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Dudek Jaroj

Frans Schoofs
laie desegna. ĵo, farita. en 1928, de lia
bof rato, la pentristo Léon Brunin, o-
kaze de la XXa Universala Esperanto -
Kongreso, kiun li prezidis.

Dudek jaroj forpasis de la tempo
kiam, — en malpli ol unu monato —,
la belgaj esperantistoj estis plej krue-
le trafataj per du sinsekvaj, same su-
bitaj forfaloj de amataj gvidantoj:

La 17an de februaro 1934 falis de
roko apud Marche-les-Dames, la Reĝo
Alberto, pri kies eminentaj kvalitoj
memorigis, ĵus antaŭ kelkaj tagoj, ĉi-
uj jurnaloj en la lando, kaj kiu estis
ŝatata, kaj ni povas diri amata, de la
tuta Nacio.

Unu el la en sia koro plej forte vun-
ditaj, certe estis la tiama prezidanto
de Rega Belga Ligo Esperantista
Frans Schoofs, kiu, dum la tuj postaj
renkontigoj, vere ne povis silenti pri
tiu kruela sorta bato, trafinta la
landon kaj kiu, en la forteco de sia
46a jaro, ploris pro tiu funebro.

Li ja ne eksciis, tute ne eksentis, ke

forpasis . .
lin atendas, en plej baldaüa estonto,
sorto simila.

Sed post malsaneto, apenaŭ du- tri-
taga, li subite estis forrabata al la
amo de sia familio, al la amikeco de
siaj multnombraj konatoj, ne nur en
la lando. sed en la tuta mondo.

C'ar Frans Schoofs ne estis nur gvi-
danto de la nacia movado, li ankaŭ
estis la sekretario de la Konstanta
Reprezentaro de la Esperanto-Mova-
do, la plej alta tiama instanco, kiun
la esperantistoj starigis por gvidi la
batalon por nia Idealo.

Tiu morto, kiu okazis la 12an (le
marto 1934, — apenaŭ kelkajn semaj-
nojn post la akcidento de la Reĝo —,
kaŭzis grandan emocion inter la sami-
deanaro kaj la enteriga ceremonie i-
ĝis unu el la plej gravaj renkontiĝoj
de la esperantistaro en Belgujo.

U.E.A. sendis, por lastfoje saluti la
gvidanton kaj la amikon, S-ron Hans
Jakob, kiu speciale veturis el Genève;
Rega Belga Ligo, la antverpena Grupo
„La Verda Stelo'' kaj Belga Esperan-
to-Instituto aŭdigis sian honorsaluton
per la voĉoj de S-roj Leon Cogen, Hec-
tor Boffejon kaj Maurice Jaumotte
kaj la katafalko, kovrita per la espe-
ranto-flago, dronis en floramaso, en
kiu kronoj kaj garboj, ne nur de la ci-
titaj instancoj, sed de ĉiuj grupoj de
Belga Ligc, de la „Flandrema Grupo
Esperantista" kaj de multaj individu-
aj amikoj, dum la flago de la Antver-
penaj Policistoj Esperantistaj akom-
panis la mortinton en la sekvantaro al
la tombejo, kie vera esperanto-monu-
mento estas poste starigita. honore
de tiu, kiu dediĉis sian tutan vivon al
Esperanto.

Kaj, post dudek jaroj, fidelaj kon-
servantoj de lia mesaĝo, fidelaj sekv-
antoj de lia ekzemplo, ni iros kune, —
unufoje pli —, saluti lin kaj atesti an-
taŭ li, ke lia laboro ne estis vana, ke
la esperanto-movado, — malgraŭ la
grava milita bato, kiu gin intertempe
kaj refoje trafis —, denove staras
fortika kaj bela; pli bela kaj pli pro-
mesdona ol iam!

Maur. Jaumotte.

Niaj Kongresoj
La Antaŭkongreso en Antverpeno

La L.K.K. por la Antaŭkongreso, kiu
okazos en Antverpeno, de la 28a gis la
30a de julio, dissendis, antaŭ kelkaj
tagoj, la detalajn informojn pri tiu ĉi
okazontajo al ĉiuj naciaj societoj, re-
vuoj, karavanestroj, k.t.p., ne nur en la
ĉirkaŭantaj landoj, sed ankaŭ tra la
tuta mondo.

61 do atendas, en iom baldaüa eston-
to, la unuajn informojn pri la interesi-
go, kiun vekos en larĝaj rondoj tiu
iniciato, kiu permesos al multaj kon-
gresontoj de Haarlem, — antaŭe jam,  -
gui tri agrablajn tagojn en internacia,
samideana rondo.

Pliajn novajojn ni publikigos en la
sekvonta numero, sed jam de nun, la
kotizo por tiu Antaŭkongreso, - nome
Fr. 50,— -, povas esti pagata al la
P.ĉ.K. de la L.K.K.-kasisto: S-ro A.
Pittoors, Deurne: No. 40.89.41.

La adreso de la L.K.K. estas, kiel
jam dirite, ĉe la sekretario: S-ro H. Sie-
lens, Houwerstraat 12, Antverpeno.

La Beneluksa Kongreso en Lieĝo
La L.K.K. de la Beneluksa Kongre-

so 1954 en Lieĝo daŭrigas senlace si-
ajn klopodojn por la sukcesigo de nia
pentekosta festo.

Dum la lasta kunsido, la membroj
eksciis pri kelkaj bonaj novajoj:

La Honora Komitato: Je tiu momen-
to, jam akceptis esti membroj de la
Honora Komitato:

Ministro de Publika Instruo, P. HAR-
MEL;

S-ro P. Gruselin, urbestro de Lieĝo:
S-ro Olympe Gilbart, unu skabeno,

skabeno pri Civila Stato kaj pri Bel-
artoj;

S-ro Destenay, deputito, skabeno pri
Publika Instruado kaj pri Sportoj;

Kaj ĉiuj aliaj skabenoj;
S-ro Petry, provinca estrarano;
S-ro J. J. Merlot, urbestro de Se-

raing (N.d.l.R.: filo de la ŝtatminis-
tro).

La L.K.K. mem akceptis en siajn
rangojn: S-ron Van der Meersch. ofi-
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Pagoj : Rotterdamsche Bank, Haarlem. 	 Poŝtĝirkonto 604997.
L.K.K. akceptas nur pagilojn ŝanĝeblajn en banko. Gi absolute ne

povas akcepti varojn aŭ librojn kiel pagon. Nepre sendu la pagon kaj la
aligilon al la sama instanco, fu al L.K.K. Cu al peranto.

Dua Bulteno : Jam estas sendita al ĉiu aliginto. ni ne estas por generala
disdono, tial bonvolu ne peti kvantojn.

Mendoj : Kun la Dua Bulteno estas instrukcioj pri mendoj kaj Oficialaj
Mendiloj. L.K.K. atentigas, ke ĝi ne traktos mendojn sen tiuj

oficialaj dokumentoj, kiuj estas parto de la administra sistemo.

Honora l'rotektanto : La L.K.K. havas la honoron kaj plezuron sciigi, ke
akceptis esti Honora Protektanto de la 39-a Universala

Kongreso de Esperanto D-ro Willem Drees, Ministro- Prezidanto deNederlando.

Arta Vespero: La komunumo de: Haarlem esprimis sian intencon aranĝi por
la kongresanaro grandiozan koncerton de muziko ( orgeno

kaj solistoj) en la Granda Pregejo de S-ta Bavo en unu vespero de la
kongresa semajno.

Teatra Vespero: La L.K.K. anoncas, ke bi aranĝis prezenton de teatrajo
en Esperanto. Rolos profesiaj aktoroj kiuj tiucele studas

la lingvon. La prezento okazos en tri sinsekvaj vesperoj en la Urba Tea-
tro de Haarlem.

Paroltilmo : La Ministerco por Eksterlandaj Aferoj entreprenas filmon en
Esperanto „Lando kaj Popolo ", kiun gi disponigos por uzo dum

kaj post la kongreso.

