos profita al vi, ĉar eventualajn
postajn kotizaltiĝojn vi ne pagos. Krome —
vi helpos la Asocion kaj tio donos moralan
kontentiĝon.

Tial
FARIGU DUMVIVA MEMBRO DE U.E.A. !
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BELARTO

VI NE FARIGU DUMVIVA MEMBRO
DE U.E.A. ?

WILLIAM AULD
BELARTO 2 aperas sur 68 paĝoj plus kovrilo en
la sama formato kiel "Esperanto".
Gi kostas nur 3.50 gld. (14 steloj) kaj por individuaj
membroj de U.E.A. eĉ nur 3,— gld. (12 steloj).
Cu vi jam posedas la UNUAN kajeron de BELARTO,
aperintan en 1958 ?
Se ne, profitu la okazon mendi ankaŭ ĝin. Limigita
kvanto estas ankoraŭ je dispono. Nur je samtcmpa
mendo oni pagas por la unua kajero nur 2,25 gld.
(9 steloj), dum la normala prezo estas 3,25 gld.
(13 steloj) !
Utiligu la mendilon aldonitan al tiu ĉi jarlibro aŭ
nl "Esperanto" por havigi viajn ekzcmplerojn.

SUBTENU LA INTERNACIAN KULTURON !
ACETU BELARTON’ !
MENDU GIN HODIAŬ !
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ABONU TUJ AL

HELPU

^ o p o la

LA ESPERANTISTOJN

ĝ in i o

kiuj ne povas mem aliĝi al U.E.A. !
SUBTENU LA FONDAĴON

PROF. CANUTO
starigitan por ebligi aliĝon al esperantistoj
en landoj, de kie oni ne povas pagi al
Okcident-Eŭropo.
Samtempe kun via propra kotizo 1962 bonvolu sendi kotizon por la Fondaĵo Prof.
Canuto : MA, MJ, J-MA aŭ J-MJ.
Se vi ne povas mem indiki nomon de mem-

Esperanta revuo dumonata en 40-paĝa kajero
(19 X 26 cm). kun multkolora kovrilo kaj riĉaj
iiustrajoj, informas vin pri la konstruado, popola
vivo, kulturo, arto, literaturo, fundamentaj scioj
kaj Esperanta movado de Cinio.
Koloran Esperantan kalendaron ni donacos al ĉiu
abonanto, laŭeble.
Abonkotizo por 1962 : 2.50 gld., 1 US $, 0-5-0 £
por 1962-1963 : 4.50 gld., 1.80 US $, 0-9-0 £
Mendebla ĉe UEA, la landaj perantoj ktp. aŭ ĉe
la Administracio de Cina Esperanto-Ligo, P.O.
Kesto 313, Pekino, Cinio.

brigoto, la Centra Oficejo volonte elektos

PERADO DE NIAJ ELDONAĴOJ ESTAS
BONVENA kaj la "Regularon de Perado” ni

por vi.

sendas laŭ peto.

Plej varman dankon anticipe cn la nomo dc

La Administracio de Cina Esperanto-Ligo
P. O. Kesto 313, Pekino, Cinio.

ĉiuj membrigotoj, al kiuj per tio la mondo
estos m alfcrm ita !

(Pagica rcklamo)

15
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VERKOJ DE MAŬ ZE-DONG
(Esperanta Eldono)
P ri Praktiko
bind. 0.70 gld„ 0.20 US $, 0-1-5 £
broŝ. 0.35 gld„ 0.09 US $, 0-0-8 £
Pri Popoldemokratia Diktaturo
bind. 0.70 gld„ 0.19 US $, 0-1-5 £
broŝ. 0.30 gld., 0.08 US $, 0-0-8 £
Interparolo Kun Usona Ĵurnalistino
Anna Louise Strong
bind. 0.65 gld.. 0.18 US $, 0-1-3 £
broŝ. 0.25 gld., 0.07 US $, 0-0-6 £
Eldonis : Cina Esperanto-Ligo
Mendu ĉe : UEA, la landaj perantoj ktp.
aŭ ĉe : la Administracio de Cina Esperanto-Ligo,
P.O. Kesto 313, Pekino, Cinio.
Pagiiaj r e k l f l m o j ------------------------

LA LITERATURAJ VERICOJ
kaj
ALIAJ ESPERANTAĴOJ DE ĈINIO
Cina Antoiogio
bind. 7.00 gld„ 2 US $, 0-10-0 £
Vivu Leninismo broŝ. 1.00 gld.. 0.30 US $, 0- 2-0 £
Poŝtmarkoj de la Cina Popola Respubliko
bind. 4.25 gld„ 1.20 US $, 0- 8-0 £
Rakontoj pri la Fantomspitantoĵ
broŝ. 1.25 gld„ 0.36 US $, 0- 2-7 £
Okcidenta Cambro (bildrakonto)
broŝ. 0.75 gld„ 0.20 US $, 0- 1-6 £
Floroj kaj Birdoj (bildkarto-serio)
broŝ. 0.50 gld„ 0.20 US $, 0- 1-0 £
Eldonis : Cina Esperanto-Ligo
Mendu ĉe : UEA, la landaj perantoj ktp.
aŭ ĉe la Administracio de Cina Esperanto-Ligo
P. O. Kesto 313, Pekino, Cinio.
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U.E.A KOTIZOJ 1962
Klarigo de la tabelo sur la sekvanta paĝo
MJ (Mcmbro kun Jarlibro) ricevas membrokarton, membromark-folion kaj la jarlibron (Unua Parto printempe;
Dua Parto aŭtune).
MA (Membro-Abonanto) ricevas membrokarton, membromark-folion, la jarlibron kaj la oficialan gazeton
Espcranto.
MS (Membro-Subtenanto) ricevas membrokarton, membromark-folion, la jarlibron kaj la oficialan gazeton
Esperanto. Li afable pagas pli altan kotizon por helpi
al U.E.A. finance.
J-MJ kaj J-MA (Junuloj ĝis 21-jaraj) pagas duonon de la
kotizoj MJ kaj MA kaj ricevas la samon.
Patr. (Patrono) ricevas membrokarton, membromarkfolion, la jarlibron, kaj la oficialan gazeton Esperanto.
Li bonvole pagas la dekoblan MA-kotizon por helpi al
pli efika laboro internacia.
Jarl. La cifero en ĉi tiu kolono indikas la prezon de tutpaĝa reklamo en la jarlibro. Duonpaĝa aŭ kvaronpaĝa
(pli malgranda ne akceptata) reklamo kostas proporcie.
La teksto de la reklamoj kaj la pago devas atingl la
Centran Oficejon plej malfrue la 15-an de Novembro
por la unua parto, kaj la 15-an de aŭgusto por la dua
parto.
Ab. La cifero en ĉi tiu kolono indikas la koston de aparta
abono al Esperanto (sen membreco) por la tuta jaro.
Ciuj kotizoj validas por la kalendara jaro.
Dumviva membreco kostas 20-oble la MA-kotizon.
Oni povas pagi kotizoĵn al la pagejoj indikitaj, aŭ al la
Centra Oficejo :
Univcrsala Esperanto-Asocio,
Ecndrachtsweg 7, Rotterdam-C„ Nederlando
pĉk 378964
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KOTIZOJ 1962

PAGU JLA KOTIZON AL

Lando
MJ MA
MS Patr.
Jarl.
Ab. Valuto
Argentino 7.50 15.— 22.50 150,—
80.— 11.50 n.gld.
Aŭstralio 19/— 38/— 57/— 380/— 202/— 28/6 aŭs. ŝil.
Aŭstrujo 54.— 108.— 162,— 1080,— 550.— 81,— Sch.
Belgujo 100.— 200,— 300,— 2000,— 1100,— 160,— b.fr.
Brazilo

7.50

15.—

22.50

150.—

Britujo

15/—

30/—

45/—

300/—

80,—

11.50 n.gld.

160/— 22/6

flil.

Bulgaruĵo 7.50 15,— 22.50 150,— ___
11.50
Cefiosl.
7.50 15,— 22.50 150,— —.— 11.50
Danlando 15,— 30.— 45.— 300.— 160.— 22.50
Finnlando 730,— 1460.— 2190,— 14600.— 8000,— 1150,—
Francujo 10.— 20 — 30,— 200.— 106.— 15.50
German.
9,— 18,— 27.— 180.— 90.— 14.—
Hispanujo 120,— 240.— 360,— 2400.— 1200,— 180,—
Isiando
7.50 15.— 22.50 150.—
80.— 11.50
Israelo
7.50 15.— 22.50 150.—
80.— 11.50
Italujo 1350.— 2700.— 4050,— 27000.— 16000,— 2040,—
Japanujo
7.50 15.— 22.50 150.—
80,— 11.50
Jugosl
1275.— 2550.— 3825._ 25500_
Kanado
2.25
4.50
6.75
45.—
22,— 3.50
Kubo
2.25
4.50
6.75
45,— 22.—
3.50

n.gld.
n.gld.
d.kr.
f.mk.
N.F.
g.mk.
pes.
n.gld.
n.gld.
liroĵ
n.gld.
din.
dol.
dol.

Maroko
Nederl.
Norveg.
N.Zeland.
Pollando
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n.gld.
n.gld.
n.kr.
ang. 911.
n.gld.

7.50
7.50
15,—
15/—
7.50

15.—
15.—
30.—
30/—
15.—

22.50
22.50
45,—
45/—
22.50

150.—
150.—
300.—
300/—
150,—

80,— 11.50
80.— 11.50
160.— 22.50
160/— 22/6
11.50

J. C. Milkuschutz, Sarmiento 3298, Olivos.
K. G. Linton, 11 Poplar St., South Caulfield S.E. 8, Melbourne.
Oskar Sinner, Schonbrunner-Allee 53, Wien XII. Pĉk: 38751
R.B.L.E., 28 Max Roosstraat, Brussel III; aŭ F. Couwenberg (F.L.E.), Koninginnelaan 14, Blankenberge, Pĉk
4161.35.
Brazila Esperanto-Ligo, Praga da Repŭblica 54-1,
Rio de Janeiro.
Brita Esperantista Asocio, 140 Holland Park Ave.,
London, W. 11.
Bulgara Esperanto-Asocio, Poŝtkesto 66, Sofia.
J. Ŝustr, Dlouha 10, Praha I.
Soren Andresen, Friggsvej 10 st. tv. Fredericia. Pĉk: 12692
Joel Vilkki, Somero, Poŝtĝiro 60253.
U.E.F., 34 Rue de Chabrol, Paris 10. Pĉk. 855-35.
Fr. Helfers, Postschliessfach 692, (17a) Karlsruhe, Pĉk. 24506.
Ramon Molera, Sta Joaquina de Vedruna 13, Moyŭ (Barc.)
Fed. de Islandaj Esperantistoj, Postholf 1081, Reykjavik
Enlandaj gazetagentejoj.
I. E.F., Corso Galileo Galilei 22, Torino,
Japana Esperanto-Instituto, Hongo Motomati 1-13, Tokio
S-ino E. Lapenna, Nova Ves 32-III, Zagreb.
W. D. B. Hackett, 362 Soudan Ave., Toronto, Ont.
Raul Juŭrez - Sedeno, Apartado 570, Luaces 155, Camagŭey.
Renĉ Cagnon, 9 Rue Coli, Rabat.
J. Telling, Schietbannlaan 106a, Rotterdam-3, Pĉk. 2426-19
Alfred Skyberg, Ostensjŭveien 118, Oslo. Pĉk. 13329.
Nov-Zelanda Esperanto-Asocio, P.O. 3214. Auckland.
Pola Esperanto-Asocio, Nowy Swiat 27, Varsovlo.

1£

Portug.
S.Afriko

60,— 120.— 180.— 1200.— 640.— 90._ esk.
15/— 30'— 45/— 300'— 160/— 22/6 ang. ŝil.

Svedujo

11.— 22,— 33,— 220,—

Svislando
Urugvaĵo
Usono
Venezuelo
ftliaj land.

9,— 18.—
7.50 15.—
2.25 4.50
7.50 15.—
7.50 15.—

27.—
22.50
6.75
22.50
22.50

180.—
150.—
45,—
150.—
150.—

110,—

16.50 sv.kr.

90.— 14.— sv.kr.
80,— 11.50 n.gld.
22.— 3.50 dol.
80.— 11.50 n.gld.
80.— 11.50 n.gld.

P a g a n te la K o tiz o n

J. Antunes, Rua dos Franqueiros 10B, 4, dto., Lisboa.
E, W. Woodruff, c/0 Witwatersrand Techn. Coll.,
P.O. Box 3293, Johannesburg.
Sveda Esperanto-Federacio, Tegelbacken,
Stockholm C. Pĉk 2012.
O. Walder, Waldmannstr. 10, Romanshorn, Pĉk. VIII, 12139.
D-ro R. Zeballos Morales, Fray Marcos (Florida).
D. E. Parrish, 328 West 48 Str., Los Angeles 37. Calif.
L. Moulines, Apartado del Este 4845, Caracas.
al UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO.
Eendrachtsweg 7, Rotterdam-C., Nederlando.
Pĉk. 378964. Banko : R. Mees & Zoonen

Celoj por viaj donacoj:
Fondaĵo Prof. Canuto

unu

ALDONU KONTRIBUON

Fondaĵo Zamenhof

por

Centro de Esploro kaj
Dokumenlado

el

la

foinlaĵoj

por

for-

tikigi la rimedojn de U.E.A. !

20

Fondaĵo Universala Ekspozicio
Fondaĵo Oficeja Ilaro
A.P.O.
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Universala Esperanto-Asocio
Vic-Prczidanto kaj Aganta Prczidanto :
H. W. Holmes O.B.E.
Gencrala Sckrctario :
Prof. D-ro Ivo Lapenna
Komitato :
Albault, D-ro A„ 8, Avenue Et. Billieres, Toulouse, Francujo. Tel. : 42-98-71.
Albers, B.J.J., Olympiaweg 69-III, Amstcrdam, Z„ Nederlando.
Allan, J. T„ 12 Lonsdale Crescent, VVellington, E.3, NovZelando. Tel. : 73-679.
Auld, Mag. William, 35 Deer Park, Sauchie, Alloa, Clackmannanshire, Skotlando. Tel : 1387.
Azzl, D-ro Inĝ, Giordano, Viale Giulio Cesare 20, Como,
Italujo. Tel. : 23459
Baghy, Julio, Rottenbiller u. 66/1.20, Budapest VII, Hungarujo.
Becker, Gŭnther, Schlossbergstr. 51, Blieskastel, Saar,
Germanuĵo.
Bugge-Paulsen, Kap. Rolf, Dunkersgt. 3-II, Osio N.V. Norvegujo. Tel. : 694526.
Dahl, Einar, Box 900, Uddcvalla, Svedujo.
Deubler, K„ Agnesstrasse 5/III, (13b) Miinchcn. Germanujo.
Domingues, D-ro Carlos. Rua Alvaro Alvim 27, ap. 61, Rio
de Janciro, Brazilo. Tel.: 32-9560.
sgami, Prof. F„ Nisikatamati 10-Ni-50, Bunkyo-ku, Tokio,
Japanujo.
Jpstein, Felix, Ludolfstrasse 50 II, (24a) Hamburg 20, Germanujo. Tel. 487371.
?iguerola, A„ str. Costa Rica 20 bajo A, Madrid. Hispanujo.
Jrattapaglia, Giuseppe, Via Gravere 23, Torino, Italujo
Jri; orov, A„ bulv. Tolbuhin 10, Sofia, Bulgarujo.
Juillaume, Jean, 8 rue Camille Saulnier, Lc Vesinet
(S.&O.) Francujo.
lerrmann, D-ro W„ Bŭrstadter Str. 3, (16) Lampertheim
(Hess.), Germanujo. Tel. : 639.
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Holmes, Harry W„ O.B.E., 38 Fillebrook Road, London E 1
Britujo. Tel. : LEYtonstone 2240.
Jaumotte, Maurice, 44 de Bruynlaan, Wilrijk-Antwcrpei
Belgujo.
Kŭhlmann, G„ Lovetandsvej 31, Kobcnhavn. BRI
Danlando. Tel. : 600702.
Lakov, Atanas, bul. Tolbuĥin 55, Sofia, Bulgarujo.
Lange, O.C., Giesegaardsvej 33, Hvidovre, Danland'
Tel : (ol) 782073 (loĝejo), Hilda 3802 (komercejo),
Lapenna, S-ino Emilija, Nova Ves 32, Zagreb, Juposlavŭ
Lapenna, Prof. D-ro Ivo, 77. Grasmere Av„ lVemblc;
Mddx„ Britujo. Tel. : ARNoId 9081.
Linton, Kenneth G„ 11 Poplar St., South Caulfield S.E.
Mclbourne, Aŭstralio.
Llech-Waltcr, Rene, 5 Quai Vauban, Pcrpignan (Pyr. Or.
Francujo. Tel. : (loĝejo) 54-38; (oficejo) 38-84.
Maertens. G„ Pr. Leopoldstraat 51, Sint Kruis, Belguj'
Martins, S-ro Luiz Alberlo Brandao, Rua Sarue, 16, a
201 Tijuca, Rio dc Janeiro, Brazilo.
Minnaja, D-ro Nicola, viale Giulio Cesare 223, Rom:
Italujo.
Oliveira, Jorge Campos de, Rua Haddock Lobo, 320, a
502, Rio de Janeiro, Brazilo.
Oljanov, Violin, str. Vazov 17, Sofia. Bulgarujo.
Pŭdua, Geraldo, Rua Rio de Janeiro 1599, Bclo Horizonh
(Minas Gerais), Brazilo.
Pancer, D-ro Inĝ. Oton, ulica JNA 39, Sarajevo, Jugoslavb
Parker, F„ 368 Colne Road. Burnlev, Lancs., Britujo.
Peterson, Charles E„ 8314 B. Florence Avenue, Downe;
(Calif.) Usono.
Petit, P„ 26 rue Rochebrune, Rosny-sous-Bois, Selm
FrancUĵo.
Popnviĉ, Prof. B.. Zagrebnĉka 12. Sara.icvo, Jugoslavii
Rajski, Andrzej. Odynca 3, Warszawa. Pollando. Tel. 401-8
Rĉgulo Perez, D-ro J„ Apartado 25, La Laguna, Tenerifi
Kan. Insuloj.
Rentmeister. Franz. Kolblgasse 10, Wicn III'4O, Aŭstruji
Reuchlin. Richard, T. 618, (17a) Mannlicim, Germanuji
Tel. 25045.
Sakowicz, Roman, Skrytka 26, Nowa Sol, Pollando. Tel
344.

Sato, D-ro J., Guayra 2076, Buenos Aires, Argentino.
Sekelj, Antonije, Kondina 24, Beograd, Jugoslavio.
Sekelj, Tibor, koresponda adreso : Kondina 24, Bcograd,
Jugoslavio.
Setala, Vilho, Esperantotie 4, Matinkyia (Helsinki), Finnlando.
Smith, Norman R., 75 South Ealing Road, I.ondon W 5,
Britujo.
Soderberg, Karl, Luthagsesplanaden 15a, Uppsala, Svedujo.
Tel. : 36843.
Stop-Bowitz, C„ Stensgt. 22b, Oslo, Norvegujo. Tel. 695367.
Stronne, Jan, Amiralsgatan 36, Malmo, Sveduĵo. Tel.: 29211.
Sturzenegger, J. J„ Rothstrasse 7, Ziirich 57, Svislando.
Szablowska, D-rino Halina, Boboli 6 6, Warszawa, Pollando.
Thierry, Jean, 26 rue Molldre, Paris 1, Francujo.
Tdrnskog. Harry, Box 52, Stockholm-Alvsjo, Svedujo.
Tel. : 473288.
Triĉkov, Radoslav, Tolbufiin 63, Vraca, Bulgarujo.
Woessink, E. J., Vondellaan 47, Arnhcm, Nederlando.
Tel. 21256.
Wolf, E. de, Joh. de Breukstraat 18, Haarlcm, Nederlando.
Yagi, Prof. Hideo, 76 Kawaramachi, Okayama, Japanujo.
Zacho, S-ino Kirsten, Randbelvej 4, Kobenhavn. F. Tel.
719082.
Ziegler, Sven, Jolbyvej 9 B. Vanlosc, (Kobenhavn), Danlando.
Zlatnar, P., Rimska c 7/II, Ljubljana, Jugoslavio.
Obscrvantoj :
Derks, J. J„ "Santa Monica", Boulevard dTtalie 6 bis.
Monte Carlo, Monako.
Eichholz, S-ino Vilma, Espcranto-Press, Oakvillc, (Ont.),
Kanado.
Rousseau, Henri, P.B. 730, ASECNA. Tananarive, Madagaskaro.
Sakelaropoulos, Sokratis, Agias Paraskevis 67. KSto
Patissia, Athinai, Greklando.
Zeballos Morales, D-ro Romulo. Fray Marcos, (Florida),
Urugvaĵo.
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HONORA PATRONA KOMITATO
Prof. D-ro W. E. Collinson, emerita profesoro de la
Universitato de Liverpool, Britujo, M.A. de la Universitato
de Londono, Dr. phil, de la Universitato de Heidelberg,
"Fellow” de la ”University-College" en Londono.
Prof. D-ro M. Frĉchct, emerita profesoro de la Universitato de Parizo, membro de la Sciencaj Akademioĵ de
Francujo, Pollando kaj Nederlando, prezidinto de I.S.A.E
Prof. D-ro Seiho Nishi, estinta profesoro de la Universitatoj de Sendaj kaj Tokio, nun rektoro de la Universitato
de Gumna, prezidanto de Maebasi Medicina Kolegio,
prezidanto de LS.A.E.
Prof. D-ro Bj0rn Collindcr, profesoro pri finn-ugraj
lingvoĵ en la Universitato de Upsala, Svedujo.

ESTRARO DE U.E.A.
Vic-Prezidanto kaj Aganta Prezidanto :
H. W. Holmes, O.B.E., 38, Fillebrook Road, London E 11,
Britujo.
Generala Sekretario :
Prof. D-ro Ivo Lapenna, estrarano pri kongresoĵ, 77 Grasmere Avenue, Wembley, Middlesex, Brituĵo.
Vic-Prezidanto :
Prof. D-ro Hideo Yagi, 76 Kawaramachi, Okayama,
Japanujo.
Membroj :
D-ro W. Herrmann, estrarano pri eŭropa lingvo-kampanĵo,
Bilrstadterstr. 3, (16) Lampertheim-Hessen, Germanujo.
E. J. Woessink, estrarano pri financoj, Vondellaan 47,
Arnhem, Nederlando. Tel : 21256.
A. Rajski, estrarano pri landaj kaj fakaj asocioĵ, Odynca
3 5, Warszawa, Pollando.
Norman R. Smith, estrarano pri kulturaj aferoj, 75 South
Ealing Road, South Ealing, London W 5, Britujo.
Direktorino de la Centra Oficcjo : F-ino M. H. Vermaas.
Kunslanla Kongrcsa Sekretario : G. G. Pompillio (adreso
ĉe la C.O.)
Redaktoro de "Esperanto” : W. Auld, 35 Deer Park,
Sauchie, Alloa, (Clacks.), Skotlando. Tel. : 1387.
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CENTRO DE ESPLORO KAJ DOKUMENTADO
London, Britujo

INTERNACIA ESPERANTO-MUZEO EN VVIEN,
WIEN I, HOFBURG, AŬSTRUJO
'

H onorofica d irck toro :

'?

Univ. Prof. D-ro Ivo Lapenna, jura konsilisto, 77 Grasmere
Avenue, Wembley, Middlesex, Britujo. Tel. ARNOLD 9081.
Kunlaborantoj en ĉiuj landoj.

BIffl

:

Celo :
A. Sciencaj esploroj : Lingvistikaj kaj sociologiaj studoj
pri la Internacia Lingvo kaj giaj multflankaj aplikoj sur
ĉiuj kampoj de la homa aktiveco. Psikologiaj kaj sociologiaj studoj pri la moralaj kaj intelektaj efikoj, kiujn
kaŭzas la praktika uzado de la Internacia Lingvo. Esplorado de la eblecoj por plua utiligo de la Internacia Lingvo
precipe sur la kampoj de scienco kaj arto, intelektaj
interŝanĝoj, trafiko kaj komerco.
B. Dokumentado : Enregistrigo de la plej gravaj dokumentoj koncerne la Internacian Lingvon kaj la Esperantoorganizajojn. Ellaborado de statistikoj. Kolektado de
studoj kaj disertacioj.
C. Informado : Vasta utiligo de dokumentoj menciitaj
sub B por verkado de artikoloj; kunmetado de tipaj
prelegoj por diversaj okazoj; pretigado de bazaj flugfolioj,
alvokoj kaj broŝuroj; aktiva partoprenado en ĉiuj medioj,
kiuj pritraktas la problcmon de komuna lingvo; interŝanĝado de informoj kaj dokumentoj kun UNESKO, UN kaj
aliaj gravaj internaciaj organizajoj : liverado de konvena
materialo al la landaj kaj fakaj asocloj.
Raporto pri la agado troviĝas en la Estrara Raporto
en tiu ĉi Jarlibro.

SERVA CENTRO DE U.E.A.
Ce : S-ro J. J. Sturzenegger, Rothstrasse 7, Zurich 57,
Svislando.
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La Muzeo de la tutmonda esperantistaro, fondita 1927 en
Wien per kontrakto kun la Ministerio por Instruado alirita
kiel aparta kolekto al la mondfama Aŭstra Nacia Biblioteko por eternaj tempoj, atendas vin ĉiun lundon, merkredon kaj vendredon en siaj 5 salonegoj en la iama
imperiestra kastelo I-Iofburg inter la 9e kaj 15a h. Telefono : R 27944.
La Ronda Salonego prezentas memorlokon por la
pioniroj de la movado, PANTEONON; la plej granda
saiono KONSTANTAN EKSPOZICION kun 700 el la plej
valoraj kaj interesaj libroj.
La Ministerio disponigis tiujn ejojn por eternaj tempoj,
bindigas la librojn, pagas la hejtadon, purigadon k.t.p. kaj
nun ĉiuĵare eĉ donas subvencion.
Membrcco : Mecenoj pngas unufoje 60 respondkuponojn;
dumvivaj membroj 25 rpk. kaj subtenantoj po 6 rpk. jare.
Nia "Informilo" 4-foje jare sendota al M. dum 3, al D.
dum 2. al S. dum 1 jaro senpage. Informo kontraŭ rpk.
Invitas Hugo Steiner, fondinto-prezidanto de IEMW.
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•) Licencpago . . . . 6.436,54
Profito Kongreso . 3.500.—
9.936,54

FINANCOJ
KOMPARA TABELO PRI SPEZO.I 1980
Cio cn Ncd. Gld.
Rezultoj 1960 Buĝeto 1960
Enspczoj :
5.915,03
5.000,—
Kotizoj AM . . . . . . . .
57.669,45
59.000,—
MA
. . . . . . . .
5.087,42
4.500,—
M J ................. . . . .
9.833,79
10.000,—
M S ................. . . . .
1.017,27
700,—
J MA . . . . . . . .
89.34
100,—
J-MJ . . . . . . . .
605,23
600,—
P a tro n o j..................... . . . .
S A ............................. . . . .
1.228,16
1.500,—
807,94
300,—
D o n a c o j..................... . . . .
6.500,—
9.131,70
Profito libroservo . . . . . .
Enspezoj kongresaj
S u m o ................. 18.182,49
7.000,—
— por prop. konto*) 9.936,55
8.245,94
2.150,—
Enspezoj diversaj . . . . . .
3.490.35
2.738,—
M a lp ro fito .................
118.114,39
100.088,—
Eispczoj :
S a l a j r o j .....................
Oficejaj elspezoj . . .
Afranko kai telefono .
Presaĵoj, skribilaro
Luo Centra Oficejo
Gazeto
.....................
J a r l i b r o .....................
Vojaĝkostoj estraraj .
aliaj . .
Serva Centro . . . .
A k a d e m io .................
T.E.J.O..........................
Estraraj elspezoj . .
Diversaj elspezoj . .
A m o r tiz o j.................
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. . . .
. . . .

36.297,28
2.974,63

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

. .
. .
. .
. .
. .
. .

4.687,56
763,60
35.658,79
18.013,40
604,91
2.088,01

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

212,—
500,—
4.194,10
5.204,79
118.114,39

26.600,—
3.350,—
3.500,—
4.500,—
650,—
30.000,—
18.000,—
1.000,—
2.000,—
875,—
213,—
—,—
4.200,—
3.500,—
1.700,—
100.088,—

STATO DE LA ELDONA FONDAĴO JE 31.12.1960

Saldo je la 31-a de decembro 1959 ......................... 7.530,48
Profito cl "La Internacia Lingvo"
vendoj . . .
kostprezo . . .
Profito el "Angla Antologio”
vendoj , . . .
kostprezo . . .
1’rofito cl "Belarto”
vendoj . . . .
kostprezo . . .
Profito cl "Vagado sub Palmoj”
vendoj . . . .
kostprezo . . .
Profito el la "Memorlibro”
vendoj . . . .
kostprezo . . .
Profito cl gramofondiskoj
vendoj . . .
kostprezo . . .

. 171,12

267,08

. 762,01
. 428,—

334,01

. 131,43
. 68,20

63,23

.
.

83,85
39,90

43,95

. 6.827,21
. 4.416,05

2.411,16

. 408,57

353,26
11.003,17

BILANCO JE 31.12.1960. Cio en ned.gld.
Aktivoj
Mees (banko), regula k o n to ..................................
Mees, ŝp a rk o n to ...................................................
Sparbanko, R o tte r d a m ......................................
Poŝtĉekkonto N e d e rla n d o ..................................
Poŝtĉekkonto S v e d u j o ......................................
Abbey National Building (L ondono).................

5.105,49
6.768,40
2.930,69
3.822,48
114,04
34.058,96
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Kaso
...............................................................
Transira konto ...............................................
Valorpaperoj, steloj, respondkuponoj . . . .
Ricevotaj en sp ezo j...........................................
Antaŭpagitaj elspezoj.......................................
D ebitoroj...........................................................
P r o v iz o j...........................................................
Inventario ktp..................................... 16.678,98
A m ortizo............................................9.115 74
Garantiaj s u m o j...............................................
Pasivoj

39,07
1.365,69
2.707,96
3.500,—
10.003,75
49.159,05
29.578,07
7.563,24
300,157.016,89

Ŝuldoj je longa periodo :
Garantia F o n d a ĵo ................
ŝuldoj je mallonga periodo :
Antaŭricevitaj enspezoj . , . 34.458,13
Membroj-bonhavantoj . . . .
25,334,82
L iv e r a n to ĵ............................ 10.429'37
70.222,32

Kapitala Konto :
Parto destinita por aĉeti domon
L aborkapitalo........................

11.003 17
188,91
442,48
16.664:99
700^—
1.432,37
8,47
3.559,21
607 57
528^57
392,14

Sved.kr.
Rentumo de la sveda b a n k o ............................. 610,32
Rentumo de la svisa banko 1.565,55 frs............... 1.860,—
2.470,32
EIspczoj :
Bankelspezoj 83,40 frs..........................................
100,—
Subvencio de la kampanjo en Afriko 1.250 frs. 1.490,—
A1 la K apitalo.......................................................... 880,32
2.470,32
31.12.1959 31.12.1960

Aktivoj :
En la sveda b a n k o .............................
En svisa banko 5.812,25 resp. 6.044,40 frs.
Obligacioj, nom. 9.000,— kanad. dol. .
Prunto al Eldona Fondaĵo de U.E.A. . .
Bonhavo ĉe Centra Oficejo 5.500,— gld.

8.127,51 18.731,83
6.930,— 7.200,—
45.000,— 45.000,—
9.994,—
—,—
7.270,— —,—•)
77.321,51 70.931,83

(70.931,83 sv.kr. = proks. 50.000,— n.gld.)
•) Forstrekita laŭ decido de la Estraro
Stockholm, la 31-an de decembro 1960
32.663,44

34.546,55
19.584:58
54.131,13
157.016,89
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Spezoj 1960
Enspezoj :

Bilanco

Fondaĵoj por specialaj celoj :
Eldona F o n d a ĵo ....................
Fond. Univ. Ekspozicio . . .
Fond. Oficeja U aro ................
Propaganda K o n to ................
Fond. Tokio-Kongreso . . . .
Fond. Zam enhof....................
Fond. Filma S e r v o ................
Fond. H. H o d le r....................
Fond. Prof. Canuto................
A.P.O.........................................
A.A............................................

GARANTIA FONDAĴO DE U.E.A.
(Administranto : E. Malmgren)

(subskribita) E. Malmgren
Administranto de la Fondaĵo
Tiu ĉi raporto, kies bilanco je 31.12.1960 sumiĝas je
70.931,83 sv.kr. estas kontrolita laŭ komisio de la Komitato
de U.E.A. :
(subskribita) Jan Stronne
(subskribita) Harry Tornskog
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CENTRO DE ESPLORO KAJ DOKUMENTADO
KONTOJ DE CED PRI 19G0
Konto de la C.O. 1-1 — 31-XII-1960
£ ŝ p £ ŝ p
CED entute ricevis de U.E.A. . . . 584-18- 4
Donacoj kiujn ricevis U.E.A. por CED
69-12- 5
Subvencio de la Propaganda Konto
515- 5-11
584-18- 4 584-18- 4
Spezoj de CED por la pcriodo dc 1-1 — 31-XII 1960
£ ŝ p £ ŝ p
D o n a c o j............................................. 122- 9-11
Subvencio de la Propaganda Konto . 515- 5-11
Pozitiva saldo de jaro 1959 ................ 23- 3- 9
Skribmaterialo .................................
7- 0- 6
Poŝtelspezoj ....................................
33-10- 0
165-10- 2
Oficejo .............................................
Salajro de la Sekretariino................
384- 0- 0
Aliaĵ elspezoj.....................................
95-11-10
660-19- 7 685-12- 6
Negativa saldo je finiĝo de la jaro 1960

24-12-11
685-12- 6 685-12- 6

La 31-an de decembro 1960.
Sekretariino : (subskribita) Ljuba Lapenna
RAPORTO DE LA KONTROI.INTOJ DE CED
Kopiite de la Kaslibro dc CED :
Ni kontrolis la kontojn kaj ĉiujn necesajn dokumentojn
kaj ricevis kontentigajn respondojn al niaj demandoĵ.
Ni, do, konstatas ke ĉi tiu bilanco estas ĝusta.
En la oficejo de CED, la 7-an de majo 1961.
Fred Parker
John Rapley
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BUĜETPROPONO DE CED POR LA JARO 1962

Enspezoĵ Elspezoĵ
£ ŝ p £ S p
Donacoĵ (pro la dekĵara datreveno) 200- 0- 0
Subvencio el Propaganda Konto . . 550- 0- 0
Skribmaterialo .................................
50-0-0
Poŝtelspezoj .....................................
51- 0- 0
O ficejo.................................................
165- 0- 0
Aliaj elspezoj (libroj, abonoj, imposto,
ŝarĝo en la banko,asekuro) . . .
100- 0- 0
Salajro de la sekretariino...........................
384-0-0
750- 0- 0 750- 0- 0
KOMBINITA BILANCO
je la 31-a de decembro 1960
Aktivoj :
Monrimedoj
R o tterd am ...................................... 54.204,82
Garantia F o n d a jo .......................... 18.932,87
G e n e v o ........................................... 2.610,— 75.747,69
Valorpaperoj
R o tte rd a m ....................................... 2.707,96
Garantia F o n d a ĵo ........................ 35.190,—
G e n e v o ........................................... 7.873,50
Ricevotaj e n s p e z o j........................
Antaŭpagitaj e ls p e z o j....................
D e b ito ro j.........................................
Provizoj.............................................
Inventario.........................................
Garantiaj s u m o j .............................

45.771,46
3.500,—
10.003,75
49.159,05
29.578,07
7.563,24
300,—
221.623,26
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Pasivoĵ :
Suldoj je mallonga periodo
Antaiiricevitaj enspez....................
M em broj-bonhavantoj................
L iv eranto j.....................................
Kondajoj por specialaj celoj . . . .
Kapitala konto
Parto destinita por aĉeti domon
Laborkapitalo
C.O. Rotterdam . . . . 19.584,58
Garantia Fondaĵo . . . 54.122,87
Fondaĵo H. Hodler . . . 14.042,71

34.458,13
25.334,82
10.429,37

70.222,32
29.104,23

34.546,55

45-a UNIVERSAI.A KONGRESO DE ESPERANTO
Bruseio 1960 31/7 — 7.8 1960
BILANCO
Aktivo :
Belgaj frankoj
Ka s o ................................................................
47,30
? a" k o ............................................................. 75.251,—
Girkonto
.................................................
j
_
76.926,30

P a siv o :

87.750,16 122.296,71
221.623,26

KONTROLA RAPORTO 1960 PRI LA KONTOJ
DE LA CENTRA OFICEJO
Subskribintoj kontrolis la librotenadon de la jaro 1960
kaj la bilancon je la fino de la jaro de la Centra Oficejo
en Rotterdam. Por nia laboro ni ricevis ĉiujn deziratajn
de la direktorino de la C.O. kaj de S-ro E. J. Woessink.
Estrarano por financoj kaj de S-ro B. C. Storm, revizoro.
kiu faris la bilancon. Pro la amplekso ni ne povis ekzameni ĉiuj kontojn detale. sed ni opinias, ke ĉio estas en
bona ordo.
Volonte ni proponas, ke la Komitato malŝarĝu F-inon
M. H. Vermaas pro la bona gvidado de la Centra Oficejo
kaj ĝia administrado.
(subskribita
G. Maertens
B. J. J. Albers
Rotterdam. la 10-an de junio 1961
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U.E.A. . .
Profito . .

11.424,86

65.501,44
76.926,30

Enspczoj :
Kotizoj . .
Subvencio de Belga Stato
Ensp. por loĝado . 105.400
Ensp. kom. logejo 101.298
Procento sur loĝado 34.815
Minus elspezoj por loĝado
Enspezoj por Ekskursoj
Elspezoj por Ekskursoj
Vendo Glumarkoj . . . .
Minus eldono Glumarkoj .
Literatura Kaso . . . .
Blindula K a s o ................
Adopta K a so ....................
F o to j....................................
Interezoj de Banka Konto .
Procento sur trinkaĵoj . . ,
Procento sur Librovendado .
Vendo Poŝtkartoj................
Diversaj Enspezoj . . . .

241.513
203.876 37.637,—
342.185
294.073 48.112,— 85.749,—
7.816,—
JL54Sk— 4.267,—
1.934,—
4.190,—
3.255,50
9.379,50
3.916,—

Elspczoj :
K o n g re se jo ........................
Luo de Oficejo....................
Materialoj . . .....................
A f r a n k o j............................

............. 100.953,—
. . . . 20.000,—
58.770,16

626.426,50
100.000,—

1.053,—

7.419,—
3.567,—
3.500,—

8.963,53
854.240,53

33.551.70
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T ra n s p o rto j.....................................
V eturadoj.........................
Propagando ....................
Kongresa Karto . . . .
I n s ig n o ............................
16.494,—
Unua Buiteno & Aliĝiloj
Minus Anoncoj . . . . 6.250,—
Dua B ulteno.................... 20.385,—
Minus A noncoj................ 7.535,—
Kongreslibro.................... 38.823,—
Minus Anoncoj................ 5.112,—
Diversaj Presaĵoj . . . .
Interkona Vespero . . .
Inaŭguro ........................
Teatra Vespero . . . .
Muzika
..........................
Junula
..........................
Bankedo „
.................
B a l o .................................
Internacia Somera Univer sitato . .
Oratora Konkurso . . .
Belarta
„
. . .
Infana Kongreseto . . .
Gazetara S ervo................
F i l m o j .............................
Bankaj S p ezo j................
Doganaj Spezoj . . . .
Licencpago ....................
Makleroj U.K....................
Makleroj Perantoj . . .
Diversaj Elspezoj . . .
P r o f ito .............................

5.458,—

108.840,81
14.453,—

9.780,—
10.244,—

RAPORTO DE LA ESTRARO
pri la agado dc
UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
en la laborjaro 1960/1961
I. ENKONDUKO

12.850,—
33.711,—
662,— 68.297,—
13.062,—
21.820,—
64.900,—
37.443,—
2.900,—
4.115,
132.881,—
7.249,87
6.000,—
3.750,— 9.750,—
4.895,10
24.916,—
5.945,—
153,—
1.884,—
171.641,25
24.532,72
50.278,56
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Konforme al la art. 30 de la Statuto, tiu ĉi raporto
estas kunmetita de la ĝenerala sekretario kaj aprobita
de la Estraro en la kunsido de la 25-a de marto 1961. Gi
rilatas al la agado de la organoj de la Asocio en la periodo inter la 1-a de aprilo 1960 kaj 1-a de aprilo 1961.
La financa raporto estas pri la kalendara jaro 1960.
Estas aldonita ankaŭ la Raporto de CED, pri kiu ĝia direktoro respondecas al la Komitato. En la fino troviĝas
resumo de la raportoj de la landaj asocioj. La resumo
estas kunmetita de la estrarano pri la landaj kaj fakaj
organizajoj.
En tiu ĉi laborjaro la Asocion kaj la tutan EsperantoMovadon trafis grandega perdo : la 29-an de oktobro
forpasis, en la aĝo de 63 jaroj, Prof. D-ro G. Canuto, la
prezidanto de UEA, pro subita koratako. Adv. Amidei
Barbiellini reprezentis UEA ĉe la enteriga funebro. Multaj florkronoj atestis la estimon kaj la amon, per kiuj
estis ĉirkaŭita Prof. Canuto : inter ili impona estis tiu
de la tutmonda esperantistaro el grandaj flavaj krizantemoj, kun la surskribo "AI sia kara Prezidanto — Universala Esperanto-Asocio”. Pri la forpaso aperis multaj informoj kaj pluraj grandaj nekrologoj en la itala gazetaro.
La decembra numero de "Esperanto” estis dediĉita al la
memoro de Prof. G. Canuto. Laŭ la propono de la Estraro la Komitalo decidis, ke, ĝis la elekto de ia nova
Prezidanto de U.E.A. dum la U.K. en Harrogate, Vicprezidanto s-ro H. W. Holmes funkcios kiel aganta prezidanto
de la Asocio.
La pasintan laborperiodon markas la daŭrigo de ĉiuj
antaŭaj aktivecoj, la klopodo utiligi ĝis maksimumo la
rezultojn de !a Zamenhof-Jaro por la plua disvastigo de
la lingvo, kaj ĉefe, la intensigo de la laboro por enkonduko de la Internacia Lingvo en la lernejojn. En sia agado
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la Asocio renkontas multajn malfacilaĵojn. parte eksterajn
kaj parte internajn. La eksteraj — ekzemple la malebleco
sendi pagojn, inkluzive kotizojn, el pluraĵ landoj, aŭ internaciaj streĉitecoj en diversaj mondopartoj — kaŭzis
inalgrandan malkreskon en la nombro de la membroj
kompare kun la antaŭa laborperiodo. Ili ankaŭ malhelpis
aŭ komplete malebligis diversajn planitajn aktivecojn en
kelkaj mondopartoj. La internaj malfacilaĵoj, kiujn la
organizita neŭtrala Esperanto-Movado devos nepre solvi
tre baldaŭ, havas siajn radikojn en la malforta organizo
de kelkaĵ landaj kaj fakaj asocioj, kio siavice kaŭzas
neplenumon de la taskoj, superfluajn urĝigojn, multege
da nenecesa korespondado. Kelkaj pianitaj laboroj
ĝuste pro tio tute simple ne povis reaiiĝi, dum aliaj estis
konsiderinde prokrastitaj. La lerneja kampanjo faris nur
malgrandan progreson ĉefe pro tiu kaŭzo.
Fine de la laborperiodo venis ĝojiga informo : granda
nombro da alte kvalifikitaĵ personoj el 17 landoj proponis la Asocion kiel kandidaton por la Nobel-Pacpremio
por 1981.

II. GENERALAĴOJ
(1) Estraro : La Estraro en la konsisto formita dum la
Varsovia Kongreso, funkciis ĝis la Kongreso en Bruselo.
Tiam la estrarano pri Financoĵ, S-ro Llech-Walter esprimis la deziron retiriĝi pro tro multaj aliaj taskoj, kiuj
malebligis al li dedlĉi sufiĉe da tempo al la grava tasko
de la asociaj financoj. Krom tio, lia loĝloko, tiel malproksime de la C. O., ne donis al li okazon de proksime
ekkoni la problemojn. En lia loko la Komitato elektis
S-ron E. J. Woessink el Nederlando, financa fakulo kiu
havas okazon konservi pli da kontakto kun la C.O.
La Estraro kunsidis printempe je 8 9 aprilo 1960 en la
Centra Oficejo dum entute 21 horoj Dum la U.K. en
Bruselo ĝi kunsidis kvarfoje dum entute 14 horoj kai
finis tagordon de 43 punktoj. Krome okazis dum la jaro
pluraj malgrandaj konferencoj inter estraranoj, redaktorino, direktorino kaj K.K.S. i.a. en Rotterdam, Londono,
Torino kaj Kopenhago.
(2) Komilato : Ekde la Varsovia Kongreso funkciis la
nova Komitato kun 59 membroj. En Bruselo estis alelek38

tita kiel Komitatano C S-ino Kirsten Zacho, la Redaktorino.
Aldoniĝis kiel observantoj S-ro H. Ramanitra, Madagaskaro, S-ino Vilma Eichholz, Kanado kaj S-ro S. Sakellaropoulos, Greklando. La Komitato havis dum la Kongreso en Bruselo du tuttagajn kunsidojn de entute 18
ĥoroj. Ceestis 39 komitatanoj aŭ anstataŭanloj. Oni finis
tagordon de 34 punktoj. La Komitato elektis apartan komisionon nur por la financoj. Cio cetera estis traktata en
la Pleno.
(3) Landaj Asocioj : Kiel novaj aliĝintaj asocioj estis
akceptitaj la Helena Esperanto-Asocio kaj la Kanada Esperanto-Asocio. Ambaŭ havas observanton en la Komitato, ĉar ilia membronombro estas malpli ol 150.
(4) Faka Asocio Aliĝinta : Restas la sola asocio en tiu
kategorio I.S.A.E.
(5) Fakaj kaj spccialigitaj Asocioj kunlaborantaj : Kontrakto pri kunlaboro estas farita kun la Internacia Societo de Arkitektoj kaj Konstruistoj. U.E.A. nun havas 20
tiaĵn kunlaborantajn asociojn.
(6) T.E.J.O. : La ĵunularsekcio de U.E.A. havis sian
propran tre sukcesan Kongreson en Rotterdam. Cifoje
ĝi estis apartc de la Antaŭkongreso kaj estis vere rezervita al la junuloj. "La Juna Vivo”, redaktata de Ivo Osibov, regule aperadas en "Esperanto". T.E.J.O. mem raportas aliloke.
(7) Fondaĵoj : Ankaŭ dum 1960 la esperantistoj ankoraŭ kontribuis, kvankam malpli grandskale, al la Fondaĵo Zamenhof. Je 1.3.1961 la sumo entute ricevita estis
18.590.96 gld. Signifas kreskon de pli ol 500,— gld ankoraŭ
en 1960. E1 ]a Fondaĵo estis kovritaj ĉiuj necesaj ekstraj
elspezoj de la specialaj kampanjoj entreprenitaj okaze de
Ia Zamenhof-Jaro. La sennombraj malavaraj donacintoj
meritas grandan dankon pro la helpo kiun ili donis.
Malgraŭ ili la kolektita sumo ne tute sufiĉis por kompensi
ĉiujn elspezojn. Pliaj kontribuoj estas daŭre akceptataj
Honore al la memoro de la bedaŭrata Prezidinto Prof.
D-ro Georgio Canuto, la Estraro publikigis luj en la decembra numero de "Esperanto" 1960 la starigon de Fondaĵo Prof. Canuto, al kiu ĉiu membro povas kontribui
kotizojn favore al esperantistoj en landoj de kie ne
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eblas sendi kotizpagojn al la Asocio. La Estraro opiniis
larĝan kontribuadon en tiu Fondaĵo la plej bela monumento al la forpasinto. La membroj vigle reagis. Jam
kelkajn monatojn poste, je 1.3.1961, la nova fondajo enhavis kotizojn por : 100 MA, 19 MJ, 1 J-MJ kaj 1 J-MA.
Regulc alvenadas ankaŭ kontribuoj por la konto A.P.O..
ĉu en formo de mono aŭ en formo de poŝtmarkoj, akceptataj kaj vendataj por tiu celo de S-ro Peter Zacho en
Kopenhago.
La aliaj fondaĵoj de la Asocio, por la Universala Ekspozicio kaj por la Oficeja Ilaro ŝajnas pli malpli forgesitaj de la membroj.

