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Letero de Profesoro Albert Einstein
al la Konferenco de la Internacionalo de Militrezistantoj

(Lyon, Francujo, la. - 4a. de Aŭgusto 193»

Mi alparolas vin, delegitoj de la Internacionalo de Kontraŭ
militistoj, sidantaj en Konferenco en Lyon, ĉar vi reprezentas la
movadon, kiu plej certe forigos militon. Se vi agas saĝe kaj kuraĝe, vi
povos fariĝi la plej efika grupo de homoj en la plej granda homara
penado. Viaj reprezentatoj, en 56 landoj, posedas eblan potencon pli
grandan ol la glavo.

Ĉiuj nacioj en la mondo parolas pri malarmado. Vi devas konduki
ilin al io krom parolado. La popoloj devas elpreni ĉi tiun aferon el la
manoj de ŝtatistoj kaj diplomatoj. Ili devas firme preni ĝin en siajn
proprajn manojn.

Kiuj pensas, ke la milito jam estas forigita, vivas en paradizo de
sensaĝuloj. Frontas nin hodiaŭ militarismo multe pli potenca kaj
detruebla ol la militarismo, kiu kaŭzis la katastrofon de la Granda
Milito.

Ci tio estas la farajo de registaroj. Sed inter la popoloj la ideo
pri militrezistado disvastiĝas. Vi devas kuraĝe kaj batalelvoke propa-
gandi la ideon. Vi devas persvadi la popolojn preni en siajn proprajn
manojn la malarmadon kaj deklari, ke ili ne plu partoprenos militon

militpreparon. Vi devas alvoki la laboristojn de ĉiuj landoj, ke ili
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rifuzu unuece fariĝi la iloj de hommortigaj interesoj. Estas junuloj kaj
viroj en dekdu landoj, kiuj estas rezistantaj konskripcion (deviga
militservo), rifuzante fari militservon. Ili estas la pioniroj de senmilita
mondo. Ĉiu sincera amiko de la paco devas subteni ilin, kaj helpi veki
la moralan konvinkon de la homaro kontraŭ deviga militservo.

Mi aparte alvokas la intelektulojn de la mondo. Mi alvokas
miajn kunscienciŝtojn, ke ili rifuzu kunlabori en esplorado por militceloj.
Mi alvokas la pastrojn, ke ili serĉu la veron kaj malkonfesu naciajn
antaŭjuĝojn. Mi alvokas la verkistojn, ke ili deklaru sin klare.

Mi alvokas ĉiun gazeton. kiu fieras pri ŝia subteno de paco, ke
ĝi kuraĝigu la popolojn rifuzi militservon. Mi petas la redaktorojn, ke
ili frontu le eminentulojn per la nekaŝema demando : „Kie vi staras ?
Cu vi devas atendi ĝis ĉiuj aliaj malarmas antaŭ ol formeti viajn
militilojn kaj etendi la manon de amikeco ?"

La nuntempo ne estas okazo por ruze prokrasti. Vi estas aŭ por
aŭ kontraŭ la milito. Se vi estas por milito, vi devas kuraĝigi sciencon,
financon, industrion, religion kaj laboron uzi siajn povojn por fari vian
nacian armadon kiel eble plej efikaj kaj mortigaj. Se vi estas kontraŭ
milito vi devas kuraĝigi ilin rezisti ĝin ĝis la fortlimo. Mi alvokas al
ĉiu leganto de ĉi tiuj vortoj, ke li faru ĉi tiun grandan kaj definitivan
decidon.

Nia generacio paŝu la plej grandan antaŭpaŝon ian de la homaro
faritan ! Ni donacu al niaj posteuloj la netakseblan donacon de
mondo, en kiu la barbarismo de la milito por ĉiam malaperis. Ni povas
tion fari se ni volas. Nur bezonas, ke ĉiu malamanto de milito diru
kuraĝe, ke li ne plu akceptas militon.

Mi alvokas ĉiujn virojn kaj virinojn, eminentajn kaj neeminentajn,
deklari antaŭ ol kunvenos la tutmonda Malarmado - Konferenco en Geneva
en Februaro, ke ili rifuzos doni ian helpon al milito aŭ militpreparo en la
estonteco. Mi petas, ke ili diru tion skribe al sia registaro kaj enregis-
tru tian decidon per skribo al mi, dirante ke ili estas tion farinta.

Mi atendas ricevi milojn da respondoj al ĉi tiu alvoko. Ili devus
esti adresitaj al mi ĉe Cefoficejo de War Resisters' International, 11
Abbey Road, Enfield, Middlesex, Anglujo.

Po r . ebligi efikan plenumon de ĉi tiu granda penado, mi rajtigis
la starigon de la ,, Einstein War Resisters' International Fund"
(Einsteina Kaso de Internacionalo de Kontraŭmilitistoj). Donacoj al la
kaso estas sendeblaj al la kasisto, W. R. I., 11 Abbey Road, Enfield,
Middlesex, Anglujo.

(Subskribita) A. EINSTEIN.

