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Pnr cso mismo, cuando alguna sombra de malicia o dc ignorancia nretcnde burlarle reflejos a la esmeralda
de nueslras alegres esperanzas, no es posible ocullar la extraneza de que hayan personas todavia sin saber
qtie un idioma no es olra cosa que... un idioma?es decir, un niedio de mayor o menor calidad liieraria,
con mas o menos acervn espirilual, segŭn su tradicion y su inlluencia en la historia, pero siempre un
recurso que los hombres emplean para cambiar entre si ideas y pensamienlos. Asi, pues, un idicma
puede ser privalivo de una reĝidn, de una nacion, de un estado, aunqueno siempre, pero nunca — ĵjamas!—
de una lendencia ni de una creencia determinada (Exirado del ediiorial en el BOLEIIN n.° 10 coirespondienie a Odubre 1949)

♦

CUESTION DE ALTURA

♦
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En cierta o ca sio n . un periodista que d eseab a pasar por agu d o, d efiniŭ al E speranto com o
«un latin para ir en el tranvia». Con e llo , e l h u m orisla q uiso ca tegorizar a la len g u a u n iv ersa l
co m o in stru m en to so lo u tiliza b le por g e n te s de poca cultura o para m e n esteres co tid ia n o s
o de b a jo s v u e lo s . Sin q u erer, y sin sab er, el g a c e tille r o h izo d el Esperanto la m ejor a p ologia
que pudiera d e se a r se . En efe c to , el tran via, la «carozza di tutti», e s el ex p o n en te m as represen ta tiv o de la vid a ciu d ad ana; el in stru m en to de prim era n ecesid ad para todos, q u e, d esd e
la s prim eras h o ra s d el alb a h asta lo s ŭ ltiin os esterto res d el dla, e s ia p alestra en que d isc u .
rren, b ajo c l sig n o d el trabajo, e l d eb er o el a su eto , lo s tipos m as d isp a res de la co lm en a
h u tn an a. A e l s e su b e sin afan de d istin cio n , por poco d in ero, y con u lilid ad ta n g ib le .
E1 idiom a a u x ilia r cread o por Z am en h of es, tam b ien , un in stru m ento de u tilidad rapidam en te adquirida, tras m inin io esfu erz o , y sin m as p reten sion que la seguridad de poder
a lca n za r, por m edio de e l, la com p ren sion que, raras v e c e s , p uede lo g ra rse con o tro sid io m a s
a co sta de p en o so s y la rg o s e sfu e r z o s. Si un id iom a no sir v ie se n ias que para en ten d erse en
e l tran via con g e n te s de tod as la s p roced en cias, ya se ria una ejecu toria de su fic ie n c ia . Y no
o lv id em o s que ni aun a q u e llo s que han estu d iad o iatin (el v erd ad ero, el de Virgilio y H oracio),
s e v eria n m uy a p u rad os para en ten d e rse con d ich o id iom a, para re so lv e r todas las cu estio n e s que p ueden d eb atirse en un tranvia: d esd e la p eticion d el b ille te , la protesta p o r e l em pujon, Ia co rtes so licitu d de paso, por el estre ch o corredor, o la c o n v e r sa c io n con e l am igo.
Y e s e e s el m as so b r e sa lie n te d e lo s m eritos d el E speranto. Que por p oco esfu erz o sir v e
para que, au n lo s m en o s ap tos, se a n ca p a ces de h a b erse la s con g e n te s de otros p a ises, para
so sten er co n v e r sa c io n e s acerca de lo s tem as de la vida c o ir ie n te . Que sin d arse im portancia
d e sa b ih o n d o , un ciu d ad an o se n c iila m e n te dotado pueda, d u ran te horas y h oras, co n sid era rse no ex tra n o de otro co n quien p uede en ten d e rse, sin p en o so s su d o res, ni b alh uceos
rid icu lo s e in ex p resiv o s. Esto en lo s tiem p os que correm os, ya e s m ucho, p u es esto e s se n c illa m e n te se r «practico». Que e s , p recisam en te lo que no son lo s d em as id iom as que pudieran
p ro p on erse para d esp lazarlo: d esd e el latin h asta el «Basic E nglish», que e s, com o si d ije sem o s, una m od ificacion del In g le s que tien e todos su s in c o n v e n ie n ie s. au n q u e com p en d iad os,
y n in g u n a d e su s v e n ta ja s. A d em as e l E speranto no s e co n ten ta con se r el «latin para ei
tranvia». sin o que e s e l idiom a id on eo para la s a lta s e s fe r a s del p en sam ien to y la p oesia.
Y no ad m ite co m p aracion co n otros id iom as para la s m as e x c e ls a s form as de la retorica, ni
para la s m as su tile s d isq u isic io n e s m e ta fisic a s. Lo c u a l e q u iv a le a d ecir que e s e l latin
para «volar en Clipper!» Alto, y b ien alto, v u e la el idiom a de Z am en h of. lib re d el iastre de
la s irreg u la rid a d es y e x e n to d e c o n v e n c io n a llsm o s ex a sp e ra n tes y , sin em b argo, in su slitu ib ie y a d m ira b le por su en ca n ta d o ra se n c ille z . Los esp e ra n tista s acep tan , p ues, com o
a la b a n za , la tran viaria com p aracion , que q u iso se r un d e n u e sto ... y eq u iv o co el cam ino!
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ĝis a lta nokto, oni dediots al Bsperanto.
Denove regis kvieteco en la urbo, ĉar la
kongresanoj dormis kaj sonĝis feliĉe, sub
la impreso de tiel m ultaj agrable travivitaj
sensacioj, kiujn oni neniam forgesos.
En la sekvanta tago, lundon matene, la
program o postulis realgrupiĝon por fari
viziton al grava fabriko de teksaĵoj, laŭ
speciala permeso de la mastroj. En disaj
grupoj, sub gvido de ekspertoj, la kongresanoj trairis la vastajn laborejojn' de tiu
moderna instalaĵo, kiuj aspektis vigle kiel
abelujoj en plena funkeiado. N i povis observi la diversajn procedojn pere de kiuj,
kruda lano transform iĝas en delikata ŝtofo. A dm irinda estas la vido de tiom da maŝinoj, ŝpiniloj kaj teksiloj, en gaja movo,
kontrolitaj de lertaj gelaboristoj; kelkaj el
ili estas samideanoj, kiuj hieraŭ mem partoprenis la debatojn de Ia laborkunsido.
A nkaŭ m i rim arkis, ke pluraj laboristinoj
estas tiuj gracilaj knabinoj, kiuj, je honoro
nia, ankaŭ hieraŭ vespere, dancis en la
ĉarm a baledo de la katalunaj dancoj; kaj
tiuj junulinoj tiel diligente hieraŭ dancis,
kiel hodiaŭ ili deĵoras apud knarantaj laboriloj, pruvante, ke arto kaj laboro estas,
feliĉe, en plej intim aj kaj bonaj rilatoj.
P o st la interesa vizito, jam ĉe la pordego
de la fabriko, ni kolektiĝis por ekm arŝi al
proksim a haltejo, kie komfortaj aŭtobusoj
n in atendis kun zum antaj motoroj, pretaj
sta rti en ĝoja karavano al la impona monto
M ontserrat (katalunlingve: segilforma monto).
Plej prava, m irinde prava estas la nomo,
kiel ankaŭ la famo, de tiu grandioza muzeo
d e la n a tu ro ! L a spirito ricevas strangajn
im presojn, la pensoj flugas alten, antaŭ la
grandioza spektaklo de tiuj arogantaj granitoj, kiuj m ute sed elokvente atestas pri
la eteeo de ĉiuj pretendoj de la hom a malhum ileco. Tie oni pasigis la ceteran parton de la tago, en agrabla kunesto, ĝis elĉerpiĝis la provizo da rulfilm oj en ĉiuj fotografiloj, «kaptante» scenojn kaj grupojn, kun
tim inda fono el nudaj rokegoj. Jam en la
krepusko, revenis la karavano al Tarrasa,

por vespermanĝo kaj alesto en korto de la
Akceptejo, kie la A m uza A diaŭa Vespero
okazis kun varieteo kaj ĝenerala libervola
babilado, ĉar oni devas profiti la tempon,
antaŭ ol rigore venos la horo de la disiĝo...
kiu fine venis, inter fumo de piroteknikaĵo j, aklamoj, salutoj kaj fortaj manpremoj,
por doni okazon al vere oportuna apliko de
unu sola frazo, kiu ĉie aŭdebla tiam, estis
emblemo de nia volo, de nia obstino, de
nia espero de plej firinaj esperantoj en la
mondo: Gis revido!... Jes, ĝis revido, ĝis
revido en Valencio, urbo de oranĝoj kaj
floroj, kiu jam sin preparas por la pompo
de nia venontjara kongreso, en la fantazia
kadro de sia kolorriĉa somera Foiro.

♦ •

♦

Kaj, kvazaŭ antaŭa promeso pri tio,
granda, tre luksa aŭtobuso, kun kvardeko
da valencianoj, in ter ili la centra stabo de
la Eederacio, semis la vojon de Vaiencio
ĝis Tarrasa per miloj da verdaj flugfolioj.
Cetere, la fervoja rabato estis taŭga avantaĝo, kiun preskaŭ ĉiuj profitis. Cheste
sendis am asan delegitaron, kun freŝa bukedo da belaj knabinoj, kiuj, kune kun tiuj
de aliaj regionoj, ornamis la kunsidojn kaj
plivigligis la konversaciojn. Zaragozo ankaŭ estis am plekse reprezentata. La tendaro staris proksime de la urbo, en konvena
angulo de densa arbaro, apud fonto; tie
okazis diversaj festetoj laŭ la ŝatata stilo
de naturam ikoj. Elektraj vagonaroj ebligis
facilan veturon de Tarrasa al Barcelono, aŭ
inverse. Gis fine, unu el tiuj vagonaroj
forprenis la lastajn kongresanojn; restis en
Tarrasa, denove solaj, la lokaj samideanoj;
solaj, kun la konscio de trafe plenum ita
devo kaj... kun eta hundino, kiu, ŝajne forlasita de kongresano, sopiras al sia maŝtro.
Cu oni povas scii, al kiu ĝi apartenas?
T iu hum ila besteto, pro siahum ileco mem,
estu iel lasthora heroo de m ia kroniko, kiu
m ulte longiĝis kaj tam en n u r pale priskribis la film on de la 12* H ispana Kongreso,
apartenanta nun jam al la historio...
LUU HERNANDEZ

IA KONGRESO EN TARRASA ESTIS BRILA, MODELA, SED M l NE DUBAS, KE VI KAPABLOS O R O A N IZ I VENONTJARE
SAME BELAN FESTON EN VALENCiO, KAJ M l DEZIRAS PLENAN SUKCESON AL V IA LABORO POR LA PROGRESO
DE N IA M O V A D O EN V IA G R A N D A KAJ BELA LANDO

H O LB E R H A N SE N , lernejestro en H olbaek (D anlando)