III. ADMINISTRADO
A. CENTRA OFICEJO
(1) Olicisto.i : Gis novembro 1960 la situacio restls tia,
kia gi estis fine de 1959. Laboris en la C.O. krom la Direktorino tri tuttagaj oficistoj kaj du duontagaj. En novembro devis forlasi la oficejon pro familiaj cirkonstancoj
la tajpistino S-ino A. Leentjes, kiu deĵoris auontage dum
preskaŭ kvar jaroj. Por anstataŭi Sin estis trovita nova
oficistino, S-ino H. Bouman, kiu povas deĵori tutajn
tagojn. Tio donas iom da cblecoj en kazo de bezono helpi ankaŭ en aliaj laboroj. Ciuj aliaj restis. E1 la oficistoj
du estas nenederlandaj. Ankaŭ tiel esprimiĝas la internacia karaktero de la C.O.
La laboroj daŭre ampleksiĝas pro nove entreprenataj
agadoj de la Asocio. Ankaŭ la aktiveco de la ZamenhofJaro daŭris ankoraŭ 1960, tiel ke la nombro da korespondajoj kaj dokumentoj eĉ ankoraŭ kreskis. Tajpitaj estis en
1960 3123 leteroj kaj 354 stenciloj (lastjare resp. 3072 kaj
333). Multobhgitaj cirkuleroĵ kaj dokumentoĵ estis dissenditaj laŭ diversaj kategorioj de ricevantoj en 300 ĝis 1000
ekzempleroĵ.
En la multflankaj laboroj ĉiuj oficistoj havas sian parton. Kiam aperas la Jarlibro aŭ nova numero de ia revuo,
ĉiu retrovas en gi sian propran laboron en iu ajn formo.
La Estraro esprimas sian dankon kaj aprezon pro la fervora kaj sindediĉa kunlaboro al la direktorino kaj al ĉiuj
oficistoĵ.
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(2) Domo : Kiel konate, en la konstruplano de Ia urbo
Rotterdam, la ofieeja domo estas destinita por malkonstruo en la estonteco. Pro urĝe bezonata linio de subtera
fervoĵo en la urbocentro, la najbaraj domoj estas nuntempe (marto 1961) malkonstruataj. Antaŭvideble. la oficeja domo restos staranta ankoraŭ kelkaĵn jarojn, sed intertempe la komisiono, pasintjare nomita de la Estraro
por trovi novan domon, komencis sian malfacilan taskon.
(3) Meblaro: Car parto de la biblioteko, troviĝanta
en Genevo alvenis en la C.O. en la somero 1960 (38 kestoj),
unu malsupra ĉambro en la oficeja domo estis aranĝita
tute por ĝi. Estas konstruitaj bretaroj lciuj kovras ĉiujn
muroĵn de malsupre ĝis supre. Sur ili la tuta ĝis nun
sendita materialo trovas lokon.
Krome, pro la daŭre amasiĝantaj materialoj kaj stokoj
necesis konstruigi du altajn bretarojn en unu el la laborĉambroj. Ciuj bretaroj estos rekonstrueblaj en iu ajn alia
domo.
(4) Maŝinoj : Estis uzataj ankoraŭ ĉiuj skribmaŝinoj
kiuj ekzistis en la C.O. en Heronsgate en 1955, la pli multaj tiam jam malnovaj. Nova granda maŝino estis nepre
bezonata. Post decido de la Estraro taŭga elektra skribmaŝino estis aĉetita. Sendube la regulaj ricevantoĵ de
dokumentoj kaj cirkuleroj rimarkis ilian pli bonan aspekton.
Krome estis aĉetita de helpema membro je malalta
prezo bonkvalita portebla maŝino por la uzo de la Direktorino.
(5) Membraro : Laŭ hodiaŭaj ciferoj Ia membraro ampleksis en 1960 en la diversaj kategorioj ĵenajn nombrojn :
AM 22991, MJ 862, MA 5088, MS 570, Pat. 5, DM 403, HM 43,
J-MJ 31, J-MA 192. Entute 30.185 membroĵ en 87 landoj.
De la AM la nombro estas iom malpli alta ol en 1959
pro la situacio en Brazilo; tiu de la MA same iom malkreskis pro deviga limigo de Pollando. Detala klarigo
aperis en la marta numero de "Esperanto" 1961. Rimarkinda estas la pli granda nombro de Membroj-Subtenantoj kaj de Dumvivaj Membroj, kio esprimas fidon kaj
aprezon je la laboroj de la Asocio ĉe multaj helpemaj
esperantistoj.
(6) Varba laboro : La kresko en la supremenciitaj lca41

tegorioj ŝuldiĝas grandparte al pluraj energiaj kaj sindonaj ĉefdelegitoj kaj perantoj. Krome, ankaŭ en 1960 la
C.O. dissendis aron da specimenaj ekzempleroj de la
revuo kaj varbiloj. En la nuna momento alia, alloga varbilo enhavanta la novajn kotizojn, estas en preparo.
(7) Delegitoj : En la fino 1960 estis entute 3049
delegitoj en ĉiuj kategorioj (2851 en 1959). E1 ili estis 1359
delegitoj, 235 vic-delegitoj, 1412 fakdelegitoj kaj 43 junuIardelegitoj. Kelkaj ĉefdelegitoj daŭre okupiĝas pri varbado kaj serĉado de taŭgaj novaj delegitoj, sed tiuj kiuj
ĝis nun maimulte okupiĝis pri tiu flanko de sia tasko,
bonvolu nepre intensigi sian varbadon, por ke ampleksiĝu ankoraŭ la delegita reto. Ankaŭ la nombro da JD
ankoraŭ ne estas kontentiga. Estas dezirinde ke la gvidantoj de T.E.J.O. denove atentigu siajn membrojn pri la
graveco de granda JD-nombro.
(8) Jarlibro : La unua kaj la dua partoj de la Jarlibro
1960 enhavis resp. po 458 kaj 110 paĝojn. Ili enhavis la
kutiman materialon kaj kelkajn novajn rubrikojn. Dum
la Kongreso en Mainz la landaj asocioj insiste petis enpresigon de listo de la grupoj. Car tiu deziro jam ofte
estis esprimita, tio estis enkondukita en la Jarlibro 1959.
Ne nur ke tiun unuan fojon la nombro de sinanoncintaj
grupoj restis sub ,a atendoj sed en 1960 ĝi ankoraŭ malkreskis, malgraŭ pluraj avertoj de la C.O. Por la dua
parto aperigo de terminaro estis planita kaj la teksto
estis ankaŭ kompostita, sed pro tro granda nombro da
necesaj ŝangoj la presigo devis esti prokrastita. En la
unua parto la nombro da reklamoj estis proksimume
sama kiel en 1959 kaj ni esprimas dankon pro tio al la
sindonaj varbintoj. Restas tamen pluraj landoj de kiuj
apenaŭ aperas reklamoj kaj ni ankoraŭfoje instigas niajn
tieajn delegitojn al energia varbado.
(9) Gazcto : La teknikan flankon prizorgis la C.O. kune
kun la presejo. Krome, pro la malsano de la Redaktorino,
de la lastaj numeroj en 1960 estis ankaŭ la enpaĝigo kaj
parto de Ia enhavo prizorgita en la C.O.
Ankaŭ dum 1960 la revuo aperis en 8500 ekzempleroj.
E1 tiu kvanto restis plusa nombro, bone uzebla por propagandaj celoj en landoj kun malforta movado. Pli multaj
reklamoj en la revuo estus tre dezirindaj.
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(10) Presejo : Gi havigis duan kompostmaŝinon, kio
ebligas pli da varieco en la matricoj uzataj por la maŝine faritaj tekstoj, kaj plej modernan presilon. Kvankam
la presejo ne apartenas al UEA, tamen ĝia plia modernigo
estas salutinda, ĉar ĝi faciligas la kunlaboradon, kiu eĉ
sen tio, evoluas en plej agrabla agordo.
(11) Libroservo : Gi regule funkciadis dum la jaro, plenumante mendojn tra la tuta mondo en konsiderindaj
kvantoj. Kun ĉiuj grandaj Esperanto-eldonejoj la rilatoj
estas tre bonaj. Ni deziras esprimi nian apartan dankon
kaj admiron al la Eldonejo-Stafeto, kiu senĉese pliriĉigas la literaturon per valoraj eldonaĵoj kaj modele funkcias.
(12) Eldona Fako : La plej grava verko eldonita en
1960, estas la Memorlibro pri la Zamenhof-Jaro. Gi aperis ĝuste antaŭ la Kongreso en Bruselo. Tiam 509 ekzempleroj estis jam antaŭmenditaj.
Gi estas eldonaĵo de la Centro de Esploro kaj Dokumentado de U.E.A., redaktita de ĝia Direktoro kaj teknike prizorgita en la C.O. Gi regule vendiĝas, sed ĝi devus
troviĝi en la libraro de ĉiu serioza esperantisto.
Plue, U.E.A. fariĝis kuneldoninto de la popularscienca
verko "Sekretoj de la Marestaĵoj" de Petar Giunio. reverkita de Marinko Givoje, presita en Jugoslavio. Gi enhavas multajn kolorbildojn. Tiu ĉi interesa verko en kategorio de libroj ankoraŭ malmulte reprezentata en la Esperantoliteraturo, estas vendata je tre modera prezo kaj
sendube trovos sian vojon al Ia legantoj.
Same U.E.A. partoprenas en la bonega lernolibro "Privilegia Vojo al Lingvoscio, Esperanto” de Vilho Setala,
ĉarma kaj tre taŭga ilustrita lernolibro tute en Esperanto,
kun instrukcioj en multaj naciaj lingvoj. Estas la intenco
ekuzi ĝin i.a. en landoj kun malforta movado.
Nova kajero de Belarto, kvankam planata, ankoraŭ ne
estas preta, sed verŝajne aperos en 1961.
En la nuna momento (marto 1961) !a stato de ĉiuj eldonaĵoj estas jena : 1954 La Internacia Lingvo, Faktoj pri
Esperanto. (eldono de CED), eldonkvanto 2000, ankoraŭ
en stoko 142 ekz. : 1956 Vagado sub Palmoj, eldonkvanto
770. ankoraŭ en stoko 338 ekz. : 1957 Angla Antologio. eldonkvanto 3000, ankoraŭ en stoko 1976 ekz., el kiuj 1000
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nebinditaj; 1958, Belarto, eldonkvanto 3000, ankoraŭ en
stoko 1573 ekz.; 1959 Gastronomia Terminaro, eldonkvanto
1000, ankoraŭ en stoko 860 ekz. (aperis en Jarlibro 1958);
1960 Teknika Terminaro pri ŝoseoj, eidonkvanto 330, ankoraŭ en stoko 312 ekz. (aperis en Jariibro 1959); 1960
Memorlibro pri la Zamenho£-Jaro (eldono de CED), eldonkvanto 2000, ankoraŭ en stoko 1164 ekz.
(13) Intcrnaciaj Konkursoj : Kiel kutime en la lastaj
jaroj, okazis du konkursoj. Tre rimarkinda fakto estas
ke venkis en la unua Japanujo, kiu pasintan jaron jam
venkis en la dua. Tiu rezulto montras fortan kaj energian
movadon en la lando de la 50-a U.K. En la dua konkurso
surprize vcnkis Sud-Afriko, eĉ kun 15O’/o, precipe dank’al
varbado de novaj Dumvivaj Membroj. Ambaŭ landoj
ricevis je dispono libropremiojn en valoro de 100,— gld.
(14) Oricnteŭropaj landoj : Dum la Kongreso en Bruselo okazis pluraj konferencoj kun la komitatanoj el tiuj
landoj por priparoli la valutajn malfacilajojn. La solvoj,
pli frue sugestitaj en la Komitato en Varsovio, intertempe
montriĝis tro teoriaj. Pli bonaj rezultoj nun estas atendataj kaj parte jam atingitaj. En Jugoslavio, parto de nia
bonhavo estis uzita por eldono de La Sekretoj de la Marestaĵoj, dum por la novaj kotizoj verŝajne vojo estas
trovita pere de gazetagentejoj.
Gis 1960 Pollando povis transpagi la kotizojn per banko,
sed en la lasla jaro pro valutaj malfacilaĵoj limiĝis la
permesita nombro de MA kotizoj al 200, kio perdigis al ia
Asocio plurajn centojn da membroj-abonantoj. Ekzistas
espero, ke en la nova jaro tiu nombro altiĝos.
Kun la aliaj orienteŭropaj landoj la financaj rilatoj restas malfacilaj aŭ maleblaj. Ke tamen en tiuj
iandoj ni havas plurajn membrojn kaj delegitojn, kaŭzas
la faktoj, ke U.E.A. konsentis akcepti difinitan bazan
nombron da kotizoj sen ebleco de transpago, ke multaj
fidelaj mcmbroj cn okcidento regule adoptadas amikojn
en tiuj landoj kaj pagas por ili la kotizon, dum ankaŭ
pluraj tieaj esperantistoj mem seniace koiektadas int. respondkuponojn per sia korespondado kaj servado al amikoj ĉie tra Ia mondo. A1 ĉio ĉi aldoniĝas la ebleco, kiun
kreis la nova Fondaĵo Prof. Canuto, ei kiu dum la keikaj monatoj de ĝia ekzisto dekoj da personoj jam estas
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membrigitaj. A1 tiu Fondaĵo, ĉiuj kiuj deziras honorigi
ia neforgeseblan prezidinton de U.E.A., povas kontribui
kotizojn por esperantistoj en iandoj kun valutaj malfacilaĵoj.
(15) Gencrale : Malgraŭ ĉiuj strebadoj kaj klopodoj,
ankoraŭ ne estas atingita la celo, ke ĉiuj ordinaraj kaj
rutinaj elspezoj de la Asocio estu kovritaj per la kotizoj.
Por la jaro 1961 la kotizoj estas altigitaj per 20’/o, ĉar ili
estis plu neniel laŭ proporcio de la rigore altiĝintaj prezoj
kaj salajroj ĉie en la mondo. Sed eĉ kun tiu altigo, la
menciita celo estos atingebla nur, se la membronombro
konsiderinde altiĝos, ĉar tio relative malaltigos la kostojn
de la tuta Asocia mastrumado.
B. SERVA CENTRO
Kiel anoncite en la novembra numero de "Esperanto”
1960, en sia kunsido de la 3-a de aŭgusto 1960 la Komitato
decidis haltigi ia oficon de S-ro Hans Jakob kiel Honorofica Administranto de la Serva Centro, surbaze de Art.
25 de ia Generala Regularo. La financa raporto 1959 kaŭzis
plurajn demandojn, al kiuj kontentigaj respondoj ne estis
ricevitaj. Sekve de tio S-ro E. J. Woessink estis komisiita
de la Prezidanto esplori surloke la situacion antaŭ la Brusela Kongreso. Surbaze de lia tre dokumentita raporto la
Komitato faris sian decidon. En oktobro, komisiite de la Estraro, vojaĝis al Genevo F-ino Vermaas kaj S-roĵ Woessink kaj Sturzenegger, por transpreni de S-ro Jakob ia
posedaĵojn de la Asocio. La rezulto estis, ke la posedaĵoj,
krom parto de la kontanta mono, restis deponitaj ĉe notario kaj ke la Asocion reprezentos en Genevo provizore
la advokato Mag. Bruno Keppeler. En marto 1961 la plimulto de la valorpaperoj kaj mono konsistigantaj la Fondaĵon Hodler estis transdonita al Mag. Keppeler. Pri
ankoraŭ mankantaj sumoj la traktado daŭras.
Konforme al ia decido de la Komitato, farita kaĵ refarita en pluraj antaŭaj jaroj fine aivenis en la C.O. somere
1960 38 kestoĵ enhavantaj arfiivan kaj bibiiotekan materialon el Genevo. Laŭ la informo de S-ro Jakob kaj konstato de S-ro Woessink tio estas nur parto de ia tuta
materialo. Cio cetera ankoraŭ troviĝas en la kelo de Palais Wilson kaj en la hejmo de S-ro Jakob.
La korespondaĵo de ia Serva Centro nuntempe alvenas
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ĉe Mag. Keppeler kaj estas, laŭ la bezonoj, traktata de la
C.O. Gi enhavas ĉefe gazetojn kaj presajojn. Unu peto pri
sendado de medikamentoj alvenis. Gi estas plenumita.
Pagis la kostojn laŭ sia propono sveda membro.

IV. FINANCOJ
(1) Kontoj : Preskaŭ ĉiam la financoj donas zorgojn al
asocioj kaj unuiĝoj kiaj la nia, se ne ŝtato(j) aŭ alia(j)
monhava(j) organizajo(j) subtenas. Tio lasta — almenaŭ
ĝis nun — ne okazis kaj ni, anoj de U.E.A., devas mem
zorgi por la monrimedoj.
La celo ĉiam estis kaj estas kovri la kostojn de la ĝenerala asocia mastrumado el la jaraj kotizoj, la profito de
la libroservo, parto de la profito el la Kongreso kaj kelkaj
diversaj enspezoj. Tio en la pasinteco preskaŭ neniam
sukcesis. Nur en la jaroj 1958 kaj 1959 restis malgrandaj
pozitivaj saldoj.
En 1958 kaŭzis tion la kotizaltigo farita pro la tiamaj
grandaj prezaltiĝoj. En 1959 la prezaltiĝoj daŭris kaj la
pozitivan saldon ni dankis nur al la granda kongresprofito kaŭzita de la nombro da kongresanoj preskaŭ duobla
kompare kun aliaj jaroj. Sen tiu speciala cirkonstanco
ankaŭ en 1959 ni jam havus deficiton. Se oni anstataŭas la
sumon de la kongresaj enspezoj de tiu jaro per la meza
sumo de tiuj enspezoj en antaŭaj jaroj, oni vidas ke la
deficito estus ĉ. 7000.— gld.
Supozante ke la Kongreso en Bruselo certe ne havos
pli, sed eble eĉ malpli da enspezoj ol la kutimajn, kaj
sciante ke ankaŭ en tiu jaro la preznivelo ankoraŭ altiĝos,
jam en la komenco de la jaro 1960 ni povis antaŭvidi gravan deficiton.
Krom tio, la kresko de la membronombro ne daŭris en
1960 kiel atendite post la Zamenhof-Jaro. Certe la nombro de la anoj povus esti multe pli alta kaj do la financa
stato de U.E.A. multe pli bona, se nur ĉiuj kiuj deziras
aliĝi, havus eblecon sendi monon por tio al Rotterdam.
Estas ja konata fakto ke la kostoj de jarlibro kaj gazetoj,
se la nombro duobliĝas, altiĝas nur multe malpli ol proporcie. Tial la esperantistoj cn tiuj landoj faru sian veran
eblon por ricevi permeson por pagado de kotizoj al U.E.A.
Nun bedaŭrinde la tabelo de la en- kaj elspezoj prezen46

tita de la Estraro por la jaro 1960 kaj ĝia bilanco je la
fino de la jaro montras malprofiton de 14.970,31 guldenoj. Nur se jam por 1960 la kotizoj estus 2O’/o pli altaj —
do kiel ili estas por 1961 — kaj ĉiu ano estus paginta tiun
pli altan sumon, la Asocio havus malgrandan profiton.
Feliĉe jam montriĝis ke. malgraŭ la plialtigo de la kotizoj, la malnovaj membroj restis fidelaj en 1961 kaj novaj
sin anoncis.
(2) Libroservo : Tre agrable estas konstati ke la enspezoj pro la libroservo de jaro al jaro kreskas. Komparu
ekzemple la profiton en 1957 4.063,13 guldenoj kun tiu en
1960 9.131,70 guldenoj. Ne nur pro la profito ni ĝoju, sed
speciale pro la fakto ke gi montras la plian intereson por
aĉeti librojn
Oni devas konsideri ke la montrita profito enhavas la
malnetan sumon de la enspezoj, nome, ke ne estas dekalkulitaj la kostoj de la laboro kaj tempo.
(3) Cefaj elspezoj : La plej grandaj sumoj de la elspezoj
estas tiuj por salajroj, la gazeto kaj la jarlibro. La salajroj certe ne estas tre altaj, se oni konsideras, ke la elspezita sumo rilatas al 6 personoj. La gazeto en la nuna
formo kaj ankaŭ la jarlibro reprezentas la asocion kai
vere estas bonaj propagandiloj. Tial ni devas konservi
ilin, kiel ili estas.
(4) Bilanco : Kvankam la bilanco kompreneble ankaŭ
montras malprofiton. ĝi aliflanke havas diversajn avantaĝojn. Unue la sumo de !a debitoroj, kiu de jaro al jaro
kreskis, estas nun multe pli malalta. Grandaj sumoj estis
enkasigitaj. Parte kun la en komerco kutima rentumo.
Krome la Eldona Fondaĵo kreskis kaj ankaŭ iomete la
Propaganda Konto
(5) Fondaĵo Zamenhof : La Fondaĵo Zamenhof pro specialaj elspezoj, kiel ekstraj kostoj por la — vere tro malmultekoste aĉetebla — Memorlibro pri la Zamenhofjaro
kaj ekstraj numeroj de "Esperanto”. eĉ farigis negativa.
(6) Kapitalo kaj Fondaĵoj : Nova konto en la bilanco
prezentita de la C.O. estas la Fondajo Hodler. Parto de
ĝi — kontanta mono en banko — estis en oktobro 1960 el
Genevo transportita al Roterdama banko, kie gi donas
pli da rentumo, kaj imposto ne estas pagenda. Pnr
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la bonordo tiu sumo troviĝas inter la monrimedoj en la
biianco kaj aliflanke en Fondajo Hodier.
La kapitalo destinita por aĉeti domon kreskis per la
rentumo.
Gojiga estas la fakto ke en 1960 la nombro de la Dumvivaj Membroj grave kreskis kaj pro tio envenis 8.769,22
guldenoj. Apud tio envenis la heredaĵoj de S-ro Johnson.
U.E.A. danke akceptas ke tiu persono, ankoraŭ post la
morto, volis helpi al la plifortigo de nia asocio.
La Garantia Fondaĵo restis preskaŭ sama en 1960. Gi
estis administrata de S-ro E. Malmgren en Stockholm.
Kiel jam dirite. parto de la Fondaĵo H. Hodler estis
transportita al Rotterdam. Alia parto en komenco de 1961
venis ĉe nia provizora reprezentanto de la Serva Centro
en Genevo, mag. B. Keppeler. La aranĝo de la aferoj de
la Serva Centro kaj Fondaĵo H. Hodler donis multan laboron al la nova estrarano pri flnancoj. La akiro de
subteno flanke de specialaj fondaĵoj aŭ instancoj havas
lian plenan atenton kaj la unuajn paŝojn tiurilate li jam
faris. Ankoraŭ estas tro frue por raporti pri tio.

kovrilpaĝojn). Dum la ĵaro aperis 11 numeroj, do sume
220 paĝoĵ, al kiuĵ aldoniĝis 44 kovrilpaĝoj. Do. ĉiu abonanto ricevis dum la jaro revuon kun sume 268 grandformataj paĝoj. E1 vidpunkto de la enhavo, la publikigita
materialo estis : 36 paĝoj da artikoloĵ, 38 paĝoj da diversaj
informoj, 46 paĝoj da oficialaj informoj, 23 paĝoj da raportoj pri la U.K., 19 paĝoj da literaturo kaj arto, 13
paĝoj da recenzoj, 13 paĝoj por la rubriko ”Tra la mondo",
11'/! paĝoĵ da oficialaj informoj pri la U.K., 5 paĝoj da informoj de CED, 10 paĝoj de la rubriko "La Juna Vivo", 2
paĝoj de "Esperantista Vivo”, 1 paĝo de "Radio-Babiloj”,
l ‘/« pagoj de la "Saka Rubriko”, dum 1 paĝon okupis
"Krucvortenigmo".
(4) Presejo : La firmao Zwagers plue presas la revuon
kaj tre fidinde kunlaboras por ke ĝi estu el teĥnika vidpunkto kiel eble pleĵ perfekta. La materialoj estas sendataj al la presejo tra la C.O., kiu ankaŭ prizorgas la korektadon de la dua presprovaĵo.

V. GAZETO

(1) U.K. Bruselo : La 45-a Universala Kongreso de Esperanto en Bruselo (de la 30-a de julio ĝis la 6-a de aŭgusto 1960) kun la grupo de esperantistaj manifestacioj kun
ĝi kunligitaj — Antaŭkongresa Renkontiĝo en Arnhem,
16-a TEJO-Kongreso en Rotterdam, 30-a Blindula Kongreso, 5-a Infana Kongreseto, Postkongresa Ekskurso sur
la Rejno — situas entute inter !a plej grandaj internaciaj
kongresoj de la jaro 1960.
La plej elstaraj elementoj de tiu ĉi Kongreso, al kiu
aiiĝis 1925 kongresanoĵ el 42 landoj, kaj kies Honora Protektanto estis la Reĝo de la Belgoj. Lia Moŝto Baŭduino,
estis la noviniciatitaj Belga Vespero kaj prezentado de
serio da filmoj en la Internacia Lingvo, la granda sukceso
de la 5-a Internacia Infana Kongreseto, la alta niveio de
I.S.U., kaj la bonc organizitaj giĉetaj servoj. La komforteco kaj eleganteco de la Kongresejo kontribuis al la
agrabla etoso de la tuta Kongreso.
Pro la maisano de Prof. D-ro G. Canuto, la kongreson
prezidis la Vicprezidanto, S-ro H. W. Holmes O.B.E. La
Kongrcso laboris en 2 sekcioj. La unua, sub la prezidanteco de Prof. D-ro Ivo Lapenna. pritraktis la temon ”Es-

VI. KONGRESOJ
(1) Redaktoro : S-ino Kirsten Zacho estis la redaktorino dum la tuta ĵaro. Tamen pro malsano ŝi avertis, ke
post la decembra numero 1960 ŝi ne plu povos redakti la
gazeton, kaj la 1-an de novembro 1960 s-ro William Auld
komencis la pretigajn laborojn por daŭrigi la redaktadon ekde la unua numero de 1961. La transiro fakte okazis
glate. La revuo regule aperadis en la komenco de ĉiu
monato.
(2) Formato kaj aspcklo : En 1960 la formato restis klel
antaŭe. La kovrilpaĝo konsistis el tutpaga reproduktaĵo
de foto, kiu koncernis la enhavon de la gazeto. La decembra numero, de kiu 5 paĝoj estis dediĉitaj a! nekrologa
materialo pri la mortinta prezidanto Prof. Canuto, havis
sur la kovrilpaĝo imponan portreton de la forpasinlo.
(3) Amplekso kaj cnhavo : Dum 1960 la revuo havis
meznombre po 20 paĝoj plus 4 kovrilpaĝojn. (La septembra numero. pro la kongresraporto, enhavis 24 paĝojn,
dum la oktobra numero havis 16 paĝojn, ambaŭ plus 4
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peranto en la lernejoj" : Partoprenis en ĝi pli ol 300 kongresanoj : la ĉefraporto estis prezentita de S-ino S. Tavĉar. La dua sekcio, kies prezidanto estis S-ro N. R. Smith,
pritraktis la temon "Kontribuo de Esperanto al la granda
projekto de U.N.E.S.C.O. "Oriento-Okcidento". Ambaii
sekcioj akceptis rezolucion. Dum du Generalaj Kunvenoj
estis priparolitaj la "Lastatempaj atingoj de la landaj kaj
fakaj asocioĵ" kaj estis diskutita la Jarraporto de la Estraro de U.E.A. Dum la unua kunveno, krome, estis transdonita al S-ro A. Cseh donaco de la Estraro de U.E.A.
okaze de lia esperantista jubileo. En la kadro de la kulturaj programoĵ. la 13-a sesio de I.S.U. prezentis 9 lekciojn
fare de prelegantoj el 7 landoj. La Teatra Vespero estis
ludita de la Internacia Arta Teatro, sub la reĝisorado de
S-ro S. Flego, kiu prezentis la komedion "Kurioza Okazajo" de Goldoni. Pro neebleco finjuĝi la konkursaĵojn
fare de la juĝkomisiono, la prezento de la gaĵnintaj verkoj de la Belarta Konkurso ne povis okazi, sed dum la
Fermo estis proklamitaj la rezultoj por la branĉoj origina!a kaj traduka poezio. S-ro Sekelj estis proklamita "Aŭtoro de la Jaro" kaj ricevis la Arĝentan Spronon de la Eldonejo KOKO. La unua premio de la Oratora Konkurso
estis alĵuĝita al S-ro C. Minnaja, kiu ricevis por la unua
fojo la arĝentan pokalon donacitan de Prof. Lapenna. La
Muzika Vespero prezentis, interalie, kantojn en Esperanto de la Esperanto-Filmo-Germanujo kaj solkantoin
de la radio-kantistino A. van Waelegem, 13 diversaj filmoj sinkronizitaj en Esperanto estis projekciitaj preskaŭ
ĉiutage : la temoj rilatis al geografio, turismo kaj folkloro de Belgujo. La Junulara Vespero konsislis ĉefe el
amika balo kaj improvizitaj ludaĵoj; parloprenis pli ol
200 gejunuloj.
Granda kresko estis rimarkita al la nombro de la fakaj
kunvenoj, kiuj en unu jaro transiris de dudek al iridek
(sciencistoj. juristoj, instruistoj, popoluniversitatoj, arkitektoj. studentoj. ĵurnalistoĵ. eldonistoj, mondfederalistoj,
mondpacanoj, ŝakludantoj, skoltoj, liberekonomiistoj, militrezistantoj, geografoj. korespondemuloj. kampadistoj. katolikoj, kristanoj. sniritistoj, kvakeroj, budhanoj, bahaanoj. kuracistoj, gefratoj, fervojistoĵ, veteranoĵ. framasonoj). La Akademio de Esperanto okazigis publikan
debaton pri la problemo -ata -ita. en kiu ĉeestis ĉ. 700
50

kongresanoj. Estis celebritaj katolika kaj protestanta diservoj en Esperanto, kun la partopreno, respektive, de
500 kaj 230 kongresanoj.
La 30-a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj,
al kiu aliĝis 80 blinduloj el 13 landoj, pritraktis, interalie,
jenajn temojn : "La instruado de Esperanto en la blindullernejoj", ”La magnetofono kaj la blinduloj”. La CsehSeminario, kiu okazis dum kvar tagoj antaŭ la U.K.,
grupigis 62 personojn el 19 landoj.
En la 5-a Infana Kongreseto partoprenis 87 infanoj el
9 landoj (pasintjare 41 infanoj el 5 landoj); dum la publika prezentado de la etuloj ĉeestis 350 kongresanoj. Por la
unua fojo estis lanĉita la "Operacio Adoptaj Gepatroj",
dank' al kiu estis kolektitaj la necesaj monrimedoj por
inviti 10 infanojn el landoj malproksimaj aŭ kun devizaj
malfacilaĵoj. La Kongreseto, kies ejo estis la impona Kastelo de Argenteuil, apud Waterloo, estis gvidata de S-ro
W. Brandemburg en la kunlaboro kun S-ino R. Jacobs;
deĵoris gegvidantoĵ el Nederlando, Britujo, Pollando kaj
Jugoslavio.
La Kongresa Gazetara Servo funkciis dum unu jaro antaŭ la Kongreso, regule informante la belgan gazetaron,
la radio- kaj televidstaciojn kaj la telegrafagentejojn pri
la U.K. La K.G.S., gvidata de S-ro R. Jaumotte, organizis
gazetaran konferencon kun la partopreno de Ia Estraro de
U.E.A. Speciala fako de la Gazetara Servo liveris
antaŭ la Kongreso tridekon da artikoloj pri la Kongreslando kaj -urbo kun bildoj al la esperantista gazetaro. Gvidis tiun fakon S-ro L. De Marrĉ. Varba
30-minuta sonbendo estis mendita de 93 lokaj Esperantosocietoj en 20 landoj. La esperantista branĉo de la Gazetara Servo, gvidata de S-ro M. Givoje, eldonis dum la
Kongreso 8 bultenojn kun entute 61 paĝoj. La ĉefaj programoj de la U.K. estis surbendigitaj por la Magnetofona
Servo fare de S-ro Montmirail.
La Dua Bulteno enhavis 48 paĝojn kaj la Kongresa Libro 141. Cefaj artikoloj en la Kongresa Libro estis studo
pri la organizo, strukturo kaj laboro de C.E.D. kaj literatura eseo pri Goldoni. La Loĝiga Servo peris la loĝadon
por 850 personoj. En la Ekskursoj partoprenis entute 960
kongresanoj. En la Postkongresa Ekskurso, kiu havis
akceptojn en Lieĝo, Aachen kaj veturis ĝis Kolonjo, par51

toprenis, krome, 44 kongresanoj. 300 kongresanoj aliĝis ai
la Bankedo.
Honora Protektanto de la 16-a Junulara Kongreso de
T.E.J.O., kiu okazis antaŭ la U.K. en Rotterdam, estis la
antaŭa ĉefministro de Nederlando, D-ro W. Drees. En la
alia antaŭkongresa manifestacio, la Antaŭkongresa Renkontiĝo en Arnkem, partoprenis (10 esperantistoj el 13
landoj.
Prezidanto de la L.K.K. estis S-ro M. Jaumotte; kiel
K.K.S. funkciis S-ro G. C. Fighiera.
(2) U.K. Harrogate : La 46-a Universala Kongreso en
Harrogate estos ligita por la unua fojo al la 1-a Internacia
Arta Festivalo, tiel ke ĝi havos esence artan karakteron.
La Honora Protektanto estas Lordo Boyd Orr, NobelPacpremiito. Prezidanto de L.K.K. estas S-ro R. W. Hamilton kaj Konstanta Kongresa Sekretario S-ro G. C.
Flghiera. Detalaj raporloj pri la kongreso aperos en la
septembra kaj oktobra numeroj de "Esperanto” 1961.
(3) U.K. 1962 : Post esploro de la kongreseblecoj en
Milano, Vieno, Graz, Florenco. Romo, Hamburgo kaj en
pluraj urboj de Skandinavio, la Estraro de U.E.A. decidis,
ke la 47-a U.K. okazu en Kopenhago.
(4) Kongrcso cn 1965 : La Estraro de UEA akceptis la
inviton de Tokia Esperanto-Klubo, apogitan de la Japana
Esperanto-Instituto kaj subtenitan de la Urbestraro de
Tokio, ke la 50-a U.K. okazu en tiu urbo.

VII. EKSTERAJ RILATOJ
A. UNESKO
(1) Konsultaj rilaloj : UEA plue konservas la konsultajn rilatojn kun UNESKO, kiujn ĝi establis en !a jaro
1954. La ĝenerala sekretario reprezentas la Asocion ankaŭ
en la rilatoj kun UNESKO, sed en Parizo mem lin anstataŭas s-ro Jean Thierry. La lasta Generala Konferenco de UNESKO akceptis novan principaron pri la rilatoj
kun neregistaraj organizaĵoj. Laŭ tiu principaro estontece
ekzistos tri kategorioj de neregistaraj organizaĵoj en konsultaj rilatoj kun UNESKO. La nova kategoriigo ankoraŭ
ne estas farita, sed la Estraro de UEA insistos, ke la
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Asocio estu metita en kategorion, kiu respondas al ĝia
graveco kaj al la kontribuo, kiun ĝl faris kaj plue donas
al tiu Organizaĵo.
(2) Generala Konferenco : La ĝenerala sekretario de la
Asocio komisiis s-rojn Jean Thierry kaj Tibor Sekelj
partopreni la 11-an Generalan Konferencon de UNESKO.
okazintan en Parizo en novembro - decembro 1960. La
unuan parton de la Konferenco partoprenis s-ro Jean
Thierry kaj la duan, inter la 18-a de novembro kaj la
7-a de decembro, Lic. Tibor Sekelj. Niaj observantoj havis
plurajn utilajn kontaktoĵn. Lic. T. Sekelj havis la okazon
konversacii, mteralie, kun s-ino Indira Gandhi, ĉefo de la
delegacio de Hindujo, la Edukministro de Nepalo, la Edultministro de Somalio, la Edukministro de Nigerio kaj kun
pluraĵ reprezentantoj de Liberio, Senegalo, Gano kaj Centrafrika Respubliko. Tiuj kontaktoj rezultigis favoran sintenon al la Internacia Lingvo.
(3) Parloprcno cn la konfcrcncoj dc NRO : Ankaŭ en
la pasinta laborperiodo okazis pluraj konferencoj de
neregistaraj organizaĵoj en konsultaj rilatoj kun UNESKO. S-ro Thierry estis la reprezentanto de la Asocio en
ĉiuj ĉi konferencoj.
(4) Oricnto-Okcidento : La 14-an de januaro la ĝenerala sekretario sendis al la Sekretariato de UNESKO raporton pri la agado de la Asocio sur tiu ĉi kampo. La
raporto enhavis informojn pri artikoloj kontribuantaj al
la reciproka aprezado de la orientaj kaj okcidentaj kulturaj valoroĵ, kiuj aperis en la Esperanto-gazetaro; pri
tradukoj de elstaraj verkoj en Esperanto, kiuj kontribuas
al la sama celo kaj aperis en la pasinta jaro; pri originalaj verkoj kun la sama karaktero; pri la serio "OrientoOkcidento" kaj la unua verko publikigita en tiu serio.
nome tiu de Rabindranath Tagore; pri prelegoj rilate la
temon kaj pri la planita seminario en Londono. En sia
respondo la Sekretariato emfazis la gravecon de tiu laboro de UEA kaj akcentis, ke ”La Generala Direktoro certe prenos en konsidcron la aktivan apogon donitan de
via Asocio al la Programo de UNESKO, kiam 11 preparos
la proponojn al la Plenuma Komitato en ligo kun la nova
klasigo de neregistaraj organizaĵoj konforme al la kategorioj establitaj en la novaj Direktivoj”.
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(5) Index 'Translationum : CED liveris materialojn pri
la Esperanto-tradukoj al la redakcio de tiu publikaĵo
(6) UNESKO-afiŝoj : En ia C.O. troviĝas ankoraŭ sufiĉe
granda kvanto da afiŝoj. publikigitaj oficiale de UNESKO,
kun teksto en Esperanto. Tiaj publikaĵoj devus esti
amase distribuitaj en nur kelkaj tagoj. La iandaj asocioj
kaj lokaj grupoj devus prizorgi tujan mendon de la restinta kvanto, por ke la Estraro povus entrepreni la necesajn paŝojn por pliaj tiaspecaj publikaĵoj.
(7) UNESKO-Novaĵoj : Aperis 4 pliaj numeroj de tiu
bulteno, kiun plue redaktis s-ro E. Ockey. Muitaj Esperanto-gazetoj utiligas la informojn el la bulteno, kio ne
nur havigas al la legantoj interesan legaĵon, sed ankaŭ
fortikigas la rilatojn de UEA kun UNESKO.
(8) Esperanto cn UNESKO-publikajoJ : La Internacia
Lingvo aŭ la laboro de UEA estis prezentitaj aŭ menciitaj plurfoje en diversaj publikaĵoj aŭ dokumentoj de
UNESKO. Entute, ekde 1956 63 tiaj informoj aperis en
la publikaĵoj de UNESKO.
(9) Generala Rimarko : Malgraŭ la plurfojaj atentigoj,
ke estas necese rigore observi la principojn, kiuj regas la
rilatojn de UEA kaj UNESKO, tamen denove okazis, ke
kelkaj unuopuloj skribis rekte al ia Sekretariato de
UNESKO, kaj faris tion en formo tute netaŭga. Ankaŭ
unu faka Esperanto-organizaĵo sendis al la Sekretariato
rekte sian raporton, kiu enhavas piurajr. malĝustajn
asertojn rilate ai Esperanto. Tiaj aferoj bedaŭrinde kaŭzas tute superfluajn malfacilaĵojn. La Estraro ankoraŭfoje
petas ĉiujn aliĝintajn organlzaĵojn aŭ fakajn asociojn en
kontraktaj rilatoj kun UEA interkonsiliĝi ĉiam kun ia
ĝenerala sekretario, kiu estas oficiale rajtigita reprezenti
UEA ĉe UNESKO, antaŭ ol entrepreni kiun ajn paŝon aŭ
sendi kiun ajn raporton al tiu organizaĵo.
B. UNUIGINTAJ NACIOJ
(1) Konsultaj rilatnj : Pro la konsuitaj rilatoj kun
UNESKO UEA plue konservas konsultajn rilatojn ankaŭ
kun ia Ekonomia kaj Socin Konsilo de Unuiĝintaj Nacioj.
Tiuj rilatoj estas realigataj de la ĝenerala sekretario, kiun
reprezentas en New York s-ro J. L. Lewine. De tempo al
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tempo UEA komunikas al U.N. sian starpunkton en diversaj aferoj.
(2) Internacia Jaro de la Rifuĝinto : En la kadro de la
Internacia Jaro de la Rifuĝinto, proklamita de ia Unuiĝintaj Nacioj, S-ro G. C, Fighiera, K.K.S., faris prelegojn pri
"La Readaptiĝo de la Delokitaj Personoj" en la Internacia
Seminario de Germana Esperanto-Junularo en Limburg
kaj en la Esperanto-societoj de Bruselo, Antverpeno kaj
Bruĝo. La prelegoj estis ilustritaj per materialoj disponigitaj de U.N.E.S.C.O.
C. ECROPA KAMPANJO
(1) Evoluo de la laboro : Dum la kunsido de aprilo 1960
la Kulturkomisiono denove ne povis pritrakti la demandon de la lingvodiverseco en Eŭropo kiel obstaklo al la
rilatoj inter la eŭropaj popoloj. D-ro W. Herrmann, la
komisiito por ia Eŭropa kampanjo, faris sian eblon kaj
plue daŭrigas la laboron, sed bedaŭrinde la rezultoj ankoraŭ ne montriĝas.
(2) Hamburga konfercnco : En aprilo 1961 okazos en
Hamburgo konferenco de ministroj por edukado de la
eŭropaĵ landoj. La Konferenco pritraktos ankaŭ la temon
"Enkonduko de fremdaj lingvoj cn ĉiujn lernejojn". Pri la
afero D-ro Herrmann informis ĉiujn landajn Esperantoasociojn, kies ŝtatoj apartenas al la Eŭropa Konsilantaro
kaj ia Hlspanan Esperanto-Federacion. Samtempe li sendis projekton de Memorando kun la sugesto, ke ĉiuj menciitaj landaj asocioj oficiale transdonu ĝin en naciiingva
traduko al siaj ministroj de edukado. La Memorando,
adaptebla kompreneble al la landaj cirkonstancoj, objektive prezentas la situacion de la lingvo-instruado en la
lernejoj kaj enhavas peton, ke la Konferenco objektive
esploru la solvon, kiun prezentas la Internacia Lingvo
por la lingva problemo en Eŭropo. Espereble ĉiuj koncernaj Iandaj asocioj plenumos la sugeston kaj havos sufiĉe
da prestiĝo por atingi, ke la Konferenco efektive pritaktu
la proponon.
D. ALIAJ RILATOJ
(1) Unio dc Internaeiaj Asocioj : UEA plue konservas
tre bonajn rilatojn kun UIA. Giaj publikaĵoj regule al95

portas Informojn pri UEA, CED, U.K., diversaj intemaclaj
Esperantistaj fakaj organizaĵoj. UEA siavice daŭre liveras materialojn.
(2) Aliaĵ organizaĵoj : La rilaloj reaiiĝas ĉefe en formo
de skribaj kontaktoj, sendado de dokumentoj de CED, sendado de bultenoj de la IGS kaj KGS, personaj kontaktoj
dum konferencoj kaj kongresoj. Menciinda estas la nove
establita rilato kun ASLIB (asocio por specialigitaj Bibliotekoj en Brituĵo) en Londono pere de CED, kiu fariĝis
membro de tiu grava specialigita organizaĵo. okupiĝanta
interalie pri problemoj de tradukado. En tiu ĉi sfero plue
restas aktuala la problemo de aliĝo de la esperantistaj
fakaj organizaĵoj al la internaciaj organizaĵoj de la
respcktivaj fakoj. Neniu povas pli efike c-stabli kontaktojn
en diversaj internaciaj fakaj organizaĵoj ol la Esperantoorganizaĵoj apartenantaj al ia samaj fakoj Tio tamen
estas afero, kiun ne povas solvi UEA, sed nur la unuopaj
fakaj asocioj.

VIII. INFORMADO
(1) Landaĵ I.F. : En la julia-aŭgusta numero de "Esperanto", 1960, aperis tabela trarigardo prl ia informa !aboro pienumita en 1959. E1 ĝi, interalie, montriĝas, ke
ankoraŭ tre multaj landaj asocioj tute ne havas specialan informan fakon, nek ili komisiis unu aŭ piurajn personojn aparte okupiĝi pri tiu demando. La I.F. de UEA
dum jaroj jam streĉas siajn fortojn por klarigi la gravecon de apartaj informaj fakoj aŭ specialaj komisiitoj pri
informado por ĉiu unuopa lando. Pri tio estas senditaj
sennombraj cirkuleroj kaj skribitaĵ multaj artikoloj. La
kunvenoj de Frostavallen du fojojn atentigis pri la graveco de organizita laboro sur la kampo de informado kaj pri
la neceso observi la ideojn, kiujn entenas la Principaro
de Frostavallen. La spertoj montris kaj plue montras, ke
nur en la landoj, en kiuj oni agas laŭ tiuj ideoj, la prestiĝo de la Internacia Lingvo altiĝas, Esperanto disvastiĝas
kaj la Movado progresas kvante kaĵ kvalite. En la landoĵ,
kie pluc la informado pri la Internacia Lingvo dependas
plene de personoj, kiuj agas laŭ sia bontrovo, ofte malatentante komplete ia progresojn de la lastaj jaroj kaj
la nunan staton de la esperantismo en ia mondo, malob56

servante la plej eiementajn principojn de serioza kaj objektiva informado, la afero mem kompromitiĝas, lcio kaŭzas preskaŭ neforigeblajn obstaklojn por la plua
disvastigo. La I.F. de UEA plue klopodos, ke en ĉiu landa
asocio estu organizita landa informa fako kun kunlaborantoj en diversaj lokoj, por kio povas servi kiel modelo
la Informoficejo de la Itala Esperanto-Federacio. Tamen,
en tiu ĉi afero, kiel ankaŭ en multaj aliaj, la fina sukceso
dependas de la komprenemo kaj agemo de la landaj
asocioj.
(2) Kunlaborantoj : Intertempe la I.F. de UEA daŭrigas sian laboron ankaŭ kun reto da unuopaj kunlaborantoj tra la mondo. Fine de la laborjaro la I.F. de UEA
havis entute 102 kunlaborantojn (kompare kun 90 en la
antaŭa periodo) en jenaj landoj : Argentino, Aŭstralio,
Aŭstrio, Belgujo, Bolivio, Brazilo, Britujo, Bulgarujo,
Cefioslovakio, Danlando, Finnlando, Francujo, Germanujo,
Gvatemalo, Hindujo, Hispanujo, Hungarujo, Islando,
Israelo, Italujo, Jugoslavio, Kanado, Kongo, Koreo, Kostariko, Meksikio, Nederlando, Norvegujo, Novzelando,
Poilando, Soveta Unio, Suda Afriko, Svedujo, Svislando,
Urugvajo kaj Usono, do entute en 36 landoj (kompare kun
35 landoj en la pasinta laborperiodo). Ciuj kunlaborantoj,
same kiel la I.F. de la landaj asocioj, la membroj de TEJA
kaj la komitatanoj de UEA ricevas ĉiujn cirkulerojn, bultenojn kaj artikolojn. Kelkaj gravaj informoj estis senditaj ankaŭ al la fakaj organizaĵoj kaj al la redakcioj de la
Esperanto-gazetoj.
(3) TEĴA : La materialoj de la I.F. estis ankaŭ en
1960/1961 regule sendataj al 68 membroj de TEĴA. La ĵurnalistoj, kiuj parolas la Internacian Lingvon kaj estas
organizitaj en TEĴA troviĝas en speciale favora pozicio
por helpi efikan informadon pri Esperanto. Pluraj el ili
efektive donis tian helpon, sed parto bedaŭrinde restas
neaktiva.
(4) IGS : La bulteno de Internacia Gazetara Servo regule
aperadis. 12 pliaj bultenoj estas publikigitaj, tiel ke ĝis nun
la IGS aperigis entute 110 bultenojn kun 462 informoj. La
landaj I.F., kie ili ekzistas, kaj la unuopaj kunlaborantoĵ
utiligis la bultenojn por publikigo de nacilingvaj informoj.
Ankaŭ pluraj radiostacioj, precipe Varsovio, Homo kaj
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Zagreb, ofte utiligis la enhavon de la bultenoj. Gis la numero 110 la bulteno estis redaktata de s-ro G. C. Fighiera,
kaj ekde tiu numero de s-ro Glauco Pompilio, oficisto de
UEA. Tiu ŝanĝo estas farita por ebligi al s-ro Fighiera
plene dediĉi sin al la U.K., kies organizo postulas ĉiam
pli da laboro.
(5) Angla-franca bulteno de la IGS : Post kelkmonata
stagno pro la trookupiteco de la redaktoro, tiu ĉi bulteno
rekomencis aperadi en marto 1961. Gi enhavas selektitajn
novaĵojn kaj estas sendata al ĉ. 200 gazetoj kaj revuoj
de diversaj landoj de Azio kaj Afriko, kiel ankaŭ al 74
presagentejoj. La redaktadon nun prizorgas s-ro Glauco
Pompilio.
(6) UNESKO-Novaĵoj : Aperis 4 pliaj numeroj, tiel ke
entute ĝis nun 20 numeroj estas publikigitaj. La bultenon
redaktas s-ro E. Ockey. Gi estas sendata al la redakcioj
de ĉiuj Esperanto-gazetoj (vidu ankaŭ VII./A/7.).
(7) Kongresa Gazctara Scrvo : Kiel branĉo de la I.F.
de UEA, ia KGS funkciis ankaŭ okaze de la U.K en Bruselo. Pri la rezultoj atingitaj vidu VI./l.
(8) Agado cn ncespcrantistaj kongrcsoj : La dua eldono de la 6-lingva flugfolio ankoraŭ ne estas elĉerpita, sed
ĝi estas daŭre utiligata. La flugfolio estis entute eldonita
en 100.000 ekzempleroj kaj reslas ankoraŭ ĉ 2000 ekzempleroj. Post la elĉerpiĝo de tiu ĉi flugfolio, la I.F. intencas eldoni novan, se estos sufiĉe da antaŭmendoj. La agado en neesperantistaj kongresoj devus esti unu el la ĉefaj
taskoj de la fakaj Esperanto-organizaĵoj, ĉar ĝuste tiuj
organizaĵoj, resp. iliaj membroj, povas plej trafe agi en la
samfakaj medioj (vidu ankaŭ VII./D/2).
(9) Agado cn Azio : En la kadro de APO. pri kiu respondecas Lic. Tibor Sekelj, s-ino M. Haudebine daŭrigis la
instruadon de Esperanto en New Delhi. Senĉese, ekde sia
aiveno. s-ino Haudebine gvidis kursojn kun kontentiga rezulto kaj tiamaniere formis kernon de la EsperantoMovado en Hindujo. Dum sia restado tie ŝi establis ankaŭ
plurajn utilaĵn kontaktojn kun diversaj instancoj. Kun
ŝia helpo la Esperanto-societo en Angers (Francujo) efektivigis hindan vesperon. Tio siavice rezultigis, ke s-ino
Haudebine eniris !a Hindan Konsilantaron por Kulturaj Rilatoĵ. Rezulte de ŝiaj klopodoĵ la Nacia Instituto
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pri Aŭd-Vida Edukado pretigis bendon pri Esperanto. Tiu
sonbendo estos sinsekve aŭdata de multaj instruistoj dum
tutlandaĵ seminarioj pri modernaj instrumetodoj. En la
pretigo de la bendo partoprenis ankaŭ s-ro Simo Milojeviĉ, Jugoslavo, kiu en januaro estis en New Delhi survoje
al Nepalo kiel sendito de UEA por instruado de la lingvo
en tiu lando. S-ro Milojeviĉ troviĝas nun en Kathmandu,
kie li komencis instrui la lingvon. Tiamaniere, en du
gravaj landoj de Azio, kie pii frue Esperanto estis praktike nekonata, nun estas konstruataj la fundamentoj de
Esperanto-Movado. Tutcerte ĝis la U.K. en Tokio Esperanto plue disvastiĝos en la landoj de Azio, kaj la U.K.
en 1965 siavice kontribuos al la plua disvastiĝo en la dostaj jaroĵ.
(10) Agado en Afriko : Laŭ la invito de s-ro Charles
Thollet, Lic. T. Sekelj estis en Maroko de la 12-a de oktobro ĝis la 14-a de novembro 1960. La elspezoj de tiu vojaĝo estis pagitaj parte ei la kaso de APO kaj parte de s-ro
Ch. Thollet, al kiu la Estraro ankaŭ en tiu ĉi formo esprimas sian dankon. S-ro Sekelj prelegis pri la Internacia Lingvo en la Fakultato de Sciencoj, kun la ĉeesto
de la Rektoro de la Universitato de Maroko, kaj en la
Studenta Hejmo. Pli ol 60 personoj deklaris sin pretaj
lerni la lingvon. Plia prelego okazis en Kĉnitra pri Amazonio kaj ankaŭ ĝi havis favoran efikon por la lingvo.
Maifermiĝis kurso en la Universitata Urbo kaj alia en la
Institucio "Junularo kaj Sporto". En Kĉnitra estas malfermitaj 2 elementaj kaj 1 daŭriga kursoj. La kursojn
gvidas pli ol sindone, simile al s-ino Haudebine en Hindujo kaj al s-ro Milojeviĉ en Nepalo, f-ino Elsie Parson.
Dum sia restado en Moroko s-ro Sekelj havis kontaktojn kun ia edukaj instancoj. En la gazetaro aperis ĉ. 15
artikoloj. — En Bruselo la Komitato decidis rajtigi la
Estraron uzi el la Garantia Fondaĵo la sumon de maksimume £ 1.000 por kovri ia kostojn por la Afrika kampanjo. S-ro Sekelj deklaris sin preta gvidi tiun kampanjon.
Tiuokaze s-ro Sekelj ellaboris skizon de la agadplano, en
kiu estis akcentite. ke la fina celo de la kampanjo estas
"atingi la konsenton de la registaroj de pluraj afrikaj
landoj. enkonduki Esperanton en la lernejojn de tiuj landoj, kaĵ laŭgrada enkonduko de Esperanto en ĉiujn interafrikajn kongresoĵn. konferencojn kaj diplomation". Estls
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ankaŭ decidite, ke s-ro Sekelj eliaboros definitivan planon, post interkonsiliĝo kun elstaraj esperantistoj el la
landoj de Afriko kaj Azio, kaj prezentos ĝin al la ĝenerala sekretario antaŭ ol sendi ĝin al Madagaskaro. En
decembro 1960 s-ro Sekelj estis en Londono kaj havis
plurajn konversaciojn kun la ĝenerala sekretario kaj
poste ankaŭ kun la vicprezidanto kaj s-ro K. Smith.
Okazis ankaŭ korespondado inter la ĝenerala sekretario
kaj s-ro Sekelj. La sola punkto de malkonsento estis ĉu
la situacio estas tiel matura, ke s-ro Sekelj povas tuj forveturi al kelkaj afrikaj landoj, kiel opiniis s-ro Sekelj, aŭ
estas necese unue bone antaŭprepari skribe la aferon kaj
nur poste, se tio montriĝas utila, forveturi al Afriko, kiel
opiniis la ĝenerala sekretario. Pro tiu malkonsento la vicprezidanto voĉdonigis la Estraron. kiu decidis per plimulto de vo60j, ke s-ro Sekelj ne tuj veturu al Afriko, sed
unue skribe detale esploru la eblecojn, faru raporton pri
la ŝancoj de la agado surbaze de tiu esploro. tiel ke la
Estraro povu poste fari decidon pri eventuala forveturo al
Afriko kaj/aŭ Azio. Pro tiu decido s-ro Sekelj rezignis
pri plua agado kaj informis pri tio la vicprezidanton per
sia letero de la 18-a de januaro. La Estraro ege bedaŭras
la paŝon de s-ro Sekelj, sed ĝi rekonfirmas sian opinion.
ke la nfero ne estis sufiĉe antaŭpreparita por povi tuj
entrepreni tiel grandan kaj multekostan vojaĝnn. por kiu
apenaŭ sufiĉus la sumo aprobita de la Komitato.
(11) Kampanjo per anoncoj : Laŭ la iniciato de la Esperanta Studo-KIubo en Londono, kiu grupigas plurajn
kunlaborantojn de la I.F. de UEA kaj de CED, kunlabore
kun BEA, la Londona Esperanto-Klubo kaj LKK-Harrogate, la 1-an de marto 1961 komenciĝis granda informa
kampanjo en la brita gazetaro. La KGS sendados al la
presagentejoj kaj britaj gazetoj informojn pri la kongreso
kaj artikolojn pri la Internacia Lingvo. Okazos 2 gazetaraj konferencoj : en Londono kaj en Manĉestro. Ekde la
1-a de marto komencis aperadi en la gravegaj semajnaj
gazetoj "Observer”, ”New Statesman” kaj "Spectator”
mallongaj anoncoj ĉiun semajnon kaj ili aperados konstante ĝis la U.K. Pri tio la I.F. de UEA informis la landajn asociojn kaj siajn kunlaborantojn sugestante similan
kampanjon en la gazetoj de aliaj landoj. Estis aldonita la
teksto de multaj mallongaj informoj.
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(12) Afiŝo : La I.F. anoncis konkurson pri propagand
afiŝo. La projektoj estos ekspoziciitaj en Harrogate ka
la Komitato aŭ speciala ĝia komisiono povos de.cidi pi
la plej konvena projekto. Se estos sufiĉe da interesiĝo, I
I.F. eldonos unu aŭ du afiŝojn en aŭtuno. Detaloj en 1;
marta numero de "Esperanto”, p. 56.
(13) Resumaj ciferoj pri informado : Tabela trarigard
aperos en la julia-aŭgusta numero de "Eperanto". Ci tiestas donitaj nur la resumaj ciferoj kaj parenteze trovi
ĝas, por komparo, la ciferoj por la jaro 1959 :
Entute alvenis respondoj de 30 (31) landaj asocioj ai
kunlaborantoj. En 1960 aperis entute 4.301 (5.307) artikolo
kaj 9.269 (9.313) informoj pri Esperanto en la nacilingva
gazetoj kaj revuoj. Okazis 1.361 (1.383) prelegoj pri Espe.
ranto, kiujn ĉeestis 93.980 (126.660) personoj. Estis disaŭ
digitaj 669 (3.177) nacilingvaj prelegoj aŭ prelegetoj pe:
radio. Estis aranĝitaj 288 (242) ekspozicioj, kiujn viziti:
421.550 (675.350) personoj. Entute estis disdonitaj 313.051
(442.000) afiŝoj, flugfolioj, broŝuretoj kaj similaj propagandiloj. Generale la interesiĝo pri Esperanto kreskis.
(14) Kunveno Ilarrogatc : Dum la U.K. en Harrogati
okazos aparta kunveno de la reprezentantoj de la landa'
informaj fakoj, reprezentantoj de landaj ascioj sen informaj fakoj kaj unuopaj kunlaborantoj. La celo de la kunveno estas pritrakti plej profunde la nunan staton sur Is
kampo de informado kaj trovi efikajn metodojn por la
intensigo kaj kvalita plibonigo de la informado. La I.F. de
UEA esperas, ke la landaj asocioj sendos al la kunvenc
siajn efektive plej kompetentajn reprezentantojn, tiel ke
la rezultoj povos esti vere utilaj por la estonta laboro.