3a Flandra Kongreso de Esperanto
Kortrijk-Pentekosto 1932

La 7 an. de Junio pas. la kongreskomitato jam kunvenis por
pridiskuti la provizoran progranion.  Jen la skizo, kiun jam de nun ni
povas konsideri kiel bazon de la kongreso :

Kortrijk - La Belfredo

Sabate : Interkonatiĝvespero.
Dimanĉe : Diservo kun prediko kaj kantoj en Esperanto. -

Oficiala akcepto en la urbodomo - Kunveno kaj laborkunsido en la
festsalono de la urbodomo. - Festeno. - Digesta promenado al la monu-
mento de la Oraj Spronoj, kie okazus la komuna fotografado. - Kon-
certo en la urbodomo. - Balo en la nova festsalono de la urba teatro.
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Lunde : Vizito xl la muzeoj, la sonorilaro, kaj se eble al la
ekspoziciaj salonoj de giganta fabriko de luksaj mebloj, la plej granda el
Eŭropo. - Komuna demokrata tagmanĝo.  - Promenado kaj vizito de la
ĉefaj vidindaĵoj : la beginejo, la antikva preĝejo de l'S-a Virgulino, la
„Broel"-turegoj ; - apud la rivero Leie estos klarigata la industrio de
lino, kiu vivigas preskaŭ la tutan Kortrijkan regionon ; - promenado al
la belega urboparko, kie eventuale okazus „adiaŭa dancado" en la
kafejo de la parko.

Pro diversaj kialoj necesas, ke ĉiuj esperantistoj helpu al la sukceso
de nia 3a.

Por la Flandra Esperanto -movado ĝi devas signifi gravan antati-
eniron; por la Kortrijka grupo, kiu apenaŭ dum kvar jaroj ekzistanta
jam konkeris markantan lokon en la nialanda movado, ĝi devas esti
niaflanka montro, ke la Flandraj esperantistoj solidare apogas la penojn,
faritaj por dissemi la Esperanto-ideon en la okcidenta angulo de
Flandrujo.

Aliflanke Kortrijk povas iĝi por la aliaj grupoj forta apogpunkto
por akiri oficialan subtenon en ilia urbo. Efektive, jam depost tri jaroj
la urbestraro unuanime subvencias la publikajn kursojn organizitaj de la
grupo kaj disponigas por ili salonon en la urbodomo.

Estas preskaŭ sen dubo, ke ankaŭ la kongreso estos subvenciata,
se ni kapablan montri, ke Esperanto vere bone funkcias kaj sukcesas
kunvenigi grandan aron da geinteresuloj.

Multe estas skribita en Esperantaj gazetoj pri provo de novaj
vojoj. Jen unika okazo por tia provo. Se la loka grupo sukcesas akiri
datiran subtenon, tio povas servi en aliaj urboj kiel ekzemplo por postuli
saman favoron.

Ni do jam de nun streĉu niajn fortojn por la 3a. Ciu samideano
havas la moralan devon helpi ! La estonto estas  nia!

FLANDRA RAKONTO
La Oolenanoj puŝante alilokigas sian preĝejon.

La preĝejo de Ooien troviĝis sur malkonvena loka kaj oni volis
alilokigi ĝin. La kamparanoj kunvenis kaj ekpuŝis per ĉiuj fortoj.

La pedelo estis demetinta sian redingoton kaj metinta ĝin antaŭ la
portalon por kontroli tiamaniere la akirotan rezulton.

Intertempe preteriris almozulo, kiu forprenis la redingoton kaj
forkuris.

Iom poste, kiam la pedelo volis certiĝi pri la jam farita laboro, li
ne plu trovis sian vestaĵon kaj ekkriis :

„Antaŭen, amikoj, antaŭen !... Ĉio marŝas bone : mia redingoto
jam troviĝas sub la preĝejo !" 	 Rerakontis Jef GENAR.
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La Militkaptito

(Ci tio estas fragmento el „Aan den Vlaamschen
Ijzer" (Ce l' Flandra Izero) de Raymond Sanders,
eldonejo Pax en Antverpeno, 2a. eldono 1929. La Belgoj
militkaptis Germanon nomitan Fritz. Kaj nun aŭdiĝas la
sekvanta interparolado.)

-- Ankaŭ arbeiten*) dumnokte, Fritz ? iu demandis.
— jes, jes, kamarado, respondis Fritz kun multfoja kapsigno.
— Estas kiel ni, ĉu ne, diris voĉo.
- Kaj malofte schlafen**) ? diris denove la unua, aldonante la

movon : kapklinon dekstren sur la kunigitajn manojn.
Stan van Gool, reveninte de sia gardostarado, duin kelka tempo

jam rigardis la spektaklon.
— Nu, kion vi diras pri la spektaklo ? li demandis al la vundiil-

portisto.
— Kion mi diru pri tio, Stan. Kion ili faras, tio estas ja homa.

Homa ? Tion mi volonte kredas. Mi trovas tion signifplena.
La milito reduktata ĝis tio, kio ĝi vere devus iĝi. Estonthildo eble.

