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„BELGA ESPERANTISTO"
prezentas siajn plej korajn bondezi-

rojn por la nova jaro

LASTA INFORMO
ANTAŬ LA FESTOJ
Aanĝeto en la horaro

La publikigita programo de la Ju-
bileaj Festoj de la sabatvespero, an-
taŭvidis la Inaŭguron de la Ekspo-
zicia Materialo „Henriette Toussaint",
je la 17a horo.

Se oni konsideras ke la ekster-ant-
verpenaj aliĝintoj al la festoj, ne ĉiuj
alvenos tre frue kaj nepre deziras u-
nue iri al sia hotelo, la 17a horo povas
ŝajni frua. Aliflanke, la dispono pri
unu horo inter tiu ĉi ceremonio kaj
la vesperfesto ne sufiêas por permesi
al la verdstelanoj reiri hejmen por
vespermanĝi.

Tial la Organiza Komitato decidis
prokrasti iomete la Inaŭguron de la
Ekspozicio, ûis la 18,30a, tiel ke la Ant-
verpenanoj povos, — se ili tion dezi-
ras, — ankoraŭ iom frue vespermanĝi
hejme; dum la eksterurbanoj povos
laüplaĉe iri al sia loĝejo kaj havi man-
ĝeton en najbara restoracio aŭ kafejo.

La definitiva programo do aspek-
tas jene:

Sabaton, la 19an :
Je la 15a horo: Flordemetoj.
Je la 16a horo: Malfermo de la Ak-

ceptejo.
Je la 18,30a: Bonvenigo. Inaŭguro

de la Ekspozicio „Hwiriette Toussaint".
Tuj poste : Teatra kaj kabareta

festo, tuj sekvota de Ba;o.

Okaze de la Zamenhoftago, okazis
en diversaj belgaj urboj E.K.I.-vespe-
roj, kiuj ĉiuj bonege sukcesis :

Ant verpeno

La 7an de decembro, pli o] 130 sa-
mideanoj kunvenis en „Witte Leeuw",
por la ĉiujara festo. La Prezidanto
S-no M. Jaumotte enkondukis la pro-
gramon per solena parolado pri la

Dimanĉon, la 2Oan :
Je la 10a: Jubilea Kunsido kaj ho-

norigo de la jubileantoj.
Je la 12,30a: Oficiala Akcepto en la

Urbdomo.
Je la 13,30a: Jubilea Festeno, en sa-

lonego „Griiter".
Je la 18a: (ne plu eventuale, sed

CERTE): Festo en „Witte Leeuw".
Je la 21a: Disiĝo.
Cu ni nun ankoraŭ substreku la

fakton, ke la festoj de la ORA JUBI-
LEO de nia Antverpena Grupo, estos
okazo por festi ankaŭ solene nian Li-
gan Prezidanton S-ron Maurice JAU-
MOTTE, pro lia 30jara prezidanteco
de „La Verda Stelo", kaj multajn ali-
ajn veteranojn kaj jubileantojn, kiujn
ĉiuj belgaj esperantistoj cetere bone
konas, pro ilia of ta kaj multnombra
ĉeesto de niaj Kongresoj.

Ni memorigas lastfoje, ke oni an-
koraŭ povas aliĝi al la festoj, pagan-
te Fr. 50 (Fr. 25 por la familianoj)
kaj ankaŭ al la Festeno pagante Fr.
125, al P.L.K. 726.54 de „La Verda
Stelo", Deurne.

Ĉiuj niaj Grupoj estos oficiale repre-
zentataj. Sed ne sufiĉas ke éeestu ofi-
ciala reprezentanto. Ankaŭ la mem-
braro trovas nun okazon por montri
sian simpation al bonaj amikoj...kaj
por mem bone amuziĝi en vere sa-
mideana kaj amika rondo.

Nun, ne plu estas okazo por pro-
krasto: A1iĝo devas nun esti TUJA!

La O.K.

Majstro. Li pritraktis la tiel emocii-
gan unuan publikan paroladon de D-
ro Zamenhof, dum la Ia Universala
Kongreso en Boulogne-sur-Mer.

S-ro Hector Boffejon, administran-
to de la nova kaj jam bone konata
revuo „Mondo", bonvenigis la gajnin-
tojn de la unua granda konkurso de
tiu organo kaj disdonis la premiojn,
— inter kiuj unu de Fr. 50.000,— al la
feliĉuloj, kiuj estis venintaj el Brugo,
Bruselo kaj la ĉirkattajo de Antverpe-
no.

Al la efektivigo de la arta progra-
mo kunlaboris la Brusela Sekcio de
La Naturamikoj (F-ino R. Oosters,
G-roj Taulissen, G-roj Van Nerum, S-
ro G. Vandervondelen) kun tre lertaj
manpup-teatrajoj; la Hobokena Sek-
cio de la sama organizaĵo, reprezen-
tata de S-ro L. Thys, kiu kantis kaj
sin mem akompanis; „La Verda Ste-
lo" per kelkaj kantoj de S-ro K. Ame-
ryckx, akompanata ĉe la piano de
F-ino Cl. Peeters, kaj per amuza mu-
zika numero de S-roj W. Van Nere-
aux kaj Joz. Vinck. Per trafaj vor-
toj, la prezidanto aplaŭdigis ĉiujn kaj
konkludis tiun vere bonege sukcesin-
tan vesperon.

Bruselo
La 22an, proksimume 125 esperan-

tistoj kunvenis en la bela festsalono
de la „Centra Stacidomo", por ûnua
E.K.L-vespero.

S-ro R. Jacobs elparolis la bonveni-
gan vorton; li salutis la multnombrajn
ĉeestantojn, inter kiuj S-ro M.  Jau-
motte, prezidanto de la antverpena
E.K.I.

Tiu ĉi, siavice, diris sian ĝojon pro
la multnombra ĉeesto de tiu ĉi unua
festo kaj deziris al la restariĝinta E.
K.I. plej prosperan vivon.

S-ro De Bruyne montris tiam di-
versajn filmojn pri kongresoj de la
esperantistaj Fervojistoj; la „Natura-
mikoj", gvidataj de S-ro Van Nerum,
prezentis, en diversaj vicoj, belegajn

(Sekvo sur pago 4)

La Ora Jubileo de „La Verda Stelo"



KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ
gld. fr.

La Okuloj de la eterna frato (Zweig) 1.35 20.- -

Infanoj de Betlehem (Lagerlof 0.60 8.50
El la Camera Obscura (Hildebrand ) 0.75 12.-
Ferio kun la morto (Lindquist) 2.25 34.-
Esperanto por infanoj (Solomon ) 1.10 20.-
Sur sanga tero (Baghy ) 4.50 70.- -
Strato de la fiâanta kato (Fiildes) 4.50 65.
Bagatelaro (Rosbach) 4.- 55.-
La Princo kaj Betty (Wodehouse) 1.20 15.-
Sveda Poemaro ( Carlsonn ) 4.50 68.-
El la Manikoj (R. Rossetti) 7.20 90.-
Kontralte (Boulton ) 7.20 90.-
Fundamenta. Krestomatio (Zamenhof)  nova eldono 10.50 140. -
Tartarin de Taraskono (Daudet) tolbindita 6.60 99.-
Sinjoro Tadeo (Mickiewicz) 6.- 80.--
Akbar (Limburg Brouwer) 3.50 56.- -

Por la .studo:
La Konsilanto (Degenkamp) 3.60 54.--
Honderd vragen over grammatica en onderwijs 0.75 11. -

Leidraad esperanto Literatuur (Degenkamp) 0.75 11.- -

Esperanto in 20 lessen (Bakker) 3.- 50.-
Methodisch Leerboek (Dirksen) 1.50 24.-

Insignoj:
Verda stelo kun blanka randeto, 15 mm 0.75 13.--
Verda stelo sur blanka Tono, 14 mm 0.75 13.-

,, 	 ,, 	 ,, 	 „	 „ 	8 min 0.65 10.-
Flayinsigno Esp./Ned. 1.10
La 8 mm- insigno Esp./Belga estas liverebla nur kun

pinglo, la aliaj ankaŭ kun butono all broêo 26.-
Bicikioflago 0.75 10.-

Mendu ĉe :
Libro-Servo LEEN, Pythagorasstraat 122, Amsterdam-O.

Flandra Esperanto Instituto, Blankenberyse Steenweg 72 .. Brugge.
Belga Esperanto-Instituto, Oostenstraat 26, Antwerpen.