IX. LERNEJA KAMPANJO

(1) Organizo : Post Ia unuaj paŝoj, entreprenitaj rezulte
de la decido de la Komitato de la 15-a de decembro 1959.
estis necese firmigi la organizon de kunlaborantoj kaj samtempe interŝanĝi la pensojn surbaze de establitaj faktoj
pri la plej efikaj metodoj por atingi la celon. E1 organiza
vidpunkto estas farita certagrada progreso. Estas nomitaj
komisiitoj aŭ specialaj lernejaj komisionoj en jenaj landoi : Aŭstralio, Belgujo. Brazilo, Cefioslovakio. Danlando
61

Finnlando, Francujo, Hispanujo, Jugoslavio, Kanado, Nederlando, Norvegujo, Novzelando, Pollando, Svedujo, Svislando kaj Urugvajo. La nomoj de tiuj kunlaborantoj troviĝas en la aldono A/ al cirk. let. Lernejoj 7/1961. Plei
konkretajn rezultojn ĝis nun atingis la lernejaj komisionoj de Jugoslavio kaj Pollando, kaj la komisiitoj en
Danlando.
(2) Seminario Bohinj : Sub la aŭspicioj de UEA kaj de
ia Jugoslavia UNESKO-komisiono okazis en Bohinj (Jugoslavio) de la 15-a ĝis la 24-a de julio 1960 Internacia
Seminario por Instruistoj. Partoprenis geinstruistoj el 7
iandoj. En 15 prelegoj kaj multnombraj diskutoj la Seminario pritraktis ĉiujn aspektojn de la instruado de Esperanto en la lernejoj kaj de la utiligo de la noveakirita
lingvoscio. Detalaj raportoj pri la Seminario aperis en Jugoslavia Esperantisto, n-roj 6-7 kaj 10-11 1960 Precipe
grava estas la resuma raporto, publikigita en la n-ro 10-11.
Laŭ Ia peto de la ĝenerala sekretario ĝi estis sendita al
ĉiuj kunlaborantoj, landaj asocioj kaj komitatanoj por
plej atenta trastudo.
(3) Sekcio en Bruselo : La Unua Sekcio de la U.K. en
Bruselo pritraktis la temon "Esperanto en la Lernejoj”.
Gi laboris laŭ la tagordo sendita al ĉiuj interesitoj jam
meze de junio kune kun la resumo de la enkonduka raporto. Dank' al tiu antaŭpreparo la Sekcio — kun partopreno de pli ol 300 personoj — povis kontentige labori kaj
rapide fini sian taskon. Gi rekomendis al UEA daŭrigi
la kampanjon "Esperanto kiel Baza Lingvo” kaj intensigi
la klopodojn por subskribo de Interŝtata Konvencio, prenante en konsideron laŭeble la sugestoĵn entenitajn en la
Raporto de la IPS en Bohinj. Pli detalaj informoj aperis
en la septembra numero de "Esperanto” kaj en la cirk.
let. Lernejoj 7/1961.
(4) Statistiko : Grandan helpon al la laboro donis la
statistiko, kiun ellaboris CED, pri la lernejoj en kiuj
Esperanto estis instruata en la lerneja jaro 1959/1960. La
finaj rezultoj montras, ke la lingvo estis instruata en 357
lerneĵoj de 27 landoj al minimume 13.156 gelernantoj (vidu
ankaŭ la raporton de CED B'4). Kvankam tio ankoraŭ
estas tre malmulte kompare kun la nombro de gelernantoj, kiuj lernas diversajn fremdajn naciajn lingvojn en
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la lernejoj, tamen tio estas pli ol la duoblo kompare kun
de a
Senkonsidere al la plua evoluo
de la kampanjo, estas necese, ke la landaj asocioj kaj
r n n t L grUP0;li
Ŝ‘S maksimum<> tiujn junajn geespeaH li utilieMa t StPer?nt° 'M0Vad0 3Ŭ alimaniere helpu
Ĵ n in t Hg
aklrltan hngvoscion. Sugestoj pri tio aperis
nm- » februara numero de "Esperanto” p.21. La fakto. ke
nui en Jugoslavio Esperanto estis instruata en 172 lerneioi
6n dU°n° dG Ĉiuj lernei°Ĵ Pri kiuĴ venis
t3S ,pensiga' Estos necese tre baldaŭ atingi
adekvatajn rezultojn ankaŭ en aliaj landoj, ĉar la inv -fln rn n ±
E s p e r ? n l ° e n l a lerneĴ°Ĵ P«vas havi daŭran
lXne?n- a , 3 u!1®'’0 estas instruata Paralele en multaj
leinejoj de kiel eble plej multe da landoj.
(5) Nuna stato : Ne estas eble prezenti en la kadro de
tm ci rapcirto la detalojn pri la nuna stato en diversaj
landoj. Koncizajn mformojn pri ĉiu unuopa lando entenas
la cirkulero de la 1-a de marto 1961 pri la lerneĵoj, kiun
licevis ankau ciuj komitatanoj. Kiel nun prezentiĝas Ia
situacio, sajnas ke la landoj plej favoraj al plua vastigo
de. la lnstruado de Esperanto en la lernejoj kaj sekve
ankau plej maturaj por subskribo de Interŝtata Konvencio
estas Jugoslavio, Pollando kaj Danlando, sed kredeble al
Ui povus aliĝi ankaŭ Brazilo, Nederlando kaj tri pliaj
landoj de Skandinavio. Tio ne signifas, ke pliaj landoj
estas ekskluditaj. AI ĉiuj kunlaborantoj estas donitaj
pliaj sugestoj pri la agado kaj ili estas ankaŭ petitaj
informi tuj pri la eventualaj atingoj.
(6) Kunveno cn Harrogate : Dum la U.K. en Harrogate
okaz°s kimveno de ciuj komisiitoj kaj reprezentantoj de
a landaj asocioj kun la celo atente trastudi la situacion,
la gis nun akiritajn rezultojn kaj la metodojn de plua
agaao.
(7) Esperanto kiel Baza kaj Komplenicnta Lingvo :
i aralele kun la klopodoj, prezentitaj sub (1) do ĝis (6)
de tiu ci capitro, plue evoluis la kampanĵo por Esperanto
Kiel Baza kaj Komplementa Lingvo, kiun jam kelkajn
lar°ln celtrafe §vidas la estinta prezidanto de UEA, s-ro
E. Malmgren. E1 lia raporto sekvas, ke la kampanjo progresas en pluraj landoj, precipe en Jugoslavio, Nederlando, Danlando, Norvegujo, Finnlando kaj Francujo. En
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Norvegujo komenciĝos en septembro 1961, laŭ la aprobo
de la Instruministerio, studado de Esperanto en unu lernejo. En aliaj lokoj oni komencis promesplenajn traktadojn. En Somero, Finnlando, oni nun troviĝas meze de la
tria eksperimenta jaro. Esperanto estas instruata ĉiujare
en la unua klaso dum 6 lecionoj semajne. En la dua kaj
tria klasoj oni praktikas Esperanton uzante ĝin kiel instrulingvon de geografio kaj desegnado. En Gvatemalo, D-ro
Jules Bonge, lektoro de la latina lingvo, ricevis la permeson de ia Instruministro komenci la latinstudojn per
duonjara instruado de Esperanto. Krome, la Ministerio
konsentis instruadon de Esperanto kiel unua fremda lingvo en du mezgradaj lernejoj. Laŭ la informoj de Prof. V.
Basov, en Soveta Unio komenciĝis la instruado de Esperanto en multaj lernejoj, sed ankoraŭ mankas statistiko
pri ilia preciza nombro. Oni nun lcun simpatio prikonsideras la efiktivigon de la kampanjo. En Bulgarujo okazis
speciala kurso por geinstruistoj por ebligi pli multnombrajn klasojn de al Internacia Lingvo. En Urugvajo s-ro
Alberto Barrocas komencis aktivigi la kampanjon je la
fino de 1960. La kampanjo vastiĝis ankaŭ al Braziio kaj
Aŭstralio por ne mencii la aiiajn landojn, en kiuj ĝi jam
pli frue estis efiktivigata. Ambaŭ kampanjoj — tiu pri la
vastigo de la instruado de Esperanto per internacia interkonsento kaj tiu de Esperanto kiel Baza kaj Komplementa
Lingvo — disvolviĝas en plena kaj tre harmonia kunlaborado inter s-ro E. Malmgren kaj la ĝenerala sekretario.
S-ro Malmgren prezentos al la Komitato detalan raporton
pri sia agado sur tiu ĉi kampo.

X. SPECIALAJ KULTURAJ AKTIVECOJ
(1) I.S.U. : La 13-a laborperiodo okazis en Bruselo de la
30-a de julio ĝis la 5-a de aŭgusto, 1960. Kiel rektoro funkciis Prof. D-ro Marcel Roost, profesoro en la Universitato
de Bruselo. F-ino Marjorie Boullon, M.A., B. Litt..
D.B.E.A. plue agas kiel sekretariino, Prelegis : C. StopBowitz pri ”La Eŭropa Angilo Tute ne Frajas”; Prof. H. L.
Elvin pri "La Angla Edukado kiel gi Estas Vidata de la
Eksterlando"; Prof. D-ro Ivo Lapenna pri "Internacijuraj
Problemoj de Spacveturado”; Doc. D-ro Juan Regulo Perez pri "Rilatoj inter Kanariujo kaj Flandrujo"- Prof.
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D-ro Marcel Roost pri "Juraj Problemoj pri Atoma Energio"; Frank Merrick, F.R.C.M., pri "Esperantaj Kantoj
kaj Ilia Komponado”; Lic. Tibor Sekelj, F.R.G.S., pri "Jogo, Filozofio, Celo kaj Praktiko”; Prof. D-ro W. Collinson pri "Toponimio aŭ Studo de Loknomoj"; Prof. G.
Waringhien pri "La Belga Literaturo Vidata el Francujo”.
Dum la malferma kunsido estis esprimita omaĝo al la
mortinta Prof. D-ro H. Sirk, kiu dum multaj jaroj regule
prelegis pri moderna fiziko en la I.S.U. Cijare forpasis
ankaŭ Prof. D-ro Giorgio Canuto, kies humana sinteno kaj
eleganta stilo allogis centojn al prelegoj pri aktualaj
medicinaj temoj.
(2) Belartaj konkursoj : Ne estis eble okazigi la kutiman prezenton de la premiitaj verkoj dum la Kongreso,
ĉar la prijuĝo prokrastiĝis. La rezultoj estis la anoncitaj
en la oktobra numero de "Esperanto”. La unuajn premiojn
por originala poezio ricevis Jiri Korinek, por la tradukita
poezio Albert Samyn kaj por la originala prozo same AIbert Samyn. Giuseppe Grattapaglia ricevis la premion por
Nova Talento". S-ro Gerald C. Jervis plue funkciis kiel
sekretario.
(3) Oratora konkurso : La eksperimento proponi diversajn temojn ne kaŭzis grandan partoprenon, kiel oni esperis, sed plivariigis la paroladojn dum la konkurso. La
unuan premion denove gajnis s-ro Carlo Minnaja. Li estas
ankaŭ la unua gajninto de la transira pokalo "Ivo Lapenna”. La juĝkomisiono konsistis el Prof. G. Waringhien,
s-ino E. Lapenna kaj s-ro G. Becker.
(4) Magnetofona servo : S-ro R. Eichholz plue tre kompetente gvidas ĉi tiun servon. La nombro de programoj
kreskis de 82 al 111 programoj. Entute en la pasinta laborperiodo estis kopiitaj 40 pliaj programoj. La servo estas
gvidata je plena financa respondeco de la komisiito, kaj
sekve ĝiaj elspezoj kaj enspezoj ne eniras la Financan
Raporton de la Asocio, Kvankam la Esperanto-organizaĵoj nun utiligas la servon pli vaste ol antaŭe, tamen la
bendoj povus esti multe pli uzataj por riĉigi la programojn de la lokaj grupoj.
(5) Koresponda servo : Pasis kelka tempo ĝis oni povis trovi kompetentan personon, kiu okupiĝos pri la afero.
Nun la servo denove funkcias. Gin gvidas F-ino C. Hueter
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el Francujo. La adreso estas : Koresponda Servo Mondskala, 12, Rue des Jacobins, Clermont-Fd. (PdD), Francujo.
(0) Filma scrvo : Ankoraŭ ne estas trovita persono, kiu
povus kompetente okupiĝi pri ĝia reorganizo.
(7) Elilonaĵoj : En la Financa Raporto kaj en la ĉapitro
III estas donitaj inlormoj pri la eldonajoj de la Asocio. Ci
tie estu nur dirite, ke estas farita interkonsento kun la
Centra Dana Esperantista Ligo, laŭ kiu UEA partoprenas
la eldonan koston de "Dana Antologio”. La Estraro planas
eldoni pliajn valorajn verkojn, tute speciale antologiojn,
eventuale en kunlaboro kun la unuopaj jam ekzistantaj
eldonejoj.
(8) Oricnto-Okcidento : La laboro de la Komisiono plue
evoluis dum ia jaro. Okazis fruktodona diskuto dum la
Dua Sekcio de la Kongreso en Bruselo. La Estraro decidis
doni aŭspiciojn de UEA al Seminario kun tiu nomo, kiu
okazos en Londono antaŭ la Kongreso en Harrogate. La
Koinisiono dediĉis apartan atenton a! la libroserio
"Oriento-Okcidento”, kies unua volumo — la verko de
Rabindranath Tagore — jam aperis kiel eldonaĵo de
Eldona Societo Esperanto en Malmŭ, Svedujo. Pliaj verkoj
estas planataj.
(9) Internaciaj Ekzaincnoj : La unua ekzameniĝo okazis
dum la Brusela Kongreso. Doc. S. Pragano estis prezidanto de la Ekzamena Komisiono. D-ro A. Albault sukcese ekzameniĝis kaj estas la unua persono kiu ricevis la
titolon "Diplomito pri Supera Instruado de la Internacia
Lingvo Esperanto”. Surbaze de la spertoj en Bruselo, laŭ
la decido de la Komitato, estis ellaborita nova Regularo
pri la Internacia Ekzamena Komisiono kaj sendita al ĉiuj
komitatanoj por aprobo.
(10) Kontrolliomisiono ilc lernolibroj : Gi konsistis el
s-roj E. Malmgren (prez.), H. Bakker, S. Dragsted, R. RakuSa kaj V. Setalii. Tri aŭtoroj de lernolibroj turnis sin
al la komisiono. Unu el la manuskriptoj estas finkontrolita kaj la koncerna verkinto cn sia dankletero al la komisiono diris i.a. : "Mi esprimas al vi mian tutkoran dankon pro la altvaloraj kritikoj, rimarkoj kaj plibonigoj,
kiujn vi permesis alporti al tiu kurso". La reviziado de la
du aliaj manuskriptoj ankoraŭ ne estas finita.
66

XI. JUNULARO
Kiel dum la pasintaj jaroj, la junulara sekcio de U.E.A.
daŭrigis sian laboron por disvastigo de Esperanto en la
junularaj medioj. La Junulara Kongreso de Rotterdam.
kiu kiei kutime estis okazo ne nur por renkontiĝo de diversnacia junularo en paca atmosfero, sed ankaŭ por
laborkunsidoj de la Komitato kaj Estraro de T.E.J.O.,
signis la finon de periodo, en kiu la ĉefa laborcelo de la
estraro de T.E.J.O. estis la interna organiziĝo, kaj la komencon de periodo, en klu ĝi vere povos plenumi siajn
taskojn paralele kun la aliaj instancoj de la Esperantomovado. Unuaj punktoj de ampleksa laborplano plenumota dum la venontaj ĵaroj estas la daŭrigo kaĵ la intensigo
de kontaktoj kun ne-esperantistaj junularaj organizaĵoj,
tasko daŭre gvidota de estrarano Nikola Nikolov, al kiu
la Komitato aldonis la helpon de novelektita estrarano
Simeon Simeonov, kaj la aperigo de faldfolio pri Esperanto destinita al la tutmonda junularo. Krome la spertoj akiritaj en pluraj junularaj kongresoj konsilis la pristudon
de projekto de eldono de kantlibro (kun notoj), por ke ia
diverslanda ĵunularo havu komunan kantprovizon por !a
kongresoj. La Komitato renovigis esprimon de sia fido al
la pasintjaraj cstraranoj, rekonfirmante ilin al la okupitaj
postenoj, kun la jam menciita aldono de Simeon Simeonov. La Junulara Kongreso en Rotterdam estis sukcesa
pro la nombro de la partoprenantoj (la kongresejo estis
tute plenigita) pro la alta nivelo de la aranĝoj kaj pro la
efio en la urba gazetaro. EI la aliaĵ renkontiĝoj organizitaj dum la jaro de la diverslandaj TEJO-sekcioj, kiel ĉiam
estas rimarkindaj la skiferioĵ en Aŭstrujo kaj Svisujo, la
tendaroĵ en Cefioslovakuĵo kaj ia seminario de Germana
Esperanto-Junuiaro; precipe atentinda estas ĉi tiu lasta,
kiu donis al la regulaj partoprenantoj la eblecon informiĝi
pri la aktualaj internaciaj problemoj de ĉiuj mondpartoj
unuope ekzamenitaj.
XII. Generala trarigardo
(1) Litcraturo : La Esperanta literaturo — traduka kaj
originala — denove pliriĉiĝis en la lasta periodo. EI la
tradukaj verkoj aparte menciindaj estas "Cina Antologio",
"Monto de 1'Virino, kiu Atendas sian Edzon" kaj "Pro
«7

Unu Bovino kaj Aliaj Elektitaj Rakontoj” (ambaŭ el Vjetnama literaturo), "Fermentario”, unu el la ĉefaj verkoj
de la granda urugvaja pensulo Carlos Vaz Ferreira, "Elektitaj Poemoj" de Castro Alves, ”505 Elektitaj Poemoj el
Mannjoo-ŝuu”, tradukitaj el la japana, ”Reĝo Edipo” kaj
"Antigona”, tradukitaj el la antikva greka, "Sub la Jugo”
de Ivan Vazov el la bulgara. Tiuj verkoj — kaj multaj
aliaj tradukitaj en la Internacian Lingvon — kontribuas
per sia enhavo al la granda projekto de UNESKO "OrientoOkcidento”, kvankam ilia publikigo ne estas rezulto de !a
agado de la Asocio en tiu direkto. Treege salutinda estas
la apero en Esperanto de gravaj verkoj el la literaturoj
de la aziaj popoloj. Uia nombro konsiderinde kreskis en
la lastaj jaroj, kio transformas la Esperantan Iiteraturon ĉiam pli kaj pli al vere tutmonde internacia. EI la libroj originale verkitaj en Esperanto
menciindaj estas "Animo Prisma” de S. Chaves, "Vitralo”
de J. Francis, "Junaĝa Verkaro” de E. Privat, "Ŝtupoj sen
Nomo” de B Ragnarsson, ”Nur Tri Kolorojn” de Eli Urbanova kaj "Koloroj” de J. Baghy. Aparte mencinda estas
la verketo "Totala Suneklipso” eldonita de Kroata Naturscienca Societo. Grandegan meriton por la Esperanta literaturo havas la eldonisto J. Regulo Pĉrez, kiu riĉigis ĝin
per multaj alte valoraj verkoj en la lastaj jaroj.
(2) Revuoj kaj gazetoj : La nombro de la Esperantoperiodaĵoj restis proksimume la sama kiel en la antaŭa
periodo. "Norda Prismo”, ”La Nica Literatura Revuo",
”La Suda Stelo-Prometeo”, ”E1 Popola Cinio”, "Nuntempa
Bulgario”, "Vjetnamio Antaŭen Marŝas”, "Bulgara Filmo”, ”La Praktiko”, "Heroldo” kaj pluraj organoj de diversaj landaj kaj fakaj organizajoj estas vere elstaraj publikaĵoj, ĉiu kun sia propra karaktero. Kelkaj el ili havas
politikan tendencon, sed tio ne forigas ilian valoron kiel
elstaraj revuoj el teknika, lingva kaj ofte kultura vidpunktoj. Bedaŭrinde la gravega 'Scienca Revuo” havas
malfacilaĵojn kaj ne aperis en la lastaj monatoj. Espereble la obstakloj estos venkitaj. se necese kun la helpo de
UEA, tiel ke ĝi denove okupos sian pozicion inter la plej
gravaj revuoj publikigataj en la Internacia Lingvo. En
Japanujo estas aparte menciinda la tre bone redaktata
"Oomoto”. Kompleta listo de la plej gravaj periodaĵoj
en la Jarlibro, 1961.
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(3) Lcrnolibroj : Aperis kelkaj pliaj lernolibroj kaj voi
taroj. Entute, ekde 1945 estas publikigitaj ĉ. 230 lernol
broĵ, vortaroj kaj legolibroj. Tiurilate certe ne sentiĝc
manko. Tamen, ekzistas ankoraŭ lingvoregionoj, por kii
ne troviĝas lernolibroj de Esperanto La bonega lernol
bro de V. Setala "Privilegia Vojo”, pri kiu UEA esta
kuneldoninto por ĉiuj landoj ekster Skandinavio, bon
helpos al la lernado de Esperanto ĉie tra la mondo, inklv
zive la lingvoregionojn, por kiuj ne ekzistas aparta lemc
libro. UEA jam povas provizi la libron kun instrukcic
en la lingvoj angla, franca, germana, nederlanda, itali
hispana, norvega, dana, kataluna, pola, rusa, portugal;
hungara, japana kaj hebrea. Laŭ la bezono estos farita
instrukcioj ankaŭ por aliaj lingvoj.
(4) Radio : Kiel montrite en la Raporto de CED, en 1
jaro 1960 22 radio-stacioj de 13 landoj elsendis entut'
1.668 programojn en Esperanto. Varsovio plue elsenda
ĉiutage en la Internacia Lingvo. Tre bonajn elsendojn ha
vas ankaŭ Radio-Romo kaj Radio-Zagreb. "Voĉo d
Ameriko”, kiu komencis elsendi en marto 1960, havis plu
rajn disaŭdigojn en la Internacia Lingvo.
(5) Rcsumoj, Rubrikoj kaj Kursoj en Gazctoj : ĉ, 20
sciencaj kaj fakaj periodaĵoj publiliigas artikolojn ai
resumojn en Esperanto. Sufiĉe granda nombro da scien
cistoj aldonis resumojn en la Internacia Lingvo al la ver
koj. kiujn ili publikigis en diversaj naciaj Iingvoj. C. 7'
nacilingvaj gazetoj kaĵ revuoj havis denove kursojn ei
Esperanto. Kelkaj radio-stacioj disaŭdigis kursojn dt
Esperanto. EI tiuj sendube la plej grava estas Parizo. A
la Institutoj, kiuj eldonas resumojn en la Internaci:
Lingvo, aldoniĝis la Instituto por Biologia kaj Kemia Esploro de Agrikulturaj Plantoj en Nederlando. Gi ĵus publikigis ampleksan, 41-paĝan resumon de la .Tarlibro dt
la Instituto en bonega Esperanto-traduko de D-do G. F
Makkink. Alia tre grava verlto estas tiu. kiun eldonis I;
Statistika Oficejo de Islando pri la unua popolnombradc
en tiu lando en 1703. Tiu ĉi unika kulturhistoria verkc
havas 60 paĝojn. Gravegajn sciencajn artikolojn en Espe
ranto publikigas la Fakultato de Agrikulturo de la Kagawa Universitato.
(6) Trafiko kaj komerco : Dudeko da gvidlibroj ka;
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ĉ. 300 prospektoj estas je dispono de la esperantistaro dum
vojaĝoj. Bedaŭrinde, la esperantistoj ankoraŭ ne aplikas
sufiĉe vaste la lingvon dum siaj vojaĝoj. En fremda lando ĉiu esperantisto devus en ĉiuj okazoj paroli en la Internacia Lingvo, se li ne konas la lingvon de tiu lando.
Kial baibuti en nacia lingvo, fremda al la parolanto kaj
al la lando en kiu li troviĝas, se li povus, elektante simplajn vortojn, esprimi siajn dezirojn en la Internacia
Lingvo. En ĉiu urbo ekzistas multaj oficejoj kaj entreprenoj, en kiuj troviĝas personoj sciantaj Esperanton. Kial ne
utiligi iliajn servojn ? En pluraj urboj la delegitoj de UEA
havas listojn de oficejoj kaj entreprenoj, kiuj uzas Esperanton. Necesas utiligi tiujn listojn kaj peti servojn aŭ
fari aĉetojn en tiaj oficejoj, entreprenoj, vendejoj. En la
jaro 1960 aperis Adresaro de firmoj, kiuj uzas Esperanton
en la internaciaj rilatoj, en komerco. industrio kaj turismo.
Temas pri prova listo de 37 presitaj paĝoj. La enketon
faris kaj la broŝuron eldonis Centro por Esperanto en Komerco. Industrio kaj Turismo en Milano. kiu daŭrigas la
laboron sur tiu kampo. Intertempe D-do J. Tensen e!
Amsterdam entreprenis pli vastan enketon, kiu inkluzivas
ĉiujn ejojn kaj entreprenojn, kie Esperanto estas uzata.
La enket-folio estis aldonita al la februara numero de
"Esperanto”. Ambaŭ agadoj estas treege utilaj kaj la Estraro varme rekomendas al ĉiuj, kiujn la enketoj koncernas, rapide reagi kaj doni la petitajn informojn. Publikigo
de kompleta listo de ĉiuj entreprenoj, bankoj, oficejoj kaj
similaj lokoj, en kiuj oni uzas la Internacian Lingvon,
sendube multe helpos al plivastigo de la utiligo de Esperanto en turismo, komerco, industrio kaj trafiko.
(7) Prclcgvojaĝoj : Ne estas kontrolebla la nombro de
prelegoj, faritaj de eksterlandanoj en la lokaj grupoj.
Preskaŭ ĉiu eksterlanda vizitanto faras almenaŭ mallongan prelegon en la loka grupo de sia vizito. En la pasinta laborperiodo okazis la granda, unujara prelegvojaĝo de
D-ro Hamvai el Novzelando sub la aŭspicioj de UEA.
D-ro Hamvai entute faris 138 prelegojn en 110 urboj de
10 landoj de Eŭropo. Liaj prelegoj estis sur alta nivelo
kaj vekis interesiĝon ankaŭ de la gazetaro. La plano estis.
ke D-ro Hamvai veturu ankaŭ al Indonezio, sed laŭ informo el Indonezio ne estis eble ĝustatempe organizi lian
viziton kaj tial la plano ne realiĝis.
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Inter aŭgusto 1959 kaj majo 1960 s-ro Eizo Itoo el Japanuji
faris entute 156 prelegojn en 106 urboj de 18 landoj. Ilir
aŭskultis entute 11.000 personoj. S-ro Eizo Itoo havis, krome, unu intervjuon ĉe la televido, 8 ĉe la radio kaj 51 kur
diversaj gazetoj.
Lic. T. Sekelj pasigis en Japanujo 4 monatojn (martojulio 1960), vizitis 30 urbojn, faris 50 prelegojn antaŭ 12.00L
personoj. Li havis intervjuojn kun diversaj gazetoj kaj en
Ia televido. Krome li gvidis seminarion pri organizaj problemoj por la gvidantoj de la movado en Tokio.
(8) Junularo kaj infanoj : Tre ĝojiga estas Ia konstanta
relative rapida disvastiĝo de Esperanto inter la ĵunuiaro
kaj infanoj. TEJO sendube progresas. La fakto, ke la Infanan Kongreseton en Bruselo partoprenis okdeko da infanoj, montras la disvastigon de Esperanto kiel la sola
aŭ la dua familia lingvo. Kaj tiu fakto — ideala modelo
de la estonteco — estas kuraĝiga. Se oni scios organize
kunligi la multajn gejunulojn, kiuj lernis kaj plue lernas
la lingvon en la lernejoj de 27 landoj, la tuta Movado
profitos. Pro la granda mondmilito. kiu haltigis dum pluraj jaroj la disvastigadon de la lingvo, sentiĝas iaspcca
vakuo inter la pliaĝa esperantistaro unuflanke, kaj la
ĵunularo aliflanke. Tiun vakuon necesas plenigi per altiro
al la aktiva laboro en la lokaj grupoj, landaj asocioj,
fakaj organizaĵoj kaj UEA de kiom eble plej multe da
talentaj kaĵ kleraj gejunuloj. Tio estas serioza demando,
kiu meritas la atentan konsideron de ĉiuj Esperantoorganizaĵoj.
(9) Filmoj : 13 filmoj pri geografio, turismo kaj folkloro de Belgujo, sinkronizitaj en Esperanto, estis produktitaj okaze de la kongreso en Bruselo. E1 aliaj filmoj
aparte menciinda estas la 16 mm sonfilmo "Jen Aŭstralio",
kiun produktis la filmfako de la Aŭstralia Registraro. La
filmo estas en plena laŭnatura koloro kaj daŭras 25
minutojn.
Granda evento estas la filmo "Varsovio sub la verda
Stelo”, en kiu estas prezentitaj aŭtentikaj filmaj dokumentoj pri Zamenhof kaj pri la 44-a Universala Kongreso.
La filmo estas proĵekciata en la kinejoĵ en PoIIando en la
pola kaj estos prezentita Esperantlingve en Harrogate.
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XIII. KONKLUDO
Agante laŭ la nova Statuto, diversaj Reguiaroj kaj la
Principaro de Frostavallen rilate informadon, la Asocio
sukcesis grandparte realigi, en kelkaj punktoj eĉ transpasi, la Bazan Laborprogramon, akceptitan en Bologna en
1955. Rezulte U.E.A. interne fortikiĝis kaj akiris por la
Internacia Lingvo novajn poziciojn sur internacia nivelo
kaj, parte, ankafi sur la landa aŭ loka. Plenuminte tiamaniere ĝis maksimumo la taskojn antaŭviditajn en la
laborprogramo, U.E.A. nun povas ampleksigi la efektivigadon de grava celo : la vastigo de instruado de Esperanto
en ia lernejoj. A1 tio devos esti ligitaj pluraj aliaj taskoj.
Necesos prepari novan Laborprogramon, aplikotan en la
sekvantaj kelkaj jaroj. La Estraro intencas prezenti ĝin
por pritrakto kaj decido al la Komitato en Kopenhago la
sekvantan jaron. Intertempe la Asocio kaj ĉiuj ĝiaj konsistaj partoj devas streĉi ĝis maksimumo siajn fortojn por
plenumi tiujn erojn de la nun valida laborprogramo, kiuj
ankoraŭ ne estas, aŭ ne estas komplete realigitaj. Tio
unuavice koncernas la altigon de la lingva nivelo. Tiurilate la centraj organoj de la Asocio povas fari malmulton aŭ eĉ nenion. La landaj asocioj kaj precipe la
lokaj grupoj atingu, ke en la sekvanta jaro en absolute
ĉiuj organizaĵoj aŭdiĝu ĉiam kaj ekskluzive nur la Internacia Lingvo. La lokaj grupoj ĉie en la mondo devas fine
atingi, ke la komencantoj Ieviĝu al nivelo de la plej bonaj
esperantistoj, kaj ne ke la bonaj konantoj de la lingvo
daŭre malleviĝu al la nivelo de la komencantoj. Sen
perfekta kono de la lingvo en la tuta Esperanto-Movado
neniuj pliaj sukcesoj estos atingeblaj.
H. W. Holmes, O.B.E.
Prof. D-ro Ivo Lapenna
Vicprez. kaj Aganta Prezidanto
Generala Sekretario