— Kiel do ?
— Kio estas Belgo en la tranĉeoj ? Kompatindulo ! Kio estas

Germano en la tranĉeoj ? Idem. Do la kompatinduloj interfratiĝas
kompreneble.

Atentu, Stan, ne tro laŭte. La vero estas ĉi tie pli kontraŭ -

batalata ol la Germanoj, tion vi bone scias. Do atentu pri tio, kion vi
diras.

— Estas egale. La sekvoj ne estos tiel gravaj. Kia diferenco estas
do fakte inter li kaj ni. Li havas la saman vivon kiel ni ; baraktas en la
koto kiel ni ; estas en la antaŭpostenoj kiel ni ; manĝas malbonan
manĝaĵon kiel ni, eble ankoraŭ pli malbonan ; estas incitata, dresata,
punata kiel ni aŭ ankoraŭ pli grave, estas tenata en la fajro de siaj
„grandaj viroj", kiel ni de la niaj ; batalas pro patrujamo, ĉar li devas,
kiel ni ; li ankaŭ deziras pacon, kiel ni, kaj iri hejmen ; ne kulpas pri
la milito, ĉar li estas simpla soldato kaj do verŝajne laboristo aŭ
kamparano, same kiel niaj piotoj.***) Konkludu, kio estas la diferenco ?
Respondu !

— Fakte ne estas diferenco, se vi tiel konsideras la aferon.
- Mi diras, ke ĉi tiu ne estas nia malamiko, aŭ ni ne liaj malamikoj.

*) labori. 	 **) dormi. 	 ***) Belgaj soldatoj.
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TNiaj soldatoj logike devas senti simpation por ĉiuj „tranĉeratoj",
el kiu ajn armeo, ĉar tiuj estas la veraj militantoj, la veraj kompat-
induloj.

Ĉe ili ankaŭ nur la simpluloj estas en la danĝero, same kiel ĉe ni.
La senfortuloj, ĉu vi komprenas ? Li ankaŭ estas viktimo de la kruela
indiferenteco de la granda amaso malantaŭe*), kiu silentas ĉar ĝi mem
ne devas militiri kaj kiu volas, ke ni estu „herooj" kaj kiu tenas nin en
la tranĉeoj kun sia mallaŭdo pri ĉiu, kiu duin momento sentas malforton.
Pasigu do vian forpermeson en Francujo aŭ Anglujo, tiam vi aŭdas
20-foje ĉiutage la demandon, kial oni ĉe I' fronto ne per unu fojo
decide finas. Se kiu ajn el ili estus generalo, ili rompus la fronton, ili
atakigus samtempe unu milionon da soldatoj, k.t.p. Ĉar ili ne ĉeestas !
Sed, kiam estas jetata bombeto, ili plengorĝe krias por paco. Sed la
grandaj kulpuloj, tiuj estas ja la „malbonaj paŝtistoj", la grandaj
gazetistoj, kiuj estas venditaj al la municifabrikoj kaj kapitalistoj, kiuj
tenas la registarojn en la manoj. Tiuj ekscitas la popolon. Tiuj krias :
ĝis la fino, laŭ ordono de la profitantoj. Tiuj skribas „des canons, des
munitions"*), laŭ instigo de tiuj, kiuj fabrikas ilin. Jen, ju pli longe
daŭras la milito, des pli bonajn aferojn ili faras. Ĉiuj tiuj monaviduloj
komplotas kontraŭ ni. La alianc-kapitalistoj kontraŭ la alianc-soldatoj.
La Germanaj kapitaloj kontraŭ tiu tie kaj liaj kunkompatinduloj. Tial
mi diras : la profundajo, kiu disigas nin de tiuj kiuj estas malantaŭ ni,
estas pli larĝa kaj pli profunda ol ĉi tiu, kiu disigas nin de tiuj, kiuj
antaŭ ni, same kiel ni suferas mizeron en la tranĉeoj...

Tradukis Joz. VAN DER STEEN.

*) Malantaŭ la fronto. 	 *) Kanonoj, municioj.

Katalunujo
La nuna Katalunujo, granda je pli ol 30.000 Km 2 , do tiel granda

kiel Belgujo, havas proksimune 2,5 milionojn da loĝantoj, el kiuj 900.000
en Barcelona sole. En la mezepoko ĝi estis multe pli granda ŝtato kun
propra reĝo ; Katalunujo tiam etendiĝis ĝis super la regiono de Toulouse,
kie la enlanda loĝantaro ankoraŭ nuntempe uzas Katalunan dialekton
kiel konversacian lingvon.

Je l'komenco de la XVa jarcento Katalunujo falis sub la potencon
de Kastiljo kaj naskiĝis la Hispana ŝtato. Iom post iom la centraliza
Hispanujo forigis ĝiajn privilegiojn kaj ankaŭ ĝian lingvon. De tempo
al tempo ja eksplodis revolucioj, sed ili ĉiam estis perforte subpremataj.
Nur depost 1850 komenciĝis la celkonscia luktado por liberigo de la

Kataluna popolo kaj kiel ĉie la poetoj kaj verkistoj estis tie la pioniroj
de la politika agado.

