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HISTORIO PRI LA EKEjTO, KRESKADO KAJ FLORADO DE NIA 1'a'PERA720-GRUPO 
"PACO KAJ JUSTE00" 

(2-a dtarigo) 

La tagoj kaj monatoj ekde nun eC tro rapidege forragis por la la-
borego'farota. Sed ckzakte je 4-a da Junio 193E la LoKoKo estis tata 
preta. Ni nepacience atendis la pesttagmezan t.e. la alven» de la gees-
perantustaro. Ni tuj diru ke la Pentekoeuaj tagoj estis ceno de sukcesoj 
tiel bone por la flandra Esperanto movado kiel por nia sekcio. 
La program() kiun la estraranoj mem starigis,oni tute ellaboris kaj sen-
escente gi placis al ciuj gepartoprenintoj.74u kategorio da persoroj 
trovis dum la kongrestagoj ion las sia emo: cu la sonorilarkoncerto; 
ko er la monfamkonata kapelo de la Santa Sango; cu la. bankego; cu la 
artvespero kun deklamado,kantado, teatrajo ktp.; ca la oficiala rtkcepto 
en urbdomo kun la salutparoladetoj de deligitoj de kvin nacioj; cu la 
boatveturado sur brugaj kanaletoj 	la ekskurso aar vaporsipi "Ja- 
cob van Maerlant" al mezepoka Lamme dam banjoludistoj aUdigis nian kon-
greshimnon. 

Kaj la orhaniointoj ? AnkaU al ili pla6.is la kongreso Car ili Buis 
kaj fierigispri la sukcesego nekradebla (preskal). 300 gepartoprenintoj) 
kaj - precipe por du organizatorcl 	pri piedpilkkonkurso kontra dek- 
unuo de Kortryk gajnita.Fotoj de ciuj okazinta3oj por ciam memori gas nin 
la neforgeseblajn tagojn. 

Tiamaniere la aventuro - vertjire gi nar esti: aventuro por organizi 
kiel novfondita grupo kongresor - finigis kaj aC bonege sukcesis.Decas 
ladi ci-tie la 5 gepionirojn de tiuj malfacilaj tagoj,nome Fermand Roose 
Iserentant Roger,Alfons Blontrock,Maria Vincke. kaj Camiel Vanden Bussche 
(la tri lastaj laUorde beda)rinde jam forlasis a4 la grupon au la movadon 

Niaj junaj gesamideonoj ne eensu ke ni ,kun la kolektitaj laUroj,lace 
ripozis en paco post bonfinita tasko. 
Tute ne,aC kontraUe,ju pli ni rikoltis sukceson des pli ni efektivigi 

novajn planojn.ApenaU la kongrestagoj for ni organizis biniklan ekskurse-
gon irikaj re-bene al Gent por ceesti la tie okazintan Flandran Nacian. 
Kantfeston.La bruga aekcio estis la sola kiu akceptis la inviton de la 
gentaj gesamideanoj veni grupe al la Artebelcie urbo (3-a de Julio 1938). 
Kelkaj semajnoj poste ni organizis ditobug;an ekskurson al .:ortryk je in 
vito de la E-klubo de tiu urbo por reludi la piedpilkkonkurson en kiu tiu 
grupo malvenkis TI.ontraU nie dekunuo dum la kongrestagoj.22-ope ni veturis I 
al la urbo de Groeringhe.La vojago Ciurilate sukcesi:: beleger somera vete 
re kaj la kankurso kiun ni gajnis per 2 celpunktoj kontratil I.Anka?,1 la po-
kalon,donita de es4;rarano de fCortryk honore de la, venkanta dekanuo,ni do 
kunportis al Eruago.Ni menciu tutspeceale ke antaU l'komenco Ce la ludadc 
la kapitano de la kortryka dekunuo nin oferis florbukedon belegan kiL2.n ni 
post la koramrso metis al la soklo de l'Groeningje monumento dum ke ciuj 
ceestantoj ekkantis la flandran himnon.Post la veto ni ciuj ni0 gajege 
amuzigis fratigaete kun la gemembroj de la grupo el Kortryk.Estis jam tut 
malhela klam ni finfine alvenis hejmen - ni dumvoje haria ankoraU er. In-
gelmunster kie okazis foiro - iam kantante -aj kriante pro 'ojo pri la 
neforgasebla tago. 

