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Lia patro estis ateisto. Lia patrino
estis kredantino. Ambaŭ morale tre
altstaraj. Li devkonscia. Si amople-
na. Tre juna, Zamenhof perdis la
kredon. Laü lia biografo D-ro Edm.
Privat, la kontraükristana konduto
de multaj tiel nomataj Kristanoj do-
nis la fortan puŝon al tio. Al ni tio
povas ŝajni malkuraga kaj ne sufiĉe
motivita. Sed la homo konsistas ne
nur el racio kaj menso. Precipe ne
la juna Zamenhof, kiu ŝajne estis mal-
fortika kaj sentema knabeto. Ĉiam
li pruvis esti sincera kiel ni montros
poste. En tiuj cirkonstancoj ni devas
lasi la juĝon al Dio en tiu afero. ĉiu-
okaze estis peniga afero por nia ber-
o. Kelkajn horojn antaŭ la morto in-
tencante detale priskribi siajn pen-
sojn kaj travivadon de la superuniver-
so, li skribis: „Mi ne plu tute bone
scias en kiu jaro mi perdis la religian
kredon sed mi ankoraŭ memoras ke
plej altan gradon de nekredo mi atin-
gis ĉirkaŭ 15-16a jaro. Estis ankaŭ la
plej turmenta epoko en mia vivo. La
tuta vivo perdis, laü mi, ĉian sencon
kaj valoron. Kun malŝatego mi alri-
gardis min rnem kaj la aliajn homojn,
en mi mem kaj en la aliaj vidante nur
senracian pecon da karno, kiu ekestas
•oni ne scias kial kaj por kio- kiu en
la eterneco vivas dum malpli ol la
plej malgranda sekundo, kiu baldaŭ
forputros kaj en ĉiuj la venontaj ne-
nombreblaj milionoj kaj milionoj da
jaroj neniam plu revenos. Por kio mi
vivas? Por kio mi lernas? Por kio mi
laboras? Por kio mi amas?..."

Kio vents en li anstataŭ tiu kredo?

Lingvo, grupo, prezidanto,
En la baldaŭ komencigonta jaro,

la Esperantistoj festos la 70-jaran pu-
blikan ekziston de sia lingvo: Estas
efektive en 1887, ke aperis la unua

la Religio

Kompleta materialisma koncepto pri
la vivo kaj la mondo? Ne! Li kredis
al iu potenco kiu, super la tero, donas
iun direkton al ĝi kaj gvidas ĝin. Li
ne kapablis klare difini tiun poten-
con. Li honorigis ĝin en la tre bela
poemo: „Preĝo sub la verda standar-
do". La lastaj vortoj de la citita ma-
nuskripto estas: ,,Mi komencis senti
ke morti eble ne estas malaperi...; ke
ekzistas Iaj leĝoj en la naturo...; ke
io predestinis min al alta celo...".
Plie li skribis ke tiujn pensojn li ha-
vis jam tre juna kaj ke ili nur mal-
multe evoluis. Lia subita morto ĉe
la skribotablo malhelpis al li priskribi
tiujn ideojn. Tiel ke lia kredo... estas
sekreto kiun li kunportis en la tom-
bon.

Zamenhof tre klare distingis reli-
gian kredon el morala konduto. Kon-
cerne al tiu lasta, li estis senkondiĉa
ano de Kristo. Al kongreso de junaj
Kristanoj kiuj portis saluton al li, li
direktis tiujn vortojn: „Kio estas pli
bela en la mondo ol la kompleta sek-
vo de la instruo de Jezuo Kristo?"
Ni scias ankaŭ el la instruo kaj la
vivo de Zamenhof ke li komencis
konsideri la diversajn religiojn kiel
malsimilajn endoktrinigojn de sama
funda vero. De tie venas lia koncep-
to laŭ kiu la religio estas unu de la
du gravaj faktoroj kiuj dividas la
homaron: religio kaj lingvo. Li klo-
podis por unueco inter la homaro por
alproksimigi tiun homaron al la eter-
na paco. Kiel li laboris por univer-
sala lingvo, tiel li ankaŭ komencis
labori por universala religio. Unua

veteranoj kaj jubileantoj
broŝuro, kiun D-ro L. Zamenhof eldo-
nis sub la pseŭdonimo de D-ro Espe-
ranto, kiu baldaŭ havigos tre konkre-
tan kaj tre belan nomon al la Univer-
sala Lingvo, kiun li kreis.

Kaj en la sama komenciĝonta jaro,
— tuj en la komenco, — la Grupo „La
Verda Stelo" de Antverpeno, la urbo
kiu estas la lulilo de la movado en la
lando kaj de „Reĝa Belga Ligo Es-
perantista", ekzistos dum duonjarcen-
to.

Ni jam anoncis, ke la 19an kaj la
20an de januaro proksima tiu ĉi Gru-
po solene festos tiun 50-jaran ekzis-
ton.

Sed tiu ĉi Grupo festos ne nur sian
propran oran jubileon; ĝi ankaŭ fes-
tos siajn veteranojn, kiuj membriĝis
aŭ esperantistiĝis antaŭ almenaŭ 40-
jaroj, — kiel S-roj Morris De Ketelae-
re, Maur. Jaumotte kaj Gustave Ver-
mandere —, sed ankaŭ ĉiujn aliajn
jubileantojn.

Ĝi tutspeciale intencas honorigi si-
an Prezidanton, S-ron Maurice Jau-
motte, kiu, — ekzakte antaŭ 30-jaroj,

(Sekvo sur p. 77)

projekto aperis en 1906 en la broŝuro
titolita „Homaranismo". Sen nomo,
ĉar li deziris ne kompromiti la Espe-
ranto-movadon. Li ne volis ke liaj
strikte propraj opinioj pri religio es-
tu konsiderataj kiel nedisigeble ligitaj
al la Esperanto-movado. Ĉiam li forte
akcentis ke la „Interna Ideo" de Es-
peranto kaj la ,,Homaranismo" estas
du malsimilaj aferoj. Kaj kiam liaj
menso kaj konscienco devigis lin plu
kaj publike labori por religio ununura
por ĉiuj popoloj, tiam li mem ĉesis
esti oficiala persono en la Esperanto -

movado. Tio okazis en Aŭgusto 1912
dum la Universala Esperanto-kongre-
so en Krakovo: „La nuna kongreso
estas la lasta en kiu vi vidos min stari
antaŭ vi; en la estonto, se mi povos
veni, vi ĉiam vidos min inter vi". Es-
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Ĝis fino de decembro validas la jenaj kotizoj: kongresano 2.400
fr.fr., edz(in )o de kongresano 1.200 fr.fr., junul (in) o ne pli ol

20 jara kaj studentoj 800 fr.fr.

RABATOJ: Plenaĝaj aligintoj, kiuj estas Individuaj Membroj de UEA (t.e.
ricevas minimume la Jarlibron) rajtas rabaton de 400 fr.fr .

Edzino de Individua Membro rajtas rabaton de duono de tiu sumo, sed ne
la aliaj familianoj.

UNUA BULTENO: La okpaĝa Unua Oficiala Bulteno, kun listo de Peran-
toi, provizora programo kaj aligilo estas senpage ric-

evebla ĉe la Landaj Asocioj aü ĉe la adreso de la Universala Kongreso.

ARTIKOLO : Lokaj esperantistaj societoj. aligintaj al Landa Asocio povas
senpage mendi artikolon ĉe la Universala Kongreso pri Mar-

seille por klubaj kunvenoj.

NOVA PERANTO: Bonvolu aldoni al la Oficiala Listo: S-ro R. Gonin, 7
Rue des Platanes, Lyon III, Francujo ( nur por blinduloj) .

POSTKARTOJ : Mendu la kolorajn poŝtkartojn pri la Universala Kongreso
prezo 100 fr.fr. (aŭ kvar respondkuponoj) por 10 ekzem-

pleroj. Haveblaj ĉe la Landaj Asocioj aü ĉe la Kongreso.

GLUMARKOJ : La plurkoloraj kongresaj glumarkoj estas mendcblaj je la
prezo de 100 fr. fr. (ail kvar respondkuponoj) por 2 folioj

de po 25 markoj. Vin turnu al la Landaj Asocioj aŭ al la Kongreso.