------ T A R R A S A ,

N IA

K O N G R E S U R B O ------

Tarrasa, kun 50.000 loĝantoj, kuŝas 310 m etrojn alta super la marnivelo, kaj ĝi -situas je
33 kilometroj nordokcidente de Barcelono. Kvankam tre antikva urbo, konata jam en la
jaro 1450* antaŭ Kristo, ĝi aspektas nun agrable kaj moderne, kun larĝaj stratoj kaj belaj
promenejoj. En ĝia kamparo, oni rikoltas grenon, vinberojn, olivojn, karotojn, furaĝon kaj
legomojn. Tamen, sŭper ĉio, Tarrasa estas industria urbo, kun m ultaj manufaktŭroj, ĉiam
en kreskanta progreso. Nuntempe, daŭras vigle la produktado de ĉiuspecaj teksaĵoj kaj
ŝtrum poj, krom iliaj helpaj prilaboroj. En ĝiaj modernaj fabrikoj funkcias nurt 165.973
ŝpiniloj, 2799 teksmaŝinoj kaj 240 trikm aŝinoj, kiuj produktas bonkvalitajn komereaĵojn,
konatajn en la tu ta mondo. Dum la pasinta jaro, oni eksportis 1.500.000 m etrojn da teksaĵoj
kaj 71.000 dekduojn da ŝtrum poj. Apud la laboro bone prosperas la kulturo, pro efiko de
m ultaj fakaj superaj lernejoj, kiel la Instruejo por teksartaj inĝenieroj, unika en Hispanio,
kaj pliaj institucioj por muziko, horoj kaj ceteraj belartoj, inter muzeoj kaj bibliotekoj.
E videnta signo de klereco estas la forto de la tiea Esperanto-movado, kiu jam en la komenco
de la nuna jarcento enradikiĝis tiel profunde, ke nia lingvo estas frem da afero por neniu
tarrasano. R im arkinda detalo estas diversaj butikoj kun esperantaj nomoj. La urbestraro
mem, fidela al la tradicio de esperantista gastameco, kiun la urbo ĝuas, oficiale patronis
kaj subtenis la Kongreson per valora subvencio kaj regalis la kongresanojn per afabla akcepto kaj oportunaj servoj, kiuj utilis por la plena sukceso de nia u nua postm ilita renkontiĝo.

BONA M 0 R 0 ESTAS LA BONA HUMORO PR ILA AGOJ 0E PAPAGOJ
Foje, la fam a papago Joe Karioka entreprenis grandan vojaĝon tra la tu ta Eŭropo,
akom panate de alia samplumano nomata
Piko Bekoka. La celo de la vojaĵo estis
eltrovi la plej taŭgan lingvon por papagaj
bezonoj. Ili krozadis la tu ta n kontinenfon
sensukcese; kaj, forlasante ĝin, ili eniris en
H ispanion. N iaj du herooj flugis al T arrasa
kie ili intencis aĉeti bonkvalitajn ŝtofojn
por la venonta vintra sezono. Serĉante
arbon kun taŭga branĉo, por tranokti, ili
preterflugis grandan salonon, kie aŭdiĝis
tre dolĉa ankoraŭ ne aŭdita parolmaniero.
Senhezite, ili ŝteliris en la salonon, kie
amaso da homoj, ŝvitegante, interparolis
per lingvo, kiun ili trovis eleganta, kiel la
franca; energia, kiel la hispana; simpla, kiel

la angla; muzika kiel la itala. 6 i plaĉis al
ili, des pli kiam ĝia uzanto estis iu longnazulo, kiu akre klaĉis. «Jen, papagido»,
pensis Karioka. Bone informataj, ili foriris
por manĝi kelkajn nuksojn kaj migdalojn.
P o st la sobra vespermanĝo, ili revenis en
la salonon, ĉar la kunsido ankoraŭ daŭris;
tiam ili povis rekoni malnovan amikon,
koboldeton, kiun ili trovis antaŭe en eŭropaj arbaroj. M askita per homaj kostumoj,
li parolis kaj paroladis senĉese, dum la
aŭdantaro pacience kaj gape lin aŭskultis,
spite de varmo kaj spite de ŝvito...
La saĝa Bekoka diris tiam al Karioka:
—Se koboldoj kaj longnazuloj jam uzas
Esperanton tiel sukcese, prave ĝin rajtas
ankaŭ uzi lapapagoj, ĉu ne?
D_ro cjrano

r

E S P E R A N T IS T A

EL

C A M P A M E N TO

En el bosque denominado «Can Sola delRecb», al piĉ d e la m ontana «SanLloremj
del Munt» (1.200 mts. de altura), y ju n to a la «Font de la Tartana», se instalo la
«Tendaro» del X II Congreso Espanol de Esperanto, que albergŭ a samideanos extranjeros y de diversas regiones de Espana, en medio de un fraternal ambiente.
La proxim idad del lugar y el excelente servicio de autobuses, para el desplazamiento, perm itieron la asistencia de los acampados a todos los actos del Congreso,
en el que pusieron la nota tipica y clasica de sus vistosos atuendos montaneros.
En la noche del dia 28 se celebr6 un fuego de campamento, organizado por la
Seccion E xcursionista de la Sociedad Coral «Juventud Tarrasense», al que fueron
invitados especialmente nuestros acampados. Este hermoso acto se desarrollo dentro
de la mayor cordialidad, y fueron m uy celebradas las diversas y selectas actuaciones.
P ara cada una de las tiendas instaladas fue regalado por dicha Secciĉn Excursionista, un banderin esperantista, en los que estam paron sus firm as todos los acampados. E1 ondear de estos banderines sobre tierras distantes entre si, sera un lazo de
unibn entre los hombres de buena voluntad, que vivieron juntos durante unas horas
inolvidables, en p len ajiatu rafez a^ b g jc ^ e^ sin ^ o lo ^ sp e rim za d o iM eJajiĵ/ŭ rd i^ Ite lo » ^ ^
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POPOLA JAPANA fA B IL O

« H lln a S ilk a - ĵiĵi» (Spirilo de Printempo) estas popola
fabelo ankoraŭ rakontata oie en Japanio

Ni aperigas lafabelon, kiun japana samideano Takao famada rakontas per la sirnpla kaj bela stilo, kiun
japanoj scias dotti at Esperanto. similajn fabelojn aŭ tegendojn de alii\j landoj ni volonte akceptos.

Antaŭ mnltege da jaroj vivis du mnljunuloj; unu estis bona, kaj la alia estis malbona.
La bona maljunulo havis hundon, kiun li. tre amis; la hundo estis tre fidela kaj sekvis
sian sinjoron cien, kien ii iris. Iun tagon, li prenis la bundon kun si al kampo; la lumdon
subite komeneis boji oe unu angulo de la kampo; tio estis al li, kiel se hundo dirus: «Fosu
ĉi tie! Fosu ĉi tie!» La bona maljunulo fosis, kvazaŭ sekvante la indikojn de sia hundo,
kaj li estis mirigata, ĉar li trovis multajn peoojn de oro, aiĝento knj altvaloraj geinoj.
La raalbona rnaljunulo, kiu loĝis najbare, aŭdis onidiron, kaj prunteprehis la liundĉn;
kvankam li tiris ĝin al la loko, kie la bona maljunulo fosis, la liundo nenioni bpjis, tial li
batis la hundon ĝis, fine, ĝi komencis fosi la lolton bojante, kvazaŭ dirante: -Fosu ĉi
tie! Fosu ĉi tie!» Kiam li finis fosi, inalgraŭ lia granda peno, li nenion trovis krom
disrompaĵojn de porcelano kaj ŝlima akvo. La maljunulo tre ekkoleris ontraŭ la hundo
kaj mortigis ĝin. La bona maljunulo kompatis ĝin pro la morto; li enterigis sian hundon,
kaj tie li plantis junan pinarbon. Baldaŭ la arbo kreskis kaj altiĝis, kiel granda arbo; la
bona maljunulo hakfaligis ĝin kaj faris lignan pistujon. Kiam li komeneis pisti boligitajn
gluecajn rizojn en la pistujo, la rizoj ŝanĝiĝis je oro, arĝento kaj altvaloraj gemoj.
La malbona maljunulo denove venis por prunteprenilapistujon; tujkiam lipistislarizojn,
ili ĉiuj fariĝis malpuraĵoj; do, li denove tre ekkoleris kaj dishakis la pistujon en pecojn. Fost
tio, li ĵetis ilin en fajron. La bona maljunulo kompatinte petis la raalbonan, ke li donu lq
cindrojn por li. Nu, la bona maljunulo alportis la cindrojn al sia hejmo, kaj gardis iliu en
angulo de la korto; iun tagon, blovo de
ventego disŝutis la cindrojn sur velkintajn
*IN H R M A C IA LING VO StRĈATA POR A V IA D O *
arbojn, kaj subite la arboj fariĝis plenfloraj. Li vidis tion kaj tre ĝojis; li enigis la
Dum la lasta teinpo, ICAO (Internacia
cindrojn en grandan korbon; kaj li iris tra
Civila
Aviada Organizo) multe diskutis la
la vilaĝo kun la korbo da eindroj, vokanproblemojn
de lingvo en la aertrafiko, preoipe
te: «Mi estas la Spirito de Printempo. Mi
konsiderante la problemojn, kiuj evideutiĝis
povas florigi belajn florojn al velkintaj
en la uzo de la angla iingvo, kiel la ofieiala
arboj!». La feŭdestro de la distrikto hazarinternacia lingvo por la aviado.
de preterpasis tie kaj diris: «Tio estas tre
En konferenco de la Komunikada Sekcio
interesa al mi. Provu tion, se vi povas L
de ICAO, en Montreal, (Kanado) 24. Aprilo La bona maljunulo disŝutis ltelkajn
2. Junio 195). oni rekomendis al eiu ŝtato
cindrojn sur velkintajn arbojn, kaj ili disreprezentata en ICAO, ke oni starigu esplorafloris plej belege. La feŭdestro admiris kaj
don pri la redaktado de aviada internaeia
laŭdis lin treege; dirante, ke ĝi estas miralingvo, surhaze de la angla. Laŭ tiu rekomenraklo. La fe ŭ d e stro ripetis la vorton:
do, oni celas aliformigon de la angla lingvo
«Mirinda!»; kaj li plu ri.petadis ĝin. Pro tio,
kun laŭebla enmikso de latindevenaj vortoj
li donis multajn bonegajn rekompencojn
kaj elbaro de anglaj vortoj, kiuj estas malal la bona maljunulo. La malbona maljunfaeile prononceblaj por ne-angloj. Unuavide,
ulo aŭdis pri tio kaj enviis lian najbaron; li
tio ŝaĵnas esti vana kiopodo nasld hibridan
volis esti rekompeneata per sama rimedo;
lingvon, sed oni jam spertis kiom da fantazio
li kolektis ĉiujn cindrojn restigitajn kaj
povas olcazi sur la lingva kampo, malgraŭ la
enigis ilin en grandan tinon. Tiam, ĉi tiu
fakto ke jam ekzistas multjare pruvita solvo
avara maljunulo eliris por atendi revenon
en Esperanto.
de la feŭdestro. Baldaŭ la grandsinjoro
aperis antaŭ la maljunulo. Li vidis la alian
Aparte grava por ni estas la jena diro
maljunulon kaj diris: «Ĝu vi ankaŭ estas
deĝia raporto (DOC. 7171-COM/544):
la Spirito de Printempo? Se vi estas, igu
«...La Sekeio konsideris, ke la kreo de
plenfloradi velkintajn arbojn denove!» La
tute artefarita lingvo estas projekto
najbara malbona maljunulo disŝutis la
tro akademia kaj verŝajne ne atingus
cindrojn sur branĉojn . de velkintaj arboj,
bonajn rezultojn aŭ la neĉesan kunsed floroj neniel ekfloris; inverse, la feŭdlaboron en plenumiĝo, kiu estas esenestro kaj' liaj akompanantoj estis surŝutaca por la sukoeso de tia klopodo» (p. 288)
taj de cindroj; iliaj okuloj, naztruoj, oreloj
kaj buŝoj estis plenigataj de la oindroj.
E1 tio estas tute evidente, ke la Sekeio aŭ
tute ignoris aŭ ne konseias pri la atingoj de
La fefldestro indignis kaj diris: <Arestu
Esperanto. Estas tre dezirinde, ke ĉiu espelin! Li estas trompisto! La avara malbona
rantisto skribu al la Sekretario de Seltcio
maljunulo estis arestata kaj enkarcengata.
T A K A O J A M A D A . NIŜINOMIJA-ŜI (Jap,nio)
ILA, ICAO, Montreal (Kanado), atentigante
pri la ekzisto kaj disvasteco de nia lingvo.
\ ------------------------------------------------------- /