LimdatolLimeifero : Sekve de la eksterordinare granda aligo de kongresanoj
en êi tiu frua stadio la L.K.K. denove avertas pri la

fakto ke la partopreno estas limigita je C. 2000 kongresanoj. Estas tre
veriajne, ke tiu cifero estos atingita tre baldaŭ. Cetere L.K.K. ne akceptos
aligojn post la fino de junio. Por eviti Cagrenon nepre aligu jam tuj!

Statistiko (gis fino de jan.) : Aüstrio 12, Belgujo 40, Brazilio 3, Britujo 218,
Danujo 33, Finnlando 25, Francujo 178, Germanujo 120, Hispanujo

5, Indonezio 1, Italujo 50, Japanujo 1, Jugoslavio 50, Kanado 4, Madejro 1,
Meksikio 2, Nederlando 437, Norvegujo 50, Novzelando 9, Portugalujo 5.
Svedujo 130, Svislando 17, Turkujo 2, Usono 7. Sumo el 24 landoj 1400.
(pasintjare 708).

Mason Stuttard,
Konstanta Kongresa Sekretario

La kasisto atentigas la anojn kiuj
intencas ĉeesti ilin ke post ĉi-tiu mo-
nato la kotizoj ree plialtijos.

Ili nun ankoraiït estas 22 Gd. (por
Individnaj membroj de UEA: 19,50
Gd.)

Edzinoj pagas la dnonon de tiuj
prezoj.

Junuloj (malpli ol 20 jaraj) kaj stu-
dentoj: 7.50 Gd.

1 Gd. vi kalkulu je 13.50 Fr. kaj pagu
je P.C. 13.37.67 de Reĵa. Belga. Ligo
Esperantista, Antverpeno.

Baldaŭ la enskriboj atingos la 2000
kaj tiam estos tro malfrue por anko-
raŭ partopreni!

Peto
Sekve al miskompreno, propagand-

ekzempleroj de niaj numeroj 1 kaj 2
estis sendataj tiel grandnombre, ke
restas al ni nesufiĉa j ekempleroj de
tiuj ĉi numeroj por sendi al la tiun ĉi
jaron ankoraŭ varbotaj membroj•abon
antoj.

Ni tial petas ke tiuj, kiuj ricevas en
sia familia rondo du ekzemplerojn kaj
tiuj kiuj tamen ne konservas nian re-
vuon, bonvolu resendi la sian al
nia administracio.

Koran dankon al la bonvolemuloj!

Metaforeco en EsperantoHonorigo
En sia oficiala ministra domo, nia

Cefministro Van Houtte mem pinglis
sur la bruston de nia Cenerala Sekre-
tario-Kasisto la insignon de Kavaliro
en la Kronordeno, kiun la Reĝo atri-
huis al S-ro Henri Sielens, kasisto de
la Asocio de Belgaj jurnalistoj (Sekcio
Antverpeno-Limburgo).

Al li iras la oficialaj kaj ankaŭ la
amikaj gratuloj de la administrantaro
kaj membraro de R.B.L.E.

ciston en la Liega Oficejo pri Turis-
mo, kiu do certe multe povos faciligi
diversajn laborojn kaj kiu jam mon-
tris sian laboremon, tradukante esper-
antan turisman dokumenton pri Lieĝo.

Tiu tradukajo sur aparta folio estas
enŝovata en la originalan 4-lingvan
prospekton; kaj citinda estas la fakto
ke, en 1953, , la Liega Oficejo ricevis
1l6 petojn, esperante redaktitajn, pri
turismaj informoj rilate al Lieĝr.

La Programo: La kunsidoj de la
Kongreso okazos en „Hôtel Vénitien",
Place de la République, same kiel la
vesperfesto; dum la festeno estas an-
taŭvidata en la granda magazeno
.,Va.xelaire-Claes", Place Maréchal
Foch.

La lunda ekskurso iros perŝipe al
HUY kaj la tagmanĝo okazos en la
salono de la „Sté. Royale d'Har•monie",
Promenade de l'Ile lapud la Teatro).

Aliflanke, estos Abate Muller, kiu di-
ros la Meson en la Preĝejo „Sanktega
Sakramento".

Radio: Klopodo farita, laü sugesto
de S-ro Desonay, ĉe Radio-Lieĝo havis
la sekvantan sukceson: la stacio de
Lieĝo disaŭdigos, dum la monato majo,
la informojn, kiujn la L.K.K. transdo-
nos al ĝi. Tiuj êi disaŭdigoj okazos
ĉiumar -de kaj iiuvendrede je la 12,55a

Peto: Atendante la definitivan ali-
tr'zilon, kiun ĉiu abonanto ricevos kun
sia revuo, tiuj, kiuj ne jam pagis sian
kotizon, estas petataj tion TUJ fari,
por ke la L.K.K., iom post iom, pli
ekzakte sciu por kiom da partopre-
nontoj devas esti antaŭvidataj la di-
versaj aranĝoj.

Nunmomente, la kotizo estas anko-
raŭ' Fr. 50,—, kiuj povas esti pagataj
al la Poŝtĉekkonto No. 10.06.30 de la
Beneluksa Esperanto-Kongreso, St.
Gilles.

S. S.S.
Post sukcesinta Sveda Somera Se-

majno 1953 en Frostavallen, la SSS
1954 okazos en la sama loko de 8 gis
15/8, do tuj post la U.K.

Frostavallen situas en la suda parto
de Svedlando kaj estas facile kaj gusta-
tempe atingebla. La nombro de parto -

prenantoj estas limigita (80 pers.).
Oni do senprokraste anoncu sin ĉe sro
J. Strünne, Amiralsgatan 36, Malmö

La ĉefaj temoj estos Unesko, Eŭropa
Konsilantaro kaj la ĉefprelegistoj:
Prof. I. Lapenna (Jugosl.), Docento S.
Pragano (Nederl.) kaj Dro J. Szilagyi

Plursenceco kaj
Unu el la plej rimarkindaj lingvo -

fenomenoj kiujn la akurata leganto
senĉese povas observi en la literaturo,
estas la plursenceco de vortoj kaj fra-
zoj. En ĉiuj naturaj lingvoj, ĉu histo-
riaj ĉu modernaj, en parolo aŭ skribo,
la plursenceco okupas neatendite gra-
van lokon. Kiu iam legis verkon de
eminenta aŭtoro, nacilingvan aŭ es-
perantan, estis tuj kaj nerezisteble fra-
pita de ĉiam denove 'mira, intensa
pensiudo, vestita en ĉiaj lingvo-figuroj,
inter kiuj plejofte dominas klare la
plursenceco.

Cenerale plursenceco estas propreco
de ĉiuj lingvoj; sed en prilingvaj konsi-
deroj de diversaj esperanto-gazetoj oni
jam plurfoje — kaj prave — atentigis
la fakton, ke en planlingvo la proble-
moj êirkau la plursenceco prezentigas
alie ol en naturaj aü naciaj lingvoj.
En planlingvo ekz. „idiotismoj" estas
nepre malrekomendindaj, dum en naci-
aj lingvoj oni same nepre povus pra-
vigi la uzon de „idiotismoj''. Konsta-
tendas, ke en naciaj lingvoj pri jes -
aŭ nerekomendindeco de iu esprimo
decidas unualoke la fakte ekzistanta
(do ofte plene arbitra!) lingva tradi-
cio kaj nur dualoke la popola logiko.
En planlingvo tamen la logiko estas
la plej decida faktoro, dum la fakta

. internatia konateco, de iu vort- aŭ es-
primsenco povas maksimume liveri al-
donan, dualokan kriterion.

Parolante pri logiko en la planlin-
gvo, oni povas meti la demandon: kia
logiko kapablas plej klare kaj konten-
tige solvi planlingvajn problemojn?
La respondon donis la tuta historio
de la Esperanto -movado gis nun! vi
nekontesteble pruvas, ke nur scienca,
ne popola logiko realigis plej bonan
rezulton. Pozitive oni povas konkludi
tion el la fakto, ke la decidoj de la Aka-
demie montras sciencajn difinojn kaj
priskribojn, dum la lamaj mokoj kaj
miskreditigo ĉirkaŭ la „logiko" inter
niaj gramatikistoj firme konjektigas,
ke en multaj prilingvaj artikoloj la po-
pola logiko anstataŭis la sciencan, kaj
favorigis la skeptikulojn.