Notoj: *

**•
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Eindhoven La Urbo de l'Estonto

Japana
geografia lernolibro por

infanoj
kompiiita helpe de Esperanto

En novembro 1953 la granda japa-
na eldonejo Heibon-sya en Tokio ko-
mencis disdoni grandskale „El Japana
Lando kaj Popolo", en kiu libreto
estis kolektitaj kelkaj verkajetoj de
japanaj infanoj pri la ĉiutaga vivo
en ilia lando. La verkoj estis elpre-
nitaj el S japanlingvaj volumoj pri
Japanujo, jam eldonitaj de Heibon-
sya kaj tute bazitaj sur la kunlabo-
ro de ler•nejaj infanoj inter la aĝoj
de ĝis 17 jaroj.

„Oni opinias ke en la verkoj de
infanoj la dum kaj postmilita japana
socio estas reale kaj vive respegulata".
( Vidu ankaŭ artikolon de Violet C.
Nixon en Esperanto, jan. 1955).

Post la eldono de la prijapanaj vo-
lumoj oni projektis eldonon de simi-
laj pri la tuta mondo. Same kiel oka-
zis en Japanujo oni deziris konigi la
êiutagan vivon en éiu lando pere de
priskriboj verkitaj de la infanoj mem.

Oni petis Esperantistojn en divers-

aj landoj traduki esperantlingven ver-
kajojn de infanoj pri iliaj landoj, ur-
boj, vilaĝojl. la ĉiutaga agado kaj
farado, la laboro de la gepatroj, pri
ludoj, lernejoj, k.t.p. En Tokio oni
tradukis ree japanlingven tiujn espe-
rantajn tekstojn. Kolektinte ĉiujn
taŭgajn verkajojn, ilustritajn de fo-
toj, grafikoj kaj antaŭ ĉio de infan-
desegnajoj, oni akirus belegan, uni-
kan geografian lernolibron por infa-
noj. Kiu ja povas pli hone verki por
infanoj ol infanoj mem?

Ankaŭ en ne-esperantistaj rondoj
la projekto vekis intereson. En la
monata revuo „Vernieuwing van On-
derwijs en Opvoeding" de nov. 1954
S.ino S. J. C. Freudenthal-Lutter de-
diĉis artikolon al tiu ĉi entrepreno.
Kaj nun kuŝas antaŭ mi la rezulto
de la laboro en Okcident-kaj Orient-
Germanujo, Nederlando, Belgujo, Svi-
sujo kaj Aŭstrujo. La Japana eldone-
jo afable sendis al mi kiel kunlabo-
rinto ekzcmpleron, belegan libron, kiu
multe superas miajn atendojn. Tia
lernolibro ne troviĝas en nia lando.
Aŭ eble, oni ne povas diri „lerno" li-
bron, ĉar plej grava ĉi tie estas la
senpera kontakto de infano kun in-

Multan Dankon
(Okaze de la 4a Internacia Ferio Espe-
ranto Semajno en Krommenie).
1. Du angloj iris al la Zaano

Por partopreni en feri'
Dupersona karavano
Dro Osborne kaj mi!

2. Inter alilandaj anoj
Kvindek francoj kun Delaire (* )
Svedo, finoj kaj germanoj,
Kaj italoj ... jen la ver'

3. Enirinte urbodomon
De vilaĝo Krommenie (* * )
Oni festis eiurs. homon
Per akcepta ceremoni.

4. Tie oni trinkis kafon
Marsnis kukon kun plezur'
Poste havis fotografon
Kaj f oriris per vetur'.

5. Dum la tuj sekvantaj tagoj
Oni gaje distris sin,
Muelejoj, maro, lagoj,
Kaj ĉie pontoj ... jes sen fin'.

6. Tro rapide preterpasis
Ciutagaj programeroj
Malfeliĉe ni forlasis
Adiaücen al polderoj. (***)

7. Fine en la festvespero
Ni disiryis, ho ! mal!joje,
Tamen restas la espero,
Ni renkontu alifoje!

8. Gastoj nun el plena koro
Pro feliĉo, ĝuo, bel'
Volas diri, ee kun ploro,
„Krommen ieers dank U wel". (* ". * )

S-ro P. delaire el Orleans.
Kelkajn kilometrojn norde de
Amsterdamo.
Antaŭa maro, nura terpecoj.
Krommenie-anoj, Multan
dankon..

F. Douglas Murphy.
•

fano tiel ke la ideo de „lernado" tute
forestas.

Car kompreneble la teksto estas
japana, ni bedaŭrinde ne povas ekko-
ni la skribitan enhavon, krom kelke
da fragmen t oj de represitaj leteroj,
La. esperantlingva letero pri Krist-
nasko.

'l'amen ni povas akiri ideon pri la
enhavo rigardante la multajn ilustra-
jojn kaj landkartojn. Tiel en la parto
de Nederlando ne mankas la fotoj de
ventmueliloj kaj florbulbkampoj, sed
a.r.kaŭ troviĝas ilustrajoj pri la inun-
do de Wieringermeer, riparo de digoj,
pri havenoj, ludantaj infanoj rikol-
tado de fojno en Marken kaj multaj
aliaj. Krome infandesegnajoj i.a. de
farmdomo, de parko kaj de neCpupo.
Ankaŭ tre instruaj estas la landkar-
toj, i.a. karto kiu montras la sub-'
marnivelajn partojn de nia lando.

Tiu libro estas modelo de instrua
daiirigo sur p. 3 .

En la jaro 1232, kiam Eindhoven
estis nur eta kolonio ĉe la kunfluo de
la riveroj Dommel kaj Gender, ĝi ri-
cevis „urborajtojn" de duko Hendriko
la unua. Depost ĉi tiu jaro ĝia evo-
luado komenciĝis sed estis ripetfoje
malhelpata kaj ĝenata de detruemaj
armeestroj kaj rabemaj soldatoj.

Kun admirinda elasteca forto la
mezepoka Eindhoven tamen ĉiufoje
sukcesis releviĝi kaj regajni sian an-
taüan prosperon, kio precipe okazis
depost la jaro 1813 post la foriro de
la francaj trupoj. Malgraŭ multaj mal-
facilajoj la komerco kaj industrio
konstante malfaldiĝis kaj ĉe la fino
de la antaŭa jarcento bazo estis fon-
dita por multflanka industria karak-
tero de la urbo. Ciaj persistemo kaj
rekonstruemo neŝanceleble restadis
ĝis hodiaŭ kaj denove ĝi instigas an-
kaŭ la nunajn Eindhoven-anojn al e-
nergia rekonstruado de ilia urbo, mon-
trante ankoraŭ nur kelkajn signojn de
la teruraj bombardadoj el la lasta
mondmilito. Oni energie laboradas
por efektivigi la multpromesan rekon-

42a Unive rsala Kon-
greso de Esperanto

KOTIZO J
Kongresano 	 ĝis 31/3/57 	 poste

315 fr.	 355 fr.
edzino 	 155 fr.	 175 fr.
gejunuloj ku.j

studentoj 	 125 fr.	 140 fr.

Supraj prezoj estas por U.E.A .

anoj, la aliaj aldonu 50 fr. Pagoj
farotaj al P.C. 376698, rue Jourdan,
185 - Bruselo.

daŭrigo de p. 2
renoviĝo en Japanujo, pri kiu ni po-
vas esti jaluzaj.

La listo de kunlaborintoj enhavas
multe da nomoj de Esperantistoj kaj
de Esperanto-organisacioj. Estas be-
daŭrinde ke por Nederlando neniu
Esperanto-organisacio estas menciata!
Cu oni vere en nia lando ne komprenis
la gravecon de tiu entrepreno? Oni
tiel certe malprofitis tre bonan ŝan-
con montri al niaj malproksimori-
entaj amikoj la taŭgecori de la inter-
nacia lingvo kiel peradilo en kulturaj
aferoj. Sekve Nederlando ne estas tiel
bone reprezentita kiel ekz. Svisujo.
Pli ol iam antaŭe gravas por nia afero
kontakto kun la popoloj en Azio.

Ni gratulu Heibon-sya pro ĝia be-
lega entrepreno, kiu entute tiel bone
pruvis la valoron de la internacia lin-
gvo.

H. Groendijk

struplanon, kiu ne nur celas radikalan
ŝanĝon de la urbocentro, sed ankaŭ
starigon de tute novaj loĝejkvartaloj.