AL HABLA CON EL JEFE DE LA

ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS
D . J o s i Ezquerra, relevante personalidad entre los ciegos espaftoles y
prestigioso Jefe de la Organizactdn Nacional de Ciegos, es un entusiasta
y activo esperantista. En Madrid goza de generales simpattas y , por eso mismo
al contar entre nosotros a tan disttnguido samideano, la Secciŭn de nuestra
Federacion en la capital de Espana se ve honrada y sumamente favorecida.
Conocedores de que el Sr. Ezquerra aststio al 21 Congreso Jnternacional de
Ciegos Esperantistas, celebrado el verano ŭltimo en Mŭnich, nos hemospuesto
al habla con el, para que nos contestara a unas cuantas preguntas. que siendo
de iriteres general seran tambieri del agrado de todos nuestros lectores.
<,Que p rob lem as de lipo so c ia l, eco n o m ico
o ed u ca liv o se liaii tralad o en e s le C onoreso
In tern acion al a que n o s referim o s?
iQ u e n io livos le in d ujeron a Vd. a tom ar
parte en e ste C ongreso In tern a cio n a i?

EI ŭnipo motivo que me indujo a tomar
parte en el 21 Congreso Esperantista de
Ciegos fuĉ la amable invitacion que me
hizo el Presidente de la Comisiĉn Organizadora, Sr. Kreitz, el oual, sin duda, se
acordĉ de mi porque soy antiguo esperantista, pues lo aprendi el ano 1907, estando
abonado a la revista «Esperauta Ligilo».
En 1932 publiquĉ un articulo en la mencionada revista que fuĉ premiado en el concurso, que se celebraba cada mes, entre los
articulos que figuraban en la publicacion
Tambiĉn, en estos ŭltimos tiempos, se ha
hablado bastante de nuestra gran Obra
nacional y de su aetual Jefe, en dieha
revista y, sobre todo, porque mandĉ imprimir en Braille una Gramatica y Diccionario de Esperanto, oon gran eontento y
alegria de muchos eiegos espaholes e hispanoamericanos, los euales disponen, desde
ahora, de todo lo necesario para poder
aprender eĉmodamente el Esperanto.
iQ u e im presion le ha producido su participacioti en el C ongreso v de su cn n v iv en cia
con lo s com p a n ero s de lo i d istin to s p aises?

Magnifica; a ios ciegos nos une ya, por
encima de toda opinion politica o social,
un profundo sentimiento de solidaridad
que tiene su fundamento en el heeho de
estar afectados todos por las mismas iimitaciones en el desenvolvimiento de nŭestras faeultades fisieas, inteleetuales y morales, luchando todos a una por un ideal
comŭn, por un ideal de superaciĉn en el
orden fisico, inteleetual y moral para suplir, en parte, eon nuestio esfuerzo, la eareneia de la vista y eonvertirnos en valores positivos, dentro de las actividades
naeionales. Mas, ei a todo esto se agrega el
heeho de hablar todos una misma lengua,
nuestra corta eonvivenoia con eiegos de
distintos paises ha de resultar sumamente
ŭtil, agradable y alentadora para todos.

En el Congreso de Ciegos Esperantistas
no se discuten, precisamente, problemas de
caracter social, econĉmico o educativo de
los ciegos, porque ĉstos son ampliamente
tratados por las Organizaciones nacionales
de cada pais, segŭn sus peculiares caracteristicas y necesidades. Lo que si se hace
es leer los informes que algunos congresistas traen a las sesiones, para dar a conocer las condiciones de vida de los eiegos,
en sus respeetivos paises. Por mi parte,
tambiĉn yo llevĉ un extenso informe sobre
nuestra gran Obra nacional, llamando poderosamente la ateneiĉn la manera como
ha resuelto Espana el problema de la ceguera en su triple aspeeto; educativo, sociai y ec.gnĉmico. E1 Congreso de Ciegos
Esperantistas se ocupa. principalmente, de
la propagacion del Esperanto entre los
Cieg'os del mundo entero, a fin de que por
medio de aquĉl resulte mas eficiente la
estreeha solidaridad que entre ellos existe.
< y , en reia cio n co n el E sp eran lo, c u a le s
fueron lo s tein a s m a s im portan tes?

Los temas mas importantes que se trataron en el Congreso fueron, entre otros,
la creaeion de la l^ederaeiĉn internacional
de Ciegos Esperantistas y el establecimiento de una Biblioteca internaeional de
obras en Esperanto, impresas en Braille,
reuniendo en dieha Biblioteea todo lo impreso en el idioma auxiliar internaeional
en los distintos paises del mundo.
i,T ien e Vd., por ŭ itim o, a lg o m as que d ecir?

Si, debo expresar aqui mi gratitud al
Presidente del Congreso, Sr. Kreitz, quien
propuso, a la Asamblea del mismo el nombramiento de Presidente y Vicepresidente
de honor al Dr. Musella y a mi. Tambiĉn
me fuĉ ofreoido el eargo de Presidente de
la Federaeiĉn Internaoional, cargo que
resignĉ por las muchas ocupaciones que
lleva eonsigo la Jefatura de nuestra Obra
naeional, ae e p ta n d o , no obstante, un
puesto de Consejero en la Junta Reetora.
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FACETAS OEL MOVIMIENTO ESPERANTISTA

LA 36a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO, EN MONKENO, BRILE
ATESTIS, ONU FO ĴON PLI, LA EKZISTON DE LA E8PERANTISTA POPOLO

® INGLATERRA.—La Biblioteca Nacional para Ciegos (35, Great Smith Street —Westminster— London S. W. 1) eontiene un departamento de obras en Esperanto, con textos en
sistema Braille. «The British Assotiacion of the Hard of Hearing», organizacion de sordoniudos, usa el Esperanto para las relaciones internacionales, con pleno e.vito y prolongada
eficacia, en sus contactos con organizaciones similares de otros muchos paises.
• FRANCIA.—La ciudad de Angers ha editado un folleto en Esperanto, conteniendo
quince interesantes vistas de la poblacion y sus monumentos, que dedica a la difusion
turistica en el extranjero y que'contribuira muy eficazmente al fin propuesto.
® HOLANDA.—«De Ooievaar», organo de los empleados del Ayuntamiento de La Haya,
y «Officieel Weekblad», periodico de la policia de la misma ciudad, publican una serie de
articulos sobre el idioma internacional y el movimiento esperantista mundial, que merecen
la aceptacion de sus lectores. Otros periodicos holandeses siguen el ejemplo.
En la serie de libros sobre electrotĉcnica, para ensenanza en las Escuelas Tecnicas del
pais, el ingeniero senor J. R. Isbrucker ha aiiadido indices de los temas en ingles y
Esperanto, considerando asi a ambos idiomas como auxiliares en la enseiianza cientifica.
@ ALEMANIA.—En Hannover se ha rotulado una calle con el nombre de «EsperantoStrasse». E1 Director de Policia de la ciudad de Colonia ha autorizado la celebracion de
cursos en Esperanto, costeados con los fondos oficiales, para los componentes del Cuerpo,
quienes, de conseguir 5xito en los examenes finales, ostentaran un brazalete indicador de
conocer la lengua auxiliar internacional y seran destinados a servicios especiales.
En la ciudad de Bonn, en la Escuela de Santa Maria, ha sido introducido el Esperanto
como asignatura obligada, a partir del quinto curso escolar; y la institucion «Bildungswerk»,
para la ensenanza de adultos, tambiĉn ha introducido el idioma auxiliar en el cuadro de
ensenanza. La Federaeion de Juventudcs, de Baden, ha aceptado oficialmente como miembro a la Organizacion Juvenil Esperantista, lo que promete una mejor comunicacion del
ideal esperantista entre toda la juventud progresiva y organizada de este Estado aleman.
• AUSTRIA.—E1 Doctor Theodor Koruer, ex-alcalde de Viena y ferviente esperantista,
ha sido elegido Presidente Federal de Austria, lo cual es un aliciente para el incremento
del movimiento esperantista en aquel pais. jOtra personalidad que viene del esperantismo!
® JA PO N .—«The Science Reports of the Tohoku University», de Diciembre 1950, publico
en Esperanto el siguiente articulo del senor K. Oosima: «Pri ebleco de loka neegaleco de la
taga variado de la tera magnetismo». E1 «Boletin de la Sociedad Quimica» y «Publicaciones
de la Sociedad de Astronomia» publican articulos en inglĜs con resŭmenes en Esperanto.
• AUSTRALIA.—«Life and Vision», revista cultural de Melbourne (17 Elizabet street),
ha empezado a publicar un curso en Esperanto, para la difusiŭn entre sus lectores.
@ ESTADOS UNIDOS.—Por la emisora WCBS, de Nueva York, la senorita Mary Marret
hablo el 4 de Mayo ŭltimo sobre la colecciŭn de libros esperantistas, existentes en la
Biblioteca Pŭblica; esta coleccion es tan extensa como la de cualquier otro idioma.
En la emision francesa de «La Voz de Amŭrica» del 12 de Junio, tuvo lugar una interviu
al Doctor Solzbacher sobre el Esperanto como solucion al problema de un idioma auxiliar.
• BRASIL.—La Direcciŭn de Ensenanza del Estado Rio Grando do Norte ha aceptado
la introduccion del Esperanto, como materia facultativa, en todas las escuelas pŭblicas.
En el Instituto Municipal de Comercio de Santos (Sao Paulo), se ha establecido un curso
facultativo de Esperanto, conforme al acuerdo del Ayuntamiento de aquella ciudad, que
subvenciona los cursos, siguiendo el ejemplo de otras muchas ciudades brasilenas.
«Diario de Pernambuco» lleva mas de tres anos publicando en su edicion dominical la
seccion «Esperanto, lingua bem viva», que goza de gran popularidad entre los lectores.