LOTERIO : La Loka Kongresa Komitato decidis disdoni lotumitajn premiojn
inter la unuaj mil pagitaj kotizoj. La unuaj tri donacoj konsistas

el subvencioj por pasigi la kongresan semajnon en Marseille : respektive
15.000, 7.000 kaj 3.000 fr.fr. Aliajn 33 premiojn reprezentas verkoj de Auld,
Kaloksay, Lapenna, Thorsen, Waringhien kaj abonoj al „Esperanto", „He-
roldo de Esperanto", „La Praktiko", „La Nica Literatura Revuo", „Norda
Prismo".

STATISTIKO : (ĝis fino de septembro) : Aŭstrujo 2, Belgujo 4, Brazilo 3,
Britujo 12, Bulgaruje 1, Danlando 7, Finnlando 5, Francujo

39, Germanujo 13. Hispanujo 3. Italujo 16, Jugoslavio 8, Maroko 1, Nederlan-
do 7, Norvegujo 3. Novzelando 1, Pollando 2, Svedujo 13, Svisujo 5, Usono
1. Entute : 146 el 20 landoj.

Gian Carlo Fighiera
Konstanta Kongresa Sekretario

KOTIZOJ:
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Esperanto antaŭ la Eŭropa
Konsilantaro

La Komitato por Kulturaj kaj
Sciencaj Demandoj de la Eüropa Kon-
sulta Asembleo pritraktis la rekom-
endproponon pri eksperimenta instru-
ado de Esperanto dum sia kunsido de
septembro en Oslo. Kvankam la sub -

tenantoj de nia afero en la Komitato
faris multajn klopodojn, la rezulto
estis la sama kiel dum la printempa
sesio en Strasburgo. La nombro de
la voĉoj por kaj kontraŭ estis denove
egala. Niaj kontraŭuloj, kiujn laŭ
informoj ni devas serĉi inter la dele-
gitoj, kiuj reprezentas la oficialajn
anglan kaj francan lingvojn, precipe
akcentis, ke post enkonduko de Espe-
ranto oni ne plu lernus aliajn f rem-
dajn lingvojn. Pro dufoja sensukcesa
pritraktado oni nun forstrekis la re-
komendproponon el la tagordo. Do, la
KK okupiĝos pri la afero denove nur
post kiam nova rekomendo estos pre-
zentita. Mi esperas ke tio estos bal-
daŭ, ĉar la kampanjo estos daŭrigata.

l dai rigo de p. 1)
perantisto meze de la aliaj esperantis-
toj.

La „Interna Ideo" de Esperanto es-
tas nenio alia ol morala, etika sinte-
nado aŭ kondutregulo. La ,,Homara-
nismo" estas aü celis esti: religio.

En kio konsistis tiu religio? Gi
neniam estis tute ellaborata eĉ ne
klare difinata. Komence, Zamenhof
kredis ke estus eble ke la anoj de
„Homaranismo" daŭrigu praktiki pro-
pran religion, se ili havis, kaj nur de
tempo al tempo kunvenu por praktiki
ian religion, khi, inter aliaj punktoj,
havis ankaŭ tiun ĉi punkton en la
deklaro: ,,ne kredo al la absoluta ve-
ro de unu el la ekzistantaj religioj".
Tio estis logike kaj psikologie neebla.
ĉiu religio konsideras sin kiel la
absolutan veron. Kaj en tiu kondiĉo
la ĉefpastroj ne povas permesi ke ili-
aj ŝafoj kuru al unuiĝo kiu neas tiun
veron.

Cetere ankaŭ la kredantoj ne povas
fari tion se ili en plenaj sincereco kaj
konvinko praktikas sian religion. Tie
ĉi mankis la alie ofte kaj prave laŭ-
data realislrro de Zamenhof. Estis
tiu punkto kiu estis plej ŝangata en
la dua eldono de la broŝuro pri „Ho-
maranismo". Nur restis: ,,sincereco,
toleremo je la diversaj religioj kaj
plenumo de moralo de frateco". Tio
kio igis nian majstron ŝanĝi tiun
punkton estis sendube la malpermeso
de la diversaj eklezioj al siaj subuloj
por partopreni en tiu movado; Sed
certe ankaŭ la konvinko de Zamen-
hof ke estus krimo fortiri iun el lia
religio, se tiu religio donas al li la

internan pacon kaj se ĝi sukcesas ke
tiu homo faras bonajn agojn, do vivas
kiel bona homo. Kaj tio-ĉi atestas pri
la realismo de Zamenhof kaj ankaŭ
pri lia delikatsento (— takto).

Tiamaniere la „Homaranismo" ta-
men ne iĝis nova kredo. Ankoraŭ
malpli nova teologio aŭ filozofio. Gi
restis ekstera kadro. Tamen religio:
ĉar ĝi honoris la Diecon kaj ordonis
difinajn ceremoniojn. Oni ja laütlegu
verkojn de la grandaj instruantoj pri
vivo kaj morto kaj pri la rilatoj inter
,,mi" kaj la universo kaj la eterneco.
Oni faru filozofiajn-moralajn priparo-
ladojn. Oni kantu himnojn. Tion las-
tan Zamenhof konsideris tre grava.
Li ja sciis ke la homo psike estas li-
gata al la konkreto; ke li devas havi
ion palpeblan kaj senteblan. Tre mal-
oftaj esceptoj estas tiuj kiuj kapablas
sin nutri nur per abstraktaj teorioj.
„Tiu templo devus doni spiritan ripo-
zon al la maljunuloj, konsolon al kiuj
suferas, la eblecon liberigi sian kon-
sciencon...".

Zamenhof volis tion ankaŭ pro la
infanoj. Jen kion li skribis pri tio:
„La infano de oficiala, deklarita sen-
religiulo neniam povas havi en la ko-
ro tiun varmon, tiun felléon kiun al
aliaj infanoj donas la preĝejo, la tra-
diciaj kutimoj, la posedo en la koro
de Dio. Kiel kruelege la infano de
senreligiulo suferas kiam ĝi vidas ali-
an infanon, eble tre malriĉan, sed
kun feliĉa koro eniri la pregejon, dum
ke mem ĝi ne havas nenian gvidore-
gulon, nenian feston, neniajn ceremo-
niojn..." Oni emas demandi al si: ĉu
tiu granda vero, kiun tiel profunde
konsciis Zamenhof, ne pli pensigis
lin? pri la senco, la signifo de tiu ve-
lo. Kiamaniere okazas ke infano ha-
vas tiun bezonon se tiu bezono ne
rilatas je realeco? ĉu tio ni indikas
al ia difinita religio kiu difinite ko-
natiĝas kaj kiu difinite estas serven-
da? Sed Zamenhof kunportis sian se-
kreton en la tombon.

Plie estas en la „Homaranismo"
multaj kondutreguloj „Konsideru la
homaron kiel familion" „Juĝu homon
ne laŭ ĝia nacieco sed laŭ ĝiaj faroj"
„Patriotismo estu nur servo al regio-
na komunumo de homfratoj sed neni-
am malamo al aliaj" „Via religia kre-
do ne estu herede difinita, sed since-
ra" „La veraj ordonoj de la religio
kuŝas en la koro de ĉiu homo en la
formo de la konscienco kaj la ĉefa
afero estas la reciprokaj estimo kaj
helpemo".

Kiam ni ĉion-ĉi superrigardas en-
tute, ni staras antaŭ provo de Zamen-
hof kiu malsukcesis kiel religio. Pro
tio tamen ni ne havas malpli da esti-
mo kaj amo por Zamenhof. Li post-
lasis al ni la „Interna Ideo" de Espe-
ranto, kiun ni ĉiuj devas praktiki, ĉar
ĝi estas la morale plej alta kondut-

La Loterio de la
Universala Kongreso
Kun la celo kuraĝigi la fruan ali-

ĝadon, la Loka Kongresa Komitato de-
cidis lotumi donacojn inter la unuaj
mil kotizintaj kongresanoj.

La donacoj entute estas 36 kun su-
ma valoro de ĉ. 50.000 fr.fr . L.K.K.
oferas la unuajn tri donacojn, kiuj
konsistas el stipendioj por restado en
Marseille dum la Universala Kongre-
so : Ili estas personaj, netransdone-
blaj kaj pagotaj nur al la gajninto je
lia alveno en la kongresurbo dum la
kongres-semajno.

La aliajn 33 premiojn (ĉefverkoj de
nia literaturo kaj abonoj al la plej
gravaj inter-naciaj gazetoj en Espe-
ranto) afable donacis : Universala Es-
peranto-Asocio, Heroldo de Esperanto,
Universala Ligo, La Nica Literatura
Revuo, Norda Prismo, Eldonejo ,,La
Stafeto", Eldonejo ,,La Koko", Eldo-
na Societo Esperanto.