"Fa laodi;ante" - la vortoj de nia Majstro - ni finjulio biciklis grupo 
al VEurre por admiri la procesion de la gepentofaruloj.Dum monato AUgus- 
to ni ja 	 viziti la aristokratan banlokon Knokke-Zoute.Panjo Siska 
por ni aslis la Cefa allogo kaj la kukoj malapreis en niaj stomakoj tiel 
face kaj rapide kiel nego fondas pro sunradioj... ne gravas,geamikoj, 
esaas nut la grupkaso kiu pagis.Forte pro la man i.;a3oj ni esploradis en 
la dunaj.Ludante kaj sin amizante ni va gallis kaj zigzagadic inter la sa-
blomortetoj gis kiam ekvesperigis.Fur tiam ni pensis al hejmirado sed 
tiam ankaU la situacio igis kritika.Pripensu mementon: jam vespero- meze 
en la. dunoj 	neniu orientigpunktojelice ke ankaU por geeaperantistoj- 
almenta por la brugaj - ekzistas angelo-gardanto kaj tiamaniere ni tamen 
kwamkam mortlacaj sed kontentaj,hejmalvenis.Nur du membroj kiuj ne posedi 



biciklan lumigilon devis vagonare reveni (pre skati. ili mankis la lastan) 
kaj du alia] pro blcikla. defekto'lorM post la noktmezo atingis 
Jen la lasta heroajo de nia somera programo. 

Kaj denove ni komencis la vintran agadon: Ciusemajne,regulaj kunve-
noj en nia ejo; sur la tagordo: deklamado,kantado, paroladoj,gramatiko 
kaj ludado.Dum monato Septembro ni 3-ope veturis al Antverpeno ekde la 
Sabato por ceesti E-feston en salonego "De Pelikaan" (oeganizis la "Plan-
drama") kaj ka posta tago ni finkciis kiel deligitoj de nia sekcio en 
la ligkunveno.Tiel alvenis la fino de tiu jaro fruktdona kun du grava] 
projektoj en la kapoj de la estraranoj: nome 1°-plano por ree organi-
zi vintrokurson kaj ideo por aceti belan E-grupflagon. 
JARO L939 : 

La 19-a de Jantaro okazis paroladvenpero kiel enkonduko al la kurso 
donita de nia prezidanto P. Roose.Ia publika intereáego superis Sion 
krebelan.La granda salono de la junulgastejo estis penplena.Al la unua 
leciono ceestis 36 gepartoprenintoj.Antdividajoj do estis rozkaloraj. 
Poste ni, bedaUrinde spertis la veron de la biblia teksto:"Multaj estas 
vokitaj sed malmultaj elektigis".Car ekde nia starigo la estrardevizo 
eis:"Kvalito antau kvanto" ni ne ne pre cagrenias pro la perdo. 

- La monato Februaro restos kun oraj literoj en la hiatorio de nia gru 
po: nia flago igis preta kaj dum gaja kaj bongtzsta bankedo ni gin in-
a?iguris la 6-a de Marto 1939.0ni eternigis la gojigan Pakton per foto-
grafajo kaj je ni,a kontenteco (ni penso nur al la propagando senpaga) 
4 aperis en diversaj gazetoj. 

Jam estis fino de LIarto kaj je Pentekosto (fino de Majo) 1939 oka-
zus en Antverpeno la X-a Jubilea Kongreso de Flandra Ligo Esperantista. 
Ciusemajne la estraro instigis la remembraron al partoprenado al la 
kongreso.rli volis montri al la antveraenaj gesamideanoj ke nia grupo 
tiel sensignifa kiel gi estis je nombro de gemembroj ramen kapablis pro-
porcie grandnombre alveturi al la netropolo.La sencesa propagando inter 
nia gemembraro estis fruktodorsa 7 gemembroj (tiam proksimume la triono 
de niaj gemembroj) dácidis partopreni al la tritaga restado en la klaver-
urbo .Kio okazis dum la kongrestagol ? Kiamaniere la bruanoj tie pasgis 
tiujn Pentekostotagojn ? Cu la kongreso plaCis al ili ? Jen demandoj 
kiuj mi certe povus tuj letale respondi sed mi tamen preferas min fidi 
al 1,e sprita raporto kiun nie saruklubano Roger Derdeyn faris post la 
vojago celarte per gi interesigi la hejmgerástintajn kamaradojn dum 
unu de nuaj grupkunvenoj.Jen lia raporto kiu detalo kaj sprite priskri-
bas la traviajojn de niaj 7 bruganoj dun la X-a jubilea kongreso. 

