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AL ĈIUJ NIAJ GEAMIKOJ
ni deziras

FELIĈAN NOVJARON
Flandra Esperantisto.

Flandra Ligo Esperantista
La sekvanta kunveno okazas Dimanĉon, la 10-an de Januaro en

Gent en nia kutima sidejo „Café Georges". Catalognestraat, 2, de la
10-a ĝis la 12-a kaj de la 2-a ĝis la 4-a.

TAGORDO

1. Raporto pri la antaŭa kunveno.
2 	 Ricevitaj kaj forsenditaj korespondaĵoj.
3. U. E. A. kaj ni.
4. Aliĝo al la K. R.
5. Farita propagando en la enlando.
6. Diversaĵoj : revuo, instituto, kongreso, k.t.p.

La delegitoj de la nove fonditaj Flandraj grupoj estos speciale
bonvenaj!

Antaŭen, Flandraj esperantistoj ! Ni komencu la novan jaron per
nova, freŝa ofensivo por Esperanto en Flandrujo !
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La Rakonto de miaj Spertoj pri Vero
de M. K. GANDHI

(En 1916 Gandhi estis en norda provinco de Hindujo, Champaran.
Tie li sukcesis, kun la helpo de Sir Edward Gait, nuligi malbonan
sistemon, kiu suferigis la kamparanojn preskaŭ dum 100 jaroj. Sam-
tempe Gandhi kaj liaj kunlaborantoj fondis lernejoin kaj klopodis eduki
la loĝantaron de Champaran. — La tradukintino.)

'Parto V, el ĉapitro XIX

Estis mia deziro daŭrigi la konstruan laboron dum kelkaj jaroj,
starigi pli da lernejoj, penetri en la vilaĝojn pli efike. La fundamento
estis preparita, sed ne plaĉis al Dio, kiel ofte antaŭe, permesi la
plenumon de miaj planoj. La sorto decidis alimaniere kaj puŝis min
repreni laboron alie.

El ĉapitro XX

Rilate al la laboristoj

(La kamparanoj de Kheda-distrikto deziris la helpon de Gandhi
kaj...)

...Samtempe alvenis letero de Srimati Anasuyabai pri la labor-
kondiĉoj en Ahmedabad. Salajroj estis malaltaj, la laboristoj estis
agitantaj por altigo kaj mi deziris gvidi ilin, se mi povus. Sed mi ne
konfidis direkti tiun proporcie malgrandan aferon de tiu longa distanco.
Tial mi ekkaptis la unuan okazon por iri al Ahmedabad. Mi esperis
fini ambaŭ tiujn aferojn rapide kaj reveni al Champaran por la konstrua
laboro, kiu tie estis inaŭguracita.

Sed la aferoj ne marŝis tiel rapide, kiel mi estis dezirinta kaj estis
neeble al mi reveni al Champaran, kun la rezultato, ke  la lernejoj estis
fermitaj unu post la alia. Miaj kunlaborantoj kaj mi konstruis multe da
kasteloj en la aero, sed tempe ili ĉiuj malaperis.

Diskutante ankoraŭ la aferon de la Kheda-kamparanoj, mi jam
okupis min en Ahmedabad pri la afero de  la muelillaboristoj.

Mi estis en plej embarasa situacio. La afero de la muelillaboristoj
estis malfacila. Srimati Anasuyabai devis batali kontraŭ sia propra frato,
s-ro Ambalal Sarabhai, kiu direktis la disputon por la muelilposedantoj.
Miaj rilatoj kun ili estis amikaj, kio malfaciligis la batalon kontraŭ ili.
Mi konsultis kun ili kaj petis ilin transmeti la disputon al arbitracia
komitato, sed ili rifuzis ekkoni la principon de arbitracio.
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Tial mi devis konsili la strikon al la laboristoj.  Antaŭ ol mi faris
tion, mi kontaktiĝis tre intime kun ili kaj iliaj gvidantoj kaj mi klarigis
al ili la kondiĉojn de sukcesa striko :

1 e Neniam uzi perforton.
2c Neniam maltrankviligi la strikrompantojn.
3 e Neniam dependi de almozoj.
4e Resti firme, tute egale kiel longe ajn la striko daŭru kaj

gajni panon, dum la striko, per iu ajn honesta laboro.
La gvidantoj de la striko komprenis kaj akceptis la kondiĉojn, dum

•la laboristoj solene promesis dum ĝenerala kunveno ne rekomenci la
laboron ĝis iliaj postuloj estus akceptataj aŭ la muelilposedantoj kon-
sentus transdoni la disputon al arbitracia komitato.

Estis dum ĉi tiu striko, ke mi konatiĝis intime kun sinjoroj
Vallabhai Patel kaj Sankarlal Banker. Srimati Anasuyabai mi bone
konis de antaŭ tiam.