Jen listo de la premioj:
1. kontante 15.000 francaj frankoj
2. kontante 7.000 francaj frankoj
3. kontante 3.000 francaj frankoj
4. „Kon Tiki" de Heyerdahl (trad.

Brynildsen)
5. „Normanda j Rakontoj" de Mau-

passant (trad. Dupuis)
6. ,,Escoj I" de G. Waringhien
7. „Aktualaj problemoj de la nun-

tempa internacia vivo" de I. La-
penna

8. „La Internacia Lingvo-Faktoj pri
Esperanto" de I. Lapenna

9. „La Infana Raso" de W. Auld
10. „Rozoj kaj Urtikoj" de P. Thorsen
11. „Ezopa Sago" de K. Kaloksay
12, 13, 14, 15, 16 Jarabonoj al „Espe-

ranto", oficiala revuo de U.E.A.
17, 18, 19, 20, 21 Jarabonoj al „He-

roldo de Esperanto"
22, 23, 24, 25, 26 Jarabonoj al „La

Praktiko"
27, 28, 29, 30, 31 Jarabonoj al „Norda

Prismo"
32, 33, 34, 35, 36 Jarabonoj al „La Ni-

ca Literatura Revuo."

La lotumado okazos antaŭ publika
notario en Marseille tuj post atingo
de la postulita nombro de aliĝoj kaj
la rezultoj aperos en la esperantista
gazetaro.

Gian Carlo Fighiera
Konstanta Kongresa Sekretario

regulo „en kompleta harmonio je la
instruo de Jezuo Kristo" (Prof. Dr.
Mons. Fr. Erdey).

Drs. Fernand Roose - Brugge

Universala
Esperanto-Asocio

Tutmonda Esperantista Junularo Orga-
nizo (T.E.J.O. )

INTERNACIAJ SKISEMAJNOJ DE
T. E. J. O. 1956—'57.

Ankaŭ ĉi tiun jaron TEJO organi-
zas skirenkontiĝon, kiu okazos de la
26 -a de decembro 1956 -a ĝis la 6 -a de
januaro 1957 -a en la montara vilaĝeto
Dienten. ĉe „Hochkdnig" en la aüstra
liglando Salzburg.

La prezo por la tuta tempo estas
400.— atistr. ŝil.; por ĉiu tago malpli
oni pagas 35.— aŭstr. ŝil. malpli. Oni
povas antaŭpagi al la ĝirkonto 12-
201 ĉe „Salzburgcr Sparkasse", Salz-
burg, Aŭstrio ; sed antaŭpago ne es-
tas postulata.

Aliĝojn oni sendu Plejebie baldaŭ
al la gvidanto: s-ano Heinrich REI-
TER, Salzburg, I, 557. ĉar la . limnom-
bro por aliĝoj estas 55, tuja aliĝo es-
tas plej oportuna. ĉiu aliĝinto rice-
vos detalan cirkuleron; dezirante ri-
cevi pliajn sciigojn oni nepre aldonu
internacian respondkuponon. Por ali-
ĝo sufiĉas simpla poŝtkarto aŭ letero
kun: nomo, adreso, aĝo, sekso, metio.

La Cenerala Sekretario
NICOLA MINNAJA

Viale Giulio Cesare 223 - ROMA

Aspektoj de la Lando
de la 42-a U.K.

CAMPANO:

Tute proksime al Parizo kuŝas pro-
vinco, naskejo de nia civilizacio, al
kies montetoj dekliv'aj kroĉiĝas la
vinberbranĉoj, obstine vivivolaj. Ti u
provinco estas „Champagne", kie dum
miljaro kaj duono tre ofte decidiĝis
la sorto de Francujo.

ĉampano! Kiom da amataj bildoj
tiu nura vorto elvokas! Vinoj de la
Regkronadoj, de la Suverenoj kaj
Ambasadoroj, simbolo de nobeleco, al-
ta rango, eleganteco.

Tiel certaj kaj diversaj estas la
kvalitoj kaj virtoj de la ĉampano, ke
ĉiuj, kiuj ĝin gustumas, trovas en
ĝi kvazaŭ rebrilon de la plej bona en
si mem. Jen eble la kialo de tiu
tutmonda ŝato bone konata.

La ĉampanvino naskiĝas de ek-
sterordinara harmonio inter la natu-
raj ecoj de la grundo kaj de la loka
klimato. Iom seka estas la unua, la
alia foje severa, tamen ilia kuneco
ŝajnas esti tre favora al la kulturo
de iuj selektitaj virtoj, jam delonge
adaptitaj al la cirkonstancoj; de la
kalka grundo la vinoj prenas siajn
guston kaj personecon; de la virtspe-
coi ili ricevas siajn delikatecon kaj

aromon; fine ili dankas al la klimato
sian ŝaŭmokapablojn.

Al tiu kunigo de naturaj faktoroj,
probable unika en la mondo, aldoni-
ĝis la homlaboro. Kontraŭ la mala-
mika grundo kaj klimato rigora, la
vinberisto senĉese batalis kaj plibo-
nigis siajn kulturmetodojn, hodiáŭ a-
tinginte la detalan zorgemon de ĝar-
denisto.

La suhgrunda kalkeco denove hel-
pis la homverkon. En tiu subgrundo
facile trahakebla, oni fosis proksimu-
me 200 kilometrojn da profundaj ga-
ler -iaj keloj, kies temperaturegalecon
nepre bezonas la maturiĝado de la
vino. En tiuj subteraj vastegaj tem-

ploj ellaboriĝas malrapide la campa-
no, dum sinsekvo da procedoj zorge-
mai kaj majstraj, garantiantaj la
perfektecon de la atingota rezultato.

Do, kiam en Marseille vi tenos al
viaj lipoj kristalglason diafanan, en
kiu ludetas la veziketoj brilaj de la
ŝaŭma ĉampano, vi nepre rememoru
la animon de tiu altranga vino de
Francujo. Ci estas ankaü la animo
de antikva provinco peze riĉa je histo-
rio kaj tradicioj.

Kaj kiam vespere, post la kongre-
saj laboroj, vi sopiros al kor-al-kora
intimeco, tiu delikata trinkaĵo alpor-
tos al vi la animĝojon de la plej belaj
minutoj.



G. FAES
16, Schoenmarkt, 16

ANTVERPENO

	 Por via MUZIKO
RADIO kaj GRAMOFONO

LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO

Tel. : 15.19.92

Entrepreno de

KONSTRUAJOJ
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BELGA KRONIKO

Korekto de erareto
En nia artikolo pri „U.E.A....kaj Vi",

aperinta en pasinta numero, ni presi -
gis eraran poŝtĉek-numeron por la pa-
go de kotizoj al R.B.L.E.

Kiel presata en ĉiu numero sub la
rubriko „Belga Kroniko", la numero
de R.B.L.E. estas

13.3 7.67

ANTVER PENO

Esperanto-Grupo „La Verda Stelo"
(Postĉeknumero : 726.54)

La 26an de oktobro okazis la unua ka-
bareta vespero de la vintra sezono. La fi-
delaj geaktoroj F-inoj J. kaj M. Arneryckx,
S-roj P. Peelman, Fr. Schellekens, W. Van
Nereaux kaj J. Vinck (la du lastaj precipe
per muzikaj skeeoj) brilo plenumis siajn
rolojn en la diversaj programeroj. F-ino E.
van den Neste sin rimarkigis ee la piano
per bela muzikajo. La nova aktorino. S-ino
Boffejon, per siaj jodlaj kantoj entuziasmi-
gis la publikon. S-ro A. Verhoeven kun
siaj deklamajoj (unu li mem verkis) same
kiel S-ino F. van den Neste (kiu aŭdigis
kun talento memverkitan poeziajon pri la
„Aŭtuno") akiris veran sukceson. S-ro J.
Verstraeten rakontis anekdotojn kaj S-ro
A. Van Dessel denove, kiel ĉiam antaŭe,
bone flegis la lumigadon. S-ro J. Vinck pri-
zorgis la belaspektajn programoju.

La 2an de novembro estis organizata E.K.
I. vespero kiun pli ol 100 personoj parto-
prenis. S-ro Fr. Van Dooren tiun ĉi fojon
paroladis pri sia vojaĝo al Belga Kongo-
lando. Lia rimarkinda vido sur la vivon
de la negroj, liaj anekdotaj spertoj kun la
indiĝenoj, la belegaj lumbildoj kaj la ko-
lorigita filmo memverkita pri „Ĉasado je
sovaĝaj Bestoj' ' plene kaptis la atenton de
la publiko, kiu plej atente sekvis la travi-
vajojn sur la blanka ekrano. S-ro Maur.
Jaumotte, kiu enkondukis la paroladiston,
ankaŭ dankis kaj gratulis lin, nome de
EM.