★
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RAPOBTO DE LA AGADO
de la
CENTRO DE ESPLORO KAJ DOKUMENTADO
por la periodo de l-IV-1960 ĝis l-IV-1961
A. ORGANIZAJ DEMANDOJ
(1) Oficejo : Gi plue troviĝas en 77, Grasmere Avenue,
WEMBLEY. Middlesex. Konsiderante la amplekson de la
laboro de CED, la oficejo kontentigas la bezonojn.
(2) Kunlaborantoj : En 1960 CED perdis du eminentajn
kunlaborantojn. Prof. D-ro Hugo Sirk forpasis en januaro
kaj Prof. D-ro Giorgio Canuto fine de oktobro 1960. Pluraj kunlaborantoj devis esti forstrekitaj pro plena neaktiveco. Aliflanke aliĝis kelkaj novaj. Tiamaniere fine de
la laborperiodo CED havis, laŭ la landoj, en Aŭstrujo 1
Brazilo 2, Belgujo 1, Britujo 18, Cefioslavakio 1. Danlando
1, Finnlando 1, Francujo 11. Gcrmanujo 9, Italujo 4. Japanujo 2, Jugoslavio 5, Kanariaj Insuloj (Hispanujo) I, Maroko 1, Meksikio 1, Nederlando 11, Norvegujo 4, Portugalujo 1. Svedujo 4, Svislando 1. Usono 2, aŭ entute 82
kunlaborantojn el 21 landoj.
(3) Kontaktoj : Kelkaj britaj kunlaborantoj kunvenis
plurfoje en la oficejo de CED. Kun la aliaj la kontaktoj
efektiviĝis skribe. Dum la kongreso en Harrogate okazos
verŝajne aparta kunveno de Ia kunlaborantoj de CED.
(4) Financa situacio : En Ia financa raportaro de UEA
estas publikigita ankaŭ la konto de CED por la jaro 1960.
Ci tie estas utile akcenti ke la elspezoj cntute estis, post
la dekalkulo de la pozitiva saldo, £633-8-2, do malpfi ol
en la jaro 1959. La donacoj estis entute £122-9-11 kompare
kun £78-14-10 en la jaro 1959. Dank’ al tiuj donacoj la
subvencio cl la Propaganda Konto estis nur £515-5-11. I.a
donacoj al CED certe povus esti pli grandaj, se la komitatanoj kaj la landaj asocioj diskonigus pli vaste la laboron de CED kaj atentigus pri ĝia rolo por la disvastigo
de la Internacia Lingvo.
B. PLENUMITAJ LABOROJ
(1) Dokumenta materialo : La kolektado kaj registrado
de dokumentoj estas regule daŭrigata. Gis la 1-a de
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aprilo 1961 entute estas kolektitaj, ordigitaĵ kaj registritaj
1.601 dokumentoj. Krome, estas registritaj ĉ. 3.200 eroj el
diversaj gazetoj kaj revuoj.
(2) CED-dokumcntoj : Gis la fino de marto 1961 CED
eldonis 22 pliajn dokumentojn, tiel ke entute ĝis tiu momento estas eldonitaj 141 dokumentoj. La dokumentoj de
CED, ĉefe en la angla, malpli ofte ankaŭ en la franca kaj
kelkfoje eĉ en aliaj lingvoj estas regule sendataj al diversaĵ internaciaj organizaĵoj kaj institueioj, naciaj
UNESKO-komisionoj, bibliotekoj kaj institutoj. Illn ricevas ankaŭ ĉiuj komitatanoj de UEA kaj la aliĝintaj landaj asocioj.
(3) Artikoloj : Ankaŭ en la pasinta laborperiodo pluraĵ
kunlaborantoj de CED publikigis elslarajn artikolojn.
Aparte menciinda estas la artikolo de D-ro A. Albault sub
la titolo "Esperanto en Medicino ?", kiu aperis en la gravega franca revuo "La Presse Medicale”, n-ro 56 de la
17-a de decembro 1960. Interkonsente kun CED tiu artikolo aperis kiel aparta represajo en 2.000 ekzempleroj. En la
distribuo partoprenis CED, la C.O. de UEA, UMEA kaj
D-ro Albault mem.
(4) Lcrncjoj : Post multaĵ klopodoĵ estis eble publikigi
maksimume kompletan liston de lernejoĵ, en kiuj Esperanto estis instruata en la lerneja jaro 1959 1960. La statistiko,
publikigita en la februara numero de "Esperanto" kun
ĉiuj necesaj detaloj, kaj kompletigita en la marta numero
de "Esperanto”, montras, ke Esperanto estis instruata
entute en 340 lernejoj de 27 landoj kun entute minimume
13.009 gelernantoĵ. Post tio venis plia informo prl 17 lernejoj en Italujo kun entute minimume 147 gelernantoj.
Sekve, laŭ la informoj ricevitaj gis la fino de marto Esperanto estis entute instruata en 357 lernejoj de 27 landoj
al minimume 13.156 gelernantoj (minimume, ĉar pluraj
lerneĵoj ne indikis la nombron de gelernantoj). Antaŭ
la kongreso en Bruselo CED publikigis la dokumenton
CEDTnt.dO, kiu enhavis provizoran statistikon. laŭ la
informoj ricevitaj ĝis julio 1960. La kunlaboranto de CED
por la lernejaj aferoj, s-ro David Kennedy. daŭrigas la
laboron sur tiu ĉi kampo, tiel ke ĉiujare CED povos publikigi kompletigitan liston.
(5) Memorlibro : Antaŭ la Kongreso en Bruselo aperis
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la Memoriibro, eldonita okaze de la 100-jara datreveno de
la naskiĝo de D-ro L. L. Zamenhof, redaktita de Prof.
D-ro Ivo Lapenna kun la helpo de f-ino M. Vermaas. La
lukse bindita, grandformata verko entenas sur 104 paĝoj
de tekslo ĉiujn dokumentojn de la Zamenhof-Jaro, artikolojn kaj kontribuojn de 31 aŭtoroj, grandparte kunlaborantoj de CED, multajn eldirojn de D-ro Zamenhof kaj
16 paĝojn da fotoreproduktaĵoj el la arkivo de CED, kolektitaĵ de gia kunlaboranto s-ro H. Thien. La verko estas
eldonita en 2.000 ekzempleroj kaj ĝis la fino de marto
ĵam disvendiĝis 836 ekzempleroj. Ciuĵ ĝis nun aperintaj
recenzoj esprimis sin tre laŭde pri tiu ĉi eldonaĵo. ”CED
esperas — estas dirite en la Antaŭparolo — ke ankaŭ
tiu ĉi ĝia eldonaĵo estos diversmaniere utiligata por serioza dokumentado, por efika argumentado kaj entute por la
plua disvastigo de la Internacia Lingvo. Tio per si mem
estas la plej grava, la pleĵ bela kaj la plej daŭra honorigo de D-ro L. L. Zamenhof”. Per tiu ĉi eldonaĵo CED
finis, precize laŭ la starigita plano, sian multflankan
laboron okaze de la Zamenhof-Jaro.
(6) Bibliografio : Mag. W. Auld, la kunlaboranto de
CED por la branĉo 'Bibliografio" ellaboris selektitan Bibliografion de verkoj publikigitaj orlginale en Esperanto
inter 1955 kaj 1960. Same tiel li ellaboris selektitan Bibliografion de tradukitaj verkoj en la periodo 1958-1960. Tiamaniere CED posedas kompietan Bibliografion por la
periodo 1945-1960, pri kio ĝi eldonis plurajn dokumentojn.
Mag. W. Auld ankoraŭ ne povis kompletigi la Bibliografion por la periodo 1929-1945, sed li esperas fini tiun gravan kaj temporaban laboron en la baldaŭa estonteco.
(7) Indcx Translationum : Kiel en la antaŭaj jaroj,
CED liveris al la redakcio de tiu publikaĵo ordigitan liston de Esperanto-tradukoj.
(8) Radio : S-ro G. Larglantier, kunlaboranto pri tiu
branĉo, ellaboris statistikon pri la Esperanto-elsendoj en
1960. En tiu jaro la nombro de elsendoj estis 1.668 (kompare kun 1.959 en 1959) kaj ili daŭris precize 525 horojn
(kompare kun 660 horoj en 1959). Aliaj detaloj troviĝas en
la rubriko de CED, "Esperanto", n-ro 4(1960.
(8) Espcranto-stratoj : S-ro R. Pennazio kompilis ĝisdatan liston de urboj, en kiuj troviĝas stratoj aŭ placoj kun
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la nomo Zamenhof aŭ Esperanto. Entute nun estas 131
tiaj stratoj aŭ placoj en 17 landoj. La listo verŝajne ne
estas kompleta kaj s-ro R. Pennazio daŭrigos la kolektadon de informoj.
(9) Universala Ekspozicio : Kiel antaŭe, pri ĝia daŭra
kompletigado zorgas s-ro J. Calado kiel komisiito de CED.
Post la elmontro en Hago bedaŭrinde okazis neniu plia
elmontro. Se iel eble. la sepa elmontro okazos en Harrogate.
(10) Foto-Servo pri Zamcnhof: S-ro Henk Thien. la
kunlaboranto de CED pri tiu branĉo, daŭrigis la kolektadon kaj liveris al la oficejo de CED grandan nombron da
fotoj. S-ro Thien volonte liveras ankaŭ al aliaj interesiĝantoj la fotojn laŭ aparta listo por kompenso. kiu
egalas la efektivajn kostojn.
(11) Societoj : Pro la fakto, ke la grandega plimulte de
la organizajoj, al kiuj sin turnls s-ino E. Lapenna, la kunlaborantino pri statistikaj demandoj, tutsimple ne respondis aŭ donis tute nekompletajn informojn, tiu ĉi grava
laboro ne povis esti finita. Pro tiu neglektado CED ankoraŭ ne povas doni kompletan statistikon pri la nombro
de Esperanto-societoj.
(12) Ekonomiaj malavantaĝoj de multlingvcco : Estas
kolektitaj pliaj materialoj, kiuj tamen ankoraŭ ne ebligas
verki realecan studon pri la afero. D-ro Werner Bormann.
docento de ekonomio en la Administracia Lernejo de
Hamburg, nun studas la problemon kaj esperas verki dokumentitan studon.
(13) Tradukmaŝinoj : La kunlaboranto de CED s-ro
Victor Sadler, B.A. (Cambridge) entreprenis kun kelkaj
kunlaborantoj la esploradon de la nuna stato de tradukado per tradukmaŝinoj kun aparta konsidero al la rolo
de la Internacia Lingvo tiurilate.
(14) Nobcl-Premio : Laŭ la peto de multaj personoj el
diversaj landoj, kiuj deziras kandidatigi UEA por la
Nobel-Pacpremio por la jaro 1961, CED donis multajn
informojn, liveris jam publikigitajn dokumentojn kaj
ellaboris ankaŭ specialan dokumenton por tiu celo.
(15) Kaportoj : Koncizaj raportoj kaj informoj pri la
agado de CED regule aperis en la revuo "Esperanto".
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Aparta artikolo pri la organizo kaj laboro de CED aperis
en la Kongresa Libro, 1960.
C. LABORPLANO POR 1961/1962
(1) Kunlaborantoj : Kiel antaŭe. CED volonte akceptos la kunlaboradon de kvalifikitaj specialistoj, kiuj estas
pretaj efektive kontribui per siaj studoj aŭ alimaniere
al la laboro de CED.
(2) Dokumcnta materialo : Daŭrigi la kolektadon laŭ
la ĝisnuna sistemo.
(3) Dokumentoj : Daŭrigi la regulan eldonadon. Laŭ
ebleco aperos ĉ. 20 pliaj dokumentoj.
(4) Bibliografio : Daŭrigi la laboron kaj eldoni la
verkon "Bibliografio de la Internacia Lingvo" tuj klam
la manuskripto estos preta.
(5) Radio : Statistiko pri la elsendoĵ en 1961.
(6) Stratoĵ : Kompletigi la liston.
(7) Ekonomiaj malavantaĝoj d e multlingvcco : Se iel
ebie kompletigi la studon; se ne, publikigi almenaŭ kelkajn artikolojn pri la unuopaj aspektoj.
(8) Tradukmaŝinoj : Daŭrigi la esploron kaj se eble
publikigi la rezultojn.
(9) Lerncjoj : Sekvi la evoluon kaj publikigi kompletigitan liston.
(10) Esperanto-socictoj : Daŭrigi la enketon aŭ entrepreni novan enketon, sed nur sub la kondiĉo, ke ĉiuj
komitatanoj A/ promesu efektivan helpon en sia nomo
kaj en la nomo de la landaj asocioj.
(11) Faktoj pri Espcranto : Publikigi la duan eldonon
de la verko "La Internacia Lingvo — Faktoj pri Esperanto" tuj post kiam elĉerpiĝas la unua eldono. Abunda
materialo por la dua eldono estas jam kolektita.
(12) Dckjara jubilco de CED : Memorigi la 1-an de
januaro 1962 la Dekjaran datrevenon de la fondiĝo de
CED per artikolo en "Esperanto” kaj eventuale per speciala dokumento.
Prof. D-ro Ivo Lapenna
Direktoro de CED
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ALDONO
R aportoj de Landaj, N eneŭtralaj kaj F akaj Asocioj
I ALlGlNTAJ LANDAJ ASOCIOJ
La selcvantaj notoj estas korapilitaj de raportoj de la
koncernitaj organizaĵoj.
1) Argcntino. Argentina Ligo de Esperanto, havas 10
grupojn kaj 450 membrojn. La evoluo de la movado estas
pli kontentiga en la provincaj urboj ol en la ĉefurbo dum
la jaro 1960. La grupoj okazigis ĉie kursojn por komencantoj, kaj ni kalkulas ke, kune kun la korespondo-kurso, proks. 400 personoj komencis la studadon. La 11-a
Nacia Kongreso okazos en Rosario dum la paska semajno. La plej elstara rezulto de la jaro estas la fiksigo de
ĉiujara Esperanto-Tago en la elementaj lernejoj de la
provinco de Santa Fe, dependaj de la Edukministerio
de tiu provinco. Dum ĝi, miloj da infanoj ekscios pri
D-ro L. L. Zamenhof kaj la movado surbaze de materialoj, kiujn liveris la Ligo.
2) Aŭstrujo. Aŭstria Esperantista Federacio. La nombro de la membroj fine de 1960 estas ĉ. 530; tio signifas
reduktiĝon je 70 personoj. Tio rezultis el ia apartigo de
la fervojista fakgrupo de AEF pro konsideroj fakaj, favorantaj la agadon de tiuj kolegoj. La nova fervojista
E-organizo "Aŭstria Fervojista Esperantista Federacio"
(AFEF) inkluzive de la membroj subtenantaj havas nun
ĉ. 650 anojn, kies kotizo jam de la fervoja administracio
estas deprenata de la monata salajro. AFEF restis kolektive membro de AEF kaj pagas formale fiksitan kotizon.
Eldonata estas "Bulteno”. La pasinta jaro estis la 25-a
ekzistojaro de AEF ekde ĝia fondo kaj la 15-a jaro post
la milito. Sub tiu signo pasis en Vieno la jara Aŭstria
Esperanto-Konferenco. Per reciproka vizito de reprezentantoj de la estraroj de JEF kaj de AEF kaj krome de
grupoj da geesperantistoj de ambaŭ landoj, povis esti plifirmigataj kaj pliintimigataj la rilatoj inter la jugoslava
kaj aŭstria Esperanto-organizoj. En Aŭstrio okazis a!tnivelaj solenoj omaĝe al d-ro Zamenhof. AEF notas vigliĝon de la Aŭstria Esperanto-Junularo, kiu en la montaro de Salzburg regule aranĝas skiferiojn. Krome ĝi
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okazigis karnavalan kaj Nikolaan festojn. Esperant<
kurso ekgvidita. Paroladoj kun projekcioj. Organo ”T7
MEN", eldonata laŭbezone. Modela aktivado de la kati
likaj esperantistoj (AKLE); speciale menciinda estas
konstanta kaj sukcesa liverado de informoj al la ekl<
zianaj gazetoj. La "Societo por Internacia Kontaktc
lEsperanto-Amikoj) kocerne sian kunlaborantaron pl
fortiĝis. Estas eldonata, en germana lingvo kaj en E:
peranto, nun ankoraŭ aldone al la "Aŭstria Esperanti
Itevuo", ĝia organo "Kontakt” kaj "Internationale Info
mationen”, simila al eldonaĵo samspeca de la esperai
tistoj italaj. La Societo nun disponas pri moderna, lcon
forta kunvenejo. Sian agadon konsiderinde pliintensig
Aŭstria Socialista Ligo Esperantista (ASLE), subvencia'
de samideologiaj institucioj. Okazis valoraj klerigaj pi
roladoj kaj vojaĝraportoj lcun projekcioj. E1 la instri
proeramo estas menciindaj speciale kursoj por krimina
oficistoj, fervojistoj, metilernejaninoj kaj instruistc
Multflankaj estas la sukcesoj de la esperantistoj en K;
rintio. La membraro kreskis, kaj !a aktivado donis b<
najn fruktojn sur la teritorioj de la liglandaj gazetai
kaj radio, kontakto kun lernejoj (gepatra societo), pr<
cipe okaze de la vizito de la japana s-ano Eizo Ito
Organo : "Esperanto-Letero el Karintio”, belaspekta k;
redaktata modele. Gazetara Servo : La spertoj montri
ke la gazetoj en pli malgrandaj lokoj pli eme akceptas lr
formojn pri Esperanto ol la gazetaro de Vieno. Precif
evidentiĝis, ke la konstanta individua liverado de infoi
moj kaj notoj donis bonajn rezultojn. En Vieno daŭi
aperigis ”Die Frau”, semajna socialista gazeto por virino
kurson, respektive informojn pri Esperanto. Cetere, pi
manko de specialaj kunlaborantoj en la Esperanto-Centri
la Viena gazetaro aperigis informojn nur pri socie:
kunvenoj kaj publikigis demandojn kaj opiniesprimoji
kiuj de ni povis esti rilatigataj al aktualaj komunikoj k;
raportoj de la ĵurnaloj. Radlo Vieno II kaj UKW (ultr;
mallongondoj) regule ĉiun mardon inter la 17.45 kaj 17.E
h disaŭdigis Esperanto-programojn. La turisma oficejo d
Salzburg-urbo eldonis 28-paĝan Esperanto-prospekto
(10.000 ekzemplerojn). Eisenstadt (Burgenlando) same pre
sigis prospekton esperantlingvan. La Aŭstria Esperantc
Inslituto finis la preparon de la 4-a volumo de la Aŭstri
Antologio en Esperanto. La direktoro de la Tnternacia Es
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peranto-Muzeo en Vieno, Hofrat Hugo Steiner, publikigis en propra eldono broŝuron 63-paĝan, kies titolo estas
"Sudtirolo en la jaro 1960”. Temas pri dokumentaro, per
Esperanto komunikita kaj adresita unuavice al altrangaj politikistoj, diplomatoj, ŝtatoticistoj kaj UNOinstancoj. En Landeck, Esperanto-hejmo FRATARO, Tirolo, s-ano Hilkersberger; en Edlach a d. Rax, N.O.,
Gasthof zum Strandbad, s-ano Hubalek; kaj en Merkersdorf 50, N.O. (Post Hardegg), s-ano Oberschulrat Schneider invitas al gastigo en siaj feriaj hejmoj, je kondiĉoj
tre akceptindaj. Krom la menciitaj komunikiloj Esperantaj aperis kun daŭrigo en 1961 pli-malpli regule
"Esperanto-Letero de Tirolo kaj Vorarlberg”, "EsperantoInstruisto” de la instruista fakgrupo de AEF kaj
"Danubio-Informilo” de la samnoma Viena Esperantosocieto, eldonata ankaŭ kiel informilo de la Viena
Esperanto-landorganizo. Resume estas direble, ke la aktivado kaj adekvate ankaŭ ties rezultoj kresketis. Tamen.
la nombro da kunlaborantoj en la centraj funkcioj restis
nekontentige malgranda. Tial AEF, ricevinte sugeslon
de UEA pri aranĝo de U.K. 1962 en Vieno, devis rezigni
pri tiu honora tasko.
3) Bclgujo. Reĝa Belga Ligo Esperantista (R.B.L.E.)
En la Ligo estis registritaj. je la fino de 1960-a. 470 membroj en 7 lokaj grupoj, kiuj aranĝis entute 9 kursojn kun
102 lernantoj. La ĉefa laboro de tiuj grupoj rilatis la preparon kaj efektivigon de la 45-a U.K. en Bruselo. Gia propaganda efiko estis eluzata kiel eble plej multe. Sekve de
la morto de la ĝenerala sekretario. S-ro J. Soyeur. oni
transformis kaj plilarĝigis la estraron (vidu aliloke) de la
Ligo, tiel ke ĝi estonte povos pli bone kaj pli funde kontentigi la kreskantajn bezonojn de la movado. Kiel rezulto de multaj paŝoj faritaj devas esti menciata la fakto,
ke la plenrajtigita Ministro Julien Kuvpers apogis la proponon de U.N.E.S.C.O. koncerne la celebradon de la Zamenhof-jaro. La dumonata gazeto "Belga Esperantisto"
(52-a jaro) aperadis kiel antaŭe. La librofako. prizorgata
de "Belga Esperanto-Instituto" daŭre disvendadis — kaj
dissendis eĉ al eksterlando — esperantaĵojn. Komunikaĵoj,
kelkfoje artikoloj, estis regule sendataj al la ĉefaj ĵurnaloj : Radio kaj televido organizis elsendajoĵn pri la U.K.
La Liga prezidanto, samtempe L.K.K.-prezidanto. S-ro M.
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Jaumotte, prelegis en multaj urboj kun informaj kaj prt
pagandaj celoj. Solena kunsido de la Ligo okazis en 1
kongrespalaco.
4) Brazilo. Brazila Esperanto-Ligo. Membroj 2.05
grupoj 45. Novaĵ grupoj fondiĝis en Centralina, (Minc
Gerais), Sao Jo5o da Boa Vista (Sao Paulo), Floresta (Pĉ
ranŝ), Cachoeira do Sul, Uruguaiana (Rio Grando do Sul
Goiania (Goids). La kursoj estis vizitataj de ĉirkaŭ 3.5f
lernantoj. Pluraj grupoj funkciigas regulajn kursojn. R
markinda estas la laboro de S.E.M. (Seminariana Esperar
tista Movado), kiu funkcias en la Seminario en Mont
Santo. Pro siaj aktivecoj de varbado, instruado kaj prak
tikado estas aparte menciinda Brazila Klubo "Esperanto
de Rio de Janeiro, kiu ekzistas de 1906 kun samaĵ kon
stanteco kaj entuziasmo. En la urboj Santo Amaro (Bahit
kaj Monte Santos de Minas (Minas Gerais) ekzistas nu
stratoj kun nomo "Esperanto”. Entute estas en la land
pli ol 20 stratoj aŭ placoj kun la nomo "Zamenhof” a
"Esperanto”. La biblioteko de Brazila Esperanto-Ligo, ki
estas kredeble la plej riĉa Esperanto-libraro en la Nov
Kontinento, konstante pligrandiĝas kaj estas sisteme kata
logita. Jus kreiĝis nova fako, speciale dediĉita al blindu
loj kaj jam enhavanta multajn revuojn kaj publikigaĵoĵ
brajle presitajn. La Libroservo de B.E.L. havas granda
provizon da libroj kaj interrilatas kun preskaŭ ĉiuj Espe
rantaj eldonistoj. Gia katalogo estas vaste dissendata e
la lando. La libro "Elektitaj Poemoj”, de Castro Alvef
poeto, kiu profetis la egaligon kaj liberigon de ĉiuj raso.
estis eldonita en Esperanto de la Universitato de Bahic
por memorigi la centjaron de Zamenhof. La verko, ape
rinta en ĝusta momento pro la sociaj kaj politikaj cirkon
stancoj, estas favore akceptata de la esperantista publikc
La eldonfako de B.E.L. efektivigas sian planon, kiu en
havas krom verkoj el la brazila literaturo vortarojn ka
gvidlibron por konversacio. En Porto Alegre oni vigl
preparas la XVII-an Brazilan Kongreson. La Organiz,
Komitato ricevas apogon de la Universitato de Rio Gran
de do Sul, kies Rektoro estas ĝia Honora Prezidanto, ka
de la Departemento de Turismo. La Stata Parlamenti
voĉdonis subvencion de Cr. 100.000. L.O.K. kunvokis I
esperantistojn el najbaraj landoj (Urugvajo, Argentinc
Cilio, Bolivio) por renkontiĝo, kiu iamaniere estos sud
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amerika kongreso. Brazila Esperanto-Tjigo aprobis novan
regularon por la landaj kongresoj. "Brazila Esperantisto"
starigis rubrikon por la publikigo de aferoj de !a diversaj
grupoj. Tie! la gazeto povos esti ilia ofieiala organo.
Daŭre funkcias la Komunuma Kurso de Esperanto en la
urbo SSo Paulo kun sidejo cedata de la registaro, kie
ankaŭ funkcias la loka grupo. Pluraj radistacioj dissendas
konstante aŭ sporade Esperanto-programojn. En Rio de
Janeiro estas 3 tiaj stacioj : Radio Ministerio de Edukado
kaj Kulturo. Stata Radio Roquete-Pinto kaj Radio Copacabana. Okazis 2 televidaj dissendoj. B.E.L. eldonis libron
destinitan al porradiaj kursoj. La informa servo de B.E.L.
dissendas komunikaĵojn al multaj gazetoj en la lando.
Kelkaj gazetoj prezentas konstantan Esperanto-rubrikon,
nome en Natal, Maceio kaj Uruguaiana. La kursoj per
korespondado, tenataj de B.E.L., havas lernantojn en urboj tra la tuta lando kaj instruas en la tri gradoj : elementa, supera kaj profesora. Seso da instruantoj plenumas tiun taskon. Kiel kutime de kelkaj jaroj, B.E.L.
transpagas al la Akademio de Esperanto parton de la
kotizoj ricevitaj por diplomoj. Kompreneble la Akademio
konsideras tiun pagon kiel memvolan subvencion. sed la
deziro kaj intenco de B.E.L. estas. ke ĉiu landa asocio finance kunhelpu al ia Akademio por ties elspezoj, precipe
la necesaj eldonaĵoj.
5) Britujo. Brita Esperantista Asocio. Ce la fino de 1960
la Asocio havis 1587 individuajn anojn. el kiuj pli ol 600
estis individuaj membroj de UEA. Tio estas pliiĝo de
74 membroj kaj estas pozitiva indiko pri estonta progreso.
Aktiva junula sekcio kun 280 membroj nun floras kaj efike
laboras inter junuloj kaj en kelkaj universitatoj. Pluraj
centoj da artikoloj aperis, ĉefe en lokaj gazetoj, sed almenaŭ du gravaj raportoj aperis en tutlandaj gazetoj de
bona reputacio; (Observer kaj Manchester Guardian)
Dum la jaro la Asocio disdonis pii ol 20.000 varbilojn kaj
aranĝis pli ol cent prelegojn pri Esperanto. Plue la lokaj
grupoj vigle informadis. Ekzemple Ia Londona EsperantoKlubo disdonis pli ol 4.000 foiiojn. preiegadis en Hvde
Park (la mondkonata pubiika forumo) kaj starigis plurajn
kursoji\. Speciala konkurso ne nur ebligis al du junuloj
viziti Bruselon. sed bone efikis kiel instigilo al la junuloj. La Kongreso de BEA okazis dum Pentekosto 1960 en
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Harrogate kaj estis iaspeca antaŭprovo por la U.K. Festparoiadon donis D-ro I. Lapenna kaj la reklama efiko de
la kongreso estis bona. Dum la jaro la Asocio reklamis
Esperanton en gazetoj kaj revuoj kaj per diversaj aliaj
rimedoj. Okazis utila korespondado kaj diskutado kun
Britaj Parlamentanoj. Por la unua fojo dum piuraj jaroj
la Asocio sukcese organizis oficialan karavanon al la
Universaia Kongreso kaj nun firme restarigis turistan
agadon. Neesperantista firmao, Routledge and Kegan
Paul Ltd., eidonis originalan verkon en la angla lingvo
"Zamenhof, Kreinto de Esperanto".
6) Bulgarujo. Bulgara Esperantista Asocio. Nombro de
la membroj 4.000; lokaj societoj 127 (88 urbaj, 39 vilaĝaj).
Dum la jaro 1960 estis organizitaj 250 kursoj por komencantoj kun 3250 portoprenantoj. Por progresintoj estis
malfermitaj 35 kursoj kun 450 partoprenantoj. Korespondajn kursojn partoprenis 260 komencantoj kaj 45 progresintoj. En la gazetaro aperis 34 diversaj propagandaj artikoloj kaj 33 mallongaj informoj. La organo de la Asocio
"Bulgara Esperantisto" aperis en 3.000 ekz. ĉiumonate. La
ilustrita riĉenhava revuo "Nuntempa Bulgario" estis eldonita en 12.000 ekz. ĉiumonate kaj bone akceptata en pli
ol 60 landoj. La revuo "Bulgara filmo”, eldonata de la
ŝtata entrepreno "Disvastigo de filmoj” (multobligita en
500 ekz.) estas disvastigita en 70 landoj. Radio Sofia daŭrigas la 25-minutajn disaŭdigojn en Esperanto ĉiudimanĉe,
dufoje en la sama tago. Dum 1960 multaj gastoj el diversaj landoj vizitis nian landon, ekz. el Pollando. Hungarujo, Cefioslovakujo, Italujo, Aŭstrujo, DDR, Svedujo, Rumanujo. Danlando, Nederlando k.a. La 34-a nacia kongreso okazis en Tarnovo. 9 - 12-an de julio 1960. Gin partoprenis pli ol 1500 delegitoj kaj gastoj kaj 150 geesperantistoj el 12 eŭropaj landoj. La Bulgara Esperanta Teatro
prezentis la verkon "Komedio de eraroj” de ŝekspiro.
Oni organizis mitingon de la paco kun oratoroj-esperantistoj el Italujo, Hungarujo, Aŭstrujo, Svedlando kaj Bulgarujo. Dum la jaro estis organizitaj 32 Esperantaj ekspozicioj kaj 147 vitrinoj en la pli grandaj urboj. En 1960
la Fremdlingva eldonejo eidonis la librojn "Elektitaj versaĵoj” de Nikola J. Vapcarov kaj la broŝuron "Por senarmiĝo, por paco kaj amikecjo inter la popoloj” de Anton
Jugov. Dum la jaro la esperantistoj en Kemia Kombi83
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numo "Stalin" en urbo Dimitrovgrad aperigis numeron
unuan de sia organo "Dimitrovgrada Esperantisto” (en
bulgara lingvo). La enhavo estis interesa kaj varia. En
Bulgarujo aperas jenaj Esperantaj gazetoj. "Bulgara Esperantisto", "Bulgara Fiimo”, "Esperantski vesti" (nacilingva), "Internacia Ĵurnalisto" kaj "Nuntempa Bulgario".
7) Danlando. Centra Dana Esperantista Ligo havas en
januaro 1961 ĉ. 1100 membrojn en 40 kluboj. Krome aliĝis
al CDEL kolektive la dana "Asocio por Unuiĝintaj Nacioj"
kun 5000 membroj el kiuj 2000 estas instruistoj. La aliĝo
estas reciproka, kaj tial ĝi ne havas financan signifon,
sed ni antaŭvidas rezultojn rilate kunlaboron. La monata
membrogazeto "Dansk Esperanto-Blad" aperis en 1100 ekz.
kun 112 paĝoj. La gazetara servo elsendis 15 dokumentojn
kun sume 31 paĝoj, entute 2128 ekzemplerojn al la danaj
gazetoj, kaj dum la jaro ni eksciis pri 622 artikoloj pri
Esperanto en la ĵurnaloj. S-ro Sven Ziegler kiel komisiito
por la lerneja kampanjo elsendis 10 cirkulerojn kun entute 33 paĝoj al proksimume 1000 instruistoj kaj lernejaj
aŭtoritatuloj. La ministro por edukado en julio 1960 respondis al CDEL, ke la leĝo por la popollernejoj ebligas,
ke Esperanto estas enkondukata kiel nedeviga fako en la
instruplano de lernejo aŭ urbo, se la lokaj lernejaj autoritatoj tion deziras, sed en ĉiu unuopa kazo ili antaŭe
petu la ministerion. SDEL turnis sin al la dana radio kun
peto pri Esperantokurso por komencantoj. La respondo
estis negativa, sed la radio estas pli amika al Esperanto
ol antaŭe, kaj oni promesis al ni almenaŭ 3-4 elsendojn
jare. Dum 1960 okazis 6 Esperantoprogramoj. do pli ol la
antaŭa promeso. La plej granda estis la sonbenda raporto
pri la granda Zamenhoffesto en Kopenhago. kaj la plej
grava estis la danlingva prelego en septembro de ministro
Soren Oleson, kies prelego estis vaste uzata por propagando, ankaŭ eksterlande pere de Esperanto-traduko. La
ministerio por eksterlandaj aferoj eldonis la grandan
broŝuron "Kie abundo estas malofta" en 10.000 ekz. La
sola kontribuo flanke de CDEL estis aĉeto de 1.300 el tiuj
por la preskostoj, la aliaj estas por eksterlandanoj senpage haveblaj ĉe la danaj ambasadoj. Du eksterlandanoj
faris prelegvojaĝon. nome s-ro Schneider el Aŭst.rujo
kaj s-ro Hamvai el Nov-Zelando; 2 Cseh-instruistoj, s-ino
Albert el Zagreb kaj s-ro Alberto el Lisbono, instruis en
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BRUSELO (292 aliĝintoj). Por la unua fojo, la 5 francaj
7 urboj. Lastatempe la migrulhejmoj en Fredericia kaj en
Odense ekfunkciis kiel Esperanto-migrulhejmoj, tio signifas, ke la lokaj kluboj tie disponigas al la gastoj
Esperanto-parolanlajn gvidantojn. La dana ministerio por
edukado asignis al CDEL 5.000 kronojn de speciala fondaĵo kiel helpon por eldono de dana antologio. Ni petis
pri 15.000 kronoj, sed ege kontentiga estas tio, ke ni sukcesis malfermi ĉi tiun pordon, ĉar nun estos multe pli
facile poste ripeti la sukceson. La dana financministerio
per letero al CDEL aprobis CDEL kiel asocion, kiu rajtas
ricevi mondonacojn kun tiu sekvo, ke la donacinto povas
subtrahi la donacon en la impostdeklaro. La realo do
estas, ke la ŝtato pagas la duonon de tiaj donacoj. La
dana jarkongreso okazis en 1960 en Frederikshavn kun
partopreno de multaj svedaj gastoj. La kongreso en 1961
okazos dum Pentekosto en Fredericia.
8) Francujo. Unuiĝo Esperantista Franca. Konlentige
la membraro kreskas ĉiujare, jen por U.E.A. jen por
U.E.F. En la internacia konkurso de U.E.A. ĝi atingis 105%.
U.E.F. estas la unua laŭ kvoto-poentoj en tiu konkurso.
Francujo havas la plej grandan reton da U.E.A.-delegitoj
(154 en 1960). Ni instigas la delegitojn rilati kun la urbaj
kaj turistaj organizoj por pruvi la utilecon de la lingvo.
Ni faras por ili eĉ oficialan leteron por prezenti ĝin al la
lokaj instancoj kaj peti helpon. Kelkaj ricevis informilojn
en Esperanto. Por kontroli la uzadon de la delegito-servo
ni faris enketon nur ĉe la delegitoj kaj, laŭ 68 respondoj
187 demandoj rilatis pri turismo. 8 pri laboro - medicinaj
aferoj 12, teatro aŭ muziko 16, komerco 2. 30 el la respondintoj gvidas kurson.
"Franca Esperantisto” evidente plaĉas al la plimulto laŭ
aspekto kaj enhavo, sed bedaŭrinde ĝi aperas ne sufiĉe
ofte kaj neregule. S-ro THIERRY konstante plibonigas
ĝin. 250 personoj partoprenis la kongreson en Montelimar
organizitan de S-ro LLORENS. La artista parto estis rimarkinda, la vizitoj tre interesaj kaj la laboroj tute fruktedonaj. La prezidanto de UEA, Prof. CANUTO. kiu ĉeestis ĝin, estis tre kontenta.
Kiel ĉiujare, U.E.F. aranĝis karavanon al la 45-a U.K. en
komitatanoj de U.E.A. povis ĉiuj ĉeesti la specialajn kutimajn kunsidojn.
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S-ro ROUGETET regule rilatas kun la franca komitato
de neregistaraj organizaĵoj en konsultaj rilatoj kun
U.N.E.S.C.O. Li konstatis ke Esperanto estas pli bone konata ĉe la diversaj neregistaraj organizajoj de
U.N.E.S.C.O. Ce la Popoluniversitatoj S-ro Pierre PETIT
estas nun prezidanto de la Internacia Asocio. En la diversaj kunvenoj oni parolis pri nia lingvo malgraŭ malhelpo de la instruaj medioj. S-ro GOUGET konigas regule
nian movadon ĉe la kampadistoj. S-ro P. CILIGA vizitas
kaj korespondas kun la diversaj federalistaj movadoj.
D-ro ALBAULT faris tre belan artikolon pri ZAMENHOF
en LA PRESSE MEDICALE. Specimenoj estos sendataj
al kuracistoj. Ciujare U.E.F. organizas interlakan asocion
por kunlaborado. Tiaj agadoj estas sufiĉe gravaj kaj ni
devas esti dankaj kaj kuraĝigi niajn membrojn, kiuj iras
en ĉiujn mediojn por montri ke nia lingvo estas vivanta
afero kiu povas helpi en la internaciaj movadoj. Sekve
de la Zamenhofa Jaro. ni daŭrigis la informadon en la
oficialaj kaj lernejaj medioj. Ni uzis multajn informilojn,
sendis gazetojn kaj eĉ librojn.
Je ia 15-a de decembro, okazis 5 paroladoj pri ZAMENHOF kaj 4 grupoj faris ekspoziciojn (Epernay - Angers Toulouse - Besan?on). Foiro de Parizo : Budo. En 1960 oni
inaŭgurls novan Zamenhof-straton en Montreuil-Bellay.
Plie, kampadejo Zamenhof ekzistas nun en Vallon Pont
d'Arc. Nombro de artikoloj en naciaj gazetoj : 182 Nur
unu artikolo estis malfavora. Ankau 223 mallongaj informoj pri Esperanto aperis en la regionaj gazetoj. Favoraj
gazetoj : 51. La plej agema Franco, kiu uzas radion, estas
sendube S-ro Pierre DELAIRE kiu ĉiujaŭre, je la 9 h. 30
dissendas kurson. Okaze de la datreveno de Zamenhof li
faris, anstataŭ kurson, paroladon pri la aŭtoro de Esperanto. Dank’ al sugestoj de diversaj samideanoj, la Radio
vizitis nian centron Chabrol kaj registris specialan programon pri la vivo de Zamenhof. Gi estis plensukcesa kaj
ni faris sonbendon de tiu bela programo kiu daŭras 25
minutojn. La radio-stacioj de Luxembourg kaj MonteCarlo informadis por ni. Plie, la stacioj de Lille, I.yon,
Perpignan, France II, Marseille kaj Rennes parolis pn
Esperanto. S-ro DARNAULT laŭeble helpas al ni pri
radio-dissendoj kaj s-ro LARGLANTIER zorgas por la
presigo de la radio-programoj en la Internacia Revuo Esperanto.
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Instruado. — Nia jaro estis plensukcesa. Ni povis orga'
nizi oficialajn provojn de Instruado en lernejoj de Perpignan kaj Versailles. Ni faris enketon okaze de la vintra
kursoj kaĵ ni ricevis raportojn pri 130 kursoj en 70 urboj
Nia ĝenerala sekretario, S-ro RIBOT, senlace iras de !ok<
al loko por paroli antaŭ la infanoj de lernejoj. Dum 1;
jaro 1960 li vizitis 147 lernejojn kaj proksimume 12.000 infanoj kaj instruantoj aŭskultis lin. En Perpignan ni sukcesis organizi seminarion sub la aŭspicio de la ministeric
de edukado la 8’12'60. La celo de tiu ĉi renkonto esti:
kapabligi estontajn instruistojn de Esperanto. Car la laboro ĉe la instruaj medioj estas pli grava, G.E.E. ka;
U.E.F. formis specialan komisionon kies sekretario esta:
S-ro Andre RIBOT. S-ro TARDIEU. kiu plej bone ka;
modeste zorgas por la kontrolo en la ekzamenoj kaj dissendo de la atestoi. sendis al ni sian jaran raporton. Jer
la ciferoĵ por la diplomoj : 162 pri lernado, 51 pri superc
lernado, 10 pri kapableco kaj 3 pedagogiaj, entute 22(
diplomoj.
Gresillon. — La franca movado kaj prezidanto H
MICARD povas fieri pri nia kultura domo kiu regulc
prosDeras kaj pro tio oni povas plibonigi ĝin ĉiujare. Er
1960 la kastelo estis malfermita dum 128 tagoĵ kaj 574 per
sonoj vivis en ĝi pli aŭ maloli longe. Tnter ili estis 56 eksterlandanoj el 12 landoĵ. La aktivecoj estis plej diversaj : pli ofte kursoj kaj paroladoj, sed ankaŭ filmoi. dancoj, festoj. ekskursoj, sportoj kaj naĝado. S-ino VINCENl
en LES ANDELYS bonvolas zorgi pri la nacia koresponda servo. Junularo. — La franca sekcio estis reorganizits
kun Michel TURIN kiel Prezidanto. Ili partoprenis la antaŭkongreson en ROTERDAMO kaj kunlaboros kun TEJO
9) Germanu.io. Germana Esperanto-Asocio. Fine de
1960 GEA havis 2240 membrojn, 125 lokajn grunojn kaj
8 landajn ligojn. La oflciala organo de GEA. "Germana
Esperanto-Revuo", aperis ĉiumonate kun 12 paĝoj (eldonkvanto 3000 ekz.). En 1960 la Gazetara kaj Radio-Servc
dissendis 10 informilojn kaj registris 1200 gazetarajn publikigojn, 22 radio-intervjuojn aŭ-informojn kaj 1 televido-intervjuon pri F.speranto. La ligoj. erupoj kaj unuopuloj disdonis en 1960 proksimume 15000 propaeandilojn
kaj arangis 50 publikajn prelegojn kun 5000. kaj 30 ekspoziciojn kun 6000 personoj. Tre sukcesaĵ estis la preleg-
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voĵaĝoj de f-ino Joŝiko Kaĵino el Japanujo (20 prelegoj)
kaj de D-ro Johano Hamvai kun edzino el Novzelando (17
prelegoj). Estis nomitaj novaj Zamenhof-stratoj en Hamburg, Karlsruhe kaj Stuttgart, kaj Esperanto-strato en
Nŭrnberg. Pro la granda intereso en eksterlando la Gazetara kaj Informa Oficejo de la Federacia Registraro en
Bonn presigis la duan ĝisdate aktualigitan eldonon de la
Esperanto-broŝuro "Faktoj pri Germanujo”. Por la preparo de eldono de Germana Antologio estis fondita kompila komitato sub la gvidado de D-ro Wilhelm Herrmann,
honora prezidanto de GEA.
La 38-a Germana Esperanto-Kongreso okazis dum Pentekosto en Berlin-Neukolln kun la partopreno de 300 samideanoj el la okcidento kaj oriento de Germanujo. GEA
subtenis la esperantistojn en orienta Germanujo per
granda nombro da lernolibroj, vortaroj kaj aliaĵ Esperanto-libroj. La Germana Esperanto-Junularo (GEJ), la junulara sekcio de GEA. funkciigas korespondan kaj sonbendan servojn kaj organizis en 1960 la 5-an Internacian Junularkunvenon sur Feldberg (Nigra Arbaro) kaj la 4-an
Internacian Seminarion pri Sudamerikaj Problemoj en
Oldenburg (Oldb.). Por tiuj ĉi renkontiĝoj kaj por la partopreno de siaj membroj en la kongresoj de Rotterdam
kaj Bruselo GEJ ricevis ŝtatan subvencion de 2500 germanaj markoj. La Germana Esperanto-lnstituto okazigis
6 ekzamenojn kun 35 kandidatoj en diversaj kategorioj.
10) Greklando. Helena Esperanto-Asocio. Lastatempe
en !a Asocio estas fondita Junulara Sekcio kun 15 membroj kun aparta statulo laŭ la direktivoj de la Junulara
Sekcio de UEA. La Asocio havas ejon en la strato Agiou
Konstantinou no. 6.
Komence de Novembro estas starigitaj 5 kursoj kiuj
estas daŭrigataĵ. Por propagando estis pendigitaj en trolebusoj reklamaj tabeloj dum unu monato. Ankaŭ estis
surgluitaj flugfolioj sur elektraj kolonoj. Du paroladoj en
nia ejo estis anoncitaj en la ĵurnaloj. Dank' al anoncoj en
gazetoj. interesiĝis la Eŭropa Klubo, kiu sendis personon
el sia stabo por informiĝi pri Esperanto. Li ŝajnis aprezinta la internacian lingvon kaj proponis paroladon en la
salono de la Eŭropa Klubo pri : Esperanto kiel komuna
lingvo en la planata Unuiĝo de Europaj ŝtatoj. La parolado okazis kaj kaŭzis favoron al Esperanto kaj tujan fon88

diĝon de komisiono el membroj de la Klubo kaj du esperantistoj por enkonduko de la lingvo en la intereŭropaj
rilatoj. Ankaŭ stariĝis kurso el la membroj de la komisiono kaj aliaj. Samideano S. Sakellaropoulos verkis libron
sub titolo : SIMPOSIO DE PLATON. Gi estas traduko de
la fama verko de la antikva filozofo PLATON. icun kvar
21-paĝaj eseoj kiel enkonduko. Lukse bindita. En 24 ŝtataj
altlernejoj kaj lernejoj okazis Esperanto-kursoj kun 1079
gelernantoj.
11) Hispanujo. Hispalia Esperanto-Federacio. La nombro de la membroj en la fino de la jaro estis 720. Grupoj
en la lando estas 12, kaj depende de la Asocio ekzistas 4
sekcioj. Funkciis 25 kursoj, inter ili la kurso per korespondado, kun entute 415 partoprenantoj. Ankaŭ laboras
ia Instituto de Esperanto, en Barcelono. Oni informis kaĵ
propagandis inter la publiko per artikoloj en la gazetaro
kaj elsendoj en la radio. Okazis landa kongreso en Pontevedro, kiun ĉeestis ĉirkau 250 gesamideanoj, inter ili multaj kaj gravaj esperantistoj el Portugalujo, kaj kelkaj el
Francujo, Germanujo kaj Nederlando. La landon vizitis
kaj prelegis en kelkaj urboj gesamideanoj el Francujo,
Nederlando, Usono, Nov-Zelando kaj aliaj. La Federacio
eldonas bultenon, per kiu oni informas pri la vivo en la
esperantistaj rondoj, kaj la jam tre fama eldonejo "Stafeto” daŭrigis sian admirindan laboron pri la prezentado
de gravaj verkoj de la plej laboremaj aŭtoroj.
12) Italujo. Itala Esperanto-Federacio. Gis la fino de
1960 estis 1.499 membroj en 55 grupoj :
En la kadro de la aktiveco de Itala Instituto de Esperanto funkciis en 30 urboj pluraj kursoj, el kiuj 19 havis lokon ĉe lernoĉambroj disponigitaj de ŝtataj lernejestroj,
depende de la cirkulero 12411, 21/2/52 de la Ministerio por
la Publika Instruado. La rezulto, kvankam ne tia, kian oni
esperis post la Zamenhof-jaro, estis sufiĉe kontentiga : 162
personoj plenumis elementan kaj 83 superan ekzamenon.
Aparte rimarkinda estas la resono de la kursoj en ia
Emilia regiono, kaj la interesiĝo de lernejestroj kaj iliaj
aŭtoritatuloj en kelkaj lokoj kiel Acireale, Alessandria,
Bologna, Milano, Palermo, Trapani, Vercelli, k.t.p. Krome
oni devas memori la nombrajn memlernantojn, kiuj sin
turnis al la Instituto petante informojn, helpojn kaj konsilojn : la speciala lernolibro Grazzini por aŭtodidaktoj
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atingis la kvinan eldono. La membroj de 1’Instituto,
nun 141. formas la 46 katedrojn kiujn la Instituto
mem havas en diversaj lokoj; krome kursgvidadon, laŭbezone, oni konlidas al "docentoj”, kies helpon ofte ia
katedroj utiligas. Tamen estas rimarkinda, domaĝe, la
manko de katedroj en tre multaj lokoj eĉ gravaj, kaj la
neceso ke ekzistu ia proporcia distribuo inter la nombro
de !a lokaj katedroj en la tuta nacio.
13) Kanado. Kanada Esperanto-Asocio. KEA havas 70
membrojn (38 individuajn, 32 grupajn), tn lokajn grupojn
aliĝintajn (Forest, Ont., Oakville, Ont., Toronto, Ont.).
"Kanada Esperanto-Revuo” aperis kvarfoje en multobiigita formo. 2 kursoj ; 1 ree en la Esperanto-Domo, Oakville (5 partoprenantoj), la aiia vesperkurso en la universitato de Hamiltono (13 partoprenantoj); raportoj pri aliaj
kursoj mankas. La informa fako de KEA dissendis dufoje
al 215 iandaj gazetoj la informojn de la gazetara servo de
UEA. 6 artikoloj aperis pri Esperanto kaj 10 mallongaj informoj. 2 publikaj prelegoj kaj 5 ekspozicioj estis aranĝitaj. La dua kongreso de KEA okazis en Oakville, Ontario, en la Esperanto-Domo kun 22 partoprenantoj. Pro
vizito de s-ro E. Itoo okazis oficiala akcepto ĉe la urbestro
de la urbo Toronto, 3 prelegoj kaj 2 radio-intervjuoj. La
nova porpaca movado virina ”Voĉo de Virinoj”, kiun
patronas ĉiujn kvin kanadaj senataninoj, sugestas en sia
deklaracio uzi Esperanton por plifaciligi internaciajn kontaktojn. Pro tio nun jam 30 virinoj ekstudis nian lingvon.
La prezidantino de "Voĉo de Virinoj" petis esperantistinon transpreni la organizadon de internacia korespondado.
La South Peel-branĉo de la Asocio por Unuiĝintaj Nacioj
akceplis poresperantan rezolucion, kiu nun estas pridiskutota en tutlanda kadro.
14) Madagaskaro. Esperantista Asocio de Madagaskaro.
La Asocio naskiĝis en 1959 (Februaro). Gi ankoraŭ ne
havas grupojn ekster la ĉefurbo, nur unupulojn en aliaj
urboj. Du kursoj okazis en Tananarivo, en la Cambro de
Komerco. Unu por komencantoj havis je la fino 30 partoprenantojn; 6 atestoj pri Iernado estis donitaj. Unu por
progresantoj havis regule dekon da ĉeestantoĵ. Du atestoj
pri supera lernado estis donitaj. Aperis ses informoj ĉe
Radio, 4 artikoloj en gazetoj kaj dissenditaj cirkuleroj al
ĉiuj lernejoj de Tananarivo. Generala Icunveno de EAM
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okazis en junio. Menciinda estas kompleta kurso de Esperanto en dek lecionoj en lolca monata revuo, ekde Septembro 1960 (ĝi daŭras).
15) Monako. Esperantista Grupo de Monako havas unu
grupon kun 36 membroĵ. Okazls unu kurso en 1960. Organo : Monaka Esperanto-Bulteno.
16) Ncderlanilo. Nederlanda Esperanto-Asocio ”La
Estonto Estas Nia”. Nombro de la membroj (sekciaj kaj
ĝeneralaj) 935. Nombro de la sekcioj 26. (Ambaŭ nombroj
fine de 1960). La sekvantaj kursoj okazis en 1960 : por komeneantoj 13, (160 part.) du gazetkursoj (entute 500 part.),
por infanoj 1, (part. 8), por progresintoj 15 (154 part.),
popol-universitato 1 (7 part), por instruistoj 1 (5 part).
Speciale menciinda estas la laboro de la Oficejo ”Esp. en
la Lernejoj". En tiu oficejo estas reprezentataj : la Esp
organizoj kaj la organizoj de instruistoj (ne-esp.). En la
printempo la oficejo prezentis al la ministro pri instruado,
artoj kaĵ sciencoj peticion enhavantan 812.100 subskribojn por enkonduki Esperanton en la lernejojn. Sekve de
tiu ĉi peticio kaj aliaj instigoj la minist.ro intencas prezenti al la parlamento proponon. por ebligi, ke en la mezgradaj lernejoj estu donata nedeviga instruo, kaj samtempe li proponos starigi "Elementan Esp.-diplomon"
egalvaloran al samspecaj diplomoj por aliaĵ lingvoj. La
informa laboro konsistis el disdonado de speciala numero
de la organo : "Nederlanda Esperantisto” (350 ekz.), la speclala Zamenhofa (900 ekz.), la 6-lingva faldfolio de
U.E.A. (100 ekz.), faldfoiio pri Amsterdam (eldono de la
Porfremdul-trafik-societo). Antaŭ !a U.K. en Bruselo
okazis en Arnhem Antaŭ-Kongreso (69 part.) L.E.E.N. organizis, sub aŭspicio de U.E.A. prelegrondvojaĝon de D-ro
Hamvai el Auckland, Nov-Zelando. En 12 lokoĵ kun
entute 616 vizitintoj. La sekcio Zaandam akceptis 30 Francojn, Krommenie 28 pers. el 10 landoj. Ambaŭ vizitoj daŭris plenan samajnon. Aliaj eksterlandaj vizitoj : S-ro
Kuwahara, Japanujo (parolis en Amsterdamo kaj Hago).
F-ino M. Boulton parolis por la studentoj de la Komunuma Universitato de Amsterdam. S-ro St. Curran (Anglujo) Parolis en Groningen. S-ro Koledin (.Tugoslavio) kaj
la U.E.A.-delegito el Gdaiisk, s-ro Dowejko, parolis en
Leeuwarden. La komunum-estraro en Deventer nomis
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novan placon : "Zamenhof Placo”. En Enschede estiĝis
"Zamenhof-strato”. La Zamenhofa tago estis laŭkutime
festita en pluraj sekcioj. Generale la aktiveco en Nederlando estis sufiĉe kontentiga.
17) Norvegujo. Norvega Esperantista Ligo. Je la fino
de 1960 Norvega Esperantista Ligo havis 22 lokajn grupojn kaj sume 660 membrojn. La Ligo havas
apartajn komisiitojn aŭ komisionojn por korespondaj kursoj (E. P. Naess), por blinduloj (S-ino Aa. Sletterod), por
ekzamenoj (C. Stop-Bowitz), por turismo (J. Selbekk), por
instruistoj (K. S. Sandbekk), por Lerneja Kampanjo (C.
Stop-Bowitz), por gazetara servo (s-ino E. Matland), por
propagando kaj informado (L. Anjer), por radio (R. BuggePaulsen), por skoltoj (L. K. Hunnes), por interŝtataj organizaĵoj (R. Bugge-Paulsen), por junularo (V. Vik). La Ligo
havas sliparon pri ĉiuj personoj, kiuj lernis Esperanton
en nia lando. La sliparo estas preskaŭ kompleta post 1930
kaj enhavas nun 9072 slipojn pri personoj en 624 lokoj en
la lando. La monata gazeto "Norvega Esperantisto” ekde
1960 fariĝis membro-gazeto (abono inkluzivita en la membrokotizo); ĝi regule aperadis dum la jaro en 700 ekzempleroj. Okazis en la lando 22 kursoj kun 170 partoprenantoj. La korespondaj kursoj havis proks. 100 novajn lernantojn. 22 personoj plenumis elementan ekzamenon, 2
la superan. Okazis 1 radio-elsendo pri Esperanto. D-ro J.
Ilamvai faris 10-tagan prelegvojaĝon tra la suda parto
de la lando. La kiuboj festis la tagon de la Homaj Rajtoj
La Gazetara Servo dissendis 32 artikoletojn al ĉiuj norvegaj taggazetoj kaj registris 703 aperojn en 100 gazetoj.
Oni registris 7 propagandajn prelegojn en ne-esperantistaj medioj, kun proks. 250 aŭskultintoj (varbprelegoj antaŭ kursoj ne estas enkalkulitaj). La nacilingva informgazeto "Esperanto-nytt” aperis per 4 numeroj kaj estis
ĉiufoje dissendata en 10000 ekzempleroj. La instruminlsterio dissendis al ĉiuj lernejoj broŝuron kun propono
memorigi d-ron Zamenhof en la klasoj kaj kun invito al
la lernantoj partopreni en premiokonkurso per verkado de
traktaĵetoj pri Esperanto aŭ pri d-ro Zamenhof. La materialo de la broŝuro aperis ankaŭ en ia 3 porinstruistaj
gazetoj. La estraro komencis prepari la celebradon de la
50-jara jubileo de N.E.L. en 1961. Landa kunveno de
N.E.L. nc okazis en 1960.
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18) Nov-Zclando. Nov-Zelanda Esperanto-Asocio. Je la
fino de 1960 la membraro de la Nov-Zelanda EsperantoAsocio nombris 323 kaj aliĝintaj grupoj 16. Ekzistas ankaŭ
pluraj malgrandaj studgrupoj, kaj multaj unuopaj Esperantistoj en kamparaj lokoj tra la lando. Ciuj grupoj
aranĝis aimenaŭ du kursojn kaj la pli grandaj kiuboj ĝis
sep kursoĵn dum la studjaro de februaro ĝis novembro.
La favoro kun kiu la edukaj instancoj rigardis la instruadon de Esperanto dum la antaŭa jaro kulminis dum la
lasta jaro, kiam nova kursplano por la elementaj lernejoj
estis anoncata. En la kadro de instruo de la angla lingvo.
estis eble instrui lingvon al geknaboj 11- kaj 12-jaraĝaj,
kaj la lingvo povas esti la franca, la maoria aŭ la Esperanta. Kompreneble, kelkaj jaroj devos pasi antaŭ ol ni
havos sufiĉajn instruistojn por vere efektivigi tiun decidon : sed ia instruo al instruistoj jam komenciĝis. Laŭ
nia scio, estis kursoj por plenkreskuloj vespere ĉe kvar
lernejoj kaj sep kursoj okazis kiel nedevigaj flankokupoj
kie la lernantoj estis gcknaboj 11—12; kredeble estas pli,
sed pri ili ni ne scias. Pro la nova angla kurso ni povas
atendi multon pli dum la venonta jaro. Aperadis regule
en 500 ekzempleroj la dumonata organo de NZEA ”The
New Zealand Esperantist”. La gazetaro raportis pri Esperanto, artikoloĵ kaj informoj iom pli ol dum la lasta jaro.
Naŭ disaŭdigoj okazis dum la jaro el ses radiostacioj. Estis
5 publikaj elmontraĵoj ĉe butikfenestroj kaj ĉe Ekspozicioj en Auckland oni elmontris grandan afiŝon 100 X 75
cm ĉe la stacidomo. NZEA okazigis ”La Tagon de la
Libro" je 26-a julio, kaj antaŭe sendis librojn al la kluboj
por elmontrado al la anoj. Rezulte de tio. libroj je valoro
de proksimume £ 100 estis aĉetitaĵ. Tiu dato. la datreveno
de la eldono de la unua Esperanta libro. pli taŭgas por la
Suda Duonsfero ol la kutima dato, ĉar dum decembro komenciĝas la someraj ferioj. Dum la jaro la ”Plej Suda
Esperanta Klubo de !a Mondo” formiĝis ĉe Invercargill.
Gi okazigis "Esperantan Semajnon" dum Majo, dum kiu
okazis 2 elsendoj el lokaj radiostacloj kaj kelkaj raportoj
en la ĵurnaloj. Gi havigis al si ankaŭ budon ĉe la Vintra
Agrikultura kaj Industria Ekspozicio. Bona komenco por
nova klubo ! La Kongrcso okazis ĉe Tauranga de la 29-a
de decembro gis la 2-a de januaro kaj partoprenis ĝin 48
anoj : inter la vizitantoj estis la urbestro kaj la loka parlamentano, kaj unu el la anoj estis eks-ministro. La
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efioj de la mondvojaĝo de Ges-roj Potts ankoraŭ venas;
S-ro Potts estas kelkfoje petata de organizaĵoj (ekz. Rotario) paroli al la anoj pri sia vojaĝo, kaj tio donas al li
la okazon ankaŭ diri kiom li povis uzi nian lingvon, kaj
kiel ili iris de Portugalujo ĝis Finnlando per nur unn
lingvo. Pro tio, la atento de multaj estis tirata al nia
afero. Ni aŭdis ankaŭ la antaŭajn murmurojn pri alia
vojago, tiu de Ges-roj Hamvai; sed la plej granda efiko
de tio estos nur dum la venonta jaro.
19) Pollando. Pola Esperanto-Asocio. En 1960 la nombro
de la membroj estis 3050 en 46 lokaj filioj. Ekzistis 4
aktivaj sekcioj : fervojista, instruista, katolika kaj junulara. La Cefestraro apogas sian agadon sur jenaj komisionoj : budĝeta, eldona, propaganda, kulturkleriga, turisma, por statutŝanĝo, por lerneja lcampanjo. Ci lasta prilaboris metodan programon por tri klasoj de popollernejoj
kaj de mezlernejoj kaj ankaŭ por pedagogaj studoj. Estis
gvidataj 120 kursoj, plejparte elementaj kun ĉirkaŭ 1800
gelernantoj. Krome funkciis ĉe diversaj institucioj ĉirkaŭ
30 kursoj kun 400 partoprenantoj. Sendepende de tio
funkciis koresponda kurso kun 260 lernantoj. Pli ampleksan studadon ebligis koresponda trijara studo ĉe la Asocio
por Generala Klerigado (TWP) kun 80 studantoj. Ekzistis
6 lektoratoj ĉe superaj lernejoj, nome : en Krakow, Torun.
Lubiin, Gliwice, Varsovio, Olsztyn. Oni mstruis nedevige
Esp-on en proks. 80 mez- kaj popol-lernejoj. En multaj
ĵurnaloj kaj revuoj aperis 850 notoj kaj informoj kaj 56
artikoloj. Pola Radio en Varsovio disaŭdigis sisteme ĉiutagan duonhoran programon en Esperanto, dediĉante tiucele 160 horojn, krome 4 intervjuojn kaj sonraportojn.
Pola Radio en Vroclavo disaŭdigis 6 preiegojn kaj 15 diversajn kantojn. Gi enkondukis ankaŭ Esperanto-Kurson
en sian programon, kiu daŭris 6 monatojn. Pola Radio en
Gdansk komencis disaŭdigi ĉiuĵaŭde 5-minutaĵn informojn. Pola Televido donis prelegon de prof. d-ro H. Szablowska. Oni aranĝis 6 ekspoziciojn kun proks. 4000 vizitintoj. Sur turisma kampo oni notas ĉi jare nur 2 ekskursoĵn — al Bulgarujo kun 23 personoj kaj al Hungarujo
kun 30 personoj. La Junulara sekcio organizis 1 feriosemajnon en montaro (Krupowa Hala) por 25 personoj kaj
faris kelkajn ekskursojn, nome : al Bulgarujo, Hungarujo,
Orienta Germanujo kaj Rumanujo kun 50 partoprenantoj.
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La 2-a Junularkunveno okazis en junio en Gdansk. Esperantista Junularo partoprenis ankaŭ la Tutpollandan Junularan Renicontiĝon en Grunwald. Studenta Kabareto
"Verda Simio” prezentis sume 16 spektaklojn por lernejoj
kaj por filioj. A1 junulara iniciativo apartenas ankaŭ cirkulero, eldonita de la Asocio de Kampara Junularo
(ZMW). rekomendanta enkondukon de Esp. en Popoluniversitatojn. Ce la Cefestraro de tiu Asocio oni gvidis 1
kurson. En 2 someraj tendaroj en Sopot oni prelegis pri
Esperanto por la kamparoj instruistoj. La 45-an U.K. en
Bruselo partoprenis delegacio de PEA kaj ensemblo de
la Pupteatro el Lodz. En decembro 1960 okazis en multaj
urboj de Pollando solenaj festkunvenoj memore al L. L.
Zamenhof, sekve de la rezolucio de U.N.E.S.C.O. Plej
brllaj estis la festvesperoj en Varsovio kun partopreno de
artistoj de Opero, en Czgstochowa kun partopreno de
simfonia orkestro, en Gdansk, Kalisz kaj Ostrow Wlkp.
Progresis plue la nomigo de stratoj je Zamenhof, nome :
en Nowy Sqcz, Poznan, Rzeszow, Sosnowiec, Szczecin,
Wloclawek. Oni starigis memorŝtonon en Slupsk. Rimarkindaj estis ankaŭ kelkaj prelegvojaĝoj de alilandaj samideanoj : S-ano S. Hesapĉiev el Bulgarujo kaj S-ano
prof. B. Popoviĉ el Jugoslavio. E1 periodaĵoj aperis antaŭ
ĉio la dumonata presita revuo "Pola Esperantisto" kaj
2 bultenoj multobligitaj : "Kune” (de la Varsovia Filio)
kaj "Tamen” (Junulara). Dum la eldonjaro 1960 aperis
jenaj verkoj : "Koloroj” de J. Baghy (5000 ekz.) "Nigra
Kokino" de Dobrzynski (10000 ekz.), Kantareto "Kantu
Kune" (500 ekz.), reeld. lernolibro de Turno (10000 ekz.).
Estis eldonitaj ankau afiŝoj kaj flugfolioj. Oni devas
mencii clrkuleron de Lernejestraro de Varsovia Regiono
direktitan al mezlernejoj, rekomendantan nedevigan enkondukon de Esp. Plue, Vojevodia Konsilantaro de Sindikatoj en Varsovio dissendis al subordigitaj Sindikataj
Estraroĵ cirkuleron, en kiu ĝi tre favore rekomendas Espon en kadro de ilia kuitur-klerika agado. Ankaŭ la Cefa
Konsilantaro de Sindikatoj dissendis similan cirkuleron al
Voj. Sindikatoj en Pollando. Laŭvice la Ministerio de Klerigado dissendis sian l-ekomendon, kune kun ĉi tiu sindikata cirkulero, al ĉiuj lernejestraroj.
20) Svcdujo. Sveda Esperanto-Federacio. En la jaro
1960 universitata profesoro Bjorn Collinder fariĝis la ho95