Miriga kaj senkompara estas la ne-
brideble forta kreskado de la iama
urbeto en la Kempenlando depost la
jaro 1891, en kiu Philips fondis sian
etan entreprenon kun nur 30 laboris-
toj. En 60 jaroj la industria etulo
elkreskis ĝis industria giganto, kiu
nun havas siajn proprajn organizojn
kaj fabrikojn en preskaŭ 50 landoj tra
la tuta mondo kaj kies centra indu-
strio estas en Eindhoven; kie pli ol
30.000 gelaboristoj okupas sin pri la
produktado de miloj da diversaj pro-
duktoj ; kie pli ol 500 inĝenieroj kun
iliaj asistantoj okupas sin en plej mo-
dernaj laboratorioj pri la perfektigo
de la produktoj ; kie 32 kuracistoj kaj
pli ol cent geflegistoj, geadministran-
toi kaj gehelpantoj okupas sin pri la
sanstato de la glahoristoj ; kie pluraj
centoj havas sian okupon pri la loĝa-
do, kultura kaj socia zorgoj, sporto,
distriĝo, en la lernejoj, k.t.p. Ne mi-
rige estas, ke Philips tre grave influis
ne nur la eksteran karakteron de la
urbo, sed ankaŭ ĝian socian kaj eko-
nomian staton.

Tamen malgraŭ la amasa enmi-
grado de ne-Brahantanoi, allogitaj de
la kvazaŭ Amerikeca elkresko de sia
industrio, Eindhoven restis tipe Rra-
hanta urbo, kiu daŭrigis siajn religi-
ajn kaj sociajn tradiciojn. La leviĝan-
taj turoj de la dekana preĝejo S-ta
Catharina, kaj la multnombro da aliaj
preĝejoj same formas simbolon de ĉi
tiu sin levanta urbo, kiel la multaj
fabriktuboj, kiuj karakterizas la ur-
bopanoramon. La enloĝantaro de
Eindhoven same alte taksas la genie-
con de la fizikaj kaj teknikaj labora-
torioj, kiu ebligas materian prospe-
ron de la urbo, kiel la senripozan pe-
nadon por saniga, mensa kaj eduka
vivado. La mczepoka, sed juna vivo-
forta Eindhoven, portas en si la pro-
meson utiligi sian industrian evoulu-
adon al la mensa kaj materia prospe-
ro de siaj 160.000 enloĝantoj.

Por la turisto Eindhoven kaj ĝia
ĉirkaŭaĵo prezentas grandan trezoron
de vidindajoj : la S-ta Catharina-pre-
ĝejo, finkonstruita en 186 7 ; la mona-
fiejo „Mariënhage" el 1419; la malno-
va turo el la 15-a jarcento; la urba
Van Abbe-muzeo, en kiu oni regule
ekspozicias ĉiajn artajojn kaj pentra-
ĵojn, precipe modernajn; la Philips-
fabrikkompleksoj; la nova 18 septem-
bro-placo kun la nova, moderna sta-
cidomo kaj la statuo de d-ro Anton
Philips; la Radio-monumento; la ves-
pera iluminado, k.t.p. formas allogan
vidindajon. Por la distriĝo Eindhoven
prezentas varian elekton da teatrajoj,
muziko, filmoj, k.t.p. en sep teatroj;

U.N.E.S.C.O. - Novajoj
AKCIDENTOJ KAJ LA PUBLIKA
SANO

Statistikoj pri mortigaj akcidentoj
montras, ke ili plioftiĝis duin la lastaj
jaroj, pro du kaŭzoj: unue, okazis
ŝajna plimultiĝo ĉar malpliiĝis la
mortoj pro infektaj malsanoj, kaj
due, reala plimultiĝo rezultiĝis de no-
vaj danĝeroj pro la antaŭenigo meka-
nika kaj tehnika.

Diskutante la malhelpon de akci-
dentoj kiel parton de la laboroj por
la publika sano, la Monda San-Organi-
zajo (Eŭropa Regiona Komitato) lasta
tempe substrekis la gravecon de la
edukado de infanoj, por doni al ili
senton de respondeco pri sia sansta-
to. En multaj industriaj landoj, oni
asertis, akcidentoj en kaj ĉirkaŭ la
domo kaŭzas pli multajn mortojn ol
akcidentoj sur la stratoj aŭ en la la-
borejo. En la Unuiĝinta Reĝlando,
ekzemple, el meze 45 mortigaj akci-
dentoj ĉiutage, 24 okazas en kaj
kaŭ la domo, 16 dum vojaĝado, kaj
5 en la laborejo. En Germanujo, akci-
dentoj en la hejmo ampleksas pli ol
30 de ĉiuj akcidentaj mortoj, kaj
rapide industriigo de Jugoslavio kaŭ-
zis seriozan plimultiĝon de akcidentoj.

NEDERLANDO ALICAS AL LA IN-
TERKONSENTO „LIBERA FLUO"
DE UNESKO

Nederlando estas la dudek tria lan-
do aplikanta la UNESKO-interkonsen-
ton, kiu liberigas de imposto librojn,
gazetojn, revuojn, artverkojn, muzika-
ĵojn, edukajn filmojn kaj diskojn, kaj
kelkajn kategor -iojn de scienca ekipa-
ĵo.

La aliaj dudek du landoj, kiuj apli-
kas la interkonsenton, estas:
Belgujo, Kambodio, Cejlono, Kubo,
Egiptujo, Finnlando, Francujo, Gre-
kujo, Haitio, Israellando, Laoso, Mo-
nako, Pakistano, Filipinoj, Salvadoro,
Hispanujo, Svedujo, Svislando, Taj-
lando, Unuiginta Reĝlando, Vjetnamo
kaj Jugoslavio.

Krom liberigi materialon de dogan-
impostoj, la registaroj laŭ la interkon-
sento donas import-permeson kaj va -.
lut-interŝanĝon por eldonajoj, kiujn
bezonas publikaj bibliotekoj. Inter-
naj impostoj sur la importitaj mate-
rialoj devas ne esti pli altaj ol tiuj
sur internaj produktajoj.

(Lait Unesco-Features
kaj UEA-Informservo.)

sennombrajn ejojn por sporto, naĝa-
do, ludado; zoologian gardenon „Ani-
mali"; belegajn parkojn k.t.p. Precipe
la variado de la Brabanta, pura natur-
belo, sovaĝe romantika, formas turis-
tan paradizon.

Eindhoven estas preta akcepti vin!!!!
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BELGA KRONIKO
Prezidanto: S-ro Maur. JAUMOTTE, De Bruynlaan, 44, Wilrijk.
Vicprezidanto- Kasisto: S-ro J. Soyeur, 91, Rue du Chêne, Seraing.
Vieprezidantino : S-ino J. Plyson, 185. rue Jourdan, Bruselo.
Ĝenerala Sekretario : S-ro H. Sielens, „Internacia Marista Domo", Falcon-
rul, 21, Antverpeno.
( Postĉeknumcro : R. B. L. E.. 13.37.67)

LES ENTREPRISES

DERKS
226, Rogierstrato, BRUSELO

Tel. : 15.19.92

Entrepreno de

G. FAES
16, Schoenmarkt, 16

ANTVERPENO

	 l'or via MUZIKO
RADIO kaj GRAMOFONO

De la ĉi-flanka
emblernode nia
estonta kon-

greso en Eind-
hoven, la

L.K.K. presi-
gis glum.ar-

kojn. La m-
e:  blevao estas

presita en ver-
da koloro sur
blanka papero.
La desegnajon_ faris s-ro H.

	

10 - e 	 van Eijk, Hel-
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Verreries et Miroiterie DESMECHT & C°
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LA LOUVIERE 	 S.P.R.L. 	 Tel. n -roj 223.01 - 225.37

Du esperanta) markoj :
TABULO. por lernejtabuloj ; K ATOKtTLO, por signalvitroj.

Funebro

Multaj samideanoj, kiuj antaŭ la milito
pasigis gajajn libertempojn ĉc la marbordo,
en lia „Grand Hôtel d'Oostduinkerke - . eks-
cios kun malĝojo la morton en Francujo
de S-ro Paul Benoit, malnova kaj tre vigla
franca esperantisto,

Al liaj parencoj ni prezentas niajn sin-
cerajn kondolencojn.