(daUrigota) 
(skribis por la revuo R. 1.) 

ANGUIETO DE LA POEZIO: . 
Ni hodiau prezertas al niaj gelegantoj la belegan kaj tre konatan kan-

ton flandran "Oase Lieve Vrouw van Vlaanderen"; la flandra teksto estas d 
A. Cuppens kaj la muziko de L. De Voght.La semideano . E. Paesmans Lajstre 
prizorgís la E-tradukon. 

NIA SINJORIJO DE FLAFDRUJO. 
Ja sennambrajn belajn nornojn 	Kien oni ajn promenas 
Al Vi Bonis pia am', 	 Cu tra kampoj, Cu arbar', 
Sed neniu nandrajn korojn 	 Ciam oni vin renkontas 
Tiom pler7;ojigis jam, 	 Cirkdlitan de florar', 
Klom nom', ho Dipatrin', 	 Vi gentile vokas nin 
Ne donata al r37inl, 	 Por eterne ami Vin; 
Kiu sonas el 4 at1ando: 	 Benu nin en nia lando 
Sinjorin' de Flandrolando (bis) 	Vi,Rei;in' de Flandrolando (bis) 

Ciam tronu en la koro 
De la Flandra famili', 
Kiel. bone patrieto, 
Vi nin amu tie ci 
Kaj sur la malbona ter' 
Savu nin el la daner', 
Yin, kun nia kara lando, 
Vi,Patrin' de Flandrolando (bis) 

(E. Paesmans) 
888288888838 
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NIAJ  GMEMBROJ R4MPTAS  "Libera tribuno" NI FORIGU LA Alj.THOLOY. 
En ria distrigvivo ni Caevaw eiah zorgi ke ni uzas tiajr plezurilojn 

kiuj alportas al ni,911 korpe,cu anirre,ian utilor..Uzo Oe Flezuriloj kiuj 
ne alportas dan utilon eataa kontraraoia. Uzo de plezuriloj kiuj al-
portas ian malutilon,arkdi la plej malgrandan,eatas kontranatura.Post 
la mondmilito de 1914-18 ek3taris multaj internaciaj junulor7auizoj 
kiuj akcelin pli racian kaj pli naturan vlvon.ili krats tie novae at-
mo2feron,kaj diskorigis tute alian distrigivon.Tiuj kiuj 17:nvis la fe-
licon veni en kontakto kun ili,povan atesti ke ili ne tromiis sed ke 
ili malkovrin novan rave belan kaj sanigan kaj bjnlenan movadon. 

En nia batalado kontraU la alkoholo, ni tre ofte trovigas anta tiu-
ci riproco: la alkoholo estas kelkfoje recesa.nam oni estas en festo 
dum kiu oni volas havi post laciga laboro,la bezonatan pleauron, la al-
koholo estas neuesa.Gi gajigas la homojn,paroligas ilin,varmigas ilin, 
sercigas ilin.Gi envenigas atmosferor de petols!.19 kaj sprIteco,kiur oni 
ne sukce sas Yaavigi al ei sen la alkoholaj trinkajoj.Tre ofte niaj propa-
garj,istoj post tin argnmentado restas si3entaj; ili. ne kapablas rifu-
ti gin kaj ec konfeaas ke tio er-Aas efekaGive la sola kazo en kiu alko-
holo devus esti nermesate c'e-  tempo al tmpo.Tieloestas eble ? Se oni 
volus pripensi dum 6 minutoj ni tuj malkovrus la malveron de tia argu-
mentado. 

Unue mi diru ke mi tre prinlerdas la honojn al kiuj la alkoholo de-
vas doni la gajecon kaj spritecon.i demandes al mi,se la alkoholo de-
vas cior-ci doni al ili,kion ili. 'lavas de Ei mem ? 

