
XIV-a KONGRESO DE FLANDRA LIGO ESPERANTISTA
Gent, 4-5-6 de junio, 1949

Gent - Grafa Kastelo
(vizitota Lunde)

La Kongreskomitato havas la honoron sciigi ke la Genta Urbestro, Sro E.
CLAEYS, volonte akceptis la honoran Prezidantecon de nia Kongreso kaj ke li
skribe deziris al ni fruktodonan laboron kaj plenan sukceson !

Aldonoj al la Kongresa Programo
Sabate, 4-6-49

16.30 h. Akcepto de la lokaj ĵurnalistoj kaj delegitoj de la turisma servoj .
19.00 h. Kunveno de la geinstruistoj kaj simpatiantoj.
20.00 h. Malfermo de la Kongreso : Salutoj de la Eksterlandanoj kaj aekciaj

delegitoj -Balo (gis la 2-a) ;
Dimanĉe, 5-6-49.

9.45 h. Vizito al « Geraard de Duivelsteen ».
13.30 ,I. Komuna tag^man o. - ---
15.30 h. Komuna foriro por grupaj vizitoj al «'s

Baafsabdij ».
20.00 h. En la Kongresa Varietea Vespero kunlaboros, koncerne la muzikan

parton, F-ino R. DEBRABANDERE, ĉampionino de Eŭropo (akordiono;
kategorio 14 jaroj).

La O.K. deziras al ĉiuj gekongresanoj plej bonan alvenon, gajajn tagojn
fruktodonajn kunsidojn kaj mem mendis belan veteron !

Ciuj kunportu gajan mienon !

Jarkunsido FI.L.E.: 1. Malfermo ; 2. Financa Raporto ; 3. Generala Rapor-
to ; 4. Varbkonkurso ; 5. Rezolucio 6. Propono Oostende ; 7. Rezolucio ; 8. Fer-
mo. Propono Oostende : Sekcio Oostende proponas kombini la ligan kaj sekcian
kotizojn kaj ebligi partan enspezon fare de la sekcioj.

Kelkaj rezultatoj de Za Varbokonkurso : Por sekcioj 1. Mechelen (312
noentoj) ; 2. Brugge (170 poentoj) : 3. Gent (25 poentoj). La reprezentantoj en
Rumbeke, Sro Van Leuven, varbis 135 amikojn, kaj gajnis entute 170 poentojn...
kaj la individuan unuan premion ! Gratulojn !

Sekcio Oostende akceptis organizi la 15-an en la regino de la banurboj !

KONGRESANOJ - DUA LISTO
37. S-ino I. De Boes. Buttenaere. Gent r 38. F-ino M. J. Ton, Veurne ; 39. F-ino A. Bombeke, Lede
berg : 40. S-ro A. Marmenout, Blankenberge ; 41. S-ro P. Samijn. Roeselare ; 42. F-ino H. Hofkens,
Antwerpen ; 43 S-ro L. Vandepitte, Gent ; AA. S-to A. Decorte, Gent ; 45. F-ino A. GERBRANDA.
DORDRECHT (Nederland) : 46. S-ro P. M. MARESOONE, AMSTERDAM (Ned.)  ; 47. S-ro H. MABE-
SOONE, AMSTERDAM (Ned.) : 4R. S-ro C. B. ZONDERVAN, DEVENTER (Ned.) ; 49. S-ino E. H. ZON-
DERVAN, DEVENTER (Ned.) ; 50. F -+nn P. De Cock. Aalst : 51. S-rn Fr. Roosen, Aalst ; 52. S-ino
Cl. Rnosen, Aalst ; 53. F-ino G. Van den Bossche, Aalst ; 54 F-ino E. Lemaitre, Aalst ; 55. F-ino
J. Mallet, St. Kruis (Bruage) ; 56. S-ro F. Roose, Brugge ; 57. S-ino H. Roose-De Kersgieter,
Brugge ; 58. F-ino M. L. Ronse, Brugge • 59. F-ino M. T. Roose, Brugse ; 60. F-ino E. Hengen, St.
Kruis (Brugge) ; 61- F-ino I. Hennen, St. Kruis (Brugge) ; 62. F-ino H. Seye, Brugge  ; 63. S-ro
J. Demille, Brugge : 64. S-ino M. L. Demille-Bruyneel, Brugge ; 65. S-ro E. Paesmans. Antwerpen ;
f,R. S-ro Pastro De Mager, Wijcrmaal ; 67. F-ino A. Bernaerts, I.+er ; 68. F-ino R. Van Loock, Lier ;
69. F-ino H. Van der Auwera, Heist-op-den-Berg ; 70. F-ino H. Messemaeckers, Heist-op-den-Berg
71.F-ino L. De Potter. Laken (Brussel) ; 72. F-ino S. Henot, Etterbeek ; 73. F-ino T. M. DE QUAAS-
TENIET, WINKEL (Ned.) ; 74. S-ino J. Buvl-Podevijn. Aalst ; 75. F-ino A. D' Hainaut, Gent : 76.
S-ro A. Foubert. St. Niklaas : 77. S-ro J. Cautaert. Ronse ; 78. S-ino J. Cautaert, Ronse ; 79. F-ino
C. Dirckx, MONTEVIDEO. URUGVATO ; 80. F-ino M. Buts, Mechelen ; 81. F-ino M. Th, Roels,
Brugge ; 82. S-ro R. Martens, Brugge ; 83. S-ro j. Gieten, Brugge ; 84. F-ino S. Moulebrouck, St.
Kruis (Brugge) ; 85. D-rn M. Roels, Brugge ; 86. F-ino H. Hofman, Brugge ; 87. S-ro A. Demarey.
Bruaae ; 88. S-ro F. Volders, Antwerpen ; 89. S-ino M. Volders-Van der Mast, Antwerpen : 90. S-ro
St. Dhaenens, Oostende.

Gravensteen » aŭ « St.
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Kongres-impresoj
L.E.E.N.

Nia speciala raportisto sabaton fru.-
matene alvenas en Haarlem kaj tuj di-
rektis siajn pa.ojn aI « De Lee 4werik »,
kie akceptis lin la « kongrespatro » E, de
Wolf, kies glimbrila kapo reflektis la ra-
diojn de la suno, kiu la.ŭmende benis nin
dum Za tuta kongreso. En la akceptejo
li renkontas s-ron Teunissen, kiu kion:
ajn lerte li. kvarpiedule manovras inter
Iibropaka jo j, ne sukcesas eviti kolizion
kun. alrapidanta ŝtupetaro, sub kiu vide-
bli.pas la kruroj de s-ro Vergunst. S-ro
Henskes faklerte aranĝas la librota-
blojn, antaŭkalkulante la enspezotan
gajnon. En la granda salono oni ŝvitas,
kuras tien kaf ree, tarpentas, pendigas
flagojn, agordas pianon, aranĝas la sce-
nejon. Jen alvenas la dejorantoj, precize
ĝustatempe, Lar kvankam• oni decidis
malfermi la kongreson nur je la 13.30 h.,
jam antaŭ tagmezo aperas la unuaj
kongresanoj, kiuj tuj estas dungataj
kiel l•ibervolaj helpantoj. La akcep-
tejo kaj la salono iom post iom
pleniĝas. Jen la haganoj ; momenton
poste alvenas la tefurbanoj kaj jam al-
proksimigas la grava momento de la so-
lena malfermo.ermo. Malantaŭ Za ankoraii
fermitaj kurtenoj s-ro Baas elbuŝigas
siajn lastajn ordonojn ; la pianistino ner-
vo palpas la klavojn ; flanke de ŝi jam
videblas la nudaj kru.oj de indiĝenaj be-
lulinoj, kiuj portas la naciajn flagojn ;
lasta komando kaj jen la kurteno levigas
kal antaŭ 500 m.irfrapitaj okuloj de 250
kongresanoj malvolt,igas la grandioza
spektcaklo de la solena malfermo. Sta-
r(nte oni kantas Za naciajn 1'imnojn ;
m.alfermparoladas s-ro Baas, la prezi-
danto de L.E.E.N. Salutas la kongreson
kiel reprezentanto de Ia kom.unumestra-
To la skabeno pri instruado s-ro D.J.A.
Geluk ; sekvas s-ro d-ro Th. v. Ginder-
taelen (nia kunlaboranto de FI.L.E.),
s-i.no M. Haudebine (Francujo), angla
kongresanino, S.K. (Nielsen), kaj repre-
zentantoj de Za ĉefestraro de F.L.E., de
Iu loka F.L.E. -sekcio, de Bellamy kaj
« Vredesraad ». La sekretario votlegas
salutojn de N.K., K.U.N.E., Sveda Es-
peranto-Federacio, Belga Esperanto-Li-
go, Germana Esperanto-Asocio, T.J.O.,
F.E.R.N., s-roj E. Malnagren kaj P.
Heilker. Post la oficiala malfermo la
kongresanoj promenis al la Granda Pre-
ĝejo por n alvarmu/ni pro Ia granda tem-
peraturdiferenco kaj aŭskulti Ia orgen-
koncerton de s-ro Michels, kiu plenigis
ĉies animojn per do l-ta muziko. Por ke
ankaŭ la stomakoj pleniĝu, la kongresa-
noj diversloke kolektiĝis. La nerita j sam-
ideanoj rapidis al Heck, kie ankaŭ nia
raportisto trovis lokon kaj kie regis
kvieta atmosfero yis laŭta. bruo
anoncis la invadon de haga procesio sub
komando de s-ro Burger. Vespere f-ino
A. Schoen kaj s-ino M. de Witte konke-
ris la korojn de la muzikamantoj per
ravaj sonoj kaj la aliaj kongresanoj in-
kluzive de s-ro v. Gindertaelen 1..erdi.s
siajn korojn, vidante la de paĉjo de Wolf
zarge elektitajn belulinojn, kiuj elegante
gim.nastikadis. En la paŭzetoj oni ape-
naŭ trovis la tempon por plenumi siajn
laŭprogramajn interkonatipajn devojn...