nora prezidanto de la federacio. C. 2.000 membroj apartenas al 53 kluboj. Diversaj sekcioj servis al la membroj
La nombro de kursoj estis 108 kun 1.090 partoprenantoj.
Sveda Esperanto-Instituto prizorgis la ekzamenojn kaj
aperigis novan ekzamenan regularon, laŭ kiu ekzamenoto
antaŭ la skribaj taskoj ĉe la instituto devas trapasi skriban provtekston. La informa fako registris ĉ. 1.000 artikol/
et/ojn pri Esperanto en la sveda gazetaro kaj notis 253
prelegojn pri Esperanto antaŭ 13.300 neesperantistoj. Pluraj broŝuroj kaj afiŝoj estis senkoste distribuitaj al la
diversaj grupoj. Pere de 3 ekspozicioj 170.000 personoj
estas informitaj p n Esperanto. La nacilingva informilo
"Esperanto-Nytt" (Esperanto-Novaĵoj) daŭre aperas 4-foje
jare kaj sciigas gravajn aŭtoritatulojn. La Federacia
jarkongreso okazis en Falun kun prelego de S-ro V.
Setala, Finnlando, kun ekskursoj, diservo kaj pluraj aliaj
aranĝoj. La sveda sekcio de KELI havis specialan kunsidon jaran kaj someran kurson en Eslov. La junulara sekcio aranĝis ĉe Simsjon someran restadejon por 75 partoprenantoĵ. Junularsekcio inter la gestudantoj ĉe la universitato de Lund fondita. Ce la sama universitato 13 neesperantistoj partoprenis interesan eksperimenton. lernis
Esperanton dum unu tago kaj poste trapasis la skriban kaj
buŝan partojn de la elementa ekzameno. La gazetaro raportis pere de bildoj. Eldona Societo Esperanto pretigis
la libron "Malsata Stono” de Rabindranath Tagore en la
UEA-serio "Oriento-Okcidento”. La federacia gazeto "La
Espero” prezentis tre altnivelajn numerojn. En la jaro la
federacio faris streĉan laboron por akiri novajn individuajn membrojn por UEA.
21) Svislando. La Svisa Esperanto-Societo nombras 310
membrojn. Grupoj aktivas en Basel, Bern, Genĉve, Lausanne. Luzern. Neuchatel, St. Gallen, Vevey, Zŭrich. En
la kantono Tiĉino fondiĝis la Tiĉina Esperanto-Ligo por
disvastigi Esperanton en la itallingva parto de Svisujo; ĝi
aperigas propran multobligitan gazeton kaj posedas koresponaan kurson en itala lingvo. Esperanto estas instruata en la popolaltlernejoj de Zurich, Bern kaj Langenthal. La Esperanto-Societo Zŭrich presis 3000 flugfoliojn
"Esperanto an der Volkshochschule". — Aliaj kursoj organizitaj de la lokaj grupoj okazis en Bern, Basel, Vevey
kaj Neuchŝtel. La estraro entreprenis diversajn enketojn
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por analizi la movadon kaj plivigligi la esperantistan
vivon : a) enketo por organizi la varbadon : b) enketo por
vastigi la societan tavolon (nova rondo por Esperantoamikoj, kiuj ne scipovas la lingvon, sed simpatias kun
ĝi : ili pagas libervolan kotizon kaj ricevas regule la gazetaran bultenon); c) enketo por varbi novajn membrojn.
Okazis tri regionaj kunvenoj ligitaj kun ekspozicio kaj
kun ĉeesto de neesperantistoj, nome en Thun, Winterthur
kaj Bellinzona. La ĉeftemo de la kunvenoj estis la enkonduko de Esperanto en la lernejojn. La societo pritraktis
la problemojn de la varbado en speciala laborkunsido.
Rezultiĝis jenaj rekomendoj : 1. La varbisto devas studi
la neesperantistaron, ĝiajn sintenon, dezirojn, reagojn. Li
vidu sin en la rolo de neesperantisto. 2. Varbisto estu
realisto. Antaŭ ĉio ofertu servojn. 3. Necesas altigi la nivelon de la manifestacioj. La membraro ne konas sufiĉe
niajn verkistojn. 4. Laboru ne nur por Esperanto, sed pli
kaj pli per Esperanto. La oficiala organo "Svisa Espero”
aperis 6-ioje. Por havi pli bonan kaj pli personan kontakton kun la membroj, la estraro dissendis la tiel-nomatajn
cirkulerajn ieterojn. — La gazetara servo verkis 6 bultenojn "Esperanto-Information", kiuj estis senditaj al la
redakcioj. Eldonnombro po 500. — La ekzamena komisiono registris unu superan diplomon kaj kvar atestojn
pri lernado. — Estas elektita komisiilo por migranta
ekspozicio. — La Esperanto-Junularo aranĝis du semajnfinojn kaj skiferiojn en Adelboden.
Fakgrupoj. La plej forta estas la Svisa Asocio de Esperantistaĵ Fervojistoj (111 membroj). Posedas korespondajn
kursojn en la lingvoj germana, franca kaj itala. Organizas
turistajn ferio-semajnojn kaj vojaĝojn al eksterlando kun
partopreno de neesperantistoj. Eldonis 1000 germanlingvajn, 500 franclingvajn kaj 500 itallingvajn varbilojn. La
gazeto "Svisa Fervojisto” aperis 7-foje. — EsperantoEdukistaro de Svislando havis sukcesan kontaktkunvenon en Neuchatel, kie partoprenis gravaj neesperantistaj
pedagogoj. Esperanto estas nedevige instruata en la elementaj lernejoj de La Sagne (NE) kaj Les Bois (JB). —
S-ro pastro Flammer, Urniisch, estas nova agento de la
Katolika Unuiĝo Esperantista kaj eldonas mem multobligitan bultenon "Svisa Espero Katolika”.
Specialaj aktivecoj. En la kastelo Mŭnchenwiler apud
Murten d-ro W. Perrenoud organizis por la sesa fojo la
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feriosemajnojn pri Esperanto kaj Geonismo. Li publikigis
novan broŝuron "En tempo rekorda”, kiu servas la instruadon laŭ la ORA-metodo. En la programo prelegis d-ro
Regulo Perez el La Laguna. — Radio : La kurtonda servo
Schwarzenburg sendis regule Esperantajn prelegetojn,
lundon kaj mardon de d-ro A. Baur, ĵaŭdon kaj vendredon de prof. d-ro E. Privat. — En Zŭrieh la esperantistaj
naturamikoj formas propran sekcion kaj estas tre viglaj.
La fakdelegito por blinduloj, S-ro Pellanda, aranĝis
feriosemajnon por blinduloj en Intragna (Tiĉino). Partoprenis 17 blinduloj. Helpe de la Esperanto-Societo Zurich,
li faris sonbendan gazeton por blinduloj. — S-ro Curchod,
Lausanne, preparas poŝtan terminaron. — S-ro Marcel
Erbetta, gvidanto de la entrepreno "Grajnoj en Vento”,
daŭrigis la valorajn interŝanĝojn de lernejaj laboraĵoj.
22) Urugvajo. Urugvaja Esperanto-Societo. La societa
agado sufiĉe malfortiĝis dum 1960 pro personaj malhelpoj ĉe la estraranoj, sed tio ne malhelpis la starigon de
kampanjo por Espernnto en la lernejoj sub gvido de s-ro
A. Barrocas, kies aktiveco ricevis kiel rezulton favoran
decidon de la Nacia Konsilantaro por la Ŝtata Lernejo kaj
de la Fakultato de Kemio, pri funkciigo de Esperantokursoj por gestudentoj kaj instruistoj. La Societo aperigis novan eldonon de la hisparia ŝlosilo (4-a urugvaja
represo) kaj la gravan verkon "Fermentario” de la urugvaja filozofo Vaz Ferreira en traduko de prof. Fernfindez Menendez. Okazis 6 Esperanto-kursoj, 4 en la ĉefurbo
kaj 2 aiiloke. Estas rimarkinda la laboro de s-ro V. Pons
en la urbo Colonia, kiu inter alie ĉiusabate prizorgas en
Radio Monte Carlo Esperanto-disaŭdigon pri informado
ktp. En montrofenestro de la oficejo de turismo kaj informado de la urbestraro, en la urbodomo m em , nia sekcio Junulara Rondo Zamenhof ekspozis Esperanto-materialon kun grava signifo. kiu vekis bonan atenton ĉe la
publiko. Plu funkcias la E-lektorato en Instituto de Superaj Studoj sub gvido de D-ro Pfeffer.
23) Usono. Esperanto-Ligo por Norda Ameriko. ELNA
havas 356 individuajn membrojn. Lokaj kluboj kaj societoj ne estas oficiale filioj de ELNA sed libere kunlaboras.
Proksimume 38 Esperanto-kursoj okazis dum 1960 kun
meznombre 20 partoprenantoj po kurso. Estis dissenditaj
leteroj kun propagandaj folioj ai proksimume 300 ĵurna98

loj kune kun anglalingvaj represoj de la Gazetservaj informiloj de UEA. Proksimume 20.000 propagandiloj diversspecaj dissendiĝis al gravaj instancoj. La 8-a ELNAKongreso okazis en Washington, D.C., frue en julio 1960 :
partoprenis 78 personoj. La 9-a okazos en Seattle Wash‘ng5^nŝ(fr,Ue
ĴU,'i0 19G1' Pluraj regionaĴ kunsidoj okazis
en la statoj Pensilvanio kaj Kalifornio.
Lokaj societoj kaj kluboj elmontris sesfoje la ELNA‘l ' ’ ” " lanEkspozido' 1; aliaj ekspozicioj koj kolektoj estis
e montrataj en proksimume 14 aliaj lokaj : sume vidis la
ekspoziciojn proksimume 40,000 vizitantoj.
F ™ ™ tn' p Ule eld°J*iS ĉiudum°nate sian Nordamerikan
nmnru-a Rev,!ion' T6™ Carlson' la antaŭa redaktoro,
Donn Hgn en Novembro kaĴ la n°va redaktoro estas S-ro
Donald Bioadribb, 5615 Woodlawn Ave, Chicago 37, Illinois. La Revuon presas S-ro Eichholz ĉe ESPERANTO
Kvankam maj laboroj ne estas tiel fruktodonaj kiel ni
de. “ us’ n' t?m.e n estas kontentaj, ke nia naŭjara organi=?Ĵ0 ervas v33 funkclas malgraŭ ĉiuj malhelpoj, en tiu
ci vasta unuhngva teritorio.
II. NEALlGlNTAJ LANDAJ ASOCIOJ
la1)iafoefi?QfinVaak,i?, <7efi3sSlŜVaka EsPeranl°-K°mitato. En
C S F K ? s i n v d urlg,s CeRoslovaka Esperanto-Komitato
(„ tn
, kunordlSan Jaboron laŭ principoj de sia statuto el marto 1959. La esperantistoj en la lando estas organizitaj en Esperanto-rondoj ekzistantaj aŭ ĉe uzinai
kluboj de laborista sindikata movado (ROH) aŭ ĉe k le -/
gaj institucioj de loka karaktero (Domoj de Kulturo Ku
kadrlg ta°JenEH a-mbaŬ ,f° rm0Ĵ 1118
noio T io e" i Ia ?eneralan kulturan aktivecon de la poFznnieJn v ? leb}igas’- k° esPorantistaj rondetoj restu en
al i a, ninĴnPr° r 1? '? 33 faktojn pri la lnlernacia I.ingvo
p e lS ta !a ĉene^l ’ gekoIegoj- Dum la Ĵaro estis komla anrio Ci? r
a reg,stro de esperantistaj rondetoj en
a lando- Gts fmo d® Ia jaro 1960 estis registritaj entute
50 a n S " 0’}°nd(et0i SUr 13 teritorio de CSSR. el kiuj
I n nr«r,?
entreprena.i kluboj de la sindikata movaindiki ĉ a r n Ĵ n»!SUm,On d e unuopaĴ membroj oni ne povas
la rondnt " ? Z'StaS, lndividua registrado; proksimume
oain m e m h r n t e , ? ° m b r a s n U n Ĉ irk a ŭ 4000-5.000 unuoP0vas^oHbknnO
'd <0.m pare, kun la Pasintaj jaroj oni do
povas noti konsidenndan kreskon kaj de rondoj kaj de
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ilia membraro. Krom tiu ĉi sumo multe da esperantistoĵ
restas ekster la organizaĵoj, precipe en lokoj, kie ne
ekzistas Esperanto-rondeto. Prl la nombro de tiuĵ, ofte
aktivaĵ esperantistoj, ĉiuĵ indikoj mankas. CSEK aperigis
tri numerojn de "Informoj de ĈSEK” en la eldonkvanto
po 1.000 ekz. en ĉefia kaj slovaka lingvoj. Por la jaro 1961
oni faris ankoraŭ preparajn paŝojn por eldono de esperantlingva parto de la "Informoj”, kio koncernas precipe
la novaĵojn el Ceĥoslovakio. La MEM-sekclo eldonis 2
ĉefioslovakajn numerojn de PACO, presitajn. La plej fortaj rondoj, ekz. en Praha, Ostrava, Martin kaj Bratislava,
eldonas esperantiingve siajn buitenojn en sufiĉe granda
eldonkvanto (ĝis po 2.500 ekz.), dum la preskostoj estas
parte subvenciataj. La ĉefioslovaka gazetaro en 1960 aperigis 32 artikolojn aŭ menciojn pri Esperanto en 17 diversaj gazetoj. Komencigis eldonado de esperantlingvaj libroj
en ŝtataj eldonejoj. Komence de la jaro aperis broŝuro
"Faktoĵ pri Cefioslovakio" (5.000 ekz.) en granda ŝtata eldonejo ORBIS. Gi disvendiĝis dum duonjaro kaĵ la eldonejo decidis aperigi novan, plibonigitan eldonon. En
ŝtata pedagogia eldonejo oni finpreparis presadon de poŝvortaro kaj lernolibro por Cefioj. Eldonejo pri sporto kaj
turismo preparis unuan esperantlingvan eldonon de sia
fama Gvidlibro tra la ĉefurbo Praha. Belan faldfolion
"Cefioslovakio en nombroj", eldonitan ankaŭ alilingve.
aperigis la ĵam menciita eldonejo ORBIS. Ankaŭ en !a
jaro 1960 okazis la tradicia Somera Esperanto-Tendaro
(SER) ĉe belega valbaraĵa lago apud Lanĉov en suda Morovio, kiun partoprenis po ĉ. 60 gejunuloj en du sinsekvaj etapoj. Aŭtune estis en kastelo Slirin apud Pra' a
aranĝita la unua seminario por esperantistaj funkciuloĵ
el la tuta respubliko. Sur la kampo de internaciaj rilatoj
la CSEK, krom servado al multaj vizitintoj de Cefioslovakio, ankaŭ oficiale partoprenis la bulgaran Esperantokongreson en Tarnovo. Post la unua etapo de revigligo de
la Esperanto-movado de Cefioslovaka socialisma respubliko, CSEK intencas pligrandigl siajn internaciajn rilatojn kaj havigi al la porpaca laboro per Esperanto rimedojn de amasa informado, ekz. en formo de presita regula
gazeto kaj esperantlingva radio-elsendo.
2) Indonezio. Indonezia Esperanto-Asocio. La Centra
organizo de I.E.A. estas en Djakarta. Nun I.E.A. havas
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Grupojn en la urboĵ : Bandung, Jogjakarta, Surabaja,
Malang, Magelang, Den Pasar, (Bali Insulo), WaingapuSumbawa, Makassar, Lubuk-Linggau (Suda Sumatra Insulo), Padang (Centra Sumatrainsulo), Medan (NordOrienta Sumatra), Langsa-Atjeh (Norda Sumatra), Bogor
(Okcidenta Java). IEA organizis unufoje Kongreson en
Djakarta en Aprilo 1960 kaj dum la Kongreso ankaŭ prezentis Esperanto-Ekspozicion. I.E.A. prezentis la Esperanto Ekspozicion 5-foje : en Djakarta 3-foje, en Surabaja 1foje kaj en Jogiakarta 1-foje. I.E.A. eldonis : Gazeton, kiu
nomiĝas "VOCO el INDONEZIO". La eldonado de tiu
gazeto estas ne regula. Librojn : "Cirkaŭ la Domo" (legolibro). "Mia Esperanta Dialoglibro”, Lerno-Libro, Vortaro
(Indonezia — Esperanto k. Esperanto-Indonezia) Sedjarab
Gerakan Esperanto (la libro pri : la Historio de EsperantoMovado). I.E.A. ankaŭ organizas Esperanto-kursojn en la
tuta Indonezio.
3) Israclo. Esperanto Llgo en Israelo. E.L.I. havas 200
membrojn. Okazis 5 kursoj — 70 gelernantoj. Prelegoj pri
Esperanto kaj d-ro Zamenhof; Zamenhof-vesperoj okazis
en Jerusalemo, Tel-Aviv, Haifa, Kfar-Saba kaj Kfar-Ata.
En Kfar-Ata okazis ĉi-jare inaŭguro de Zamenhof-strato.
Landa kongreso okazos en aprilo, ĉiuĵare. Esperanto-ekspozicioj okazis en Jcruzalemo kaj Kfar-Ata. E.L.I. presigis flugfolion en 2000 ekz. La organo : "Nia Ligilo” —
stencilita, aperas kvaronjare.
III. ALlGlNTA FAKA ASOCIO
Intcrnacia Scicnca Asocio Espcrantista. En la jaro 1960
I.S.A.E. havis 460 individuajn membrojn, organizitajn en 5
landaj filioj kaj en 16 aliaj landoj kun la delegitoj. Krom
Ia studenta sekcio (S.T.E.L.O.-Studenta Tutmonda Esperanto-Ligo), ĝis la jarfino decidis aliĝi al ISAE kiel fakaĵ
memstaraj sekcioj : Internacia Asocio de Juristoj Esperantistoj, Internacia Societo de Arkitektoj kaj Konstruistoj
Esperantistoĵ kaj Universala Medicina Esperanto-Asocio.
Oni daŭrigas la klopodojn kolekti sub komuna tegmento
ĉiujn fakajn societojn, pro kio ISAE aperigos apartan Bultenon, kiel oficialan organon ne nur por ISAE generale,
sed ankaŭ por ĝiaj sekcioĵ (tiel fakaj sekcioj zorgos nur
pri siaj fakaj revuoj). Konstanta Terminologia Centro
daŭrigas sian laboron, kunlaborante unuflanke kun la
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Akademio de Esperanto por preparo de Plena Ilustrita
Vortaro kaj instigante aliflanke unuopulan aŭ grupan
kompiladon de fakaj terminaroj. La jarkunveno de ISAE
en Bruselo decidis utiligi la rimedojn de la "Fondaĵo
Scienco" (kiu nerapide kreskas per donacoj de la membroj
kaj de aliaj esperantistoj) por multobligi preparitajn provizorajn terminarojn. Oni disponigos ilin senpage al interesiĝantaj membroj, kun morala devo rehelpi la fondaĵon per propraj aŭ kolektotaj donacoj. La ĝisnuna
oficiala organo "Scienca Revuo” denove venis en krizon
pro rezigno de la redaktoro kaj de la eldonisto, pro kio
dum la jaro 1960 aperis nur mankantaj numeroj el 1959.
Post longaj diskutoĵ, ISAE transprenis mem aperigadi la
revuon ekde la jaro 1961, kun nova redaktoro kaj redakta komitato. Por la jaro 1960 la revuo aperos kun malfruo
ĉe la ĝisnuna eldonisto kaj kun la ĝisnuna redaktoro.
La kongresa jarkunveno rekomendis al la membroj klopodi enkoduki Esperanton en sciencaj akademioj, kie estas ebleco, kaj verki pli ofte originale en Esperanto por
neesperantaj sciencaj revuoj, kiel jam faras kelkaj elstaraj sciencistoj-esperantistoj.
IV. FAKAJ ASOCIOJ KUNLABORANTAJ
1) Internacia Asocio <le Jurisloj-Esperaiitistoj. Je la
komenco de la jaro 1961 la Asocio havas entute 90 membrojn en 25 landoj (pasintjare 84 en 23 landoj). Kreskanta
nombro, nun 25, fariĝas fakdelegitoj pri juro de UEA. La
kontakto inter la Plenumkomitato kaj la membroj okazis
pere de cirkuleroj aperintaj laŭ la okazoj.
La Asocio daŭrigis siajn bonajn rilatojn kun la Unuiĝo
de Internaciaj Asocioj en Bruselo. Gi estas kunlaboranta
asocio de Universala Esperanto-Asocio, sed intencas fariĝi
aliĝinta asocio de UEA. En 1960 ĝi estis akceptita kiel
faka sekcio de Internacia Scienca Asocio Esperantista. Tiu
lasta fakto signifas realigon de decido de la fonda kunveno de IAJE kaj donas kaj al la Asocio kaj al ĝiaj membroj konsiderindajn avantaĝojn. La Asocio atente esploris
la eblecojn aperigi juran fakvortaron, kaj ĝi tiucele havas
kontaktojn kun la Terminologia Centro de ISAE sub gvido de S-ro R. Haterkorn, Germanujo. La Cefkunveno
okazinta dum la UK en Bruselo substrekis la gravecon
de la afero, kaj la Plenumkomitato nun planas la bal102

daŭan eldonon de terminaro almenaŭ pri iu ĉefa branĉc
de la juro. Enkadre de la Universala Kongreso en Bruselc
la Asocio okazigis sian duan publikan diskutan kunvenor
kun la temo ”La Pozicio de Advokato en Diversaj Landoj”. Surbaze de la superrigardoj pri la jura situacio pr.
la temo en dek piej diversaj landoj, la Asocio pretigi;
detalan raporton, la unuan pli ampleksan publikaĵon de
la Asocio.
Dezirante utili ankaŭ al la vojaĝanta, nejurista, esperantistaro, la Asocio interalie aranĝos en la jaro 1961 dum ls
U.K. en Harrogate publikan diskutan kunvenon pri ”Ls
respondeco de la aŭtoposedanto” kaj publikigos raportor
pri la debato.
2) Internacia Fcderacio Esperantista Fervojista (IFEF).
Kiam antaŭ 13 jaroj oni komencis konstrui IFEF regis inter la fondintoj admirinda entuziasmo kaj multpromesĉ
laboremo. La konstruado estis daŭrigata. Pro tio la jarraportoj neniam menciis regreson, kontraŭe, ĉiujare nia organizo iris supren kaj ankaŭ ĉijare ne venis ŝanĝo en tiu
por ni ĝojiga evoiuado. Ankaŭ ĉijare la membronombrc
konstante kreskis kaĵ ni tuj donu komparojn. Parenteze
vi trovas la nombrojn de la pasinta jaro. Fine de la jarc
1959a la membronombro estis 2213 kaj fine de la jaro 1960s
ĝi estis 2425. Aliĝis do ne malpli ol 212 novaj membroj
La membronombro en la diversaj sekcioj estas nun
Nederlanao 141 (141), Francujo 317 (317), Danlando 102
(102), Aŭstrujo 208 (177), Svislando 109 (101), Norvegujo 54
(54), Svedujo 142 (142), Germanujo 652 (517), Aŭstralio 1E
(15), Italujo 98 (74) Finlando 57 (50), Britujo 32 (39), Belgujo 26 (23), Bulgarujo 100 (100), Jugoslavio 129 (129). Hispanujo 159 (108), Pullando 17 (17), Hungarujo 51 (30). La
nombro da izolaj membroj restis konstanta : 24 (24), ankaŭ
la nombroj da sekcioj kaj landoj ne ŝanĝiĝis en la pasinta
jaro kaj restis 18 kaj 24. Laŭpove la ĉefestraro delegis
reprezentanton al gravaj kunvenoj : escepte de la sekretario, la ĉefestraro ĉeestis la kongreson en Helsinki; nia
kolego Poptie reprezentis la IFEF-estraron en Bruselc
dum la fervojistar-tagoj; la prezidanto, sekretario kaj honorprezidanto ĉeestis la jarkunvenon de GEFA en Trier,
dum la kasisto Oosterwijk, kiel reprezentanto de la
ĉefestraro ĉeestis la jarkunvenon de FEFA en Parizo. En
la pasinta jaro okazis multaj ŝanĝoj en la landaj estraroj
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kaj en nia kongreso en Helsinki komisiono estas elektita
por formi novan ĉefestraron, kiu ekfunkciu nepre en
1963. Same kiel en la pasinta jaro nia organo aperis sesfoje. La nombro da paĝoj pligrandiĝis ĝis 80 (pasintjare
72). Ankaŭ en la pasinta jaro la morto forprenis el niaj
vicoj kelkajn fidelajn amikojn. En Aŭstrujo mortis niaj
kolegoj Anton Seivvald, la konata reprezentinto de IFEF
en Bregenz, Johann Beiic kaj Otto Fuby. En Nederlando
E. Nore kaj P. Schuim. En Britujo mortis nia plej aktiva
membro W. Stowell, kaj laste en Cefioslovakio nia plej
maljuna kolego J. Rebiĉek, kiu energie okupis sin dum la
vivo pri nia fakterminaro kaj fakte estis la iniciatinto de
la Terminara laboro de IFEF. Jam en nia dua kongreso (Salzburgo) la sekretario de IFEF transdonis liajn manuskriptojn kaj alian materialon, per kio oni komencis
ia laboron en la Terminara Komitato.
Nia kongreso okazis ĉijare en Helsinki; ĝi estis brila kaj
sukcesplena. Ankaŭ ĉijare kelkaj el la kolegoj ricevis distingaĵon, la arĝentan honormedalon de la urbo "Parizo"
inter kiuj la prezidanto kaj sekretario. IFEF disponas pri
granda nombro da aktivuloj, kies nomoj ofte estas nekonataj sed kiuj senbrue kaj nevideble grave kontribuas al
la elkonstruado de IFEF.
3) Internacia Geografa Asocio (IGA). La nombro de
membroj iom pligrandiĝis dum tiu jaro. Nun ĝi estas 282
en 29 landoj. Kiel ĝia faka sekcio estas kreita "Marista
sekcio" kun 50 membroj. Ordigo de geografiaj nomoj. La
plej grava agado de IGA estas, ke laŭ ĝia iniciato formiĝis la Komisiono por Ordigo de geografiaj nomoj. Gin
partoprenas 5 membroj de IGA kaj 5 akademianoj, sub
la gvido de la Prezidanto de IGA, Lic. Tibor Sekelj, kaj
de la Prezidanto de la Akademio, Inĝ. J. R. G. Isbrucker.
La Komisiono intense laboras pri tiu grava problemo, kaj
jam publikigis la unuajn rezultojn de sia laboro. Geografia semajno. Dum aŭgusto 1960 IGA organizis ia duan
C.eografian Semujnon en Rovinj ĉe la Jugoslavia marbordo, kun bona kultura kaj faka programo.
Jarkunveno. Dum la 45-a U.K. en Bruselo okazis la 5-a
Jarkunveno de IGA kiu pritraktis diversajn ideojn por la
plivastigo de la laboro de la Asocio. Dum tiu kunveno la
ĝisnunaj Sekretario kaj Kasisto rezignis pri siaj postenoj,
pro kio ili estis anstataŭigitaj per novelektitaj funkciuloj :
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Sekretario, D-ro J. Mabesone, Pythagorasstraat 122, Amsterdam-O, Nederlando, kaj Kasisto, Arfi. Armando Diaz,
112 Oxford Avenue. Southampton. (Hamshire), Britujo.
Delegitoj. IGA donis al UEA plurajn novajn fakdelegitojn. Du "Novaĵ-leteroj” kaj intensa korespondado zorgis
pri la vigla interna kontakto de la membroj.

4) Intcrnacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. (Raporto por la Oficiala Jaro, 1959-1960). En la fino de la
oficiala jaro, Julio, 1960, la membro-asocioj, kiuj konsistigas I.L.E.I. estis : Aŭstrujo, Aŭstralio, Brituĵo, Bulgarujo,
Francujo, Germanujo, Italujo, Japanujo, Jugoslavio, Nederlando, Pollando, Svedujo icaj Svislando (13). Ciu membro-asocio havas komitatanon. (Post la fino de la jaro,
Finniando denove aliĝis). En Belgujo, Israelo, Hispanujo,
Maroko, Urugvajo, Usono, estas reprezentantoj. (6) En
Novzelando, dumtempe, oni aliĝas al S.B.E.T. (brita). Pro
Ia fakto, ke ne ĉiuj niaj komitatanoj kaj reprezentantoĵ
raportis, nia statistiko estas nekompleta — efektive nur
1233 membroj en 12 landoj. Ni ricevis informojn pri lernejoj, ne ĉiam precizajn, el Belgujo, Britujo, Bulgarujo,
Danlando, Finnlando, Francujo, Hispanujo, Italujo, Jugoslavio, Pollando, Svedujo, Urugvajo, Usono. La precizaĵ
ciferoj venis nur el 9 landoj t.e. entute 4472 lernejanoj.
Ankaŭ 167 seminarianoj en 3 landoj. Lernejoj laŭ nia
difino estas ia devigaj dumtagaj lernejoj ĝis la aĝo de ĉ.
18 jaroj. Ni kronikas nur informojn rekte ricevitajn ka;
ne elĉerpas el aliaj fontoj. Britujo, Germanujo, Nederlando, Aŭstrujo, kunligas siajn membrojn per multobligitaj bultenoj. Francujo havas presitan revuon. Britujo
okazigis kutiman Jarkonferencon, bone ĉeestatan en Londono kun pedagogia kaj kultura programo. Francujo
aranĝis Paskan Konferencon en Toulouse, kun afer- kaj
kulturprogramo. Svislando organizis Konferencon kaj
Ekspozicion pri Lernejoj. Individuaj anoj kaj grupetoi
agas energie en diversaj edukaj rondoj kaj ĉe edukaj
instancoj.
Nia oficiala organo "Edukado Intemacia”, redaktoro S-n
Oskar Svantesson, interllgas niajn membrojn, faras raportojn, donas informojn kaj ebligas komunan agadon.
La maja numero, 1960 eldonis la plenan raporton de la
brita asocio, "Esperanto en la Britaj Lernejoj”, 1948-1958.
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kiu estis multe disvastigata. I.L.E.I. petis similajn raportojn el aliaj landoj.
La "Geonkla Skemo” por progresintaj lernejanoj raportis en Julio, 1960 — "kontakto farita inter 103 geonkloj
kaj 164 genevoj el 23 landoj”, kun aparte granda nombro
en Britujo kaj Cefioslovakujo. Pli da geonkloj kaj eĉ da
genevoj el aliaj landoj estas bezonataj. Kelkaj membroj
partoprenas la lernejajn rondojn "Grajnoj en Vento".
Niajn publikajn kunvenojn en Bruselo dum la U.K. 1960
ĉeestis respektive 150 personoj el 15 landoj, kaj 90 el 13
landoj. "Nuntempa agado por progresigi Esperanton en
la lernejoj” substrekis la valoron de kursoj en seminarioj,
sed estis pli da proponoj ol spertoj. "Edukado kaj Edukatoj", la pedagogia temo, tuŝis la modernan sintenadon
bone. Ni ricevis inviton sendi observanton al la KonCerenco en Amsterdamo de la Mondkonfederacio de Organizaĵoj de la Instruista Profesio, (31-VII gis 7-VIII). S-ro
Verbruggen (Nederlando) akceptis la honoron nianome.
Ni havas rilatojn kun Unesko. kaj la Unuiĝo de Internaciaj Organizajoj. Dum la tuta jaro ni ricevis kaj respondis multajn petojn pri informoj kaj kunlaborado. Aktivaj naciaj instruistaj grupoj, eĉ malgrandaj, en ĉiuj landoj estas nepraĵo por progreso en lernejoj.
5) Internacia Societo de Arkitektoj kaj Konstruistoj
Espcrantistaj. La laboro komencita en la Universala Kongreso de Varsovio daŭras. kaj oni jam sukcesis unuigi
grandan nombron da arkitektoj kaj konstruistoj Esperantistaj cn In Societo. Dum la kunveno en Bruselo. oni konsentis, ke la vortoj "arkitektoj kaj konstruistoj” estas akceptataj en la plej larĝa senco : tio estas la homoj kiuj
laboras, konstruas aŭ projektns en arkitekturo kaj konstruado. Oni jam komencis la laboron pri la revizado kaj
aldono de novaj radikoj al la faka terminaro eldonita antaŭ pli ol 30 jaroj : Arkitekto F. Azorin, Guadalquivir 41E, Mexico 5, D.F., Meksikuĵo, gvidas la laboron de revizado kaj eldonado. La Societo havas entute 51 membrojn
el 22 landoj (31 arkitektojn, 11 konstruistojn kaj 9 aliajn).
Kontaktadreso de ia Societo estas : Ark. tekn. Vladiinir
Strucelj, Krasova 27/IV, Jugoslavio.
6) I.a Skolta Espcranlista I.igo. F.n 1960 La Skolta Esperantista Ligo plue evoluis en Aŭstralio, Belgujo, Brltujo. Danlando Nederlando kaj Usono. Pri aliaj landoj

pro manko de informo el la Naciaj Agentoj ni ne povas
raporti. Nova Nacia Agento estis nomita por Kanado, kaj
ŝango de Naciaj Agentoj en Belgujo kaj Nederlando
okazis. La ĉefokazaĵo en la Ligo estis la kunveno de
membroj ĉe la Brusela Kongreso, Ce la kunveno, nia Prezidanto, S-ro L. T. Van Gulck revuis la antaŭajn atingojn de la Ligo, kaj proponis novan programon je 1) individua 2) landa kaj 3) internacia medioj. Poste subkomitato diskutis la proponon de la Prezidanto kaj ellaboris
programon, kiun la Centra Komitato efektivigos. La postenoj de Sekretario kaj kasisto trovis novaĵn rolantojn
por anstataŭi la dum ses jaroj provizoran SekretarionKasiston. "La Skolta Mondo” aperis dufoje dum la jaro.
La Februara numero enhavis artikolojn : "Kiel Skoltismo
Fondiĝis" kaj "Kiel Esperanto helpis Skoltismon", La
Septembra numero enhavis la saluton de nia Prezidanto
al la Brusela Kongreso kaj lian paroladon ĉe la kunveno de
la Ligo.
7) Studcnta Tutmonda Espcrantista Ligo. STELO fondiĝis la 6-an de aŭgusto 1958. La periodo, kiun koncernas ĉi tiu raporto, nome aŭg. 1959 - aŭg. 1960, estas do la
dua ekzistojaro de la Ligo. La unua Cefkunveno depost la
fondiĝo okazis en la kadro de la 44-a Universala Kongreso de Esperanto en Varsovio, sub prezido de Nicola
Minnaja. Protokolon ricevis jam en septembro ĉiu membro, resp. ĉeestinto : oni menciu ĉi tie nur, lce oni decidis
altigi la kotizon por individua membro de 4 al 5 steloj La
plimulto el la ĉeestintoj de la Cefkunveno ne estis membroj de STELO, ĉar loĝantoj de landoĵ, kiuj havas pagajn
malfacilojn. La membrociferoj ne montris la esperitan plialtiĝon. Dum la koncerna periodo, individuaj membroj
sumiĝas je 18 (pasintjare 20), kaj kolektivaj je 4 (pasintjare 2), nome : la studentaj Espcranto-kluboj en Kopenhago, Utrecht, Cambridge, kaj Londono, kun entute 53
aligitaj anoj (pasintjarc 55) : sume 71 studentoĵ el dek landoj estas membroj de STELO. (Pasintjare : 75 el naŭ landoj).
La oficiala organo, STUDENTO, aperis laŭplane ses
fojojn dum la jaro. Malgraŭ la modesta aspekto, ĝi prezentadis altan nivelon de enhavo : pro tio ĉi elstare gratulindas ĝia redaktoro, estrarano Victor Sadler : des pli
kore se oni konsideras, ke pro manko de kontribuaĵoj
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li foje devis mem verki tutan numeron. La gazeto agis
kiei efika ligilo inter la diverslandaj esperantistoj-studentoj, kaj estas sendata al pluraj samideanoj en landoj,
kiuj ne povas pagi. Raporto pri la organo estas prezentota dum la Cefkunveno. La en Mainz starigita Terminologia
Komisiono rezultigis gis nun du artikolojn en STUDENTO, en kiuj estas pritraktita la organizo de universitataj
aferoj en Kembriĝo, kun propono pri terminoj, kaj ankaŭ
pri ĝeneraiaj demandoj. Ankaŭ raporto pri terminologio
estas prezentota dum la Cefkunveno. STELO restas studenta sekcio de ISAE, kaj kunlaboranta faka asocio de
UEA.
8) Esperanta Sak-Ligo Internacia. ESLI registris jam
pli ol 500 adresojn el 37 landoj. EŜLI serĉas kontakton al
blindaj esp. ŝakistoj kaj deziras starigi por ili specialan
fakon por vere kunligi ĉiujn ŝakistojn, kiuj scipovas la
Internacian Lingvon.
Al laboro EŜLI multe helpas la ŝaka rubriko en ESPERANTO. Dum 1900 ĝi aperis nur dufoje, sed s-ro Auld
jam promesis al ni pli oftan aperigon de la rubriko en
1961. Por pligrandigi la intereson inter la legantoj de la
revuo. ni starigis konkurson kun premioj por solvantoj de
la problemoj. Sendepende de EŜLI, sed laŭ nia iniciato.
aperas ŝaka rubriko en NUNTEMPA BULGARIO. redaktata per la redakcio de Ia revuo. En 1961 aperos informa
bulteno por partoprenantoj de la turniroj de EŜLI. Ni
planas aperigi ĝin 3-4 foje jare.
EŝLI planis partoprenon en la Unua tutmonda ŝaka
ekspozicio. okazinta en oktobro'novembro 1960 en Leipzig.
Kvankam unue la organiza komitato de la Ekspozicio tre
favore akceptis tion, poste ĝi ne donis al ni vitrinon, kvankam ni jam sendis la materialon ai niaj Leipzig-aj samideanoj. Ni decidis prepari multe pli grandan materialon
por la jaro 1962, kiam okazos Ŝaka Olimpiado en la bulgara ĉefurbo Sofio kaj ni penos ekspozicii ĝin tie. Ni
esperas, ke niaj bulgaraj samideanoj helpos al ni. EŜLI
okazigas ĉiujare kunvenojn de ŝakistoj en la kadro de
Universalaj Kongresoj. En 1960 okazis jam la kvara kunveno de ŝakistoj. Efektiviĝis eĉ matĉo kontraŭ anoj dc
unu Brusela ŝaka klubo. EŝLI estas en daŭra kontakto
kun FIDE (Federation Internationale des Echecs) kaj kun
ICCF (International Correspondence Chess Federation).
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Daŭre funkcias niaj Icorespondturniroj. Jam startis 15
grupoj po 7 ŝakistoj, laŭeble en ĉiu grupo el 7 diversaj
landoj. Ni decidis registri la historion de la Esp. ŝaka
organizaĵo. Ni sciiĝis kaj vidis eĉ dokumentojn, ke jam
en 1907 ekzistis Societo de Esperantistaj Sakludantoj. Ni
volas registri ĉiujn malnovajn ŝakajn rubrikojn en Esp.
revuoj.
9) Tutmonda Esperantista Jurnalista Asocio. La membroj, dum 1960, atingis la nombron de 220 en 27 landoj.
En kelkaj landoj estas lokaj Teĵagrupoj, kiel en Bulgario,
Cinujo, Italujo, Jugoslavio, Izraelo, Hungarujo, Svedujo,
Svislanao, Vietnamio. TEJA havas organon, kiu estas sendata al ĉiuj anoĵ. Krome, la Sekretaria Oficejo sendas, de
tempo al tempo, rondcirkuleron al la tuta anaro. S-ine G.
Norgaard Jepsen, Skovvangen 17, SILKEBORG (Danlando), gvidas Interŝanĝan Servon de Artikoloj, tre grava
branĉo de nia Asocio, kaj eĉ propagandebleco por nia
tuta Movado. Aliaj gesamideanoj estas pretaj en diversaj
landoj preni sur sin la perantecan taskon de interŝanĝo
de gazetmaterialo por sia lando.
En Bruselo okazis, dum la laboroj de la U.K., ĝenerala
kaj jara fakkunveno de T.E.Ĵ.A., gvidata de la Sekretario,
kiu raportis pri la faritaj laboroj, dum la lasta jaro,
de la Estraro de TEĴA, de la Sekretaria Oficeĵo kaj de
la redaktoro, Ivan Keremidĉev-Esperov, bulv. Hristo Botev 98, SOFIA 2 (Bulgarujo). Oni ankaŭ decidis, ke la
Sekretaria Oficejo gvidos la Turisman Servon por la ĵurnalistoj, kiuj deziras vojaĝi eksterlanden por viziti siajn
kolegojn-ĵurnalistojn. Okaze de la 2-a Internacia Jurnalista Renkontiĝo en Baden (Aŭstrujo) de la 18-a ĝis la
22-a de Oktobro ankaŭ TEĴA oficiale partoprenis. Du
aŭstriaj delegitoj (Teĵa-anoj) kaj la redaktoro Esperov
kun kelkaj aliaj samideanoj el Bulgaruĵo ĉeestis la laborojn, kiujn partoprenis entute 279 geĵurnalistoj el 62 diversaj landoj. En la nomo de nia Asocio parolis al la ĉeestantoj Alois Hilkersberger, Lotzwerg 15, LANDECK (Tirolo, Aŭstrujo), sciigante pri la helpo, kiun Esperanto povas dpni a! la laboro de ĵumalistoj.
10) Universala Ligo. La celo de Universala Ligo estas
eduki la homojn al mondcivitanoj kaj propagandi la ideon
de mondfederacio : Gi ne laboras sur politika tereno. La
U.L. estas "Asociita Membro" de la "Mondasocio de Mond109

federalistoj” kies ĉefoficejo troviĝas en Hago, Nederlando.
La organo de la Ligo estas la monata ilustrita revuo "La
Praktiko". Krom artikoloj pri diversaj landoj kaj aliaj
interesaĵoj, ĝi publikigas ankaŭ ĉiujn Esperanto-novaĵojn.
La Universala Ligo havas 12810 membrojn. En la jaro
1960 aliĝis 4 novaj Dumvivaj Aktivaj Membroj. La jarkunveno okazis en la kadro de la Universala Kongreso
de Esperanto en Bruselo, Belgujo. Oni aklame reelektis
la prezidanton, Profesoron D-ron Edmond Privat. Oni
akceptis la proponon pliatigi la kotizon. La kotizo por
"Fundamenta Membro”, sen gazeto restis 500 steloj. Por
"Dumviva Aktiva Membro” la kotizo estas nun 700 steloj,
por "Aktiva Membro”, kun gazeto 32 steloj jare, kaj por
"Ordinara Membro" sen gazeto minimume 4 steloj unu
fojon en la vivo. Post la afera parto de la kunveno okazis
parolado pri la paclaboro de Anthony Brooke kaj de Paul
Shipman Andrevvs. La Universala Ligo havas reprezentantojn en 34 landoj La plej grava okazintaĵo en 1960 estis
la fakto, ke U.L. eldonis apud la jam ekzistantaj premikuponoj en ia valoro de unu stelo, ankaŭ metalajn monerojn en la vaioroj de 1 stelo, 5 steloj kaj 10 steloj, faritaj
de la Nederlanda Regna Monfarejo. La dekstela monero
portas la bildon de D-ro Zamenhof. La moneroj ricevis
entuziasman akcepton en la esperantista mondo. Por faciligi la pagojn U.L. havas poŝtkontojn en la sekvantaj landoj : Belgujo : Bruselo 600203, Danujo : Kopenhago 4916,
Germanujo : Kolonjo 161031, Italujo : Romo 1/35112, Nederlando : Den Haag 408826, Svedujo : Stoclcholm 74175 kaj
Svisujo : III 6761. Reprezentis la Universalan Ligon en la
"Kongreso de la Unuiĝintaj Popoloj” organizita de Anthony Brooke en majo 1960 en ŭcnevo, profesoro Edmond
Privat kaj Julia Isbrucker, kiu lasta reprezentis la Ligon
ankaŭ en la mondfederalista kongreso en septembro 1960
en Kolonjo; ĝia ĉefa temo estis "Mondordo kaj Mondevoluo”. La "Mondasocio de Mondfederalistaj” kaj kelkaj
aliaj internaciaj neesperantaj unuiĝoj akceptis la stelosistemon. Konstante kreskas la intereso pri Esperanto inter la membroj de nomita Mondasocio. En ĝia angle redaktata organo aperis jam diversaj artikoloj pri Esperanto.
11) Univcrsala Medicina Espcranto-Asocio (anlaŭe
Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio) UMEA dum la
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jaro 1960 disvolviĝis kaj ĝia anaro konsiderinde kreskis.
kvankam la organizado ne estas ankoraŭ finita. En landoj, kie la medicinistoj esperantistoj vigle laboras. estas
fiksitaj la landaj perantoj, kiuj laŭ la statuto estos la
komitatanoj de la Asocia Estraro. Ili reprezentas la Asocion en unuopaj landoj, varbas membrojn, enkasigas la
kotizojn. Ili devas sendi ĉiujare la raporton de sia agado
ol la Estraro. La landaj perantoj komencis jam agi en :
Bulgarujo, Ceĥoslovakio, Finnlando. Japanujo, Pollando,
Sovetunio kaĵ Usono. En pli grandaj urboj estas fonditaj
rondetoj de kuracistoj, kiuj ofte kunvenas kaj kunlaboras kun la Estraro de UMEA. La plej multnombran grupon inter la kuracistaro formas okulkuracistoj. Ili organizas la sekcion. Estas eldonita la "Lernolibro de oftalmologio", de Prof. D-ro Seiiti Kato en Japanujo. Por
pienumi la ĉefan celon de nia agado : disvastigi Esperanton inter medicinistoj, estis gvidataj multaj Esperantokursoj en hospitaloj. klinikoj kaj ĉe diversaj medicinaj
institutoj. En pluraj fakaj revuoj aperadas Esperantaj
resumoj. "Medicina Terminologia Centro" komencis jam
agi. Giaj kunlaborantoj prillaboras la novan medicinan
vortaron. D-ro Albault, la gvidanto de "MTC", redaktis
longan artikolon sub la titolo "Esperanto en medicino",
kiu aperis en franca lingvo en la 56-a n-ro de fome konata
profesia revuo, "Presse Mĉdicale" de la 17.XII. 1960. La
represaĵoj de tiu artikolo estas menditaj kaj dissendotaj
al pluraj institucioĵ, eminentuloĵ, redakcioj de fakaj revuoj ktp. kune kun seslingvaj flugfolioj de UEA kaj kun
ia leteroj informantaj pri nia Asocio. La Sekcio socialesanitara agas aktive en UMEA-kadroĵ. Gi celas kunlabori
kun la soclalaj organizaĵoj en unuopaĵ landoj por plibonigi la sanstaton de laborantoj kaj la vivkondiĉojn de
invalidoj. Gi havas la kontaktojn kun ĉefia, franca. jugoslavia, pola kaj soveta organizaĵoj de kripluloĵ. Pri ties
problemoj estis eldonitaj de "Confedĉration Centrale des
aveugles, sourds, grands infirmes et personnes , ogees
(Paris 18, 19. Rue Germain Pilon) du numeroj de "Tnbuno de invalidoj", en la lingvo Esperanto.
Fine de la pasinta jaro, dum la landa kongreso, japanaj medicinistoj esperantistoj decidis aliĝi individue al
UMEA en la nombro de ĉ. 120. Ili decidis ankaŭ eldonadi
ekde 1961 j. "Medicinan Revuon", kiel kvaronjaran In111

ternacian Medicinan Revuon. En 1960 aperis du numeroj
de "Medicina Revuo”. Lasttempe UMEA konsentis esti
registrita, kiel Internacia Asocio en "Union des Associations Internacionales". (Belgique. Bruxelles. Palais d’ Egmont).
12) Veterana Esperantista Klubo. V.E.K, kun sia sidejo
en Dunstable havas en sia kartoteko enskribitajn nomojn
de 430 "Jubileanoj”, kiuj estiĝis Esperantistoj antaŭ pli
ol 50 jaroj, kaj 190 "Veteranoj” de antaŭ 40 jaroj. La
kompleta adreslisto kun la ĉiujara aldono de la novaliĝintoj estas ricevebla de la aganta sekretario Maurice
Lewin, 33 Kingscroft Ave., Dunstable, Britujo. La V.E.K.
funkcias ĉefe per sia jarkunveno ĉe Universalaj Kongresoj.
V. NENEUTRALAJ ASOCIOJ KUNLABORANTAJ
1) Budhana Ligo Esperantista. Tiuj anoj de la Ligo,
kiuj povis ĉeesti la Universalan Kongreson de Esperanto
ĉe Bruselo aŭguston 1960 ĝuis interesplenan kunvenon en
la kadro de la Kongreso. Bedaŭrinde la Sekretario-Kasistino, kiu jam de longe antaŭ tiu kunveno ne bone sanis,
fariĝis tiel malsana dum la hejmenira vojaĝo kaj poste. ke
fii devis submetiĝi al grava fiirurgia operacio. Estis grava
bato kiam kelkajn monatojn poste ŝi forpasis. Tial la
okcidenta eldonado de la organo ”La Budha Lumo" devas
ĉesi, kaj ĉiu rilato kun ŝia adreso en Prestatyn, Britujo
ankaŭ. La anoj en Japanujo promesas daŭrigi la orientan
eldonadon, kaj ĉiun komunikaĵon pri tio oni sendu al Ven.
Sanchi Asano, la reprezentanto por Japanujo. Intertempe
oni povas pagi kotizojn al la reprezentantoj.
2) Internacia Katolika Unuiĝo Esperanfista (I.K.U.E.)
Fine de 1960 IKUE havis 1268 membrojn-abonantojn en
43 landoj. Fakte tiu nombro estis pli granda, sed en kelkaj orienteŭropaj landoj la revuo "Espero Katolika".
kvankam politike absolute neŭtrala, ne plu estas allasata.
tiel ke la unuiĝo ne plu povis konti la koncernajn membrojn, por kiuj personoj en pagipovaj landoj ĝis tiam
pagis la kotizojn. Landaj sekcioj de IKUE estas en : Austrujo. Francujo, Germanujo, Hispanujo, Italujo, Nederlando, Pollando kaj Svisujo, entute 8. Landaj reprezentantoj, al kiuj la membroj individue povas pagi la kotizojn, mendi librojn, ktp. trovigas en 21 landoj. La monata
112