Sed jen kion mi jam ;ofte rimarkis en kompanio: holoj kiuj, la)mature 
ne esters snritaj kaa kies dira joj tv/te ne estas bone eltrovitaj,e6 tre 
stultaj,tiuj hotoj generale,praske31 sen esceptoj2rerimarkas la stultec- 
on de siaj paroloj.Tamen il.i. restas 	malgrau la malspriteco de 
alaj zldiroj.Tiuj do ne bezonas alkohlajojr.Se ili tarnen uzas alkohol-
ajojn la nivelo de iliaj spritaj kaj sercaj paroloj tute ne plialtigos. 
Ili restas egale absurdaj.La sola afero kiun alportis la alkoholo endlas 
tre ofte ke 	forge sas sin mem kaj diraa iojn pri, kiuj ili ru:;-ius en 
normala stato.Tiuj homoj kiuj estas lcanature snritaj,evidente ne bezo-
nas alkoholabjn.Estas kategorio de homoj kiuj en stato de absoluta ne-
ebrieco ne kapablas ion diri.ontra:te,kiam i.li estan trinkintaj kelkajn 
glusojn, ili kapablaa multon diri. 	' 	_Beda).rinde ke la. alkoholo devi 
doni tion al ili.Ili eduku sin men arsprdataj holoj.Tio están ebla.Per 
tio mi volas fini.Mi volas doni rimedon pej ig i sprita.Post iom da ekzei 
cado vi jam cidos rezultatojn.Neerareble gi estas.Pripensu,pensadu,long-
terpekaj ofte.Pensadu pri la vivo kaj la holoj.Pensu pri la eternaj 
valoroj kaj pri kio efarne restas.om2aru al tic) la maimultvalorajojn 
kiujn estias la homaj..2io esta2 neeluerpebla fonto de, humoro.Estu vi mer 
logika en cio kion vi, faras kaj prenu ekstremisman starlokon en la bata-
10 por cto kio estas bona.omparo al tio la mallogikeco/2 de la homoj 
kaj iliajn kapitulaciojn Ciutagajn.Ankea tja estas neelcernebla fonto de 
humoro,gajeco kal spriteco. 
Grava rimarko:  p r i tig artikolo kaj cetere pri eiuj kiuj eventuele 
estus ensendataj sub "Libera Tribuno"-rubriko,la estraro forigas kiu 
ajn respondeco.La geensendantaj mehkiuj devas sabskribi je ilia propra 
nomo,havu la respendaconjiu ajn povas sub "Libera tribuno" reepondi au 
kontrailbatali la en tiu-ci rubriko publikitajn artikolojn 

838888838888 - 
LITERATUFJ ANC:J:TW:  a) cita3o el verkaro de Rusa aAtoro. 

"Oni dcvas eatimi la homo jr ne lam iliaj deveno kaj ricajo sed lai2 la 
lavora,kiun ili faras.Ju pli utila estas 'tin ai,  laboro,des pli entimin,.7 
daj estas la 1,_afrio ..Sed ofte estas la kontraa: oni estimas la malokupig-
emajn riCulojn kaj ne estimas tiuln,kiuj faras la plej utilajn laborojn 
por 8-Llj - la teristojn,la laboristojn". 

(L. Tobtoj) 
b) ni foje iom ridu. 

MALFAOILA F.ACILIGO. 
Foje, aost vizito ce unu mia amiko - samlandano en Grancujo,mi xoja-

gja reen en minnlogurbon,Parizon.Enirinte la vagonon,mi trovis er gin 
aanan sinjoron oscedantan pro soleca enuigo.iam miaj okuloj alkutimi-
1.9 a la laca lamplumo de l'vaonfako,md rimarkis enperantistan stelete 
en 	butontruo.Oni facile povas prezenti al si rnian gojon,Car mi, Hun- 
gre, neperfekte parolas ftancan.lingvon. 
- 	vespron), sinjéro - mi diras al li,proponante panpremon. 
reciproka ekgojigo,enterbabilado,ktp: 
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Dum la halte de la vagonFef.° Se unu stcie nii elirns e L 	per trin- 
ki glaseton da biero. Post mia reenvagonigo mi propenas al nia 	 e 7eanvaja- , A 
ganto fari la samor,car "tie ori serves eksterordinare bonar bieron". 	,p 
- Mi ne kurai;as elvagonii, - respondas li - Sar mi timas,ke mi ne re-
trovos mian vagonon. 
- Rigardu gian numeron. 