La 9an F-inoj H. kaj M. Hofkens orga-
nizis amuzan vesperon. kiu akiris plenan
sukceson. Precipe la lumbilde prezentitaj
portretoj el la juneco de la ĉeestantoj mul-
te vekis la gajecon. Premioj (donacitaj de
la du organizantinoj) por la plej bone suk-
cesintaj fotografajoj pligrandigis ankoraü
la amuzan atmosferon.

La 16an S-ro A. Vercruyssen pritraktis
nekutiman subjekton, kiu kaptis entute la
publikan intereson. Te rnis pri „Honorigaj
Distingoj belgaj kaj kongolandaj". Pere de
lurnbildoj kaj veraj belegaj specimenoj, la
paroladisto klarigis la diversajn specojn kaj
kategoriojn de medaloj, kiuj ekzistas en Bel-
gujo kaj Kongolando. Per trafaj vortoj la
Prez. S-ro M, Jaumotte dankis.

Programo de la venontaj kunsidoj :
Ĉiuvcndrede en ,.Witte Leeuw '', Frank-

rijklei 4, je la 20,30a h. (Ia etaĝo).
Decembro: (memoriye) ; la 14an: Parolata

jurnalo: la 21an: Kristnaska atmosfero: la
28an: „Rerigardo de la jaro" prizorgota de
F-ino Bl. Geers.

Januaro: la 4an: Parolata jurnalo; la 11-
an: S-ro Luc. De Marré parolados kaj or-
ganizos debaton pri ,,Kongolando, al kiu?"
la 18an: Cenerala Jarkunsido: Sabaton, di-
manĉon, la 191.20an: ORAJ JUBILEAJ FES-
TOJ: la 25an: Parolado kun lurnbildoj de
S-ino G. Debacker pri „Portugalujo

BR LIĜO

Bruĝa Grupo Esperantista
( Poŝtêeknumero : 4835.33)

La du kursoj: ciulunde en Sint-Michiels
kaj ĉiumarde en Bruo mem, estas fidele
sekvataj.

Sukcesinta letervespero okazis la 30an de
oktobro. Alvenis entute kvindeko da kores-
pondajoj el 17 diversaj landoj. Ili estis di-
vidataj inter la ĉeestantaj membroj, kiuj
prenis sur sin ilin prirespondi.

La sekvantan tagon, 3lan de oktobro,
multaj gernembroj denove kunven,+,s por
festi la 100-an grupanon. Post bongusta
vespermango, la prezidanto, S-ro Ch. Pou-

Nia Ekspozicio 1958
La informservo prikonsiderus la eble-
con disvastigi siajn informojn ankaŭ en

Esperanto
Kiel ëiu j naciaj societoj kaj kiel

multaj eminentaj esperantistoj, la
Prezidanto de R.B.L.E. ricevis espe-
rantlingve redaktitan leteron de la
Informservo de la „Universala kaj In-
ternacia Ekspozocio de Bruselo 1958",
per kiu tiu ĉi havigas tutan dokumen-
taron pri tiu evento.

Tiu ĉi dokumentaro estas presita en
diversaj naciaj lingvoj kaj la Inform-
servo finas leteron per la vortoj :

;,La sendita] dokumentoj ç sta.s
„redaktita j en nacia lingvo. Ni
„esperas ke ili utilos al vi. Kom-
„preneble, se mcmtriĝos su f iJ e da
„intereso inter la esperantlingva
„publiko, ni povus prikonsideri la
„eblecon disvastigi niajn informojn
„ankaii en Esperanto".

Tio signifas, ke la belgaj esperan-
tistoj havas la moralan devon, kiel
Belgoj, kiuj fieras pri la granda nun
baldaŭ okazonta evento, kaj kiel es-
perantistoj, peti de la Informservo
tian dokumentaron por ĉiu korespon-
danto, kiun ili havas en la ekster-
lando. Kaj ke estus bone kaj dezirin-
de ke ili, aliflanke, incitu eksterlan-
dajn amikojn sin ankaŭ rekte direkti
tiucele al la venerala Registara Ko-
misaro de la Ekspozicio.

Neniu forgesu ! Neniu preterlasu
Maurice Jaumotte

peye, komentariis la signifon de tiu festeto:
li dankis la membrojn, kiuj aktive kunlabo-
ris en la varbado de novaj gelernantoj kaj
li substrekis kiel feliĉe okazis, ke la 100-a
enskribiĝinto estis precize la juna filo Fer-
nand de nia veterana membro S-ro René
Rosseel. Al la festito mem, li direktis ko-
rajn gratulojn kaj esprimis la esperon ke li
iĝos, kiel sia patro, multjare fidela grupano.
Esperanta vortaro estis donace proponata
al la centa membro kaj tiu ĉi, nome de sia
patro, donacis al la ĉeestantoj grandan ska-
tolon de bonegaj pralinoj. Agrabla dancado
daŭrigis la feston ĝis la 1-a matene.

Dum la kunveno de la 6-a de novembro
estis raportata pri tiu festo kaj la faritaj
fotografajoj estis rnontrataj.

La 13-an estis legataj kaj tradukataj la
ekzcrcaj tekstoj el la monata gazeto „Mon-
do", por kiu jam, multaj abonoj estis var-
bataj de la membroj.

La kant vespero de la 20a estis uzata
por lernado de la himno „La Espero .. .

La 26an en la komunuma lernejo de Sint-
Michiets, okazis la lasta leciono gvidata
de S-ro Rob. Lagast, kiu bedaŭrinde devas

La Konkurso de „MONDO"
Ni, en nia proksima numero, rapor-

tos pri la transdono al la gajnintoj
de la unua konkurso „MONDO", kiu
okazis en Antverpeno, dum Zamenhof-
festo, organizita de E.K.I., kaj dum kiu
evidentigis ke la du unuaj premiitoj
(Fr. 50.000 kaj Fr. 10.000) estas espe-
rantistoj : F-ino Simone MANTE-
LEERS, membrino de nia Bruga Gru-
po, kaj S-ro Robert DEQUESNE, izol-
ulo, kiu memstare lernis nian lingvon,
antaŭ kvar jaroj.

Intertempe : Dai rigu senlace vian
propagandan laboron! Varbu abonan-
tojn !

Sekvo de pafo 7 4 )
— reprenis de la bedaŭrata Frans
Schoofs, la torêon kaj, ekde 1927 gvi-
dis la ĉiutagan vivon de la Grupo, dum
la fondinto, — kun titolo de „Honora
Prezidanto" —, konservis, ĝis sia mor-
to en 1934, la prezidantecon de la laŭ-
leĝa administrantaro de la jus stari-
gita „Societo sen profita Celo".

Tridek jaroj... Ne multaj povas kla-
re imagi al si. la amason da streĉa
laboro kaj da senlima sindono, kiun
reprezentas tiuj du vortoj: Tridek ja-
roj, precipe kiam temas pri grupo, kiu
kunvenas ĉiusemajne kun programo
diversa kaj ĉiam alloga por la mem-
braro, kies regula kaj multnomhra
ĉeesto ĉiuvendrede pruvas ke la gvid-
maniera de la estraro kaj speciale de
„la Moŝto", — kiel intime nomiĝas
la ĉiam vigla kaj vivoplena prezidan-
to de la Antverpena Grupo —, plene
kontentigas ilin.

Tial ni ne dubas ke multaj, ankaŭ
eksterurbanoj, nepre deziros partopre-

nin forlasi por soldatiĝi. La grupa prezi-
danto, S-ro Ch. Poupeye, dankis la kursgvi-
dinton nome de la komitato kaj ankaŭ nome
de la novaj gelernantoj kaj enmanigis al li
kiel memorajon, ekzempleron de „Esprimo
de sentoj en Esperanto" de D-ro Edm. Pri-
vat. Li tiam prezentis al la gelernantoj, S-
ron Raoul Behaeghel, kiu bonvole prenis
sur .sin daŭrigi la kurson.

La kunveno de la 27-a estis ĉefe dedi-
eata al legado de teatrajeto, baldaŭ ludota
de kelkaj grupanoj dum la Zamenhofa ves-
pero, kiu okazos jaŭdon 27-an de decem-
bro (anstataŭ la 18an) kaj kunlabore kun
la alia Brua E. Grupo (sekcio de FI.L.E.)