Per plursenceco en vasta signifo oni
ofte komprenigas ankaŭ certajn „naj-
barajn" nociojn, kiaj ekz. metaforeco.

Tamen inter plursenceco en strikta sig-
nifo kaj metaforeco estas grava dife-
renco. Metaforeco koncernas nur ek-
steran, akcesoran (arbitran) similecon
inter du aferoj aŭ ecoj. La astronome
ekz. parolante pri stelgrupo „La gran-
da Urso'', tute ne opinias per tiu es-
primo konstati esencan internan simi-
lecon inter diversaj vont- aŭ esprimsen-
stelgrupo. Kontraste al metaforeco
plursenceco en strikta signifo tamen
rilatas ĉiam esencan, internan simi-
lecon niter diversaj vort- aŭ esprimsen-
coj. Konstatante ekz., ke la vizaĝo de
mia amiko montras „sanan" koloron,
kaj ke la kuracisto donis al sia pacien-
to „san i ig) an' . medicinon, oni ja kom-
prenigas, ke la saneco de la vizaĝko-
loro estas signo de saneco, kaj ke la
medicino de nia kuracisto estas ilo por
saneco. Tamen la vera, unua kaj plena
senco de „sana" koncernas la bonsta-
tan organismen de vivanta estajo, kaj
la aliaj t.n. ĉefsencoj (ekz. signo kaj
ilo de saneco) participas la ĉefsencon
de „bonstata organisme" k.t.p. Kaj
ĉi tie klare temas pri esenca, ne pri
akcesora, aŭ arbitra simileco, kian oni
renkontas ĉe metaforaj esprimoj.

ĉar al Esperanto kiel internacie
komprenenda planlingvo ne povas
manki la logiko, kaj la strikta plursen-
ceco, grandparte rezultiĝas ĝuste el tiu
sama logiko, estas kompreneble, ke
tiu ĉi plursenceco ne kaŭzis tiom da
lingvaj diskutoj, kiom la metaforeco,
kiu ĉefe dependas de tradiciaj, rutinaj
faktoroj. Custe sur la tereno de tiu ĉi
metaforeco atendas la estontan espe-
rantologion ankoraŭ grava sed inte-
resa tasko!

F. Winkel.

IDILIO
ei, la denaska belulino,
Li, ver-barbaro ris la lino.

.9i, ungoaro ruftlakita,
Li, la fasado brunbakita.

Frenezaj ambaŭ kaj ebria i
Pro riceprokaj êarmoj siaj.

Li petas : du?
,gi flustras : jes.

Pli ol feliĉaj iii es-
tas en ÿarden' Aranjuez.

A. D.

La Tradukmaŝino
En multaj tagjurnaloj, antaŭ kelka

tempo jam, aperis interesa atrikolo,
kies traduko sekvas:

New - York, 8an de januaro (A.F.P. )
Sensacia utiligo de la elektronikaj

kalkulmaŝinoj estis prezentata en
New-York. Kalk•ulniaŝino „1.B.111." suk-
cesis traduki en taicyan anglan ling-
von proksiniu-?ne sesdek ruslingvajn

liniojn. La rusa lingvo estis elektatu pro
sin inalfacileco kompare kun okcidenta
lingvo. La ruslingvaj frazoj nzarkituj
sur tr•aborita•j kartoj reeliris el la ma-
ŝino post ses ĵ•is sep sekundoj, tradu-
kitaj anglalingven sur rulo simila al
lia de ski-ibnua ino.

Lu teknikistoj, kiuj plenumis la el-
nto•ntr'adon, akceptis ke, por ke la tra-
duko estu tute fidela, estis necese de-
vigi la maŝinon ĵuri la sintaksajn a?, -

ordigoj•n kaj havi konsideron pri lu
gramatikoj nuancoj. Tio estis realig-
ata dank' al la registrado fare de la
„elektronika memoro" de la maŝino.
de speco de „vortaro" de faktoroj ( el-
ektraj impulsoj), kiuj devigas lu ma-
ŝinajn „elekti" inter la diversaj sign.
foj de vortoj tiun kiu ekzakte konvenas.
Necesas plie ke la elektita vorto aktc-
pu en la frazo la taŭgan lokon.

Ekzemple, la rekta ko nplemento
kiu, en la rusa lingvo jenerale troi'i-
aas antan la verbo, trovijas male en.
angla lingvo post la verbo kaj la ma-
ŝino devas efektivigi la necesan in-
version.

La tiel nomata „vortaro", kiu servis
por la elmontrado, entenis nur proksi-
mume du cent kvindek vortojn kaj ner
simplaj frazoj estis donata) per trafi:-
ki al la .maŝino. La teknikistoj riinaï
kigis ke neniu tradukmaŝino estas nun
preta por esti liverata al la rnerkato
kaj ke ternis nur pri pruvado ke ore/
nara elektronika kalkul-maŝino estas
kapabla deĉifri kodvortaron. Restas
nun la tasko finpretigi kompletajn
vortarojn. per M Mu el la lingvoj trade-
kota•j.

La porparolanto de la firme eĉ diris
ke la rcaligo de parolanta t r•ad u kina-
ŝino estas nuntempe ternie ebla kaj
konkludis: „Estas verŝajne ke la saut-
tempa traduko, lia kia -fji nunterrc pe
ekzistas en la Unuiĝinta j Nacioj, oka-
zos post dek aŭ dekkvin jaroj nur per
maŝino.

ĉis tie la traduko, espereble sufi&
fidela, kvankam ne maŝina.

La legado de tiu artikolo igas iom
revema. Cu estas kredebla ke la stre a
traduklaboro, kiu postulas ne nur la.
helpon de fidindaj vortaroj, sed jarojn
da studado ĝis plena posedo de la du
koncernaj lingvoj, ĉu estas kredebla
ke tiu laboro estos iam farata de maŝi-
no, en kiu oni enmetos ekzemple rusan
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IMPRESOJ PRI USONO )
Kelkaj postvojaĝaj notoj 1954

TOURISME - ART • FOLKLORE

Martino, staranta super la urbo: S-ta
Kruco kun ĝiaj tri samaltaj navoj ; S-ta
Bartolomeo kun ĝ a bela baptujo. Ni
citu ankaŭ la muzeoja de Belartoj, de
Armiloj, Curtius, Ansembourg, Grétry,
Valona Vivo. Ciuj meritas viziton kaj
pravigas vojaĝojn de turistoj.

La Universitato, kun ĝiaj 3.000 stu-
dentoj ; la Reĝa Muzikkonservatorio kaj
ĝia fama skolo de violono (Ysaye, Thom-
son, Marsyck, Musin, Massart, k.t.p.) ;
la Akademio de Belartoj, la Liceo Léo-
nie de Waha, multaj lernejoj mezgradaj
kaj teknikaj, multnombraj artaj kaj
literaturaj kluboj kompletigas gravan
kulturan tuton.

ôia historio, ĝiaj monumentoj, ĝia
prospera industrio, ĝia rava pejzaĝo fa-
ras de Lieĝo grandvaloran turistan cen-
tron. La urbo etendiĝas ĉe la bordoj de
la du kunfluantaj riveroj - Mozo kaj
Urto - kaj levas sin kvazaŭ amfiteatro
kun arbogarnitaj montetoj, de kie oni
ĝuas imponajn panoramojn. Promenado
al la platajo de Cointe aŭ al la Parko
de la Citadelo lasas al la vizitanto ne-
forgeseblan memorajon.

Urbo de laboro, Lieĝo estas vigla kaj
gaja; en ĝi oni povas distriĝi, en ĝi
oni povas ĝui fratan gastamecon.

