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Familio kaj Asocia Vivo.
Ekzistas malbonaĵo pri kiu la edziniĝintaj estas respondecaj, nome ĉar ili retenas sian edzon de ĉiuj socialaj kaj eĉ katolikaj laboroi.
Mi konas junajn virojn, kiuj antaŭ sia edziĝo estis fervoraj servantoj de la bono. Ili estis laboremaj — kaj ne simple honoraj -- anoj
de studkluboj, asocioj, kongresoj. Mi vidis tiujn samajn junajn virojn
post sia edziĝo forlasantaj unu post la alia sian socialan laboron.
La antaŭa arda sindonemo ŝajnis anstataŭita per bedaŭrinda egoismo.
La edzino ofte estas kaŭzo de tiu ŝanĝo. Si volas sian edzon tute por
si. Si diligente atentas, ke oni ne forprenu lin de ŝi. Cu li deziras
ĉeesti kunvenon ? Si ekĝemas : „Cu mi do devas pasigi ĉiujn vesperojn sole ?" Si ne estas edziniĝinta por vivi en soleco
Kaj la edzo, por ne ĉagrenigi sian edzineton, rifuzas la inviton
kaj restas hejme. Kaj ĉiujn laborojn, kiuj estis ardigintaj lian junecon,
kiuj estis gardintaj lin kontraŭ multe da danĝeroj kaj kiuj havigis
al li nekompareblan memrespekton, li forlasas.
Tiu ĉi edzino komprenas nek sian socialan rolon, nek la taskon, kiun ŝi devus plenumi ĉe sia edzo. Anstataŭ estingi la fervoron
de sia edzo, ŝi devus preni sur sin la konservadon en lia entuziasma
koro de tia sankta fajro. Kio fariĝos el niaj socialaj asocioj, se tiuj
ĉi jam ne povas fidi je la sindono, la sperto, la noblanimeco de la
edziĝintaj viroj ? Se tiuj laboroj postulas de juna familio la oferon
de kelkaj horoj, la edzino devas libere kaj tutkore konsenti pri tio,
pripensante, ke ŝia devo tie ĉi, kiel ĉie, akordiĝas kun ŝia intereso.
Nele.
!
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La Flandra Estonteco
de August Vermeylen.
Alta nacia kulturo ne plu povas ekzisti, kiam samtempe ĝi ne
estas Eŭropa.
La situacioj ŝanĝiĝas de jarcento ĝis jarcento. Ni batalas por
io tute alia ol la teksistoj kaj drapistoj en 1302a. Ni mem volas
esti historio.
Historio ja estas ŝanĝado. Eĉ la ecoj de la „pento" aŭ la
„raso" aŭ kiel ajn vi volas tion nomi, ne ĉiam restas la samaj.
Nia estinteco ne ligas nin, kaj kiel ni ekagus en ĉi tiu tempo, se
ni volus evoluigi nian civilizacion nur el tio, kio ŝajnas al ni, en
nia estinteco, kiel eksterordinare „Flandra"? Ni havu antaŭ ĉio
niajn okulojn pretaj por la nuna realeco.
Kreskas nun, pli kaj pli, la konscio inter la homoj pri pli gravaj rilatoj ol la „naciaj". Pro la rapideco de la interrilatoj, la granda disvastigo de la presita vorto, la konstantaj rilatoj inter la diversaj landoj, ĉiam iĝas al ni pli klare, ke ekzistas ĝenerale Eŭropa civilizacio. Nenia intelekta fluo, kiu ne baldaü transondas ĉiujn
limfostojn. Ideo ne pagas doganimposton, estas tuj dissemata en tuta
Eŭropo kaj ĉie, kie Eŭropa energio, kiel en neniu antaŭa epoko
ĉien disvastigata, aliigas malnovajn mondojn. La evoluo de la scienco
kaj eĉ de la arto estas multe pli Eŭropa ol nacia. La intelekta historio
de aparta popolo ne plu formas tutajon. Estas ja fakto, kit' altiras la
atenton : ne plu estas ideo, kiu povas nei ĉiun solidarecon kun la Eŭropa ideo, al kiu la Eŭropa civilizacio ne kunlaboris.
Sed por esti Eŭropanoj ni devas antaŭ ĉio esti io.
Tiel longe klare esprimita origineco, propra esprimo de propra
estado mankos al tiom multaj inter ni
Tiel longe ili daŭrigos nur vivi de Franca civilizacio. kiun ja eĉ
la plej Francigitaj neniam kapablos alproprigi al si entute;
Tiel longe ili nur estos reflekto de civilizacio, kiu ne harmonias
kun ilia plej profunda kaj plej plena estado;
Tiel longe ilia bastardita duonsekseco ilin kondamnas je senpovo ; unuvorte, tiel longe ili ne estos si mem, ili estas nenio.
Mi ŝatas homon, kiu estas, kio li estas; kio vi estas en la fundo,
vi devas esti entute.
Kio estas pli mizera, ol Flandroj, kiuj estas „formataj" per la
platigmuelilo de Francigita instruado kaj ne scipovas esprimi sin konvene nek per la Flandra nek per sia mallerte imitaĉata Franca lingvo ? Ridindaj en Francujo kiel en Nord Nederlando, ili prave es-