Prooramo de la venontaj kunvenoj :

1-e eiulunde, je la Sa vespero, en la ko-
munuma lernejo de Sint-Michiels : daŭrigo
de la elementa kurso nun sub gvidado de
S-ro Raoul Behaeghel ;

2-e ĉiumarde, je la Sa vespere en la side-
jo „Gouden Hoorn — Cornet d'Or" placo
Simon Stevin 2 Bruĝo, (Tel. 314.59) : ek

Je la 15a:
Je la 16a:
Je la 17a:

Je la 18a:
Je la 19a :

ni al tiuj ĉi festoj; des pli ĉar, por ne-
niu en Belgujo, S-ro Jaumotte, estas
nekonato.

Li efektive ne estas nur la prezi-
danto de loka grupo; li ankaŭ, jam
de multaj jaroj antaŭ la milito, estas
la administranto-prezidanto de „Bel-
ga Esperanto -Instituto" kaj la direk-
toro de nia revuo „Belga Esperantis-
to". Kaj, suprenirinte ĉiujn ŝtupojn
en la estraro de nia nacia Ligo, — li
ja estis, laŭvice kaj dum pli ol dudek-
kvin jaroj : kasisto, ĝenerala sekre-
tario, vicprezidanto —, li ankaŭ nun
estas la Prezidanto de „Reĝa Belga

de la 8-a de januaro. dum la unua horo de
ĉiu kunveno: Perfektiga leciono por ĉiuj
membroj (N.B. La 1 -an de januaro, pro
Novjaro, ne okazos kunveno).

Pregramo por !a dua horo :
Januaro: la 8-an: Portretludado: la 15-an:

Parolata gazeto: la 22-an: Cencrala Jarkun-
sido de la grupo: Raportoj, elekto de la
komitato, proponoj, k.t.p.; la 29-an: Mu-
zika vespero.

Ligo Esperantista" kaj tiel havas la
gvidan Tolon, ne nur en la admini-
strantaraj kunsidoj, sed ankaŭ en la
ĉiujaraj kongresaj aranĝoj, kiuj kuni-
gas nin ĉiujn, nun en la kadro de la
Beneluksaj Kongresoj, en kiuj lia for-
ta kaj entuziasmiga voĉo estas bone
konata, ne nur de ĉiuj belgaj, sed an-
kaü de multaj eksterlandaj amikoj.

Neniu do hezitu unu plian minuton!
Ĉiu tuj aliĝu al la festoj, kies detalan
programon ni presigas ĉi supre.

Koran antaüdankon sendas al ĉiuj
la Organiza Komitato de la Festoj.

BRUSELO

Brusela Esperantista Grupo
La 22an de oktobro. S-ro Wylie montris

al ni, belajn kolorajn filmojn, pri Skotlando
kaj ĝiaj belegaj kasteloj. Naciajn dancojn
li efektivigis kun la eeestantaj amikoj, kaj
kune ni eklernis por la dua fojo tiujn mal-
facilajn paŝojn. Nia Prezidanto kore dan-
kis pro tiu eksterordinara vespero.

La 29an, okazis diskutvespero pri: „ĉu
ni kredas aŭ ne al flugantaj teleroj?" Sprite
kaj klare ĝi estis gvidata de S-ro Jirousek.
kiu volis konvinki la nekredulojn... per ar-
gumentoj diversaj!

La 5an de novembro, nia Prezidanto dis-
donis du diplomojn, unu, al S-ro Vander-
stempel, kiu akiris la plej grandan nombron
da poentoj por la parolata jurnalo, dum
la jaro 1956. La duan ricevis S-ro Castel
por la plej regula ĉeesto, dum la jaro. Am-
baŭ ricevis ĉekon. Dum tiu vespero, S-ro
Castel mernorigis pri U.E.A., ĝia starigo
kaj disvastigo.

(daŭrigo de p. 80)

Prezidanto: S-ro Maur. JAUMOTTE, De Bruynlaan, 44, Wiirijk.
Vicprezidanto- Kasisto : S-ro J. Soyeur, 91, Rue du Chêne, Seraing.
Vicprezidantino : S-ino J. Plyson, 185, rue Jourdan, Bruselo.
Ĝenerala Sekretario: S-ro H. Sielens, „Internacia Marista Domo", Falcon-
rui, 21, Antverpeno.
(Po.4tĉeknumero : R.B.L.E.: 13.37.67)

Programo de la festoj
Sabaton. la 19an de januaro 1957a

Flordemetoj.
Akcepto de la partoprenantoj en la Klubejo „Witte Leeuw", Frankrijklei, 4.
Inaüguro de la nova ekspozicia materialo „Henriette Toussaint" kaj
vizito al la Ekspozicio, organizata okaze de la jubleo.
Libera vespermango.
Teatra vespero kaj balo en la Klubejo „Witte Leeuw".

Dinnanêon, la 20an de januaro
Je la 10a: Solena Jubilea Kunsido en granda festsalono.
Je la 12a: Oficiala Akcepto en la Urbdomo.
Je la 13a : Festmanĝo en la Salonoj „Grüter", Mechelse steenweg, 123. Post la

festeno : amuza konkludo.
Je la 18a: (eventuale): Agrabla kunesto.

Antverpenanoj: Pagu tuj vian kotizon de Fr. 50,— (por familianoj: Fr. 25)
al la kasisto de la Organiza Komitato S-ro Balleux, aü al la P.C.K. de „La Ver-
da Stelo" : 726.54.

Ne-antverpenaj membroj de R.B.L.E. pagu al la sama P.C.K. sumon de Fr. 250
kiu entenas la aliĝon, la prezon de la festeno kaj de la tranoktado.

Tiuj, kiuj ne deziras tranokti, pagas aparte tion, kion ili deziras : Krom la ali-
ĝo, estas la Festeno, kisi ĝis la fino de tiu í'.i monato kostas Fr. 125. Sed tiu
prezo nepre devos esti plialtigata ĝis Fr. 150 por la malfruiĝontoj.
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Mi parolis kun Sinjoro Bokarev
Antaŭ du jaroj aperis el la densa

mallumo, kiu regis dum dudek jaroj
en Sovjetio nomo de Esperantisto.
Oni jam tute ne sciis, ĉu ekzistas ank-
oraŭ mondlingvanoj en tiu lando, sia-
tempe tre favora al Esperanto — kaj
subite oni legis en iu orienteŭropa Es-
per•antobulteno la nomon kaj adreson
de s-ro E. Bokarev. Mi sendis Espe-
rantajojn al li, kiel faris ankaŭ aliaj
por rekrei kontakton. En orienteŭro-
paj satelitaj ŝtatoj, kie oni luktis por
la rekono de Esperanto, s-ro Bokarew
farifiis kvazaŭ faro kaj fonto de espe-
ro, kaj ankaŭ en Sovjetio mem li fari-
ĝis centro por la Esperantistoj, kiuj
ankaŭ reaperis unu post la alia.

Neniam mi estus pensinta antaŭ du
jaroj, kiam mi presigis mem unuafoje
la nomon de s-ro Bokarew en „Svisa
Espero", ke mi post mallonga tempo
povos persone paroli kun li. Kaj ta-
men tio fariĝis realeco. En septembro
1956 mi havis okazon fari profesian
vojaĝon en Sovjetio, kaj kompreneble
mi kaptis la eblecon por trovi sinjo-
ron Bokarew. Post ioma malfacileco,
kaŭzita per tio, ke en Sovjetio telefo-
na indekso estas maloftaĵo, mi povis
telefoni al la hejmo de s-ro Bokarew
kaj kvaronan horon poste li jam ser-
ĉis min en mia hotelo kaj ni enpro-
fundiĝis en interesan interparoladon.
S-ro Bokarew estas afabla sinjoro de
50 jaroj, laŭprofesie vicdirektoro de
la lingvoscienca instituto en Moskvo
kie li okupigas pri kaŭkasaj lingvoj.
En sia instituto, antaŭ la aliaj scien-
culoj, li faris la 24an de januaro 1956
raporton pri la nuna stato de la inter-
nacia helplingvo. Resumo de ĝi jus
aperis en la revuo „Voprosi Jazikozna-
nija" (Lingvaj Demandoj) el la plumo
de s-ro V. P. Grigoriev. Tiun samide-
anon mi ekkonis ankaŭ pli poste kaj
li jus sendis al mi la koncernan nu-
meron de la revuo. Mi parolis kun
s-ro Bokarev pri la stato de la espe-
rantistoj en Sovjetio, kiuj nun estas
pritraktontaj la eblecon formi nacian
organizon kaj eldoni propran orga-
non, pri lia vojaĝo al la kongreso en
Kopenhago, kiu nur pro tio malsukce-
sis, ke li fariĝis malsana, kaj multaj
aliaj demandoj pri la movado. S-ro
Bokarew promesis al mi inviti min
por kunsido de Moskvaj esperantis-
toj, kaj kiam mi revenis de vojaĝo
al la Nigra kaj la Kaspika Maroj, mi
povis êeesti kunsidon tre altnivelan
de Esperantistoj, kiuj kunvenadas en
la direkcia ĉambro de ŝtata libro-eldo-
nejo. Ili mem estas precipe literatu-
ramantoj kaj surprizis min per sia
bona kono pri la aktuala stato de nia
literaturo. De Raymond Schwartz gis
Marjorie Boulton ni pridiskutis ĝin.
ĉeestis krom Bokarew kaj lia filino
Ludmila, ankaŭ profesoro Sewak de