Lo que da derecho al Esperanto, para llamarse idioma internacional,
es su ahsoluta neutralidad, por no ser propio de ninguna nacion

Densa amaso da 2.000 gesamideanoj, cl 40 landoj, rendevnis en la bela bavara ĉefurbo,
de la 4“ gis la 11“ de Aŭgusto. Akurate kaj glate, ĉiuj aranĝoj okazis laŭ adekvata organizo
de lertaj kompetentuloj. La Solena Maifermo, en la giganta salonego de «Deutsches
Museum» estis impona festo, kiu atingis kulmino.n en la brila parolado de D-ro Edmond
Privat, kiu entuziasmigis ĉiujn per siaj finaj vortoj: «Verda lumo, en la moderna trafiko,
diras: pasu! Same por ni: Vojo libera per verda lumo. Vivu la verda lumo! Vivu la vero!»
Post la Malfermo sekvis la ceteraj punktoj de la programo, en kiu la Somera Universitato
estis grava ero; ĝia inaŭguro okazis en la «Auditorium Maximum» sub protekto de la
munkena rektoro. Profesoroj el ses landoj kaj kvin diversaj lingvoj faris interesajn prelegojn en unu sola: Esperanto! La laboroj de la kongreso estis plenumataj en kvar sekcioj;
krom tio, pompis la ornamoj de Belarta Konkurso, Arta Vespero, Ekskurso al Lago de
Starnberg kaj Kougresa Balo. Ĉe la fino, oni aprobis la Deklaracion kiu tekstas jene:
«La reprezentantoj de la Esperanto-Movado el 40 landoj, kunvenintaj en la 36“
Universala Kongreso de Esperanto en Munkeno, Aŭgusto 1951, ekceptas la jenan
D E K L A R A C IO N :

La celo de la Esperanto-Movado estas plena apliko de la Internacia Lingvo
Esperanto en ĉiuj gferoj de la internacia vivo kaj por ĉiuj interna.ciaj rilatoj.
E1 tia vasta uzado de la Internacia Lingvo logike rezultas:
1. —altiro de pli larĝaj popoltavoloj al aktiva partopreno en la internacia vivo;
2. —progresigo. de ia scienco kaj plimultigo de la intelektaj interŝanĝoj en internacia kadro;
3. —plifirmigo de tutmonda solidareco kaj rapidigo de la unueciĝo de la homaro.»
La urbestraro de Munkeno donis la nomon»«Esperanto-Platz» al kuniĝo de pluraj belaj
stratoj en la urbocentro men. La inaŭguro estis bonege aranĝita, kun ĉeesto de multenombra
publiko. Venontan jaron, la Universala Kongreso okazos en Oslo, la norvega ĉefurbo.
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LA 2 3 a INTERNACIA KONGRESO DE KATOLIKAJ ESPERANTISTOJ
Gi okazis en Munkeno, samtempe kun la Universala; en la malferma kunsido
ĉeestis 200 gekongresanoj. Telegramoj kaj leteroj alvenis de 12 episkopoj; inter ili
kardinaloj Frings (Koln)kaj Innitzer ( Wien). La celo dela Kongreso estis: interŝanĝo
de pensoj kaj ideoj inter la diverslingvaj katolikoj por ptudi kiamaniere solvi, per
Esperanto, la nuntempajn katolikajn problemojn, en rilato kun la ĝenerala bOno.
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EN STOKHOLMO ANKAU OKAZIS LA 24a KONGRESO DE S. A. T.

©

Aliĝis 680 membroj el 15 landoj, sed fakte partoprenisA584 el 12 landoj. La Civitana
Domo estis la kolosa kongresejo, kie funkciis ĉiuj servoj. ĉiujn kunsidojn, ekskursojn kaj
ceterajn aranĝojn oni komencis laŭ la programe fiksita horo. Dum la Malfermo salutparolis
gindikataj reprezentantoj kaj aliaj de laboristaj organizoj. Fakaj kaj frakoiaj kunvenoj ĝuis
grandan partoprenon. Inter la kulturaj aranĝoj, meritas mencion la belega Filmvespero.
La venontjara Kongreso okazos en Dŭsseldorf, la konata kaj interesa germana urbo.
Ne eiam ni povas
HELPU PER
gratuli: ofte ni devas
plendi, ke Radiostacio, ĵurnalo aŭ farnulo
fuŝe aŭ moke ion diris pri Esperanto; tial,
okaze de la brila Kongreso en Tarrasa, tri
faktoj estas vere rimarkindaj:
1. —Tre favora serioza elsendo por Esperanto en «Radio Barcelona» (str. Caspe, 12)
la lastan sabaton de Julio, je la dua
horo tagmeze.
2. —Tre favora artikolo-raporto, sen subskribo, en la p le ĵ grava ĉiusemajna
gazeto pri literaturo, en B a rc e lo n o ,
Dbstino (str. Pelayo, 28).

3.—Serioza kaj tr a f a
a r tik o lo en «Diario
de Barcelona» ,(str. Muntaner, 49) subskribita de P. Font Puig, plej altranga
meritoplena profesoro pri Filozofio en
la Barcelona Universitato.
La artikoloj aperis en la unua semajno
de Aŭgusto, kaj plej multaj gratulleteroj
aŭ poŝkartoj, al la diritaj tri adresoj, surprize efikus por ke tiuj entreprenoj alcceptu
favore novajn kontribuojn por Esperanto.
Ni devas profiti la bonan ŝancon, kiu nun,
post la Kongreso, ekzietas por nia afero.

GRATULOJ!

DELFI DALMAU (Bareelono)
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KIEL UNGVENTO EN KALDRONO, ANKAŬ BOLAS EN GAZETO LA BONA H U M O R O
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IPAIRiA AMHD

GALANTA HEZITEMO

Iun matenon, juna kaj bela virino iris
piede al aŭtobuso tra kelkaj stratoj, preskaŭ senhomaj. Subite, ŝi ekaŭdis virajn
paŝojn malantaŭ si. Si ne volis sin turni
por vidi, kiu ŝin sekvas. Tamen, ŝi rapidigis siajn paŝojn, kvankam la postirantaj
ankaŭ plivigliĝis. Alveninte en centran
parton de la urbo, ŝi paŝis pli raalrapide,
kion ankaŭ faris la mistera persekutanto.
Ĉe la aŭtobusa haltejo, la timiĝinta
belulino decideme rigardis vizaĝe la obstinan sekvanton. Ho, kia surprizo! Mire, si
vidis, ke temas pri ŝia najbaro S-ro Klem,
la advokato, plej bone edukata kaj ĝentila
persono. Kontente ŝi ekkriis:
—Ho, sinjoro, mi spertis grandan timon. Kial vi ne alparolis aŭ atingis min?
La advokato deprenis sian capelon,faris
korteganan riverencon kaj afable diris:
—Pardonu min, ĉarma sinjorino; sed
dum la daŭro de mia sekvado, forte mi
hezitis, ne sciante: ĉu agrabligi miajn orelojn, aŭskultante vian voĉon, aŭ ĝojigi
miajn okulojn, rigardante viaĥdorson!
EMILIO PHADES

Mia etulo jam ĝojas ludantekun mi;
li ĉiam ridetas, li ĉiam petolas,
kaj liaj braketoj, tuj kiain li volas,
mian kolon ĉirkaŭas kun buba graci*
Kresku, filet1 mia, ĝis bona statur1,
sed kresku, senĉese,' en prudent1 kaj saĝo,
ĉar mi helpos vin, tutkore, kun placo,
kiel estas mia devo ltaj mia plezur1.
J. D6VIS (Valenciol

A. KOM (El Helena Esperantisto)

”

N E M A L PL I VIV A S T IU , K IU VIVAS
P L E J rapide ; nek estas malpli
V A R IA LA VIVO P L E J MONOTONA.

Stefan Sweig Bl

■■
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LU D A N TE O N I LERN AS
(S F IN K S A

A N G U L E TO )

E N IG M A KADRO

-------- ORDINARA HISTORIO --------Li ekflirtis. Ŝi respondis; ambaŭ enamiĝis,
Geedziĝis kaj... ĝis morto ili malpaciĝis.
Sed la tomba nekrologo poezie bruas:
«Tie ĉi mildaj geedzoj paceternon ĝuas!»

Kvankam ne facile realigebla la propono, kaj tro ĵacile optimista la konkludo, ni trovas tamen tnteresa
kaj vere studinda la artikolon de S-ro Hristo D . Ztalarev. kiun sendis al ni lia hispana korespondanto

Mi estas patro de eta fileto,
kiu ŝajnas al mi: la gloro, la cielo,
la cel‘ de mia viv‘, la polusa stelo
kaj de mia edzin‘ la vera portreto !

. . ----------—

8 8 »

Anstataŭigu la signetojn
per literoj laŭ maniero, ke
oni povu legi tute same
liorizontale kaj vertikale:

1—Vorto por distingi hornojn aŭ objektojn.
Antikva greka monero (radiko).
3—Stampita metalo aŭ papero. _
4—Bela kataluna urbeto en Pirineo.

2—

DEMANDO KAJ RESPONDO

A1 saĝa homo foje oni demandis, kiu
el tiuj tri faktoroj: Laboro, Prudento kaj
Mono estas plej taŭga por trafi sukcesojn
en la vivo. A1 tio la saĝulo respondis.
—Ĉu oni povas diri, kia rado estas plej
grava aŭ piej necesa en triciklo?
Tuj, antaŭ ŝia edziniĝo,oni tre abunde
laŭdis la bonajn kvalitojn de la fianĉino:
—Ŝi estas tre ĉarma —diris uuu.
—Kaj tre inteligenta —asertis alia.
—Kaj tre laborema -—emfazis cetera.
—Eĉ tute diskreta —konfirinis plia.
La fianĉino, aŭdinte okaze tiajn laŭdojn,
ne povis elteni sian kontenton kaj ekdiris:
—Ho, kiel multe feliĉa kaj ĝoja mi estus,
se mi povus esti mia edzo!...

ESPERANIO EN LA PRAKTIKA VIVO

MISTERA KO LON ETO
Metu, ttnn sub alia, O K kvinliterajn vortojn,
kiuj siavice devas havi jenajn signifojn:
1 — Meti objekton sur alia por kaŝi.
2—Vere ekzistanta kaj efektiva.
3 —Kalcio-oksido.
4—Voĉo de bestoj.
5 Rabobestp el la familio de katoj.
6—Arbo el la grupo de koniferoj.
7—Patrino de patro aŭ pafcrino.
8—Eligi larmojn.