organo "Espero Katolika”, ekzistanta de 1903, ampleksas
24 paĝojn, estas belaspekta kun multaj fotoj kaj presita
sur bonkvalita papero. E.K. aperas en 1700 ekz. el kiuj
multaj estas regule senpage sendataj al diversaj katolikaĵ
instancoj. Ekde jan. 1961, aperas traduko de la Biblio,
komenciĝanta per la Evangelio de Sta. Mateo, kiel aldono
de E.K. : ĉiudumonate la membroj-abonantoj ricevas 8
paĝojn, kiujn ili poste povos bindigi. Jarlibro aperis komence de februaro 1961, kun adresoj de estraranoj, adresoj de la 200 membroj-sacerdotoj, inter kiuj diversaj
ekleziaj altranguloj, listoj de konsuloj, dumvivaj kaj
subtenantaj membroj, financa stato, ktp. Por la ĵunularo
ekzistas de kelkaj jaroj la sekcio ”La Alta Flugo” kun
monata revueto, provizore en 8 paĝoj, nomita "Birdo” :
ĝi aperis en la lastaĵ monatoj de 1958 stencilita, ĵam ekde
januaro 1959 ĉiun 15-an de la monato presita. La Internacia Katolika Informejo. ekzistanta de 1934, daŭrigas
sian funkciadon de korespondado kaj informado pri religiaj demandoj en Esperanto kaj regule eldonas sian dumonatan revuon "Vojo Vero Vivo”. La 28-a Internacia
Kongreso de IKUE okazis en Augusto 1960, kiel 4-a Eŭkaristia Esperantista Mondkunveno, en la kadro de la granda Eŭkaristia Mondkongreso en Munkeno, Germanujo.
Vizitis ĝin ĉ. 200 partoprenantoj. IKUE havis sian fakkunsidon dum la 45-a Universala Kongreso de Esperanto en
Bruselo kaĵ preparas fakkunsidon dum la 46-a U.K. en
Harrogate. La 29-a IKUE-kongreso okazos en aŭgusto 1962
en la moderna Centro por Pli Bona Mondo, Rocca di Papa
(je la lago kontraŭ Castel Gondolfo) apud Romo.
3) Kristana Espcrantista Ligo Intcrnacia (K.E.L.I.l
La membraro en 1960 estis proksimume 1000. Antaŭ la
U.K. en Bruselo okazis K.E.L.I.-kongreso en "Hedenesse”
ĉe la Nederlanda marbordo. proksime al la Belga limo
La temo de la Kongreso estis : "Aktualaj problemoj en la
vivo de la Kristano.” Partoprenis 90 personoj, kaj la kongreso estis tre sukcesplena. Dum la U.K. en Bruselc
K.E.L.I. organizis kaj prizorgis la kongresan diservon er
la Protestanta Muzea Preĝejo. Predikis Pastro T. Ilmar:
Haapalainen el Finnlando. Nia plej granda sekcio esta.‘
tiu en Svedujo (500 membroj). Gi festis en 1960 sian 25ĵaran ekzistadon. Gi aranĝis someran kurson en Eslov
kaj aŭtunan konferencon en Orebro. En Svisujo oni farli
li:
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KONGRESA REGULARO
DE UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
(Reviziita en aŭgusto 1961)
PRINCIPOJ
1. La Universala Kongreso estas internacia manifestacio de la Esperantistaro. Gi celas fortigi la solidarecon
inter la esperantistoj, progresigi la movadon kaj studi
ĝiajn problemojn.
2. La Komitato de U.E.A. starigas la Kongresan Reguiaron.
3. U.E.A. kaj la fakaj organizaĵoj prezentas raportojn
al la Kongreso. Krome povas esti prezentitaj aliaj raportoj pri temoj esperantistaj aŭ pri temo de ĝenerala intereso. Laŭ bezono la Kongreso diskutas ilin kaj voĉdonas
en formo de deziresprimoj, kiuj poste estas traktataj de
la Komitato de U.E.A. Laŭ ebleco raportas ankaŭ la
Akademio de Esperanto.
4. Ordinare okazas unu Universala Kongreso en ĉiu
jaro. Generale Kongreso estas invitita de la Landa Asocio
aŭ loka esperantistaro pere de ĝia organizaĵo, laŭ
ebleco kun la konsento kaj morala apogo de la koncerna
Landa Asocio. La inviton oficiale subtenu ŝtata aŭ urba
instanco aŭ grava organizaĵo (ekz. scienca akademio, universitato, komerca ĉambro k.s.)
Eventuaie U.E.A. ankaŭ mem povas organizi Universalan Kongreson, laŭ la ebleco interkonsente kun la koncerna Landa Asocio. En tiu okazo la Estraro agas laŭ
principoj, kiel eble plej konformaj al tiu ĉi Regularo.
5. La Estraro de U.E.A. decidas prl la loko kaj tempo
de la Universala Kongreso, surbaze de la ricevitaj invitoj post konsulto kun la koncerna Landa Asocio. preparas liston de la traktotaĵoj kaj difinas la laborplanon. La
Estraro de U.E.A. nomas la Prezidantojn de la kunsidoj
de la Kongreso organizitaj de U.E.A. La Direktoro de la
Centra Oficejo de U.E.A. respondecas pri la protokoloj.
6. La Universalan Kongreson prezidas Prezidantaro
konsistanta el :
la Prezidanto de UEA;
la Vicprezidantoj de UEA;
la Generala Sekretario de UEA;
115

la Prezidantoj de la sekcioj de la Kongreso;
la Rektoro de ia Internacia Somera Universitato de la
koncerna Kongreso;
la Prezidanto de la Landa Asocio invitinta la Kongreson'
la Prezidanto de la Loka Kongresa Komitato.
ORGANIZADO
,-7‘
Kon^ eson organizas Loka Kongresa Komitato
(L .K .K .) kiun elektas la invitanta organizaĵo. La elekto
bezonas la aprobon de Ia Estraro de U.E.A.
Laŭeble L.K.K. konsistu el :
Prezidanto (ĝeneralaj aferoj)
Unu aŭ pluraj vic-prezidantoj (ĝeneralaj aferoj)Sekretarioj;
"
Protokolsekretario;
Kasisto;
Komisiito por programo;
Komisiito por loĝigado;
Komisiito por ekskursoj;
Komisiito por informado kaj Kongersa Gazetara Servo(eventuale komisiitoj por aliaj aferoj).
Samtempe estu eleklitaj du revizoroj (ei kiuj unu estu
revizia fakulo) por kontroladi la iibrotenadon kaj aprobi
la tinan bilancon.
H
La Konstanta Kongresa Sckretario (K.K.S.) estas oficisto
de ia Centra Oficejo de U.E.A., komisiita ĉefe pri la
Universalaj Kongresoj kaj aliaj internaciaj konferencoĵ,
sed I_a Direktoro de la Centra Oficejo povas doni ai ii
ankau aiiajn taskoĵn. se necese kaj se lia tempo permeti° n . E n sia funkcio de K.K.S. li estas membro de
J " iiu
reprezentas la Direktoron de U.E A
Regularo VaS ^ 1’6 akCepti la enhavon de ia Kongresa
8. Ordinare okazas dum la Universala Kongreso la jeIIE A . 3la’ aranŜ°Ĵ» kiuĴn organizas la Estraro de
Inaŭguro;
Laborkunsidoj (ĝeneralaj kunsidoĵ kaj kunsidoj de Kongresaĵ Sekcioj difinitaj de U.E.A.);
Internacia Somera Universitato;
Belartaj Konkursoj;
Solena Fermo.
La Estraro de U.E.A. difinas la tagordojn kaj eventuale
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la specialajn temojn traktotajn dum la oficialaj aranĝoj
kaj tiujn detaloĵn kiel eble plej baldaŭ post decido komunlkas al L.K.K.
Kutime la Inaŭguro okazas dum la kongresa dlmanĉo,
la unua ĝenerala kunsido lundon matene, la kunsidoj de la
kongresaj sekcioj lundon posttagmeze (kaj se necese mardon antaŭtagmeze), la dua ĝenerala kunsido vendredon
antaŭtagmeze, kaj la Solena Fermo sabaton antaŭtagmeze.
9. L.K.K. starigas la programon rilate al aliaj kunvenoj kaj al eksterlaboraj aranĝoj, sed tiu programo devas
esti submetita al la aprobo de la Estraro de U.E.A.
10. L.K.K. devas prezenti al la Estraro de U.E.A. pleĵ
malfrue la 31-an de oktobro la jaron antaŭ la Kongreso
la laborplanon pri la agado en la antaŭkongresa tempo.
11. L.K.K. faras la buĝeton de la Kongreso kaj prezentas ĝin por aprobo al la Estraro de U.E.A. plej malfrue
la 31-an de julio de la antaŭkongresa jaro.
12. A1 la Universala Kongreso rajtas aliĝi ĉiu esperantisto kondiĉe ke li rekonu la Kongresan Regularon,
submetiĝu al la leĝoj de la lando, kie okazas la kongreso,
kaj ke li faru nenion kio povus malutili al la Kongreso.
L.K.K. interkonsente kun la Estraro de U.E.A. havas la
rajton rifuzi Ia partoprenon de kiu ajn persono en la Universala Kongreso sen la devo doni al la aliĝinto motivon
por tio. Tamen L.K.K. interkonsente kun la Estraro de
U.E.A. rajtas limigi la nombron de kongresanoj kaj difini
la limdaton por aliĝo.
13. L.K.K. disponigas salonojn senpage por fakaj kunvenoj al rekonitaj kaj organizitaĵ fakaj asocioj aliĝintaj
al U.E.A. Salonojn L.K.K. povas laŭ sia bontrovo disponigi al aliaj asocioj kontraŭ pago de la koncerna lupago.
A1 individuoj L.K.K. ne disponigas salonojn.
14. L.K.K. devas akcepti la Konstantan Kongresan Sekretarion en la periodo ekde ĝia stariĝo ĝis likvidiĝo de
ĉiuĵ kongresaj aferoj dum tiom da tempo. kiom la Direktoro de la C.O. interkonsente kun la Prezidanto de L.K.K.
kaj la Estrarano pri Kongresoj opinias oportune. L.K.K.
devas klopodi por akiro de labor- kaj restadpermesoj por
K.K.S. por la periodoj de Iia reslado en la lando. L.K.K.
se necese devas havigi al K.K.S. konvenan loĝejon kaj
laborejon (oficejon).
15. K.K.S. devas atenti ke la preparlaboroĵ de la Kon117

greso disvolviĝu en 'la kaaroj ae ia Statuto de U.E.A., de
tiu ĉi Kon. resa Regularo, de la gvidaj principoj de
U.E.A. kaj de la aprobita buĝeto.
L.K.K. rekonas la sperton kaj kompetenton de K.K.S
kaj priatentas liajn konsilojn kaj rekomendojn. Se K.K.S.
rimarkas tiurilatajn deflankiĝojn, li pri ili tuj atentigas
L.K.K. En okazo de neinterkonsento K.K.S. informas la
Direktoron de la C.O. kiu se necese raportas al la Estraro pere de la Estrarano komisiita pri Kongresoj. Gis
decido de la Estraro aŭ de la Estrarano komisiita pri
Kongresoj K.K.S. rajtas haltigi la plenumon de tiurilataj
decidoj.
16. La adresojn de la kongresanoj oni ne rajtas publikigi aŭ transdoni al iu ajn persono aŭ organizaĵo sen la
permeso de U.E.A.
ADMINISTRADO
17. La ĉefa administrado de la Kongreso estas prizorgata en la Centra Oficejo. Tie alvenas la aliĝiloj por la
Kongreso kaj principe ankaŭ ĉiuj kotizoj. Por la kongresa laboro disponigas la neeesajn sumojn por ke la
18. La Centra Oficejo ekde la komenco de la kongresa iaboro disponigas la necesajn sumojn por ke la
kon. resa kasisto povu pag1 en la kongresurbo la necesajn kostojn. Post la akcepto de la buĝeto fare de la
Estraro, la elspezoj devas esti konformaj al tiu buĝeto.
Sindevigoj je pli ol 500 gld. devas esti aprobitaj per
decido de L.K.K. Tio ne validas por la normalaj administraj elspezoj.
Tuj ek de la komenciĝo de la kongresa agado la kasisto
prizorgas librotenadon de la en- kaj elspezoj. La
kasisto devas en ĉiu dezirata momento montri la kontlibrojn al la K.K.S.
19. L.K.K. kaj K.K.S. havas la taskon pere de protokoloj informi la Direktoron de la C.O. pri la decidoj de
L.K.K. La Direktoro tuj transdonas la informojn al la
Estraro, eventuale kun rimarkoj.
20. K.K.S. estas dungita oficisto de U.E.A. kaj estas
rekte respondeca al ĝia Direktoro. K.K.S. faras la kontorajn laborojn (librotenadon, korespondadon k.s.), redaktas la kongresan libron kaj zorgas pri la bona progresigo
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de la kongresaj preparoj. K.K.S. faras la statistikon pri
la kongresanoj kaj redaktas oficialajn komunikaĵojn al la
Esperanta gazetaro kaj radiostacioj uzantaj Esperanton
La Direktoro minimume ĉiumonate sendas oficialan raporton pri la evoluo de la kongresaj aferoj al la Estraranc
komisiita pri kongresoj.
21. K.K.S. devas atenti, lce neniu dokumento estu
disdonata en la Kongreso sen antaŭa aprobo de la Estrarc
de U.E.A.
22. K.K.S. devas konservi por U.E.A. po 3 ekzemplero;
de ĉiu dokumento de la Kongreso kaj de ĉiuj presaĵoj.
23. Senpagaj kongresaj kartoj estas donataĵ al ĉii
komitatano de U.E.A., al la Honoraj Prezidantoj de U.E.A.
al la membroj de la Honora Patrona Komitato, al Is
Direktoro de la Centra Oficejo de U.E.A., al la Redaktorc
de "Esperanto”, al K.K.S. kaj al la anoj de L.K.K. "Honorajn” Kongresajn Kartojn ricevas ĉiuj membroj de ls
Honora Komitato kaj ankaŭ kelkaj eminentuloj proponitaj de L.K.K., post la aprobo de la Estraro de U.E.A.
24. L.K.K. eldonas kongresan libron, kiu enhavas ls
oficialan kongresan programon, la tagordon de la Inaŭguro
tagordojn de la ĝeneralaj kunsidoj, pro;ramojn de ls
sekciaĵ kunsidoj, detalojn de la Belartaj kaj aliaj konkursoj de U.E A., tagordon de la Ferma Kunsido ka;
eventuale aliajn oficialajn komunikojn de U.E.A. Aldont
al tio L.K.K. povas presigi informojn kaj reklamojr
utilajn por la kongresanoj, sed neniajn aferojn, kiuj povus kompromiti la neŭtralecon aŭ reputacion de U.E.A..
kies organo ĝi estas. Se iel eble, la kongresa libro esti
sendita al la aliĝintaj kongresanoj almenaŭ unu monator
antaŭ la Kongreso.
25. L.L.K. funkciigas Gazetaran Servon, kiu periode
informu la gazetaron, novaĵagentejojn. radion, kinon kaj
televidon.
FINANCOJ
26. La minimuma kongreskotizo estas 35 n.gld. ĝis 1e
31-a de decembro en la jaro antaŭ la kongresa jaro, 4C
n.gld. post tiu dato ĝis la 31-a de marto en la kongresa
ĵaro, 45 n.gld. de tiu dato ĝis la 30-a de junio en la kongresa jaro. Principe post tiu dato aliĝoj ne estas akceptataj. Individuaj membroj de U.E.A. (tiuj membroj, kiu
11!

ricevas minimume la Jarlibron) rajtas rabaton de 5 n.gld.
en ĉiu periodo citita.
La krompago de neindividuaĵ membroj de U.E.A. (5
n.gld.) iras al aparta kaso de U.E.A. je dispono de la
Estraro de U.E.A. por celoj de intormado.
La kotizo por edz(in)o de kongresan(in)o estas la duono
de la cititaj prezoĵ. La rabato por edz(in)o de membroj
de U.E.A. laŭ la ĉisupra difino estas 2,50 gld. Junul(in)oj
ĝis 20-jaraĝaj pagas 3/8 kaj la regulaj studentoj ĝis 30jaraĝaj (kiuj tion dokumentas per atestilo de la fakultato) pagas 5/8 de tiuperioda kotizo.
Infanoj ĝis 13-jaraĝaj rajtas senpagan kongreskarton.
Blindulo, kies aliĝon akompanas atestilo de blindula asocio aŭ okulkuracisto, kaj atestita gvidanto de blindulo
pagas duonon de la tiuperioda kotizo.
27. La kongresanoj povas donaci por "Blindula Kaso”.
Estas kolektataj donacoj por "Literatura Kaso", kiu celas
kuraĝigi la Esperantan literaturon kaj konsistigi premiojn
por la Belartaj Konkursoj.
La donacoj por la "Adopta Kaso" estos utiligataj por
helpi la partoprenon en la Kongreso de esperantistoj venintaj el landoj kie transsendo de mono estas malfacila
aŭ neebla, aŭ tiuj, en malfacilaj financaĵ situacioj.
L.K.K. decidas pri la "Blindula Kaso", la Estraro de
U.E.A., interkonsente kun la komisiito por Belartaj Konkursoj, pri la Literatura Kaso kaj la Estraro de U.E.A. pri
la havaĵo de la Adopta Kaso.
28. En la komenco de la kongresa laboro L.K.K. starigas 'Garantian Kapitalon' por kovri eventualan deficiton.
La Garantia Kapitalo estu minimume 5.000 n.gld., sed en
esceptaj kazoj la Estraro povas konsenti pri alia garantia
sumo.
29. De ĉiuj kotizoj ricevitaj de individuaj membroj de
U.E.A. 70’/» iras al Ia kongresa kaso kaj 3O’/o iras al la
centra kaso de U.E.A. Sammaniere estas dividitaj ĉiuj
kotizoj de nemembroj individuaj de U.E.A., sed post depreno de la ekstraĵ 5 n.gld.; tiuj ekstraj 5 n.gld. iras ankaŭ al la kaso de U.E.A.
Duono de la menciitaj 30’/» estas konsiderata kiel licencpago, kiu devas esti uzata por esploroj, dokumentado
kaj informado pri la Internacia Lingvo, laŭ la difinoj
de la Estraro de U.E.A.. kaj la alia duono eniras la gene120

ralan kason kiel kontribuo por la salaĵro de K.K.S. kaj
aliaj elspezoj ligitaj al la Kongreso.
30 U.E.A. pagas la vojaĝkostojn de K.K.S. kaj la ekstrajn kostojn de lia restado en la kongresurbo.
31 EI eventuala monprofito de la Kongreso 10’/. iras
al Kongresa Rezerva Fondaĵo de U.KA. La_ resto estu
lizata soeciale por informaj celoj, tiel ke el tiu resto 50
iru al U.E.A., 20’/» al la koncerna Landa Asocio kaj 30 .
al L K.K. E1 tiu sumo L.K.K. eventuale povas rekompemci la laborojn faritajn de L.K.K.-anoj.
32. En okazo de malprofito rezulte de la K°ngreso
L K K estas respondeca pri la likvido de ĉiuj su J.
Kongresa Rezerva Fondaĵo pagas 25’/. de a malprofito
Poŝte estas utiligata la Garantia Kapitalo c.es kon ribu
en ĝi proporcie. Se ankorau restas malprofito, pri 50.»
respondecas L.K.K. kaj pri 50’/. U.E.A.
33. En ĉiu Universala Kongreso devas est. Ibonaspekta
kaj kompetente prizorgata librostando. Se L K K ne or
ganizas mem la librovendadon ĝi devas interkonsenti kun
la organizanto pri la divido de la profito.
34. La kasisto de L.K.K. devas P’ej malfrue g,s la 30-a
de novembro de la kongresa jaro send. al a Centra
Oficejo sian spezkonton kun la revizia raporto. K.K..&.
devas prezenti la definitivan spezkonton pn la KongreŜo plej maĥrue la 1-an de februaro de la postkongresa
j“ °.’ Ciuj dokumentoj rilate la Kongreson, inkluzive de
la librotenado de la kasisto, estas propraĵo de U.E.A. Kaj
‘e stŝ sendŝtaĵ al la Centra Oficejo de U.E.A. antau la 1-a
de februaro de la postkongresa jaro.
36 Por ĉiu demando ne traktita en «
K“n^
RegularŜ vŜlidas la Statuto de U.E.A. aŭ ŝ a j
En okazo de dubo aŭ malkonsento, au de eksterordinaraj
cirkonstancoj ne antaŭviditaj cn tiu ĉi Regularo, decldas
la Estraro de U.E.A.
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REGULARO POR LA
INTERNACIA EKZAMENA KOMISIONO
I. CELO, KONSISTO KAJ ADMINISTRADO
Art. 1. Cclo
La Internacia Ekzamena Komisiono (I.E.K.) estas aparta
kultura kaj eduka institucio de U.E.A. fondita kun la
celoj :
(a) altigi ĝenerale la nivelon de instruado de la Internacia Lingvo Esperanto;
(b) atesti, surbaze de rigora ekzameno, la kapablon
instrui Esperanton je supera nivelo.
Art. 2. Konsisto
(1) La I.E.K. konsistas ei nedifinita nombro da membroj
kiujn elektas la Komitato de U.E.A. laŭ la komuna propono de la estrarano pri Kulluraj Aferoj kaj Ia Sekretario
de la I.E.K. Laŭ la propono de la Estraro de U.E.A., la
Komitato de U.E.A. povas revoki el la funkcio membron
de la I.E.K., kiu ne plenumas siajn devojn konforme al
tiu ĉi Regularo.
(2) Kiel membroj de la I.E.K. povas esti elektitaj nur
universitataj profesoroj, docentoj, asistentoj kaj aliaj
personoj, kiuj laŭ la leĝoj de siaj landoj estas kvalifikitaj por instruado en universitatoj kaj samrangaj altlernejoj; membroj de la Akademio de Esperanto aŭ mondkonataj Esperantaj verkistoj, se anoj de la du lastaj kategorioj dipiomiĝis en universitato aŭ samranga altlernejo
Kandidato por membreco en la I.E.K. devas krome esti
rekonita specialisto almenaŭ pri unu el la ekzamenai
objektoj (Art. 7).
(3) La Estraro de U.E.A. nomas la Sekretarion de la
I.E.K. por la periodo de 3 jaroj, sed povas lin revoki pli
frue, se li ne plenumas kontentige siajn devojn. La Sekretano de la I.E.K. prizorgas en kunlaboro kun la Direktoro
de la Centra Oficejo de U.E.A., la tutan organizan, teknikan kaj administran laboron de la I.E.K. La Sekretario
raportas pri sia laboro ĉiujare al la Estraro de U E A kaj
respondecas al ĝi.
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Art. 3. Financoj
(1) La anoj de la I.E.K. povas, okaze de ekzameno, ricevi
honorarion fiksitan de la Estraro de U.E.A. en konsulto
kun la Sekretario de ia I.E.K.
(2) La administraj elspezoj kaj la elspezoj de anoj de
la I.E.K. krom eventualaj honorarioj estas kovrataj el la
Ekzamena Konto de U.E.A.
(3) La Estraro de U.E.A. fiksas Ia ekzamenkotizon por
ĉiu aparta ekzameno kaj decidas ĉu kaj kiom la Ekzamena
Konto estu subvenciita el la ĝenerala kaso de U.E.A.
Ciu ekzamenlcotizo eniras ia Ekzamenan Konton.
II. EKZAMENAJ KOMISIONOJ
Art. 4. Konsisto
(1) Por ĉiu aparta ekzameno estu starigita Ekzamena
Komisiono, kies formiĝon prizorgas la Sekretario de la
I.E.K.
(2) Ciu Ekzamena Komisiono konsistas el 3—5 membroj
de la I.E.K. kiuj devas aparteni al aimenaŭ du ŝtatoj de
malsamaj lingvoj kaj kiuj komune devas esti kvalifikitaj
ekzameni la diversajn ekzamenobjektojn (Art. 7).
(3) Antaŭ la ekzameno la membroj de ĉiu Ekzamena
Komisiono elektas sian Prezidanton kaj Protokolanton,
kaj interkonsentas pri la objekto aŭ objektoj, kiujn ekzamenos lia komisionanoj dum la parola ekzameno.
(4) La Prezidanto prezidas la ekzamenon kaj la kunsidojn de la Komisiono. Pri ĉiu ekzameno kaj kunsido
devas esti farita koneiza protokolo. La protolcolo pri la
ekzameno entenas indikojn pri la ejo, loko kaj horoj de
la ekzameno; nomojn de la membroj de la Ekzamena
Komisiono; la nomojn de la kandidatoj kaj la rezultojn
de la ekzameno laŭ la objektoj de la parola parto.
(5) La protokolo subskribita de la Prezidanto de la Komisiono, estu sendita al la Sekretario de la I.E.K. Tiu
sendas kopion de la protokoio al la C.O. de U.E.A., al la
estrarano de U.E.A. pri kulturaj aferoj kaj al ĉiu ano
de la I.E.K.
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Art. 5. Loko
(1) La ekzamenoj kutime okazas en ligo kun la Universalaj Kongresoj de Esperanto aŭ iliaj Antaŭkongresoj
kaĵ Postkongresoj aŭ en ligo kun aliaj internaciaj konferencoj, kursoj, seminarioj aŭ similaj aranĝoj, se ili troviĝas sub la aŭspicioj de U.E.A. La Sekretario de la
I.E.K., interkonsente kun la lokaj organizantoj, prizorgas konvenan ejon kaj fiksas la datojn kaj horojn de la
ekzamenoj.
(2) Laŭ la propono de la Sekretario de la I.E.K., la
Estraro de U.E.A, povas decidi, ke la ekzamenoj okazu
ankaŭ en aliaj iokoj.
(3) Ciu ekzameno devas esti anoncita en "Esperanto”
kaj, Iaŭ la ebleco en aliaĵ gazetoj minimume ses monatojn antaŭ la okazigo. Ciuj detaloĵ pri la ejoj, tagoj,
horoj kaĵ eventuale aliaj aferoj devas esti ĝustatempe
komunikitaj al la membroj de la koncerna Ekzamena
Komisiono kaj ai la kandidatoj :
Art. 6. Kanclidatiĝo
(1) A1 la ekzameno povas esti allasita nur persono, kiu
sukcese finis per diplomiĝo minimume mezgradan lernejon kaj kiu plene posedas la Internacian Lingvon. La
petskribo devas esti sendita al la Sekretario de la I.E.K.
minimume tri monatojn antaŭ la dato de la ekzameno
kun jenaj aldonoj :
(a) Esperantlingva traduko de la diplomo pruvanta, ke
la kandidato finis mezlernejon; la ĝusteco de la traduko
devas esti konfirmita de kompetenta instanco laŭ la leĝoĵ
de la lando, aŭ de aliĝinta landa asocio aŭ de alia fidinda
instanco;
(b) Atesto pri sukcese plenumita supera ekzameno de
Esperanto en propra lando aŭ alia pruvo pri plena posedo
de la lingvo (sukcesa partopreno en belartaj aŭ oratoraj
konkursoj, skriba konfirmo de minimume du konataj
esperantistoj aŭ simile);
(2) La Sekretario rifuzos kandidaton, kiu ne plenumas
la kondiĉojn aŭ ne povas pruvi ilin. Rifuzita kandidato
rajtas plendi al la Estraro de U.E.A., kies decido estas
definitiva. A1 rifuzita kandidato la Sekretario resendos
la ekzamenkotizon post depreno de la efektivaj administraj kostoj. Same tiel li resendos la kotizon, se pro
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kulpo de kiu ajn organo de U.E.A. la ekzameno ne povas
okazi.
., ,
Art. 7. Ekzamenaj Objektoj
(1) La ekzamenaj objekloj estas :
(a) Lingvo (gramatiko inkluzive fonelikon, stilo, vortaro);
,
, . , , .
(b) Literaturo (beletristika kaj scienca, onginala kaj
traduka, inkluzive literaturajn kaj fakajn revuojn);
(c) Elementoj de Lingvistiko kaj Interlingvistiko (inkluzive historion de proĵektoj de komuna lingvo);
(ĉ) Historio kaj Nuntempa Organizo de la EsperantoMovado;
, . , „
(d) Elementoj de didaktiko kaĵ instrumetodoĵ de Esperanto.
(2) Por sukcesi en ia ekzameno, la kandidato devas montri kompletan scion de ĉiuĵ gramatikaj reguloj kaj stilaj
formoj en parolo kaĵ skribo; vastan poscdon de la vortaro;
bonan konon de la literaturo; ĝeneralan scion pri Iingvistiko, interlingvistiko kaj diversaj lingvaj projektoĵ,
kiel ankaŭ pri la historio de Esperanto; dctalan scion pri
la nuna organizo de la Esperanto-movado; bonan oricntiĝon rilate al la diversaj instrumetodoj de Esperanto.
Art. 8. Forino dc Ekzamcno
La ekzameno konsistas el tri partoj kaj la kandidatoj
devas sukcesi cn ĉiuj partoj rilate al la ekzamenobjektoj (Art. 7).
,
(1) Skriba Parto : Gi konsistas el nau demandoj kovrantaj la kvar objektojn el Art. 7 (1). Ciu kandidato devas
respondi al kvin demandoj sen helpo de libroĵ aŭ notoĵ
kaj sub kontroio de la ekzamena komisiono, sed laŭ sia
elekto el inter la naŭ donitaj demandoj.
(2) Parola Parto : Gi okazas en ĉeesto de ĉiuj membroj
de la Komisiono. La publiko rajtas aŭskulti. Unue la
membroj de la komisiono ekzamenos sinsekve la kandidatojn pri ĉiuj ekzamenaj objektoj. Poste la kandidato
faras provlecionon antaŭ la Komisiono pri temo antaŭanoncita minimume 24 horojn antaŭ la parola ekzameno.
(3) Discrtacio : Post sukcesa kompletigo de la du supraĵ partoj la Sekretario de la I.E.K. invitos la kandidaton
proponi temon por disertacio, kiu devas rilati al unu el la
ekzamenobjektoj. La propono devas esti farita kaj apro125

bita de ano de I.E.K. kiu estas kvalifikita en tiu fako,
maksimume tri monatojn post la invito. La disertacio
devas konsisti el 8000 ĝis 10.000 vortoĵ kun bibliografio.
Art. 9. Decido pri Rezulto
(1) Pri la skriba parto ĉiu ano de la koncerna komisiono
povas fari siaĵn komentojn. Li devas komenti pri demandoj kiuj tuŝas liaĵn kvalifikojn aŭ la objektojn kiujn li
pritraktis en la Paroia Parto. Se necese post plua interkonsiliĝo la Prezidanto decidos pri ĉiu unuopa respondo
ĉu "Nebona”, "Bona” aŭ "Tre Bona”. Surbaze de la
skriba parto en kiu ĉiuj respondoj estas "Bonaj" aŭ ”Tre
Bonaj” la Prezidanto decidos ĉu la sukceso en la tuta
skriba parto estas "Bona” aŭ "Tre Bona”. Kandidato kies
sukceso estas minimume ”Bona” en la plejmulto de la
respondoj ricevos la noton "Bona” por la tuta skriba
parto. Kandidato kiu estas "Nebona" en unu respondo
de la skriba parto, ne povas sukcesi eĉ se ĉiu alia respondo estus "Tre Bona”. Kandidato kiu ricevas la noton
”Tre Bona” por la plimulto el la respondoj ricevos la
noton "Tre Bona” por la skriba parto.
(2) Pri la Parola Parto la anoj de la Ekzamena Komisiono faras decidon tuj poste en nepublika kunsido. Pri
ĉiu ekzamena objekto la ekzamenanto decidas pri la noto
"Nebona”, "Bona” aŭ ”Tre Bona” post interkonsiliĝo kun
la ekzamenintoj de ia aliaj objektoj. Pri la provleciono ĉiu
membro de la Komisiono voĉdonas per "Nebona”, "Bona”
aŭ ”Tre Bona", kaj la prezidanto de la Komisiono fiksas
la rezulton surbaze de tiuj voĉoj. Kandidato, kiu ricevas
noton "Nebona” en kiu ajn objekto aŭ en la provleciono,
malsukcesas en la parola parto. La Ekzamena Komisiono
decidas pri la noto por la ĝenerala rezulto de la parola
parto laŭ la samaj principoj kiel por la skriba parto.
(3) Kandidato kiu ricevis la noton "Bona” aŭ "Tre Bona"
en kaj la skriba kaj parola partoj, rajtas kompletigi la
ekzamenon per disertacio laŭ la propra elekto, kun aprobo
de ano de I.E.K. kvalifikita pri la fako de la disertacio.
La Sekretario de la I.E.K. informas la kandidaton pri tio.
(4) La Sekretario de la I.E.K. nomas la ekzamenanton
de la disertacio el inter la membroj de la I.E.K. kvalifikitaj pri la proponita temo. La ekzamenanto donas al la
disertacio la notojn "Nebona”, ”Bona”, aŭ ”Tre Bona”.
126

(5) Kandidato, kiu ricevis noton "Nebona" por disertacio,
havas rajton duafoje prezenti disertacion antaŭ forpaso
de maksimume du jaroj. Se la kandidato ricevas noton
"Nebona” ankaŭ por la dua disertacio, tiu malsukcesas
en la tuta ekzameno. Kandidalo, kiu malsukcesas en la
tuta ekzameno pro iu ajn kaŭzo, rajtas rekandidatiĝi laŭ
la normalaj reguloj.
(6) Kandidato kiu ricevas la notojn "Bona” aŭ ”Tre
Bona” en la skriba parto, parola parto kaj disertacio
ricevos la jenan finan rezulton :
"sukcesa”
"sukcesa kaj tre bona skriba parto kaĵ/aŭ parola parto
kaj/aŭ disertacio”
"sukcesa kun laŭdo” (por ”tre bona” en ĉiu parto).
Kandidato, kiu ricevas la noton "nebona" en iu ajn
parto aŭ ekzamena objekto, ricevos la rezulton "nesukcesa”.
Art. 10. Anonco cle Rezulto
(1) Tuj post la decido la Sekretario de la I.E.K. informos la kandidatojn pri la rezulto. La nomoj de la
sukcesaj kandidatoj kaj la rezultoj por tiuj aperos en
"Esperanto”. La diplomon oni transdonos en ceremonio
dum la Universalaj Kongrcsoj, aŭ dum alia taŭga aranĝo.
(2) Ciu sukcesinta kandidato ricevos diplomon, kies
titolo estas "INTERNACIA DIPLOMO PRI SUPERA
INSTRUKAPABLO DE LA INTERNACIA LINGVO
ESPERANTO". Gi enhavas indikon pri sukceso en akordo
kun Art. 9(5). La diplomo havas laŭvican numeron kaj
entenas indikojn pri la nomo, okupo (aŭ profesio), loko
kaj lando de la diplomito.
(3) La diplomo devas esti subskribita de la Prezidanto
de la I.E.K., de la ekzameninto de la disertacio kaj de la
Sekretario de la I.E.K. La Prezidanto kaj Generala
Sekretario de U.E.A, konfirmas ĝin per sia subskribo.
(4) Diplomito rajtas uzi la titolon "Diplomito pri Supera
Instruado de la Internacia Lingvo Esperanto”, aŭ mallongigite "Dipl. S.I.E.”.
Art. 11. Rcgistro
(1) Ciuj dokumentoj pri la ekzamenoj estas konservataj
en speciala arĥivo en la Centra Oficejo de U.E.A., tiel
ke la dokumentoj rilate unuopan kandidaton (aŭ diplomiton) troviĝu en unu dosiero.
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(2) Ciu dosiero havas laŭvican numeron, kiu respondas
al la numero de la registro, kaj entenas la petskribon
kun la aldonoj (Art, 6, 2), la disertacion (Art. 9), la protokolon aŭ protokolojn de la Ekzame.na Komisiono (Art. 4, 4)
kaj eventuale aliajn dokumentojn pri la kandidato.
(3) En la registro estas laŭvice registrataj ĉiuj dipiomitoj kun la indikoj el Art. 9. Same tiel estas registrataj
la kandidatoj, kiuj ne sukcesis, kun la indiko pri la koncerna decido de la Komisiono (Art. 9).
Art. 12. Ekvalido kaj Publikigo
Tiu ĉi regularo ekvalidos la 1-an de januaro 1961 kaj
estos publikigita en la Jarlibro de U.E.A. Gi estos ankaŭ
aparte publikigita kiel broŝureto.

Noto :
Listo de rekomendita literaturo trastudenda estos publikigita kiel eble plej baldaŭ.
Por ĉiuj informoj kaj detaloj oni turnu sin al la Sekretario de I.E.K. : F-ino Marjorie Boulton, 1 Inglefield
Avenue, High Lane, Burslem, Stoke-on-Trent, (Staffs),
Britujo. Oni aldonu respondkuponon.
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METEOLOGIA TERMINARO
Antaŭparolo
La ĉi-supra tltolo kaŭzis al mi iom da embaraso, ĉar
mi timis ke ĝia leganto unuavide povos supozi ke pro
preseraro du literoj estis ellasitaĵ el la vorto "Meteorologia”. Mi do dekomence volas konfirmi ke tiu ellaso
estas intence farita kaj klarigi la kialon.
La termino 'METEORO' komence signifis ĉiun-ajn enatmosferan fenomenon, kio inkluzivis kaj enspacajn korpojn kaj precipitajn, elektraĵn aŭ lumajn fenomenojn.
Sed dum la lasta jarcento ĝi estiĝis uzata precipe por
korpoj, ŝtonoj aŭ eĉ sabieroj vagantaj tra la kosma
spaco, iam forbrulantaj en la supra atmosfero kun videblaj lumaj trenaĵoj (bolidoj), iam falantaj teren (aerolitoj). "Meteorologio” konsekvence signifu studon pri tiaĵ
fenomenoj. Por la ceteraj atmosferaj okazaĵoj, kiuj aŭ
influas la veteron kaj klimaton, aŭ estas de ili influataj,
kiel pluvo, fulmo miraĝo, mi do proponas la neologismon
'METEO'. Tiel en la scienco "Meteologio" ni traktas pri
lumometeoĵ, meteogramoj (G : Meteogramm), Meteostacioj
(F : meteo) ktp. La termino "metea” ripetiĝas ofte en ĉitiu verko kaj mi esperas ke fakuloĵ trovos ĝin konvena
por uzado.
Mi komencls ĉi tiun verkon en formo de anglaesperanta vortaro, sed post kelka pripenso mi decidis
doni al ĝi la nunan formon de tutesperanta terminaro,
por fari ĝin kongrua kun la Plena Vortaro kaj la Scienca
kaj Teknika Terminaro, el kiuj verkoj mi ĉerpis multajn
fakterminojn kaj difinojn.
Tiujn mi indikis per la literoj (PV) kaj (S). Sed por
limigi la disponeblan spacon mi tenis la difinojn laŭebie
mallongaj kaj rilatigis ilin specife al Meteologio, sen
intenco larĝigi ilin por vastscienca aplikado. Fakterminaro ja ne pretendas csti studlibro.
Okaze mi devis malkonsenti pro diversaj kaŭzoj kun
la supre cititaj fontoj kaj tion mi indikis per la vortoj :
(ne rek.).
Ĉar Meteologio havas mondskalan aplikadon, ĝia
nomenklaturo evoluis paralele en la diversaj mondlingvoj
sur la bazo de latino-grekaj radikoĵ, kaj tiun tendencon
mi devis sekvi, esperantigante laŭeble la akceptitajn
esprimojn per simpligo de ilia literado. Tamen kiam ajn
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ĝi aperis farenda, mi kreis por ili esperantradikajn
sinonimojn, kaj kunigis la parojn per la signo =
Mi penis trakti la sinonimojn egalvalorc, kaj vicigis
ilin en ia alfabeta ordo, pro kio kelkaj difinoj okazas
dufoje en la Terminaro. Mi lasas al la cstonta uzado en
la faka literaturo la decidon kiu ero el la paro estos
preferata.
En diversaj kazoj estas nerekomendinde transpreni
ĝenerale akceptitajn internaciajn terminojn sen ŝanĝo,
ĉar en Esperanto ili montras tute aliajn signifojn, kio
povus okazigi konfuzon, — ekz : radaro, aerostato, aerolito k.a. Mi tamen ne kuraĝis eiimini ilin entute, mi nur
rekomendas doni preferon al iliaj sinonimoj. Nur en malmultaj kazoj mi enkondukis etajn ŝanĝojn de literado,
ekz. arajometro (anst. areometro), boleometro (anst.
bolometro) k.a.
Restis tamen multaj terminoj por kiuj neologismoj
aperis la ĝusta solvo, kaj tiujn mi enkondukis en espero
ke la fakuloj kaj la Akademio aprobos ilin. Mi indikis
ilin per la litero (N).
Eble unu paro de tiuj neologismoj estas ĉi tie menciinda. Por indiki la kompasajn direktojn mi proponas
la neolorismojn "Eosto" kaj "Vestro”, anstataŭ "Oriento"
kaj "Okcidento", tial la kvar kompasaj flankoj havu
simbolojn N., S., E., V. similajn al la internacia uzado. La
novaj vortoj ankaŭ estos pli klare aŭdeblaj dum parola
signalado inter maristoj. La terminoj "Oriento” kaj
"Okcidento” retenos siajn nociojn rilatajn al kulturo,
popolo, lingvo, k.t.p. laŭ difinoj donitaj en la Plena
Vortaro.
Sekvante la metodon de la Scienca kaj Teknika Terminaro mi ofte aldonis en parentezoj nacilingvain tradukojn en la angla, franca, germana kaj latina lingvoj
kaj indikis ilin per la literoj "A”, "F”, "G", kaj "L”.
Ci tiun laboron antaŭ kelkaj jaroj iniciatis S-ro
E. D. Durrant, kiu preparis du-Iingvan Angla-Esperantan
Vortarelon. sed bedaŭre pro malsaneco kaj trookupateco
li devis ĉesigi ĝin; li transdonis al mi la materialon,
kiun mi laŭeble uz.is. Krom tio mi ricev.is valoran helpon
en ia Esperantigo de anglaj terminoj de S-roj Butler,
Francis, D-ro Bean, kaj D-ro Osborn, ĉiuj el Britujo,
ankaŭ de D-ro Happach, Germanujo, Prof. Popoviĉ,
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Turoslavio kaj de aliaj esperantistoj. La verkon en
ĝia8 nuna redakto kontrolis Inĝ. Isbrucker, Nederlano,
rilate al lingvo, meteologoj Knecht, Maroko ka Jvanov,
Sovetunio kiuj re detaie trastudis la tekston, kaj korektis
multajn fakajn difinojn. A1 ĉiuji meneiitaj personoi, m,: e primas elkoran dankon, sen tlia helpo ĉi tiu termmaro
" eTamen m ^ p o rto s la tutan respondecon pri la nun
prezentata verko, kaj esperas ke ĝi servos por plincigi
nian terminologian trezoron.
MaUrice Lewin
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A
Abako: kalkulhelpa instrumento
Ablacio (N); konsumiĝo de glacisurfaco kaŭzita de vento
KdJ piUVO

Aeksteraa m ediĵ*""0^

3’

de kal°r° kun la

AdĴekPin^A' k.urblinia termoŝanĝo rilata al humido
• ,' horizontala alflu° de aeramaso tra reto da
lzotermoj (kp. konvakcio)
~aerfluoĵ°: “ebUl° kaŬ“ ta Pr° intera§° de diversvarmaj
I “ “ ' “ k"> “

M

~ 7 ® T " ° rm(aIa 1 1013 mb £e marnive!o, varia laŭalte
~den^'hnP|-C,'-Ĵ maS° dE lB 3Cro (en unuo de volumeno)
d! ” f„ b 1 “ ka: meza denso laŭlonge de trajektorio
ografo: registrilo de pluraj meteoj
~sakot0 = balono: Sasplena ŝvebanta ŝtofa aŭ kaŭĉuka
,e™ a k“ ™
~atmosfero mikr0Sk°PaĴ SOlideroĵ kaĵ «uideroj en la
i,“ v' kc“

” »*•-■ ■*»>

~fiuo: regula, nenecese horizontala aermoviĝo
^ilu a vojo: linio de aex*fluo
~gliso: kliniĝa aerfluo
k° T ! ekso de aerf°rt°Ĵ (precipe frikcio)
agantaj kontrau la movado
ACrdh-ek°tcnVaSta’ Samdevena aerkvanto moviĝanta unu~ a analizo: diagnozo de sinoptika ~ a evoluo
2 a S L ? ® * Ŝ.an,Ŝiĝ° dC fiZik3Ĵ kvalitoĵ de aeramaso
~ a i tlZ i
-S,'°: S d° P7 ° fteco kaĵ karaktero de ~oj
m ? laudevcne : polusmara (PM) poluskontinenta
ftTia (X), arkta (A), ekvatora
tr°Pikok°nfinenta
(TK), sendiIina
(E)
Aerodinamiko; branĉo de mekaniko pri aerfluoĵ
~ a turbulento: neregula aerfluo
AeroUgo: spertulo pri altaj aertavoloj; (aparato, S, ne
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~io: branĉo de meteologio pri altaj aertavoloĵ
~ ia servo: regula informservo pri veterprognozo
Aerodromaj metcaj minimumoj: lokaj statistikaĵ grandoĵ
Aeronaŭtiko: scienco pri aerveturado
~ a klimatologio: branĉo de klimatologio aplikata al
aviado
~ a meteologio: branĉo de meteologio aplikata al aviado
Agoccntro: regiono kiu determinas la vetertipon
Agro: kultivebla kampo
~mctcologio: branĉo de klimatologio aplikata al agrokulturo
~klimatologio: studo pri kiimata influo je agrokulturo
Akrecio (N) : alkresko de malmola depozito (A : accretion)
Aktin-: pseŭda prefikso pri sunluma radiado
~ a j radioj: kemiaktivaj sunaj radioj
~omctro = pirheliometro: mezurilo por sunluma
potenco
Akustiko metea: branĉo de fiziko pri sonfenomenoj en
atmosfero
~ a j sondaĵoj: esploro de altaj tavoloj pere de sonondoj
Akvo (PV); likvaĵo en maroj kaj riveroj
~ a vaporo: akvo gasiĝinta pro varmiĝo
Akvozeco de nuboj: proporcio de akvoenhavo en nuboj
~o de la atmosfcro: proporcio de akvoenhavo en la aero
Akvokolekta tereno: pluvdrena baseno
Akvodividiĝo: altajo inter najbaraj drenbasenoĵ (G:
Wasserscheide)
Albedo (S) : lumreflekta koeficiento
Alidado (S): turnebla parto de angulmezurilo
Alto rclativa (PV) : vertikala distanco super iu baza
nivelo
~o absoluta: vertikala distanco super la marnivelo
~apremo = alto permesata mallongigo) : regiono de
anticiklono
~ a maro: maro kun ondiĝo de indico 6
~omctro (S) : mezurilo de aviadila alto super marnivelo
~oclektrogr?.fo: aparato por studo de elektra ŝarĝo en
nuboj
~okumuluso : ondaspekta rondnubeta ĉielkovraĵo (A :
mackrel sky)
~ostratuso: stria vuala, travidebla nubo
efika ~o d e anemometro: ekvivalenta ~o super tereno
135