Ia universitato de Erevan (Armenio),
franca stutdento en la universitato de
Moskvo kaj La. jenaj sinjoroj: Dalido-
viĉ, Danovskij, Rytikov, Sergejev, Gri-
gorjev, Starostin. Ni pasigis tre in-
teresan kaj viglan vesperon kune.

Kiam mi trapasis Leningradon, mi
sukcesis ankaŭ renkonti esperantis-
ton, tio estis s-ro S. N. Podkaminer.
Li rakontis al mi pri la plej novaj
sukcesoj de Esperanto en Leningrad.
La Esperantistoj tie disponas pri kon-
stanta ejo en la kulturdomo de ko-
operativo, kie ili dejoras dufoje en la
semajno por helpi al informpetantoj.
La grupo nun havas 60 membrojn,
kursoj kun ĉ. 100 partoprenantoj es-
tas konstante okazataj. En la jur -na-
lo „Smena" aperis artikolo pri espe-
ranto, post kiu anoncis sin tiom da
interesuloj, ke la grupo eĉ ne povas
organizi sufiĉe da kursoj. S-ro Pod-
kaminer estas instruisto pri civila a-
viado en altlernejo, li apartenas al la
sama generacio kiel s-ro Bokarev. En
Leningrad do estas la intereso por Es-
peranto tre granda; oni eĉ ricevos kre-
diton de la urba konsilantaro por la
presigo de la unua postmilita Esperan-
togramatiko en Sovjetio. S-ro Podka-
miner tre optimisme rigardas al la
estonteco de Esperanto en Sovjetio.

Post mia vizito kaj la interesaj
kontaktoj, kiujn mi ekhavis, okazis
la katastrofa interveno de sovjeta
armeo kontraŭ la hungara popolo. Mi
jam estis en Svislando denove tiam,
sed mi havis la senton kvazaŭ mi aŭ-
dus post mia dorso la feran kurte-
non denove fali malsupren kun ton-
dra frakaso.

Arthur Baur

ROZOJ KAJ URTIKOJ, poemaro
tradukita ka j originala en Esperanto,
de Pont Thorsen; 118 pĵ. 12,7 x 20,2
cm.; griztole bindita kun ruĝa surpre-
so EId.: Komuna konversacia klubo,
Kopenhago.

Prezo: f 5,95.

Poul Thorsen ne estas nekonata no-
mo inter esperantistoj -poeziamantoj.
Jam dum pluraj jaroj aperis en diver-
saj Esperanto-gazetoj poemoj liaj, tra -
dukitaj kaj originalaj. Traleginte kaj
ĝuinte tiun ĉi libron, mi plene samo-
pinias kiel William Auld, kiu en sia
antaŭparolo diras: „Certe por lia ko-
lektita poemaro la tempo jam estas
matura!"

Temoj kaj stiloj estas plej diferen-
caj en tiu ĉi kolekto. Tio koncernas
same la originalojn kiel la tradukojn.
Oni ne povas aserti, ke Poul Thorsen
sin provis sur unu speciala tereno; el

La Naturamikoj
rekonas Esperanton
La delegitoj de la naturamika-in-

ternacio kongresis en Hamburgo de
9 gis 12 Aŭgusto 1956. Ili estis afable
akceptitaj de la hamburga senato en
la belega urbdomo. La altnivela lest-
veshero okazis en la parko de Planten
un Bloomen kaj estis vizitata de pli .
ol 4000 aŭskultantoj.

Ci tiu kongreso alportis al la tuta
esperantistaro grandajn sukceson kaj
ĝojon, ĉar oni agnoskis oficiale Espe-
ranton inter tiu mondvasta movado
kaj permesas fondi esp. fakgrupojn,
kiaj jam ekzistas en Belgujo, Aŭstru-
jo, Jugoslavujo kaj Svislando. La kon-
cernan rezolucion proponis la landa
asocio Belgio-Walonio, en kiu landa
ankaŭ sidas la komitato de la natur-
amikoj esperantistaj. Sed ankaŭ en
Svislando estis aktivuloj, kiuj favoris
la akcepton de tiu rezoluzio. Mi nur
volas mencii la nomon de Manfred
Führer, kiu estas SESano kaj la plej
aktiva naturamika-esperantisto en Zü-
rich.

En la kongresa -protokolo estas nun
fiksita .
Oni akceptis la rezolucion pri Espe-
ranto de la landa TAN asocio Belgio-
Walonio. Oni rekonas la naturami-
kajn esperantistojn kiel Fakgrupon.
Per tio oni kreis novan fakgrupon, kiu
posedas la eblecon per siaj mondvas-
taj ligoj (244 ligoj en la tuta mondo)
servi al esperanto kaj disvastigi la
naturamikan penson.

Bonvolu, se ŝajnas ankaŭ al vi tiu
afero grava, sendi salutleterojn al la
centra komitato de turista asocio „La
naturamikoj" poŝtfako 1010 Zürich  1.

Gottfried Keller.

pluraj fakoj kaj branĉaj de la vivo li
ĉerpis siajn temojn, kaj ĉiurilate li
montras, ke li plene majstras la poe-
ziarton kaj la lingvon por ĉarme ella-
bori siajn temojn. En tradukado kaj
verkado de spritaj poemoj li atingis
samajn sukcesojn kiel en pritrakte
de temoj melankoliaj. Estas mirige
kiel perfekte li sukcesis en tradukoj
esprimi la sentojn de la aŭtoro, kva-
zaŭ li mem travivis la spertojn de la
venkinto.

Same majstro, iafoje kvazaŭ jong-
le, li scias manipuli la lingvajn ele-
mentojn por atingi la deziratan efek-
ton. La fakton ke Esperanto estas
tiel nomita artefarita lingvo, do ne
estas tiom rigore ligita al tradiciaj
ebloj kaj malpermesoj, li ofte utiligas
por krei en tute natura maniera la
bezonatajn formojn. En tio li iafoje

(daŭrigo p. 79)

(daiïirigo de p. 78)
permesas al si la konatan poetan  li-
beron, t.e. uzas formojn, kiujn oni en
prozo kondamnus, sed en poezio opi-
nias eĉ rimarkinda eltrovo. Jen ek-
zemple la neologismoj anstataüantaj
la mal-vortojn: softa, Jura, niagra,
karta, friga k.a., kiujn mi en prozo
.malaprobas, sed pri kiuj mi konfesas,
ke en kelkaj poemoj ili pruvas sian
ekzistorajton.

Agrable trafas la sufiĉe vasta, sed
nenie ĝena uzo de verboj derivitaj
de adjektivoj aŭ substantivoj. Kiel
trafa ja estas la esprimo mi ja devas
hejmi ie. Unu formon mi nepre mal-
aprobas: Junitagon venis naŭ la vojo
lasi. Aŭ ĉu la vortoj nart kaj laŭ estas
erare miksitaj? Nekutimajn, sed tra-
fajn akuzativojn mi trovis en ĉi tie
tretis sian propran ritmon kaj en
luno sur la branĉojn g•utas oron.

La tuta arango de la libro estas pla-
ĉa. via unua parto ampleksas 30 tra-
dukojn, la dua 27 originalojn. Plur-
page bontrafe farita linia kliŝo adek-
vate donas apartan ĉarmon al la poe-
moj.