ANTVERPENO

Esperanto-Grupo „La Verda Stelo"
( Poŝtêekkont. o : 726.54)

La 23an de novembro S-ro E. l'aes-
mans faris pri sia „Vizito al Berlino' . pa-
roladon, kiun la aŭdantaro multe ŝatis. La
paroladisto, helpe de lumbildoj, priskrihis
la vojon al Berlino, sekvitan laŭlonge de
la malnovaj „Hansa"-urboj kaj donis
klaran ideon pri la vivo en la Grandurbo,
dividita en Okcidenta kaj Orientaj partoj,

ldaicrigo de p. 1)

popoldancojn, en tre variaj helkoloraj
kostumoj; S-rino Reine, de la „Mon-
da Palaco", kantis kaj S-ro Vander-
Stempel, de la Brusela Grupo, piano-
ludis kaj ambaŭ akiris belan sukce-
son, same kiel la dancistineto, kiu
prezentis plej lerte kelkajn jam tre
malfacilajn numerojn i.a. la „french
cancan", fraŭlineto Nadine Baudour.

Fine, la „Brusela Grupo" ludis ga-
jan teatrajeton de S-ino Marg. Weyn:
„Evo kaj ŝia Pomo", en kiu S-ro Weyn,
kiel servisto kaj „Evo" estis plej amu-
za, dum S-ro Jirousek estis artisto;
S-ro Wyllie, usonano kun „akcent.o"
kaj S-ino R. Jacobs kaj F-ino R.
Huysmans, ambaŭ bone tipitaj kaj
sentimaj ŝtelistoj.

Ili akiris grandan sukceson, kiel
cetere ankaŭ S-ro Gauvin, de la Sat-
Amikaro, kiu prezentis vigle la di-
versajn numerojn, kaj S-ro Swinne,
kiu ŝerce aperis inter la „aktoj" de
la teatrajeto.

Bruĝo
Kaj la 27an okazis, sub la aŭspi-

coi de la Bruga E.K.I., intima festeto
en la teatra salono de la Sint-Jozefs-
school, Schoolstraat. Multaj membroj

tute alimaniere cstrataj. Li akiris merititan
aplaüdon.

La 30an, S -ro R. Van Eynde montris
diversajn son- kaj koloritajn filmojn, kiujn
S-ro M. Jaumotte pruntericevis de la Usona
Ambasadorejo.

La Ian de decembro, okazis E,K.I.-ves-
pero kaj la 14an, parolata jurnalo, kiu donis
la eblecon al diversaj membroj konigi la
lastajn novajojn.

La 21 an, la Kristnaska Atmosfero plene
sukcesis dank' al vigla organizo de F-ino
L. De Winter, kiu prizorgis la ornamon
de la salono kaj la kristnaskan tombolon.
S-ro H. Vermuyten prelegis, Fino M. de
Cuyper, lernantino de la nuna kurso, aüdi-
gis diverslingvajn kaj artajn kantojn: F-ino
Cl. Peeters pianakompanis, S -ro R. Balletrx
iniciatis amuzajn ludojn kaj F-ino Math.
Hofkens montris artplenajn bildojn pri Krist-
nasko. La Prezidanto dankis varme ĉiujn

de ambaŭ Bruaj grupoj ĉeestis. Kel-
kaj grupanoj de „Paco kaj Justeco"
(F1.L.E.) prezentis, laŭ sia kutima
artplena maniero, kvar amuzigajn ski-
zojn, post kio S-ro F. Roose, prezidan-
to de tiu grupa kaj nunjara prezidanto
de E.K.I. faris tre lernigan festparo-
ladon rememorige al la naslcieotago
de D-ro Zamenhof. Fine kelkaj mem-
broj de nia Bruga Grupo prezentis
„Esperantisteniiefde", la tre spritan
kaj amuzigan komedieton en unu akto
de D-ro W. Vander Biest, en neder-
landlingva adapto de S-ro Ch. Pou-
peye. Kunludis en ĝi: F-inoj Yvonne
Poupeye kaj Liliane Vermeersch kaj
S-roj René Van Cleven, David De-
meulenacre kaj Raoul Behaeghel.
C,iuj akiris tre merititan sukceson.
„La Espero", kune kantita, finis tiun
tre agrablan vesperon ... kaj tiel an-
kaŭ inde finiĝis plia jaro de grupa
aktiveco.

Gento

En Gento ankaŭ estis prenata ini-
d ato por E.K.I.-vespero, okaze de la
Zamenhof-tago kaj oni povas esperi
ke, en la nun komencieinta jaro, post
finiĝo de la kurso kaj la plena resta -

riĝo de la grupa vivo en nia Genta
sekcio, tiu ĉi iniciato ieos sukcesa.

KONSTRUAJOJ

kunlahorintojn kaj esprimas plej korajn.
bondezirojn por la festoj.

La 28an, F-ino Blanche Geers memori-
gis ĉiujn pri la okazintajoj de la formor-
tanta jaro kaj abunde per lumbildoj ilustris
sian plej zorye kunmetitan resumigan pare-
ladon. La prezidanto. kiu ŝin koro dankis
deziris al r_iuj bonfarton kaj sanon dum
la jaro I957a.

Programo de la venontaj kunsidoj
Ciuvendrede en „Witte Leeuw Frank-

rijklei 4, je la 20,30a h. (1 -a etaĝo).
Januaro: (memorige): La 18an: lastaj a-

rangoj por la jubileaj festoj: la 19an kaj
la 20an: Festoj de la Ora Jubileo de la
Grupo; la 25an Parolata kun lumbildoj de
S-ino Germ. Dehacker pri „Portugalujo": la
28an (lunde): Komenco de nova elemen-
ta kurso.

Februaro: la lan: Cenerala Jarkunsido
kaj Diplomdisdono; la 8an: Vizito al la
Puleinela Kelo; la l5an: Parolado de S -ro
R. Van Eynde: „Impresoj pri Svedujo"
(kun lumbildoj) ; la 22an: Debatvespero: Cu
virinoj soldatiĝuT

Familia Vivo
Naskiĝo

Por la kvara fojo aviĝis nia bona amiko
S-ro Morris De Ketelacre, duin Hugo kaj
Henny Jacques: Carlos kaj Paula Tytgat
kaj Johana De Ketelacre ree geonkliĝis pro
la naskiĝo, en Kongolando, de la eta Gui-
do, dua infano de G-roj Rud, De Kete-
laere-Jacques.

Al avo, geonkloj kaj gepatroj niajn plej
sincerajn gratulojn.

BRULO
Bruga Grupo Esperantista
(Po ŝtĉeku.ie »aero j 4835.33)

La 4an de decembro okazis, post la leci-
ono, surpriza vespero, al kiu ĉiuj ceestantoj
estis alportintaj nckonatan premion. La dis-
lotado kaj ofte lahoriga elvolvado de la
misteraj pakajoj estigis tre gajan atmosferon.

La kunveno de la 1 la de decembro es-
tis dediĉata al legado de B.E.

La du lastaj lecionoj de la elementa kur-

„MONDO" elsendas „S.O.S."
La tria numero de la revuo „Mon-

do" aperis en ordinara formato, sed
kun malpli da pagoj, pro la fakto ke
ĝi ne enhavas anoncojn kaj do ankaŭ
ne konkurson bazatan sur tiuj ĉi a-
noncoj.

La kaŭzo de tiu ĉi ŝanĝo en la pla-
noj de la eldonantoj estas la interna-
cia situacio kaj la gravaj eventoj, ki-
ujn ni trapasis kaj kiuj igis la gran-
dajn firmaojn momente rekonsideri
sian anoncadan planon kaj plej of te
haltigi por periodo nedifinita, — kaj
espereble nur mallonga, — ĉiun rekla-
mon por produktoj, kiujn ili kelkfoje
ne povas liveri aŭ por kiuj la publiko
momente ne havas intereson.

La fakto ke tiu ĉi tria numero do
aperis sen anoncoj ankaŭ malebligis
la grandskalan disvastigon. La nu-
mero estis do sendata nur al la abo-
nantoj.

La eldonantoj esperas tre baldaŭ
restarigi la situaciorl kaj ree disvast-
igi la revuon, kiel antaŭe. Sed, inter-
tempe, ili devas trovi la forton por
daŭrigi. Kaj tion ili povas nur se la
nombro de efektivaj abonantoj daŭre
kaj tre serioze kreskos.

Ili tial e)sendis „S.O.S." dit -ektitan
al la esperantista publiko, por ke ĉiu
daŭrigu sian subtenon kaj daŭrigu an-
kaü sian varbadon de abonantoj.

Ili ja konscias ke, — pro la momen-
ta forfalo de la grandaj konkursoj, —
tiu varbado eble if;is malpli facila.

Sed des pli meritplena estos tiu
varbado! Kaj des pli gojiga estos la
venko, kiam tre baldaŭ la revuo
„Mondo" povos reiĝi la granda pro -
pagandilo, kiu ĝi estis ekde la mo-
mento de sia apero.