En 1875 estis sendata al la antaŭlasta reĝo Alfonso XII de multaj
meritaj loĝantoj de Katalunujo manifesto, en kiu estis insiste petata
kontentigon pri la plendoj je kultura, ekonomia kaj politika vidpunktoj.

Poste tiu peto estis refarata. Kiam oni vidis, ke ĉio tio tute ne
helpis, estis fondata en 1903 la „Lliga regionaliste'", speco de Kataluna-
nacionalista partio, kies fondinto Prat de la Cambo verkis „katekismon
de Katalunujo - ; post lia morto Francisco Cambo anstataŭis lin.

Rapide la nova partio akiris multajn seĝojn en urbestraroj,
provincestraroj kaj parlamento, kie ili kune kun la respublikaj parlament-
anoj el la aliaj regionoj de Hispanujo ludis gravan rolon kaj ofte faligis
la registaron. Iam eĉ Katalunoj kunformis la ministraron kaj sukcesis,
malgraŭ forta kontraŭstaro, akiri la „Mancomunidad", t.e. la rajto por
kunigi la kvar Katalunajn provincojn, kio estis speco de memregado.

La centraliza Madrido el ĉiuj fortoj klopodis, por ke ĉi tiu regado
praktike ne ekzistu, tiel ke la luktado devis esti daŭrigata pli obstine ol
iam. Tiam estiĝis inter la Katalunoj disiĝo : la monarhistaj kaj la respu-
blikaj Katalunoj disiris. Veraj monarhistoj la moderaj ja neniam estis,
sed ili akceptis efektivan fakton pro oportunismaj pripensoj : por ili ne
la regnoformo estis la ĉefa afero, sed Katalunujo. Ilia gvidanto estis
Cambo, dum la respublikemaj estis gvidadataj i. a. de eks-kolonelo
Macia. La lasta revolucio, kiu liberigis Katalunujon de la Hispana jugo,
montris kiom malmulte reĝemaj estis la monarhistaj.

Mondliteraturo
KIO MI ESTAS ?

de Aldo Palazzeschi (*)

Kio mi estas ?
Cu eble poeto?...

Certe ne...
Gi havas kaj skribas nur unu tre strangan vorton
La plumo de mia animo :
Frenezo.
Cu do mi estas pentristo?
Tute ne.
Ĝi havas nur unu koloron
La paletro de mia animo :
Melankolio.
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Cu muzikisto do?
Ankaŭ ne.
Estas nur unu noto
Sur la klavar' de mia animo :
Nostalgio.
Cti mi estas... kio do?
Mi metas lenson
Ĝuste antaŭ mian koron,
Por pli bone vidigi ĝin al la mondo.
Kio mi estas ?
La arlekeno de mia animo!

Esperantigis JAN VAN SCHOOR

*) Aldo Palazzeschi, naskiĝinta en la jaro 1885a. en Firenze, estas
la plei karakteriza poeto de la hala futurista grupo, el kiu li tamen poste
eksiĝis. Li estas ankaŭ la aŭtoro de du romanoj „Codice di Pirelli" kaj
„Due imperi manrati", en kiu li rakontas sian konvertiĝon al la
katolikismo.

Flandra Kanto Esperantigita
BEGINO, ĈU VI VOLAS DANCI ?

(El la XVIa. jarcento)

„Begin', ĉu vi volas do danci
Pro freŝa ov'de kokin'?„
„Ho ne", respondis la begin',
„Ĝi ne amuzas min.
Mi ĝin ne povas,
Mi ĝin ne volas,
Danci ne estas laŭ regul',
Begino ne dancas, nek bigotul' !"

„Begin', ĉu vi volas do danci
Pro laktdonanta bovin'?"
„Ho ne", respondis la begin',
„Ĝi tro lacigus min.
Mi ĝin ne povas, „ k.t.p.

„Begin', ĉu vi volas do danci
Pro bela, forta ĉeval'?"
„Ho ne", respondis la begin',
„Ne estas laŭ la moral'.
Mi ĝ in ne povas", k.t.p.

„Begin', Cu vi volas do danci
Pro edziĝema junul'?"
„Ho jes", respondis la begin',
„Mi dancos laŭ la postul'.
Mi ĝin ja povas,
Mi ĝ in ja volas,
Danci ja estas laŭ regul',
Begino ja dancas kaj bigotul'.

Tradukis JUUL KARNAS
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Flandra Ligo Esperantista
La membroj de la Ligo estas insiste petataj ĉeesti la ĝeneralan

kunvenon, kiu okazos dimanĉon la 20an. de Septembro en Gent, en la
etaĝa salono de l' „Café Georges", Catalognestraat, 2.

Tagordo de la kunveno :
1. Raporto pri la kongreso en Aalst.
2. Reelekto de la estraro.
3. Organizo de la propagando.
4. Kongreso en Kortrijk.
5. Diversajoj.