Altitudo (S): angulo de ĉiela aŭ enaeia korpo super la
horizonto
Ambia (N): kompara kun la ĉirkaŭa medio (A: ambient)
Ambosnnbo = pseŭdociruso : supra distluanta parto de
kompakta kumulonimbusa nubo (L : incus) (A : anvil)
Amplitudo : ĉiufianka maksimuma devio de mezvaloro
Ampolo (PV): likvujeto de termometro
nigr~a termometro : solariza termometro por mezuri
sunradiadon
du~a termomctro = psikromctro: termometro kun seka
kaj malseka ampoloj
Anabata vento (S): dekliva ascenda vento, pelata per
malvarma fronto
Analizo (S): diagnoza esplorado de observita veterstato
aeram as~o: diagnozo de probabla evoluo de aeramasoj
Anaiobara arco: regiono de kreskanta aerpremo
Analogomctodo: dedukto de similaj situacioj (A: analogy)
Ancmo- : pseflda prefikso pri ventorapido
~skopo: ventoflageto aŭ ventomaniko
~metro portebia (PV): ilo por mezuri ventoforton
~grafo: registriio de ventorapido kaj direkto
~gramo (S): registrilfolio de anemografo
~logio (S): branĉo de meteologio pri vento
~biagrafo (S) : registrilo de vertiltala ventkomponento
~metrio (S): branĉo de meteologio pri mezurado de
ventorapido kaj -direkto
Anerojda baromctro (S): ilo por mezuri aerpremon pere
de elasta vakutubeto
~ografo = barografo: registrilo de aerpremo
Anstromo (S) : unuo de luma ondolongo. 1 A = 10-’ mm
Angulrapido: angula ŝanĝo de direkto en unu sekundo
Anomalio (PV) : devio de normaleco ĉe iu fenomeno
~ a sonpropago, ~ a radiopropago: propagoj neegalaj
diversdirekte
Antarkto (PV): sudpolusa regiono de la terglobo
~ a fronlo: antaŭa surfaco de sudpolusa aerfluo
~ a aŭroro = aurora australis (L)
Antarktiko (S): sudpolusa kontinento
Anti-: prefikso pri kontraŭeco de pozicio aŭ movo (kp.
kontraŭ)
~ciklono (S>: regiono de alta premo rilate al ĉirkaŭaĵo
~ciklona b a ro : obstakio al ciklona cirlculado
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~krepusko: postkrepuska lumzono en eosta parto de la
ĉielo
~pasato: vento kontraŭdirekta al pasato k superfluanta
ĝin (A : anti-trades)
~helio: kontraŭsuna lummakulo en la sama ĉiela
altitudo
~seicno (S): kontraŭluna lummakulo en la sama ĉiela
altitudo
~ tripta vento: vento fluanta en direkto de la premgradiento
Antropoklimatologio (S): scienco pri interrilato de homo
kaj klimato
Aplikata meteologio: metea studo kun praktika celo
Appleton-tavolo = E-tavolo : parto de jonosfero 250
ĝis 400 km alta
Arajometro (S) : densometro por fiuidaĵo (A : areometer)
Areolo (S): lumanta spaco ĉirkaŭ lumfonto
Arido (N): akvomanko en atmosfero kaj grundo
absoluta ~o : senpluva klimato
parta ~o: malmultpluva klimato
~ a zono = dczcrto: senplanta regiono
indeksoj de ~cco: klasifikoj laŭ diversaj aŭtoroj
Arĝcnla jodido : kemiaĵo ŝprucigata en nubon por instigi
pluvon
Arkto: nordpolusa regiono de la terglobo
~ a aero: speco de aeramaso, kiu venas rekte de la
norda poluso
~ a aŭroro = Aurora borealis (L)
~ a marfluo: frida marfluo devenanta de nordpolusa
regiono
~ a fronto: nekontinuo inter arkta kaj depolusa aerfluoj
Arko : kurbaspekta fenomeno; ekz. : ĉiel~o, pluv~o,
nebul~o
~ a skvalo : skvalo karakterizata per nubarko
Arkuso: kumulonimbusa rulnubo, nubarko (A: rollcloud)
Ascendl (S): supreniĝi
~ a aero: supreniĝanta aerfluo
~ a vcnto : anabata vento k.a.
~dcgelo : degelo propagiĝanta supren laŭlonge de
deklivo
,
Aspiratoro = cnspirilo (pref.) : rotacianta parto de iu
speco de psikrometro
Atlaso kliinatologia: maparo pri kliinataj elementoĵ
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Atmometro (S) = vaporiĝometro: ilo por mezuri elvaporiĝan rapidon
Atmosfero (PV) : ĉirkaŭtera aertavolaro
~ o adiabata, homogena, izoterma, politropa, aita,
meza, k.a.
normala ~o : teoria ~ o kun difinitaj valoroj
~ a elektro: fenomeno, kiu kaŭzas tondron, fulmon kaj
aŭroron
~ a maipuro: eroj de polvo, fumo kaj planktono (kp.
aerosolo)
~ a j tajdoj: malfortaj dumdiurne variiĝantaj aerpremoj
~ a j perturboj: neregulaĵoj en aerfluo, ŝtormoj
~ a cirkuiado : tridimensia venta sistemo ĉirkaŭ kaj
super la terglobo
~ a premo normala : aerpremo ĉe marnivelo, egala al
1013 mb
~ologio (S): scienco pri rilato de ~o al vetero
~ografio (S): scienco pri rilato de ~o al tera vivo
~aĵoj: (S, ne rek.) = atmosferaj radioperturboĵ (pref.)
(A: atmospherics) (kp. sferikoj)
Aŭdeblo anomalia: neregula sonpropago diversdirekten
zonoĵ de ~o aŭ silento
Aŭguro: antaŭsigno pri okazonta vetero, ekz. ĉielruĝo,
ĉevalvostaj nuboj, k.a.
Aŭroro (PV): ĉielluma radiado pro elektra ŝarĝo
~arkta : Aurora borealis (L)
~antarkta : Aurora australis (L)
~konstanta: nokta lumflagreto de ĉielo
~m atena: apudhorizonta ĉielruĝo dum sunleviĝo (G:
Morgenrote)
~vespera : apudhorizonta ĉielruĝo dum sunsubiro
Aŭtokonvekcio: spontanea vertikala aerfluo
Aŭtuno: jarsezono inter somero kaj vintro
Averaĝo: mezvaloro
A v e r to (PV): antaŭsciigo pri dangcro
aviada ~o: prognozo pri danĝeraj flugkondiĉoj
ŝtorm~o: avizo pri okazonta ŝtormo
Aviado: flugarto
veter~iio (S): aerop'ano kun meteografoj
Azimuto (S): an-ulo inter aerfiua direkto kaj meridiano
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8
Bagujo: ĉiklono en Filipina insularo
,
Baiistiko (PV): scienco pri trajektorioj de pafitaĵoj
~ a : konstanta ekvivalenta valoro de meteo laulonge de
la trajektorio, ekz. aerdenso, vento, temperaturo
Balono (PV) = aerostato: gasplena ŝvebanta sfera au
cilindra ŝtofa sako
libcra ~o : balono ne ankrigi*3 al la tero
halta ~o (S) = kajto : balono ankrigita al la tero
direktebia ~ o : motorheiice pelata cilindra ~o
pilot~o : kaŭĉuka baloneto 50 cm diametre, uzata por
ventespiorado
sond~o : kaŭĉuka baloneto ĝ>s 2 metroj diametre kun
radioaparatoj, uzata por espl°ro de supra atmosfero
Bankiz.o (PV): vasta ĉepolusa glacikampo
Baro: averaĝa tutatmosfera premo - 1013 mb - 750 mm
Hg
. t
„
mili~o: praktika unuo de aerpremo, simb. mb
Baro-: pseŭda prefikso pri acrpremo
~grafo (PV): registranta barometro
~skopo (PV): hejma montrilo de premŝanĝoj en atmos~kiina kampo: aeramasa kampo en kiu la grafikaĵoj
kliniĝas al la izobaroj
~tropa kampo: aeramasa kampo en kiu la grafikaĵoĵ
paraielas al la izobaroj
Barometro (PV): mezurilo de aerpremo, hidrarga aŭ
anerojda
~ a tendcnco : trihora vario de aerpremo
Fortin ~o: ~o kun konstantnivela ujo kaj gustigebla
nulo
anerojda ~o: ~o kun elasta vakutubeto
fiduca temperaturo dc ~o (N): senekarta temperaturo
ĉe iu difinita alto
~ a karaktcrizo: indekso pri SonS°Ĵ de aerpremo
Barotermografo: registrilo dc temperaturo kaj premo
Benard-ĉclo: konvekcia ĉelo okazanta dum surfaca fridiĝo
aŭ varmiĝo de likvajo
Biido de la veterstato = vetermapo : ĝenerala inferenco
pri vetera stato
Bio-: prefikso pri vivaĵoj, ankaŭ bionto139

~meteologio = ~klimatologio (pref): scienco pri klimata
Influo je vivkondiĉoĵ
Biro (N): laŭangula serĉo pri pozicio (A: bearing) (G:
Peilung)
ŝtorm~ado : laŭangula lokalizo de ŝtormo pere de radio
~ometro = radiobirilo = radaro: aparato por esplori
la direkton kaj distancon de objekto
Biŝopringo: ĉirkaŭsuna korono
Bizo (S): malvarma vento en la Mediteraneo
Blinko (N): ennuba respeguliĝo de glacio
Blizardo (N, : forta neĝoŝtormo en Ameriko kaj Antarktiko
Blokago = kontraŭago: obstaklo al ciklona cirkulado
~ a anticiklono : obstaklo al disvolviĝo de serio da
ciklonoj
Bloksamo (N): statistika kurbadaptiga metodo laŭ Bloxam
Bofort = Bcaufort: familia nomo
~ a vcterindckso: litera signaro por veterelementoj
~ a vcntindckso: numera difino de ventoforto. kun
indicoj 0 ĝis 12
Bolido (PV): meteoro postlasanta en la aero luman
trenaĵon (kp. aerolito) (A : shooting star)
Bolpunkto dc akvo: 100° C ĉe normala premo
Boleomctro : mezurilo de etaj altfrekvencaj kurentoj pere
de temperaturaj ŝanĝoj (A : bolometer)
Borao (N): frida dekliva ventego en Suda Eŭropo
(A: Bora)
Borasko (S): ventega vetero kun pluvo kaj neĝo
(F: Bourasque)
Borcalo: frida vetero en moderaj zonoj
Bouguer (Buge)-haloo : ekstera blanka ringo de Brockenfantomo
Boys-kamero: fulmfotografilo laŭ Boys
Bravaj vcntoj : vestraj ventoj en moderaj latitudoj (G :
Brave Winde) (A : Brave west winds kaj Roaring
Forties)
Brilo: forta lumelsendo
trem~o: ŝajntremo de surtere vidataj objektoj
verda ek~o: sublta verdiĝo de la supra sunrando en
tropikaj landoj
Brita Somera Tempo (B.S.T.): horloĝa tempo 1 horon
antaŭenigita de Grinviĉa Meza Tempo (G.M.T.)
Brizo (N) : regule okazanta milda konvekcia vento, ekz.
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mar~o, marborda ~o, gleĉera ~o, k.a.
dckliva ~o: vento ĉe montflanko, anabata aŭ katabata
Brocken-fantomo: ennebula miraĝo de propra ombro
Bronto- : pseŭda prefikso pri fulmotondro
~logio: scienco pri burkoj
~raetro : mezurilo de fulmotondraj fenomenoj
Brŭckner-ciklo: 35-jara humidvetera ciklo
Brumo (S) : malseka nebuleto, videblo 1000-2000 metroj
(F: brume) (A: mist)
Bulteno mctca: perioda veteravizo, skriba, parola, grafika
Burano (N): malvarma ventego en Azio
Burko (N): ŝtormo kun fulmo kaj tondro
Burstcro (N) : venlego en Aŭstralio
Buys Bailot-lcĝo: regulo pri ventodirekto cn la suda kaĵ
norda hemisferoj
C

Cclio (N): superterena alto de nubbazo (A: ceiling)
Cclimetr-o (N) : ilo por mezuri nubbazan alton (A : ceilometer)
Celsiusa lermoskalo: kutima skalo ĉe termometro
Centro dc efiko = agocentro: regiono kiu determinas
vetertipon
Cianometro: mezurilo de ĉielkoloroj
Ciklo (PV) : periodo de kompletiĝo de serio da fenomenoj
~ostrofa vento = gradienta vcnto : komponento devenanta de vojkurbigo de aeramaso
C ik lon o (PV): regiona malaltaprema sistemo kun maldekstruma aercirkulado en la norda hemisfero
anti~o: regiona altaprema sistemo kun dekstruma aercirkulado en la norda hemisfero
~gcnezo = ciklondcvcno (S): origino de ciklono
~olizo : dissolviĝo de ~o (Ciklolizo, S, ne rek.)
~ a pluvo: pluvo kaŭzita de pasanta malaltaprema
regiono
inter~a sclo : regiono inter 2 altoĵ aŭ 2 malaltoj (A :
col)
Cirkulado (PV): rondira fluo
a tm o sfcr a ~ o : sistemo de aeramasa moviĝo sur tuta
terglobo
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~ a indekso: polusa, subtropika, meridiana, ciklona,
anticiklona, tutgloba, k.a.
Cirkum- : pseŭda prefikso pri ĉirkaŭigo, ekz, ~horizonta
~ciela, k.a.
~zcmta arko; malvasta difrakta lumringo ĉirkaŭ zenito
Cirostratuso: hela vuala nubo, simb. ”Cs”
Cirokumuluso: hela kompakta nubo, simb. "Ce”
Ciruso (PV): hela maidensa nubo, simb ”Ci”
Coriolis : familia nomo, vd. Koriolaj fenomenoj
Cunamo (N) : Postsisma altega marondiĝo (A : tidal wave)
(Japane : tsunami)
Capnubo = Piieuso (N) : kapuĉoforma nubo super kumuluso (L : Pileus)
Celo : vastvolumena aeramaso komune influata
Cevalvostaj nubo.i: plumformaj cirusoj
Ciclo (PV) : supertera spaco
~ a lazuro: blua koloro de ĉielo
~arko: arko kolorata pro lumrefrakto
~de"a° ĉiĴl?kC‘a ind‘C0 UZata P°r difini nubkovr‘6°n
~stata indekso; klasiflko de nubozeco kun frakciaj
mdicoĵ ’/» gis s/b
klara ~o : ĉielo nubkovrita ĝis indico •!,
tutnuba ~o : ĉielo nubkovrita kun indico pli ol •/.
rondnubeta ~o: ĉielo kun ondaspektaj kumulusoj
(A: mackrel sky)
Clfraro: konsentita signaro precipe telekomunika
Ciklono (N) : ensuĉa malgranddiametra fortega ciklono en
tropika zono (A: whirlwind)
~ a j Stormoj : tifono, bagujo, tomado, k.a.
Cinuko: varma vento en Roka Montaro
Cionografo (S); registrilo de neĝokvantoj
D
Degelo (PV); reakvigo de glacio sur rivero kaj grundo
pro varmo (A; thaw)
Dekliniĝo magneta (S>: angulo inter magneta kaj geografia mendiano
fa
Deklivo (PV) : klinita tereno
~ a vento (S): anabata aŭ katabata vento kaŭze de
varmiĝo de deklivo
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~ a degelo: malglaciiĝo propagiĝanta malsupren
Dekstruma ventoŝanĝo = ĵiro (N) (A: veering)
Denso (PV): maso en unuo da volumeno
aer~o: maso en unuo da aera volumeno
~ometro (S) : mezurilo de specifa pezo de neĝo
Dcpozito (N) : kondensita tavolo de amasiĝintaj solideroj
Deprcsio (PV): regiona malaltapremo
branĉa ~o; neĉefa ~o sekvanta la ĉefan
Descenda aerfluo = acrgliso: klina malsupreniĝo de
aeramaso
Devio (PV): devojiĝo e! normala pozicio aŭ direkto
~o de vcnto: diferenco inter direkto de surfaca vento
kaj izobaro
probabla ~o: ofte okazanta devio
Dezerto (PV); arida senplanta regiono
Diafana (PV): tralumigebla, sed ne travidebla
Diagnozo (S); konkludo farata el observitaĵoj
Diagramo (PV): grafika desegno montranta interrilaton
de valoroj (A: chart)
acrologia ~o; grafiko pri supraj aertavoloj
map~o : mapo kun surdesegnitaj linioj de egalvaloroj
Diatermanco : travarmeblo (A : diatermancy) (kp. diatermo, S)
Difrakto (PV) : deviiĝo de lumradioj, pasantaj el unu
medio en alian (G: Beugung)
~ a j fenomcnnj: korono, Biŝopringo, k.a.
Difuzo metca (PV); ĉiudirekta propago (A: scattering)
~o luma, radia, gasa, fronta, k.a.
Dilatiĝo (PV): linia aŭ volumena plivastiĝo de substanco
Diluvo : degelo dum glaclara praepoko (biblia inundego)
(A: flood)
Dino (S); fizika unuo de forto
Dinamiko (PV)- branĉo de mekaniko pri fortoj kaj movoj
~ a mctcologio: scienco pri atmosferaj movadoj
~ a fridiĝo: fridiĝo kaŭzata per ekspansio de la aero
Direkto (PV): alcela linio aŭ vektoro
~oskopo = birilo (kp. radaro)
laŭkompasa ~iĝo: orientiĝo pere de kompaso (A: orientation)
Disfluo; divergo de izolinioĵ, ekz. izobaroj aŭ lzohipsoj
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Disglaciiĝo : printempa dispeciĝo de glacitavolo (F : dĜbŝcle)
Diurno (PV): 24-hora periodo
~ a j varioj kaj intcr~aj varioj : ofte uzataj periodoj
por statistikaj komparoj
Divcrĝo (S): horizontala larĝiĝo de aerfluo, malprokslmiĝo
de izolinioj (kp. konvergo)
Do-faktoro : diferenco inter la ekzakta kaj observita altoj
de aviadilo
Doktoro = Harniatano : vento malhumida en subtropika
Nordafriko
Doldrumo (N): zono de ekvatora kalmo kun oftaj ŝtormoj
inter la 2 pasataj zonoj (A : doldrums)
Dreni (PV): forigi akvon el grundo per subteraj tuboj
~bascno; regiono kolektanta precipitakvon
~dividiĝo: terena altajo inter drenbasenoj (A: watershed)
Drizelo (N) = nebulpluvo : densa precipito de etaj gutoj
(A: drizzle) (G: Rieseln)
~eto = montara drizelo : nebulo portanta nedensajn
gutetojn (A : Scotch mist)
Drivi (PV): flosi Iaŭ puŝo de akva aŭ aera fluo (A: drift)
neĝ~ajo : amasiĝo de kunblovita neĝo (A : snowdrift)
neĝ~o: aero piena de ŝvebantaj neĝeroj (A: drifting
snow)
Drosoinetro (S) = rosometro (pref.)
E

Ekarto (PV) : diferenco inter la ekzakta kaj observita
grandoj
~ologio: scienco pri probablo de neekzaktecoj
persona ~o: kutima neekzakteco farata de observisto
~olcĝo = Leĝo de Gaŭsa distribuo: reguleco en distribuo
Efio (PV): reflekto de sono aŭ radia impulso de distanca
objekto
Eklipso (PV): ŝajna malapero de astro
~ a vetero: subita fridiĝo pro foriĝo de sunradioj
~ a j influoj; dumeklipsaj varioj optikaj, aerpremaj, k.a.
sun~o: kovro de sunfaco per la malhela lundisko
lun~o : eniro de luno en la terombron
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Eksikatoro (S): sekigujo kun higroskopaĵoj
Ekzosfero : ekstrema supra atmosfera tavolo, pli ol 800 km
alta
Ekspanslo (PV): plivastiĝo de gaso pro malpremiĝo au
varmiĝo
linia ~ o : unudirekta plilongiĝo
volumena ~ o : spaca pligrandiĝo
Eksponi (PV): elmeti al influo de eksteraj fortoj
Ekstrcmoj (PV) : maksimumaj kaj minimumaj grandoj
de meteoj
lokaj ~ o j: elcstremaj observitajoj en iu regiono
aerodromaj ~ oj: ekstremaj observitaĵoj karakterizaj a.
iu aviadejo
absolutaj ~ o j: longperiode okazantaj ~oj
Ekvatoro (PV): tergloba cirklo egaldistanca inter 1:

~ a acro = tropika aero: venanta el malaltaj latitudo.
~ a kalmo = doldrumo (N); zono de ventostagno inte:
la pasataj zonoj
Ekvi- : prefikso pri egaleco
Ekvinokso (PV) : dato de taga kaj nokta egaldaŭro.
Ekvivalcnto (PV); anstataŭebla egalvaloro
~ a konstanla vento: balistika meza ventrapido lau
longe de la trajektorio
~ a potenciala temperaturo : balistika meza tempera
turo laŭionge de la trajektorio
Elektro (PV): formo de fizika energio
atmosfera ~o: ~ a ŝarĝo en nuboj au atmosfers

precipita ~o: elektra ŝargo en falantaj pluveroj
~ometro: ilo por mezuri potencialan diferencon
~oskopo: montrilo de ekzisto de potenciala diferenc
alto~ografo : registrilo de nuba elektra sargo
~ometeo : fulmo, tondro, lc.a.
Elementoj de meteologio = meteoj: temperaturo aerpre
mo, vento. precipito, humido, nebulo, nubo, K.a.
Elma fajro : intermita scnfulma nublumiĝo (A : Et Elm

Emagramo: termodinamika diagramo pri supraj aert:
voloj
1

Energio (PV): fizika forto kapabla je laboro
~ a balanco, transformiĝo, distribuo, ekvacio, k.a.
Entropio (S) : termodinamika grando pri energio
Eosto (N) : kompasa direkto, (kp. oriento); (G : Osten)(A : east)
"
Erozio (PV); forfrotado de tersurfaco kaŭzata per meteoĵ
Etcz.o,: someraj nordaj ventoĵ ĉe la eosta Mediteraneo
Mtnoskopo (S) : termometro por spacradioj, (kp. pirheliometro)
Eŭlcr-transformigo: matematika procedo
Eŭlcr-vento : ciklostrofa vento kaŭzata de aera akceliĝo
Evagramo: termodinamika diagramo
Evaporado = elvaporiĝo (pref.)
Evapotranspirado : vaporiĝo de akvo el la tero kaj la
vegetacio kune
F

Factavolo: aerpartoj en kontakto kun korposurfaco
Fahrenhcit-tcrmoskalo ne estas ofte uzata por scienco
fali: akcepti pli malgrandan valoron
Falperiodo dc l.arometro: ĝustiga daŭro dum ŝanĝo e)
klina al vertikala pozicio
Fatamorgano (N): multobla mirago videbla en dezerto
Fazo: momenta stato de iu perioda fenomeno, ekz de
angulo, de pozicio
~o luna; perioda aspektoŝanĝo de la iuno (A: phase)
Fenologio (N) : scienco pri sezonaj influoj je vivaĵoj
(A : phenology)
JJ
Fenomcno (PV) : neofte okazanta meteo
Fiduca (N) punkto : referpunkto ĉe iu skalo ekz 100° r
760 mm premo, k.a.
~ a tempcraturo dc barometro (N); kompensa senekarta
temperaturo ce iu difinita premo
Fillri (PV): trafluigi likvon por purigi ĝin
lra~iĝo = vd. pcrkolato
F,rnfh-n()N)
flrmi®inta ai Slacikemoj (F : nĉvĉ) A :
Fiagnubo : senmova nubo super montpinto ekz. helmnubo
Floti (S) : resti sur akvo ne mergiĝante (A : to float)
,° r'° <S,: v°rlikaIa Prerao de fluidaĵo al objekto
(A. buoyancy) (G; Auftrieb)
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Flui (PV): samdirekte moviĝi (nur pri fluidaĵoj)
~rapido: fludistanco en unuo de tempo
~kirlo: rotacianta parto de fiuo, turbulento
~vojo : samdirekta propago de aera aŭ akva amaso,
(kp. trajektorio)
~cgo : konstanta telefluo en maro aŭ oceano, ekz,
Kuroŝivo, Goifa fluo
~Iinia movo (S): = lamena fluformo: regula fluvojo
flanke de obstaklo (A: streamline)
for~o : dreniga volumeno de precipito (A : run off)
Fluida (PV): malsolida, facile fluanta
Fluoreski (PV): kolore lumi dum ekspono al malpli longaĵ
ondoj
Fluso: periodo de tajdo kiam la maro altiĝas (A: flow)
mal~o: periodo de tajdo kiam la maro malaltiĝas
(A: ebb)
Focno: varma deglisa vento (Feno, PV, ne rek.) (G:
Fohn)
~efiko : fenomeno kiu kaŭzas sekiĝon de Ia aero kaj
sennubiĝon de la ĉielo
Fortin-baromctro: hidrarga barometro kun ĝustigebla
nulpunkto
Fosforcsko (PV) : postlumiga senkalora elsendo de lumradioj (kp. luminesko)
Foto- : pseŭda prefikso pri lumo aŭ ekspono al lumo
~ m c tr o (PV): mezurilo de luma intenso
~telegrafio (PV) : elektraonda bildigo de meteoj kaj
fenomenoj
~mcteo: optika atmosfera fenomeno
Fouricr-scrio; matematika prezento de serio de trigonometriaj funkcioj
Frakto- : pseŭda prefikso pri nubdispeciĝo
~stratuso, ~kumuluso, ~niinbuso (vd. skudoj) (A:
scuds)
Frckvcnco (PV); nombro de fenomenaĵ cikloj en unu
sekundo
Frido (S): fizika stato de subnula temperaturo ĉe normala
aerpremo
~ a punkto: temperaturo de akva glaciiĝo (A: freezing
point)
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dinamika ~iĝo : fridiĝo pro aera ekspansio aŭ malpremiĝo
~ a fronto: surfaco de atako de malpli varma aera ondo
~ a ondo: subita termofalo pro frida aeratako
~ a sckloro: parto de ciklono okupata de frida aerfluo
~ a j zonoj: terpartoj ĉirkaŭataj de la arktaj cirkloj
sub~iĝinta pluvo : pluvo kun neglaciiĝintaj gutoj de
subnula temperaturo
postflua ~ a fronto: neĉefa sekvanta aerfluo
Frikcio: frotforto inter aerfluo kaj tersurfaco, aŭ inter
diversaj aerfluoj
~ a alto, forto, koeficiento, spiralo, rezisto, ktp.
Fronto (S): surtera iinio de disiĝo inter diverstermaj
aeramasoj
varma ~ o : antaŭa surfaco de varma aerfluo
maivarma ~ o : antaŭa surfaco de malvarma aerfluo
pasata ~o: fronto inter du subtropikaj anticiklonoj
maskita ~o: fronto ne montrebla en la terma mapdiagramo
skval~o : longa linio de skvaioj
branĉa ~ o : fronto sekvanta la ĉefan fronton
intcrtropika ~o: fronto inter tropika kaj ekvatora
aeramasoj (disigas musonon de harmatano en Afriko)
~ogenczo: procedo de formiĝo de du diverstermaj
aeramasoj
~olizo: procedo de nuliĝo de fronto
Frosto (PV): vetero kun subnula temperaturo
~ a tago: tago kun maksimuma temperaturo de 0° C
kontraŭ~a Sirmo: rimedo por protekti rikoltojn kontraŭ frosto (hejtado, kovranta fumo k.a.)
disradia ~o (S) : frosto kaŭzata de tera fridiĝo (A:
radiation frost)
t c r ~ o : grunda glaciiĝo
p c r m a ~ o (N) : konstanta frideco de grundo en tundro
~sankfuloj: St. Bonifacius, St. Gervasius, St. Mammeritius, St. Pankratius
~opunkto: saturiĝa tcmperaturo de humida aero en
kontakto kun giacio (A: frostpoint)
Fulmo (PV): fenomeno de elektra malŝarĝo internuba aŭ
inter nubo kaj tero
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zigzaga ~o: rompata lumlinio inter nubo kaj tero
stria ~o: rubandaspekta lumlinio
gioba ~o: lumanta sfero ŝvebanta en aerfluo
rakct~o: raketforma ~o
.
tavola ~o: senlinia interna lumiĝo de nuboj (A: sheet
tele~ado ^sentondra distanca lumiĝo de nuboj kaj de
ĉielo apud horizonto (A : heat lightning)
gvida ~ofrapo: elnuba fulmgvida linio (A: leader
rcvcna ~ofrapo: kontraŭira fulmlinio (A: return
stroke)
~aĵo: fulmoŝtono (A: thunderbolt)
~suĉiio: pinta kondukilo de atmosfera elektro teren
Fumo (PV): speco de vapora nebulo kun nebruligita karbopolvo
arkta mar~o; advekcia supermara nebulo
Funclo: parto de tromba kolono
~nubo: nubo ĉe mezo de tornado
Fuzo (N) : intermerdiana scgmento de 15 da longitudo
rilate al najbaraj fuzoj (F : fuseau)
G
Gaso (PV): aersimila fluida ŝtofo
~ospaco: enhava volumeno de balono
Gaŭso (S): unuo de magneta indukto
~ a distribuo: plej ofta, simetria ekartolego
Gco- : pseŭda prefikso pri la tergloba krusto
~dinamika mctro: unuo por mezuri geopotencialon
(1 gd.m. = 10’ ergoj)
~tcrma profundo : grunda profundo de kie temperaturo
komencas altiĝi je 1° C
. .
~fiziko: branĉo de fizika scienco pri la terkrusto kaj
atmosfero
~sfero : kompleta terkrusto
~magnetismo : magnetismo kaŭzata de elektraj terku~strofa vcnto : ventkomponento kaŭzata de la tera
ne~strofa vcnto : ventkomponento influata de g™y>to
~potencialo: potencialo de pezpovo rilata al marnive o
-potcnciaia mctro : unuo por mezur. geopotenc.alon
(1 gp.m = 0,98 gd. m.)
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Genezo : pseŭda sufikso pri deveno kaj evoluo, eKZ.
fronto~o, ŝtormo~o, ciklon~o, k.a.
Glacio (PV): akvo solidiĝinta pro frido
~ a praepoko : geologia epoko de malalta temperaturo
~kovro: maldika glacitavolo sur grundo (A: icecover)
~tcgmento: dika tutakovraĵo de kontinento (A : icesheet)
~kerno : eta ~kristalo
~floso : vasta flotanta glacikampo (A : floe) (kp. bankizo)
gruz~o (N) : dispeciĝinta glacio (A : frazzle ice)
dis~iĝo (N) : ~kreviĝo : printempa dispeciĝo de glacitavolo (A: debacle)
~blinko (N) = blinko (N) (pref.) : ennuba respeguliĝo
de glacio
~monto: vasta flotanta glacibloko (A: iceberg)
~umo: glacitavolo super aviadila surfaco (A: icing)
de~umigo: forigo de glacitavolo de aviadila surfaco
(A: deicing)
~iĝinta ncgo = firno (N) (A: firn)
~iĝinta roso = rejfo (N) (A: rime) (G: Reif)
~iĝinta ncbulo = prujno (PV) (A: hoar frost)
~nebulo: aero plena de ŝvebantaj glacieretoĵ (A:
icemist)
~prismoj (N) : precipito de etaĵ glacieroj ne disbranĉigitaj (A : lce needles)
Giatiso (N) : superglaciiĝo de grundo (A : glazed frost) (G :
Glatteis)
Glaisher-stativo : stativo por eksponi termometron
G lcĉcro (N): konstanta glacitavolo en valoj inter montoj
(G: Gletscher)
~ a brizo: malvarma vento sur ~ a dek'ivo
Gliso (N) : senfrikcia movo de ia korpo (aeramaso) sur
surfaco de alia korpo (aeramaso)
aero~o : kiinita fluo de aeramaso supren aŭ malsupren
~ a surfaco : surfaco de klinita intermovo de aeramasoj
Glitkalkulilo pilotbalona = kalkulstango: aparato por
kalkulado de altaj ventrapidoj
G litsk a lo de Gold: skalo de termometro fiksita al marnivela barometro
Globfulmo: sferforma koncentriĝo de elektra energio
Goifa fiuo : transatlantika marfluego
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Goniometro (S); ilo por mezurl klinangulon inter du
surfacoj
. , ,
Grado (PV): dividero de iu aparataĵkalo
termo~o laŭ Celsius, Rĉaumur, Fahrenheit, Kelvin
~o"ago: unuo por komparo de ĉiutaga temperatura
varlado (A: degree day)
__
Gradiento (S) (ĝenerala nocio) : vario de lu elemento lau
unuo de longo en difinita direkto
~ a vento: vento kiu komplementas la aerpreman venton
vcrtikala termo~o: temperatura falo per unuo de alto
aerprema ~o: prema falo je 100 lcm de horlzontala
Grafiko (PV): arto reprezenti rilatojn inter grandoj per
~ajo'b(PV) = dlagramo: kurblinio esprimanta rilaton
inter fenomenaj ŝanĝoj
Grajlo (PV) : maldikgraĵna haĵlo (G : Frostgraupel)
-grafo: pseŭda sufikso pri registrilo, ekz. tele~o,
anemo~o
Gramo: unuo de maso
~ckalorio: unuo de kaloro
-gramo: pseŭda sufikso pri diagramo au registnlfolio,
ekz. te'e~o, radio~o, ema~o, nomo~o
Gravito (PV): tirforto inter materiaĵ korpoĵ specife al
tera centro aŭ al aliaj ĉielkorpoj
~ a energio, ĝustigo, ondo, potenclalo, ktp
Grcgaio: vento en la Mediteraneo
Grundo (PV): supra tertavolo lau ĝiaj kvalitoj por
agrokulturo
frida ~o: tersurfaco kun subnula temperaturo
sur~a frosto: falo de temperaturo al 0" C
~ostata indekso: indeksn kun 10 numeraj indicoj por
diversaĵ statoj de grundo
Gruzglacio (N) : dispeciĝinta glacio (A : frazzle ice)
G
Gencrala (PV): tutampleksa
„v,=„r vatoi
~ a bildo: klimata bildo lau vastareaj observajoĵ
~ a inferenco: dedukto pri probabla vetera evoluo
~a prognozo: vastarea antaŭdiro pri vetero
~a prcmŝanĝo: vastarea kresko aŭ falo de premo (A.
surge)
Gustigo: normigo de aparato
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H

Ilaaro: marborda nebulo en Skotlando
Habubo: polvovento en Sudano
Hajlo (PV): preeipito de glacierctoj (A: hail)
~ero: peco de hajlo (A: hailstone)
~neĝo (PV) : = Krupio (N) : mola hajlo (G : Graupel)
(A : soft hail)
H aloo (PV) : lumringo kaŭzata de refrakto de radioj
suna ~o : kolora ĉirkaŭsuna lumringo
luna ~o : blanka ĉirkaŭluna Iumringo
narmatano: malhumida vento en Mezafriko
Hnrniona analizo: esplorado de vetermapa grafikaĵo laŭ
Fourier
Hazo (N) : polva nebulo kun videblo ĝis malpli ol 1000
metroj (A: haze)
Hello- : pseŭda prefikso pri sunluma radiado
~grafo (S) = sunografo: registrilo de ĉiutaga sunhela
daŭro
~ g r a f io (S): telekomunika metodo pere de lumsignaloj
Helmo: frida eosta vento en Kumberlando
Heterosfero : atmosfera tavolo 100 ĝis 800 km alta
Heaviside (Hevisajd) -tavolo = E-tavolo : parto de jonosfero 100 ĝis 225 km alta
H idro- : pseŭda prefikso pri fluidajo
~ m c tr o : ilo por mezuri denson dc fluidaĵoj
~metrio (PV): scienco pri mezurado de kvanto de
fluidaĵoj
~skopo (S): observilo de mara fundo
~grafio (S): scienco pri stato de maroj
~dinamiko (S): branĉo de fiziko pri fluo de likvaĵoj
~meteo: vetera elemento kaŭzata de aerhumido, ekz.
nebulo, pluvo, roso
~ lo g io : scienco pri kvantaj leĝoj cn ln hidrosfero
~sfcro: ekvivalenta akvotavolo en la terkrusto
Ilidrarga oscilo de barometro = piŝtonado (A: pumping)
Hieto- : pseŭda prefikso pri precipitaĵoj
~grafo: registrilo de eiutaga pluvokvanto
Higro- : pseŭda prefikso pri humido
~grafo (S) : registrilo de aera humido
~metro (PV) : ilo por mezuri aeran rosopunkton kaj
humidon
~skopo (PV>; indikilo de aerhumido
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~skopia akvo : grunda humido ensorbita el la aero
har~metro : mezurilo de humido pere de ensorba harfasko
~termometro = Lambrecht polimetro
Hipso- : pseŭda prefikso pri alteco
~mctro (S): ilo por mezuri alton pere de boigrado
de akvo
Homosfcro: atmosfera tavolo ĝis 100 km alta kun homogena aera konsisto
Horo (PV): unuo de tempo
~korekto = horĝustigo (A: eguation of time)
sidcra ~sistemo: preciza horsistemo laŭ stela tempo
fuza ~sistemo: sistemo de loka tempo inter ĉiuj 15°
meridianoj
Horizonto (PV) : cirkla limo de videbla tersurfaco
videbla ~o: horizonto observebla de surmara ŝipo
~ a subiĝo (S): optika fenomeno; angulo inter horizontalo kaj videbla ~o (A: dip)
~ a ŝajnleviĝo: optika fenomeno (A: looming)
Ilumida (PV) : vaporoza aŭ vaporkovrita (kp. seka)
absoluta ~o: maso de akvovaporo en unuo de aervolumeno
relativa ~o: grado de aera humideco
~ a acro: aero kun pli ol 85°/o de relativa humido
mai~a acro: aero kun malpii ol 60% da humido
~miksa proporcio = ~ozo : proporcio de akvovaporo al
seka aero
I

Incido (PV); falo de lumradio al korpa surfaco
~ a anguio: angulo inter lumradio kaj surfnco
In dekso (PV): laŭorda listo aŭ tabeio, detalanta klasifikon
Boforta vctcr~o: indekso kun indicoj de majuskloj kaj
minuskloj
Boforta vent~o: indekso kun numeraj indicoj 0 ĝis 12
~oj konveneiaj de arideco, marondiĝo, geomagnetismo,
nebulozeco, aera cirkulado, k.a,
Indico: detalo de indekso, signero
In d ik i (PV): precize montri
~ilo: parto de aparato movebla rllate al skalo
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~ila ckarto: devio de ĝusta valoro pro malpreciza
observo
~ila korckto: ĝustigo de la observita valoro
Infraruĝa: lonfonda nevidebla parto de lumspektro
Inkremento (N): vaiorkresko, aidonaĵo
Interfero (S): interago de lumfaskoj
Intermita (PV): periode interrompata
Intcrpolo (PV): takso de grando inter donitaj grandoj laŭ
kalkulo, grafikajo aŭ tabelo
Intcrvalo (PV): intertempo aŭ interspaco
Inversa (PV): kontraŭa
Invcrsio (S): ŝanĝo de direkto al kontraŭa
surfaca ~o (S): ĉegrunda renversiĝo de temperaturo
(A: ground inversion)
vent~o (N): pli 0] 90" ŝanĝo de fludirekto intcr ĉegrunda
vento kaj supra aerfluo
Inundo (PV): subakviĝo de grundo pcr alta tajdo aŭ rivera
superpleniĝo (A: flood)
Irigacio (PV): konduko de akvo al agrokultura kampo
Irizo (PV): delikata koloriĝo pro refrakto de lumo
~aj nuboj : nuboj kun diversforma koloriĝo de la
randoj
Izalobaro: egala vario de prema pradiento
~ a vcnto : ventkomponento kaŭzata de premŝanĝo
Izalotcrmo: egala vario de temperaturo
Izo- : prefikso pri egaleco
Izola nubo: nubo sen kontakto kun alia
Izo anemono:
(zo anomalo:
Izo baro:
Izo bronto:
Izo entropo:
Izo feno:
Izo foto:
Izo geotermo:
Izo gono:
Izo helo:
Izo hieto:
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IZOGRAMOJ OFTE CZATAJ
sama meza ventrapido
sama devio el la mezvaloro
sama aerpremo
sama ektondra lempo
sama entropio
sama ekesto de sezonoĵ
sama lumhela potenco
sama surfaca temperaturo
sama ventodirekto aŭ magneta dekliniĝo
sama daŭro de sunhelo
sam» precipito

(zo hipso:
Izo hurnido:
(zo kasmo:
Izo keraniko:
Izo kimeno:
Izo kiono:
Izo klino:
Izo maro:
izo morfo:
Izo nefo:
Izo ombro:
Izo pekto:
Izo pikno:
Izo pleto:
Izo rosotermo:
Izo stero:
Izo tero:
Izo tako:
Izo talanto:
Izo termo:
Izo tono:
Izo tropo:
Izo velo:

sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama
sama

geopotencialo
humido
ofteco de aŭroroj
ofteco de ŝlormoj
dumvintra martemperaturo
nombro de neĝotagoj
magneta subkliniĝo
pluvkvanto
formo de kristaloj
nubozeco
akvovaporiĝo
glaciiĝo
denso
D-faktoro
rosopunkto
aerspaco
dumsomera martemperaturo
malglacitĝo
temperatura diferenco ĉiumonate
meztemperaturo
osmoza tensio
eco en ĉiu direkto
ventrapido

J
Jaro (PV): periodo de ĉirkaŭsuna clrkulado de la tero
kalcndara ~o: plennombro da tagoj. 365 aŭ 366
sidera ~o: preciza laŭstela daŭro de tera ĉirkaŭsuna
cirkulado
~ l i b r o metea: listo de la tutmonda staciaro (F: rĉseau
mondial)
Jono (PV): rapidmova atomparto kun elektra ŝarĝo dum
elektra kurento
~osfcro: plej supra atmosfera tavolo, 100 ĝis 500 km
alta
J
Jiro (N): dekstruma ventoturno (F: Dextrogyre) (A:
veering)
mal~o: maldekstruma ventoturno (F: Levogyre) (A:
backing)
Julo: unuo de elektra energio
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K
Kaĵto (S): halta senmotora aerodino
~balono : ankrigita, gasplena aerostato kun stabiligiloj
Kalcndaro (PV): sistema divido de tempo
~o Gregoria, Julia
rikolta ~o, precipita ~o : speeialaj ~oj por agronomoj
Kalkulstango pilotbalona : glitkalkulilo por altaj ventoj
Kalibrigi = laŭnormigi: ĝustigi al preciza diametro
Kalino (S): varma nebulo (A: heat mist) (H: calina)
Kalmo (S): kompleta senmoviĝo de aeramasoj (A: calm)
ckvatora ~o = doldrumo (N)
Kaloro (N>: varmoenergio kaŭzata per movoj de molekuloj (F: chaleur)
~balaneo: termobalanco de kaloro pro advekcio, ekz.
ekvilibro de varmo devena el suno kaj tero
latcnta ~o: ensorbata aŭ ellasata dum ŝanĝo de stato
latenta (ridiĝa ~o: kalorkvanto ensorbata dum fandiĝo
de glacio
~mctro (S): mezurilo por la specifa kaloro necesa por
altigi la temperaturon de likvaĵo je 1° C
Kalorio: mezurunuo de kaloro
Kamsino: varma vento en Egiptujo
Katabata vcnlo: dekliva descenda vento kaŭzata de
konvekcio
Katatcrmomctro (S): mezurilo de kalorperdo kaĵ ĝia
influo je homa sano
Kaŭlo (N) : Montpinto kun konstanta glacitegmento (A •
cowl)
Kcrnarko: cirkumzenita haloo, malofte observata
Kcw-barometro : portebla barometro
Kincmatografio mctea: nubobservado pere de malrapida
filmado
Kimatologio (S): scienco pri ondoformoj en atmosfero
Kirlo (PV) = flukirlo: rotacia fluo (A: eddy)
~ofiuo: linio de flukirloj
~ovcnto: malvasta aerkirliĝo (A: whirlwind)
~ a viskcco: kinetika eco de kirloflua aero
Klimato (PV): regiona sumo de veteraj elementoj, laŭ
longtempa vidpunkto
~ogramo: grafika prezentado de regiona klimato
~a.i zonoj: ekvatora, tropika, moderaj, borealaj, polusaj
al~iĝo (PV): kutimiĝo kaj adaptiĝo al klimataj kondiĉoĵ
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~otcrapio: kuracado per klimata influo
~aj indcksoj: klasifikoj de klimato laŭ diversaj aŭtoroj
Klimatologio: branĉo de meteologio, studo pri klimatoj
matematika ~o: studo bazita sur tera solarizo
acramasa ~o : studo de vastaj aeramasoj
megatcrma ~o: scienco pri longperiodaj devioj de
klimato
~ a atlaso: maparo pri distribuo de klimataj elemenloj
Kodo = leĝaro: leĝa terminaro (ne rek.)
Kojno de altapremo: langforma alto inter du proksimaj
depresioj (A: rid;_e)
Kolono (PV); longa vertikala formo de iu substanco
akvo~o: akvo levita el marsurfaco per trombo
sablo~o: sablo levita el dezerto per kirlovento
Kompaso (PV) : aparato kun magneta indikilo direlctita
norden
~aj direktoj: norda (N), suda (S), eosta (E), vestra (V)
Kompensigo (PV): ĝustigo de aparato aŭ de grando al
normo
Konao : kirla polvovento en Havaja insularo
Kondcnso: ŝanĝo el vapora al iikva stato
~ajoj nevidcblaj (A : occult precipitation) (vd. spurpluvo)
~ a kerno: humidokolekta polvero aŭ glaciero
~iĝnivclo = ~iĝpunkto: temperaturo de kondensiĝo
dum adiabata ekspansio
Konstelacio (PV): grupo da steloj
Kontinenteco: stabila mezkontinenta klimato pro malproksimeco al la maro
Koutcso (N): kirliĝa nubo super la Etna deklivo (I:
Contessa di vento)
Kontraŭ- : prefikso pri kontraŭa agado aŭ influo, ekz.
~frosta. ~venta, k.a. (kp. anti-)
Konvckcio (S): vertikalc ascenda aerfluo pro varmiĝo de
la suba tersurfaco (kp. advekcio)
~ a pluvo: pluvo kaŭzata de ascenda aerfluo
aŭto~o: spontanea vertikala aerfluo
Konvekto (S>: propago de kaloro tra likva medio
Konvcrĝo mctea: horizontala interproksimiĝo de aerfluoj
aŭ izolinioj (kp. diverĝo)
Konvcrto (N): transkalkulo de valoro al aliaj unuoĵ
Korelativo: interrilato de kvantoj kaj observaĵoj
Koriolaj fcnomenoj: fenomenoj kaŭzataj de terrotacio,
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ekz. ~ a akcelo, forto, devio, parametro, k.a.
Korodo (PV) : kemia difektado de metala surfaco
K oroiio (N): koloraj ringoj pro difraktaj lumradloĵ (kp.
krono)
~ a radiado: energio venanta el apudsuna spaco
~ a polvo: etaj solideroj ŝvebantaj en kosma spaco
Kosma radiado : radiado ricevata el ekstere de nia
pianedaro
Krepusko (PV): vespera lumŝanĝa periodo (A: tvvilight)
~ a j radioj: diverĝaj lumradioj el sub ia horizonto
~ a lumo = ĉiela postlumo
~ a arko: arko aperanta dum sunleviĝo je altitudo de
3» aŭ 4"
~ a j koioroĵ: refraktaĵ koloroj de ĉielo aŭ montpintoĵ
Krcsto = vcrtckso (N); akso de kojno de altaprema
rer iono en ciklona fronto
Kriologio: scienco pri fridiĝo de likvoj
Krono (PV): ĉirkaŭkapa fiorringo (ne rek.) (G: Kranz)
(kp. korono)
glor~o: aŭreolo de sanktuloj (ne rek.) (A : glory)
(nimbo pref.)
Krono- : pseŭda prefikso pri tempo kaĵ datoj
~omctro: preciza tempomezurilo (A: chronometer)
Krupio (N) = hajlncĝo (PV) : mola hajlo (G : Graupel)
Kumuluso (PV): kompakta nubo
Kumulonimbuso: tondra nubo
Kurbo (PV): nerekta linio
~adaptigo: glatigo de grafikaĵo
§ to r m ~ lĝ o (N): ŝanĝo de dlrekto de ĉiklona vojo
Kurcnto (PV): elcktrofluo tra kondukilo
tcraj ~oj: kurentoj en la terkrusto dum magnetaj
Stormoj
Kuroŝivo: marfluego en la Japana maro
Kvicto (PV) = kalmo: senmoveco de aeramaso
~ i vctcro: senvento, ventostagno
L

Labilo (N): nestabila atmosfero kun gradiento pli ol
adiabata
Lagrange-transformigo (S): matematika procedo en
hidrodinamiko
Lambrecht-polimetro : komblna higro- kaj termometro
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Latenta (PV): kafiita, nevidebla sed ekzistanta
~ a nestabilo: kondiĉa nestabilo rilata al alto
~ a kaloro: kalorkvanto ensorbata aŭ ellasata dum
statoŝanĝo de medio
Latitudo (PV): grada dlstanco de iu loko al ekvatoro,
ekz. alta, meza, mezaita
Lavango (PV): subita falo de amaso de glacio kaj neĝo
el monta deklivo
~ a vcnlo: loka ventego post okazinta lavango
~ a pluvo = pluvtorcnto: subita pluvego (A: cioud burst)
Lazuro (PV) : blua koloro de !a ĉielo
Lentoforma nubo (S) : ĉapnubo (A : lenticular cloud)
Lesteo: vento en Madeiro
Levanto: vento en Gibraltaro kaĵ Kanaria insularo
Levcĉo: vento en Hispanujo
Liflanko (S): ŝirmita flanko de montaro kun malhumida
klimato
Liflanka ondaro (S): ŝirmitaj ondoj (A: leewaves)
Likva (PV): flueca, malsolida
supervarmigita ~ajo : likvaĵo super la vaporiĝa temperaturo
subfridigita ~aĵo : iikvaĵo sub la frida temperaturo
Llmo (PV>: finloko de iu spaco aŭ tempo
~ometro: ilo por mezuri distancon al objekto (A:
limit gauge)
~ de vidcblo : maksimuma distanco de klara observado
per ~ometro
Linio de skvaloj = skvalfronto (A : linesquall)
Litc- (N) : pseŭda prefikso pri solidaĵo
~meteoro : meteoro e! solidaj polveroj (A : lithometeor)
~ s f c r o : ekvivalenta solida tavolo de la terkrusto
Litro : unuo de volumena enhavo
-lizo : pseŭda sufikso pri nuliĝo, ekz. ciklono~o, fronto~o
fronto~o
Lizimetro : ilo por mezurl pluvan perkolaton
Logaritma spiralo (PV): matematika kurbo laŭ klu la
ventrapido kreskas kun la alto
-logo : pseŭda sufikso pri scienculo, ekz. geo~o, meteo~o
k.a.
Loka (PV): malvastarea
~ a horsistemo: tempo uzata en 15" larĝa intermeridiana
fuzo
~ a klimato: klimato rilata al difinita distrikto
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Longitudo (PV): angulo inter loka kaj Grinviĉa meridianoj
Lumo (PV): radiado sentebla per okulo
infraruĝa ~o: nevideblaj longondaj radioj en lumspektro
ultravioia ~o: nevideblaj mallongondaj radioj en lumspektro
supcralpa ~o: krepuska lumiĝo de neĝkovritaj montpintoj (G : Alpenglŭhn).
post~o: postkrepuska lumiĝo de nuboj
~ a j makuloj: enĉielaj ŝajnrellektoj de suno (A: sun
dogs)
Luminesko: iumelsendo pro kemia reago (kp. Iluoresko)
mara ~o: lumelsendo el marsurlaco kaŭzata de mikroorganismoj
Luno (PV): satelito de nia terglobo
~ a kaicndaro: tempodivido bazita sur la luna cirkulado
ĉirkaŭ la tergiobo
~ a monato: periodo de kompleta cirkulado de la iuno
videbla el tero
sidera ~periodo : lunperiodo rilata al astraro
sinoda ~periodo: lunperiodo rilata al lunfazoj
~fazoj: novluno, plenluno, lunkvaronoj
~ a j perturboj: neregulaĵoj ĉe la cirkulado de la luno
Lustro (N) = jarkvino : 5-jara periodo uzata en meteaj
statistikoj (L : lustrum)
M
Maestro: vento en Adriatika maro
Magncto (PV): objekto (peco da ŝtaio) havanta povon
altiri feron
~ a dekliniĝo (S): horizontala devio 'D' de la norda
direkto
~ a subkliniĝo: devio 'S' sub la horizontala direkto de
libere movebla magneto
~oforto: horizontala 'H' kaj vertikala 'V' fortoj devenaj
de magneto
~ografo: 3-magneta aparato por registri la grandojn
D, S, H, V.
~ogramo: registra folio de magnetografo
ter~ismo: fenomeno kaŭzanta tersurfacan ~okampon
~ a ŝtormo : tuttera magnetokampa perturbo
~ a indekso = ~ a karakterizo kun indicoj 0, 1, 2
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Makro- : prefikso pri grandeco
~kllmatologio: scienco prl vastspacaj klimataj elamentoj
Makslmo (PV): preciza esprimo de iu prlncipo
veter~o : proverbo rilata al vetero
Maksimumo: plej granda kvanto aŭ valoro
~kvadrata metodo: matematika procedo por ekarta
kompensigo
Makuio: senluma loko sur hela fono
sun~oj: malhelaj kampoj sur sunsurfaco
lum~oĵ: ŝajnreflektoj en ĉielo de Ia suno aŭ luno
Maljiro (N>: maldekstruma ventoturno (A: backing)
(kp. ĵiro)
Malmultpluvo: nesufiĉo da pluvo por agrokulturo
~ a kiimato, sezono, periodo, k.a.
Malpuro atmosfcra: enaera fumo, planktona polvo (kp.
aerosolo)
Maisekaĵo: grunda akvozo
Mamatuso: mamforma nubo
Mamatokuinuluso: nubo kun marmoraspekta bazo (A:
pocky cloud)
Manometro (PV): ilo por mezuri premon en gaso
Maro (PV) : akvokovrita parto de la terglobo, iarĝe ligita
kun aliaj akvokovritaj terenoj
~brizo: demara aerfluo
~flucgo: konstanta fluo de vastaj akvoamasoj
~tempcraturo: temperaturo ĉe ia marsurfaco
~bordo: ĉemara terlimo
~onda indekso kun numeraj indicoj 0 ĝis 9, (vd. marondiĝan liston)
~ondiĝo = svelo (N): ondiĝo kaŭzata de distanca vento
~nivelo: alto ĉe marsurfaco
~poiusa aero = M.P.A.: depolusa supermara aerfluo
Mapo (PV): geografia karto
~diagramo : mapo kun surpresita grafikaĵaro de
izolinioj
klimatologia ~o: mapo montranta distribuon de iu
meteo
Marguies-formulo: formulo pri surfaca nekontinuo de
frontoj
Marprofunda termometro kaj termografo
Marsden-kvadrato: mapa subdivido de oceana surfaco
Maso (PV): kvanto de materio en korpo
Mateno: komenca parto de tago
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~ruĝo — aŭroro: ĉiela koloriĝo
Mega- : prelikso por miliono aŭ grandeco
~dino: unuo de lorto egala al unu miliono da dinoj
~term a kllmato: klimato studata pri la longtempa
evoluo de meteoĵ
Mejio: unuo de distanco (brita)
mar~o : sesdekono de grado ĉe la ekvatoro
Menisko: kurba surfaco de likvajo en tubeto
Meridiano (PV): ĉefa cirklo sur terglobo tra la polusoĵ
Merkatora projekcio: mapdesegna metodo laŭ Merkator
Mcteo (N) : atmosfera elemento aŭ fenomeno riiata al
klimato kaj vetero ekz. humido, nubo, vento
~averto : prognozo pri danĝera vetersituacio
~bulteno : perioda veterprognozo
~grafo : registrilo de iu ajn meteo
~gramo (S) : desegnaĵo de veterevoluo ĉe iu stacio (G :
Meteogramm)
~Iogo : spertulo pri atmosferaj fenomenoj kaj ia vetero
~ stacio : oficiaia observejo de meteaĵ fenomenoĵ
(F: meteo)
Mcteologio: scienco pri atmosferaj fenomenoj kaj
elementoĵ
aeronaŭtika ~o (S): branĉo de ~o aplikata al aviado
dinamika ~o (S): branĉo de ~o pri aermovaj fenomenoj
ekspcrimenta ~o: branĉo de ~o uzanta laboratoriaĵn
metodojn
sinoptika ~o: vastspaca studo de meteaj fenomenoj
okazantaj samtempe
Mcteoro: sablero aŭ ŝtono vaganta tra interspaco de nia
planedaro
~ŝtono (PV) = aeroiito: mondspaca korpo falinta
teren (A : meteorite)
Metro (PV): unuo de longo
dinamika ~o : unuo egalvalora al 10s ergoĵ
geopotcnciala ~o : energio de masunuo falanta unu
metron ĉe marnivelo = 0,98 gd.m.
-metro (PV) : pseŭda sufikso pri mezurilo, ekz. mano~o,
termo~o, k.a.
Mczo (PVX punkto egaldistanca de la ekstremaĵoj
~kvadrata ekarto: mezumo por devioj ĉe ekartokalkulado
~klimatologio : scienco pri lokaj meteaj kondiĉoj
162