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tas pritraktataj kiel neplenaĝaj infanoj, kiuj ne rajtas kunparoli, kie
plenkreskuloj estas parolantaj.
Kie estas ilia libereco, tiu certa kaj eleganta facileco por paroli kaj agi, kiam la plej propra, la plej reala kuŝas en ili forgesita,
mizera kaj senfrukta, superkreskata de parazitkreskaĵo ?
Kiom ili utilas al la universala civilizacio? Certe estas homoj,
kiuj kreskigas abundan belecon el la plej senfrukta tero ; estas feliĉuloj, kiuj fariĝis pere de pli alta edukado, homoj sentantaj sin entute Francaj aŭ Flandraj ĝis en la medolo : sed ili estas ĉi tie nur
kelkope; la komuneco ne kunvivas kun ili. ili ne sentas sin sur sia
loko. Kiam en ĉiu lando eksusuras voĉoj, kiuj miksiĝas kaj sonas
tra Eŭropo kiel „sama melodio kun aliaj vortoj", tiam ĉiam silentas
la voĉo de la Franca--Flandra komuneco.
Kiam ni posedas nin mem. tiam ni ja malfermu ĉiujn fenestrojn,
tiam ni kapablas kontraŭstari trabloveton. Sed nun ni devas kontraŭstari tro unuflankan influon ; ke la vento ankaŭ blovu el la sudo,
bone, sed tinue ni pli firme staru sur la kruroj, por ke ĝi nin ne
forblovu.
Donu al la popolo ĝian lingvon, por ke ĝi sentu sian indecon ;
donu al ĝi ĝian lingvon, per ke ĝi evoluu laŭ la bezonoj de sia propra estado ; donu al ĝi ĝian lingvon, ĉar per la lango la ideoj malligiĝas, ili ricevas formon, ili iĝas vivo, kiu disvastiĝa s ; donu al ĝi
ĝian lingvon, por ke ĝi fine parolu kaj komprenu : kaj la larĝe-disvivantaj ideoj de la nuna tempo , ĝia dubo. kiu celadas pli alten,
ĝiaj vortoj pri batalo kaj espero, susuros tra tiu tuta popolo, ne
plu nur je la supraĵo, ĉe la „bonhava burĝaro , sed en la tuta
socio, en la urboj kaj en la kamparo, vekigos la senvoĉajn, neuzitajn, atendantajn (ortojn, la kernsanajn (ortojn, kiuj iam aliformos
ĉi tiun vivon.
Cu pro tio ni ne plu legos Francajn librojn? Sed ili estas nun
malpli ŝatataj ĉi tie ol en Holando, kie la instruado estas tute Nederlanda. Cu ni forigos la Francan lingvon trans la limon? Senespere
forpuŝi la Francajn spirittendencojn? Kiel tio estus ebla en nia tempo ? Sed ni ne degenerus per la Franca lingvo same kiel la Holandanoj. Kun pli granda distingopovo ol nun ni nur enigus en nin la
Francajn ideojn, sed ankaŭ havus pli intiman intertuŝiĝon kun la
literaturo, la arto, la scienco, la socia tendenco, la tuta originale riĉa
vivo de nia Batava „malantaŭlando"; kaj same kiel Nord-Nederlando,
kiu devas iĝi por ni ĉiam p'i fortika dorsapogo. ni starus, mi diru:
ni staros, pro la pli facila lernado de la Angla kaj Germana lingvoj, ne plu surdaj kaj blindaj antaŭ la grandaj Ĝermanaj civilizacioj
"
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el Oriento kaj Okcidento. El ĉiuj ĉielanguloj la vento blovos freŝe
kaj klare super niaj nun tiel dormemaj kampoj.
Flandrujo, — ne! Grand-Nederlando ! Kiom bela ĝi kuŝas tie
en Eŭropo, inter la plej grandaj nacioj, ĉe la kunfluo de la Germanaj, Francaj, Anglaj spiritfluoj ? Per la kono de la Nederlanda
kaj Franca lingvoj ni posedas la ŝlosilon por la Germanaj kaj Romanaj lingvoj, nia intelekto estas ekzercata per la apudesto de la
Romana kaj Germana idemondo. Nia destino estas, enradikiĝintaj
en propran teron, ankaŭ aliigi en ni je propra vivo la kulturvivon
de niaj najbaroj. Kaj ĉar nun ĉio kunlaboras. la pli memstara
agado de la Flandra spirito, la riĉa evoluo de niaj industriaj kaj
komercaj (ortoj, la kreskado de nia forte organizata popolmovado,
oni povas kompreni, kia rolo povas esti ludata en la pligrandiĝo
de la ĝenerale Eŭropa civilizacio de „int•rlando" kiel la nia ? Nia
estonto grandparte dependas de la ĝisfunda Flandrigado de Flandrujo.
Kaj pro tio, resumite en du linioj : por esti io ni devas esti
Flandroj. — Ni volas esti Flandroj, por iĝi Eŭropanoj.
Tradukis Fr. Mortelmans.