Post la kunveno okazos vizito al kelkaj vidindajoj de Gent, sub
la gvido de f-ino Juliette Terrijn. Tagmeze estas okazo por malmulter
kosta komuna tagmanĝo (7. — frankoj).

Flandraj esperantistoj, la ferioj finiĝis : ree al la laboro  !

Kolonjo vin invitas
La 3an kaj 4an de Oktobro

Jubilea fondiĝfesto de la loka Esperanto -grupo.
Jarkunveno de la Rejnlanda-Vestfalia -Esperantoligo (REVELO).
Tradicia internacia kunveno ĉe la Rejnobordo.
Paroladoj de s-ro Scherer, speciala delegito de I.C.K, (mondvojaĝo

por Esperanto).

El la programo :

Sabaton la 3an :
depost 12 h. Akcepto de la partoprenantoj. (akceptejo Hotel Frŭnkischer

Hof, Kommodienstrasse, 32-36.)
16 h. Gvidadoj tra la urbo.
20 h. Jubilea soleno, poste amuza vespero (deklamoj, ŝercoj, teatrajo,

dancado).

Dimanĉon la 4an :
11 h. Parolado germanlingva de s-ro Scherer.
14 h. Laborkunsido de REVELO (por la REVELanoj).
16 h. Parolado Esperantlingva de s-ro Scherer.
20 h. Gaja vespero kun diversaj surprizoj.

Lundon la 5an :
Ekskursoj laŭvole.

Kolonjo vin invitas ! La Rejno vin atendas ! 
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Bonvenaj do gesamideanoj el proksimo kaj malproksimo ! Se vi
volas pasigi agrablajn tagojn, vizitu Kolonjon, vizitu la Rejnon, parto-
prenu nian jubileon kaj nian internacian kunvenon. Kotizo ne estos
postulata. 20 Gesamideanoj, kiuj unue anoncos sin, loĝos senpage.

Favoran okazon por loĝi kaj manĝi je moderaj prezoj vi trovos
en nia kunvenejo, Hotel Frânkischer Hof, Kommodienstrasse, 32-36.
(loĝado kun matenmanĝo 4 Rm, tagmanĝo 1 Rm, vespermanĝo 1 Rm)

Por anonci vian partoprenon skribu tuj al Loka Esperantogrupo
Koln, Kijln-Deutz, Germanujo, Leichlingerstrasse, 6.

Etaj Kaŭzoj 	 Gravaj Efikoj.

LA BELGA BUDGETO
favoras 2.919.000 Valonojn; priŝtelas 4.610.000 Flandrojn

1906 Sparkapablo de l'lernejoj : 3.509.109 fr. en la Valona Hainaut ;
904.326 fr. en la provinco Antverpeno.

1906 Subvencioj Laboristdomoj : 16.938.454 fr. por 3 Valonaj urboj ;
976.965 fr. por 3 Flandraj.

1906 Kulturkreditoj : 10.926.000 fr. por la Valona Genappe ; 40.700 fr.
por Flandra komunumo.

1908 Higienaj Entreprenoj : 863.008 fr. por Valonujo ; 81.566 fr. por
Flandrujo.

1905/8 Subvencioj al Bibliotekoj : 88.893 fr. al Valonujo ; 15.701 fr.
al Flandrujo.

1909 Altrangulaj Statsalajroj : 1.948.600 fr. al Valonoj; 853.300 fr.
al Flandroj.

1912 Subvencioj Ekspozicio Gent : Ĉio por Francaj entreprenoj.
1913 Pruntado Malmultekostaj Loĝejoj : 136.079.706 fr. por Valo-

nujo ; 21.995.940 fr. por Flandrujo.
1913 Sparkapablo de l'loĝantaro : 1.039.576 Fr. en la Valona Tournai;

80.469 fr. en Aalst.
1914 Akvokondukoj : 580 por Valonujo ; 20 por Flandrujo.
1925 Lernejoj en Bruselo : Ĉiuj Flandraj lernejoj forigataj
1925 Helppostenoj de la Ruĝa Kruco : 87 en Valonujo ; 15 en

Flandrujo.
1925 Helpmono al Subakvigitoj : 110.000 fr. por Valonujo ; 5000 fr.

por Flandrujo.
1926 Subvencioj de la urbo Bruselo : 150.000 fr. al la Franca Operejo;

7.500 fr. al la Nederlanda Teatro.
1930 Militpensiumoj : 77 "I° al Valonoj; 23 °fo al Flandroj.
1930 Cefoj Poŝtĉekoficejo : 25 ĉefoj estas Valonoj ; 6 Flandroj.
1930 Subvencioj al Muziklernejoj : 1.231.000 fr. por Valonujo ; 84.646

fr. por Flandrujo.
1930 Sekretariejo de l'Financa Ministrejo : Ĉiuj oficistoj estas

Valonoj.
1930 Blindulpresejoj : Nur en Valonujo.
1930 Elspezo Gajno American Relief : 95 °'° por Valonujo ; 5 ' ' , por

Flandrujo.