La mezaj literoj devas form i vertikale la nomon
de grava hispana kaj beta ŭrbo apud ia Mediteraneo,
AMAIU NURfZ OUBUS (Pamplono)

Ĝusta solvo de ambaŭ enigmoj ricevos
donacon. Sendu la solvojn al la redakcio,
kiu akceptos ilin ĝis la 22.» de Decembro.
(Por kontrolo, en venonta numero aperos la solvoj)

Ne malofte, scivolemaj homoj, vidante
sur nia brusto la verdan steleton, nin demandas pri la prefero de nia ŝatata Esperanto autaŭ la ceteraj naciaj lingvoj. Ni tuj
komencas pledi irapetege, ke Esperanto
estas facile ellernebla, ke ĝi nin konatigas
k.ij niu ligas kun la tuta inondo, kvazaŭ ĝi
estus fenestro tra kiu oni vidas la inirindajojn tutinondajn, la kunhomojn diverskolorajn. Por pruvi niau diron, ni eĉ elpoŝigas nian korespondaĵon internacian kaj
komencas fanfarOni, montrante al nia interparolanto leterojn kaj poŝtkartojn ilustritajn, fotojn de amikoj malproksiinaj,
markojn interesajn de nekonataj landoj.
Ni parolas pri nia esperanta literaturo, pri
niaj revuoj kaj gazetoj, pri nia tradukita
el multaj lingvoj kaj originale verkita
literaturo. Tamen, kiel respondi al malfacila kaj malagrabla demando pri la praktika, scienca esperanta literatu.ro? Eit la
vivo ne sufiĉas la plezuro de la beletro.
Oni bezonas ĉiuflankan konon de la naturo, scienee rigardi al la mondo. Mi ripetas
la demandon: Kia esperanta literaturo nun
troviĝas sur la sekvantaj branĉoj de la
scienco: tekniko, ĥeinio, medicino. geografio kaj ajiaj? Kortuŝa estas la respondo:
PR ESKA C nbnia ! Tre malbona sorto do por
nia amata Esperanto! Nekoinprenita nia
alta ideo por interfratiĝo de ĉiuj nacioj!
Multe oni elspezas por plezuro, por armiloj al neniu necesaj, sed por Esperanto
mankas mono; ĝi mankas por presi librojn
utilajn al la tutmonda esperantistaro.
Ni bezonas sciencajn librojn, kaj ilin ni
devas havi! Nia devo estas nur labori por
la ta g o de v e n k in ta Esperanto. Ni devas
serĉi niajn bonfarantojn! Ni devas malfermi larĝe niajn monujojn por la sukceso de
nia movado! Por ke la moderna homo interesiĝu, rilate al nia lingvo kaj nia movado,
ni devas havi riĉan literaturon, precipe
praktikan. Tial, cele al tiu strebado, oni
devas senprokraste decidi presi kaj eldoni
en Esperanto sekvantajn gravajn librojn:

1. Plena Geografio, por ĉinj landoj, kun
ĉiuj neeesnj lilarigoj, kvanknm koncize.
2. Plena geografia ntlaso, kun desegnaĵoj
de ĉiuj landoj de la Mondo.
3. Pleua geografia libro pri la loĝatejoj,
riveroj, montoj k. a. de la tufca Mondo.
4. Plena kolekto da biografioj de la plej
grandaj homoj de la CĴeienco.
5. Iiustrita Mineralogio (Kuo malloogaj idarigoj).
6. Ilustrita Albumo, kun reprodŭktitaj
bildoj de skulptaĵoj de eminentuloj.
7. llustrita Albumo, kun reproduktitaj
bildoj de plej gravaj pentraĵoj.
8. Ilustrita Albumo de ĉiuj bestoj.
9. Ilustrita Albumo de ĉiuj kreskaĵoj.
10. Praktika industria teknika Teknologio.
11. Praktika industria hemia Teknologio.
12. Plena kaj detala Hemio (Kun deiegnaĵoj).
13. Piena kaj detala Eiziko (Kun leiegnaĵoj).
14. Teknikaj receptoj.
.15. Medicinaj formuloj.
16. Ilustrita Albumo (perioda mondrevuo).
17. Ilustrita Albumo, por infanoj.
18. Ilustrita kolekto pri nacikudrado kaj
kostumoj el la tuta Mondo.
19. Praktika Konsilanto, aŭ hej ina agendo
por la ordinara vivo.
Kaj ankoraŭ aliaj albumoj, gvidiloj, Ir.l.p.
Tiamaniere, la malriĉaj malgrandaj popoloj povos ankaŭ ĉerpi el la internacia
fonto de la tutmonda kulturo. Kompreneble, la litoraturo menciita, plialtigos la
intereson al nia lingvo kaj plinombrigos
ĝiajn adeptojn. Finfine, la idealo de ĉiu
esperantisto realiĝos: la belaj kaj riĉaj
naciaj lingvoj cedos sian lokon al nia belsona, facile ellernebla internacia lingvo.
La scienco internacia fariĝos propraĵo de
ĉiuj popoloj, La lingvaj muroj, inter la popoloj, tute disfalos; kaj la homaro fariĝos
kvazaŭ unu granda familio. La militoj jain
ĉesos. La paco ekregos tra la tuta mondo.
Firme kaj kuraĝe ekpaŝos la homo al sia
nova feliĉega tago. Kaj la verda stelo hele
brilos sur la homa vojo, montrante al ĉiuj
novajn tre lumajn horizontojn!...

PRO TIO, KE ESPERANTO ANKORAŬ 8IT0A8 NUN EN 8TAT0 DE IDEALO
N IA D AŬ R A O FEREM O KAJ N IA OBSTINA PERSISTO LUDAS D EC ID AN R O L O N !

D esegnante subtilajn zigzagojn, sur nebula fono el pufitaj nubegoj, la ventoj
aŭtunaj forblovas la verdajn lam enojn de
lastaj folioj, kiuj, ankoraŭ ĝis antaŭ ne
multe, tegis kun susuroj kupolojn kaj
haloju vere fantaziajn en la impona palaeo,
kiun la arkitekturo de arboj formis ja kaj
formas per moviĝemaj variaj reflektoj de
fibroj trem antaj el vegetaj smeraldoj. Ne
plu la suno petolas nun, per varmaj grimacoj, tra la diafanaj tegm entoj aŭ larĝaj
vitraloj el densa velura foliaro, car baldaŭ
—tre baldaŭ! — tie restos nur la konciza
resumo de plej sfekaj branĉoj, kiel nudaj
eevronoj aŭ traboj senvivaj, preter la stranga strukturo de fora pejzaĝo en konstruo...
Aŭtuno estas m elankolia nostalgio por
la tempo, kiu per veanta ventego, atendante la vintron, sopiras al la ebria apoteozo de somero kaj printempo; same kiel
homoj avidas, ĉe limo de la meza aĝo,
eltrinki rapide la restintajn gutojn, kiuj
logas kaj tentas ankoraŭ, en la fundo de
pokalo, kiel kara nektaro, en la efemera
festeno de la vivo. Tamen, ho, saĝa bomo
ja scias ordigi prudente siajn proprajn plezurojn, adaptante ilin al la ebloj de sia
povo, aŭ al la postuloj de sia devo, kies
akurata plenumo liveras tre ofte plej intiman ĝuon, ekster la kapricoj aŭ sanĝemaj
influoj de la meteorologio. Tial, do, flegine
rigardante en aero la striojn de falantaj
folioj, mi akrigas krajonon, pretigas paperon kaj rakontas al vi pri la enhavo kaj
aspekto de niaj gazetoj: tiuj vivaj folioj,
- kiuj, aroge defiante la krizon kaj moralan
froston, tute neniel velkas dum aŭtuno.
A ntaŭ ol m igri kaj vagi tra Eŭropo,
daŭrigante la finon de m ia.pasinta kroniko,
jen mi komencas nun larevuon: BRAZILA
ESPERANTISTO estas flago kuraĝa de la
plej forta amerilca bastiono, laŭ tiaj vivosignoj, kiaj m ontriĝas jam en Meksikio
tu te najbare de Usono, kies disvolviĝanta
tekniko ebligas ŝancon por grandskalaj
metodoj. AM ERIKA ESPERANTISTO
raportas detale pri la 4L“ Kongreso de
B. A . N. A . N ur bedaŭre, ke tiel bele prezentita kajero ne estas pli dika, pli impona,
kiel decas al la balteo por la stelplena
standardo. Kaj nun, m ieniras en la eŭropan
mozaikon, tra la pordo de la Balkanoj.

Proverbo diras: V olo esfas p o v o !

IN TERIA PROZO DE LA ESPIRANhSTA G AZETARO
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L A SUDA STELO, organo de Jugoslavia
Eederacio, en formo de plaĉa preskaŭ luksa
revuo, kun ilu strita kovrilo kaj ege interesa filatela paĝo, dediĉas am pleksan spacon
al sia 15“ nacia Kongreŝo, sukcese okazinta
en L jubljana, kun ĉeesto de m inistro kaj
ekterlandaj ĝravuloj: pastro Andreo Cseh,
nome de Internacia E sp eran to -In stitu to ,
kaj S-ro Einar Adamson, kiel deiegito de
ĉiuj svedaj asocioj. A parte interesaj kaj
vere ĝuindaj estas la iiteraturaj kaj poeziaj pecoj, kiuj ĉarme kompletigas la aranĝon de tiu tiel bona gazeto, pri kiu ni gratulas la tienjn amikojn. ESPERANTISTA
estas la titolo de la revuo por Esperanto
en Ĉeĥoslovakio; kun sobra stilo kaj masivaj konceptoj, oni pledas por nia afero,
donante preferon al detalaj informoj, pri
enlanda kroniko, kaj al ampleksaj, treege
bonaj, lirigvaj aŭ gram atikaj klarigoj.
Elkore mi dankas la afablajn vortojn, kiujn
al mi mem kaj al m ia rubriko oni diras en
unu el la numeroj. LA MIGRANTO, kiel
plaĉa ligilo de esperantistaj naturam ikoj,
estas nova kaj optim ista kolego, kiu deziras veki en nia movado emojn kaj inklinojn por ia naturo; jen celo, do, tu te laŭdinda, ĉar sana kaj bela kaj arta kaj distrn
ĝi estas. En mia arbara dometo, ĉi tiu gazeto estas kvazaŭ komplemento! la senlaca
sindonemo de amikino Robineaŭ intervenas en la entrepreno. S V IS A E S P E R O , per

/

sia bela bildo sur kŭvrilo, aspektas kiel
aŭten tik a niontara gvidisto, por la tu tmonda samideanaro, tra oportunaj vojetoj
apud tim egindaj abismoj ĉe la Alpoj, kie
ankaŭ la verda stelo aktive deĵoras. Tuj,
post la eniro en Germanio, tute ne eblas
ignori du earmajn kaj sane kreskantajn
ĝemelojn: Ĉu ne jani sufiĉe konataj? Jes,
tre multe! ESPERA N TO-K URIER mano
ĉe mano kun siafrato ESPER ANTO-POST
estas paro da belaj paĝioj en la germ ana
kortego de la esperantism o. En ĉiu numero, ili trovas la manieron garni sin per
pli kaj pli altkvalitaj tekstoj kaj bildoj.
Antaŭen, do, estim ataj kolegoj! A pud ili,
LA PONTO, ofioiala revuo de la germ ana
asocio, plenum as specifan rolon de centra
oficejo aŭ de organizanta cerbo; pri tiu
grava tasko ĝi respondecas kaj zorgas kun
evidenta kompetenteeo, kiel atestas pluraj
miloj da aliĝintaj membroj. El ĝia plej
freŝa frontartikolo mi ĉerpas: «Ni devas
senlace m arteli sur la m oliĝanta fero, dum
ĝi estas ankoraŭ varinn. Lerteco, prudento,
persisto kaj takto bridu en la varbado nian
fajron. Ni gajnis m ulte da novaj ainikoj.
Ni klopodu, ke ili fariĝu perfektaj espernntistoj kaj fidelaj samideanoj!» LA OUSTA
VOJO nelaeigebla eirkulero por katolikaj
esperantistoj, aperas nun klare presita, per
grandaj facile legeblaj literoj, kio certe
^ u t i l o s por kreskigi la nombron de ĝiaj le-