Flandra Kanto Esperantigita.
VI FIERU.
Teksto de Pol de Mont.

Muziko de Lod, Mortelmans.

Fierec' nobligas virojn,
Nur antaŭen kaj fieru,
ilin kronas .la liber' !
batalant' por ideal';
Malfortigas pionirojn
kontraŭuloj ja koleru,
ora la sklavecdanĝer'.
vi ne timu en batal' !
La anim' libera mokas
Venĝan glavon vi preferu,
pri altrud' de fremdide';
alten flirtu la standard' !
por popol' kaj rajt' ĝi vokas :
Nur antaŭen kaj fieru,
„nur antaŭen, haltu ne !"
vi, fidela avangard' !
„Nur antaŭen kun fiero"
de l' prapatroj rava kant' ;
nur antaŭen kun fiero,
jen deviz' de l' batalant'.
Pri mokantoj ne atentu!
Cu minacu vin mizer',
ĉu sur gorĝ' vi glavon sentu,
nur antaŭen kun fier' !
Tradukis Juul Karnas.
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Flandra Ligo Esperantista.
La seĝoj ĉirkaŭ la granda tablo estis
ĉiuj okupitaj dum la kunveno de la 30a. de
Novembro. Ĉar la prezidanto ne povis ĉeesti
la kunvenon (la Sinjoro denove ĵus estis beninta lian familion per fortika filino !) estis la
vicprezidanto, kiu okupis lian lokon.
Dum la tuta mateno estis priparolataj
la statutoj kaj organizo de la Flandra Esperanto-Instituto. Nia Kortrijka samideano Debrouwere, kiu nur depost kelka tempo prenis
sur sin la organizon de tiu Instituto, venis kun
tute finlaborita agplano kaj samkvalitaj statutoj.
ESPERANTISTA Li ĉiujn mirigis per la jam de li farita laboro kaj pruvis, ke li estas kiel gvidanto de
la Instituto „the right man on the right place". La statutojn, kiuj
jam aperis en la ŝtatgazeto, ni publikigos baldaŭ en „Flandra Esperantisto".
Posttagmeze la Aalstanoj submetis la provizoran programon
de sia kongreso; niaj legantoj povis en nia antaŭa numero juĝi pti
ĝia allogo.
Poste oni ankoraŭ parolis kaj diskutis pri diversaj propagandmanieroj, i. a. per radio, sed saĝe decidis meti tiun punkton sur la
tagordon de la sekvonta kunveno kaj intertempe bone pristudi la
aferon.
Dum ĉi tiu kunveno ni faris denove gravan paŝon antaŭen:
la Flandra Esperanto-Instituto havas statutojn, do ekzistas kaj, pri
tio ni estas certaj, en Kortrijk ĝi florados en bona tero !

LIGO

La sekvonta kunveno de la Ligo okazos dimanĉe la 8an. de
Februaro kiel kutime en Gent, je la 9 1/2a. h. matene en la kafejo
„Comte d'Egmont", Katalonjestraat, 1.
Tagordo : 1. Raporto antaŭa kunveno; 2. Ricevitaj kaj forsenditaj leteroj; 3. Propono pri honorprezidanteco de la Ligo ; 4. Aalsta
kongreso; 5. Propagandmanieroj; 6. Diversajoj.
La grupoj aŭ membroj de la Ligo, kiuj dezirus meti iun punkton ĉe la tagordo, estas petataj averti la sekretarion.
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Ni kun plezuro sciigas niajn geamikojn, ke post la Liga kunveno de la 8a. de Februaro okazos intima kunestado en nia sidejo.
Estas salono tie kun scenejo kaj fortepiano kaj . . por ĉi tiu fojo
la Flandrema Grupo Esperantista el Antverpeno zorgos por skema
programo; kunlaborado de aligrupanoj kompreneble estos bonvena.
Do bone notu vian lastan vagonaron, por ke . . . vi ne maltrafu ĝin
.

La sorto de 1' Militvunditoj.

!

MONDLITERATURO.
WANG PEN(3, LA NAMA SOCIOLOGO, PROPONAS AL LA IMPERIESTRO
LA SOLAN EBLAN RIMEDON POR PLIBONIGI LA SORTON DE LA
IMPERIA POPOLO DE
PAUL ELDRIDGE. *)

Leginte la surskribojn
Sur la tomboj
De l' Grandaj kaj Malgrandaj Mortintejoj,
Wang Peng konsilas al la Imperiestro
Mortigi la vivantojn
Kaj revivigi la mortintojn.
Esperantigis Jan van Schoor.

Larmoj.
La ĉielon nuboj kovras,
Terenfalas pluvogutoj,
Knabinet' ĉe tombo ploras,
Fluas pluvo kaj la larmoj.

Mortis dum milit' la patro,
Orfa nun l' infano estas,
Plore al patrina amo
La infano nun sopiras.

Flustras vento pri patrino
En la tero nun kuŝanta ;
Flugis al ĉiel' l'animo
La infanon postlasanta.

Povas trovi ne konsolon
Ĉe la tombo de l' patrino;
Doloreg' krevigas koron,
Altenflugas la animo.

Falas pluvo sur la teron
Kaj infanon ĉe patrino,
Flustras vento Dian benon
Pri infano kaj patrino
.. .

Sabato.
*) PAUL ELDRIDGE naskiĝis en Philadelphia en 1888. Li estas la
aŭtoro de interesaj poemoj kaj rakontoj kaj estas nuntempe profesoro
de Franca lingvo en New-York.
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La mondmilito 1914-1918 postlasis 20.000.000 (dudek milionojn) da invalidoj, kiuj ricevas de la ,,dankema patrujo" pension
tro malgrandan por vivi kaj tro grandan por morti de ĝi; tial
la plimulto el la invalidaj militintoj estas devigataj almozpeti; Ci tio okazas en ĉiuj militintaj landoj.
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Militservrifuzo internacia Devo.