Dimanĉmatene multaj L.E.E.N.-anoj
eeestis en la Nova Preĝejo la diservon,
en kiu predikis pastro H. F. Bruins el
Leeuwarden. Pri la jarkunveno ni ra-
portas aparte. Post la komuna lumo
s-ro d-ro W. J. A. Manders faris inte-
resan prelegon pri Ia temo : La aliaj kaj
ni. La •menuo de la komuna festmanĝo
ne troigis ; vere ni 1nanĝis bonguste kaj
remaĉante eĉ trovis la tempon aŭdigi
kelkajn kantojn. Vespere sekvis denove
muzika program.o kaj post la paŭzo
sekcio Haarlem montris al vi vivajn
bildojn el sia 40-jara ekz•istado. Pro troa
amplekso de la fotoalbumo apenaŭ res-
tis tempo por la balo.
Lundon matene ni invadis la aŭtobu-
sojn, kiuj veturigis nin al la marbordo.
Ha, jen la surbordiĝinta. sveda ŝipo
« Banck », sed la busoj ne haltas kaj
momenton poste ni jam veturas preter
Zc florkampoj. La enhavo de nia buso,
parte flandra do bonhumora, mirigas la
multajn promenantojn kaj biciklantojn,
blekante kantojn en por ili nekompre-
nebla lingvo. Jam ni haltus por ĝenerala
sensoifi.ĝo. Pro manko de seĝoj ni ster-
nas niajn korpojn sur la sunvarmigita
sablo kaj manĝas, trinkas, babilas. Kun

a Fernando » el Brugge, kiu enkadrigita
inter du hilversum.aninoj kuŝas flanke
de ni, ni parolas pri la junularproble-
m•o. Li estas Za plej longa el Za fiandroĵ ;
la aliaj apenaŭ videblas kaj kiom junaj

estas ! Mi iam envias la flandrojn ;
la junaj funkciuloj de FZ.L.E. ja tikre
kontrastipas kun Za plejparte jam kalvaj
dignoplenaj L.E.E.N.-gravuloj. Sed la
veturemaj aŭtobusoj ne lasas al mi tem-
pon nor meditado ; post enbuŝi.uo de la
de la zorge preparitaj lunĉpaketoj,
enhu.sigo de la kongresanoj kaj ek al
hotelo Brinkm.an, la fincelo de nia eks-
kurso, kie s-ro Baas fermas la kongre-
san. Cu vere jam fini•pis Ia kongreso
Jes, senrevene ! Cu ĝi sukcesis ? Laŭ
m.i. jes. Kompreneble estis mankoj kaj
kritikindajo. La gastigado ne estis tute
en ordo ; parte kulpis pri tio • la kon-
,gresa.noi mem, parte kelkaj gastigantoj,
kiuj lastmomente preferis eksterlandan
Maston kaj sendis la nederlandain sam.-
ideanojn al multekosta hotelo. Kaj kion
diri pri la fakto ke s-ro Wolters hej-
menvenante trovis inseksan estajon en

.sia lito r Feliêe li tute ne ŝokipis sed kun
sia konata f legm.o promenis aI la police-
jo, kie li dormis senpekulan dormon...
Mankis en la kuponaro enirbiletoj por
ambaŭ vesperoj, mankis al la danoj la
deziro miksi sin inter la kongresanoj
kaj babili iom Esperante ; pro la mul-
taj cetere altnivelaj muzikaj programe-
roj la prezentado fariĝis iom unuflanka;
tra tro longa historia resumo postpaŭza
ne povis forgeŝigi al ni la kutimajn kon-
gresrevuojn kaj ni iom povas kompreni
Za seniluzi.iĝon de la flandroj, kies kon-
gréŝoj konsistas el balo kun ekskursoj
(en Za paŭzo oni jarkunvenas) ... sed
malglatajoj ja ĉiam estas, ĉar la kon-
greskomitato kin energie laboris kaj al
kiu. ni ŝuldas koran dankon pro ĉio,
konsistis el homoj kaj ne el ma4•inoj. Nu,
baldaŭ ni, kontentuloj kaj nekontentuloj,
ja denove renkontiĝos en Groningen. Caa
baldaŭ ? Jes ja ! La tempo rapide pasas
nuntempe. Ankaŭ vin, kiuj ne ĉeestis L4
tiun kongreson oni kore bonvenigos en
la nordnederlanda metropolo, do ĝis la
revido en Groningen !

DANGERA PROPAGANDO

De tempo al tempo aperas en la Espe-
ranto-gazetaro komunikoj, kiuj devas
atesti pri la facileco de nia lingvo. Ni
legas pri personoj, kiuj lernis Esperanton
en kelkaj semajnoj. Kompreneble temas
pri esceptoj, sed niaj tro fervoraj pro-
pagandistoj ofte forgesas tion. Ili fan-
faronas pri la facileco de Esperanto kaj
distrumpetadas, ke ekzemple Tolstoj jam
parolis Ia lingvon post unutaga studo.
Per lerta reklamo kelkaj kursvidantoj
logas siajn viktimojn, promesante al ili
fluan parolkapablon post nur 10-12 lecio-
noj. Venu al mi kaj post unu monato vi
korespondos kun esperantistoj el 100
landoj ! ! Eble ili Iogas per tia trompu
propagandado kelkajn pliajn kursanojn,
sed la sukceso de tiaj kursoj estas nega-
tiva ; jam dum la kurso la kursanoj,
kiuj venis por ludante lerni Espera,nton,
seniluzii.ĝintaj for estas kaj neniam re-
venos en niajn vicojn. Por la movado
estas perditaj kaj anstataŭ fervoraj
adeptoj ili fariĝos kritikantoj, kiuj po-
vos inalutili al nia movado. Tiuj, kiuj
vidas sin trompitaj en siaj esperoj sed
tamen persistas ĝis la amara kursfino,
baibutos kaj plifortigos nian armeon de
eternaj komencantoj. Se ni deziras, ke la
« ekstera mondo » rigardu Esperanton
serioza afero, ne amuza jo sed lingvo,
egalvalora al tiuj aliaj lingvoj, ni antaiía
ĉio mem donu Ia bonan ekzemplon kaj
ne ridindigu nian aferon per falsa pro-
pagando. Ni reklamu laŭvere, ne fanfa-
ronante. Tiam ni altiros la verajn intere-
satojn, kiuj post la kursoj  entuziasmigin-
te fariĝos eternaj batalantoj anstataŭ
kritikantoj aŭ eternaj komencantoj.

FIDU ALLA RECENZISTO
Kiu bone volas Ierni
nian lingvon Esperanton,
radikale do ekstermi
ĉiun parazitan planton,
fidu al Za recenzist'
kaj kontraŭu al rexist'
de la mensa aroganto,
kiu. kredas Esperanto
tion, kion antaŭuloj
fiskriba.dis laŭ reguloj,
fuPkovitaj eZ la ov'
de Doktoro Zamenhof.

Recenzisto kaj logiko
samas en la lastaj jaroj.
sed se regas vin skeptiko
pri la prezentitaj varoj,
nur « daŭrigu » per Ia vort •
(ne « parolu plu ») prii l'fort'
de Ia lingvo ĉiam kreska,
pri Za limo ŝa jnburleska,
kiun recenzistoj strekas
al verkistoj, kiuj pekas
kontraŭ Ia besta let
de Za kritikanta rep.

Sed se male vi konsente,
kiel mi mem, ĝojakceptas
la regulojn tre prudente,
kiujn recenzist' konceptas
per cerbfirma kapsolld',
vi honoru lin per fid'
kaj nur faru preman peton,
ke doltigu Ia dekreton
sencoplena konsidero
pri Ia verko sur papero,
donacita de l'aŭtor',
kvazaŭ priflarota flor'.

TYNEVERITIVf,

RECTIFICATIE
In het artikel « Invoering van het

E. bij het V.H. en M.O. in Nederland
slopen volgende fouten: al. 2 lijn 5 : com-
missie = compromis ; al. 6 lijn 5 : na de
zin -.. boven sprak ? dient ingelast : Aan
wie de keuze ?
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OBSERVOJ  SIAJ KARAVANVOJAGOJ 	 LA STUDANTO
ESPERANTIS O.

El Brazilo atingis
,un poŝtkarto kun la
fiera devizo en portu-
gala lingvo kaj en Es-
peranto : « Nur du lin-
gvojn ni devas paroli:

la lingvon de la patrujo kaj la lingvon
de la homaro — Iu aliaj ne apartenas al
ni ».