A L P R O K S IM lĜ AS LA 1 5 A DE D E C E M B R O !
Tago ĝi estas neniel ordinara por ĉiu konscia esperantisto; ĉar, kiel sciate, ĝi estas la granda
Zamenhof-tago, kiun ni devas eelebri kaj festi laŭ digna maniero. Jam preskaŭ tradicio estas
la kutiino, en tiu dato, aranĝi koinunajn vesperraanĝojn, kie la membroj de grupoj aŭ rondoj
sidas ĉirkaŭ sama tablo, kiu akiras pro tio rangon de fam ilia tablo, en mezo de vere hejmeea
atmosfero. Nu, en ĉiu hispana urbo aŭ vilaĝo, kie loĝas pluraj samideanoj, tiu memorinda
dato, kiu signas per trajto konkreta la naskiĝon de la genia kreinto de nia lingvo, estu nunjare
memorigata, ne nur ja intim e kaj private, sed ankaŭ publike —se eble — per diversaj oportunai rimedoj: prelegoj en societoj aŭ kulturaj institucioj, artikoloj aŭ biografioj en jurnalu) kaj
gazetoj, starigo de Zam enhof-anguloj en salonoj aŭ ĉambroj, alegoria ornamo de montrofenestroi ĉe' butikoj, precipe ĉe librovendejoj, ĉar oni zorge atentu, ke la Zam enhof-tago ankaŭ estas
tago de la Esperanto-libro, en kiu deeas aĉeti, laŭ ebio de la monujo, jen dikan volumon, jen
simulan broŝuron, sed nepre aĉeti, nepre kunveni por nepre ntesti, ke la hispanaj
esperantistoj tu te ne forgesas, en la kalendaro, la datrevenon de tiu eis
tago, kiam, antaŭ 92’jaroj, venis en la mondon la aŭtoro de Esperanto
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gantoj. Mi reciprokas la afablajn vortojn,
kiujn ĝi dedicas al nia gazeto! Jen, denove
inter ni, la vigle avangarda, EUROPANO
m onata bulteno por politiko kaj kulturo.
Mi vidas en ĝi la meriton, tuŝi kaj trakti
plej tiklajn aktualajn politikajn temojn,
en defendo de la tiel nom ata okcidenta
civilizo, laŭ maniero tre objektiva, sincera
kaj serioza, sen m alatento al la esperantistaj temoj, kio vere duobligas ĝian valoron. ESPEIIO K A TO LIK A estas ĉiam
atendata kun streĉa intereso. Gia enhavo
estas agrabla kombino de temoj kaj problemoj, kun oportunaj konsideroj el solida
katolika vidpunkto, sen iieglekto al la
ĝeneralaj demandoj. La ekzisto de tiel
m ulte estim ata kolego estas piej utiln, kaj
ĉiutage plej necesa, en la koncerto de la
universala esperantismo. D aurigante la
«migradon», mi iras nun survoje al la nordaj landoj. Tie, speciale mi volas saluti
novan kolegon, kiu jam ĉe la ekape.ro eli, gas proprajn brilojn kaj rebrilojn; ĝi estas
LA STUDENTO, sub eldono de EsperantoFederaeio de Danaj A ltlernejanoj kaj
Studenta Esperanto-Klubo el Kopenbago;
jen giaj karakterizaj trajtoj: interesa kaj
u tila enhavo, bona preso, bona papero kaj
bela, kvankam simpla, prezento. En la dua
numero, kiun p lezu reĵu s mi foliumis, troviĝas grava artikolo, aparte interesa, sub
tiiolo: «La Esperanto-movado knj la indonezi-lingva eksperimento», Ceteraj studoj
kaj fakaj informoj kompletigas la kajeron,
kiun sincere mi borivenigas, kiel amikon.
Nun, jam en brita teritorio, decas aludi
al THE BRTHSH ESPERANTIST, tre
kara kaj respektinda mentoro, ne nur por
la britaj samideanoj, sed ankaŭ por ĉiuj,
kiuj ŝa ta sfle g i plej kaŝitajn nualicojn de
nia internacia liugvo. En la numero, kiuu
iiun mi rigardas, oni bedaŭre. parolas pri la
bezono maldungi S-ron M. C. Butler, pro
fmanca krizo, —tim iga fantomo!— Sed tiu
drasta decido lie signifas tu tan forigon,
ĉar oni aljuĝis al li duonsalajran pension,
por ke tiu kompetenta 07-jara fervorulo
povu labori, kiel honora ofieisto, en la klera
modela asocio de la brita esperantistaro.
Bstu li ekzemplo, do, por ĉi tiu aŭtuna
apologio, kiun en krepusko, rigardanle fali
foiiojn, verkis i.a legema koboldeto
I

A

Car.. ofie povo enuas lute sen volo •
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_________ HISPANA KR O N IKO __________

— ESPERANTO EKSPOZICIO EN MAORIUO—

EKSTERLANDAJ G E S A M ID E A N O J VENAS, PRELEGAS KAJ HALTAS EN VA LE N C IO

NIA DILIGENTA MADRIDA SEKCIO KURAĜE ALPAŜIS KAJ PLENE SUKCESIS EN TIU SIA UNUA PUBLIKA ELMONTRO

La 14-an de pasinta Oktobro alvenis en nia urbo S-ino P atricia de Cleene,
fervora kaj afabla samideanino el Novzelando, kiu ĉirkaŭvojaĝas la mondon. Nia
Federacio, en kunlaboro kun grava societo «Montepio de la Dependencia Mercantil»,
aranĝis prelegon, kiu estis la unua en la ciklo de kulturaj prelegoj de tiu Ideriga
societo. S-ino de Cleene gajnis tuj la simpation de la multenombra ĉeestantaro,
rakontante vigle kaj elokvente sinjn impresojn pri longa vojaĝo de Novzelando al
la nordo de Afriko kaj Eŭropo, eĉ al Islando; kaj, post unu jaro da senĉesa vagado, ŝi
vizitis Germanion, partoprenante la Kongreson en Munkeno, kie ŝi denove havis
okazon konstati la taŭgecon de Esperanto kiel internacia lingvo. Si multe laŭdis nian
landon, kiu tre plaĉis al ŝi, speciale pro la ĝentileco de ties enloĝantoj. Eine, la
ĉeestantoj adm iris centon da lum bildoj el Novzelando, kiuj m ontris la belecon de
ĝiaj mirindaj insuloj. D-ro Herrero m ajstre tradukis de Esperanto en la hispanan
linĝvon, kio m ulte ĥelpis al la sukceso de la prelego de nia ŝatata vizitantino. La
urbaj ĵurnaloj favore raportis, akcentante la utilecon de nia lingvo por la turism o
kaj la internaciaj rilatoj. Sekve, ia urba intereso por nia movado m ulte kreskis.
’ A nkaŭ nin plezurigis, antaŭ nelonge, la alveno de alia vigla mondvojnĝanto, S-ano
Marin, kaj Ges-roj Jakobs, tre ĝentilaj gesamideanoj el la bela flandra urbo A ntverpeno, kiuj intencas pasigi la vintron ĉe ni. Tiuj vizitoj duoble ĝojigas nin; ĉar, krom
la plezuro, kiun ni spertas pro la persona konatiĝo kun samcelanoj, ni havas okazon
propagandi por nia afero per la plej konvinkiga maniero: flue kaj senpere interparoli,
kaj eĉ tre am ike babili, kun eksterlandanoj tu te ne sciantnj la nacian lingvon.
JAIME JUAN FORNE

XIII CONGRESO ESPANOL DE ESPERANTO EN VALENCIA
------ ------ —-----------------------2 9 -3 0 -3 1 de Ju lio y 1 de A goslo de 1 9 5 2

Bajo la presidencia del prestigioso y consecuente esperantista valeneiano D. Luis Pĉrez
Requena, se ha constituido el Comitĉ Organizador de nuestro proximo Congreso. Este
Comitĉ integrado por un nutrido grupo de entusiastas amigos, ha inieiado ya sus tareas
con gran entusiasmo, en eu deseo de que el magno Certamen del esperantismo espanol,
en la misma ciudad donde reside el supremo organismo nacional, deje una g rata memoria
a todos los asistentes. Se prepara un magnifico program a donde el trabajo positivo y
eficiente se vera completado con un variado conjunto de excursiones, recreos y distraeciones, que tendran como fondo la deslum brante policromia de la famosa Eeria de Julio en
Valencia, con su m aravillosa B atalla de Flores. Bodemos anticipar ya que la cuota sera de
30 pesetas para los eongresistas efectivos y 20 pesetas para los fam iliares acompanantes.
Van a im prim irse los boletines de adhesion y m aterial inform ativo, con los datos necesarios para facilitar un estancia eonfortable y econĉmica, ya que el interĉs de los organizadores esta inspirado en este fin, esperando verse correspondidos con una nutrida concurrencia.
jHaced ya vuestros proyectos! Pedid informes, que se os facilitaran seguidam ente, al
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Tie mem, en la geografia centro kaj ŝtata ĉefurbo, Esperanto ĵu s gajnis gravan
batalon, okaze de tre zorge kaj bone aranĝita ekspozicio de varia materialo, kiu dum
tu ta semajno —meze de pasinta O ktobro— pompis kaj rangis en ĉefa salono de la
Soeieto «Casa de Arag6n». K onsciante pri la graveco de tiu uuua publika elmontro,
kaj akceptante, eetere, ĝentilan inviton de la madridaj gesamideanoj, nia redaktoro,
S-ro Luis Hernandez, kaj la gvidanto de la instrua fako La Lernejo, S-ro Ju a n Bosch,
veturis Madridon por kunvivi kun la tieaj geamikoj, dum kelkaj tagoj el ilia. sukcesplena semajno, sub la ekstrem a regalado de ilia delikata gastameco, kiu atingis la
lim ojn de plej rafin ita ĝentileco. En la vespero de la inaŭguro de la Ekspozicio,
S-ro Hernandez faris la malferman paroiadon, antaŭ vasta ĉeestantaro; firme knj
trafe, per poluritaj frazoj. li prezentis la logikajn argum entojn de nia honesta eelo,
kiu ŝatas nenion kaŝi, ĉar nenio kaŝinda en ĝi estas. La sekvantaj tagoj sekvis tiel
sukeese, kiel la unua. A nkaŭ prelegis, tre elokvente, ninj em inentaj samideanoj, la
generalo Josĉ Perogordo kaj doktoro Carlos San Antonio, pioniroj el la frua epoko de
la bispana esperantism o, kies nomoj honorplene situas inter la mem braro de nia
Pederacio. La novzelanda samideanino P atricia de Cieene pruvis, per tre oportunaj
salutvortoj, la veron de ĉiuj antaŭe diritaj asertoj. Malgraŭ la fakto, ke oni ne faris
bruan reldamadon, la Ekspozicio estis vizitata de miloj da personoj el (jiuj sociaj
tavoloj, kiuj ne sirnple aŭ supraĵe vidis la materialon, sed atente rigardis la gazetojn,
adm iris la kartojn, folium is la librojn kaj ŝerioze faris demandojn, kies klarigojn
scivoleme ili aŭskultis. La blindula sekcio, zorgata de blindaj amikoj, vekis specialan
atenton. Kompreneble, la filatelia angulo havis, m agnetan logon por la poŝtm arkkolektantoj. Tial, ke troviĝis dika stoko da turism aj propagandiloj, oni povis donaci
ilin al la vizitantoj; kelkaj el ili revenis en postaj tagoj, kun hispanlingvaj libroj el
tiuj, kiuj esperantlingve situis en la Ekspozicio, por fari komparon de plej konataj
fragmentoj. Por la fermo, oni aranĝis feston, en kiu ltelkaj fraŭlinoj kantis kaj
deklamis; fine, nia aktiva kaj senlaca dfelegito en Madrido, S-ro J. Lopez Herrero,
faris la resumon kaj admonis ĉiujn eklerni, lerni kaj ellerni nian lingvon, kiu jam
forigis la ŝelon de suspektindeco, por gajni aŭreolon de supera prestiĝo. Kelkaj el la
gravaj madridaj ĵurnaloj, kiuj estas tutlande legataj, inform is kaj raportis; same kiel
la Nacia Radiostacio, sekve de oportunaj intervjuoj, faritaj dediversaj ĵurnalistoj.
A1 la anoncitaj kursoj aliĝis granda nombro da lernantoj, kiuj venas kun konvinko
kaj garantias pozitivajn rezultatojn al la fervoro de tiuj bonaj geamikoj, kiuj nur
gratulojn m eritas pro la grava sukeeso de la unua Esperanto-Bkspozieio en Madrido.