Ĉiu do kunhelpu! 	 B. E.

so en Bruo mem estis donataj la 18-an
de decembro . Post kiam la kursgvidinto,
S-ro Ch. Poupeye. estis gratulinta  la per-

sistemajn lernintojn kaj instiginta ilin al
plia praktikado de Ia lingvo, levigis F-ino
Liliane Vercnecrsch, kiu nome de la geler-
nintoj direktis al S-ro Poupeye plej afablajn
dankvortojn kaj ankaŭ F-ino Katrien De
Schepper. kiu proponis al li artplenan do-
nacon, post kio la featito tutkore redankis.

La kurso en Sint-Michiels, Ide estas do-
nata nur unu leciono semajne, estas daŭre
sekvata de kelkaj fidelaj gelernantoj, sub
lerta gvidado de S-ro Raoul Behaeghel.

Fine. kaj kid konkludo de la grupa ak-
tiveco okazis la 27an E.K.I, - festo.

Programo de la venontaj kunvenoj:
1-e: ĉiulunde, je la 8a vespere, en la

komunuma lernejo de Sint Michiels: daŭri-
go de la elementa kurso sub gvidado de
S-ro Raoul Behaeghel;

2 -e: ĉiumarde. je la 8a vespere en la

sidejo „Gouden Hoorn-Cornet d'Or" placo
Simon Stevin 2. Bruo (Tel. 314.59): dum
la unua horo de ĉiu kunveno: perfektiga
leciono por ĉiuj membroj.

Programo por la dua horo:
Januaro (memorige) la 8-an: Portretlu-

dado; la 15-an: Parolata gazeto; la 22-an:
Cenerala Jarkunsido de la grupo: raportoj,
elekto de la komitato, proponoj, ktp.; la
29-an: Muzika vespero.

Februaro: 5-an: Legado de B.E.: 12-an:
Lastaj aranĝoj por la balo de la 16-a; 19-
an: Raporto pri la balo de la 16-a; 26-an:
Ekzameno pri simpla kapableco.

N.B. SABATON 16-an de februaro. je
la 9-a vespere, dua granda balo de la nuna
vintra sezono, en „Concordia" Zuidzand-
straat 5, kun la ŝatata orkestro „Eddy
Burssens", Eniro senpaga por la membroj.
Por ne-membroj: antaŭpagitaj kartoj: 50 Fr.
aŭ ĉe la enirejo: 60 Fr.

BR USELO

Esperantista Brusela Grupo
(Poŝtĉeknumero: 12.50. 48)

La .26an de novembro, kiel kutime la
profesoro, S-ro Vanderstempel. pliperfekti-
gis nin per instruado de preskaŭ samelparo-
lataj vortoj: pulvoro — pulvo -- polvo —
pudro — k.t.p. La Prezidanto koro dankis
en ĉies nome.

La 3an de decembro, la parolata jurnalo
plensukcesis. Ĉiuj ĉeestantoj malfaciligis la
elekton de la plej miritplena verkisto de tiu
vespero, ĉar ĉiuj verkoj estis tiel bonaj!!!
Akiris la plej multnombrajn poentojn S-ro
Weyn per „Essence".

La l0an de decembro. la ĉeestantoj ŝatis
ege la klarigojn de S-ro Vanderstempcl, pri
similaj vortoj kiel: Fablo — fabelo: spirito
— sprito k.t.p.

5-a Beneluksa
Esperanto-Kongreso

La 17an de decembro, okaze de la reri-
gardo de la jaro, la sekretario. S-ro Jirou-
sek, klare montris, la okazintajojn, vizitojn,
publikajojn, festojn, gazetojn, kursojn, ofi-
cialajojn, k . t.p. de pasinta jaro. Ankaŭ la
starigo de EKI. Oni plue petis la ĉeestan-
tajn geamikojn diri, kion ili plej titis en
'56 kaj kion ili ne ŝatis dum tiu jaro. Kion
ili volas aŭ ne volas per la jaro '57, por
ke la komitato, kun ĉies helpo, faru sian
eblon por kontentigi ĉiujn.

La 22an de decembro, la grupo partopre-
nis al la Zamenhofa festo, organizita de
EKI.

 mond. Dek ek-
zempleroj de la estas haveblaj
por 25 cendoj. Oni povas mendi per
poâtkonto 65.76.64 de „Esperanto" Eind-
hoven, Schoutobrocksetveg 70 ail per

en sama valoro EN koverto ĉe la se-
kretariino 	 la L.K.K., F. Andrea-
straat 1, Eindhoven.

KOMUNIKOJ
La L.K.K. decidis, lafi peto, arangi la

balon ne je dimanéo sed je sabato.
Ni petas specialan atenton por la

ekskurso al Oistervvijk. konigas al vi
ion tipe-brabantan, tiel la naturbelon
kiel la brabantan panmangon.

Programo de la venonta] kunvenoj
eiulunde, je la 20a h., en „MIDI-BOURSE"
(Ia etaĝo), 35. rue de France (Suda Staci-
domo), Tel, 22.46.29.

Februaro: la 4an: Parolata jurnalo: la
flan: Parolado de F-ino Obozinski pri „La
Ruda Kruco"; la 18an: Perfektiga kurso de
S-ro Vanderstempel; la 25an: S-ino Castel
gvidos Karnaval-vesperon,



kaj ni alian
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BIBLIOGRAFO
WILLIAM AULD. LA INFANA RA-

20. Poemo en 25 ĉapitroj. Antaiipa-
rolo de John Francis. Eldonis J. Re-
gulo, La. Laguna, Kanariaj Insuloj;
1956. N-ro 7 el la belliterat ura serio
„Staf eto", broŝ., 104 p. x 22,5.

Prezo : 95 b. fr.

Oni povas riproĉi al la Esperanto -

poezio, ke gi rampas laŭ rutine tradi-
ciaj vojoj, ĉiam kaj por eterne tiklan-
te ĉiutagan emociiĝemon aŭ patose
pinĉante la kordojn de sia liro por
laŭdegi la mistikajn ecojn de Lingvo
kaj Movado. Oni povus riproĉi, ke ĝi
mizere lamas, obstine saltetante laŭ
antikviĝintaj ritmoj kaj melodioj, —
bedaŭri, ke ĝi ne sampaŝas kiel la na-
cia poezio daüre penanta por trovi
novajn fontojn, neiritajn vojojn. Pro-
von de renovigo prezentas la „Stafe-
to" per ĉi tiu sia sepa numero, tiel
pluportante la torĉon de la Esperan-
to-belliteraturo.

La Infana Raso jam ne estas lute
nekonata. Dum la Universala Kon-
greso en Zagreb, 1953, la juĝa komisi-
ono pri belartaj konkursoj distingigis
la samtitolan enkondukan „kanton"
per la plej alta premio por la origi-
nala poezio. De tiam la poemo kon-
siderinde ampleksigis. En 25 subdivi-
doj (ĉu ni nomo ilin „kantoj"?) la
aŭtoro disvolvas kelkajn aspektojn
el sia pli ĝuste cerba temo: konside-
roj pri la homvivo ĝenerale, pri sia
propra homvivo speciale.

Kio, laü la kompreno de la aŭtoro,
estas homo en la evoluiĝo de la sur-
tera vivo? Sensignifa ĉenereto, ape-
naŭ perceptebla punkteto, nura okul-
tiko. Mil jaroj kaj miljaroj pasis de
kiam la vivo ekaperis. Tamen ni ne
povas fieri pri progreso de nia civili-
zo :

„de nia praamebo ĝis
vi — sekundpaso ;

apenaü vojkomence sin
trovas nia gaso.''

Povra infana raso, kiun la spertoj
ne instruas, aü almenaŭ tiel malmulte
instruas, — kiu daŭre baraktas en
murdaj disputoj, en kruelaj militoj.
Tamen ĉiuj homoj estas fratoj: la sa-
ma sango pulsadas en niaj vejnoj,
„nin ambaŭ kreis iam la sama ingve-
notiko." Dume la homo maŝine obeas
la blindan peladon de siaj prainstink-
toi : sinkonservo, sinreprodukto. Blin-
de li pluiras, forĝas novan ĉeneron
en la rasa vivo. Tiel plenuminte la
celon, li malaperu.