~ a tempo: egaligita loka horsistemo
~osfero: aertavolo inter 40 kaj 80 km alta
~opaŭzo: supra limo de ~osfero
Mczumo = avcraĝo: vd. mezkvadrata ekarto
Mczanto (L): duonsumo de maksimuma kaj minimuma
vaioroj (A: median)
Mikro- : prefikso por milionono a ŭ malgrandeco
~skopo: aparato ebliganta observadon de etaj Icorpoj
~klimato : klimata modifo en malvasta specifa spaco
~klimatologio: laboratoriaj observadoj sur malvastaĵ
spacoĵ
~baro: milono de milibaro
~barografo: registrilo de etaj premŝanĝoj
~sismoj: kontinuaĵ etaj tertremoj
Milibaro: unuo de atmosfera premo = 0.75 mm Hg,
simb. "mb"
Minlmumo: malpleĵ alta valoro de iu grando
~o metea : regiono okupita de sistemo de nialaltapremo
Minimumkvadrata regulo: matematika metodo pri kalkulado kun ekartoj
Miraĝo: vldiluzia fenomeno pro liima refrakto dum ĝia
paso tra nehomogena aertavolo
Mistralo (PV): malvarma vento en suda Francujo
Modvaioro: plej ofte okazanta grando
Molo (N): specifa molekuia pezo
Monato (PV): tempa periodo, dekduono de jaro
kalcndara ~o: plentaga periodo, 28 gis 31 tagoĵ
sinoda ~o: observebla preciza periodo inter du novlunaj fazoj, proksimume 29'/« tagoj
sidcra ~o: turniĝperiodo de luno rilate al astraro
proksimume 27'/« tagoj
Monda Meteoiogia Organizo (M.M.O.): apartenanta al
U.N.O.
Morsa signaro: telekomunika alfabeto el strekoj lcaj
punktoj, laŭ Morse
Musono (PV) : ventego en Azio kies direkto ŝanĝiĝas laŭ
sezonoj (Monsumo, S, ne rek.)
~ a pluvo, klimato, nubo, vento, k.a.
N

Nadlro (PV): ĉielcentro de la kontraŭobserva hemisfero
Nebulo (PV) : atmosfero kun ŝvebantaj akvogutetoj (A :
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Nipher-ŝirmilo: ventŝirmilo de pliivometro
Nitrogcno : gasa komponento de aero
Nivo- : pseŭda prefikso pri neĝo
~metro (S) = neĝometro
Nivelo (PV): horizoutala ebeno (A: level)
~linioj = izohipsoj
Nodo (S): unuo de ŝipvetura rapido, po marmejlo en horo
Nokto (PV): malhela periodo de diurno
~ a radiado : konstanta malforta aŭroro
Nomogramo : kalkulheipa diagramo
Normo (PV): konsentita grando por fari komparojn
~ a atmosfero: teoria atmosfero kun ĉiuj normaj
kvalitoj
~ a ekartolcĝo: matematika formulo pri ekartoj
~ a dcvio = ckarto: devio kalkulita per konvencia
metodo
~ a tempo = ioka meza horsistcmo
laŭ~igo (S) = kalibrigo : ĝustigo de aparato
Nortcro : vento en Texas kaj Centra Amerilco (A : norther) (Hisp : norte)
Nubo (PV): videbla amasiĝo de densa nebulo en supra
aero
~ a j tipoj: ĉefaĵ karakterizoj de nuboj
~aj specoj : specoj de nuboj laŭ formo, strukturo kaj
grando
~a,j varioj: varioj de nuboj laŭ travideblo kaj makroskopa elemento
~lumiĝo: elnuba radiado
~cnŝprucigo : injekto de etaj kristaloj en nubon por
pluvinstigo (A: seeding)
~rcflcktoro: lampo jetanta fortan lumfaskon al nubbazo
~ŝvelajo (S): branĉa nuboparto, aperanta pro aera
nestabilo
~clio: nuba refiekto de radiaj ondoj
plen~a tago aŭ ĉieio : tago kun nubtego de indico 8/8
(A: overcast sky)
~oza ĉiclo : ĉielo mezgrade nubkovrita
Nubtega indckso dc Bofort: klasifiko de nubkovriĝo per
frakciaj indicoj 1/8 gis 8/8
Nukico dc glaciiĝo: polvero kolektnnta aerhumidon
Nuincra ltvanto = skalaro <S>: sendirekta grando
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o
Objckliva prognozado, farata laŭ fiksa numera regulo
Observi (PV): atente rigardi por esploradi per aŭ sen
instrumentoĵ
veter~a flugo: specifa flugo de aviadilo kun registriloj
vetcr~a ŝipo: oceana meteostacio
sol~isto: ununura meteologo ĉe stacio
Occano (PV): vasta marsurfaco sur terglobo
~ a fluego: daŭra kaj vasta akvofluo cn oceano
~ a veterŝipo: ŝipstacio eklpita por veterobservado
~ografio (PV): scienco pri oceanaj fenomenoj
Okcidcnto: landoj kuŝantaj vestre de Azio (kp. vestro)
Okluso (S): levigo de varma aero per malvarma fronto
sekvanta ĝin (kp. sekluso)
Okslgeno : gasa komponento de aero
Ombro (PV) : spaco ŝirmita de lumo
tcr~o : malluma konuso en spaco konstraŭsune de la
terglobo
cn~a tempcraturo : temperaturo de termometro ŝirmita
kontraŭ lumo
Ondo (PV): perioda oscilo de akvosurfaco aŭ aeramaso
~olongo (S): distanco inter du samfazaj punktoj de
ondo, simb. 'X'
~amplitudo: duondistanco inter ekstremaĵ pozicloj
~rapido: tempa intervalo inter du samaj fazoj de ondo
~okresto — ~vcrtekso: plej supra punkto de ondo
~otrogo: plej malsupra punkto de ondo
~ a kurblinio = ~forma grafikaĵo (laŭ y = sin x)
Optiko (PV): branĉo de fiziko pri lumaj fenomenoj
~ a j fcnoincnoj: ĉiellazuro, haloo, korono, aŭroro ĉielarko, k.a.
Oriento (PV): Aziaj landoj kuŝantaj eoste de Eŭropo (kp.
eosto)
~ a kulturo, lingvo, popolo, k.a.
Oricntiĝi (PV): determini la sekvatan direkton
Orografia vento: vento influata de lokaj montformoj
~ a konverĝo, okluso, nubo, ciklongenezo, k.a.
Ozono (PV) : alotropa formo de oksigeno en aero
~ometro: mezurilo de ozonozo pere de fotoelektra ĉelo
~osfcro: atmosfera tavolo kun pleĵ granda ozonhavo
(12 ĝis 18 km alta)
-oza (S) ; sufikso pri enhavo, ekz. saloza. vaporoza, ktp.
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P
Pakiso (N): dispeciflta glacltavolo (A: pack Ice)
Paleo- : pseŭda prefikso pri praepoko
~klimatoiogio: studo pri klimato en praepokoĵ
Paliuso (N): pluva vutila nubo super nimbostratuso
(L: pallum)
Pampero: ventego en Urugvajo
Paralakso (S): ŝajna ŝanĝo de pozicio de objekto
~ a ckarto: eraro pro oblikva observado de indikilo
Parametro (PV): konstanta grando ĉe variantoj
Parahelio (S): apudsuna lummakulo
~ a haloo: horizontala ĉielringo tra la suna altitudo
Parantihelio (S) : kontraŭsuna lummakulo
Paraselcno (S): apudluna lummakulo
~ a h a io o : horizontala ĉielringo tra la luna allitudo
Parantiscleno (S): kontraŭluna lummakulo
Pasatoj (N): regulaj ventoj blovantaj en tropikaj zonoĵ
al ekvatoro de NE — norde, kaj de SE — sude de la
ekvatoro (trado, PV, ne rek.) (G : Passaten)
~ a regiono, limo, zono, pluvo, tavolo, nuboj k.t.p.
kontraŭ~o: vento super pasato blovanta en kontraŭa
direkto al ĝi
-paŭzo : pseŭda sufilcso pri divida surfaco inter atmosferaj tavoloj, ekz. trop~o, strato~o, k.a.
Perihclio: punkto ĉe tera orbito plej proksima al la suno
P crio d o (PV); tempodaŭro, nombro da sinsekvaj tagoj
~cco: regula tempa variado
~ogramo de Schuster: statistika metodo por difini ~ajn
variojn
Pcrkolato (S): penetrado de surfaca akvo en grundon
(A: percolation)
Permafrosto (N) : daŭra frosteco de grundo
Persistemo: longdaŭra ekzisto de fenomeno
Persona ckarto: ripeta neprecizo de iu observlsto
Pcrturbo (PV): rompo de reguleco de fenomeno
mar~oj: neregulaĵ ondiĝoj
atmosfcraj ~oj (S) : neregulaj aerfluoj
radio~oj: ĝenaj bruoj dum radiodisaŭdigo (A: atmospherics) (atmosferajoj, S. ne rek.)
akvaj ~oj: kirliĝo de akvo kies flurapido superas certan
gradon
Pikno- : pseŭda prefikso pri likvodenso
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~omclro (S) : ilo por mezuri likvodenson
Pileuso (N) = ĉapnubo : kapuĉoforma nubo super
kumuluso (L : pileus)
Piiotbalono: libera baloneto por esplorado de supraĵ
atmosferaj tavoloj
Piranometro : speco de pirheliometro por mezuri ĉielan
radiadon
Pirgcomctro (S): ilo por mezuri noktan terradiadon
Pirheliomctro (S) : ilo por mezuri rektan sunradiadon
Piŝtonado: hidrarga oscilo en barometro
Pitota tubo: tubforma rapidometro uzata ĉe aviadilo
Planktono (S) : mikroorganismoj ŝvebantaj en aero kaj en
maro
Pliaĵo = inkremcnto: pligrandiĝo de grando
Pluvo (PV): precipito de akvogutoj (F: pluie)
~eto: etguta pluvo
~oinctro: iio por mezuri precipitaĵan kvanton (G:
Pluviometer)
~ografo: registrilo de nivelo en akvokolekta tubo
~arko: ĉieiarko okazanta pro lumrefrakto (A: rainbovv)
~ostriaro: striaro en luma spektro pro aera humido
(A: ralnbands)
~insligo : piuvfarado pere de nubŝprucigo per arĝentajodidaj kristaloj
~okvanto ĝenerala, regiona, perioda, k.a.
~torcnto: subita pluvego kun tondro (A: cioud burst)
nebul~o (S) = drizeio (N) : pluvo de muldikaj pluveroj
neĝo~o = slito (N) : precipito de malseka neĝo (A :
sleet)
sango~o : rugsabloza ~o
~manka sezono: periodo de pli ol 15 tagoj sen pluvo
(A: drought)
spur~o : precipito nemezurebla pro gia malgranda
kvanto
~ŝirmita arco : malmultpluva regiono ĉeflanka de
montaro
fridigita ~o : pluvogutoj de subnula temperaturo
~kolekta bascno : dreniĝareo ĉirkaŭita de altaĵoj
~kolckta dividiĝo: altaĵo inter drenareoj
~ a sezono: sezono de pluvo en tropikaj regionoj
~ a tago: diurno kun pli ol 0.2 mm da pluvo
~ a pcriodo: 15 sinsekvaj pluvaĵ tagoj
~crometro: ilo por mezuri grandon de gutetoj
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orografia ~ o : pluvo kaŭzata de ascenda humida aerfluo
~guto = ~ero
Polarizo (PV): orientado de lumondoĵ klu kaŭzas refrakton
aŭ reflekton de ĉielaj lumradioj en sola ebeno
~oskopo: indikilo de luma polarizo
~omctro: ilo por mezuri lokan polarizan proporcion
(A: polarimeter)
Poiimctro de Lambrcclit = higrometro kun termometro
Politropa atmosfcro : atmosfero kun teorle rektlinia termofelo laŭ alto
Polvo (PV): sableroj kaj malpuraĵoĵ en la atmosfero
~omctro (= konimetro, S, ne rek.): nombrllo de polveroj
en unuo de aera voiumeno
~oŝtormo : maldikgrajna sabloŝlormo (A : dust storm)
~ a trombo: konvekcia kirlovento super dczerto (A: dust
devil)
Poluso : ekstrema fino de la terakso (norda, suda) aŭ de iu
alia rimarkinda punkto
~ a aerfluo : frida aeramaso venanta el norda regiono
~ a jaro: konsentita tempo por polusa esplorado
~ a fronto: linio de termoŝanĝo inter polusa kaj tropika
aerfluo
~m ara acrfluo: aerfluo venanta supermare el poluso
sud~a kontincnto = Antarktiko
~ a j cirkloĵ: norda kaj suda cirkloj ĵe 67“ de latitudo
Poniento (S): vento en Gibraltaro
Potencialo (PV): laŭpozicia mezuro de latenta energio
~ a teinpcraturo: temperaturo kiu okazas dum adiabata
premvario
Prccipito (PV) : nesoivebia komponaĵo en likvaĵo kiu
amasigas funde (fizika nocio)
mctca ~o: kondensaĵo de akvo en atmosfero
~ajo,i: akvoelementoj falantaj el nuboj
~akvo: ekvivalenta akvotavolo do la suma precipito
~ aja clcktro: elektra ŝarĝo en guteroj
instigita ~aĵo: precipitaĵo artefarita pere de nubenŝprucigo
~orozio: cirkla diagramo de ~oj
Preciza (PV): detaie determinita, tute ĝusta
~ a mezuro: mezuro kun antaŭe difinita ekarto
Prcmo metca: pezo de aerkolono super unuo de surfaco
atmosfera ~o: aerpremo ĉe marnivelo, 1013 mb
alta~o = alto (uzenda mallongigo) : regiono de anti169

ciklono (A: hlgh)
malalta~o = malalto (uzenda mallonglgo) : depresio,
regiono de ciklono (A: low)
~gradicnto : premfalo kalkulita je certa distanco kaj
direkto
ĝenerala ~ŝanĝo: vastnrea premfalo (A: surge)
Printenipo: jara sczono inter vintro kaj somero
Probabla ekarto: speciale difinita meza ekarto el nombro
da observajoj
Prognozo (PV): antaŭdiro laŭ probablaj kondiĉoj, avizo
vcter~o: antaŭdiro de veterstato
post~o: du aŭ tritaga ~o
sezona ~o: longperioda ~o por pli ol 7 tagoj
solobserva ~o: antaŭdiro fare de sola observisto
Prognosfiko: kolekto de vetermaksimoj (A: weather lore)
Projckcio (PV): mapdesegna metodo, ekz. Merkatora,
ortomorfa, stereografa, k.a.
Prokrasto: memĝustiĝa tempo de aparato (A: lag)
Prujno (PV): mola kovraĵo de glaciiĝinta nebulo (A: hoar
frost)
~ofadenoj: glacikristalaj prujneroj
Pseŭda (PV): falsa. ŝajna
~oailiabato: satura adiabato
~ociruso = ambosnubo
~otajdoj = sejŝoj (N): nivelŝangoj okazantaj ĉe lagoĵ,
elcz. la Geneva (A: Saiche)
Psikro-: pseŭda prefikso prl humido
~mctro (S): higrometro kun duampola termometro
(A: hygrodeik)
~m ctro enspira: psikrometro kun enspirllo
Pura (PV): sen iu materia aldono
atmosfera mal~o: fumo kaj polveroj en la aero
Purgo: vintra ventego, kun neĝo, en Rusuĵo
Purpura lumo (PV): krepuska ĉiellumo
B

Radaro = radiobirilo (pref.) : ilo por determini direkton
kaj distancon de objekto
Radio (PV>: rektlinia propago de elektromagneta energio
(A: ray)
~ado atmosfera, difuza, polariza, aitonda, k.a.
ĉirkaŭsuna ~ado (S) : energielsendo de suno al spaco
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~ a ncbulo, frosto, vetero: meteoj kaŭzataj pro tera
fridiĝo
eltera ~ailo: radiado knŭzanta perdon de tera varmo
kosma ~ado: radiado ricevata el ekstertera spaco
~aktiva (S) : emananta radiumajn korpusklojn
Radio- : pseŭda prefikso pri elektromagneta ondpropago
~fotografio = ~bildigo: radlotranssendo de faksimiloj
~birilo (S) : aparato por serĉado de direkto kaj distanco
de ŝtormoj aŭ de telegrafaĵ dissendoj
~astronomio: studo de steloĵ per esplorado de diversaj
radioj
~nietcologio : studo de vetero per radio
~sondilo = mctcografo : libera meteoesplora balono
kun radioaparato (A : radio sondes)
~sondajo,i: serio de mesaĝoj elsendataj dum esplora
flugo (A: radio sondages)
~eliado: perradia birado por direkto kaj distanco de
objckto (A: radar)
Kafalo (N) = ventofrapo: aerblovo rapide fluktuanta pro
tera frikcio (A: gust) (F: rafale)
Rayleigh (Rejli) -difuzo : lumdifuzo per aermoiekuloj (A :
Rayieigh scattering)
Rcbato (S): vento sur Lago de Genevo
Rcdukto almarnivcla: ĝustiga transformigo de barometraj
observaĵoĵ
Reflekto (PV): respeguliĝo de lumradioj de korpa surfaco
Refluo (S) = malfluso (pref.) : forflua mara tajdo (A : ebb)
Rcfraicto atmosfcra (PV): direktoŝanĝo de lumradioj
pasantnj la atmosferon
~ a j fenomenoj: miraĝo, haloo, pluvarko k.a.
Rcgistra balono: libera, kaŭĉuka baloneto kun meteaj
registriloj
Rcgrcsia ckvacio: iinea interrilato inter du aŭ pluraj
grandoĵ
Rejfo (N): firma kovraĵo de glaciiĝinta roso (G. Reif)
(A: silver thaw = rime)
Reliurbiĝo: direktoŝanĝo de tropika ĉiklono
Renverso (N): pli ol 90° da diferenco de fludirekto inter
la supra kaj malsupra aeramasoj
Rĉseau mondial: mondrelo de meteostacioj
Rescau mondiai: metea internacia ĵarlibro
Rcŝabaro: vento en Kurdistano
Rcvcnfrapo: konlraŭira branĉeto de fulmolinio
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Reynolds-nombro: koeficiento de turbulento en viskeca
fluidaĵo
Reziduo: diferenco inter observita kaj kalkulita valoroj
Rezultanto: geometria sumo de vektoroj
Richardson-nombro: aerodinamilca konstanto
Rikoltvetero: vetero rilata al agrokulturo
~ a stacio : studejo de agrometeaj elementoj
Roso (PV): surgrunda malsekaĵo pro nokta kondensiĝo
~ero : akvoguto estiĝanta nokte sur planto
~lageto: altmonta lago retenanta akvon eĉ dum daŭra
senpluveco
~opunkto: vaporsaturiĝa temperaturo en kontakto kun
akvo (A: dew point)
~omctro: ilo por mezuri kvanton de rosa precipitaĵo
(Drosometro, S, ne rek.)
Rossby-diagramo: aerologia diagramo pri humido kaj
premo
Ruli (PV):
~kumuluso: stratokumuluso
~nubo = arkuso: arko de nuboj (A: roll cloud)
neĝ~ajo.j : moviĝantaj neĝocilindroj
Rutino (PV): kutima procedo
S
Sablo (PV) : malgrandaĵ grajnoj de kvarco
~ŝtormo : dikgrajna polvoŝtormo
~kirlo: kirlovenlo super dezerto (A: dust devll)
Salo (PV) • kemia kombinaĵo de acido kun bazo
niara ~ozcco: salenhavo en akvo ĉe marsurfaco
Sastrugoj (N): neĝondegoj sur gleĉero
Saturo (PV): maksimuma vaporpremo je iu temperaturo
de aero
~ a dcficito: diferenco inter premoj observata kaj
satura
super~o: saturo pli alta ol la norma maksimumo
Schusler-periodogranio: statislika metodo por difini
periodajn variojn
Scintilo (S): trembrilo de astroj
Sejŝoj (N): pseŭdotajdoj sur lagoj, ekz. sur ia Geneva lago
Sejstano: ventego en Persujo
Scka (PV): ne enhavanta akvon, (kp. humida)
grunda mal~aĵo: akvozo de la grundo, perkolita akvo
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instigita ~igo: laŭvola forigo de grunda akvozo (A:
exciccation)
for~iĝo: daŭra perdo de akvozo, dreniĝo (A : desiccation)
seka kaj maiseka ampoloj de la psikrometro
Sekluso (S) : envolvo ĉe grundo de varma aero per malvarma aero (vd. okluso)
Sckulara vario: longperioda (centĵara) veterŝanĝo
~ a teudenco: longperioda inklino ŝanĝiĝi
Selo interciklona : malaltapremo inter ciklonoj (A : col)
(G. Sattel)
Serejno (S): precipitaĵeto el sennuba ĉielo (G: Serein)
Senventeco (S) = kalmo (N)
Serena (PV): hela sennuba kaj senventa, ekz. ~ a vetero,
~ a tago (A : fine day)
subtropika ~o = kalma zono (A : horse latitude)
Sezono (PV): laŭtemperatura jarperiodo
Sferikoj (N): radiobiraj ŝlorminformoj (A: sferics)
Sidera (S): stelrilata, ekz. ~ a tempo, horsistemo, horloĝo,
Signalo (PV) : telekomunika signo por transsendi sciigon
k.a.
Signaro metea: interkonsentita telekomunika simbolaro
Signaro de Morsc: telekomunika alfabeto formita el
strekoj kaj punktoj
Simboloĵ metcaj: internacie akceptitaj etaj desegnaĵoj
por meteaĵ ecoj
Simpiesometro: speco de barometro
Simuno (N) : nedaŭra sufoka polvovento en Arabujo
Sinoptiko (S): kolektado de samtempaj tutmondaj observaĵoj
~ a periodo: interkonsentita tempo de observoj
~ a stacio: observejo en la sinoptika reto
~ a ineteologio: scienco pri tutmondaj kaj samtempaj
observadoj
Slroko (PV) : varma suda vento en Nordafriko kaj Mezoriento
Sismo (PV) = tcrtremo : rapida oscilo de terkrusto
~ogral'o: registrilo de sismaj osciloj
mikro~oj: etaj sismoj ĉiam observeblaj
Sitno dc meteostacio: geografia pozicio de observejo
Skalo (PV); gradlinio de instrumento
termomctra ~o de Reaumur, Celsius, Fahrenheit, Kelvin
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triccntgrada ~o: termoskalo por mezuri absolutan
temperaturon laŭ Kelvin
Skalaro (S): sendirekta grando
-skopo : pseŭda sufikso pri montrilo aŭ observilo, ekz
teleskopo
Skvalo : nedaŭra ventofrapo kun aŭ sen pluvo (G : Bo)
(A. squall)
~deZgraTn)SUbita direkloŝanĝo en barogramo (F: crochet
~fronto : longa iinio de antaŭeniĝantaj skvaloj (A : line
squall)
~ n u b o = kumulonimbuso
burka ~o : skvalo kun fulmo kaj tondro
Skudoj (N) = fraktostratusoj: rapidmovaj nubpecoj (A:
SCUuS)

Slito (N); pluvo kaj neĝo kune falantaj (A: sleet)
Solano : varmega eosta vento en Hispanujo
boianzo (N): ensorbo de suna energio (A: Insolation)
~poten°co= SUnografo: re«istrii° de sunradla daŭro kaj
~ ° “ C!r° : '!? P°r mezuri sunradian energion falantan
sui unuo de surfaco (A: solarimeter)
~ a termometro: nigrampola termometro
k!)T ĵ t0; klimal° -influala s°le per suna energielsendo
de
r‘CeVata ĈIutase el suno sur unu°
Solenojdo (S); aerkolono inter 2 izobaraj kaj 2 izoterai
surfacoj (A: solenoid)
‘zoteraj
S o m ero fpv^
dG P’eĵ alla aŭ maiaita sundeklino
aouiero (PV): varroa jarsezono
~ de St. Luko : somero je 18a de Oktobro
~ T “5 Sl' Maricno : somero je lla de Novembro
PSeudo~o: varma post~a sezono (A: Indian summer)
a'

•« ’ “

■ > »—

-

t a

~ilo: balono, aviadilo, raketo aŭ kajto kun registriloi
diaraetre kun
Sorbo (PV) : ensuĉo de fluaĵo
a‘pTso Ctraa T m m o S
Spektro: multkolora bildo de difrakta lumfasko
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~oskopo: montrilo de kolora strio de lumradloĵ
~ometro: ilo por mezuri spektran absorbon en aera
vaporo
~ a j ncvideblaj radioj: infraruĝaĵ kaj ultraviolaĵ radloĵ
Sporada (PV) : nedaŭra kaj ripeta : ekz. ~ a veterŝanĝo,
sunbrilo, pluvo k.a,
Spurpluvo : etguta precipitaĵo ne alinganta teron (vidu :
virgalo) (G : Spur)
Stabilo: ekvilibra stato de la atmosfero kiam vertikala
termogradiento estas ne pli ol adiabata
ne~o: termogradiento superanta adiabatan
absoluta ~o: stabilo nerilata al aera saturo
Stacio metca: oficialigita observeĵo dc veterelementoĵ
internacia ~rcto: tutmonde distrlbuitaj observejoj (F:
reseau mondial)
~ a indico: kvinlitera simbolo de ĉiu ajn observejo
Stagno (PV): senflua restado
~anta akvo: senflua akvosurfaco en marĉo
vento~o: senventeco, (vd. kalmo)
Stato (PV): maniero de estado de ĉielo. maro, grundo, k.a.
Statoskopo: montrilo de aerpremaj Ŝanĝoĵ
Statistiko: listigo de kolektitaj ciferaĵ informoĵ kaĵ ilia
scienca perlaboro
Stephan-leĝo: leĝo pri disradiado
Stephenson termometra ŝirmilo: norma protekto de
termometro kontraŭ senpera sunradiado
Stepo (PV); senarba ebena grandskala herbejo en Siberio
kaj Ukrajno
Strato- : pseŭda prefikso pri mezalto
~sfcro: atmosfera tavolo inter 10 kaj 40 km alta
~paŭzo : divido inter strato- kaj mezosfero 40 km alta
Stratuso (PV) : malaita tavola nubo
Stratokumuluso: vuala sterna nubo
Stuve-diagramo: interrilato inter temperaturo kaj premo
Subsido: malsuprenigo de aeramaso sen horizontala movo
Sublimado (PV): senpera ŝango el solida al vapora stato
Subtropika zono, aero, altapremo, k.a.
Suestadoj (Nj: ventegoj en La Plata
Sulko ciklona: iinio de malalto tra la ciklona centro (A:
trough)
Sumatranso (S) : skvalo en Malako
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Suno (PV): centra astro de nia planedaro
~brilo, ~lumo, ~spektro, ktp
~helo: tempo kiam estas videbla ombro
~leviĝo, ~subiĝo : krepuskaj periodoj
~radia tcnnometro = solarizometro: nigrampola termometro
~ografo = hcliografo: registrilo de sunbrila daŭro
~kolono: lumreflekta fenomeno super la suno
~makuloj: malhelaj kampoj sur la sunsurfaeo (A:
sunspots)
~makulaj numcroj de Woif : karakteriza indekso de
periodeco de sunmakuloj
~aititudo: angulo de suna pozicio super la horizonto
ĉirkaŭ~a korono: lumanta zono ĉirkaŭ la suno videbla
dum eklipso
~umi: eksponi al sunradioĵ (kp. solarizo)
Surfaco (PV): supraĵo de korpo
~ a nekontinuo : ŝanĝiĝo de regulaj aerkondiĉoj
~o izobara, ~o izotera
~o deglisa: ~o de descenda aerfluo
~ a invcrsio: ĉegrunda temperaturkresko laŭ alto
subsida ~o: surfaco de malsupreniĝo sen venlo
Svelo (N) : mara ondigo kaŭzita de distanca venlo
S
Sajnleviĝo: optika altiĝo de la horizonto aŭ objektoj
Samaio: somera vento en Irako
Saŭro (N): nedaŭra precipito el konvekcia nubo (G:
Schauer) (A: shower)
nestabiia ~o = pasanta ~o: kaŭzata de eltera radiado
Sinuko (N): varma vento en Rocky Montaro
Sprucigo (PV) : disĵeto en nubon de glacieretoj aŭ arĝentajodido por instigi precipiton
~vento: horizontala rapidega altnivela vento (A: jet
stream)
Stormo (PV): forta atmosfera perturbo
~okulo : centra kvieta areo de tropika Stormo
~ccntro: regiono de oftaj ŝtormogenezoj
~konuso = anemometro: Ŝtormaverta maniko super
havenoj
~sistemo: vastspaca aeramasa cirkulado
~oleĝoj: reguioj por eviti danĝerojn de tropikĉiklonoj
~averto: avizo pri danĝera vetero
17«

~birado : ~lokalizo de ŝtormo per radio
klrlo~o : tropika ĉiklono (A : revolving storm)
~kurbiĝo: deviigo de ~ a direkto
~ovojo: longdistanca ~propago (kp. trajektorio)
T
Tago: luma parto de diurno
meza suna ~o: meza periodo de kompleta tera rotacio
rilate al suno
sidcra ~o: laŭstela periodo de tera rotacio
klara ~o : tago kun nubkovro de indico ĝis !/s
~iĝo: lumiĝo antaŭ la sunleviĝo (A: dawn)
~deko : periodo ofte uzata en metea statistiko (A :
decade)
Tagnokto (ne rek.) (vd. diurno)
Tajdo (PV): regula alterna nivelŜanĝo de maro ĉe la
marbordo : ~o alta, malalta, granda, malgranda, novluna, mezluna, k.a.
atmosfera ~o: eta aera premŝanĝo lcun duontaga periodeco
Tavoio (PV): vastarea horizontala aeramaso super la
terglobo
-Heaviside~o (S) : atmosfera ~o 100 ĝis 225 km alta
Tcfigramo: diagramo de atmosferaj kvalitoj en supraĵ
tavoloj
Tele- : prefikso pri granddistanca ago
~meteografo (S): aŭtomata distanca veterstacio
~metro (PV): ilo por mezuri dist-ancon de objekto
~indikilo (S): mekanika distanca informilo pri temperaturo, vento, ktp
~skopo (PV): optika ilo por observi astrojn
~vizio (S) = televida sistemo
Tempo (PV);
Ioka ~o = fuza horsistemo: laŭsuna meza tempo (L.A.T.)
sidera ~o: laŭstela horsistemo
Grinviĉa Meza ~o (G.M.T.): horsistemo ĉe Greenwich
Observejo
Brita Somera ~ o (B.S.T.): dumsomera horloĝa tempo
antaŭenigita je 1 horo de G.M.T.
Temperaluro (PV): grado de varmo aŭ frido
absolnta ~o = Kelvina ~ o : Celsiusa temperaturo +
273°
cnombra ~o: temperaturo en loko ŝlrmita de sunlumo
177

potenciala ~o: ~o de nesatura aero, adiabate kunpremlta al 1013 mb
ekvivaienta ~ o : temperaturo ĝustiglta laŭ aera humido
~ a inversio : kresko de temperaturo riiate al alto
~suma devio de normo: supervaloro de ~o
~ogradicnto : ŝangiĝo de temperaturo rilale ai alto
Teudenco baromctra: trihora premŝanĝo antaŭ observo
Teodolito pilotbalona : aparato por determini la direkton
de pilotbalono
Tero (PV): nia planedo, precipe ĝia ekstera lcrusto
~vcnto: vento venanta el interna regiono de kontinento
~kurento: elektrofluo en la terkrusto
~radiado: energio dissendata el la tersurfaco
~magnetismo - geomagnetismo: magnetismo kaŭzata
de teraj elektraj kurentoj
~trcmo = sismo: rapida oscilado de terkrusto
~lermometro: termometro por esplori temperaturon je
diversaj terprofundoj
Tcrmalo (N) : ascenda aerfluo favora al velglisado
Termo- : pseŭda prefikso pri varmo kaj frido
~ekvatoro: ĉirkaŭgloba linio de maksimuma temperaturo iom norde de la geografia ekvatoro
~sfero: atmosfera tavolo lcun konstanta temperaturo
pli oi 80 km alta
~sumo: sumo de temperaturoj observitaj dum iu
periodo
~grado : mezurunuo ĉe la termometra skalo
~grafo profundmara: registrilo de subakvaj temperaturoj
~gramo : diagramfolio de ~grafo
Termomctro (PV): ilo por mezuri temperaturon
~o nigrampola: ilo por mezuri maksimuman temperaturon en sunlumo
~ o cnkadrigita: termometro firme fiksita ĉe barometro
~o svingcbla: termometro pendanta je ŝnuro (A:
whirled thermometer)
~o surrazena = ~o tersurfnca
gco~o: termometro enterigita 30-100 cm profunde sub
la tersurfaco
~ a ŝirmiio de Andersen, Stephenson, k.a.
duampola ~ o
psikrometro : termometro kun seka kaj
malseka ampoloj
Termohlgrografo: termoregistrilo lcun harfaska higrografo

Tcrmodinamiko : branĉo de fiziko pri kaloro kaj varmo
~ a j diagramoj: adiabata, aerologla, k.a. diagramoj
~ a rosopunkto : rosopunkto en malvarma aero
Tetagramo: aeroiogia diagramo pri aeramasoj
Tifono : ĉiklono en Pacifiko (tajfuno, PV, ne rek.)
Tindalometro (S) = polvometro : ilo por mezuri aeran polvozon
Tipo (PV) = spccio : karakteriza modelo
veteraj ~oj: ekz. ciklona, norda, vestra
nubaj ~oj: vidu aldonan nubliston
Tondro (PV): postfulma krakbruego
~onubo: kumulonimbuso
~oŝtormo = burko (N)
Topo-: pseŭda prefikso pri regiona tereno
~grafio (PV): scienco pri tersurfaca diverseco
~gramo: diagramo pri terena variado
Torcnto (PV): rapida akvofluo
~ a pluvo = pluvoverŝo (A: cloud burst)
Tornado (N) : rapidega mallarga ĉiklono (A : whirlwind)
Totaiizatoro = telehietometro: ilo por mezuri pluvkvanton
ĉe distancaj observejoj
T rado, antitrado (PV, ne rek.) (vd. pasato)
Trajektorio : vojo de moviĝanta korpo, ekz. de aerero aŭ
pafitaĵo (kp. fluvoĵo) (G: Flugbahn)
Tramontano: vento en S.V. de Francuĵo
Trogo (N): linio de minimuma premo en ciklono (G:
Troglinie)
Trombo: rotacianta funelforma nubo super maro dum
tornado (A : water spout)
Tropikoj (PV): terglobaj cirkloj paralelaj al ekvatoro ĉe
23" de latitudo
~ a aero = ekvatora aero: stabila aerfluo devenanta de
ia intertropika zono
inter~a klimato: varmega zono inter la du tropikoj
Troposfcro (S) : la malsupra atmosfera tavolo 0 ĝis 17 km
alta
T ropop aŭ zo (S) : divido inter stratosfero lcaj troposfero
10 ĝis 17 km alta
Tundro (PV): tnarĉa stepo en Kanado kaj Siberio kun
permafrosta grundo
Turbuiento (S) : kirla movado en fluidaĵo (A : eddy)
~ a : klrle moviganta (turboza, S, ne. rek.)
Turbilimetro (S): ilo por mezuri rotacian rapidon
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B
Ultraviolaj radioĵ: mallongondaĵ transviolaj nevideblaj
lumradioj en spektro
Cnuoj: de longo, rapido, premo, humido, precipito, k.a.
Uragano (PV): ventego de Boforta indico 12
V
Vaisala-diagramo: interrilato inter temperaturo kaj premo
Vakuo: senaera spaco de nula premo
Valbrizo: anabata vento laŭionge de valo
Varioj (PV): sinsekvaj ŝanĝoj ekz. dumtaga, diurna,
mterdiurna, jara, sekulara, k.a.
~ografo (S): registrilo de aerprema Ŝanĝiĝo
~ometro (S): ilo por mezuri aerpreman ŝanĝigon
\arm o (PV); fizika stato de korpo de supernula temperaturo
~ a sektoro: tropika parto de depresia aerflno
~ a zono: intertropika regiono
~ a fronto: ĉegrunda divida surfaco inter varma kaj
malvarma aeramasoj
mal~a = frida: de subnula temperaturo
~ a ondo: vastspaca esliĝo de varmega vetero (A: heat
wave)
Vaporo (PV): gasforma akvo en atmosfero
~strcko: stria nubtrenaĵo sekvanta al aviadila flugvojo
~premo: tensio de aera humidozo, mezurata en mm Hg
~denso: maso de vaporo en unuo de aera volumeno
~igometro (S) = atmometro (S) : iio por inezuri vaporigrapidon (A : evaporimeter)
subfrida ~o: vaporo je temperaturo sub la fridpunkto
Vato: unuo de elektra potenco
Vektoro (S): reprezento de fizika kvanto per grando kaj
a n eKto
Velgliso: senmotora aerveturo (A: gliding)
Vento (PV): daŭra horizontala aerfluo
~ol'orto: forto de vento esprimata kutime kiel ventrapiao
~odirekto = ~fonto: kompasodirekto de venta origino
~odevio: devojiĝo de vento el sia teoria direkto
~oinversio: lcontraŭa venlofluo
~ofrapo = rafalo (N): aerbiovo rapide fluktuanta pro
tera frikcio
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~oflageto aŭ ~raaniko: anemoskopo (A: wind sleeve)
~orozio (N) : cirkia ventodiagramo (ventocirklo, S, ne
rek.) (A: windrose)
~indekso Boforta: (Vidu aldonan liston)
~stagno ckvatora = doldrumo (N): kaima zono kun
oftaj ŝtormoj
anabata ~o: ascenda ~o super deklivo
katabata ~o: descenda ~o super deklivo
geostrofa ~o : komponento de vento influata de terrotacio
negeostrofa ~ o : komponento de vento neinfluata de
terrotacio
ciklostrofa ~o: vento influata de centrifura forto
plejofta ~ o : vento blovanta dum la plimulto de la tempo
gradienta ~o: influata nur de aerpremo
Vcndavalo : skvalo en Hispanujo
Ventoli (PV): trasendi freŝaeran fluon
Veraiio: somera senpluva sezono en Mez-Ameriko
Vcranilo: nedaŭra senventa sezono en Mez-Ameriko
Verda ekbrilo: subita verdkoloriĝo de la supra sunrando
antaŭ ĝia subiro
Vertekso (N) = kresto : kojno de altapremo en ciklona
regiono
Vestro (N): kompasa direkto, (kp. okcidento) (G: \Vestenl
(A: west)
Vetero (PV): stato de la atmosfero laŭ mallongtempa
vidpunklo
screna ~o : senvenla, senpluva kaj sunhela ~o
rikoitorilata ~o: vetero prognozata por agronomoj
~prognozo: antaŭdiro de ~kondiĉoj
~konsilado: informado pri probabla stato de vetero
~scrvado acrologia (S); perioda publikigo de veterprognozoj
~stato ĝenerala: longperioda prognozo de vetero
~ŝipo: aerologia oceana ŝipstacio
~aviadilo: veterobserva aeroplano
~mapo sinoptika: vastspaca mapo kun veteraj grafikaĵoj
~maksimo: proverba esprimo pri vetero
~ĉifraro (S): numera signaro pri la stato de ~elementoj
(A: code)
~scntcmcco: sentokapablo por vetera influo je homa
bonfarto
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Vespcro (PV): fina parto de tago
~iĝo: postkrepuska periodo (A: dusk)
Vili-vili: ĉiklono en Aŭstralio
Vintro (PV): frida jarsezono
~umo = pscŭdo~o: humida vintrosimila sezono en
subtropika klimato
Virazono: marbrizo en Hispanujo
Virgalo (N) : branĉo de altokumuluso aŭ altostratuso kies
precipito ne atingas teron (A : virga)
Virtuala temperaturo: imaga temperaturo laŭ humido
Viskeco (S): interna froto de aero kaj fluidoj
Vo-deprcsio: Vo-forma sulko de ciklono
Vortico: fiukirlo
absoluta ~eeo : flukomponenlo orta al aerflua vojo
Vulkana polvo: ŝvebantaj polveroj de vulkana deveno
Z
Zefiro: vestra brizo dum solstico
Zenito: centra ĉielpunkto super la observanto (kp. nadiro)
magncta ~o: direlctiĝa punkto de libera magneto
cirkum~a arko: malvasta difrakta lumringo
Zianomelro (S): mezurilo de ĉiela Iazuro
Zodiako (PV): ĉiela zono tra la ekliptiko
~ a lumo: nokta lumiĝo dum ekvinokso
Zono: geografie difinita terparto, vasta aŭ ĉirkaŭgloba

HIDROMETEOJ
Termino

Difino

Angle

Nebulo

utetplena aero

Brumo

nalseka nebulo

og
nist

Kalino

erma nebulo

heat mist

Glacinebulo

glacigrajna nebulo

Drizelo

nebulpluvo

‘ce mist
Irizzle

Pluvo

falantaj akvogutoj

rain

Neĝo

falantaj glacikristaloj

snow

Negdrivo

neĝoplena aero

snow drift

Slito

negopluvo

sleet

Hajlo

glacipluvo

hail

Grajlo

naldikgrajna hajlo

small hail

Krupio

mola hajlo

soft hail

Roso

akvogutoj

dew

Prujno

glaciiĝinta nebuio

hoar frost

Rejfo

glaciiĝinta roso

silver thaw

Firno
Glatiso

jdikcrajna neĝo
jsuperglaciiĝo de tereno

firn
glazed frost

Glacitego

sezona superglaciiĝo

ice sheet

Glacitegmento

konstanta glacikovraĵo

ice cap

Gleĉero

glacikovrita montovalo

glacier
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NUBAJ TIPOJ
NUBAJ SPECOJ KAJ VARIOJ
arcus
calvus
castellanus
capillatus
cirrus
congestus
cumulus
cumullformis
cumulogenit.
densus
dupllcatus
falsus
filosus
floecus
fractus
fumulus
flbratus
humilis
incus
intortus
lacunaris
lacunosus
ienticularis

arka
kalva
krenela
kapilara
pluma
amasiga
kompakta
kumuloforma
kumuldevena
densa
duobla
falsa
fadena
floketa
frakta
fuma
fibra
maldilca
arnbosa
senorda
kanelita
ĉelara
lenta

mammatus
mediocris
nebulosus
nothus
ondatus
opacus
pannus
perlucidus
pileus
praecipitatis
radiatus
strarus
stratocumul.
stratiformis
spissatus
translucidus
tuba
uncinus
undulatus
velum
vertebratus
vesperalis
virga

mama
niezdika
vuala
malvera
onda
maldiafana
ĉifonera
truoza
ĉapforma
precipita
radia
tavola
sterna
stria, vasta
lcazea, densa
diafana
tuba
ungeca
onda
vela
skeletoza
krepuslca
virgala

Poziclo

Tipo

Simb.

Aspekto

Alta

Ciruso

Ci

hela maldensa

Alta

Cirokumuluso

Cc

hela kompakta

Alta

Cirostratuso

Cs

hela vuala

Mezalta

Altokumuluso

Ac

rondnubeta

Mezalta

Altostratuso

As

stria vuala

Mezalta

Nimbostratuso

Ns

pluva vuala

Malalta

Stratokumuluso

Sc

sterna vuala

Malalta

Stratuso

St

Vertikala

Kumuluso

Cu

tavola
kompakta

Vertikala

Kumulonimb.

Cb

tondra

Nimbuso

■“

(ne plu uzata)

—
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PSEODAJ prefiksoj uzataj
EN LA JENAJSENCOJ

ATMOSFERAJ TAVOLOJ
Alto
Atmosfero
Troposfero
Tropopaŭzo
Biosfero
Stratosfero
Stratopaŭzo
Ozonosfero
Mezosfero
Mezopaŭzo
Termosfero
Homosfero
Heterosfero
Ekzosfero
Jonosfero
Appleton
Heaviside

ĉirkaŭgloba gasa tavolaro
malsupra tavolo de aero
supro de troposfero
tavolo subtenanta vlvajojn
malsupra mezalta tavolo
supro de stratosfero
ozonoza tavolo
mezalta tavolo
supro de mezosfero
tavolo kun konstanta
temperaturo
egale konsista tavolo
alta tavolo
ekstrema alta tavolo
jonoza aertavolo
E-tavolo
E1 kaj E2-tavoloj

TERKRUSTAJ TAVOLOJ
Geosfero
Litesfero
Hidrosfero
18G

kompleta terkrusto
ekvivaienta solida tertavolo
ekvivalenta likva tertavolo

0 ĝis 10 aŭ 17 km
je 10 aŭ 17 km
ĝis 8 km
10 ĝis 40 km
je 40 km
12 ĝis 18 km
40 gis 80 km
je 80 km
pli ol 80 km
0 ĝis 100 km
100 ĝis 800 km
pli ol 800 km
100 ĝis 500 km
250 ĝis 400 km
100 ĝis 225 km

Antiaktinoanemoastrobarobio-, bionto
brontoboleocirkumdrosoekvifotofraktogeoheliohidrohigrohietohipsoinfraizo-

kontraŭ
radiado
ventrapido
stelo
premo
vivo
tondro
termo radia
ĉirkaŭ
roso
egalo
lumhelo
peco
terkrusto
sunlumo
akvo
humido
precipito
alto
suba
egalo

litemeteo-

kinetokinemokronokosmokono-

movo
rotacirapido
tempo
universo
polvo

-skopo
-grafo
-metro

nefonivoparapiknopiropiranopolipseŭdopsikroselenosismosolarizostratoteletermotropoultra-

solidaĵo
veterelemento
nubo
neĝo
faisa
likvodenso
varmega
fajra
multo
ŝajna
humido
luno
tertremo
lumensorba
mezalto
distanco
varmo
subalto
pretera

Pseŭdnj sufiksoj

-logo
-io

indikiio
registrilo
mezurilo
scienculo
scienco
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INDEKSO DE MARONDIGO
BOFORTA VENTINDEKSO
Indict Rapido
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Esperante

Angle

France

0.4 m/sek!kalmo
calm
calme
1.5 „ sereno
light air
3.3 „ zefiro
'ight breeze
legere brise
5.4 „ brizelo
;entle breeze petite brise
7.9 „ milda brizo noderate breezc- iolie brise
10.7 „ forta brizo fresh breeze
bonne brise
strong breeze bon frais
13.8 „ brizego
17-1 „ ŝtormeto moderate gale grand frais
fresh gale
petit coup dc
20.7 „ ŝtormo
vent
strong gale
eoup de vent
24.9 „ severa
ŝtormo
fort coup de
28.4 „ ŝtormego whole gale
vent
35.5 „ lempesto storm (tempest) tempĉte
uragano
hurricane
ouragan
—
Nomoj de ventoi lokaj kaj specifaj

Baguĵo
Bizo
Blizardo
Borao
Borasko
Burano
Burko
Burstero
Doktoro
Etezio
Foeno
Gregalo
Haaro
188

Habubo
Elarmatano
Helmo
Kamsino
Konao
Lesteo
Levanto
Leveĉo
Maestro
Mistralo
Nortero
Pampero

Poniento
Purgo
Rebato
Reŝabaro
Sejstano
Simuno
Siroko
Skvalo
Solano
Suestado
Samalo
Sinuko

Termalo
Tifono
Tornado
Tramontano
Uragano
Vendavalo
Verano
Veranilo
Vili-Vili
Virazono
Virgalo
Tempesto
Zefiro

Indico

Esperante

Angle

0

kalma maro

calm

1

serena maro

smooth

2

sveleta maro

slight swell

4

svela maro

moderate swell

5

onda maro

rough

6

alta maro

high

7

altega maro

very high

8

turbulenta maro

precipitous

9

perturba maro

confused
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