En la fino de la libro troviĝas bio-
grafietoj pri dek sep poetoj, el kies
verkoj Thorsen tradukis. Krome li al-
donis indikojn pri komponistoj kaj ....
feliĉe! klarigon de vortoj ne tro-
veblaj en „Plena Vortaro", 2a eldono.

Senrezerve rekomendinda libro!
G. J. D.

NI EN SKANDINAVIO, de Willy
Breinholst, tradukis F. Szilcigyi kaj
Regina Emson, ilustris Léon. van Roy;
20 pâ. 15,7 x 22,8 cm. Eld. Norda
Prismo, Stockholm. Prezo ne mon-
trita.

En tiu ĉi libreto, kies originala titolo
estas „Scandinavians — that's us!"
la aŭtoro, dana jurnalisto kaj verkisto
rakontas laŭ bonhumora, eĉ sprita
maniero pri la tri skandinavaj landoj,
sed dediĉas siajn spritaĵojn precipe
al iliaj tri respektivaj popoloj.

La ideo eldoni en Esperanto tian li-
breton, ŝajnas al mi bona, precipe ĉar
la skandinavaj popoloj akiris simpa-
tian lokon en la historio de nia mova-
do per sia grandioza maniero de kon-
gresarangoj, per multfoja akcepto de
eksterlandaj gastoj kaj ankaŭ aliama-
niere.

Oni tamen ne supozu, ke la libreto
estas amasigo de sinlaŭdoj ! Kontraŭe,
en spice humora formo la aŭtoro
prezentas la multajn mankojn, era-
rojn kaj malbonajn ecojn de la skan-
dinavianoj. En tiu ĉi sinkritiko la
leganto tamen facile rekonas ĝuste la
bonajn ecojn de la tri skandinavaj po-
poloj. Kaj krom tio: li sendube re-
konos, kvazaŭ rigardante en spegulo,
plurajn ecojn de sia propra nacio.
Multajn erarojn kaj mankojn la ho-
moj ja havas komunaj!

Interesaj Sciigoj
De la grandformata, riĉe ilustrita

revuo „Pollando" aperis numero tute
en Esperanto. La eldonejo daŭrigos
tion se tiu unua provo havos sukce-
son. Tial la gesamideanoj estos peta-
taj skribi kaj demandi al S. Roslo-
nice Asocio de Esperantistoj en Polu-
jo WARSZAWA ul. Kozia 3, Polujo.

El Bulgarujo.
Ŝtata eldonejo, ek de Januaro '57

eldonos monatan gazeton 32 paĝan,
riĉe ilustritan, tute en Esperanto. La
enhavo : pri Bulgaraj kulturo kaj
ekonomio, arto, sporto. Ankaŭ parto
pri Esperanto mem. La titolo : ,,Nun -
tempa Bulgario". Formato : 21 x 26
cm. Abonprezo : 4 rubloj ; 1 Usona
dolaro, 7 Anglaj ŝilingoj ; 350 Fran-
caj Frankoj.

Mendu kaj sendu monon al Bulgara
Esperantista Asocio SOFIA Bulv. Sta-
lin 40, Bulgarujo.

Ankoraŭ el Bulgarujo.
La junulara sekcio proponas al ĉiuj

gesamideanoj en la mondo ke la Eo.
grupoj posedu amatoran radiostacion.
La junaj Bulgaraj esperantistoj jam
agas en tiu direkto kaj volas helpi
ĉiujn. Skribu al la komisiito : Stojĉo
Dimitrov Stojêev str. Simeon I Nr.
164 SOFIA 3, Bulgarujo.

Dek ses karikaturaj desegnoj aldo-
nas ankoraŭ pli da spico al la jam
spicita enhavo.

Pri bonstila lingvajo garantias la
nomo de Szilágyi. Foresto de j en vi-
rinoj, kiu estiĝis sendube pro okaza
malatento. Mi iom miris pri la uzo
de ujo, io kaj lando intermikse por
landnomoj. Fine : la vorto hermelino
estas superflua, ĉar por tiu rabobeste-
to jam ekzistas nomo en Esperanto:
ermeno.

Rakomendinda libreto, kiu postlasas
al la leginto agrablajn impresojn pri
la popoloj en la nordo.

G. J. D.
'w

D -ro R. L. Soni. EKRIGARDO AL
BUDHISMO. (Tradukita el la angla.
Eldonis : Budhana Ligo Esperantista.
BroŜ., 47 p., 12 x 18. Prezo : 9 pentoj,
havebia de f-ino M. E. Bowden, „Cla-
rach", Abbey Drive, Gronant, Presta-
tyn, North Wales, Britujo).

La broŝuro prezentas tre koncizan
enkondnkon al la budaisma doktrino,
proponata al la multokupita leganto,
neinformata pri enhavo kaj potencoj de
budaismo. Gi celas servi la budaisman
movadon kaj pli bonan komprenon inter
budaistoj kaj la cetera mondo por ke
per la renaskiĝo de budaismo la mondo
povu savtg-h

Estas montrata kelkaj fundamentaj
doktrinoj de budaia,no. La mondo estas

malsana pro la suferado kiun kaüzas
la avido, t.e. la egoisma deziro asocligi
kun ĉio kion ni amas kaj disiĝi de ĉio
kion ni malamas. Tiu; egoismaj deziroj
kutime kondukas al seniluziibo, al suf-
erado. Por forigi la suferadon la homo
superregu tiujn avidojn sekvante la vo-
jon de mem-venko, vojon kiu kondukas
al Nirvano, la stato de perfekta ripozo,
foresto de deziro, iluzio kaj rnalĝojo.
Menciinte la plej gravajn kontribuajojn
kiujn budaismo faris en la pasinteco
por la bono de la mondo, la broŝuro
proklamas ke la okcidenta civilizacio
urĝe bezonas la forton de la racia, su-
blima religio, konsolo kaj espero de tri -

ono de la homaro, por eskapi la terur-
ajojn de nova mondmilito kaj atingi
feliĉon, prosperon kaj pacon.

F. C.

Gaston Waringhief „ESEOJ" 1 Bele-
tro. 236 p. Formato: 16 x 32,5 cm. Kun
foto pri Ia aŭtoro. Eldonis : „Stafeto" :
Juan Regulo Prez, La Laguna, Kanari-
aj Insuloj. Prezo: 1,80 Us. dolaroj ±
sendkostoj.

Mi ne komprenas ke tiun sesan eldo-
non de „Stafeto" iu recenzinto povis
nomi luksa eldono. Tia gi tute ne estas.
Komparu nur ekz. kun la Nord-Eüropaj
Esperantaj eldonajoj. Teknike ĝi estas
eĉ malbona; ĉar post legado oni certe
perdis la kovrilon. Sed jes la eldono
plaĉas; bona papero kaj klara litero.
La foto pri la verkinto estas de la stu-
dio Lorelle el Parizo. Laŭ mi t;i (mi ne
diras li!) estas malbela. Eble pro la
fakto ke ĝi estas studo kaj eble volas
havi signifon. La tuta supra duono mon-
tras la frunton (kun kelkaj haroj!). La
aliaj partoj de la kapo sur la malsupra
duono. Sed plej gravas la enhavo de la
libro. Tiu estas absolute rimarkinda.
Waringhien estas certe multfianka ta-
lentulo. Do ankaŭ varia enhavo. Ne ke
ĉiuj eseoj estas egalvoraj. Tute ne. ekz.
inter la eseoj kiuj vekas la ridemon mi
ne tiom ŝatis „Unu horo kun la Piratoj"
kaj certe ne la „Kontribuo Modesta pri
la Éercologo" kiu estas laŭ mi malsuk-
cesinta, kiom la „Demopo de la prese-
raroj" kiu estas vere bonege skribita.
En la dua parto la „Esperantistaj Silu-
etoj" estas kun vervo priskribitaj kaj
tiuj eseoj estas tre rekreaj. Eĉ kortuŝa
estas tiu pri Helmi Dresen. La eseo pri
Eügeno Lanti montras en kiu grado
Esperanto povas plenigi, eĉ posedi la
animon de iu homo kaj kiom da ideo-
logia valoro kuŝas en Espero. Tiun ĉiuj
Esperantistoj devus legi. Legu kaj de-
batu dum grupkunvenoj ! Same absolute
ĉiuj samideanoj devus legi la eseon „Es-
peranto kaj la kompara Literaturo".
Ĝi pritraktas eldiron de la fama Franca
filologo Antoine Meilleit rilate la nai-
vecon de esperantistoj kiuj volas traduki
elstarajn verkojn de la literaturo. Kiu
el ni kapablus bone kaj klare kaj kom-
plete kontraŭargumenti ? En tiu eseo li
trovas la ĝustan respondon, objektivan,
adekvatan.