Tamen al la aŭtoro restas brileto
de optimismo, li ankoraŭ ne rezignas
pri sia fido je pliperfektiĝo de la homa
kondiĉo, „se niaj posteuloj nur estos
pli sinceraj":
„mi kredas pri la bonvolo

de l' homaro,

Robote li vivas :
„Dum tuta vivo karbon mi ŝovelis
ke povu ia granda forn' funkcii,
sed kion tiu funkciigo celis
ne scias mi, kaj ne deziras scii."

(Nu, ĉu vi ne aŭdas sordine: „Dek -

ses tunoj..." ? )
Foje li ribelas kontraü la morna

grizeco de la ekzistado, plongi li vo-
lus, kaj tuj, en la ĝuojn de la hodi-
aŭo, ĉar
„pinĉas l' orelon Morto:

„Vivu, ĉar venas mi."
Bela ja estus la vivo, se la homo

mem ne ĉiun belon venenus :
„Ho bela mondo, kiun la

homo detruas,
plago de l' universo

tuberkulozo de l' tero"...
Laŭinstinkta kontribuo al la plenu-

mo de la celo, al la vivteno de la
Taso, neniel satigas la aspiron al fe-
liĉo,
„ĉar nia MI bezonon por

pli ol tio sentas :
ekzisto komen-

cas min teruri —
solvon ne

trovas ... ol forkuri
superstiêojn,

kruelon kaj doloron
kaj sklave ni diigas, nu,

Kriston aŭ Laboron..."
Eĉ pri religio la homoj sin inter-

turmentas, kvankam pri Dio
„nia kompren' sumigas je ... nenio :
konjektas oni, kaj por sia solvo
pretendas pravon de perfekta scio."
Tamen... „ĉu koncernas la najbaron

se kredas mi laŭ propra teoremo?"
Plej granda konsolo ĉerpas la poe-

to el amo: amo al sia panjo kiun la
vivo misuzis, amo al sia infano, kaj
precipe amo al sia kunulino. Pleje
ĝuos la leganto tiun kvinan kanton,
lian Altan Kanton. Ci ja pleje sonas
ĝenerale home. Obsede li amas la
karulinon, anime, korpe. Li antaŭ-
scias, ke la publiko ofendigos: „Kan-
to vin oni nomos erotika". Tamen
animo sen korpo estas nenio. Plie, C'u
ni ne adoru diajn farojn? Nu, „Li
kreis nin kaj niajn konturarojn". Ar-
de kaj plej sincere soras lia kompleta
homa sopiro al la ununura elektitino.
La kelkloke iom tro kruda envortigo

Miriga Memorkapablo
Estas konate ke la Sankta Patro

Pio XIIa posedas rimarkindan memor-
kapablon. La sekvanta rakonto ates-
tas pri tio.

Antaŭ nelonge Lia Sankteco akcep-
tis Grafon d'Ormessonn, frato de la
Franca ambasadoro ĉe la Sankta Se-
ĝo. La Papo konis lin kiel knabon.
Li tiam estis apostola nuncio en Mun-
keno kaj estis foje invitata al tag-
mango ĉe la d'Ormesson-oj, kiuj tiam
logis en Bavarujo. Post la manĝo la
infanoj ricevis permeson saluti la
honorgaston. La malgranda d'Ormes-
son tamen salutis la ĉefepiskopon Pa-
celli en tre familieca maniero: „Bon
jour, mon vieux": (bonan tagon, mal-
junulo). La ĉefepiskopo kore ridis.

Nun, kiam antaü nelonge, Grafo
d'Ormesson envenis la Papan salonon
por aŭdienco, li aŭdis la Papon bon-
venigi lin per la saluto: „Bonjour,
mon vieux". Mirigite li suprenrigardis
kaj renkontis la petole ridantajn oku-
lojn de la Papo.

Frato Arni

de lia korsento tamen — kaj kiel do-
mage — rompas plenan gueblecon.
Estas ja aferoj kies armo paligas,
se tro realisme nomataj. Ankaŭ ĉc
nepruduloj.

Ne ĉiam la senco de la poemo es-
tas travidebla. Ci male plurloke efi-
kas enigmo, svarmigante demandosig-
nojn antaŭ la mirigita leganto. Se
gi celis fariĝi eksterkutime malfacila
verko, fermita al ordinara poeziaman-
to, gi plene sukcesis. Pretermezure
sukcesis. Kompreneble, oni ne kritiku
la aŭtoron, se li trafosas memoron aü
subkonscion, se li fidele skizas siajn
reagojn antaŭ spertoj registrataj dum
sia vagado tra la mondo, aŭ se li alu-
das legajojn hazarde falintajn en li-
ajn manojn.

Poeto tutsimple sekvas nekontraŭ-
stareblan impulson al kreado, neglek-
tante la leganton. Lia sendiskuta raj-
to. Eĉ se pro tio la leganto ne, aŭ
nur parte, komuniiĝas kun li en la
guado de la belo.

Cu ni mallaŭdu, ekz., la sesan kan-
ton pro tio, ke ĝi mirige efikas kiel
surrealisma pentrajo de Salvador Da-
li: kun ĝiaj detalaj frape precizaj kaj
majstre finpentritaj, dum la senco de
la tutajo nekapteble eskapas ?

Interkrampe: la ilustrajoj de P. La-
valle, ŝajne neniel rilalantaj al la en-
havo de la verko, impresas same avan-
gardaj kaj avantage kongruas kun
ĝia spirito.

La celo de la eldonanto estas alia:
prezentante la verkon al la publiko,
li zorgu ke gi estu plejeble ĝuebla.
Necesas klarigoj, komentarioj : legan-
to ja ne estas vivanta enciklopedio.

(daŭrigo sur p. 7)

Sipheroino
Ni ĉiuj legis kun konsterno pri la ka-

tastrofo de Andrea Doria. Nun, kiam la
raportoj pri savklopodoj kaj la tragedi-
aj horoj sur la ŝipo elĉerpigis, ni aŭdas
tie aü tie, kelkajn precizajn detalojn.

Amerika Katolika semajnĵurnalo, al-
juĝis, laŭ insisto de multaj savitaj pa-
sageroj, la nomon „Liner Heroine" al
Fratino Kallistus de Sankto Jozefo, de
Londono, kiu logas en monahinejo de
la Kanada Provinco Ontario.

Ŝi travivis la ŝipkatastrofon, kiam ŝi
revenis de vizito al Romo. La tentoj da
savitoj, post feliĉa hejmenveno, dankis
kaj laŭdis la Fratinon pro ŝia kuraga
sinteno dum la angoraj horoj sur la ŝipo.
Tuj post la kolizio kaj dum la timigaj
horoj kiuj sekvis, ŝi aenĉese instigis al
kvieto kaj kuragigis siajn kunvojaĝan-
tojn kiuj trovigis en granda danĝero.
Multaj atribuas al la kuraga sinteno de
Ia Fratino, la fakton ke ne ekestis pa-
niko. ŝenĉese ŝi estis en aktiveco ĉe
virinoj kaj infanoj. kondukis ilin al
pli alta parto de la ŝipo, kiam la mina-
cantaj ondoj jetiĝis sur la kliniĝantan
fcrdekon, ŝi restis ekzemplo de kvieto
kaj sereno. Dum la ĉeestantaj sacerdo-
toj rapide aŭdis multajn konfesojn, ŝi
kviete recitis la Rozarion kaj per laŭta
voĉo porpetis al Dio por kvieta maro
kaj rapida helpo. Frato Arni

(daiarigo de p. 6)
Car kiu rekonus Grabowski en la

kvarlinia biografio de XVI, se ia ha-
zardo ne estus lin gvidinta al la kon-
cerna artikolo de la EncikIopcdio de
Esperanto? Kiom estus informitaj pri
la unuaj balbutsonoj de la prahomo
SAL.BER.JON.ROŝ., se dank' al simi-
la hazardo ili ne estus trafintaj la te-
orion de Marr, trafoliante la „Reto-
riko-n" de Lapenna? Al kiom la nura
titolo „Les Sylphides" sugestus la pri -

muzikan preferon de la poeto, se ili
ne jam posedas la Chopinan baleton
en sia kolekto de gramofondiskoj ?
Kiel identigi kun Cengis Kan la sova-
ĝan konkiranton, galopantan ira la
stepoj meze de milita tumulto? Cu
vere la kondamnitaj bildoj de Law-
rence estas tiel konataj, ke la aludo
.senplie klarigas ? Kiun admiratan
skulptiston trafis samspeca cenzuro ?
Kiu estis Fahey, Orsipo, Newell ? Kaj
la listo de sfinksajoj ne elĉerpiĝis.