Ciutage mi kunvenigis la strikantojn sub la ombro de arbo ĉe la
bordo de la Sarbamati (rivero). Miloj ĉeestis la kunvenojn kaj mi en
miaj paroladoj memorigis ilin il alia solena promeso kaj al la devo
subteni pacon kaj memrespekton. 1h eiutage paradis en la stratoj de la
urbo en paca procesio portante sian flagon havanta la surskribon : Ek
Tek! Plenumu la solenan promesori

La striko daŭris 21 tagojn. Dum la daŭro mi konsultis la muelil-
posedantojn de tempo al tempo kaj petegis ilin doni justecon al la
laboristoj. „Ni ankaŭ havas nian solenan promeson", ili kutime diris,
„niaj rilatoj kun la laboristoj estas kiel inter gepatroj kaj infanoj. Kiel
ni povas toleri intervenon de tria partoprenanto? Kie estas loko por
arbitracio?..."

El ĉapitro XXI1

La Fasto

Dum la unuaj du semajnoj la muelillaboristoj montris grandan
kuraĝon kaj memregadon kaj havis grandegajn kunvenojn. Dum tiuj
okazoj mi kutimis memorigi al ili la solenan promeson kaj ili kriante
certigis al mi, ke ili pli preferis morti ol rompi sian parolon.

Sed fine ili ekmontris signon de malforteco. Same kiel korpa mal-
forteco montriĝas per facila koleriĝo, ilia sinteno kontraŭ la strikrom-
pantoj pli kaj pli minaciĝis kaj mi ektimis elrompon de iliaj batalemaj
sentoj. La ĉeesto al iliaj ĉiutagaj kunvenoj ankaŭ komencis esti pli kaj
pli malmultnombra kaj malespero estis skribita klare sur la vizaĝoj.
Fine oni informis min, ke la strikintoj ekŝancelis. Mi sentis profundan
maltrankvilecon kaj ekpensis furioze pri mia devo en la cirkonstanco.
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Mi havis sperton de grandega striko en Sud-Afriko, sed` la situacio
kontraŭstaranta min estis alia. La muelillaboristoj estis donintaj la
solenan promeson laŭ mia sugestio. Ili estis ripetantaj ĝin antaŭ *mi
ĉiutage kaj nur la ideo, ke ili nun eble rompus ĝin estis neimagebla al mi.
Cu estis fiereco aŭ mia amo por la laboristoj kaj mia pasia sinteno por
vereco, kiuj estis la kaŭzo de ĉi tiu sento, - kiu povas diri tion?

Iun matenon — estis dum kunveno de la laboristoj — dum mi
ankoraŭ palpis en la malheleco kaj ne estis eble al mi vidi klare mian
vojon, la lumo venis al mi. Nepetite kaj propraforte la vortoj venis sur ,
miajn lipojn : „Se la strikintoj ne reunuiĝas", mi deklaris al la kunveno,
„kaj ne daŭrigas.la strikon ĝis interkonsento estas atingita aŭ ĝis ili tute
forlasas la fabrikojn, mi ne tuŝos iun ajn manĝajon".

La laboristoj estis kiel frapitaj per fulmotondro. Larmoj ekfluis
sur la vangoj de Anasuyaben. La laboristoj ekkriis : „Ne vi, sed ni
fastos. Estus terure, se vi fastus. Ni petas vin, pardonu nian malfortecon.
ni volas resti fidelaj al nia solena promeso ĝis la fino."

„Ne estas necese, ke vi fastas'', mi respondis, „sufiĉas se vi restos
fidelaj al via donita promeso. Vi scias, ke ni  ne havas monon kaj ni ne
deziras daŭrigi la strikon vivante de publika bonfarado. Vi tial devas
provi iamaniere resti vivantaj per ia laboro, por ke vi kapablu resti tute
sendependaj, tute egale kiom longe la striko daŭru. Kaj mia fasto  — mi
nur rompos ĝin post la finiĝo de la striko."

Dume Vallabhai provis trovi iom da okupo por la strikantoj ĉe la
urba administrado, sed tie ne estis multe da espero por sukceso.
Bezonante sablon por plenigi la fundamenton por nia tekslernejo en
Aŝram, Maganlal Gandhi sugestis, ke parto el ili povus esti okupata per
tiu laboro. La laboristoj bonvenigis la proponon. Anasuyaben marŝis
antaŭe kun korbo sur la kapo kaj baldaŭ senfina vico da laboristoj, por-
tantaj korbojn kun sablo sur siaj kapoj, estis videbla eliranta e) la kava ĵo
de la riverfluejo. Estis vere vidinde. La laboristoj sentis sin plenigitaj
per nova forteco kaj estis malfacila tasko aranĝi la pagon de iliaj
salajroj.