(daŭrigo p. 80)
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5-a Beneluksa Esperanto-Kongreso
La L.K.K. konsistas el jenaj per-

sonoj :
s-ro J. Mols, prezidanto
s-ro H. J. Blokker, vic-prezidanto (por

L.E.E.N.)
s-ro Henri Sielens, vic- prezidanto (por

R.B.L.E.)
s-ino F. J. Bos-de Pagter, sekretariino

Fockema Andreastraat 1, Eind-
hoven

s-ro J. F. J. Burghoorn, kasisto
Schouwbroekseweg 70, Eindho-
ven (p.ĉ.k. 65.76.64 nome de
„Esperanta Eindhoven")

s-ro J. Bos, komitatano
s-ro J. y. d. Weiden, komitatano
s-ro A. W. Withoos, Viottastraat 11,

Eindhoven, gazetara servo
s-ro E. de Wolf, Repr. de L.E.E.N.
La vic-prezidanto por F1.L.E. estas
ankoraü ne nomata.
PROVIZORA PROGRAMO

Sabato la 8-a de junio
14.00 Malfermo de la Kongresejo.
16.00 Bonvena vorto de la prezidanto

de Za L.K.K.
17.00 Akcepto de la kongresanoj fare

de la urbestraro.
19.30 Oficiala mal f ermo de la 'kon-

g reso.
20.00 Interkona vespero kun amuza-

ĵoj, filmo, k.t.p.
Dimanĉo la 9 -a de junio:

8.30 Diservo por katolikoj.
8.30 Diservo por protestantoj.

l daürigo de p. 79)
Mi ne volas priparoli tie-ĉi ĉiujn du-

dek eseojn. Mi ankaù ne volas priparoli
la lingvon. Ne mi (kiu ?) devas dikti
al Waringhien iun lecionon. La libro es-
tas certe ne por komencantoj. Sed jes
gi estas libro kiu pruvas ke valoras la
penon finlerni Esperanton. Tia libro es-
tas unu de la rekompencoj post la pe-
nado el la studado pri nia lingvo. Mi
fine aldonu ke en estas 12 paga glosa-
reto pri teknikaj vortoj, propraj nomoj
ktp. kaj ke estas ankoraü kelkaj pres-
eraroj krom tiuj de la postĝustiga listo;
ekz. p. 104 linio 20 kaj p. 108 linio 21.

Kiam en mia kolegia tempo iu profe-
soro volis kun entuziasmo rekomendi
al ni libron, li diris uzante Latinlingvan
1!ormulon : tolle et lege. Same mi nun
diras al vi, kara legant (in) o : prenu
(t.e. aĉetu !) kaj legu!

NYT

(Sekvo de paûo 77)
La 12an, la temo: KULPA aŭ NE KUL-

PA. Estis diskutata, laŭ li libro „Atlan-
tide . S-ino Stern Jlaŭtlegis la „vhrdik-
to'n" kaj du advokatoj intervenis, S-roj
Castel kaj Swinne, por kaj kontraŭ „An-
tinea". Post vigla diskuto, la juĝantaro juĝis
ŝin kulpa. per 9 voĉoj kontraù 7.

La 19an. S-ino Jacobs amuzigis la ĉees-

10:00 Jarkunvenoj de •la tri landaj
ligoj.

10.00 Ekskurso nur por la edzinoj kaj
fianĉinoj de la delegitoj.

12.30 Komuna panmango.
14.00 Jarkunvenoj (daürigo).

Post la fino de la jarkunvenoj :
kongresa foto.

17.30 Komuna tagmango.
20.00 Festvespero kun bato.
Lundo la 10 -a de junio:
10.00 Aütobusa ekskurso al belega

Oisterwijk ; i.a. vizito al ?ninia-
turvilalio Rommeldam.

16.00 Komuna panmango.
18.00 Fermo de la kongreso.

tantojn per diversaj ludoj. Tiu, kiu estas
malforta en rekono de infankantoj... estas
forta en flarsento! Ni spertis tion. Kaj la
balonoj iĝis amuzilo por niaj „plenkres-
kaj" infanoj! Multaj ricevis belan premion.

Dimanĉon la 18an, multaj gesamideanoj
vizitis grupe, la tombon de nia kara „panjo"
Staes. Per kelkaj koraj vortoj nia Prezi-
danto alparolis ŝin, kiu estis por ni la plej
amata kaj plej perfekta samideanino. kaj
demetis florojn, kies aspekto al ni memoris
ŝian belan, esperantan vivon.

Programo de la venontaj kunvenoj :
Ĉiulunde, je la 20a, en „MIDI-BOURSE'

(la etaÿo) 35, rue de France (Suda Staci-
domo) . Tel. 22.46.29.

Filmo pri Gento
La urbestraro de GENT farigis kolor-

kaj sonfilmon, 16 mm, kiu estas havebla en
Nederlanda kaj Franca lingvoj.

La filmoj estas senpage je la dispono de
la kultur-edukaj asocioj, kiuj petas ilin je
konvena tempo, do sufice antaü la uzota
dato, ĉar la intereso estas granda.

Dum 20 minutoj, oni povas admiri la
historiajn monumentojn kaj la trezorojn de
la muzeoj, la florriĉecon kaj la sportokaz-
intaĵojn.

Pet-formularoj estas haveblaj ĉe la .,Ste-
delijke Dienst voor Toerisme ', Burgemecs-
ter Braunplein 6, Gent. Tel. 25.36.41

15.26.01
59.13.73
44.57.36
21.10.98
21.74.49
15.96.97
11.71.03

70.75.82

Januaro: la Tan: Parolata jurnalo; la 14-
an: Parolado de S-ino E. Ernst, pri „Peer
Gynt" (kun muziko de Grieg) : la 19an
kaj 20an: Brusela partopreno al la festoj
de la Ora Jubileo en Antverpeno: la 21 an:
Perfektiga Kurso (S-ro Van der Stempel);
la 28an: Cenerala Jarkunsido. Elekto de la
nova Komitato.

GENTO

Genta Grupo Esperantista
Antaŭ kelkaj semajnoj komenciĝis nova

elementa kurso organizata de la Grupo kaj
gvidata de S-ino M. Vandevelde. Ĝi bone
sukcesis kaj dudeko da lernantoj regule sek-
vas la lecionojn.

LISTO DE LA MEMBROJ -KOMERCISTOJ
Antverpeno

La Verdstelanoj retrovos la anoncetojn de siaj amikoj en la proksima numero...
Se urgas, ili seréu en la antaŭa ! Dankon:

Bruo
Marcel Poupeye, Elf Julistr. 31. Ciaj asekuroj en la tuta lando. Tel. 371.93
Charcuterie Strovi, Vlamingstr. 48 (Teatroplaco) Viandvaroj. Tel. 334.08
Maison Joye, Gelmuntstr. 29. Cemizoj, Gantoj, Kravatoj. Tel. 332.75
Firmo G. Verbeke, spinolarei 19: Konstrumaterialoj. Specialaĵo : naturátono de

Jura. Tel. 321.85
Pan- kaj Kukbakisto R. ROSSEEL, Mariastraat 30, Konsumsalono. Tel. 338.34

Bruselo
Farmaciisto Jacobs, 94, rue général Eenens Bruxelles 3
Farmaciisto N. Nelis, Meise
„BONBONS SWINNE", 77, rue de Nieuwenhove
Imprimerie Lielens, 18, rue de la Princesse
CARRELAGES „Carrart", 19, avenue de Saxe
Vlajn MEBLOJN ĉe S-ro Weyn, aĉetu rue Destouvelles, 57
Libroj, Publikajoj, ĵurnaloj, F-ino Kestens 24, rue Bodenbroeck
Tinkturejo, senmakuligejo „TEX" 11, Av. du Couronnement,

Woluwe St. Lambert

Verreries et Miroiterie DESMECHT & C°
(11111III1111111111111111111111111I11I II1I111111111III IIIIIIII I1111111111I111111 IIIIIIIIl1l1111111I Iilllllllllll Iplllll111111III111111111111111 IIII I IIIII I II IIII II I II111111llli IIIIIMIII111111111111llIllU11
LA LOUVIERE 	 S.P.R.L. 	 Tel. n-roj 223.01 - 225.37

Du esperantaj markoj:
TABULO, por lernejtabuloj; KATOKULO, por signalvitroj.
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