Efektive, la Esperantismo celas ke
Esperanto farigu Ia dua lingvo de eiu
civilizita homo kaf lasas Za nacian Lin-
gvon sur la honorloko.

Esperantistoj, iam kaj eiel kondutu
laŭ

PIK.

DE B.N.R.O. OVER ESPERANTO.

De Belgische Nationale Radio-Omroep
vergast ons ieder morgen op een « Kro-
niek van de dag » waarvan de redac-
teur wel eens blijk geeft een thema te
behandelen dat buiten zijn bevoegdheid
ligt of waarover hij niet of onvoldoende
is ingelicht. Of dit praktijken zijn een
nationale instelling waardig, durven we
betwisten.

Onlangs ging het over taalmoeilijk-
heden en over de middelen om deze
teyerhelpen. Volapilk en Esperanto wer-
den in één adem genoemd. Het eerste
had nu geen aanhangers meer, wijl zich
voor het tweede nog slechts een 250-tal
brave zielen druk maken (sic ! )

ONWETENDHEID.

Dit staaltje van onbetrouwbare voor-
lichting werd ons vanwege de B.N.R.O.
voorgezet dezelfde morgen waarop
ons, van uit Bulgarije, de mededeling
bereikte dat Radio Sofia (zoals trou-
wens Radio Paris, Radio Praha e.a. doen)
ook dagelijks in Esperanto begon uit te
zenden.

We moeten dus aannemen dat zelfs ten
aanzien van buitenlandse radio-program-
ma's de B.N.R.O. volslagen onwetend is.
Hoe anders te verklaren dat de B.N.R.O.,
spijt de Esperantoprogramma's van na-
genoeg al de Europese zenders (Brussel
uitgezonderd ! ), durft beweren dat nog
slechts een 250-tal brave zielen aan Es-
peranto doen ?

EEN SLECHT GEHEUGEN

heeft de B.N.R.O. ! In 1946 stelde de
« Vrije Radio-Tribune van de B.N.R.O. »
aan haar luisteraars de vraag « Wat
denkt U over de noodzakelijkheid van
een Wereldtaal ? » Wij weten stellig
dat de belangstelling voor dit onderwerp
buitengewoon was en de « Vrije Radio-
Tribune » overstelpt werd met Inzendin-
gen als nooit voorheen voor 'n dergelijke
enquête het geval was. We weten ook,
na de inzendingen persoonlijk en heel
nauwkeurig stuk voor stuk te hebben
onderzocht, dat ten gunste van een we-
reldtaal zich 87,5% der inzenders uit-
sprak, wijl 12.5% er afwijzend tegen-
over stond. Dat deze 87,5% antwoorden
ten gunste konden worden onderverdeeld
in 51,25% voor Esperanto, 27,5% zonder
voorkeur, 6.87%,, voor het Engels, 1,25%
voor het Latijn en 0,62% voor het Frans.

Niettemin heeft de B.N.R.O., na een
schuchtere poging, de uitzending van
een Esperanto-cursus stop gezet, terwijl
met de uitzending van lessen voor andere
talen werd doorgegaan. B.N.R.O.-logika...

OGDEN'S TAALPRODUCT.

Dat tot besluit vak vernoemde « Kro-
niek van de dag » een lans gebroken
werd voor Basic-English (de « taal » met
slechts 850 woorden) verklaart mis-
schien alles. Immers, liever het gekste
onding dan Esperanto !

Wij herinneren ons de uitdrukking van
Churchill « blood, sweat and tears » in
een Basic -vertaling te hebben ontmoet
onder de vertaling « blood, bodywater
and eyewash » ! Als een Engelsman
zoiets onder ogen krijgt moet hij het uit-
proesten of zich ergeren over deze aan-
slag op zijn taalgevoel.

Maar over Basic zal de B.N.R.O.-man
van de « Kroniek van de dag » wel even-
veel weten als over Esperanto.

TELEVISIE EN ESPERANTO.

Op 15 Maart greep in het experimen-
teel televizie-zendstation van de Philips -
Fabrieken te Eindhoven de eerste uit-
zending plaats in verband met Esperan-
to. Uitgezonden werd een Esperanto-
proefles door de bekende Esperanto-pea-
dagoog Andreo Cseh. De uitzending
slaagde volkomen en ontsluit nieuwe mo-
gelijkheden voor het onderwijs van Es-
peranto volgens rechtstreekse methode
en voor een internationaal publiek.

HELSINGOR
La karavano al Helsingbr foriros el

Utrecht ne la 14-an de julio, sed sabaton
la 16-an frumatene. Al tiuj, kiuj ne loĝas
en la lokoj, tra kiuj veturos la buso, ni
konsilas vojaĝi la antaŭan tagon al Al-
melo aŭ Hengelo, kie ili event. povos
tranokti ĉe gesamideanoj. Oni bonvolu
atenti, ke en la buso la nombro da lokoj
por nederlandanoj estos limigita, ĉar 15
lokoj estos rezervataj por flandroj kaj
francoj. Al la kursoj en Helsing ,r, pri
kiuj s-ro L. Friis faris kelkajn komu-
nikojn okaze de la kongreso en Haarlem,
aliĝis jam pli ol 200 personoj. Aligoj por
la karavano akceptas gis la 10-a de junio
s-ro R. Slot, E. Casimirlaan 21, Zeist,
kiu volonte informos vin detale pri ĉiuj
aranĝoj kaj laŭ peto sendas senpagan
prospekton pri la kursoj en Helsing•r.
Aligante oni sendu sian pasporton al
s-ro Slot kaj iru g. 75,— en lian poŝt-
konton 174595. V.E.B.-anoj sin turnu
tuj por informoj al T. Van Gindertaelen,
Leopoldstr. 99 Mechelen.

KERK-AVEZAATH
La kotizon por Kerk -Avezaath, kiu in-

kluzivas ĉiujn elspezojn por tutsemajna
restado, oni povos pagi en du partoj,
nome g. 15,— tuj ĉe aligo kaj g. 20,—
tuj post alveno en Kerk-Avezaath. Oni
anoncu sin antaŭ Za 1-a de julio ĉe s-ro
P. W. Baas, pagante samtempe g. 15,—
per poŝtkonto 34567 de Ned. Esp. Veren.
L.E.E.N.
V.E.B.-anoj pagu 297,50 b. fr. al V.E.B.,
postbus 342 Brussel, pirkonto 2.421.50.
Se ili pagos ĉion en guldenoj en Ned., ili
rericevos la 297,50 fr. Informojn petu
ĉe : T. Van Gindertaelen, Leopoldstr.
99 Mechelen aŭ ee Za Generala Sekre-
tario V.E.B.

BOURNEMOUTH
Car por la karavano al la U.E.A.-kon-

greso en Bournemouth anoncis sin sufi-
ĉe da partoprenantoj, la kostoj estos
malpli altaj ol ni antaŭvidis, ĉar la ka-
ravananoj ĝuos konsiderindan rabaton
(prok. 30 %) je la vojagkostoj. La kostoj
inkluzivas la elspezojn por aŭtobusvetu-
ro tra Londono. Estas rekomendinde all-
gi kiom eble plej baldaŭ, por ke la
gvidanto, s-ro H. Bakker, v. Tuyll v.
Serooskerkenplein 33, Amsterdam, kiu
volonte informos vin pri ĉiuj detaloj, ĝus-
ta.tempe povu prizorgi la tranoktadon.

V.E.B.-anoj, kiuj intencas veturi al
Bournemouth siu anoncu ĉe la gen.-se-
kretario, Postbus 342 Brussel.

Tutmonda junular-organizo
Lijare organizos sian Internacian Kunve-
non en Versailles, Francujo (3-10 aŭg.).

Gin povos partopreni gejunuloj, kiuj
sufiĉe bone povas paroli kaj kompreni
Esperanton.

La programo estas tre loga : ekskur-
soj al Parizo, vizitoj al la belegaj kaste-
loj en Versailles kaf ĉirkaŭajo, porto-
preno en la lucn.festoj, ktp.

La kostoj, inkluzive ĉion (lorjadon.,
man,$adon kaj ekskursojn) estos : 3500
fr. fr. (£ 3/6) por junuloj fjis 16-j. kaj
4000 fr. (4 £) por pli agaj partopren-
antoj. Anoncante sin post 15 majo oni
pagas 300 fr. pli. Post 1 julio aliĝiloj ne
plu estas akceptataj.

Sub Za devizo La plenagularo por la
junularo la organiza komitato petas fi-
nancan subtenon de la plena_fjaj esperan-
tistoj por la malriĉaj infanoj kaj junuloj,
por ke ankaŭ tiuj povu partopreni. La
,Oirkonto de la franca ĉefperanto estas :
Lille 182135. Adr. : S-ro Roger Bizet.
Wierre au Bois par Sam.er, P.d.C., Fran-
cujo. Oni povas sendi sian mnondonacon
ankaŭ al la landaj TJO-perantoj aŭ al
TJO-Centro.

Detalajn informojn oni petu al Za lo-
ka komitato : p.a. S-ro Omont, 66 rue
Albert Joly, Versailles.