Mia fasto havis gravan malbonan flankon. Car, kiel mi jam notis
en antaŭa ĉapitro, mi havis tre proksimajn kaj korajn rilatojn kun la
muelilposedantoj kaj mia fasto neeviteble povis influi ilian decidon. Kiel
Satiagrahi o) mi sciis, ke mi ne devis fasti kontraŭ ili sed devis permesi
al ili esti nur influataj de la striko de la laboristoj. Mia fasto ne estis
entreprenata por malfortigi la muelilposedantojn, sed pro malfortiĝo de
la laboristoj, en kiu kiel ilia reprezentanto, laŭ mia sento, mi parto-
prenis. Kun la muelilposedantoj mi nur povis pledi, fasti kontraŭ ili egalis

" ') persono, kiu insistas pri vero kaj neperforto.
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devigi ilin. Sed spite de mia scio, ke mia fasto, kiel fakte  okazis, nepre
premus ilin, mi sentis, ke mi ne povas aliigi tion.  La devo entrepreni ĝin
ŝajnis al mi klare.

Mi provis trankviligi la muelilposedantojn. „Ne ekzistas la plej
malgranda neceso retiri vin de via pozicio'", mi diris  al ili. Sed ili ricevis
miajn vortojn malvarme kaj eĉ ĵetis al mi akrajn, sarkasmajn  frazerojn,

kion ili fakte rajtis Fari.
La ĉefa persono kaj apogo de la nefleksebla sinteno de la muelil-

posedantoj, rilate la striko estis Set Ambalal. Lia decida volo kaj travi-
debla ŝincero estis bonegaj kaj kaptis mian koron. Estis plezuro batali
kontraŭ li. Tial la premo kaŭzita per mia  fasto tranĉis mian koron. Kaj
krome Saraladevi, lia edzino estis  ligita al mi per la amo de vera fratino
kaj estis neelteneble al mi vidi ŝian doloron kaŭzitan per mia ago.

Anasuyaben kaj nombro de aliaj amikoj kaj laboristoj partoprenis
la faston la unuan tagon. Sed post iom da malfacilaĵoj mi kapablis
malkonsili la daŭrigon de la fasto al ili.

La rezultato de ĉio estis, ke atmosfero de bonvolo estis kreita ĉie.
La muelilposedantoj estis kortuŝitaj kaj ili ektrovis vojon por solvi la
strikon. La domo de Anasuyaben iĝis la kunvenloko  por la diskutado.
Sinjoro Amandŝankar Druva intervenis kaj fine estis elektita kiel
arbitrante kaj la striko finiĝis post nur tritaga fasto mia. La muelil-
posedantoj rnemorfestis la okazajon per disdono de sukerajoj kaj tiel
interkonsento estis atingità post 21-taga striko.

Esperantigis ERNA RIECKIMIANN - SINDHWAD

Flandra Rakonto
La loĝantoj de Hillegem ne scipovas nombri

La loĝantoj de Hillegem ne scipovas nombri.
Sep kamparanoj iun tagon estis kunaj. Ili bone sciis, ke ili estis

sepope. sed post nombrado, ili tamen trovis, ke nur ses ĉeestis. La
nombranto ĉiam diris :

„Mi, mi estasmi,• kaj 'vi unu, du, k.t.p."
Oni neniam trovis sep.
Ili lóngtempe. serĉis kaj fine trovis la rimedon por solvi tiun mal-

facilan problemon. Ili metis ĉiuj fingron en „bovotorton" kai trovis sep
truetojn!

Rerakontis SERCEMULO
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Mondiiteraturo
LA SOJLO

de Ivan Turgenjef*)

Mi vidas monumentan konstruajon ; en la antaŭaj muroj, mallarĝa
pordo estas tute malfermita ; malantaŭ la pordo, mallumegeco. Antaŭ
la alta sojlo staras knabino.,. Rusa knabino.

Malvarme elspiras la densa mallumo, kaj kun la frosta spirado
venas, el la profundo de la kopstruaĵo, treniĝanta, surda voĉo :

„Ho vi, kiu postulas transpaŝi tiun sojlon, ĉu vi scias, kio atendas
vin ?"