Esperantistoj, Lieĝo vokas vin ! Venu
grandnombre al nia beneluksa kongreso!

( Esperantigis : J. S.)

Aforismoj
pri . . . la ESPERO

Ni povas vivi sen ia fojo sed ne
a espero.

EOTVOS.
***

Kiu estas poeto kia la espero ; kiu
tia pentristo kia la memoro !

Graf ino DIANE.
***

. Neniu pli dolĉa sufero ol esperi.
LEHMANN.

***
El jarcento sen espero naskigas jar-

cento sen timo.
MUSSERT.

***
A mo povas esperi kie ratio malesperus.

LYTTLETON.
***

Espero estas la dua
'nal feliĉulo j.

GOETHE.
***

Esperi ĉian estas feliĉo kaf ofte
kurarja aso.

E. RENA N

tekston unuflanke por tuj ricevi je
la alia flanko tute korektan anglan
tekston, kiel huĉisto kiu metas viandon
en sian muelilon kaj ricevas kolbasojn
je la alia ekstremajo? Se vere post
dek aŭ dekkvin jaroj tiaj maŝinoj es-
tos ĉiuloke haveblaj kaj uzeblaj, ĉu
iltilas ankoraü propagandi nian inter-
nacian lingvon?

La moderna tekniko faris jam tiajn
miraklojn ke ni eble ne rajtas dubi
pri tiu nova mirindajo. La telegramo
kiu anoncas tiun sensacian novajon
estas datumita de la 1-a de aprilo kaj
tamen ĉu ni ne devas timi iun usonan
blufadon?

Kiu vivos, vidos. Sed intertempe
ni povas nur konstati ke la homaro
plirapidigas siajn paŝojn sur vojon
kiu ŝajnas al ni erara. Ci volas ĉion
solvi per la plej materia tekniko kaj
forgesas la pli subtilajn sed verŝajne
pli sekurajn vojojn de la spirito. Nia
solvo: internacia helplingvo por ĉiuj
homoj estas ege pli simpla, pli malmul-
tekosta kaj certe pli efika.

Se iam vere ekzistos tradukmaŝinoj,
ili estos ege komplikaj, multekostaj
kaj nur uzeblaj por potencaj organiza-
loj kiel la Unuiĝintaj Nacioj aŭ regis-
taroj de riĉaj ŝtatoj. La simpla homo
neniam povos vojaĝi tra fremda lando
kun tradukmaŝino sur sia dorso kaj
por ke li havu kun siaj homfratoj el
ĉiuj terzonoj tiun intiman kontakton,
kiun donas nur komuna lingvo, li ĉiam
povos plej efike uzi tiun facilan Espe-
ranton, kiun donacis al ni la spirita
geniulo Dro Zamenhof.

Sa Pu Pej.

Kiam nia avo rakontis al ni pri
„sia" malnova tempo'', ni penis revi-
vigi en nia imago la bildojn de tiu
pasinteco. Sed, nek la priskribo de la
vortoj, nek la vido al malnovaj f lavi-
ĝintaj fotografajoj povis, por la nuna
generacio, rekrei la vivon de niaj ge-
avoj.

Sed Eŭropano povas ja vidi la mon-
don kia ĝi estos por la sekvanta gene-
racio, vizitante la Unuiĝintajn Statojn
de Norda Ameriko.

Jen, jes la ĉefa, plej elstara impreso
kiun oni havas, kiam oni vidas Uso-
non por la unua fojo: oni vidas en la
est ontecon !

Apenaŭ fantazieblaj urbegoj de be-
tono kaj ŝtalo tra kiuj la rektaj stra-
toj estas kvazaŭ tranĉitaj, forrnantaj
relative mallarĝajn, mallumajn pro-
fundajn fendojn en kiuj la homoj neni-
iĝas al sensignifaj mikroboj.

cisfunde melïanikita vivo, en kiu la
homa energio limij as je butonpre-
made.

Salajroj tiel altaj kaj prezoj rela-
tive tiel malaltaj ke la vivnivelo estas
tri, kvar kaj, kompare al tiuj en iuj
pli postrestaj landoj, eble ĝis dek fo-
joj, pli alta ol la nia, tiel ke -]aŭ niaj
normoj-, laboristoj guas riculan vivon.

Enviinda kvazaŭ-foresto de senlabo-
reco, tiel ke trovi laboron estas pro-
percie pli facile ol trovi laboristojn.

Nekredeble granda federacio de 48
landoj kie oni parolas nur unu lingvon
kaj kie neniu landlimo ĝenas iun ajn;
nekredeble bela lando, vasta kiel kon-
tinento, same varia kiel kontinento
kaj ĉio ĉi - je ĉies ĝueblo en plena li-
bero.

La aŭtomobilo en posedo de ĉiu fa-
milio, la grandaj financaj rimedoj kaj
la 40-hora semajno same kun la libe-
r•igo prezentita de 48 ŝtatoj sen la nial-
helpo de landaj limoj, naciaj miskom-
prenoj kaj diversecoj de moroj kaj
lingvoj, tuto kiu estigis en Ameriko
vivmanier-on tiel malsimilan al la
eŭropa ke ĝi kaŭzas al ni iom da kap-
turniĝo.

***

Sed, ĉe lia unua kontakto kun tiu
lando de nelimigeblaj ebloj, la eüro-

panon ankaŭ trafas amerikanaj ecoj,
kiuj iom ŝokas.

Konsterniga manko de tio kion ni
nomas kulturo: manko de bonmanie-
roj, manko de sindetenemo, manko de
respekto kaj manko de modesteco.

NekredebIa disvolvado de la privata
iniciatemo kaj preskaŭ kompleta apa-
tio fare de la ŝtataj aparatoj, pro
kio ĉiu devas helpi sin mem: nenia
oficiala subvencio aŭ helpo ĉe sociaj
malhelpajoj estas antaŭviditaj.

Se la Eŭropa politiko ne estas kom-
prenebla por la Amerikanoj, ankaŭ la
usona politika sistemo estas same ne
sondebla por la Eŭropanoj; ĝi ŝajnas
al ĉi tiuj kruda kaj ne tre demokra-
ta. Fakte terura kaj por ni neniel
imagebla miksajo de krimeco kaj po-
litiko kun la juĝistaro.

Sed se la Usonano emas fanfaroni
pri siaj progresemaj efektivigoj, li
ankaŭ senhezite kaj senkaŝe montras
al vi la nebonaĵojn de la amerikanis-
mo. Kio estas simpatia !

La Usonano estas suprize religiema,
sed adoras monon pli ol ion ajn sur-
tere, li estas samtempe malavara kaj
egoisma, bone edukita kaj infane
naiva. La junularo estas studema kaj
malpli supersata ol ĉe ni; knaboj kaj
knabinoj multe sportas sed ofte devas
labori, eĉ tre junaj, por havigi al si
poŝmonon. Mia impreso estas ke la
usona junularo estas — klere kaj mo-
rale pli bone ekipita por la posta
malmilda vivo ol la nia.

***
Mia finkonkludo ?
Mi ne povas finkonkludi. Cu oni

envere povas kompari la estontecon
kun la estanteco? Cu oni envere po-
vas kompari nian malnovan, kultur-
plenan sed disŝiritan kaj heteroge-
nan Eŭropon kun la tutjuna, unuiĝin-
ta kaj sentradicia Nova Mondo?

Kaj nia tasko do estu ne la esplo-
ro kaj serĉado de tio, kio plaĉas al
ni en tiu nova mondo sed male la
malkovro de kio estas kopiebla kaj
kopiinda.

F. VAN DOOREN.

*) La aütoro de ĉi tiu kontribuo restadis
en 1953 dum 10 semajnoj en Lisono, aviadi-
Tante de grava loko al grava loko (Red.).

BELGA KRONIKO
Liego, urbo de Beneluksa Kongreso

Cefurbo de Valonujo, mal-
nova êefurbo de samnoma
episkopa Princlando, Lieĝo,
pordo de la Ardenoj, estas
urbo kiu, kun antaüurboj.
nombras pli ol 400.000 lo-
gantojn. Gi situas sur la
fervojlinioj BruselolKolonjo,
Parizo/Varsovio, A mster-
dam/Lu ksembu rgo/Basel.