*)

Publika parolado, farata dum la „Sontagsberger Konferenz"
de la „Internacio de l' Militservkontraŭstarantoj" en Vieno, la 3lan.
de Julio 1928
de
Prof. D-ro JOHANNES UDE, EL GRAZ.
Estas kun granda ĝojo kaj granda entuziasmo, ke mi, katolika
pastro kaj profesoro en la kristana etiko, parolas en ĉi tiu internacia
demonstracio de miltservrifuzantoj. Ne por ataki vin kaj klopodi por
konduki vin al pli bona vojo, sed por certigi vin, ke ankaŭ mi estas
ne nur konvinkita kontraŭulo de la milito, sed ankaŭ radikala militservrifuzanto. Mi estas militservrifuzanto, ĉar mi estas homo. ĉar mi
estas kristano, sed precipe ĉar mi estas katolika pastro ; tio signifas, ke mi volas esti fidela disĉiplo de mia granda Majstro : Jesuo
Kristo. Pri la demando de la militservrifuzo, mi konsentas unuanime
kaj sen rezervo kun vi ĉiuj, malgraŭ ke aliflanke niaj aliaj intencoj
eble multe diferencas. Mi opinias, ke la militservrifuzo nuntempe,
laŭ mia vidpunkto, do tiu de la katolika moralo, estas sankta konsciencdevo, ĉar :
La katolika moralo kondamnis ekde la komenco ĉiun maljustan
militon. Nu, kiam estas malpermesita kaj peka fari maljustan militon,
la sekvo estas, ke la konscienco de la filoj de popolo, kiu faras tian
militon, severe devigas ilin rifuzi ĉiun militan servon. La ka:olika
moralo — mi nur bezonas citi nian plej grandi n teologiiston, sankta
Thomas el Aquino — instruas ankaŭ, ke ne povas ekzisti milito, kiu,
konsiderata objektive, estas justa por la du partioj. Almenaŭ unu
el ambaŭ partioj militas maljuste. Mi diras almenaŭ unu partio, ĉar
la milito povas ankaŭ esti maljusta ambaŭflanke. Do, en ĉiu milito,
almenaŭ unu el la partioj ne nur rajtas, sed havas la moralan devon
rifuzi militservon. La anoj de la partio, faranta maljustecon, devas en
ĉiuj cirkonstancoj rifuzi la servadon. Laŭ la katolika moralo, en ĉiu
milito devus esti estintaj multaj militservrifuzantoj.
Sed mi diras ankoraŭ pli : ĉiufoje la Katolika Eklezio devus esti
tuj malpermesinta al siaj anoj, apartenantaj al la partio de la maljuste militantaj, partopreni la militon. Tamen ni travivis ĝis nun ĉiam
la bedaŭrindan fakton, ke la katolikoj, same kiel la ne-katolikoj,
estis ambaŭflanke instigataj al la milito, ke ili estis devigataj ambaŭ*) El „Katholieke Stemmen tegen den Oorlog". Eld.: G. Raven,

Meulewiekelaan, 2, Bussum-Nederland. Prezo : 3 frankoj.
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flanke pro motivoj religiaj. precipe per alvoko al la soldata ĵuro. partopreni al la organizita hommortigo. Objektive okazis do ĉiuokaze
unuflanke ĉiam grandega abomena maljusto.
Se iu kontraŭdiras, ke la katolika moralo tiam mankis al sia
devo, tiam mia respondo estas: la katolika moralo estis ĉiam instruanta la justan teorion, sed praktike la reprezentantoj de la moralo, resp.
la katolikoj, same kiel la ne-katolikoj, mankis kaj mankas ankoraŭ
hodiaŭ al sia devo. La kulpon de ĉi tio oni ne devas ĉiam serĉi en
malico, sed plej ofte en manko de klara juĝo; la kulpo troviĝas
en la terura senkritikeco, la grandega tradicia amassugesto de la
koncepto „justa defendmilito kaj justa atakmilito", kiu kaŭzas konfuzon en la kapoj kaj de kiu la laikoj kaj pastroj estas ĉiam denove la
viktimoj.
Kvankam oni ĝis nun estas erarinta en niaj vicoj, oni estonte
ne povas refali en la saman eraron. Tial ni, kiuj konscias pri la vero,
devas per sistema propagando zorgi. ke la militservrifuzo iĝas, ĉe la
partio faranta maljustan militen, memkomprenebla devo. Kiam nun
in kontraŭdiras: la ordinara homo tamen ne povas juĝi Cu milito
estas justa jes aŭ ne, tiam la respondo devas esti : tiam almenaŭ la
gvidantoj de la popolo, unuavice la pastroj, devas esti kapablaj juĝi
pri la justeco de la milito. kaj devas okaze de maljusta milito instrui
al la kredantoj, ke militservrifuzo estas grava konsciencdevo. Ci tiu
ideo al multaj unue povas ŝajni nekomprenebla kaj terura. Sed la
terureco troviĝas en la rigidaj kaj per la tradicio falsigitaj konceptoj.
kiuj ĝis nun estas akceptitaj de preskaŭ la tuta civilizita mondo.
Car ĉiu el la militantaj partioj kompreneble ŝajnigas kvazaŭ ĝi faras justegan militen. Citi el la partioj, kiel la sperto instruas al ni,
kulpigas la kontraŭulojn. Kontraŭ tio mi deklaras publike kaj kun
plena konvinko, ne tienante kian ajn danĝeron ligata al tio :
Inter la kulturŝtatoj nuntempe ja ne plu ekzistas justa milito.
Tial la anoj de certa ŝtato ne nur havas la rajton, sed la sanktan
devon, rifuzi jam je l' komenco ĉiun militservon. Rifuzo de ĉiu
militlaboro estas nuntempe internacia devo. Ci tiun veron precipe ni,
katolikaj pastroj, devas kaj povas enmarteligi en la spiritojn en la tuta
mondo kaj ja de sur la predikseĝo en la nomo de Kristo. En lernejoj
kaj en kunvenoj, per libroj kaj gazetaro, ni devas senĉese ripetadi :
pravigebla milito ne plu estas ebla inter kulturpopoloj, do militservrifuzo estas sankta devo.
Mi demandas: kiel popoloj, kiuj per siaj nekristanaj agadoj
kaŭzas konstantan militdanĝeron, kiel tiaj popoloj povas laŭvere
diri, ke ili faras justan militon? Kiu kulpas pri la milito, neniam po129