„Mi scias", respondas la knabino.
„Malvarmo, malsato, malamo, moko, insulto, ofendego, karcero,

malsano, eĉ morto ?"
„Mi scias."
„Kompleta fremdiĝo, soleco ?'•
„Mi scias... Mi estas preta. Mi volas elporti ĉiujn suferojn,

toleri ĉiujn batojn."
„Ne nur de malamikoj, eĉ de plejproksimuloj, parencoj, amikoj?"
„jes ! Ankaŭ de ili."
„Bone. Vi estas preta je ofero ?"
.,Jes."
,,Je sennoma ofero ? Vi pereos, kaj neniu... neniu scios, kies

memoron li rajtas honori."
„Mi ne bezonas dankon, nek kompaton. Mi bezonas neniun

nomon.
„Cu vi estas preta ankaŭ je — krimo ?" La knabino klinis la

kapon.
„Preta ankaŭ je krimo..."
Longe silentis la voĉo.
„Cu vi scias", ĝi fine ekdiris, „ke vi povos perdi ankoraŭ la

kredon, al kiu vi fidis, ke vi povos ekkompreni, ke vi estis erarinta kaj
vane perdis vian junan vivon ?"

„Ankaŭ tion mi scias. Kaj tamen mi volas eniri."
„Eniru !"...

(Laŭ I. S. K.)

*) Iyan Turgenjef (1818-1883), la Rusa romanisto, estas la
aŭtoro de „Rakontoj de ĉasisto", „Patro kaj infano ", „Virgaj Kampoj ".
Li estas unu el la plej bonaj pentristoj de la Rusa popola vivo siatempa.

LA VERO DISVASTICAS

Niaj artikoloj pri la stulta agado de la sekretario-kasisto-prezid-
anto de la K. R. kontraŭ la Ukrainoj en Krakovo ehis en kelkaj esp.
gazetoj : la vero disvastiĝas.

„Svenska Arbetar Esperantisten" (Sveda Labprista Esperantisto)
represis en sia Oktobra numero nian artikolon „La Ukrainoj kaj la
Krakova kongreso" preskaŭ tute kaj per multaj komentarioj substrekis
ĝ in.

Bone impresas la honesta deklaro de „La Progreso" (Okt. 1931),
la oficiala organo de Cehoslovaka Asocio Esperantista :

,,.., Pri da decido ni ne povas konsenti. Poloj ekzemple, same
kiel Cehoj rajtis saluti la kongresojn jam antaŭ la milito, kvankam ili
ne havis memstaran ŝtaton. Neniu saĝa kontraŭstaras, ke Germanoj en
C. S. R. nun salutas la kongresojn. Tiom pli rajtis aŭdiĝi la reprezen-
tanto de la Ukraina lingvo."

Severa estas „Tutmonda Kolektanto" (Nov. 1931), redaktita de
D-ro Jozefo Takács, kiu mallongigite donas la esencon de nia supre
citita artikolo, al kio — kaj nun estas „T. K." kiu parolas — „ni
aldonas ankaŭ nian simpation kaj nian proteston kontraŭ tiaj agoj,
kiuj kontraŭstaras la esencon de la ideo de 1' Esperantismo kaj estas
nek prudenta, nek diplomata faro. Ni esperas, ke la kulpulo ricevos la
merititan rekompencon, ĉar homo, se tiel agas, ne estas taŭga por
respondecplena ofico  ! La muroj de Esperantujo krakas kaj tia konduto
ne helpas la pli fortigon de la movado. Per aŭtokrataj agmanieroj
Esperantujo ne estas direktebla kaj ĉe I. C. K. bedaŭrinde ni spertas
tion."

Pri la sama afero skribas „La Socialisto" (1931 N° 10) sub la
titolo „La vivo instruas" jene : „Entute tiu ĉi okazintaĵo ne estas grava.
Esperanto kiel lingvo, xiel interkomprenigilo estas bonega. Sed
Esperanto en manoj de homoj pen:antaj laŭ mezepoka idearo fariĝas
helpilo kaj servilo de reakcio."

Ni kredas, ke ĉi tiuj instruaj citajoj el la esp. gazetaro sufiĉas por
nun ! La kulpulo ankoraŭ ĉiam silentas kiel tombo, sed dume intrigas
malantaŭ la kulisoj : tie li sentas sin tute laü sia plaĉo !
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Belgujo kaj la Milito
Responde al parlamenta demando la ministro de landdefendo, de

Broqueville, sciigis la sekvantajn ciferojn pri la perdoj je mortintoj de
la Belga armeo en Eŭropo dum la mondmilito

Mortigitaj ĉe l' fronto 845 oficiroj kaj 20.247 „subuloj" ; mort-
intaj de vundoj 314 oficiroj kaj 5866 „subuloj'" ; mortintaj sekve de
malsano 398 oficiroj kaj 10.052 „subuloj" ; mortintaj sekve de akcidentoj
176oficiroj kaj 2:881 „subuloj". Entute 1605 oficiroj kaj 39.561 „subuloj".