Plue, Radio Parizo regule elsendas no-
vajojn pri la kunveno (14.21 m. — 20.00-
20.15 h.)

Ge junulo j, guu vian ferion en Versail-
les !

Petu aligilon al la franco ĉefperanto aŭ
al TJO-Centro, West-Graftdijk (N.H.),
Nederl.

MONDA TRIBUNO
Internacia Esperanto- Gazeto por

KULTURO - SCIENCO - TEKNIKO
Aperas monate

Jarabono : 4 guld. aŭ 90 bfr.
Petu senpagan specimenon de

LIBRO-SERVO L.E.E.N.
Z-O Singel 5, Bergen op Zoom

(p.k. 76915)
Flandra. Esperanto-Institulo

P. van Humbeekstr. 3, Brussel-W.
(p.k. 326851)

Hier volgen de contrasten van de zelf-
standige naamwoorden uit het vorige
nummer :

milito, tago, oriento, denominatoro, ko-
medio, poezio, konsonanto, somero, fa-
kulo (profesiulo), anodo, singularo, de-
fensivo, debitoro, tribordo, maksimumo,
prefikso, latitudo, homeopatio, stalagmi-
to, vivo, subulo, simpatio, bemolo (in de
opgave stond diese in pl. v. dieso), teorio,
poŭpo.

Vertaling van de zinnen :
1. La multe altigintaj (niet altigitaj ;

gestegen = hoog geworden) prezoj mal-
ebligas al multaj homoj (beter dan mul-
te da homoj) la aĉeton de tiuj libroj. 2.
Mi bedaŭras (het spijt me = ik betreur
het) ke mi ne ĝustatempe povis averti
vin, sed mi esperas ke mi ne kaŭzis al
vi ĝenon. 3. Se vi volas fariĝi sperta es-
perantisto vi devas legi kiel eble plej
multe kaj ofte ekzerci vin en la kon-
versacio (niet : ekzerci la konversacion).
4. Cu vi konas sinjoron Smit, la prezi-
danton (bijstelling bij het lijd. voorwerp;
staat dus in de vierde naamval !) de nia
sekcio ? 5. Kiam mi venis hejmen (niet
venante hejmen, want hoofd- en bijzin
hebben niet hetzelfde onderwerp) tie
estis vizitantoj. Mi rimarkis, ke :li estas
(tijd van de directe rede) miaj eksnaj-
baroj. 6. Klom da kapoj tiom da opinioj.
7. Kiom ajn oni penis, oni ne sukcesis
estingi la fajron, antaŭ ol la konstruajo
estis tute forbrulinta (niet forbrulita ;
het onderwerp konstruajo verricht de
handeling forbruli zelf, dus bedrijvend ! ).
8. Tiuj (niet ili) kiuj sufiĉe lernis, certe
sukcesos. 9. Tio (tio mag hier niet weg-
gelaten worden) kion li rakontis al mi,
ne povas esti vera. 10. Okaze de sia
naskigtago li ricevis de sia patro paron
da novaj gantoj. 11. La malsanulo ree
sentis sin sana (bep. v. gesteldheid).

MOGEN
Kiel tradukon de mogen oni proponis

diversajn neologismojn, i.a. darfi kaj
lid, sed la fakto ke ĝis nun neniu el ili
radikiĝis, pruvas ke oni ne sentas
urĝan bezonon pri unuvorta traduko de
mogen. Prefere oni evitu la iom pezan
tradukon esti permesite. Se mogen sig-
nifas het recht hebben, ni povas uzi la
verbon rajti (= havi la rajton), ekz. «nur
la delegitoj rajtas sidi antaŭe en la sa-
lono». Ofte la signifo de mogen pli mal-
pli egalas tiun de povi kaj devi. Mag ik
mee ? Cu mi povas kuniri ? (Cu vi per-
mesas ke mi kuniru ?) Mag ik even uw
programma inzien ? Cu mi momenton
povas rigardi vian programon ? Zoiets
mag je niet zeggen ! Ion tian vi ne devas
diri (ion tian vi ne diru).

HOMONIEMEN II
Hier volgt nog een verzameling homo-

niemen. De bedoeling is natuurlijk weer
onderstaande woorden in zinnen te ge-
bruiken zo, dat het verschil in betekenis
duidelijk uitkomt : boato, ŝipo (boot),
kuzo, nevo (neef), krano, argano
(kraan), vizaĝo, mieno (gezicht), takto,
mezuro (maat), violo, violono (viool),
proponi, prezenti (voorstellen). bulbo,
globo (bol), rajdi, veturi (rijden), mon-
stro, specimeno (monster), kilo, kitelo
(kiel), peniko, kvasto (kwast), dekla-
ri, denunci (aangeven), vanta, vana
(ijdel), radiko, karoto (wortel), edifi.
fondi (stichten), keglo, konuso (kegel),
horloĝo, sonorilo (klok), futo, piedo
(voet), telero, tabulo (bord), karbo, bra-
siko (kool), ŝargi, ŝargi (laden), nodo,
butono (knoop), viro, edzo (man), agen-
to, policisto (agent), galo, gajlo (gal),
nukso, noto (noot), produkto, produto
(product), gajni, meriti (verdienen), te-
mo, subjekto (onderwerp), skribi, verki
(schrijven), generacio, sekso (geslacht),
ungo, najlo (nagel), serioza. grava (ern-
stig), ŝlosilo, kleo (sleutel), sorto, loto
(lot), falo, kaptilo (val), kavo, truo
(gat), jungi, streĉi (spannen).

Vertaal :
1. Ik begrijp niet, dat hij zich niet

schaamt over zijn gedrag. 2. Is de helft
van 1/4 gelijk aan het derde deel van
3/8? 3. Als de buurman en zijn vrouw
gaan wandelen, nemen ze altijd hun hond
mee. 4. Tracht een goed esperantist te
worden! 5. Er zijn heel wat fouten in dat
boek. 6. Was hij vroeger spaarzaam
geweest, dan zou hij nu niet arm zijn.
7. Hij kwam door de zon gebruind terug.
8. Zwemmen is een gezonde sport. 9. De
sneeuwstorm maakte het hem onmoge-
lijk, z'n reis te vervolgen. 10. Er zijn nu
niet zoveel candidaten als de vorige keer.

Voor gevorderden. Vertaal in goed Ne-
derlands :

Alte super la kapo de la infano pasas
la fluo de la grandaj okazajoj. Nur gute
kaj ne kontinue ĝi ricevas percepton pri
ĝiaj kirloj. Guste tiu nekapabio vidi la in-
terligon igas la realon songeca. En la
longa sonĝo de la infanaĝo regas arhitra,
neesplorebla kaj tropotenca sorto, mal-
barema kiel la feino kun la sorĉvergo

02 la lulilo de la princino aŭ kruela kiel
Ia lupo en la fabelo pri Ruĝĉapulinjo.
La ombro de tiu sorto falas ankaŭ sur la
jarojn de la maturiĝo. Ĝia fantombildo
persekutas nin eĉ tiam, kiam ni komen-
cas direkti konscle la okazajojn de nia
vivo.

« Sveda Antologio » II, p. 364.

LA KONJUNKCIO « OF »
En niaj lernolibroj oni ĝenerale mal-

multe diras pri la konjunkcioj. Rilate al
la vorteto of oni trovas plej ofte nur
la komunikon : traduku of per aft en
kunordigitaj frazoj, per ĉu en subordigi-
taj. Ekz. : Morgaŭ mi promenos aŭ le-
gos belan libron. Mi dubas ĉu li sukcesos.
Mi ne scias ĉu li venos aŭ lia frato. En
la lasta frazo aperas ambaŭ formoj sam-
tempe, ĉar la frazparto « ĉu li venos aŭ
lia frato » estas subordigita al la ĉefpro-
pozicio « Mi ne scias ». Sed la dua parto
de la subordigita frazo estas kunordigita
al la unua. Pri ĉi tiuj frazoj estas tre
facile decidi kiun formon ni uzu, sed ek-
zistas aliaj frazoj en kiuj ni ne povas
uzi ĉu nek az , kvankam en tiuj frazoj
ekzistas subordigita aŭ kunordigita rila-
to. Ekz. en la frazo « Er was niemand of
hij keurde ons plan goed » ne eblas tra-
duki of per ĉu, kvankam la frazo « hij
keurde ons plan goed » estas subordigita
al la ĉeffrazo « Er was niemand ». Do
kiel traduki ĉi tiun of ? Por trovi la sol-
von ni devas esplori la signifon de la
frazo. Vi ĉiuj jam komprenis, ke la signi-
fo estas, ke ĉiuj aprobis nian planon. Sed
nun aperas strangajo. La vorto ĉiuj tute
ne trovigas en la donita ekzemplo kaj
se ni retradukas ĉi tiun frazon en  la
nederlandan lingvon ni diras « Allen
keurden ons plan goed ». Neniu tradu-
kus: « Er was niemand of hij keurde ons
plan goed ». Do kvankam la traduko
bone esprimas la veran signifon de la
frazo, ĝi tamen tro multe devias de la
originala esprimmaniero por esti adek-
vata traduko. Tamen la traduko «ĉiuj
aprobis la planon » instruas al ni, ke la
signifo estas jesa, kvankam en la ĉef-
frazo trovigas nea vorto, nome neniu. La
strangajo estas, ke ni per nia frazo es-
primas jesan ideon. Se ni volas fari tion
en Esperanto, ni devas zorgi, ke en la
frazo troviĝu du neaj vortoj, kiuj nuligas
unu la alian kaj donas jesan signifon.
Ekz. : Mi ne povis ne vidi.,— .ili kon-
niet nièt zien = ik moest *el zien... La
duobla neado donas efektive pli akcen-
titan jesadon. Revenante al la ekzempla
frazo ni devas meti, ankaŭ en la duan
parton, nean vorton kaj farante tion ni
facile trovas, ke la traduko estas : Estis
neniu, kiu ne aprobis nian planon. Ne-
derlandlingve ni povas diri : Er was nie-
mand, die ons plan niet goedkeurde, kaj
jen el tiu frazo enhavanta duoblan nea-
don fontas la forte akcentita jesado :
ĉiuj aprobis nian planon. Sed ni rigar-
du ankoraŭfoie la tradukon : Estis neniu,
kiu ne aprobis nian planon. Montriĝas,
ke la subordigita frazo fakte estas rila-
ta subpropozicio kies rilatato estas neniu
kaj kiu komenciĝas per la relativa pro-
nomo kiu. Nun fariĝas klare ke ni po-
vas diri ankai : Estis neniu ne aproban-
ta nian planon.