vas havi la rajton ĉe sia flanko. Kiu ĉirkaŭrigardas ĉirkaŭ sin trovas
en la ĉie reganta kapitalisma produktadsistemo, la nesociala luksmontrado. la alkoholismo, tiom da simptomoj pri la kompleta senpovo de la registaroj kaj popoloj por kontentigi eĉ ĉe siaj propraj samlandanoj kaj ŝtatanoj la primitivajn postulojn de homamo
kaj justeco. Ni do plej bone silentu pri ilia sintenado kontraŭ la
anoj de aliaj ŝtatoj. Se la nomitaj rnisuzoj ne estas sufiĉe konvinkaj, oni rigardu nur la troan uzadon de nikotino, la timigan pligrandiĝon de la libervola naskolimigo, la maltrankviligan disvastiĝon
de la seksmalsanoj, la en diversaj ŝtatoj ekzistantan reguligon de la
prostituo, la avidon, la ĝuemon, la malŝparemon, la teruzurpon
kaj la el tio devenantan loĝejmizeron, la partipolitikon kaj la deziron
al potenco. la religian hipokritecon kaj socialan mensogon, la malsincerecon de la diplomatoj, la milionojn kaj milionojn da difektitaj
kaj ruinigitaj vivoj.
Estas unuvorte la neado de Mateo 25, 31-46, estas la neado
de Kristo, estas la malobservado de la postuloj de homamo kaj
justeco ĉe ĉiuj niaj ŝtatoj kaj popoloj, kiuj, tiel en la ŝtato kiel en
la interrilatoj de la popoloj, ebligas la opiniojn, kiuj neeviteble
kondukas al la armado kaj milito. La profito ja estas ĉe la flanko
de la monmagnatoj kaj la fabrikantoj de militiloj. Kaj la kompatindaj, trompitaj popoloj, kiuj ankaŭ per sia nesociala lukso kaj sia
nesociala produktado estas kunkulpaj je la milito, estas trompataj de
la militinstigantoj ; ili devas por la patrujo militiri kontraŭ malamiko, kiu malkonsentas al ili ilian lokon sub la suno !
Ho, vi kompatindaj, trompitaj, misuzitaj popoloj! Estas via
propra ĝuemo, kiu kun la kapitalisma sistemo, kaŭzas la militon kaj
por kiu vi oferas vian vivon !
Homoj ! Kristanoj! Katolikoj! Aŭskultu! Nuntempe ne plu ekzistas justa milito ! — La tuta mondo komprenu ĉi tion. Ekmarŝu
kontraŭ la kapitalismo kaj kontraŭ la ĝuemo! Al ĉiu estu donata tiom,
kiom li bezonas, kaj la militado estos finita. Soldatoj el la tuta
mondo! Forjetu viajn armilojn! Rifuzu ĉie militservon kaj faru
organizitan, akran batalon kontraŭ la nesociala ĝuemo!
Rifuzu militservi kaj la militindustrio malaperos! Ĝi tuj disfalas,
kiam ne plu estas trovebla laboristo, kiu volas produkti kanonojn
kaj gasbombojn. Kiu nun fabrikas ilojn por la hommortigo, kiu
donas sian laboron al la militindustrio, estas kunrespondeca pri
ĉiuj abomeno kaj teruro de la sekvonta milito. Ĉie militservrifuzo
kaj la ekzistantaj armeoj malaperas, kaj la milionoj da homoj, kiuj
per tio liberiĝos, povos fari utilan laboron por la bono de la popolprospero.
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Militservrifuzo — kaj la multekostaj militministrejoj, kiuj organizas la malbenitan militarismon sur la lando kaj sur la maro, povas esti forigataj. Nur perfidulo de l'popolo, nur perfidulo de l' homaro, perfidulo de Kristo, povas defendi la hontmakulon de nia tempo, militŝiparon kaj armeon. Si vis pacem. para pacem — se vi volas
pacon pretigu vin por la paco, efektivigu la pacon per pacaj laboroj.
Tiuj paclaboroj estas ja : la batalo kontraŭ la kapitalismo, kontraŭ
ĉiu nesociala ĝuemo kaj kontraii ĉiu nesociala produktado, laŭ Mateo
25, 31-46, kaj kune kun ĉio tio konsekvenca kaj energia rifuzo de
ĉiu militservo. Per la armilo de la militservrifuzo ni kapablos likvidi armeon kaj militŝiparon. Per la armilo de la senperforto ni
sukcese venkos la krudan perforton kaj ĝiajn reprezentantojn.
Venu, junuloj kaj maljunuloj! Ne demandu : kion oni diros ; faru
simple vian devon ! Ni perage konfesu nian opinion ! Kaj se necese
ni estos martiroj por nia sankta afero. Nia ekzemplo pli kaj pli
progresigu la militservrifuzon. Ni anstataŭu la krudan armilperforton per la pacema interkonsiliĝo, anstataŭ la malamo ni regigu
amon kaj justecon, anstataŭ la militarismo sur lando kaj sur maro
ekregu la fakta Kristanismo.
Militkontraŭbatalantoj el la tuta mondo -- tial mi staras en la
nomo de Kristo ĉe via flanko. Mi estas militservrifuzanto el la
plej sincera, arda konvinko. Tute konscia pri mia granda respondeco mi ĵetas la postulon de militservrifuzo malgraŭ ĉiuj cirkonstancoj
en la mondon. Militservrifuzo estas nuntempe internacia sankta devo.
Tradukis Leo Calloens, Aalst.