La Belga ŝtatŝuldo estis en 1921 granda je tridek miliardoj da
frankoj aŭ po 4.000 frankoj por ĉiu loĝanto. Antaŭ kiam Belgujo estis
„gajninta" la militon, ĉi tiu ŝuldo estis nur granda je  po 750 frankoj
por du loĝanto.

El artikolo de Nine Minnema  ni ĉerpas ankoraŭ jenajn ciferojn :
En Belgujo estas depost la milito ĉiujare 28.000 mortintoj de

sifiliso, nome 14.000 plenkreskuloj (cifero de prof. Bayet) kaj 14.000
infanoj (cifero de d -ro Leredde). Generale oni akceptas, ke almenaŭ
50 °: ° de tio devas estis alkalkulataj al la milito. Ĉi tiuj 50 0/0 estas
verŝajne tro malalte taksitaj, kiam oni scias. ke ĉe la revenanta armeo
estis kompanioj, ĉe kiuj 80 o/o el la soldatoj estis infektitaj.

Ciujare mortas do sekve de la milito 14.000 homoj de sifiliso en
Belgujo. Dum la milito mortis ĉiujare 10.000 Belgoj sur la batalkampo.
La batalkampo ekzistas ankoraŭ. Sed dum la milito estis ekskluzive
viroj, kiuj mortis ; nun estas viroj, virinoj kaj precipe infanoj.

Krom tiun grandan nombron da mortintoj, oni povas ankoraŭ
citi malĝojigan liston de malsanuloj, organkripluloj, nervomalsanuloj
pro sifiliso. La frenezulejoj estas plenplenaj. D-ro Leredde kredas, ke
preskaŭ ĉia frenezeco havas sifilisan fundon.

El la pli ol 5.000 krimemaj infanoj, pristuditaj de d-ro Rouvroy
en Mol, unu triono proksimume estis sifilismalsana.

En 1927 Belgujo havis, laŭ d-ro Keiffer, universitata  profesoro
en Brussel, 150.000 ĝis 200.000 okazojn de „abortus provocatis" ĉiujare.

En Belgujo estis ankoraŭ en 1929, laŭ senatano Vinck, manko de
95.000 domoj.

Pallieter-Filozofio
de Felix Timmermans

(Pallieter aĉetis geantan fagon, kiun oni intencis dehaki.)

„Arbo mia," li diris. „Kiam la aliaj estos dehakitaj, vi staros

ankoraŭ ĉi tie, tion tri promesas al vi ! Kresku, faru foliojn kaj fruktojn,

kresku laŭ via plaĉo, kaj kaŝu la kunikletojn sub via granda malsupro,
kresku !"

Li venis por aĉeti lignoprovizon  por la vintro kaj aĉetis arbon.

Kaj per sia poŝtranĉilo li skribis en la ŝelo la nuran ajon, kiun li iam

skribis : „Melku la tagon Y'

Sole li foriris, tra la silenta arbaro, kie laŭtaj gutoj falis tra la
nebulo.

Li pensis pri la éirboj kaj pri la homoj. Kaj dum li ĉi tie sole vagis
en tiu forlasita arbaro kaj feliĉega estis pro arbo, la mondo tie estis
plena je malfeliĉo kaj mizero, kaj la homoj estis malsanaj de ĉagreno
kaj vivis nur por morti.

Tiu ideo falis sur lin kiel bloko. Sed ve ! ĉu li povus aliigi tion ?

Cu li ankaŭ ne estis lumbriko !
La tero turniĝas, li kunturniĝas kaj estas nur unu diferenco kaj

tio estas, ke li ĝuas pro la turniĝado. Kaj tion, kun  la plej bona volo
de l' mondo, oni ne donacas al aŭ partigas kun aliaj...

Tradukis JAN VAN SCHOOR.   

Subteno por nia revuo
Roberto, ĉiurnonate, 10.- ; G. Lenaers, 20.—  ; Dr. F. H., 20.--- ;

D., 20.-- ; E., 20.--- ; monkolekto de Marus en  kafejo „Cambrinus ",
17.-- ; Mart, 10.— ; Piet, 10.— ; Jan, 10.-- ; entute : 137.— frankoj.

Sur la kvar flankoj de l' Flandra Izeruronumento, meniore
Flandraj militmortintoj, staras en Flandra, Angla, Franca kaj Germana

lingvoj la surskribo : Neniam plu milito.
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Inter la Alsac-Lorenaj Studentoj
Antaŭ nelonge estis disvastigita inter la Alsac - Lorenaj studentoj

broŝuro. kiu tre kolerigis la Francan gazetaron. Gi protestas kontraŭ
la malzorgo de la studo de l' Germana lingvo, kiu estis en la estinto
la landlingvo de ĉi tiuj provincoj.