La leganto staras same senhelpa
antaŭ netroveblaj vortoj: adolte, ela-
no, saŭdada, betelĝuzo, akvo-sion, f ra-
gila, degni, lingamo, bobeli. La poeto
pliriĉigu sian lingvon se neceso lin
devigas, sed la eldonanto ne lasu en
embaraso.

La poemo abunde pruvas, ke la
aŭtoro lerte estras la teknikon de la
versfarado, kiam li konstruas plurajn
kantojn laŭ la tradicia recepto de re-
gula ritmo, apogata de puraj rimoj,
La natura malriĉeco de Esperanto je
puraj rimoj tie kaj ĉi tie korektigas
laŭ ekzemplo de la budapesta skolo

per parencrimoj (tromboitrompo, p1e-
numiĝisisufiĉis, k.t.p., eĉ signoj/stig-
moj). Ankaŭ preskaŭrimon ni trovas:
tamen/malamon. La VI-a kanto bele
ilustras la uzon de la agordo: nigraj/
ograj, muronjmoron, ostoj/bestoj: k.s.
Nur la XIX-a apostrofas la finan sila-
bon por formi ascendajn piedojn. Sen-
dube tiu versformo ne ĝuas la favo-
ron de la aŭtoro.

En aliaj kantoj forestas rimoj kaj
severa ritmo. La IX-a ekz. sonas kiel
prozo. Se ne estus la tipografia aran-
ĝo, giaj seke informantaj citaĵoj vere
sentus sin fremdule en poemaro. Sa-
ine por XIII.

La eksperimentado ne ĉesas tie :
ellaso de interpunkciaj signoj, apliko
de tipografiaj artifikoj rememorigas
pri la tekniko de nia Paul Van Ostai-
jen en la intermilita periodo. Sed la
provo almenaŭ havas la meriton mon-
tri, ke Esperanto taŭgas por novigaĵoj
tiel bone kiel la naciaj lingvoj.

Vortludojn la aŭtoro ne malesti-
mas, li ne kaŝas tiun ŝaton:
„lingvo sen vortludoj mortnaskigus".

Ni ne silente preterpasu la IV-an:
satiron pri generaloj, politikistoj kaj
pastroj kiuj asertas ke milito necesas,
ke nur per malamo ni venkas mala-
mon. En tiu burleskajo la aŭtoro ler-
te aliformigas la vortojn, tiel suges-
tante mokajn kromsignifojn, kiuj sub-
streku lian amaran ironion.

Sume, La Infana Raso estas kuraga
provo adapti la Esperanto-poezion al
lasttempaj tendencoj en la naciaj lite-
raturoj. Inter la ne ĉiam laŭ arta 'id-
punkto egalvaloraj kantoj kulminas
I, V, XXV. Kelkaj duontuŝas la limon
de la kompreneblo, de Ia ĝueblo,...aü
gin transiras, eĉ por la „elito" de la
poeziamantoj kiun la verko speciale
volas tuŝi. En W. Auld ni ĝoje salutas
promesplenan poeton, kies kariero es-
pereble brile disvolvigos. La eldonajo
estas bone prizorgita kaj plaĉaspekta:
la famo de la „Stafeto" ne plu estas
farenda. Sed tre dezirindas, ke la
klariga listo estu pli ampleksa. Ne
unualoke por solvi enigmojn leganto
malfermas poemaron.

F. Couwenberg.

LA KREDO DE BARA . ' U ' LLAH.
(Venkis Shogi Effendi, Gardanto de la
Bahaa Kredo. 4 p. 22 x 28) .

Kvar pagoj koncize informas pri la
esencaj principoj de la Bahaa Kredo
kiun fondis Bahii 'u' llâh (la Gloro de
Dio) ĉirkaŭ la mezo de la XIX-a jar-
cento en Persujo, nin konatigas kun
giaj tri ĉefaj figuroj kaj ĝia nuna ad-
ministra organizo, kiu disbranĉiĝas al
ĉiu kontinento de la mondo.

La Bahaa Kredo nomas sin Mondre-
ligio kaj proklamas, ke ĝi estas esence
supernatura, supernacia kaj senpolitika.
ôi ne celas detrui la jam ekzistantajn
grandajn religiojn, sed, male, akordigi
ilin ĉar ĉiuj estas Di-devenaj kaj iliaj
instruoj facetoj de unu sama vero. C i

Hungara Rifuĝinto
Jenan sciigon ni ricevis:

Mi es-
tas juna profesoro (22 j.) pri pentrado,
desegnado, arthistorio kaj ankaŭ bio-
logio. La Esperantan lingvon mi ler-
nis en 1949 kiam nia lando ne ŝatis
gin. Tial mi devas illegale lerni ĝin
en la hejmo de Julio Baghy. Depost
tiam mi restis en varma interrilato
kun li. Ankaŭ li ekzamenis min kiam
mi akiris diplomon pri Esperanto-in-
struado. Depost du jaroj mi estas (pli
bone: estis) dejoristo en edukejo de
1-iungaraj ŝtatfervojoj. Tie mi instru-
is nian Esperanto-lingvon al 50 kna-
boj kiuj ekhavis poste vastan interna -

cian korespondadon. Lastfoje mi estis
en Budapest en kunveno de Esperan-
tistoj je 18a de Oktobro, kie mi eksciis
ke Julio Baghy kaj Ludovik Manton
(ĉefsekretario de Hungarlanda Espe-
ranto-Konsilantaro) faras trisemajnan
rondvojaĝon en Ĉeho-Slovakujo kaj
Folujo. Do kiam 22-23an de Oktobro
eksplodis la nacia revolucio, ili ambaŭ
estis en Celio-Slovakujo. Ci-tiu estas
mia lasta scio pri Julio Baghy.

Mi estas nun en „Lager" pro kura-
cista ordono kaj kun granda fervoro
mi lernas lingvojn Italan kaj Germa-
nan. Mi petas vin, ĉu eblas sendi al
mi kelkajn Esperantajojn? kaj eble
vortarojn Itala-Esperanto ; Esperanto -

Itala kaj Germana-Esperanto; Espe-
ranto-Germana.

Mi salutas vin ĉiujn tutkore kaj an-
taŭdankas pro via afableco.

Stefano MGrocz
Fiüchtlingslager 313 111/62
BELLINZONA Svisn jo.

Noto de la Red. Aukaü de alia
flanko ni ricevis la saman informon
pri nia samideano Julio Baghy, sed li
faras al si zorgojn pri sia filo, kilt
trovifjis ĉe eksplodo de la revolucio
en Budapest°.

Alia Hungara samideano sciigis ke
li ĉion perdis dum la sangaj lagoj en
Budapest kaj li demandas urĝan hel-
pon, se tio eblas, en materialo vesta-
ĵoj kaj nutrajoj. Pro F. Iszo Laszlo
BUDAPEST 8 Bezeredi-utca 10-II.22,
Hungarujo.

subtenas la unuecon de Dio, ordonas
senantaüjuĝe serĉi la veron, proklamas
la principon de egalaj rajtoj. Kvankam
lojalaj al siaj respektivaj registaroj,

sekvantoj ne hezitos subigi ĉiajn
apartajn interesojn al la superaj inte-
resoj de la unueca tuthomaro. La Ba-
haa Kredo instigas al adopto de inter -

nacia helplingvo. al kreo de institucioj
kiuj starigu ĝeneralan pacon.

La „broŝuro" estas senpage havebla
ĉe f-ino Roan U. Orlotï, 31, Nahanton
street, Newton Centre 59, Mass., Usono,
kiu prizorgis la Esperanto-tradukon.

Fr. C.

ke iam pasos kruelo kaj amaro,
ke iam venos la regno de l' ratio ;
sed multaj larmoj necesos antaŭ tio."
Tamen, ne sen amaro li konsciiĝas

ke
„nek vi nek mi ĝisvivos

la maturigon,
necesas jarmiliono."
Dume la sorto senkompate muelas

la homon :
„La karuselo de vivo giras freneze :
labori por mangi, kaj por

labori mangi."

tedajo de l'



LISTO DE LA MEMBROJ-KOMERCISTOJ
Antverpeno

,In 't Duifken" (S-ano Paesmans), Lge Koepoortstr. 64: Kostumoj (5 0/0 rab.)
Vino Max Bolsius, Diepestraat 58-60, Antverpeno: Kuirejilaro. Tel. 32.57.85
M. Philips, Karel Rogierstr. 1, Antverpeno. Korsetoj - Rab. 5-10% por la membroj.
P. van der Hoydonck-van den Buys, Kapelsesteenweg 549, St. Mariaburg.