Pri ĝia situacio en la in-
vada epoko, oni konas nenion.
Oni eĉ ne scias, ĉu la Bar-
baroj trovis en ĝi ion de-
truindan. Oni nur scias ke,
dum la Romana epoko, la
lando apartenis al riĉaj no-
beloj. Sed la Frankoj per-
forte kaptis ĝin kaj, dum
longa tempo, Lieĝo fariĝis
regs proprajo.

En la jaro 705, la epis:io-
po S-ta Lamberto estis, en
Lieĝo, mortigata de rabistoj.
Al li kaj al liaj mortigintoj
la urbo 5uldas sian gloron;
ĉar pro pieco al S-ta Lam-
berto, lia posteulo, St-a Hu-
berto, translokis la sidejon
de sia episkopejo de Tonge-
ren al Lieĝo. De tiam nas-
kiĝis la Lieĝa Lando.

La unua Princ-Episkopo
de Lieĝo estis Notger, elek-
tita en la jaro 972 de la
germana imperiestro Oton
la Granda. Poeto, kies no-
mon mi ne konas, skribis:

O Liége qui des lois portes le
léger.

Tu dois Notger au Christ et le reste
Notger.
Notger, dum 36-jara regado, fortikigis

la urbon, kiu sukcesis kontraŭstari la
avidojn de siaj potencaj najbaroj, la du-
koj de Brabanto. Jam en tiu epoko,
Lieĝo estis prospera urbo kaj granda
centro de civilizacio ; ĝia kultura kaj
arta famo alnomigis ĝin: „la Norda A-
teno" . . Gi estis jam ĉefurbo, kiam en
nia lando ekzistis neniu alia. En la
XI-a jarcento, Lieĝo fariĝis unu el la
plej brilaj centroj de arto kaj intelekto
kaj, ĝis la franca revolucio, la Lieĝa
Princlando ludis gravan rolon en la bel-
ga historio.

Pro ĝia turmentoplena vivo, Liego es-
tas ankaŭ alnomita: „La Arda Civito"
(la Cité ardente ), laŭ la titolo de la
bela romano verkita en 1905 de Grafo
H. Carton de Wiart. Plurfoje la urbo
estis senremparigata, eldetruata, cindri-
gata, sed, spite ĉion, ĝi ĉiam reviviĝis.
Multaj konstruajoj postvivis la batojn
de la ŝtormoj kaj atestas la vivpovon
de Lieĝo. Inter ili estas citindaj : la
malnova Palaco de la Princoj -Episkopoj
la romanoj kaj gotikaj pregejoj : S-
ta Jakobo, vera ŝtonpunto ; S-ta
Patllo kun ĝia malnovarta trezoro; S-ta

Por viaj esperantajoj,
libroj, insignoj k. c.

Belga Esperanto-
Instituto

26, Oostenstroat, 26

ANTVERPENO
kiu ankaü havi_gos al vi nacilin:gvajn

librojn, revuojn kaj gazetojn, kaj
ĉiuspecaf skribmaterialon.

ANTVERPENO
Esperanto-Grupo „La Verda Stelo"
(Po.iteeknumcro : 726.54)

La 22an de januaro, S-ro Frans Van
Dooren paroladis pri „Miaj Impresoj pri
Usono Dum pli ol du horoj li rakontis
pri siaj spertoj kaj travivajoj dum studvo-
jaQo de tri monatoj en la plej diversaj regio-
noj de Usono. Li skizis la vivon kaj la mo-
rojn de la ofte malsimilaj popoloj en tiu
grandega lando, pritraktis la problemon de
la indianoj, de la nigruloj kaj multajn aliajn
aspektojn de la ĉiutaga vivo. Tiun intere-
san paroladon li ilustris per cento da bele-
gaj kolorigitaj lumbildoj, kiujn li mem foto-
grafis dum sia vojaĝo. La varmaj dank-
vortoj de la prezidanto, kiuj sekvis koran
aplaŭdon de la multnombra publiko, espri-
mis la dankemon de ĉiuj.

La 29an okazis la diplomdisdono al 17 ge-
lernintoj de la elementa kurso, gvidita de
F-ino Henny De Ketelaere. Post ardaj vor-
toj de la prezidanto, kiu instigis ĉiujn daŭ-
rigi la studadon de nia lingvo, ricevis la
diplomon: F-ino Laura kaj S-ro Kris Lee-
mans. S-ino J. Vanderschueren, S-ro W.
Deroisy, S-ro J. De Iloog, S-ro G. Vander-
schueren, F-ino Ph. Opdebeeck, S-ino Cam-
maert, S-ro A. Van den Plas, S-ro M. Blaj-
was, S-ro A. Cassiers, S-ino B. Piedfort,
F-ino Lea Leemans, S-ro A. Van der Roest,
F-ino J. Tyck, dum speciala diplomo „kun
honoriga mencio" estis transdonata al F-ine-
to Chr, Cammaert kaj F-eto G. Verhoeven,
kiuj ankaŭ faris la ekzamenon sed kiuj, pro
sia juna ago, ne povis esti envicigataj en la
ordinaran liston.

Nome de la gelernintoj, S-ro W. Deroi-
sy tre sprite kaj ŝerccme alparolis la profe-
sorinon, kiun li varme dankis, dum estis
donacataj al Si ĉarma arta statueto kaj bela
florgabro. Kortu:Sita, F-ino De Ketelaere
dankis kaj tuj anoncis ke ŝi volonte repre-
nos la duan kurson, kiun antaŭ kelkaj semaj-
noj komencis S -ro Jaumotte. Tiu ĉi sia-
vice ankaŭ dankis la profesorinon nome de
la estraro.

Kaj tuj sekvis Kabareda Vespero, certe
interesa por la novuloj kaj al kiu partopre-
nis S-irio E. Troyens, S-ro K. Ameryckx .

kaj P. Deelman, en kantoj kaj skeĉoj; S-
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LES ENTREPRISES
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226, Rogierstrato, BRUSELO

Tel.: 15.19.92

Entrepreno de

K O N S T R U A j O j

Jes, Sergento, ni alvenas
de Ch. Poupeye

( premiita en la Literatura Beneluksa Konkurso)

ro A. Verhoeven, kiu deklamis; S-roj W.
Van Nereaux kaj J. Vinck, lertaj muzikis-
toj, kiuj en skeĉo „Gcneveva de Brabanto"
same montris ludtalenton, kune kun F-inoj
J. Ameryckx kaj Lea Vinck kaj la juna S-
ro F. Ameryckx. Menciindaj ankaü estas
S-ro J. Van Nereaux ĉe la pianoforto kaj
S-ro K. Van Gompel, kiu kun S-ro P. Peel-
man enkondukis la numerojn kaj ankaŭ par-
toprenis al la efektivigo de programo, kiu
akiris belan sukceson, kiun la prezidanto
per ]aŭdaj vortoj substrekis.

Pro la akra malvarmeco, la parolata jurna-
lo de la 5a de februaro ne estis ĉeestata de
la kutima membronombro, sed iĝis tamen
unu el la plej bonaj, dank' al la kunlaboro
de S-ro H. Vermuyten, la kritikemulo; F-
ino H. Toussaint, la flcgantino de la „pun-
kaso", kiu laŭ prezentita raporto, bonege
fartas; F-inoj H. kaj M. Hofkens, F-ino
H. Dc Ketelaere, S-ro K. kaj F-ino J. Ame-
ryckx; S-roj R. Van Eynde, R. Balleux, J.
Montmirail kaj J. Vcrstraeten.

La 12an, sesdekkvin membroj denove
eeestis por la filmprezentado de S-ro R. Van
Eynde, kiu dum preskaŭ du horoj montris
belegajn kaj interesajn filmojn, artajn, scien-
cajn, amuzajn, folklorajn, muzikajn kaj la
espero esprimita de la prezidanto pri pliaj
tiaj vesperoj, tre certe ankaŭ estis tiu de la
publiko, kiu estis vere danka pro la bela
vespero.