Sed ekzistas ankoraŭ aliaj tiaspecaj
frazoj kaj ni donas ĉi-sube kelkajn ek-
zemnlojn, grunigitain laŭ la rilato inter
la ĉefpropozicio kaj la subordigita.

Bonvolu traduki : A. Men kan hem
geen vraagstuk voorleggen of hij lost het
op. Er was geen huis of er waren ruiten
ingeworpen. Er was geen concert of hij
was er aanwezig. Er is geen huis of het
heeft zijn kruis.

B. Het scheelde niet veel of we hadden
de trein gemist. Het duurde niet lang of
ze hadden ruzie. Het scheelde niet veel of
ik was gevallen.

C. Er ontbrak weinig aan of onze boot
was omgeslagen. Ik twijfel er niet aan
of hij komt morgen. Er is geen twijfel
aan of hij slaagt.

D. Ternauwernood waren we thuis of
er brak een hevig onweer los. Niet zo-
dra had het kind zijn vader gezien of
het vloog op hem af. Pas hadden de be-
woners het brandende huis verlaten of
het dak stortte in. Nauwelijks was het
rijtuig de spoorbaan gepasseerd of de
trein snorde voorbij.

E. Zo klein is ons huis niet of we kun-
nen wel 'n paar gasten bergen. De kin-
deren zijn niet zo klein of ze kunnen het
verlies wel begrijpen. Zo dom is hij niet
of hij kan dat wel snappen.

F. Ik weet niet beter of ik heb be-
taald. Hij dacht niet anders of ik was
afgewezen. Het kon niet anders of dit
spelletje moest op een vechtpartij uitlo-
pen. Hij gaat nooit uit of hij is keurig ge-
kleed.

G. Nooit ontmoet hij mij of hij vraagt
naar U. Zelden komt hij in de stad of
hij loopt even bij ons aan. Hij kan geen
voet verzetten of verkleede politieagen-
ten volgen hem. Nooit bezoekt hij ons
of hij brengt een geschenk voor de kin-
deren mee.



MEDEDELINGEN VAN ONZE BOEKENDIENSTEN
E-briefpapier en E-omslagen (groene ster en « Esperan-

to ») 10 vel -f- 10 omslagen groot formaat
50 Esperanto-briefkaarten
Leteroj de Zamenhof (grava verko)
Skizoj pri Nederlando (bela donaco por eksterlanda

amiko)
Plena Vortaro (tuttola bindo)
Originala Verkaro (monumenta verko)
Novaj Esperanto-Historietoj
Fundamento de Esperanto (Nederlanda)
Taglaboristoj (bindita romano)
Rembrandt, la Magiisto (riĉe ilustrita)
Schidlof's Zakwoordenboek
La Verda Koro (facila romano)
Morto de Trajno (kriminalromano)
Printempo de Morto (streĉa amrakonto), bind.

broŝ.

f.
r.
f.

f.
f.
f.
f.
f.
f.
r.
f.
r.
f.
f.
f.

0,45
1.00
7,80

1,75
10,50
11,25

1,90
0,75
2,90
5,00
2,25
1,50
5,25
5,50
4,50

bfr.
bfr.
bfr;

bfr.
bfr.
bfr.
bfr.
bfr.
bfr.
bfr.
bfr.
bfr.
bfr.
bfr.
bfr.
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RAPORTO
PRI LA JARKUNVENO

Kiam la prezidanto s-ro P. W. Baas je
la 10.30 h. malfermas la kunvenon, ni
kun ĝojo konstatas, ke la salono estas
preskaŭ plena kaj ke evidente multaj
membroj preferas aŭskulti la diskutojn
pri la asociaj problemoj ol promeni gu-
ante la belan sunveteron. En sia malfer-
ma parolaclo s-ro Baas i.a. esprimas la
deziron de la ĉefestraro al pli íntima
kaj pli racia kunlaboro inter ĉiuj ne-
derlandaj Esperanto -asocioj. La sekre-
tario s-ro A. J. Kalma sciigas, ke s-roj
H. A. Appel, W. H. Mo9k kaj F. Weeke
ne povas ĉeesti ; li kontrolas la éeeston
de la sekciaj delegitoj. Mankas repre-
zentantoj de sekcioj Boskoop, Culem-
borg, Dokkuur, Wageningen kaj 't Zand.

La asocia jarraporto, aperinta en n-roj
3 kaj 4 de « Nederlanda Esperantisto »
estas aprobata. S-ro Baas dankas la se-
kretarion pro ties laboro. Car la bibliote-
kisto s-ro E. A. Koot ne ĉeestas, s-ro
Kalma voĉlegas ties raporton, kiu estas
aprobata, same kiel la jarraporto de
s-ro H. Bakker, Ia gvidanto de la pro-
paganda-servo. S-ro Bakker kritikas la
anojn, kiuj neniam havas tempon por
propagandi kaj atentigas pri tio, ke la
ĉefestraranoj ĉiam havas tempon por
labori por nia asocio. Nur malmultaj
sekcioj mendis la novan propagandilon
« Wat zou U doen ? » kaj tute ne in-
formas pri la eventuala efiko de la pro-
pagand--agado. S-ro H. Arends (Arnhem)
infor•miĝas pri la kostoj de la delegitaj
ŝildoj en la stacidomoj. S-ro Bakker res-
pondas, ke por éiu ŝildo en granda lokó
ni devus pagi g. 200,- jare kaj en mal-
granda loko g. 100,-. Ni ne povas permesi
al ni tiajn elspezojn. La raporto de la
teatra servo estas aprobata. S-ro L. J.
Burger (Hago) ne havas kritikon, sed
plendas pro la manko de modernaj kaj
interesaj teatraĵetoj por prezentado en
propagandkunvenoj. S-ro Kalma respon-
das, ke la provizo dependas de la kun-
laboro de la sekcioj. Ofte la sekcioj dis-
ponas pri taŭgaj tekstoj, kiujn ili post
la prezentado tamen ne sendas al la
teatra servo. Li denove instigas la nek-
ciojn havigi al li taŭgan materialon.

Aplaŭde la jarkunverno akceptas la
proponon de s-ro Baas, sendi fruktojn
al f-ino J.A.v. Borkum, al kiu okazis ak-
cidento en la interkonatiĝa vespero. La
delegito de sekcio Culemborg, intertempe
aperis en la salono. Laŭ peto de f-ino
G.H. Benink la gen. sekretario plilaŭ-
tigas sian voéon kaj malgraŭ protesto
de s-ro L. Burger malpli rapide parolas,

La raporto de la kaskontrola komi-
siono (aperinta en n-ro 4 de « Nederlan-
da Esperantisto ») estas aprobata. S-ro
B. Russell demandas, ĉu ne estas eble,
deponi la girsaldon en banko por profiti
la renton. La kasisto s-ro P. M. Mabe-
soone respondas, ke kelkfoje li subite
devas fari sufiĉe grandajn elspezojn kaj
do tuj devos disponi pri la necesaj mon-
sumoj. Estonte 11 volonte esploros la
eblon agi laŭ la sugesto de s-ro Rus-
sell. S. ro P. Hartman (Groningen) petas
informojn pri la U.E.A.-kanto. La kasis-
to respondas, ke tiu sumo estas alta,
éar ĝi ne nur enhavas la kotizojn de la
asociaj membroj sed ankaŭ tiujn de la
individuaj membroj. Cetere U.E.A. ne
estas nederlanda organizajo, do ne eblas
rekte pagi al gi. La prezidanto dankas la
kaslston pro ties akurata laboro.