Subteno por nia revuo.
R. Van Schamelhout, 25.— ; Avarulo, 20.— ; Cigano, 15.— ;
Een belga in vier veranderd, omdat de Vlaamsche esperantisten ook flink strijden tegen de oorlogsvoorbereiding, 20.— ; H.
Peeters, 15.— ; Piet, 20.— ; L. Morael, 10.— ; Bassleer, 10.—;
L. Pevernagie, 15.—
Maristoj ne estas riĉuloj,
Sed por celo kiel la via,
Volonte ĉiam donas
El malfermita monujo sia : 150.--- ;
Ward C., 25.— ; J. Van Deun, 20.— . R. De Beule, 5. — ;
J. P. , Flandra Esperantisto, 15.-- ; monkolekto dum la kristnaska
festo de „La Rekta Vojo ", 26.80 ; Mart, 10.— ; Jan, 10.-- ; entute :
411,80 frankoj.
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Vlaamsch-Esperanto Samenspraken.
Het huis, de meubelen.
Ik heb zoo even een huis gehuurd.
Met een tuin. Met twee verdiepen.
Een eetzaal.
Drie slaapkamers op het Zuiden.
Met elektrisch licht.
Een groote keuken.
In onze kamers bevinden zich :
een piano. tafels, stoelen,
armstoelen, leunstoelen,
tapijten, bedden, dekens,
lakens, kussens, schilderijen,
kasten, spiegels, bloempotten.
vazen, glazen, bierglazen,
wijnglazen, schotels, borden,
een koffiekan, lepels, vorken.

La domo, la mebloj.
Mi ĵus luis domon.
Kun ĝardeno. Kun du etaĝoj.
Manĝsalono.
Tri dormoĉambroj je la sudo.
Kun elektra lumo.
Granda kuirejo.
En niaj ĉambroj troviĝas :
fortepiano, tabloj, seĝoj,
brakseĝoj, apogseĝoj,
tapiŝoj, litoj, litkovriloj,
littukoj, kusenoj, pentrajoj,
ŝrankoj, speguloj, florpotoj,
vazoj, glasoj, bierglasoj,
vinglasoj, pladoj, teleroj,
kafkruĉo, kuleroj, forkoj.

DIVERSAĴOJ.
Atentu. — La domnumero de nia redaktoro kaj administranto
ŝanĝiĝis : anstataŭ 149 1 estas nun 131 1.
Literatura agado. — Ofte okazas, ke diversaj esperantistoj
tradukas la saman novelon aŭ romanon. Tio estas energiomalŝparo.
Por malebligi laii povo la duoblan tradukadon de verkoj el
la Flandra literaturo, ni petas la samideanojn sciigi al Flandra
Esperanto-Instituto, Marckesteenweg, 18, Kortrijk, kion ili jam
tradukis aŭ intencas traduki.
La Internacia Cesh- Instituto de Esperanto. — El la la.
kaj 2a. bulteno de la Instituto ni notas, ke ĝis la 30a. de sept.
la Instituto donis al 21 personoj en 10 landoj rajtigon al gvidado
de Ce kursoj. La rajtigo ne signifas tion, ke la Instituto prenas
sur sin respondecon pri la laboro de la rajtigitaj personoj. La Instituto garantias nur pri tiuj instruantoj, kiujn ĝi aparte rekomendas
al la kursaranĝantoj. Personoj dezirantaj ricevi rajtigon aŭ rekomendon bonvolu turni sin al la Instituto.
Instruistoj estas serĉataj en pluraj landoj. Personoj kapablaj
al sukcesa kursgvidado kaj pretaj al tia laboro en eksterlando,
bonvolu sendi sian proponon al la Instituto. Estas postulata
perfekta uzado de Esperanto kaj lerteco en kursgvidado kaj en
diversaj propagandaj laboroj.
La 3a. Internacia Kurso de Andreo Ĉe okazos dum Julio
1931 a. en Krakow, antaŭ la Universala Kongreso de Esperanto.
La adreso de la Instituto estas : Oostduinlaan, 32, Den Haag.
-
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Inter Ni.
El Ronse. — La Paca Stelo. — La grupo ĉiam regule kun
venas ĉiun merkredon ; same la kurso ĉiam regule estas daŭrigata
de s-ro De Boes. La kunvenoj kaj kursoj estas bone ĉeestataj kaj
la fakto, ke Kubano, Aŭstro kaj Rumano aliĝis al la grupo, havigis
al ĝi internacian karakteron. La novjara festeto, al kies organizo
ĉiuj fervore kunhelpis, iĝis io unika.
El Kortrijk. — La 7an. de Januaro okazis la ĝenerala kun
veno por parta reelekto de la komitato. S-ano Misschaert nun
funkcios kiel sekretario.
La vicprezidanto, je l' nomo de la estraro, prezentis tagordon
decidanta e.ksiĝon el „Belga Ligo Esperantista", kion ĉiuj ĉeestan-toj aprobis.
Jen sekvas la teksto :
„La Esperantista Grupo Kortrijk ;
Konsiderante ke la evoluo de la enlanda esperanto-movado
estigis situaciojn ne ekzistantaj je starigo de la Kortrejka grupo
kaj ĝia aliĝo al „Belga Ligo Esperantista" ;
Konsiderante ke „Belga Ligo Esperantista" ne plu prezentas
ian ajn utilon nek intereson por la aliĝintaj grupoj;
Konsiderante ke fakte la grupo jam ne plu havas rilatojn kun
„B. L. E." kaj ke la tri membroj ankoraŭ abonitaj al „Belga
Esperantisto" deklaras rezigni el ĝi pro nericevo de la bulteno malgraŭ pagita abono;
Decidas:
Repreni sian liberecon kaj eksiĝi el „Belga Ligo Esperantista".
En la sama kunveno la membroj de U. E. A. decidis proponi s-anon Raoul Vanfleteren kiel loka delegito, anstataŭ s-ro Vanbiervliet, eksiĝinto.
Por la 1-a de Marto estas projektita festeto, okaze de la fino
de la publika kurso.
La venonta ĝenerala kunveno okazos merkrede 4an de Februaro je la 20-a en kafejo „De Tuin". Jam de nun ĉiu propagandu persone por varbi novajn gemembrojn.
El Meenen. — Dimanĉe, 7an. de Decembro, estis malfermata
la unua publika esperantokurso en la urba lernejo, Stacistrato.
Dudek gelernantoj sin prezentis: tute neatendita sukcesu, kiam
oni pripensas, ke antaŭ kelkaj monatoj oni neniam estis ion aŭdinta
pri Esperanto en ĉi tiu urbo.
Kelkaj Kortrejkaj samideanoj ĉeestis la malfermon, kiun faris
s-ro Debrouwere.