Programo de la venontaj kunvenoj:
Ĉiuvendrede en „Witte Leeuw", Frank-

rijklei, 4 je la 20, 30a (1-a etaĝo).
Marto (memorigo): la 5an: Parolata ĵur-

nalo; la 12an: Parolado kun lumbildoj de
S-ro R. Balleux, pri: .,Vojaĝimpresoj"; la
19an: S-ino Etty Graeffe parolados pri
„Ameriko"; la 26an: kabaredo vespero.

Aprilo: la 2an: Parolata ĵurnalo; la 9an:
Amuza vespero; la 16an: Sankta Vendredo.

BRUO

Brua Grupo Esperantista
(Porstĉeknumero 4835.33)

La 19-an de januaro, post plia leciono
de la perfektiga kurso, la distriga parto de
la kunveno estis dediĉata al portretiudado.

La ĝenerala jarkunsido de la grupo oka-
zis la 26an de januaro en multnombra ĉees-

to, malgraŭ la ekstera inalvarmego. En sia
morala raporto la prezidanto akcentis pre-
cipe la progreson ĝis .25 % en la membro-
nombro, la fondon de loka Esperanto-Ko-
mitato lntergrupa (EKI) kaj signis kiel tu-
jaj celoj por 1954 la kongresojn Beneluk-
san en Lieĝo kaj Universalan en Haarlem.
Tiu raporto, same kiel la sekretaria rapor-
to de Sro Demeulenaere kaj la kasa rapor-
ta de F-ino Is. Van Parys, montris ke la
grupo daŭre prosperas kaj ĉiuj t ri estis
varme aplaüdataj. La eestantoj reelektis
la kvar clirantajn komitatanojn kaj aldonis
al ili du novajn: F-finon Yolande Van Parys
kaj Sron Hub. Schalembier. Diversaj pro-
ponoj de la membroj estis ankoraŭ kune ek-
zamenataj post kio la kunveno disiĝis en la
plej bona spirito.

Dum la komitata kunveno de la 29a de
januaro, la elektitaj komitatanoj dividis in-
ter si la komitatajn postenojn jene:
Prezidanto: Sro Ch, Poupeye; Vicprezidan-
toj: F-ino A. Boereboom kaj S-ro D. Dcmeu-
lenaere; Sekretariino: F-ino Isabelle Van
Parys; Helpsekretariino: F-ino Yolande
Van Parys: Kasisto: Sro Hubert Schalem-
bier.

Dua halo de la nuna sezono okazis kun
la kutima sukceso sabaton 30an de januaro.
Malgraŭ la malvarmeca temperaturo, tre
multaj dancemuloj plenigis la salonon kaj
honege amuziĝis ĝis la 3a matene, je la
nerezisteblaj ritmoj de la satata dancorkes-
tro „The Moonliners'.

Muzika vespero agrabligis la kunvenon de
la 2a de februaro; kelkaj artaj diskoj pri
opermuziko, pruntedonitaj de F-ino Mante-
leers, estis aŭdigataj per la grupa diskaŭ--
digilo.

La dua elementa kurso de la nuna sezono
estis malfermata la 5an de februaro. Kelkaj
interesaj novuloj enskribiĝis.

La kunveno de la 9a de februaro estis
tute dediĉata al komuna legado de „Belga
Esperantisto" : kelkaj artikoloj servis kiel
perfektiga ekzerco kaj la enigmoj kiel dis-
trigo.

Dimanĉon 14an de februaro okazis en
la hejmo de F-inoj Van Parys brile sukce-
sinta filmvespero. Multaj gem,embroj ĝin
ĉeestis kaj post admiro de belegaj kolorfil-
moi kaj saniga ridado por kelkaj ĉefverkoj

BRUGGE 	 BRUGES

Hôtel du Cornet d'Or
2, Simon Stevinplaats, 2

Centra situo - Moderaj prezoj

Moderna komforto 	

Sidejode .Bruga Grupo Esperantista,,
Tel. 314.59

de famaj komikuloj, la ĉeestantoj sentis Mn
ĉiuj en plej gaja humoro kaj dancadis ĝis
kiam, pro la tre malfrua horo, h testo
devis esti haltigata per dankaj vortoj de
la prezidanto al la afablaj gastigantoj Ges-
roj A. Van Parys, gepatroj de niaj du vi-
glaj sekretariinoj kaj al Sro Dc Grave, kisi
plezurige prtintedonis kaj funkciigis siajn
aparatojn.

Programo de la venontaj kunsidoj:
Ordinara kunveno: eiumarde je la 20a,

en la sidejo: ,.Gouden Hoorn- Cornet d'Or ' ,
Simon Stevinsplaats 2.

La unua horo de tiu kunveno estos dedi-
ĉata al leciono de elementa kaj ripetiga
kurso. Dum la dua horo de la kunvenoj:

MARTO: 2an: (Karnavalo) Ekskurso al
la marbordo por karnavalaj festoj; 9an:
Kanta vespero ; 16an: Kartludado: 23an: Hu-
morajoj, 30an: Surpriza vespero: iu alpor-
tu nekonatan premion.

APRIILO: 6an: Komuna legado de B.E.:
13an : Parolata gazeto.

KONDOLENCOJ
Al S-ino A. DENYS-TACQI iE'l', mem -

brino de la Bruna Grupo, pro la morto de
ŝia patro: Sro Ch. Tacquet, la 13an de
februaro.

BRUSELO

Esperantista Brusela Grupo
(Poŝtĉeknumero : 1280.48)

La kunvenoj estis multvizitataj kaj oka-
zis laŭ la antaüviditaj programoj. La 1ttan
de januaro, nia nelacigebla samideano Van-
derStempel, sperte kaj humorplene gvidis
la perfektigan kurson : la 25-an okazis la
ĝenerala jarkunveno. S-ino Ernst, sekretari-
ino, antaülegis Ia raporton pri la agado de
la komitato dum la jaro 1953 kaj S-ino
Plyson, kasistino, la financan raporton, kiu
montras favoran saldon. Ambaŭ raportoj
estis plene aprobataj.

S-ro Kempeneers, prezidanto, faris la fi-
nan paroladon kaj tiam sekvis la elekto
de la nova komitato por la jaro 1954. Nt•
nur la ĉeestantoj voĉdonis, sed ankaŭ mul-
taj voĉdoniloj alvenis per la poŝto. Post
kontrolo evidentiĝis ke la malnova komitato
estas unuanime reelektita por la jaro 1954.

Por la bona ordo jen la nomoj: Prezidaxi-

ta. D-ro P. KEMPENEERS; Vic-prezi-
danto: S-ro H. CASTEL: Sekrctariino: S-
ino E. ERNST: Kasistino: S-ino J. l'LY-
SON; Helpsekretario: S-ro M. JIROtISEK;
Prograniisto: S-ro R. JACOBS; Membrino:
S-ino M. WEYN. La festkomitaton pre-
zidas S-ino E. STAES. helpata de la tre
spertaj Ges. WEYN, S-ino M. STERN kaj
de aliaj membroj.

La 1-an de februaro, okazis nia kutima
parolata gazeto. al kiu la gcsamideanoj
ĉiam tre vigle partoprenas, kaj la vetkura-
do por akiri premion en la formo de libro
instigas la gcsamidcanojn al partoprenado
kun interesaj artikoloj. La 8-an, estis la vi-
co de S-ino Daems, kiu parolis pri .,Viri-
no Rubriko" kaj speciale pri „Manĝpiloloj",
dank' al kiuj kuirado ne plu necesas. La
prelegantino rikoltis multe da sukceso. preci-
pe ĉe la dommastrinoj. La 15-a estis de-
diĉata al gramatika vespero, gvidita de S-
ro VanderStempel.