ŝuoj - Teksajoj - Mercerajoj. Tel. 74.27.86
J. Montmirail, Korternarktstraat 53, Berchem. Arhitekto. 	 Tel. 39.58.66
Morris de Ketelaere, Oostenstraat 25, Antverpeno. 1 7Iemiaĵoj. Tel. 39.17.09
S-ino Henny Jacques - de Ketelaere, Beeldekensstr. 31, Antverpeno. Gramofonaj

diskoj por m eminstruado. Tel. 33.75.38
Roger Jaumotte, Cyriel Buyssestr. 44, Antv. Anoncoj en tagjurnaloj. Tel. 37.4714
K. Amerijckx, Melgesdreef 40, Merksem. Centra Hejtado. 	 Tel. 45.81.07
R. De Soete-Vanistendael, Damtruggestraat 234, Antv. Okulvitroj  - -- Rab. 5 0,0
CL. Peeters, Onderwijsstraat 68, Antverpeno. Apotekejo. 	 Tel. 35.40.67
Firmo van Iseghem & Verstraeten, St. Bernardse steenweg 631, Hoboken.

Vitrajoj - Speguloj - Tel. 37.88.20
J. van Nereaux, Sterstraat 1, Antverpeno. Viandisto. Tel. 39.55.81
H. Peeters, Vordensteistr. 58, Schoten. Ingen.: Neon-lumo, Reklamoj. T. 81.48.47
H. Jacques, Lange Beeldekensstraat 31, Antverpeno. Presajoj. Tel. 33.75.38
Verdijek, St. Rochusstraat 174, Deurne. Ciaj asekuroj kaj hipotekoj. Tel. 39.06.07
P. Peetman, Volkstraat 34, Antverpeno. Fumajoj -- Pantorioj. Tel. 37.62.55
Y. Ameryekx, Helmstraat 154, Borgerhout. Peltaĵoj
M. Blajwas, Simonsstraat 40, Antverpeno. Frizisto. 	 Tel. 32.13.18
A. van den Neste, Deurnebaan 30, Merksem. Presad -inkoj. 	 Tel. 45.78.59

Brueo
Marcel Poupeye, Elf Julistr. 32. 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. 	 Specialajo: naturŝtono 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 15.26.01
Farmaciisto N. Nelis, Meise 59.13.73
„BONBONS SWINNE", 77, rue de Nieuwenhove 44.57.36
Imprimerie Lielens, 18, rue de la Princesse 21.10.98
CARRELAGES „Carrart", 19, avenue de Saxe 21.74.49
Viajn MEBLOJN ée S-ro Weyn, aeetu rue Destouvelles, 57 15.96.97
Libroj, Publikajoj, jurnaloj, F-ino Kestens 24, rue Bodenbroeck 11.71.03
Tinkturejo, senmakuligejo „TEX" 11, Av. du Couronnement,

Woluwe St. Lambert 70.75.82

KOMERCISTOJ kiuj senkoste propagandas por Esperanto per reklamoj en siaj butiko j
G. Baeten, Belpairestraat 53, Berchem. Tel. 39.22.81. Frizisto par sinjorinoj
„De Boerinekens" (Clem. Van Hassel) . Estro de la trinkejo en la Flandra Operdomo
A. Roels, Montignystraat 155, Antverpeno. Ledaj artikloj-Selisto. Tel. 37.14.07
G. Goemaere, P. Genardstraat 39, Antverpeno. Speciejo, laktejo
Vandersmissen, Kampioenstr. 11, Antverpeno. Paperajoj, parfumajoj
Van Kerckhoven, Grote steenweg 63, Berchem. Fornoj; forgajoj
R. Schoerdijk, Oude Vaartplaats 34, Antverpeno. Snuroj ; lignaj ŝuoj ; lanternoj

gardenilaro
Butiko Angora, (galerio), Huidevettersstr. Antverpeno. Luksaj pantofloj, sportŝuoj
Librejo Schuttershuf, Schuttershofstr. 36, Antv.: luo, aĉeto, vendo de libroj
Vojag-agentejo Pier Busseti, Hopland 5, Antv.: privataj kaj grupvojaĝoj
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1957
Estimataj gelegantoj, jen ni staras

denove antaŭ la disvolvigo de nova
jaro, kaj ni ĉiuj jam estas scivolaj pri
tio kion ĝi por nia movado alportos.
Ni ĉiuj havas niajn atendojn, sopirojn
kaj esperojn sed kiom da ili en la ve-
nonta jaro plenumigos, ni ne povas an-
taŭvidi. Pli facile estas de la sojlo de
la nova jaro jeti rigardon returne en la
pasintan jaron por superrigardi kion
la jaro 1956 portis al nia movado en
la tuta mondo kaj en nia lando speci-
ale.

N u, se ni estas bone informitaj ni
devas konstati ke la forpasinta jaro
por nia movado en tute kaj speciale
por ĝi en nia lando ne estis tiel fa-
vora kiel oni povus deziri. Grandaj
manifestacioj ne okazis, la alfluo de
kursanoj estis ĝenerale tre malgranda
kaj do ne mirige ke la nombro de
membroj tute ne aŭ nur malmulte
kreskis por ne diri ke ĝi maikreskis.
Nia afero en la Eüropa Konsilantaro
gis nun fiaskis. La Lingva Kongreso
en Arnhemo ne donis multajn rezul-
tatojn. En multaj lokoj nia afero
stagnis kaj tiel ni povus daŭrigi.
Kompreneble oni demandas al si, kio
povas esti la kaŭzo de tia situacio. Nu,
sincere dirite, ni opinias ke en multaj
asocioj la gvidantaro fariĝas tro mal-
juna. Se oni ne perdis la idealismon
por nia afero ili tamen perdis la ne-
cesan energion por daŭrigi la laboron
tiel entuzisame kaj persiste kiel ili fa-
ris tion antaŭ dudek aŭ tridek jaroj.
Certe estas ankaŭ kialoj, kiuj kuŝas
sur la socia kaj ekonomia terenoj sed
ilin oni povus venki se nur estus sufi-
ĉe da entuziasmo. Ĉu la jaro 1937 al-
portos ŝanĝojn en tia situacio ? Ni,
ne scias, sed forte esperas tion. Laŭ
nia opinio ni devas ankoraŭ pli multe
contentrigi niajn klopodojn al la ju-
nularo kaj do al la icrnejoj. Tial es-
tas necese trovi la plej bonan vojon
por atingi la geinstruistojn kaj pere
de ili la gelernantojn. F. W.

„Nuntempa 3u1gario"
De la 1.de januaro 1957 en Sofio

komencos aperi granda monata revuo
„Nuntempa Bulgario."

tiu kajero ampleksos 32 pagojn kaj
havas kovrilojn. La revuo estos re-
daktata nur en Esperanto. Ci estos
riĉe ilustrita kaj presata sur luksa pa-
pero, formato 21 x 26 cm.

„Nuntempa Bulgario" ne estos po-
litika revuo. Ci enhavos materialojn
pri la bulgara lando kaj popolo, pri
ĝiaj kulturo, arto, literaturo. C;iu ka-
jero enhavos rakonton, sportrubrikon,
filatelian angulon, multajn karikatu-
rojn. Krome, la revuo publikigos Es-
peranto-novajojn pri la en- kaj ek-

sterlanda movadoj, leterojn de espe-
rantistoj, recenzojn, anoncetojn pri
korespondado.

La abonkotizo por unu jaro (12
kajeroj) estas nur, 4 ned. guld., 50
belgaj frankoj.

La unike bela ,.NUNTEMPA BUL-
GARIO" estos vera perlo de la Espe-
ranto-gazetaro. Cia malaltega prezo
ebligas al ĉiu samideano aboni ĝin !

Abonoj peras:
BELGA ESP.-INSTITUTO
Oostenstraat 26, Antverpeno

Anonco
S-ro Kazimierz Badowski, L.S.C.,

- Konarskiego 52 m 9 - KRAKOW
(Pollando) deziras ricevi el ĉiuj lan-
doj la plej lastajn ilustritajn fabrik-
katalogojn de trikfabrikajoj (ĉefe tiuj
faritaj per „Elastic"-maŝinoj), nome:
viraj, virinaj, infanoj (precipe suĉin-
fanoj) subvestoj kaj vestoj. Mi vo-
lonte rekompensos la kostojn al la
sendintoj laŭ ilia deziro kaj premios
la plej belajn el la senditaj katalog-
kolektoj per valoroj kaj luksaj Pol-
landaj esperanteldonajoj.
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