Jes,sinjoro,sed mia cerbo entas tre malrememorema,mi 6iem forgesos  
numeron. 	 41 

» 
- Ho,kara mia,oni devas fiksi la numeron al ia kenata historia au simi-
la fakto.Jen ekzemple,la numero de nia Avagono estas 1038.En tiu 

1 

jaro mortis Sankta Stefan°, la unua rego de mier lando .Revenante do mi 
pensis pri la. morto de Sankta Stefan° kaj mi tuj retroyis mian vage-
non. 
- Bonego idee - li ekkriis, kaj forlasis is vagenon.  

Post kekaj minutoj oni dopas signon per ekirigo de 19 vagonaro.A.ia 
franco ne estas ankorn'u reveninta.Mi elrignielas tra la fenestro por 	'? :., 
merci aj voki lin.kal kion mi vidas kaj aileas ? Li,ekscitita,preska). 
plorente, eeras la dejorantan policiston sur la perono: 	 . 
- Sinjoro, pro la eiei, mi virpetegas, diru al mi en kiu jaro mortis 
Sankta Stefan°, rego de Hungarujo ? 

(P. de. Lengyel) 
GRUPA VIVADO: 

La estraro ekscias el Testerloo ke nua samideano kaj malnova kIerbano 
Roger Derdeyn edzigis la 14-a de Aprilo 1942 kun fralino Julia Onzia 
el Westerloo.A1 la junaj geedzigintuloj la estraro,nome de la tuta gru-
p'e,deziras plenan felicor. 

& & & & & & & ' & & 
Nia samgrupanino Raymege SCE JZ OUTT oficiale fianSié;is kun sinjoro ti))  

ALBERT OORNUT el Cuesmes. N me de nua E°-grupo la estraro elkore gratulas 
la lagefiancojn. 

ée & & & 
Voor de maand Mei kan het beetner zyn leden al vast twee voordrachten 
aankondigen met alssprekers de rakk.ers F.YORRU en G.MAERTENS: 
I° - den 21/5/42/ handelt F.N0-1-?n over "Tot een dieper inzicht in het 

muzikaal genot". 
20  - Den 28/5/42 spreekt G. 1!Iaert" ons over "De huidige staat van het 

-_,speranto". 
Het bestuur verhoopt dat stellig aale leden zullen willen aanwezig zijn 
bij deze beide sprekbeurten. 

& & & & & 
AAN ONZE L7DEN: Heden hebt U reeds het 6de maandnummer van "ANTAUEN" ont-
vangen.Reeds een t7:Lf jaer dus spaart ons bestuur zich moeite noch koster 
om de leden zooveel als eenigszins mogelijk ál te verschaffen waar zij 
behoefte aan hebben: lezing - studie.- literatuur - groepsleven en mede-
deelingen - ontspe.nnine7. 

Zijn er onder :nee leden die nopens het resultaat niet tevreden zijn? 
Zijn er die wenscen dat zekere rubriken worden weggelaten? Of uite-
breid? of ingekrompen? Of andere rubriken ingelascht? Hebben sommige onze ' 
leden geen crigineele gedichten tot verbeteren, tot nog mAér interessant 
maken van ons blaadje?Dat zij dan zonder uitstel hun wenschen en verlang 
gens aan het bestuur laten geworden, en wij beloven alles in het werk te 
stellen em eenieder in de mate van het mogelijke genoegdoening te ver-
schciffen. Niet enkel kritiek, niet enkel nieuwe ontwerpen, maar uitingen 
van tevredenheid, van instemming met de .  tot heden gevolgde werkwijze 
(voor leden (:le eventueel deze opinie aankleven) zouden het bestuur aan-
genaam zijn opdet het dan tenminste de mogelijkheid hebben zou een ver-
gelijkende lijn te trekken om te besluiten of een verandering door ()Lt.- 
werp voorgesteld, door te voeren, opgevaar af van de meerderheid te ont-
stemmen die door een stilzwijgend toestemmen ons geen tastbaar richt-
sneer heeft gegeven. Het bestuur hoopt dar ook van het meerendeel der 
leden e_n positief antwoord te verkrijgen. Lank bij voorbaat. 