SUBTENO POR NIA REVUO

Mart, 10.— ; Piet, 20.— ; Jan, 10.— ; entute : 40.— frankoj.
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Inter Ni
El Antverpeno. -- Flandrema Grupo Esperantista. — La

libertempsemajno en Oostduinkerke kontentige sukcesis : kelkaj Anglaj,
Francaj, Germanaj kaj Flandraj gesamideanoj estis en la trankvila
banloko por kune pasigi sian libertempon. Malfeliĉe la vetero ne estis
tiel bona kiel dum la du antaŭaj jaroj kaj ofte la pluvo klaketadis sur
la tendoj. Sed ne gravis : eĉ la naturajn furiojn ni ne timas 1

Per la aŭtobuso „La Espero" ni veturis 24-ope al Diksmude por
tie ĉeesti la Izerpilgrimadon kaj propagandi Esperanton inter la kun-
venintaj miloj kaj miloj da Flandremuloj. Multajn alilokajn samideanojn
ni tie renkontis, eĉ alilandajn. Aŭtobuse ni iris, vagonare ni revenis.

Dimanĉon, la 27an. de Septembro okazos en nia sidejo ,.'t Pannen-
huis ' , Conscienceplein, 3, koncerto, dediĉita al la Flandra popolkanto.
Ni invitis por tiu koncerto la faman kantiston Van Trigt ; li estos
akompanata de l' pianisto Vanderspurt. Al tiu vespero ni invitas ĉiujn
niajn membrojn kaj amikojn kaj iliajn familianojn. La eniro estas sen-
paga. Kiu ŝatas popolkantan muzikon, venu al tiu muzikvespero.

El Aalst. — Pioniro. — Dum la ĝenerala kunveno de la 24a. de
Junio pas. okazis la reelekto de la estraro. S-roj Van Daele, De Bondt,
Pevernagie kaj f-ino De Cock estis reelektataj, dum f-ino Van Mulders
estis elektata kiel bibliotekistino kaj f-ino Meert kie] standardistino.

Novaj kursoj komenciĝos la 18an. kaj 20an. de Septembro en la
urba lernejo. Por tiuj kursoj la grupo publikigos propagandajn afiŝojn.

Ĉiun lan. merkredon de l' monato okazas parolata ĵurnalo : tiel la
gemembroj aŭdas ion pri la tutmonda esperanto -movado.

La grupo faris kelkajn ekskursojn kaj i.a. vizitis la esperantan
ekspozicion en Ronse. Al la regiona kongreso en Boulogne-sur-mer ĝi
sendis saluttelegramon.

Ni havas ŝparkason por la membroj, kiuj volas partopreni la 3an.
Flandran kongreson en Kortrijk ; jam 16 aliĝis kaj aliaj ankoraŭ sekvos

El Sint-Niklaas. — Al Triumfo. — La lasta monata kunveno
estis speciale dediĉita je l' memoro de nia mortinta kaj priplorata
amiko Julien Vanhoyweghen. Malgraŭ la malbonega vetero multaj
membroj ĉeestis tiun solenan kunvenon, kiun prezidis nia kasisto
Beirens. Ĉi tiu parolis emocie pri nia de l' morto tiel frue forrabita
juna pioniro, kiu havis du vivajn idealojn : Esperanto kaj Flandrujo.
En „Al Triumfo" oni ĉiam pie rememoros lin.

La anstataŭanta prezidanto alvokis poste la ĉeestantojn varbi
novajn membrojn por la grupo kaj atentigis pri la venontaj novaj
kursoj ; verŝajne s-ro Mortelmans denove ilin gvidos.
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Gratuloj
Al nia amiko Cesar Vanbiervliet, el Kortrijk, pro la

naskiĝo de filineto Joanna Clara Maria Godelieve.
— Al niaj geamikoj Hilda kaj Fritz Moors-De Koning pro

la naskiĝo de fileto Dolf.

Nekrologo

Julien Vanhoywegen

La novaĵo pri la morto de Julien Vanhoyweghen subite  atin-
gis kaj tute konsternis nin. Unue ni ne volis kredi, ke tiu bela,
granda junulo, ne jam 20-jara, estis renversita de la morto. Sed
estas ja vere : Julien ne plu estos inter ni, ni ne plus aŭdos lian varman,
de emocio tremetantan voĉon ; li nun ripozas en Flandra tero, kiu estu
dolĉa por li.

Lia morto estas perdo ne nur por la grupo „Al Triumfo" el Sint-
Niklaas, sed por la tuta Flandra Esperanto-movado. De l' unua momento
li staris apud ni kaj ni esperis, ke baldaŭ li resaniĝu, ĉar ree sana  li estus
iĝinta unu el la plej laboremaj pioniroj de nia movado. Sed la morto
estis senkompata kaj forrabis lin el niaj rangoj.

Ĉiuj, kiuj estas konintaj la reveman, poezieman junulon, ĉiam gar-
dos lian bildon en sia koro. Ni, ni ŝuldas al li daŭre batali por la du
idealoj, kiuj tute okupis lian animon ; Esperanto-Flandujo.