Sekvas fiksaclo de la bridĝeto por 1949.
S-ro 13. Russell demandas, kial oni ne
fiksis rnonsumon por reprezentigi nian
asocion en la U.E.A. -kongreso. La pre-
zidanto respondas, ke la kunlaboro kun
« Flandra Ligo » kaŭzas grandajn els-
pezojn ; ni do devas esti iom ŝparemaj.
Cetere, ĉar la c'efestraro ne antaŭvidis
gravajn diskutojn okaze de la kongre-
so, gi opiniis nenecese, delegi reprezen-
tanton. S-ro Russell petas informojn pri
la malgranda profito de la libroservo.
S-ro P. Mabesoone respondas, ke pri tio
kulpas la antaŭa gvidanto de la libro-
servo, s-ro J. Ruiter, kiu defraŭdis kon-
siderindan monsumon. Je demando de
s-re W. ter Braake (Haarlem), ĉu nur
s-ro Ruiter kulpas pri tio, la kasisto res-
pondas jese. S-ro L. Burger (Hago) de-
mandas, kial la efektivaj elspezoj por
<< Nederlanda Esperantisto » en 1948 es-
tis malpli altaj ol oni antaŭvidis dum
ke por la jaro 1949 oni budgetis tre
altan sumon. La prezidanto respondas,
ke en 1948 aperis nur 10 numeroj an-
stataŭ 12. La nova gazeto estas pli am-
pleksa kaj presita sur bonkvalita papero.
S-ro P. Hartman (Groningen) deman-
das, kial nur g. 64,— estas budgetitaj
por la propagando kaj kial oni ne desti-
nis la rezervon por tiu celo. La kasisto

respondas, ke multaj aliaj aferoj por
kiuj ni budgetis monsumojn, havas pll-
malpli propagandan karakteron ; en vero
la sumo destinita por la propagando en
vasta senco estas do multe pli alta ol
supozigas la modestaj ciferoj en la
budgeto. La sumon, kiun ni deprenis de
la rezervo ni devis aldoni por ekvilibrigi
la budgeton ; fakte gi do signifas per-
don. La budget() estas aprobata.

Kritiko pri la gvidado de la ĉefestraro.
S-ro L. Burger (Hagel petas pardonon,
ĉar la sekcio ne antaŭe sciigis la pripa-
rolotan temon. Li demandas, éu ne estas
eble anonci sin ankaŭ post la 1-a de ju-
lio por Kerk-Avezaath. La pasintan ja-
ran la aligintoj nur lastmomente estis
informataj pri la fakto ke la kursoj
ne okazos. S-ro Kalma respondas, ke 11
konscias pri tio, ke por personoj, kiuj
nur lastmomente scias, klam komencig-os
ilia ferio, estas tre malfacile frutempe
aligi, sed la praktiko montris, ke multaj
personoj nur lastmomente anoncas sin
aŭ post aligo retiras sin, se la vetero ne
estas favora. Guste pro tio oni devis last-
momente decidi ne okazigi la kursojn.
I41 tamen povas garantii, ke ĉi-jare la
kursoj okazos, éar anoncis sin jam sufiée
da eksterlandanoi nor ebligi la aranĝon.
S-ro Baas ankoraŭ aldonas kelkajn in-
formojn pri la kursoj kaj sciigas ke jam
anoncis sin 30 danoj, kelkaj belgoj kaj
reprezentantoj el Svedujo kaj Finnlando.
S-ro H. Arends (Arnhem) ne deziras
kritiki , sed rekomendas, estonte komisii
la aranĝon de la kursoj al aliaj éefestra-
ranoj kaj la sekcioj. S-ro Kalma respon-
das, ke estos iom malfacile dividi tian
laboron, ĉar tiuokaze gd ne estos superri-
gardebla. S-ro Arends laŭdis la aktive-
con de s-ro H. A. Appel, la nova gvidan-
to de la libroservo. S-ro J. V. Holleman
(Groningen) laŭdas la ĉefest•raranojn kaj
precipe s-ron Baas pro la multa laboro,
kiun ili faris nor L.E.E.N. kaj reko-
mendas al éluj imiti ilian ekzemplon. Li
transdonas la dankon de sekcio Gronin-
gen kaj kuragigite de forta aplaŭdo li
proponas jenan rezolucion « Ni., sekciaj
reprezentantoj kaj •membroj de L.E.E.N.
promesas al Za ĉefestraro estonte kiel
eble plej bone kun.labori, por ke la sekre-
tario anstataŭ plendi en sia jarraporto
povu laŭdi la fervoron kaj bonan funk-
ci.adon de la sekcioj », kiu estas aklame
akcaptata. Car la homoj ofte estas iom
forgesemaj (s-ro H. bone konas 1a
L.E.E.N.-anojn !) s-ro Holleman konsi-
las enpresigi en « Nederlanda Esperan-
tisto » instigan rememorigon, por ke Ia
membroj vere agu laŭ sla promeso. S-ro
L. Burger (Hagol laŭdas krome s-inon
Baas. S-ro Baas dankas kaj siavice in-
stigas la anojn estonte agi laŭ la enha-
vo de la rezolucio.

(Daŭri.gota)

EKZAMENA KOMITATO
Sabaton la 18-an de junio akazos ek-

zamenoj por A kaj B en Hago. Oni petu
senpagan prospekton de la sekretarilno
f-ino H. M. Mulder, Zilvermeeuwstraat
29, Badhoevedorp.

RADIO - ELSENDO
Vendredon la 3-an de junio 22.40-23.00

h. V.P.R.O. elsendos Pentekostan salu-
ton en lingvoj nederlanda, franca, ger-
mana, angla kaj en Esperanto (pastro
F. H. Bruins el Leeuwarden). Ondlongo
301 m.

T.J.O.
T.J. arangos kampadon en Callan . tsoog

de 26-a de julio — 2-a de aŭgusto. Infor-
mojn donas s-ro A. Beinema, Schoter-
weg 136 rd, Haarlem. Oni anoncu sin
antaŭ la 1-a de julio.

OPROEP
Mede dank zij de financiële steun van

de in N.C.K.E. samenwerkende organi-
saties kon destijds « La Kontakto », of-
ficiëel orgaan van NoSoBE (Ned. ver-
eniging van blinde esperantisten) in
braille-schrift worden uitgegeven. Om
deze uitgave echter blijvend mogelijk te
maken is veel geld nodig, meer dan de
kas van NoSoBE voor dat doel beschik-
baar kan stellen.

Gaarne wekken wij dan ook de Ne-
derlandse esperantisten op wederom een
bijdrage te storten voor dit sympathieke
doel.
Gireert nog heden Uw gift op naam van
dhr. FI. Delver, penningmeester van
NoSoBE, postrekening 194703 te Bus-
su. m. .

Bedenkt, dat vele kleintjes één grote
maken !

A. F. Leideritz, secr. NCKE.
Ondergetekenden, vertegenwoordigers

van L.E.E.N., in N.C.K.E., betuigen gaar-
ne hun instemming met bovenstaande
oproep.

P. W. Baas
Mr A. J. Kalma

RAPORTO 1948 de FL.L.E.
ENKONDUKO.

Fari retrospektivon de la liga jaro
1948 estas gojiga tasko, ĉar la rimarkin-
daj efektivigoj ne maloftas. Tiuj ĉi estas
la rezultoj de la jenaj faktoj :

1. Rapida restarigo de FL.L.E. post la
milito.

2. Nia loga organo, « Flandra Espe-
rantista ».

3. La aktiveco de la ligestraro, kies
motoro kaj la inicianta estis nia
nelacigebla Prezidanto, Dro Van
Gindertaelen.

Jam dum la lasta parto de 1947, la
Prezidanto interŝa.ngis proponojn kaj su ..
gestiojn kun L.P.M. Beckers (FUKE),
rilate eventualan kunfandigon, kaj la 27.
5.48, la kontrakto estis subskribita. Ciuj
FUKE-anoj estis instigitaj al aligo
FL.L.E., FUKE malfondigis, kaj ni ak-
ceptis kiel estrararon, L.P.M. De Mayer.
Sekve de tio aliĝis tuj 22 FUKE-anoj in-
ter kiuj kelkaj aktivuloj. Ni tamen kon-
statis ke la ĉefuloj de la antaŭmilita
FUKE-organizajo, ne viciĝis inter nin !

Dum la kongreso en Blankenberge, ni
povis gojkore anonci la decidon de Uni-
versa.la Esperanto Asocio, kiu finfine ak-
ceptis nin kiel plenrajtan landan asocion.
La plej granda malfacilajo estis tamen
la nomigo de vicĉefdelegito, kiu estus
fakte nia liga peranto, kaj kiu ricevus
de U.E.A. kiom eble plej la rajtojn de
ĉefdelegito. Fine de la jaro, S-ro D-ro
F. Couwenberg, vlcprezidanto, akceptis
la postenon kaj de tiam 11 multege labo-
ris por la disvastigo de U.E.A. inter niajn
gemembrojn.

Plej intime okazis la gravaj intertrak-
tadoj inter L.E.E.N. kaj ni. Ni multege
ŝuldas tiurilate al nia Prezidanto. Sed la
rezultatoj ne forrestis : la 26-a de sep-
tembro, la delegitoj de ambaŭaj asocioj
kontraktis i.a. pri la komuna eldonado
de revuo en la formo de Flandra Espe-
rantisto. Je kio nur la titoloj kaj kelkaj
tekstoj ŝanĝi&tr. Tiel ni ŝparis kostojn,
kaj L.E.E.N. havigis al siaj membroj
bone prezentitan kaj interesan organon.
Diversaj aliaj arangoj estis planitaj, in-
ter kiuj ni nur citas la somerkurson en
Kerk-Avezaath.