GOMITE ORGANIZADOR DEL XIII CONGRESO ESPANOL DE ESPERANTO
P E L A Y O , N .° V , 1 .°

O R IG IN A L O
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T E L E F O N O

IN TER LIN G VA

Ĝis nun, m ultaj familioj, por ĝui feriojn
aŭ semajnofinojn, posedis kabanon en la
m ontaro aŭ apud la maro. Sed, la posedanto
iom post iom sentis sin tro ligata al la
sama loko. Tial, do, la «Ruliĝanta Hejmo»,
avantaĝe, povas esti starigata kie ajn.
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V A L E N C IA

PARALELO

T R A D U K O

Hasta ah o ra , muchas fam ilia s , p ara
d isfru tar ias vacaciones, o los fines de
sem ana. poseian una cabana en la m ontah a o ju n to al mar. Pero el p ro p ie ta rio ,
poco a poco, se sentia d em a s ia d o lig a d o
al m ism o sitio. Asi pues, la "Casa ro d a n te "
v e n ta jo s a m e n te , p uede ser m o n ta d a en
c ualq uier lugar-

«A travĉs de los Estados Unidos
con una Casa Rodante» por lose R. Scherer

De la obrita
U verkelo

«Tra Usono kun R uliĝanta Hejmo»

de Jozelo R. Sckerer, lonala esperantisto en Los Angelel (Kalilornio)

conocido esperanli.ta en Los Angeles (Calllornia)

______ Grupo de samideaninoj el Madrido, kun la plej juna tiea esperantisto, en la salono de la ekspozicio_______
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FACETAS DEL MOVIMIENTO ESPERANTISTA

D IC C IO N A R IO ESPER ANTO -ESPANO L
Enrique Bulech kaj Manuel Eernandez MenenJez,
Eldona. de la Federaqao E. Brasiteira, ftio de
Janeiro, 1951. —122 p.—Prezo ne montrita.

• FRANCIA.—Durante la Feria de Muestras de Angers estuvo abierto un stand del
Grupo Bsperantista loeal. que fue muy visitado por el pŭblico a causa de sus exposiciones
de fiiatelia y de tarjetas ilustradas, procedentes de las cineo partes del mundo.
• DINAMARCA. La Direceiĉn de Ensenanza, de Copenhague, eubveneiond con 600
coronas a la senora Roma Thorsen para realizar un viaje por Italia, a fin de eapaeitarse
acerca de las escuelas donde se ensena el Esperanto y comprobar su eficaeia didactica.
• ITALIA.—Del 9 al 12 del pasado Septiembre, se celebro en la historica eiudad de Pisa
el XXIII Congreso Italiano de Bsperanto que fuĉ inaugurado personalmente porel Ministro
de Instruccion 1’ŭblica, senor Segni, que tuvo frases de elogio y de aliento para todos los
esperantistas alli presentes, ente los que figuraba el propio alcalde de la ciudad.
En el Comitĉ de Honor no faltaba tampoeo una amplia representacion parlamentaria.
«Bnte Nazionale Turistiohe» (Via Marghera, 2 - ROMA), remite gratuitamente folletos
turisticos sobre Italia, escribiendo a dieha oficina directamente en Bsperanto.
• PORTUGAL. —«Diario de Lisboa» del 2 y 17 de Septiembre ha publieado dos extensos
articulos sobre el Esperanto, como idioma eon derechos para ser el internacional.
• SUIZA.—Un bello folleto con los programas de la radioemisora de Berna se expide a
quien escriba en Ksperanto a la estacidn «Schweizer Kurzvellendienst (30, Neuengasse - BERNfc).
• AUSTRIA.—E1 senor Franz Jonas, alcalde de Viena, es un entusiasta esperantista y
en su cargo, desde Mayo ŭltimo, ha recibido y atendido la visita, haciŭndoles agradable
la estancia, de muchos samideanos extranjeros, visitantes de la bella capital austriaca.
• CHECOESLOVAQUIA.—En este pais existen organizados 94 Grupos Esperantistas
locales; el de la capital, Praga, suma 404 miembros de ambos sexos y distintas profesiones.
• ESTADOS UNIDOS.—«United States Governement Printing Office Style Manual»
contiene instruceiones, sobre el arte de imprimir, en los idiomas ingles y en otros 18 mas,
entre ellos el Esperanto. Los periŭdicos en aleman «Sonntagsblat Staatszeitung», «Rochester Abendpost» y «Volkszeitung Tribune» han publicado articulos sobre el Bsperanto, como
idioma auxiliar, con motivo del ŭltimo Congreso de «Esperanto-Asocio en Nord-Ameriko».
• BRASIL.—Se prevŭ resulte muy brillante el 13 Congreso Brasileno de Esperanto
(9 al 16 de Febrero de 1952). Hasta la fecha han aceptado asistir a las reuniones cineo
Gobernadores de Bstado, muchos Alcaldes de diversas ciudades y un Ministro Federal. E1
Congreso se ve muy favorecido eon la ayuda moral y material del Goberinador del Estado
de Pernambuco. B1 Excmo senor Presidente ha dictado un decreto autorizando la ediciŭn
de un album sobre Recife; una produetora de peliculas filmara los mas interesantes aetos
del Congreso que seran radiados por una potente emisora. Radio Baru emite un programa
en Esperanto todos los lunes de 21‘45 a 22 horas. Bmisora PRG 8, 1210 kc. 240 m ; ZYR 31,
3275 kc 91 m.; ZYR 34, 899 ke. 330 m. Bn la conoeida firma de productos quimico-farmacŭuticos «Bayer», el 4 de Septiembre se inieiŭ un curso intensivo de la lengua auxiliar.
Esta prevista una duracion de tres meses para este curso. Quien desee relacionarse
con estos nuevos esperantistas puede dirigirse a: Caixa postal 560, Rio de Janeiro (Brasil).
• GUATBMALA.—La «Voz de Centro Amŭrica» ha modificado el horario de sus amenas
e interesantes emisiones en Esperanto. Actualmente son los martes de 22‘15 a 22‘30.
• AUSTRALIA.—En el Colegio Anglicano, de Adelaida, se esta explieando en curso qŭe
es seguido con gran interŭs; como asi tambiŭn en el «High Sohool», de Horsham.
EL.

ESPERA N TO

Y

LA

G R A M O F O N IA

«Hollandsche Decea Distributie N. V.», de Amsterdam (van Baerlestraat, 3) casa
dedieada a la fabricaciĉn de discos para gramŭfono, impresionŭ en el numerado
M 32.637 la composioiŭn «Bsperanto-Marŝo», de Jacobo Feitsma. Tambiŭn por una
fabrica checoslovaca han sido impresionadas en un disco tres canciones en Esperanto:
«Nur Migri», de Julio Baghy; «Aŭtuno venas», de Bozena Studniĉkova y «Melankolio»,
popular y delicada melodia de Karel Piĉ.
EL

ESPER A N TO

EN

LA

PRENSA

Durante 1 .9 5 0 , el Esperante ha recibido mucha atencion por parte de la prensa mundial. Por ejemplo,
en Alemania (zona occidental), se publicaron unos 5 0 0 articulos o noticias sobre la lengua auxiliar; en
Italia, unos 200; en Noruega, 130 periodicos publicaron 7 0 0 articulos o noticias del Esperanto

A

«.

Mankas jam de longe al la hispanparolantaj popoloj taŭgaj kaj fidindaj vortaroj
ĝisdataj, kiaj cstis siatempe tiuj de
V. Inglada Ors kfij A. Lopez Villanueva,
kiuj jam de longe elĉerpiĝis. Cetere, ili
aperis antaŭ preskaŭ duonjarcento, kaj en
lingvo ankoraŭ ne sepdekjara, roultaj eventoj okazis dunie, inter ili ĉefe la gravega
leksikona laboro de la Akademio de Esperauto. En Hispanio ne mankis posteuloj de
tiom gravaj pioniroj, kaj glosaroj, kinj tiaj
de Bremon, Valls, Anglada, Caplliure ktp.;
ili estas multrilate laŭdindaj, plenraeritaj,
kaj serioze kontribuis al antaŭeniĝo de la
mpvado en nia lando. Sed, ververe, la truon
de bona kaj fidinda hispana-esperanta vort;i.ro ankoraŭ neniu. sukcesis kontentige
ŝtopi. Mfilhavo.de la mala vortaro, t. e.
esperanla-hispana, eĉ seoniĝin tre sentas,
ne estas tiom tira; ĉar, nu ja, por kompreno
de Bsperanto, la Plena Vortaro de SAT
multe helpas. Tial, estas varrae salutinda
ĉiu nova serioza alporto al nia leksikologia
tereno. Kaj tia —serioza kaj de nun ĉiel
atentota— estas la laboro de samideanoj
Balech kaj Fernatidez Menĉndez. Temas pri
esperanta-hispana vortaro (pli ĝuste, glosaro), kiu enhavas pli da glosoj, precipe
tehnikaj kaj fakaj, ol iu ajn antaŭe presita
simila verko, ĉefe laŭ la modelo de la
Blena Vortaro de SAT, kiun .la autoroj '
aekvas eĉ je ties, kvankam okazaj tamen
evidentaj eraroj. Plie, ne mankas en la
libro eĉ ĵusbakituj neologismoj, kiujn ankoraŭ ne registris P. V. Tiel do la verko
estas rezulto de aTna varto de niaj du konataj pioniroj, kaj ĝi havas multon notendan kaj valorajn kontribuojn. Ciu serioza
studanto de nia lingvo.devas nur ĝoji pro
ĝia apero. Sed liugvo estas, antaŭ ĉio kaj
ĉefe, tradicio. Kaj ĉi tiun principon la aŭtoroj ne observis konsekvenee. Kompleteeo
ne estas manko en vortaro, des pli en nia
tutmonda, ĝis nun ĉefe skriba Bsperanto,
kondiĉe ke ĝi unue registru eiujn fundamentajn kaj oficialajn vortojn, eĉ se iuj el
tiuj vortoj aŭ vortformoj arhaikiĝis.
Zamenhof ŝatis neologismojn, sed laŭ
vojo de paraleligo, Tial, kiam ekzemple
mankas en la recenzata verko la oficiala
kaj zamenhofa akvaforto, la novismo akvoforto, kiun misenmetas la aŭtoroj, estas
neniel pravigehla; kiam mankhs la ankaŭ
oficiala proletario, la neologa proleto, eĉ
se pli vaste nun uzata, akuzas nekonsekvencon; kiam tute forestas la same ofieiala
(6“ aldono) vinkto (hispane remache, lana),
oni, nur povas ja forte riprooi; ktp. Unue,
nepre estu ĉiuj ofieialaj vortoj; nur tiam