Al nia nekonsolebla samideanino, lia fratino Norma, kaj al  la tuta
funebranta familio, ni prezantas-nome de ĉiuj Flandraj esperantistoj --
niajn plej sincerajn kondolencojn,

Flandra Esperantisto

— La Flandraj esperantistoj kun bedaŭro ekscios la morton de
nia Hungara samideano Dr. Olvedi Làszlo, varma simpatianto de nia
movado.

F-ino Henriette Poppe, iama membrino de „Al Triumfo",
lastatempe loĝanta en Gent, preskaŭ subite mortis. Si estis bone konata
en la en-kaj eksterlando kaj ĉeestis ĉiun kongreson. Al la funebrantaj
gepatroj ni prezentas nian sinceran kondolencesprimon.

La patrino de nia Mehlena amiko Frans Wolfs antaŭ nelonge
mortis. Ni komprenas, kion signifas la perdo de patrino.
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DIVERSAjOJ

Ĉe la Flandra Esperanto -Instituto estas haveblaj leterpapero,
kovertoj kaj poŝtkartoj kun verda surpreso : Esperanto-Lingvo
Internacia. Prezo : 10 leterfolioj kaj kovertoj : 2.50 fr. ; 10 kartoj :
1.--- fr. ; afranko : 0.10 fr.

Deziras korespondi : S-ro Mark Devolder, B. 13, Gheluwe,
prov. West-Vlaanderen, Belgujo, kun eksterlandanoj pri ĉiuj temoj.
Akurate respondas.

Esperanta Ekspozicio. -- Tutmondaj gesamideanoj estas
petataj sendi por esperanta ekspozicio ilustritajn poŝtkartojn, gazetojn,
afiŝojn, esperantaĵojn, k.t.p. al s-ro Marcel Van Iseghein, Volksplaats..
61, Kortrijk, Belgujo.

La Internacionalo de Militrezistantoj, kies ĉefoficejo estas 11,
Abbey Road, Enfield, Middlesex, Anglujo, kunvenis en sia Internacia
Konferenco en Lyon, Francujo, de la la. ĝis la 4a. de Aŭgusto. El la
sekcioj en 22 diversaj landoj, 18 estis reprezentataj. Membroj nun
troviĝas en 56 diversaj landoj. Ciu ano juras personan rezistadon
kontraŭ milito kaj ĉia armita perfortajo. La movado staras por tuta
malarmado kiel ekzemplo.

Jong -Leven, la organo de la Evangeliaj skoltoj el Gent, enhavas
esperantan kurson.

Esperantistul estas la titolo de la sola poresperanta Rumana
gazeto, 4-8 paĝa, 16 x 20 cm., kiu aperos depost la fino de Septembro.
La redaktoro estos D. N. Mincev, str. Sabinelor, n° 12, Constanta-
Rumanujo ; la abonprezo : 1 sv. fr. aŭ egalvaloro.

La Bulgara lando kaj popolo kaj la Bulgara Antologio, pri
kiuj libroj ni jam diris en nia Julia numero, ke ili baldaŭ elĉerpiĝos.
estas haveblaj ĉe Iv. R. Krestanov, Pirdop, Bulgarujo. Favora prezo
por Belgoj : 6 belgoj.

Al Kolonjo ! En ĉi tiu numero aperas alvoko de la Kolonja grupo
por ĉeesti la jubilean fondiĝfeston. Estas unika okazo por aŭdi la certe
interesegan paroladon de s-ro Scherer, kiu ne vizitos nian landon
krom tio ni certigas al niaj amikoj, ke ili certe ne bedaŭros sian res-
tadon meze de la Kolonja grupo, gastama kaj gajema. Flandraj
geamikoj, profitu ĉi tiun okazon por viziti la belegan Kolonjon kaj
ĝian ĉirkaŭaĵon ! La restado ne estas pli multekosta ol en urbo de nia
lando ! Kaj se vi iras, invitu la Kolonjan grupon kaj ĉiujn ĉeestantajn
samideanojn al nia 3a. Flandra en Kortrijk !

Bibliografio
(Ni recenzas duope senditajn verkojn ; unuopajn ni citas.

Ciu verko estas havebla ĉe Flandra Esperanto-Instituto.)
Bulgara Antologio (Prozo kaj Poezio). Kunmetis Ivan H.

Krestanov kun antatiparolo de At. D. Atanasov. Eldonis : Bulgara
Esperanto -Biblioteko, Sofia, 248 paĝoj ; 15 x 21 cm. Prezo : 100 levoj.

Ivan FI . Krestanov, kiu verkis la tre rimarkindan libron „La
Bulgara lando kaj popolo", ankaŭ verkis ĉi tiun Bulgaran Antologion ;
unu verko kompletigas la alian.

Tre dankemaj ni, Okcident-Eŭropanoj, devas esti al Krestanov,
ĉar li donis al ni la okazon interkonatiĝi kun sia popolo, ĉe ni ĝenerale
tro malatentata kaj maljuste juĝata.