Kaj en la sama jaro 1948, tuj post nia
akcepto fare de U.E.A., ni malfermis
petskribo-kampanjon, kiu pligrandigis la
ciferon por Belgu.jo de 6.600 al 64.086,
éefe éar ni sukcesis akiri la subskribojn
de du gravai asocioj en Flandrujo : la
V.T.B. (34.000 anoj) kaj la V.J.H.C.
(19 805 anoj).

En la ceteraj paragrafoj de la raporto,
ni laŭvice pritraktos la aktivecon de di-
versaj ligaj fakoj.
I. LA SEKCIOJ :

Ci-jare ni bedaŭrinde ne notis novajn
grupajn aligojn ; ni do batalis por nia
lingvo en la plej gravaj urboj de la 7 sek-
cioj de FL.L.E., nome Antwerpen, Blan-
kenberge, Brugge, Brussel, Gent, Meche-
len kaj Oostende.

Generale niaj sekcioj pligrandigis kom-
pare aI 1947 ; tio nepre veras por Meche-
len, Brussel kaj Brugge.

Plej aktiva, almenaŭ el liga vidpunkto
estis Brugge, Mechelen kaj Blankenber-
ge. Ci-tiu lasta sekcio envere bonege
organizis (en kunlaboro kun la vetero-
dioj !) nian 13-an kongreson, kiun ĉees-
tis 123 gepartoprenantoj kaj nia simpa-
tia gasto S-ro Mason Stuttard. La agoj
kaj sukcesoj de Brugge kaj Mechelen tiel
oftigis, ke estus senfina ripetado de laŭ-
doj kaj, certe, de ioma kritiko, se ni de-
tale pritraktus ilin. Notinde estas tamen
la organizado de Esperanto-stando en la
komerca foiro de Brugge, same kiel en
Gent kaj Oostende ; éi tiu marborda sek-
cio aranĝis kelkajn ekskursojn kaj eldo-
nas regule informbultenon, la Verda(n)
Lumo(n). La okazinta Esperanto-kurso
en la programo de Ia vesperaj urbaj kur-
soj en Mechelen estis la realigo de la
urbestra promeso. farita okaze de nia
12-a kongreso. La sekcio Gent kurage ce-
las la plietendigon kaj samtempe la per-
fektan aranĝon de nia nunjara kongreso.
2. REPREZENTANTOJ :

Dek-du pioniroj, kies celoj estas : dis-
vastigi nian lingvon kaj nian movadon

en sia sidejo, kaj se eblas, starigi sekcion
de FL.L.E.

S-ro Van Leuven, reprezentanto en
Rumbeke, propagandis inter geinstruis-
toj kaj junularo de Roeselare. Kurso es-
tis anoncita kaj pli ol 100 gejunuloj ĉees-
tis la provlecionon. Dum la monato de-
cembro nia aktivega ligano donis 3 kur-
sojn (pli ol cent gelernantoj!). Gis nun
eĉ neniu sekcio tiel grandskale kaj suk-
cese propagandis.
3. FLANDRA ESPERANTISTO.

La bonega redaktado kaj eldonado
de nia F.E. estas pruvitaj per la certigo
de la L.E.E.N.-delegitoj, ke gia enhavo
kaj aspekto tute taŭgas por la bezonoj
de la nederlanda, kritikema legantaro.

Inter la plej notindaj artikoloj aŭ ru-
brikoj ni citu kelkajn ĉefartikolojn re-
daktitaj de Drs. Roose kaj S-ro Piot F. ;
krome, la studon de Petro Stojan, Deve-
no kaj Vivo de la lingvo Esperanto, kaj
ni ne forgesu, Pik !
4. LA GAZETAR-SERVO :

Gi vere ege propagandis por nia lingvo
kaj nia ligo. Ciumonate aperis pli-mal-
pli 30 sciigoj aŭ anoncoj en la flandra-
lingvaj ĵurnaloj. Ni dankas pro tio S-ron
Iserentant R., nian protokolan sekreta-
rion, kiu jam dum pli ol jaro prizorgas
tiun servon.
5. LA EKSPOZICIA SERVO :

Cu la okazoj por agadi eble mankis
dum 1948 ? Tamen libro-ekspozicio, kiel
gi estis arangita en Mechelen, impresas
neforgeseble. Ciuj kongresanoj en Blan-
kenberge cetere bedauris la foreston de
la promesita libro-stando.
6. AMIKO-VARBADO :

Cu statistiko ne plej taŭgas por de-
monstri la sukceson de la varbkonkurso?
Jen :

Entute niaj liganoj varbis 556 amikojn.
Sekcio Brugge : 160
Sekcio Mechelen : 110
Sekcio Antwerpen : 100
Individue : Sinjoro Volders (Antwer-

pen) 72
Sinjoro Pintelon (Blankenberge) 50
Sinjoro Van Gindertaelen (Mechelen)

49.
7. SEKRETARIEJO :

Pli ol 1.000 poŝtaĵoj estis dissenditaj
dum 1948. Pli ol 400 leteroj kaj poŝticar-
toj. La sekretario vizitis la sekciojn
Brugge, Gent, Blankenberge kaj Oosten-
de, kaj ĉeestis dum la fama provleciono
en Roeselare.
8. KUNVENOJ :

Okazis 2 generalaj ligokunvenoj (Blan-
kenberge kaj Brussel) kaj 5 estrarkun-
sidoj krom la regulaj kontaktoj inter
prezidanto, vic-prezidantoj, sekretario
kaj kasisto. La delegitoj de FL.L.E. kvar
fojojn kunvenis kun la L.E.E.N. delegi-
toj.
KONKLUDO:

La liga kapo ege cerbumis por disvas-
tigi eksteren kaj internen nian ligon
kaj parte sukcesis. La liganaro restis
tro indiferentema, almenaŭ generale.

La sekretario,
G. Maertens.

BIBLIOGRAFIO
INTERNACIA LINGVO (Antaŭparolo

kaj Plena Lernolibro por Rusoj) de
D.ro Esperanto. Eldonis : Vilho setdld.
Helsinki. Faksianile represita laŭ la tu-
tunua libro de Esperanto aperinta en
1887, kun esperanta traduko de la rusaj
tekstoj kaj elfaldebla folio kun vortaro
esperanta-rusa. 48 p., 90 bfr. ĉe Flandra
Esperanto -Instituto. P. van Humbeekstr.
a, Brussel-W.

lame simpatia kiel prizorgita estas
tit reeldono de la tutunua libro de Es-
pe ranto, vera historia dokumento. Pro
la. fakto, ke la eldonnombro estis limigi-
ta je 250 (numeritaj) ekzempleroj, la
prezo estas sufiĉe alta. Tamen, pro tio
ke la libreto nur havas valoron por lfis-
toriistoj, bibliotekistoj kaj libro-amikoj
tio ne povas esti granda Beno. Eco.

ESPERANTISTO SLOVAKA, organo
de Slovaka Esperanto-Instituto, Adreso:
T. S. Martin, Kuz»nany-str. 29, OSR, SIo-
vakio. Speciala decembra numero, riĉe
ilustrita. Senpage havebla ĉe la citita
adreso.

8,00
17,50

150,00

29,00
177,00
190,00
30,00
7,50

50,00
85,00
37,50
25,00
85,00
94,00
84,50

Bestellingen aan :
Vlaams Esperanto-Instituut

P. van Humbeekstr. 3,
Brussel-West

(giro : 326851)
is gesloten van 1 tot 20 Juni.

NED. ESPERANTISTEN -VEREN. « LA ESTONTO ESTAS NIA »
Alg. Secretariaat, schr. cursus voor beginners en uitleendienst :
Mr. A. J. Kalma, Stadionkade 6, Amsterdam-Zuid, Tel. 96160.
Penningm. : P. M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O. Postr. 34563.
Boekendienst : H. A. Appel, Z.O.singel 5, Bergen op Zoom, postrek. 76915.
Bibliotheek : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst : H. Bakker, Van Tuyllplein 33/1, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
Schr. cursus v. gevorderden, examen B: H.A.Appel, Z.O.-singel 5, Bergen op Zoom.
Alg.Ned.Esp.Examen-comm.: Mej.H.M.Mulder, Zilvermeeuwstr. 29, Badhoevedorp
Lefdel. U.E.A.: P. Moen, Schaarbergenstraat 104, Den Haag, postrek. 79167.

Porti voor koper.
Boekendienst L.E.E.N.

Zuid-Oostsingel 5,
Bergen op Zoom

(giro : 76915)
N.B. Het Vlaams Esperanto-Instituut
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Niaj Esperanto-enigmoj
kun premioj.

Akiris PREMION post n-roj 61-62:
F-ino Jurion R., el Sijsele. (100 p.), kaj
S-ro A. Lodema el Amsterdam ; ĉi tiu
elektu librojn ĉe LEEN-Libro-servo je
valoro de g. 3.-.