Programoj por la estontaj kunsidoj:
Aprilo: la 5-an: Parolata gazeto: la 12-an:

S-ro Swinne: pri la stampado de bankno-
toj; la 26-an: F-ino Isaacsen pri „La Vivo
sekreta de granda Magazeno". Ni atentigas
la gesamideanojn ke lunde la 19-an (Pasko)
ne okazos kunveno.

VERVIERS
Esperantista grupo

La grupaj kunvenoj okazis duin januaro
kaj februaro, kiel anoncitaj.

La tag-juriialoj anoncis la malfermon de
rapida kurso (3 monata), kiun S-ino Hé-
rion intencis gvidi en sia privata hejmo.
Sed la lernantoj venis tiom multnombraj ke
la grupo tuj postulis de la urbestraro sen-
pagan disponigon de klaso en iu lernejo,
kio estis tuj akceptita_

Krom tio, kelkaj lernantoj enskribiĝis al
la korespondu kurso de la Vic-Prezidanto.
S-ro. Kairis.

Sabaton 16an de januaro okazis informa
kunveno kaj ekspozicio ĉe la „avangardi-
a .. société „'1'lemps mèlés", antaŭ multnom-
bra kaj tre interesa publiko. Nia membro :
S-ro A. Dohogne, urbestro de Cornasse,
parolis pri la historio kaj strukturo de
esperanto. kaj S-ro Hérion pri la nuna pozi-
cio de esperanto en la mondo. La sekreta-
rio de la invitanta klubo kontraŭparolis,
dirante kelkajn inalsaĝoĵojn pri la neeble-
co por artefarita lingvo esprimi ĉiujn nuan-
cojn de la penso. Tio naskis ĝeneralan
debaton tre interesan, kaj ĉiuj kontraüaj ar-
gutnentoj estis nuligataj: La tag-ĵurnaloj tre
objektive raportis.

La membraro. kiu preskaŭ duobliĝis dum,
1953, jam nun pli ol duobliĝis por la nova
jaro 1954a.

La 3au de marto. S-ro Demarche paro-
los pri Svisujo; la 17an S-ino Hérion daŭ-
rigos pri Jugoslavtijo.

Kiam Henriko soldatiĝis, oni sendis
lin al la Armea Ruĝa Kruco. Kial ?
Li mem neniam sciis, sed en la armeo
oni neniam klopodu kompreni. Plie li
esperis fari sian militan servon en
sia propra urbo, sed, plia nekompre-
neblajo, jam la unuan tagon oni for-
veturigis lin al okupita Germanujo.

Tie li estis envicigata en tre mal-
gitanda hospitalo, hospitaleto vere, kie
dejoris nur dudeko da soldatoj sub la
komando de duona dekduo da oficiroj
kaj suboficiroj.

Dum la unuaj tagoj oni instruis lin
pri la gradoj, la militista saluto, la
militista punleĝaro: „la morto per la
kuglo k.t.p." kaj pri multaj aliaj sciin-
daĵoj. Fine post ok longaj tagoj da
mallihero, li povis eliri por la unua
fojo, iun dimanĉon posttagmeze.

Henriko jam konatiĝis kun simpati-

aj kamaradoj kaj kun tri el ili, li
forlasis la hospitalon kaj iris al mal-
kovro kaj konkero de sia tute ne kona-
ta garnizonurbo. La kvar amikoj bal-
daŭ lacigis pri la admiro de diver-
taj monumentoj kaj direktis pli speci-
ale sian atenton al kelkaj gajaj kafe-
joj, kien allogis ilin ĝoja muziko kaj
kie blondharaj kelnerinoj, tiel ĝentile
dirantaj: „Bitte schon!", retenis ilin.

Niaj f reŝbakitaj soldatoj gustumis
la bonegan germanan bieron kaj bal-
daŭ agrabla eŭforio montris al ili la
vivon sub plej rozkoloraj aspektoj. Ni
ne pretendas aserti ke la blondharaj
kelnerinoj ne iom helpis kiel anĝeli-
noi de tiu surtera ĉielo, sed ni ... ne
estu maldiskretaj.

iuokaze, ni povas diri ke kiam al-
proksimigis la deka vespere, la diri-
ta eŭforio pli kaj pli pezis en la kruroj
de la kvar hospitalaj musketistoj. Sed
ili ne forgesis la horon de deviga reen-
iro, nek la „morton per la kuglo".

Kun vira kurago, la kvaropo forlasis
abrupte tiujn Kapuajn ĝojojn kaj di-
rektis sin plej rapide kaj preskaŭ ne-
ŝanceliĝante, ĉar firme brakon ĉe bra-
ko, al la militista hospitalo, kie ili al-
venis kelkajn minutojn antaŭ la fata-
la horo.

Unu post la alia, streĉante ĉiujn si-

ajn muskolojn, la kvar soldatoj pasis
antaŭ la gvardejo salutante plej pre-
cize kiel oni tion instruis; sed jen el-
saltis suboficiro kaj kriis kun granda
gestoj. Unue ili ektimis ne sciante kian
malbonajon ili faris, kaj nur post dua
alkrio ili komprenis la ordonon: „Vi
kvarope, tuj supreniru al la malsanu-
la ĉambrego de la dua etaĝo; estas
mortinto tie, metu lin sur portilon, kaj
portu lin en la mor tintejon."

Ili rigardis unu la alian kun longaj
mienoj. Kia laboro post tiom agrabla
dimanĉa posttagmezo! Du el ili rapi-
de flustris al la aliaj ke ili ankoraŭ
neniam vidis mortinton. Sed la bon-
gustaj trinkaĵoj donis al la junuloj la
necesan kuragon kaj plie estis ordono -

kaj soldatoj devas obei.
La kvaropo kuris do supren kaj e-

fektive trovis en la dirita ĉambrego
mortintan soldaton, terure palan en la
blanka lito. Priskribi la multajn de-
talojn de tiu tragika kaj samtempe
komika aventuro estus certe interesa
sed tamen tro longe. Do resume: Ili
prenis la malfeliĉulon el lia lito, me-
tis lin sur portilon kaj kvarope kaj
iom solene ili ekmarŝadis al la ŝtuparo.
Tie komencigis la malfacilajoj, ear
dum la ok pasintaj tagoj ili komprene-
ble ne ankoraŭ lernis, kiel oni devas
manovri brankardon sur ŝtuparo. Por
malsupreniri la unuajn ŝtupojn, tio su-
fiĉe glatis, la antaŭaj portantoj lom
suprenlevis la portilon kiel decas. Sed
venis la unua interŝtuparo, kie la tuta
komplekso devis do turniĝi kaj dume
daŭre malsupreniri; kaj la ŝtuparo kaj
ankaŭ la interetaĝo estis iom mallar-
ĝaj, ĉiuokaze por ne ekzercitaj kaj iom
ebriaj portisto.

Iu puŝis, la alia tiris, la tria levis
kaj la kvara mallevis la brankardon
kaj subite la kadavro falis de la porti-
lo kaj rulis sur la ŝtupoj ĝis la sekvan-
ta ŝtuparplaceto: Kia katastrofo! La
malfeliĉuloj jam vidis sin ĉiuj kvar
antaŭ la militista tribunalo: „la morto
per la kuglo:". Je la sama momento
la suboficiro kriis de malsupre: „He,
ĉu ĉio bona?" kaj senhezite, kun la ku-
raĝo de la malespero, Henriko respon-
dis: „Jes, serĝento, ni alvenas! „ne
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( Solvoj sendotaj al B.E. gis la 20.3.54)
Poentojn akiris por la n-roj 3 kaj 4: 5 p.: S-ino Ernst (Bruselo) kaj S-roj

Ch. De Corte (Blankenberge), Jean Kairis (Stembert) kaj J. Soyeur (Seraing) .
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SOLVOJ.
3. Ebla solvo: spiito ; volumo; as-

tero; strabi; admiri; torento; traktoro;
impreso; karabeno; strigli; propozicio;
kalibro; insigno; akcento; svarmi; ri-
marko; alterni; novico; avenuo; keiran-
to ; insekto; lavendo; oscedi; observi;
tomato; intesto; haringo; ekrano: mo-
mento; inspiri; esplori; giganto; glazu-
ro; sopiro. Post dorma trankvilo venas
bona konsilo.