XXXXXXXXXXXX 

STULTEHOEUE VOOR DE LEDEN:  
F_rst nu is het ons opgevallen dat een leelijke flater neergeschreven 

wer in het eerste nummer blz.3 regel 16. Daar moet het vierde woord 
°onderwerp" vervangen worden door "voorwerp'. En geen enkele lezer die 
oLs de opmerking heeft gemaakt! Heeft wellicht niemand het studieboekje 
gnlezen ? 
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Of rr!erand er op gelat 9  Of was de iiteeneettLng niet klaar genoeg? 
DE vOGRZETSELS: zyn woorden die een betrekking aanduiden tusschen twee 
-7,elfaraWOaen (zelfstandigheden lorden aangeduid door eelestandige 
naamwoorden; bv. kat, goedhei ,tafel; door persoonlijke voornaamworden 
bv • ik, gij, wy; en door eie;ennamen,bv. Jap, Pier) Men zegt gewoonlijk 
dat het werkwoord reed die betrekking aanduidt.Dat is ti;aar.Toch die 
betrekking ‘crdt gewoonlyk niet voldoende emschreven.bv.:De kat 
springt op de tafel.Er is een Betrekking tusschen de tafel en de kat; 
betrskkin7 die aanduidt door het werkwoord "springen". Doch de kat 
zou everwel onder of naast of over of tegen de tafel kunnen springen 
Wat het precies in, wordt aangeduid door het woord : "oi." dat een voor-
zetsel is. 

Evenzoe: Moeder schrijft naar vader.Ik werd ekTetat door een bom-
scherf Ik had een stuk hout met een byl.De geestelijke mediteert over 
de woorden van zyn overste.enz. 
DE "IERKTOORDEN daarentegen beduiden veel meer: I0  - een verhoeren in een 
7oestand of 20  - een veranderen van toestand of 3° een werking. 
bvb.: 	- zitten,liggen;slapen. 

2° - worden,vergaan,vallen. 
3° - derken,loopen. 

XXXXXXXXXXX 
ANGULO  LE LA SEROEIJULCj:  Jen la solvo de ia "Murfasaderimon el la mart 
numero: L - LO - ORL - OREL LEPORO - PROLETO PLORET - TOIER LEPRO - 
RELO - LEO - LO - 0. 
Post tiu konkurso 2a ranglisto estas jena: Denise Maly kaj R.Martens: 
anbaa 48 p. -B.Verleye kaj C.T.Maertens:amba 46,5 p. -Herriette De 
.Kersgieter 25 p. -F. Roose 24,5 p. -P.Norro 22,5 p. - Maria V.d.Breucke 
5 ID• 

Lova konkurso - 	STT.71°ARO (konkurso n° 8) 
7 	9 I0 

I. Artiko de l'homa korpo(R) 

2. vaporiema fluidaSo (R) 

3, familiano 
I 

X i 
	

4. birdo 

5.batalejo (R) 

6. prilaborita fel° 

X i 	7. floro (R) 

I 	2 	3 	4 5 6 

xl 

X X X I 	x 

X -7 xi 	xi 
I 

X X X 	I 	X ! X 

 XI 
: -5C I 	X 	X t.  

I 	 
X X X IX 

X X , X X X X X! 
	-1 

X X X 

k X X 

X X X 
--••■•••■■ 

X . 	8. ruinrestao 
rt 

X ! 	9. birdo (R) 

X 	10. valori vaori (R) 

N.B.: Pere 'Le la 'Ci-supraj difinoj anstataa.0 la (X) horizontale kaj ver-
vert:tkale,per la sama] vortoj. 

§§5§§§§§§e.;§§§§ 
?TEL ONI GIN -.J3PRI.J.Aá EP _MPERATO ? 

A 
Malsa

A
ulo Biris vorton,sagulo komprenas la tutan aferon - (een goed 

ver@taander heeft raar een half woard noodig) 
Nur tiu ne eraran,kiu nenion faras - die niet doet,niet mist) 

boantan hundon - nek mordas gi niek faras vundon - (blaefen- 
de honden >>yten niet) 

Al papero ns mankas toleron - (het papier is geduldig) 
pri vetere kaj cetero - (over koetjes er kalfjes praten) 

der de al la malfacialaSo - (de koe by de torens vatten) 

§§5§ §§§5 
§§55 
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