povas ĉiel paradi plej ĵusaj leksikoneroj,
eĉ se poste, kiel deeas, la lingvo filtros
ilin laŭforme kaj laŭsence.
Alia punkto diskutinda estas la listigo
de kunmetaĵoj,inter kaj kvazaŭ radikvortoj,
kiaj: aldoni altreliefo. alveni, amindumi,
bonlrovi, jetkubo, ktp., kio estas elpaŝo
por rigidigi nian lingvon. Tiaj kunmetoj
estas ja ĉiel klarigendaj, Ĝar multokaze ili
rolas kvazaŭ novaj «radikoj», sed sialoke
kaj ne dise kaj haose. Pri alia afero mi ne
estas sufiĉe k o n te n ta : pri la hispanaj
egalaĵoj de la esperatilnj vortoj. Aboco
estas abecedario kaj ne (= a lfa b e lo ); bakalaŭro estas bachiller kaj ne licenciado
(= liee n c ia to ); boardi estas navegar en
bolina kaj ne b o rd e a r(= n a v ig i laŭborde);
ferio estas vacacion ka j ne feriado (= fe s ta) uek descanso (= rip o z o ); genisto estas
retama kaj ne aulaga ( = legumenaca
planto hubo ne estas huebra: ĝi ne havas

hispanan vortegalon kaj postulas gloson;
kiiko estas ankaŭ pandilla; lektoro estas
lector (universitario) de lenguas kaj ne

profesor universitario (= u n iv ersitata pro-

fesoro); magistro ne havas" vortegalon kaj
tlel ĝi bezonas gloson, ĉar la apudigata liceneiado, kiel dirite, estas licenciato; ktp.
Preseraroj abundas, kaj ili troviĝas
ekde la kovrilo, kie la konjunkeio inter la
du aŭtornomoj devas esti y anstataŭ e
(portugala!). La formo internaeia estas
jezuito; jesuito (kvankam Jezuo/Jesuo) ne
estas pli bona, kaj enkondukas nur konfuzon. La hispana ortografio,koncerne supervokalajn akcentostreketojn, multe lamas.
Nur je dua aŭ tria eldono vortaro aŭtoritatas kaj vere bonas. Tial estus dezirinda
baldaŭa dua eldono de ĉi tiu, malgraŭe,
rekomendinda verko; ja la Antaŭparolo
lojale agnoskas tiun staton kaj samideane
alvokas kompletigan kaj eĉ plibonigan
helpon pro tio, ke, multrilate, la verko
estas pionira. Tiam la reeldonontoj devus
serĉi kunlaboron de hispana spertulo, kiu
aldonos plikomunajn glosojn kaj lecionojn
de la klasika hispana lingvo de Bŭropo.
Ameriko, kompreneble —tiel en sia latina
duono, kiel en sia anglaĝermana cetero—
multloke por laŭforme identa vorto, uzata
en Bŭropo, havas tute alian signifon; sed
estas ja ĉefe en la nuancoj, kie oni devas
zorge atenti, rimarki, konstati la diverĝojn
kaj agi laŭe. Kaj tiel, post kunjungo de
hispano al la laboro, la verko nedubeble
fariĝos pli eminenta, kaj estos elstara
ekzemplo de la inter- aŭ supernacia kunlaboro, kiun Bsperanto reprezentas.
Fine neniel forgesitas S-ro I. Gomes
Braga, al kies helpemo kaj mentoreco, per
la Federa^ao E. Brasileira, ni dankas la
eldonon.
J RtGUlO PEREZ (Kanariaj insuloj)
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UN ANŬ MAS SE TERMINA Y OTRO NUEVO SE APROX1MA...

Y aunque Ios afios acumulan desengaŭos
tambien traen ilusiones, que pueden ser realidad en la medida del esfuerzo que nosotros hagamos por ellas. Uno
de los deberes, en tal sentido, es prepararse para pagar la cuota de 1952, demostrando con la puntualidad en el
pago la buena opinion que merece el trabajo realizado por nosotros hasta ahora. En estos dias de balances e
inventarios, cuando casi todas las revistasy publicaciones esperantistas dei exterior elbvan sus precios en mas de
un 50 °/o nosotros podemos anunciar a to ios tos amigos, con satisfaccidn no exenta de orgullo, que las tarifas de
nuestra Federacion, para el proximo aho, no sufren ningŭn aumento y siguen siendo pues las mismas, a saber:
Socio de nŭmero 15 pesetas

-

Socio abonado

40

pesetas

-

Socio protector 75 pesetas

Como merecida compensacion, confiamos y esperamos que ningun esperantista, dentro del ambito peninsular,
permanecera alejado de nuestra organizacion, que ostenta la honrosa representaciĉn del esperantismo espahol.

☆ la

CU VI SCIAS. K E -------

l e r n e jo

P R IL IN G V A R U B R IK O

estas la sola duonmonata gazeto en nia
lingvo? Cetere’ ĝi aperas en granda formato!

Responde al amiko Arizmendi, mi diru
al li, ke se li havas la Plenan Vortaron,
tute ne devas ekzisti dubo por li, rilate la
signifon de «temo» kaj «temi», oar tio estas
tute klare priskribita en tiu verko. Tio,
kion vi skribas, estas tute ĝusta; sekve, la
traduko en hispana lingvo ja estas: «se
trata» en la frazo de vi montrita: «ne temas
nun diskuti pri tio».
Pri la diferenco inter «kvankam», • malgraŭ» kaj «spite», mi nun dediĉas kelkajn
vortojn al S-anino L. R. Cu vi faoile komprenos pere de ekzemplo? Jen do: «Kvamkam vi tion ordonis al ini, mi rifuzas obei
vin, malgraŭ la respekto, kiun mi ŝuldas al
vi; kaj ne kredu, ke mi deziras spiti vin.»
«Aunque usted me lo ordend, me niego a
obedeoerle, a pesar del respeto que le debo,
y no orea que es por lievarle la oontraria.»
Elkorajn salutojn al ambaŭ gesamideanoj!

T A R IP O POR N IA L A N D O
Tuta jaro: 80 pesetoj
(en unu sola fo jo j

Skribu al la delegifo:

-

1 .a duonjaro: 50 pesetoj
2 / duonjaro: 4 0 pesetoj

S-RO D rLFT D A L M A U

Strato L au ria, 98

BA RCEL ONO

ANONCETOJ
N i a k cep ta s an on cetojn kiu j r ila to s al n ia
a fero . U nu peseto au unu r-k . v a lid a s por du
vo rto j. T ri m allo n g ig a j literoj v a lo r a s k iel unu
vorto. A p a rta ta r ifo por sp e cia la j anon coj.

Granda nombro da gelernantoj deziras
korespondi kun eksteilandaj gesamideanoj.
Respondo tute certa. Skribu al: EsperantoFako de «Lingua Club» Manresa (Barcelono).

RADIO ROMA •^■•-^•«^»
KUN TRE INTERESAJ DISSENDOJ EN ESPER^NTO

Aŭskultu ilin kaj diru vian opinion al
RADIO ROMA - Esperanto-fako - Via Veneto, 56, Roma (Italio)

Ondoj: 25,40 mt. =
11.810kc/s.
31,35 » =
9.575 »
49,92 » =
6.010 »
Tagoj: Merkrede kaj vendrede
Horo: De 18,30 ĝis 18‘50

J U A N BOSCH

—

-----------

HEROLDO DE ESPERANTO

• GONGRESOS DE ESPERANTO

Con oportuna anticipacion, se iran dando a conocer
los Congresos nacionales e internacionales, que han
de celebrarse durante el ano 1952, a fin de que se les
puedan mandar saludos

NOTO.—En la hortabelo de nia pasinta numero estis
eraro, kiun oni devas korekti laŭ la supra indiko.

8.“ Esperanto-K ongreso de Aŭstralio

______ IM P O R T A N T E ______

D e l 31 d e D ic le m b re 1 9 5 1 a l 6 d e E n ero 1 9 5 2
12 fnnis Road - Milson1? Point

PARA

Todavia tenemos existencias de los
dos interesantisimos opŭsculos del

S!JDNE9 (N. 5. III.) Australia

NUESTRO

Proleior

B O L E T IN

(Donativos correspondientes a HOVIfMBRE 1951)

eminrntes y algunot hechot

Suma a n te r io r ......... 3 .2 7 6 P tas.
Esperanlo-Grupo de Sabadell
................
35
»
Vicente Perles (Miraflor-Vergel) ...............
7
»
Jaime Folch (Sabadell) ................................
5
»
Manuel Ortigosa (Zaragoza)
2 ,»
Teresa Ferre (Alcover) ..........
5
»
Franco Campos (Valencia) ..........................
5
»
Emilio Albalat (Valencia) .............................
25
»
Juan Devis (Valencia)
10
»
Juslo Estan (Granada ...............................
25
»
Total ...................... 2 .3 9 5
Solo falta una lista hasta la liquidacion de fin de ano.
i A ver si redondeamos una bonita cifra!
.

!

(2 .a edicioh, muy aumentada). Un folleto
con nutrido material, de gran eficacia
pora la p ro p a g an d a .................................... 3 ptas.

Valor educativo del tsperanto
Notable estudio de 40 pags. (24
ilustrado con 10 fotograbados
A presuraos

'

1

x 16),

. . . .

5 ptas.

a hacer vuestros pedidos a

HISPANA ESPERANTO-FEDERACIO
R U Z A F A ,

Cantos H n o s ., Im pr.-Valencia '« Tel. 3 0 4 4 4

*

Manuel Fernandez Menĉndez:

{ I hperonto en lo opinion de hombret

7

V A L E N C IA