-

-
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Ni plej multe gratulas nian amikon Depypere, U. E. A.-delegito en Meenen, kiu prizorgis la tutan organizon, kaj nia deziro
estas, ke li baldaŭ sukcesu fondi aktivan grupon.
Nun kiam ni konkiris novan Flandran urbon, ĉu ni ne sukcesus antaŭenpuŝi nian marŝadon ĝis Ieperen ? Gheluwe ni jam
atingis : kuraĝe antaŭen por disrompo de la fronto !
El S- ta Nikolao. — Al Triumfo. — Dank' al la klopodoj
de kelkaj geamikoj, la grupo nun posedas belan kaj riĉan bibliotekon enhavanta diversspecajn librojn. F-ino Algoet afable akceptis sin okupi pri la biblioteko; eblajn donacojn oni sendu al ŝia
adreso : Kalkstraat, 1, Sint - Niklaas, Waas.
La lasta ĝenerala grupkunveno denove montris la vere Zamenhofajn sentojn, kiuj regas en la grupo. Multnombre ĉeestata, la
kunveno decidis pri kelkaj ŝanĝoj de la regularo. La grupo ankaŭ decidis aboni la reaperintan revuon .,Literatura Mondo" kaj teni
ĝin je l' dispono de la membroj. Novaj membroj estis akceptataj
kaj ni antaŭvidas bonan venontan grupjaron.
Ni eksciis, ke la liberala biblioteko en nia urbo enhavas
esperantajn librojn kaj ke per cirkulero al la geinstruistoj la komitato
i. a. atentigis pri la graveco de Esperanto. Ekzistas do nun tri
bibliotekoj en nia urbo, kie oni povas prunti esperantajn librojn :
la urba, la liberala kaj tiu de „Al Triumfo."
La Kristnaska festo bonege sukcesis. La supra salono de la
„Rubenspaleis" estis plenplena : krom la membroj ĉeestis geamikoj
el Aalst kaj Antverpeno. S-ro Mohin aŭdigis kelkajn belajn muzikaĵojn kaj f-ino Vervloet kaj s-ro De Kegel deklamis. Du lotumadoj okazis: unu por ĉiuj ĉeestantoj kaj unu nur por Al Tri umfanoj. La kursgvidanto, s-ro Mortelmans, ricevis nome de siaj gelernantoj de fino Truyens belan kristnaskan donacon. La prezidanto de la grupo. s-ro Verbrugge, dankis la kunlaborantojn kaj ĉeestantojn per entuziasma paroladeto. Ankoraŭ longe la Al Triumfanoj restis kune gaje babilantaj, kiam la aliurbaj samideanoj estis
jam forveturintaj.
El Aalst.— Pioniro. -- La unua Kristnaskofesto de „Pioniro"
estis vera sukceso. La multnombra ĉeestantaro varme aplaŭdis la deklamojn de s-roj Pevernagie kaj Neirinckx kaj la kantojn de kelkaj anoj
el nia kantrondeto. Poste okazis la disdonado de la premioj, pendigitaj ĉe belornamita Kristnaska arbo; la viroj denove havis ŝancon:
la firmo Vander Elst estis donacinta 50 paketojn da cigaredoj kaj do
ili povis lumi laŭdezire. Estis tre malfrue kiam oni disiris, ĉar dum la
agrabla kunestado, kiu sekvis la feston, oni forgesis, ke la tempo ne
haltas .. .
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El Antverpeno.— Flandrema Grupo Esperantista.— Kun
plezuro ni eksciis, ke en Gent fondiĝis grupo kun sama nomo kaj
sama celo kiel niaj. Al niaj Gentaj gefratoj, ni deziras bonan
sukceson por ilia laboro kaj promesas nian laŭpovan helpon.
La Kristnaskofesto iĝis sukcesego dank' al la penado de la
virina elemento de la grupo. La alloga salono de 1' „ Antverpena
Kafejo" estis plenplena je grandaj kaj malgrandaj geamikoj de la
grupo. Ne la malpli grandan parton de la sukceso akiris la geartistetoj f-inoj Sebregts kaj Van Schoor kaj la f-oj Arthur Théry kaj
Herman Van Schoor per kantado kaj deklamado. F-ino Gaby
Broekaert ai:idigis kelkajn belajn muzikaĵojn kaj s-ro Verschueren
ĉarn'is ĉiujn per sia sonanta baritonvoĉo ; f-ino Vervloet deklamis
infanfabelon kaj f-ino Germaine Dockx kantis kristnaskkanton de
Verhaeren.
Dum la paŭzo ĉiuj infanoj, kiuj jam estis ricevintaj donacon
povis partopreni senpagan lotumadon. Poste estis la vico de la grandaj : unue oni disdonis la kristnaskajn donacojn, kiuj estis amase alvenintaj por geanoj kaj geamikoj de la grupo. Plej kontenta ŝajnis
nia kasisto, kiu inter amaso da aliaj donacoj. ricevis belan... monŝranketon.
Ankaŭ la lotumado postulis multe da tempo ĉar estis tiom da
premioj, i. k. estis multaj faritaj de membroj mem. Ĉiuj forlasis la
feston kun gaja mieno kaj peza ŝarĝo kaj gratulante la Flandreman pro ĝia unika Kristnaskofesto...
La 14an. de Januaro ni komencis novajn kursojn en nia sidejo
„Pannenhuis", Conscienceplein, 3, de la 7a. ĝis la 8a. kaj de la 8a.
ĝis la 9a. Niaj amikoj varbis en niaj spiritparencaj rondoj novajn
gelernantojn por tiuj kursoj.