„Rigardu ĉirkaŭ vi en la mondo - diras i.a. la alvoko - rigardu
la samgentajn Flandrojn, kiel ili rehavigas rajton al sia longe subpre-
mita lingvo. Cu vi estos la solaj servistanimuloj, kiuj en la Eŭropo de la
20a. jarcento forjetas de si sian lingvon kiel malpuran ĉemizon ?...
Priper.su tion en silento kaj priparolu tion inter vi.

,.Forĵetu la fremdan (das Welsche). Parolu  Germane. Respektu
kiel honestaj homoj la nekontraŭdireblan, veran Germanan karakteron
de via popolo !..."

La argumentoj de la Franca gazetaro por forpreni la profundan
impreson. kiun faris tiu alvoko al la Germana sento de la intelekta
junularo, estas kelkfoje plezurhavigaj.

La „France de l'Est" diras, ke ĉiu bone scias, ke la lingvo de
l' Alsacaj studentoj, precipe tiuj el la burĝaro, estas la Franca.

La „République" el Straszburg sciigas kun senkaŝa ĝojo, ke la
dekano de l' jura fakultato decidis forpeli la studentojn, suspektata
pri Germanemo.

Kaj ĉi tiu gazeto sarkasme aldonas  : „Tiuj studentetoj tiam en
sia laŭdata gepatra lingvo povos daŭrigi sian studadon en Zubingen
aŭ Greiswald aŭ en Gent ĉe la Flandroj, ĉar tiu ĉifono (temas pri la
priparolata manifesto) speciale sin apogas sur ilia ekzemplo." X.

S-ro Kreuz mensogas
Dum la 1-a laborkunsido de la Universala Kongreso en Kraków,

s-ro prof. 0. Kuzjuma-Kolomea formale plendis, ĉar en la malferma
kunsido ne estis permesite paroli en la nomo de la Uk raina nacio. Niaj
leetitoi jam scias, ke la Ukrainaj samideanoj por protesti redonis sian
kongreskarton kaj forlasis la kongreson.

Laŭ la raporto en ,.Esperanto" de U. E. A.. s-ro Kreuz kiel
konst. ĝen. sekr. de la kongreso klarigis, „ke en la malferma kunsido
ne salutas nacioj, sed reprezentantoj de naciaj esp. organizoj, kiuj estas
pagantaj membroj de K. R." Li ankaŭ aldonis, „ke la demando estis
priparolita en la kunsido de K. R., kiu ne povis forlasi la regulon ĝisnunan."

S-ro Kreuz senhonte mensogis, ĉar li  - pli bone ol ni - scias, ke
tio, kion li diris, estas malvera  ►.

La multepeza (almenaŭ laŭkorpe) prezidanto de la I. C. K. iom
pripensu antaŭ ol paroli : estas danĝere premtordi la veron !
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Depost kelka tempo montriĝis stranga kutimo ĉe diversaj esperanto -
eldonejoj : ofte, eĉ tro ofte, okazas ke je mendo de varoj por nia
Instituto, oni respondas, ke bedaŭrinde (!) aliulo jam ricevis monopolon
por Belglando. Ĝenerale estas societo, kiu havas por ni nur fanatikan
malamon. Ni ne jam forgesis, ke je fondo de F. E. I. alvenis skribajo
insistanta, ke la direktoro mem dela Instituto „ne intencas iĝi profesia
libristo, sed nur gajni flanke iom da mono per tiu vendado" ; trafa kaj
konvinka argumento, ĉu ne ? Precipe kiam la persono, kiu subskribis
tiun leteron, estas ekzakte en la sama situacio !

En Esperanto-societoj ne devas terni pri personaj aferoj, sed nur
pri la agado de la societo. F. E. I. estas leĝe fondita, ĝiaj statutoj
aperis en la Belga ŝtatgazeto ; ĝiaj komercaj rilatoj estis ĉiam korektaj
kaj honestaj ; neniam ĝi faris mallojalan konkurencon al aliaj librejoj  ;
por eviti eventualajn kritikojn la administrantoj rifuzis ĉian honorarion,
por tiel permesi ankaŭ pli grandan propagandelspezon ; do, sur kio
oni sin bazas por rifuzi al F. E. I. la libristan rabaton, kaj eĉ malfaciligi
nian ekziston per tiaj monopoloj ?

Feliĉe en Esperantujo restas ankoraŭ sufiĉe da seriozaj librejoj
por ebligi, ke dum la unua jaro de ĝia ekzisto la spezsumo de F. E. I.
atingu preskaŭ 20.000 frankojn  ! Estas la plej bona respondo al tiuj,
kiuj envias nian rapidan disvolviĝon.