Krestanov elektis tion, kion, laŭ li, estas la plej bela kaj karakteriza
por la verkistoj, kiujn li volas konigi al la esperantistaro. Li aldonis
biografiajn notojn, kiuj tre utilas al la legantoj. Krom tio la verko estas
ilustrita per la portretoj de la verkistoj.

La prozaĵoj estas ĉiuj fluaj ; ankaŭ la poemoj : estis de Kalocsay,
kiu versigis kaj reviziis ilin.

La Bulgara Antologio estas verko, kiun ni konsideras kiel mode-
Ion kaj kiu certe multe kunhelpos por konigi kaj ekamigi la Bulgaran
popolon de ĉiuj justecemuloj.

Lea Kantaro. Kolekto de proletaj, batalaj, liberpensulaj kaj
popolaj kantoj. Tria reviziita eldono. Eldonis : Laborista Esperanto -

Asocio por la Germanlingvaj regionoj, Dircksenstr., 42, Berlin C 25.
74 paĝoj ; 10 1/2 x 14 1 /2 cm. Prezo : 0.40 Rm.

La fakto, ke de titi kantaro jam aperis 3a. eldono, montras kiom
ŝatata ĝi estas de la proletaro. Estas tre alloga, zorge eldonita kaj
ĉarme ilustrita libreto.

La celo de la kantaro estas ne nur kantentuziasmigi, sed ankaŭ
klaskonsciigi. Estas tial verŝajne, ke la kompilintoj nur elektis kelkajn
popolkantojn.

La tradukoj estas ritmaj kaj verŝajne bone kanteblaj. La
eldonintoj meritas gratulojn por tia taŭga, multenhava kaj malmulte -

kosta kantaro.
Estas kantaro kun ruĝa kovrilo kaj ruĝa enhavo.
La Himno. Novelaro. Verkis : M. Ljubin. Eldonis : „Ektelo",

Ldbauerstr., 35, Leipzig N 24, Germanujo. 36 paĝoj ; 12 x 16 cm.
Prezo : 0,35 gm.

Estas kolekto de ses noveletoi, el kiuj la dua, kiu estas la plej bela
kaj ampleksa, donas sian titolon al la libreto.
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M. Ljubin havas fluan stilon kaj lia rakontmaniero estas tre plaĉa,
eĉ por tiuj, kiuj ne havas la saman politikan opinion kiel li. La noveleto
„Gardenisto" estas perlo, estas poemo.

Estas bedaŭrinde, ke en tia malgranda libreto troviĝas ankoraŭ
preseraroj.

Socialismo. Poemo de Aleksandro Bezimenskij; elrusigis N. V.
Nekrasov. Eldonis : „Ekrelo", Lâbauerstrasse, 35, Leipzig N 24,
Germanujo. 40 paĝoj ; 12 x 16 cm. Prezo : 0,40 gm.

Per ĉi tiu libreto la esperantistoj povas interkonatiĝi kun moderna
Rusa proleta poeto kaj tre interesa poemaro, dediĉita „al la kongreso de
la Komunista Junularo en la tria jaro de la kvinjara plano".

Kvankam ni opinias, ke la poezio ne povas iĝi la servistino de
!' politiko, ni tamen devas konfesi, ke la poemaro de Bezimenskij tre
bone impresis nin.

Pli grandan admiron ol por la poeto, ni ankoraŭ sentas por la
tradukinto, kies traduko estas kvazaŭ originala, vere majstra.

Kiu interesiĝas pri bol§evika literaturo, havigu al si ĉi tiun libreton.
Fervojstacio Znamenka de L. Cernov. El Ukraina lingvo

tradukis I. Cernjaev. Eldonis : „Ekrelo" Lobauerstrasse, 35, Leipzig N
24, Germanujo. 16 paĝoj; 12 1/2  x 16 cm. Prezo : 0,15 gm.

Mallonga, kateniga novelo ; malmultekosta kaj zorge eldonita
libreto.

Esperanto-Nieuwsjes
Esperanto op school

Volgens een onlangs gemaakte statistiek welke uit de aard der
zaak niet volledig kan zijn, wordt Esperanto in 718 scholen van 38
landen onderwezen. Volgens de statistiek zijn 4568 onderwijzers in
51 landen beschikbaar voor Esperanto-onderwijs.

Een meening over Esperanto
van Emile Schreiber, directeur van de krant „Les Echos".

Ik had de gelegenheid een internationale bijeenkomst van Espe-
rantisten bij te wonen. Er waren daar menschen van alle landen
vereenigd in dezelfde zaal en door hetzelfde ideaal : elkaar begrijpen.
En inderdaad zij verstonden elkander volgens taal en idee, als broe-
ders van één familie. Ik beleefde daar een uur van groote en men-
schelijke ontroering. Op dat oogenblik begreep ik, dat Esperanto
zijn weg door de geheele wereld zou vinden zooals het metrieke
stelsel en dat het voorbeschikt is aan het handelsverkeer in elk opzicht
belangrijke diensten te bewijzen.
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