Bibliografio.
(Ni recenzas duope senditajn verkojn, unuopajn ni citas.
Ĉiu verko estas havebla ĉe Flandra Esperanto Instituto.)
-

La granda leĝo de resaniĝo de E. Geraldine Owen, tradukis M. S. Rutter. Eldonis: London Unity Centre, 78, Lancaster
Gate. London W. 2. l2 paĝoj; 12 1/2x15 cm. Prezo : I svisa franko.
Wien kaj Niederósterreich. Sub ĉi tiu titolo jus eldonis la ..Komisiono por fremdulfrekvento de la Liglandoj Wien kaj Niederisterreich"
(Malsupra-Aŭstrio) 16paĝan falditan gvidfolion kun bela titolbildo kaj 27
en la teksto troviĝantaj arte reproduktataj fotobildoj pri vidindajoj
en Wien kaj Niederósterreich. La teksto entenas precizajn informojn
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pri ĉio sciinda por vojaĝanto per fervojo aŭ aŭtomobilo, pri vivkostoj en Wien, pri potagaj programoj de l' vizitanto kaj pri la belajoj de la ĉirkaŭaĵo. Ĉi tiu belega gvidfolio certe estas taŭga por
allogi ties posedantojn al vizito de la ĉefurbo Wien kaj la lardo
Niederósterreich. Speciale la alilandaj samideanoi povas esti certaj,
ke ili ĝuos ĉie en la rondo de esperantistoj la plej koran akcepton kaj
gastamon.
La Esp. traduko el germana originalo, farita de reg. kons. H.
Steiner, prez. kaj fondinto de I. E. M. W. estas perfekta.
La gvid folio estas senpage ricevebla por lilandanoj pere de
E.
M.
W, aŭ rekte ĉe la Komisiono por fremdulfrekvento, MesseI.
palast. Wien VII.
Amatora Iluziisto. Facilaj iluzioj priskribitaj en Esperanto
Stenografio Duployé Flageul de Magi Emulo. Eldonis : Esperanta
Stenograifio. 16 paĝoj; 11 x 16 cm. Prezo: l respondkupono.
Esperdona Islando de Jak. De Vreese, S. P.; esperantigita de
Fratulo Floriano. Eldonis Espero Katolika, 22, Cours Albert-Premier,
Paris-VIII. 40 paĝoj ; 12 x 18 cm. Prezo : 5 fr. fr.
Jen libreto, bele ilustrita, pri la malgranda Islando, kiu certe
interesos la Flandrojn. Oni scias, ke la insulo havas nur 95.000 enlo
ĝantojn. kvankam ĝi estas pli ol la duono pli granda ol Nederlando kaj Belgujo kune. Tiu malgranda popolo fidele gardis sian lingvon, havas propran universitaton kaj iĝis eĉ en 1918 memstara
reĝo'ando.
La aŭtoro precipe priparolas la agadcn de la Rom-katolikaj
misioj en Islando, kie la nombro de Katolikoj estas tre malgranda.
Konturo de Oomoto, dua eldono.— Eldonis: Oomoto-Propaganda Oficejo, Kameska, Kiotu-hu, Japanujo. 20 paĝoj; 11 x 15 1/2
cm. Prezo nemontrita.
„La lumo el oriento!" jen la devizo staranta sur la libreto, kiu
enhavas la portreton de Nao Deguĉi, fondintino de Oomoto, kaj
aliajn ilustrajojn. Ne estas mirinde, ke en la postmilita Eŭropo - ne
nur ekonomie kaduka, sed ankaŭ spirite - kelkaj en sia malespero
sin alkroĉas al la Orienta mistikismo, kaj speciale al religio kiel
Oomoto, kiu promesas „efektivigi ĉielregnon surteran".
-

NE ATENDU ĜIS LA LASTA MOMENTO
POR ALLÔ! AL LA 2a. FLANDRA
KONGRESO DE ESPERANTO EN
AALST. VIDU LA PROVIZORAN
PROGRAMON EN NIA ANTAÜA NUMERO

9111

1317