Flandraj esperantistoj, konsciu pri via devo ! Aĉetu nur ĉe nia
Instituto ! Ne grumblu kiam pro la supre cititaj cirkonstancoj via mendo
ne tuj povas esti plenumata ! Malkonu la eldonejojn, kiuj ne volas koni
nin ! Ni restu solidaraj kaj la estonto estas nia !

Inter Ni
Antwerpen. - Flandrema Grupo Esperantista. -- S-ro

Schmidt ankaŭ faris paroladon kun lumbildoj en nia grupo la 1 lan. de
Novembro.

La 2lan. de l'sama monato ni reprezentigis, laŭ ĝenerala peto, de
la societo „Pax" la pulĉinelan teatrajon „Peerke in d'Hel". La salono
estis plenplena; estis grandsukcesa kontraŭmilita vespero.

La Kristnaska festo de la 24-a de Decembro estis neforgesebla.
Gloron kaj honoron al la membrinoj de la grupo, kiuj ĉion aranĝis por
ĉi tiu festo. La scenejo estis plenplena je donacoj kaj premioj kaj estis
kun bongusto ornamita kaj aranĝita : ĝi meritis esti fotografata..
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Liu infano ricevis donacojn kaj povis senpage parropreni ai
loterio. Estis ja la infanoj, kiuj prizorgis preskaŭ la tutan programon;
krom ili nur nia ŝatata membro Fr. Mortelmans aŭdigis du pian --
muzikajojn de Grieg kaj montris, ke krom lerta esperantisto li estas bona
pianisto.

Dum la paŭzo okazis la disdonado de l'multaj alvenintaj donacoj.
Unue nia sekretariino ricevis donacon pro ĉio, kion ŝi jam faris por la
grupo kaj fine nia prezidanto transdonis al la ĉeestantaj membroj de
„Pioniro" el Aalst novan grupflagon. Per malmultaj sed sinceraj vortoj
li diris, ke li donacis la flagon nome de l'Flandraj esperantistoj al
„Pioniro", ĉar ĉi tiu grupo tiel ekzemple aranĝis la 2-an Flandran
Kongreson de Esperanto. S-ro L. Pevernagie dankis nome de „Pionoro'.
Laŭta aplaŭdado resonis post tiuj simplaj amikec-kaj solidarec-esprimoj.

La loterio okazis tre bonorde. Jen la listo de  l'gajnintaj loteribiletoj :
4570 8479 7518 8559 8021 7640
8499 4540 8326 1625 2041 7421
6322 7427 6436 3570 2172 2882
6481 7362 534 8526 5822 8949
7237 3437 9445 2782 3603 1985
7861 9437 446 9368 990 6307
6412 6366 9492 1539 1611 3280
8536 8328 7431 4128 5391 1572
7217 526 2494 5161 6192 3345
8316 9434 7685 5403 7393 9715
4193 7420 5832 7361 6092 4137
9246 309 5430 3800 6054 1563
9356 523 6425 6262 8696 4602
9509 7826 533 7931 2213 5370
1555 4509 1549 6082 5722 8363
4553 8427 2438 7188 6814 3016

7061 633

Kaj jen la listo de l' gajnintaj kaieretnumeroj :
10372 	 10068 	 10744 	 10073 	 10935 	 968
10546 10468 10731 10710 989
(La klubseĝo estas gajnita per la n-ro 4570 de... nia prezidanto !

Gratulojn pro la ŝanco en la ludo kaj... kondolencojn pro la malŝanco
en la amo !...)

La balo, kiu okazis post la festo, daŭris ĝis la 3-a matene kaj
tiam oni ankoraŭ foriris kontraŭvole ! Ni estas certaj, ke la ĉeestantaj
geamikoj el la aliaj grupoj bone sin amuzis. Cu ne  ?...

Kaj nun ree al la laboro ! La 20-an de Januaro pr. s-ino Erna
Sindhwad faros paroladon en nia grupo pri Hindujo ; ni esperas, ke
niaj membroj ĉiuj venos por ai'iskulti la interesajn klarigojn de iu,
kiu profunde pristudis la Hindan movadon.

Kortrijk. — Merkredon, 6-an de Januaro, je la 8-a vespere
okazos ĝenerala kunveno de la loka grupo en la kafejo „De Tuin".
La tagordo anoncas i.a. partan reelekton aŭ anstataŭigon de la  komitato.

Fakte la grupo estas ankoraŭ ĉiam sen prezidanto :  neniu ŝajnas
havi emon por akcepti tiun oficon. Kiu influhava samideano  konsentos
estri la grupon ? Precipe pro la proksima kongreso necesas, ke ĉi tiu
demando estu solvata.

Ninove. — Ce la ĉi tiea socialista junulargrupo komenciĝis antaŭ
nelonge Esperanto-kurso : estas k-do V. Van Varenbergh, kiu gvidas
ĝin.