4. Hor. : kara, neto, vundi, tali,
gurd, alegr, stad, ujet, insul, egala, rostr,
anstataŭant, lorno, orgen. Vert.: emajl,
apartig, anser, aviadil, najado, intens,
urbano, nigrulo, slang, tirkest, retin.

aldonante ke la kadavro iris pli rapi-
de ol ili.

Pro ektimo ili ĉiuj iom malebriiĝis
kaj konstatis ke la portilo havas rime-
nojn per kiuj oni povas fiksi la korpon
sur ĝi. Ili do rapide reatingis la mal-
feliĉan mortinton, kiu ŝajne ne grave
difektiĝis, remetis lin sur la portilon
kaj tiun ĉi fojon forte ŝnuris lin per
la rimenoj. Tute certe li ne plu povos
forkuri kaj ankaŭ tiun ĉi fojon ili al-
venis ĉiuj samtempe, sen alia akci-
dento malsupre, kie ili solene demetis
la kadavron en la mortintejo.

La serĝento rapide enrigardis tiun
malĝojan ĉambron kaj vidante ke la
laboro estis kontentige farita deklaris:
„Rekrutoj, kiuj vi estas, vi ne malbone
laboris, kaj laŭ la regularo de la hos-
pitaloj, post transporto de kadavro
ĉiu el vi rajtas dudek centilitrojn da
portovino."

Kaj efektive, post mallonga foriro,
li revenis kun botelo kaj elverŝis al la
kvar portintoj grandan glason da por-
tovino, ne forgesante sin mem.

kune amike tintigis la glasojn
kaj la ĵus perdita eŭforio denove in-
vadis ilin, tiagrade ke Henriko eĉ ris-
kis: „Je la sano de la mortinto!"

La serĝento iom riproĉis: „Rapidu
ĉiuj al via lito, vi ege bezonas ĝin!".
iam obeemaj soldatoj, ili, ĉiuj enli-

tiĝis kaj baldaŭ ekdormis kun plej
kvietaj konsciencoj.

2. Hor. : eterna, idolo, ĉarm, novi-
cin, stratkanalet, areo, trib, rib, lu, pli

-simpligit, ostr, manipul, fripon, allog.
Vert.: sorp, trajt, ilustr, rabi, rempar,
skrap, tegi, arniko, mamon, op, invent,
longa, ardi, oscili, gapul, ebli, ornat,
utilig.

5. CIFERENIGMO.
Helpe de la subaj vortoj, rekonstruu

109-literan parton de poeziajo.
1) 5. 86. 50. 25. 76. 109. 8. 28. 62. 25.

83. 100. 75. ŝi zorgas pri la hejmo.
2) 84. 104. 87. 25. 102. 7. 39. 47. 70. 75.

- kantbirdo.
3) 80. 103. 9. 17. 40. 25. 49. 90. 30. 75.
vorto imitanta bruon.

4) 51. 108. 2. 22. 4. 32. 25. 59. 77. 20.
igi pli grandnombra.

5) 64. 78. 1. 34. 66. 88. 31. 46. 92. 75.
seka frukto.

6) 33. 41. 74. 89. 93. 106. 3. 27. 75. -
mildiga dirmaniero.

7) 61. 73. 25. 96. 15. 23. 36.6. 75. - sen-
dependeco.

8) 58. 91. 45. 25. 12. 42. 99. 52. 75.
oni uzas ĝin en balo.

9) 79. 69. 82. 11. 26. 48. 72. 29. 75.
li loĝas ĉe ni.

10) 55. 18. 38. 56. 94. 21, 85. 16.
ekstravagance komika.

11) 13. 35. 81. 14. 43. 95. 25. 75.
ekleziulo ĉe idolanoj.

12) 107. 53. 60. 101. 37. 10. 75. _ sub-
tile pistita substanco.

13) 71. 63. 98. 69. 19. 20. 	 deziri ne
elspezi.

14) 65. 9. 44. 54. 11. 75. _ birdo.
15) 68. 24. 47. 67. 75. _ grenŝelo.
16) 97. 57. 105. 75. _ -- grajno.

6. KRUCVORTENIGMO.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ❑❑❑DeD®❑❑❑❑
2 V11111❑D❑❑DUDs
3 111 ❑11D111 ❑ 111❑❑❑D
4 111111111111DDDDOD■
5 D❑❑ 111111111111 ❑DDD
6 n❑i❑D❑❑D11111111
7 ❑❑❑D❑SD❑❑DD
8 ❑®❑11111111DI ❑1111D
y ❑DDDDDD❑❑❑❑

1 0 DUDUD■D®D®D
11 ❑DD❑❑II❑❑❑❑D
Horizontale. 1. deziri havi ion, kion

alia posedas (R) ; oni ripozas ur gi. 2.
ĉarmega. 3. nukso(R); trempi en bo-
lantan akvon(R). 4. gladistino ĝin u-
zas. 5. ĝi kuŝas sur fundo de lageto(R);
rompitajo el ruinigita konstruo. 6. par-

Radio
RADIO-ROMA.

Jen la detala programo por Marto:
- merkredon, la 10-an: 4-a Festivalo

de la Itala Kanzono;
- vendredon, la 12-an: Leterkesto kaj

bibliografio;
- merkredon, la 17-an: Karl VANSE.

LOW, la verdstela trobadoro;
- vendredon, la 19-an: Italaj belartaj

urboj: VENECIO;
- merkredon, la 24-an: Sardinia fo]k-

loro;
- vendredon, la 26-an: Giacomo PUC-

CINI, okaze de la trideka datre-
veno de la morto;

-- merkredon, la 31-an: Enrica CRES-
CENTINI, itala poetino (Mar-
zotto-premio 1953 Unua verko).

Prelegas: ĉiumerkrede: S-ro Luigi
MINNAJA; ĉiuvendrede: Prof. D-ro
Vincenzo MUSELLA.

La dissendoj okazas de 18.50 h. ĝis
19.10 h., (M.E.T.) per ondoj: 31,35 m.
kaj 49,92 m.

Atentu pri la nova adreso de RADIO-
ROMA, Esperanto-Sekcio, Casella pos-
tale 320. ROMA (Italujo) .

La redaktoro de ĉi-tiu rubriko publi-
kigos kun plezuro la informojn, kiujn
sendos la radio-stacioj al Michel PIL-
LOY, c/o „ESPERANTO", 18 rue de
Franquenies, OTTIGNIES-Brabanto.

Korespondado
juna esperantisto en Valonujo dezi-

ras kontakti flandrajn samideanojn
kapablajn helpi lin per konsiloj pri dis-
vastigado de Esperanto, propagand-me-
todoj, elektado de la plej taŭgaj propa-
gandiloj, k.t.p. Li ankaŭ danke ricevos
ĉiun pruntedonitan materialon por eks-
pozicio propagandcela, kiun li organi-
zos la unuan dimanĉon de Majo. Skri-
bu al: Théo SENOUSSI, 12 route de
Villers, TILLY (Brabant), kiu garan-
tias respondon, kaj antaŭdankas ĉiun
helpanton.

to de teksto(R). 7. projekti; parta ŝr.:.-
ĝo al lego(R). 9. ekzakta kopio(R). 1 l.
energie ; pene eligi (R) .

Vertikale. 1. speco de subskribo (R
2. instrumento de masonisto (R) . 3. for-
te deziri(R). 4. mahometano(R). 5 .

fluajn uzata de kolorigisto (R ). 6. tra-
fikvojo(R). 7. en maniero senafekta.
8. fervore plenumanta sian taskon (P. i .
9. laŭ ĝenerala vidpunkto(R). 10. truui-
peto(R) . 11. plenumi sian servon laŭ
difinita tempo( R).

Verantw uitgever: Reĝa Belga Ligo Espe-
rantista, De Bruynlaan 44, Wilrijk. Drukke
rij Krol. Hoofdstraat 31, Uithuizen (Ned.)
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