Oostende. En ĉi tiu urbo, nomita „reĝino de 1' maro'", ni
havas amikojn, kiuj konsentis pretigi la vojon al pli vigla Esperanto -
movado. Flandra Ligo helpos, por ke urbo tiel granda kaj grava baldaŭ
havu sian Esperanto -grupon.

Roeselare. La anoncita Esperanto-kurso komenciĝos en
Januaro en la Katolika kongregacio, Kattenstraat, 41. Estas la kun-
venejo de l' iamaj studentoj, en kies medio ni esperas trovi kernon por
la estonta grupo.

Sint-Niklaas. — Al Triumfo. La rezulto de nia propagando
estis kontentiga, kvankam ne tiel granda kiel ni ĝin esperis. La gelern-
antoj regule ĉeestas la kurson ĉiam bone gvidatan de s-ro Mortelmans.

Post profunda diskutado pri  la lasta U. E. A.-cirkulero, la grupo
malaprobis la agadon de la ĉefdelegito por la Belga teritorio de U.E.A.
La estintaj U. E. A.-geanoj el nia grupo nur revenos  al tiu organizo,
kiam ĝi estos gvidata en nia lando tute neŭtrale.

El Ruslando ni denove ricevis altvaloran donacon por nia
biblioteko : „La Sieĝo de Sebastopol" de Tolstoj. malofta eldono de
la librejo Peranto (1912).

El Kiev alvenis salutletero okaze de la datreveno de la Oktobra
revolucio. Tre interesa estas la letero, ĉar ĝi surhavas i.a.  la subskribon
de s-ano Devjatnin, la granda kaj unua amiko de la Majstro.

Thielt. Ŝajnas, ke post nelonge ni aŭdos bonajn novajojn el
ĉi tiu urbo, kie ĝis nun Esperanto malfacile povis enpenetri. En urbetoj
kaj vilaĝoj oni rigardu kion la Hamme-anoj atingis per racia propa-
gando ! Cu tiaj rezultoj ne estus eblaj ĉie ?
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Malfacila afero. Polemiko en „The Spectator" denove atentigas
pri la Babilona konfuzo rilate al la skribado de geografiaj nomoj. En la
Angla ĉiusemajna revuo oni proponis indiki landojn, riverojn, k.t.p. per
la nomo uzata en la lando mem. Estas ja stulte, ke ekz. Deutschland
estas nomata Allemagne en Francujo, Germany en Anglujo, Germania
aŭ Allemagne en Italujo. La Nederlanda universitata profesoro Geyl,
kiu sin miksis en la polemikon, protestas ĉar oni en Anglujo indikas
Flandrajn urbojn per la Franca nomo. Se oni akceptas ĉie la originalan
nomon, tiam ja leviĝas tuj nova konfuzo : la elparolo. Estas malfacila
afero, kiun eĉ la Esperantistoj ne jam kapablis definitive solvi.

Ukraina Teatro kaj Esperanto. En Ukraino estis organizita Unua
Kontraŭ-alkohola Teatro, kiu vojaĝas tra la tuta lando kaj donas ĉie
kun granda sukceso kontraŭ-alkoholajn spektaklojn. Dum mallonga
tempo okazis centoj da spektakloj, kiujn vizitis amase la gelaboristoj.
Plej ofte la teatro ludas Ukrainlingve la teatraĵon „Verda Serpento"
de T. P. Kolesniĉenko. Ĉi tiu, kiu estas la direktoro de la teatro, nun
ekinteresiĝas pri Esperanto kaj intencas organizi la unuan en Ukraino
Internacian teatron. Ankaŭ la meritplena Ukraina ak toro T. V. Levicki
kaj kelkaj aliaj geaktoroj de la Unua Kontraŭ-alkohola teatro interes-
iĝas pri Esperanto. Eble la nova teatro vizitos aliajn landojn i. a. Ger-
manujon, Aŭstrujon, Hungarujon, k.t.p.

Alvoko. La grupo „Al Triumfo'" decidis organizi poresperantan
ekspozicion : la estraro aflable petas alsendon de esperantaĵoj : grup-
fotoj, gazetoj, glumarkoj, gvidfolioj, k.t.p. Ĉion oni sendu al : Esperant-
isto Grupo „Al Triumfo", Wegvoeringstraat, 73, Sint-Niklaas, Belgujo.

Nekrologo
Ni prezentas al s-ro Max Van Ghendt, la sekretario de „Al

Triumfo" el Sta. Nikolao, niajn plej sincerajn kondolencojn pro la morto
de lia patrino.

Senlace propagandu por
„Flandra Esperantisto"
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