SOLVOJ.
63. Horizontale. 1. ek ; ganto. ; ere. 2.

saket ; erari. 3. pra ; aer ; par. 4. larik ;
amara. 5. eliksir. 6. rasa ; etul. 7. inert ;
anaro. 8. orelo. 9. vet ; all ; die. 10.
iluzi ; ileks. 11. not ; rug ; kot. - Verti-
kale : 1. esplori ; vin. 2. kara ; anĝelo. 3.
karese ; tut. 4. ge ; ilaro. 5. ataki ;
trair. 6. ke ; el. 7. teras ; alilĝ. 8. or ;
mieno. 9. aparta ; ĉek. 10. erar ; urtiko.
11. miraklo ; est.

64. ombrajo; koleri; ampolo; zigzago;
oktavo ; narkoti ; karesi ; amputi ; pro-
voki ; turmenti ; urbestro ; ĉapitro ; es-
trado; ligustro; kolego; akceli; provizi;
oferti ; • ĉabrako. Okazon kaptu ĉe 1' ka-
po, ĉar la vosto estas glita.

N-ro 65. ALDONU LITERON
al ĉiu el la ĉi-subaj vortoj, por formi no-
van vorton respondantan al la donita
klarigo. La novaj literoj, legataj laŭ la
sama ordo, formas proverbon.

1. piedo : havi. 2. lento : parto de poto.
3. vakso : homo senrajta. 4. ĉarmi : bovo
tiun faras manĝante. 5. trovi : malvarma
periodo. 6. premi : meti en fluaĵon. 7.
klavo : insista invito. 8. bruto : ŝvelajo
aŭ elstarajo. 9. kreto : ĝi plibonigas
grundon. 10. kesto : skr•ibaĵo. 11. signi :
kuraci. 12. treni: kuŝigi. 13. resti: fari
linion. 14. greno: muzika instrumento. 15.
verto: korpoparto. 16. forto: parto de ver-
sajo. 17. kurso : dolĉajo. 18. nacio : ko-
nigi. 19.. serĉi : funciigi horloĝon. 20.
vango : veturilo.

N-ro 66. REORDIGU
la sekvantajn litergrupojn, tiel ke ili no-
mu kvin proverbojn.
1. ena ; hom; kon; lmo; mon; nev; nta;
nto; oho; ren; sed; smo; tas.

2. ena ; enas ; est ; kia ; mka ; mus ;
ojf ; rom ; sla • top.

3. arm; asv; ega; ero; est; for; guf;
mgi ; ndu.

4. alt ; dir ; dol ; ekr ; ete ; Itr ; mon ;
osg ; ros ; ton ; uta ; vis ; vor.

5. dro ; ida ; ipot ; jme ; kal ; mes ;
nor ; oka ; ota ; spr ; task.

Nederlandanoj sendu la solvojn antaŭ
la 20.6.1949 al .s-ro Tennissen, Legmeer-
straat, 37. A. 1., Amsterdam-West ; Flan-
dra Ligo al Postbus 342 (Enigmoj),
Brussel.

Plaatselijk Nieuws
V.E.B. - Afdeling Antwerpen : Op 14

Mei jl. ging ons gezellig feest en variété
avond met bal door met veel succes.
Op 18 Mei jI. hield Dr Th. Van Ginder-
taelen een zeer interessante voordracht
over de « Ziel van de Vrouw » naar Gina
Lombroso. Programma Juni luidt : 1/6
- Kruiswoordraadsels; 8/6 spraakleer:
15/6 - gevarieerd programma's 22/6 -
voordracht door de heer Vermuyten ;
29/6 - Zangavond.

V.E.S. - Afdeling Brussel. - Op Za-
terdag 30 April 1]. organiseerden Afde-
lingen Brussel en Mechelen in het stem-
mige zaaltje van de « Vlaamse Club » te
Brussel een voordracht met lichtbeelden
voor het honderdtal deelnemers in onze
reis naar de Esperanto-vacantiecursus-
sen te Helsingiir in Juli a.s. Na een korte
inleiding door E. Cortvriendt, voorzitter
van afdeling Brussel, sprak bondsvoor-
zitter Dr T. van Gindertaelen over Dene-
marken. Ter kennismaking werd deze
mooie avond met een gezellig danspar-
tijtje besloten.

Onze cursus voor beginners en onze
cursus voor gevorderden lopen ten einde.
Onze Esperanto-leraren, Mooij en Setter-

man zij hier dank betuigd voor hun
nauwgezette leiding.

Aan het feest van afdeling Antwerpen
werd door 16 onzer leden deelgenomen.

Tot einde Juli vergaderen we nog re-
gelmatig in de « Vlaamse Club », Em.
Jacgmainlaan 121, iedere Donderdag-
avond vanaf 20 u.

V.E.S. Afdeling Blankenberge: La 28.4
naskigis filineto Francine al ges-anoj
Marmenout-Van Steene, 24, Malecotstr.,
Blankenberge. Nian koran gratulon

V.E.B. Afdeling Gent : In April j.l., re-
gelmatige vergaderingen in ons lokaal,
Graaf van Vlaanderenplaats, 10. Werden
o.a. besproken : het inrichten van een
perfektiga kurso (vanaf September). De
spreekbeurt La Virinoj door Mej. Be-
godt werd een tegenhanger van deze,
gehouden de vorige maand door R. Mer-
tens. De organisatie van het 14-de V.E.B.-
Congres bleef natuurlijk de hoofdzaak.

V.E.B. Afdeling Oostende : Op 1 Mei
j.l. ging onze reis naar Nederland
(Haarlem, Amsterdam-Marken)  door,
met medewerking van een Nederlandse
Esperantist, dhr Mantjes : voorwaar, on-
vergeteijke twee dagen ! Op 19 Mei vond
een gewichtige vergadering plaats ; dag-
orde : deelname in het 14-de V.E.E. Con-
gres en... het 15-de in 1950 te Oosten-
de ? ?

2.
Klam ni, esperantistoj, proklamas la

superecon de nia lingvo super la naciaj
lingvoj, ni ĉiam akcentu ke tiu aserto
koncernas ekskluzive la valoron de Es-
peranto kiel universala helplingvo. Inter
samgentanoj la nacia lingvo estas nean-
stataŭi.gebla kaj nesuperebla, ĉar nur g'
kapablas plene esprimi ĉiujn delikatajn
nuancojn kiuj estas tipaj por la pensma-
niero de nia propra komunumo. Eble iam
Ia diversaj civilizacioj kunfandiĝos kaj
estiĝos civilizacio komune homa. Tiam
la naciaj lingvoj perdus sian specialan
signifon, kaj same kiel la dialektoj emas
malaperi kiam niveliĝas la nacia kulturo,
tiel same la niveliĝo de la tutmonda ci-
vilizacio povus krei la kondiĉojn por la
parta aŭ kompleta unuigo de la lingvoj.
Sed egale éu oni opinias tian evoluon
dezirinda aŭ ne, nia sola tasko, kiel es-
perantistoj, estas akceli ke nia planlin-
gvo enkondukigu kiel internacia komu-
nikilo.

Nun ni turnu nian atenton al la kon-
kurantoj de Esperanto, Jam en la unuaj
jaroj de nia movado aŭdigis kritikoj kaj
reformproponoj. Miriga tio ne estas. La
homa spirito ja emas al daŭra progreso,
kaj se ĝi principe akceptas la ideon de
universala planlingvo, tiam ĝ-i nature
aspiras al planlingvo kiel eble plej per-
fekta. Esperanto estas genia kreitaĵo.
Ĝia aŭtoro ne estis lingva profesiulo, sed
kuracisto, kaj li kreis la lingvon en sur-
prize mallonga tempo. Egstante junulo
27-jara, li publikigis gin, kaj tiam gi es-
tis jam kelkan tempon tute preta. Nur
financaj malfacilaĵoj devigis lin prokras-
ti ĝian aperigon en la mondon. Sendubé
Zamenhof dediĉis sennombrajn horojn
al la kreado de Esperanto, sed tamen
tio estis ĉiam nur flankokupo por li, ĉar
havante la agon de 27-jaroj li jam finis
la temporaban medicinan studon, akiris
la okulistan diplomon kaj praktikis kiel
kuracisto. Serioze pristudante Esperan-
ton, oni povas apenaŭ kompreni ke ĝi es-
tigis en tiel malmulta longa tempo kaj
sub tiel malfavoraj cirkonstancoj. Ta-
men ĝi ne estas perfekta, kaj Zamenhof
mem ne nur sciis tion, sed komence li
eĉ petis ke oni proponu plibonigojn. Feli-
ĉe li baldaŭ komprenis ke la ĉefa kon-
diĉo por lingvo internacia estas stabileco,
kaj la fama voĉdono montras ke la pii-
multo de liaj adeptoj samopinils kun li.
La teoriuloj kiuj deziris unue perfektigi
la lingvon kaj nur poste propagandi ĝin,
forlasis la movadon, kaj multaj provis
konstrui novan sistemon pli bonan ol la
zamenhofa. Iom post iom ankaŭ eminen-
taj lingvistoj komencis interesiĝis pri la
ideala solvo de la planlingva problemo,
kaj tiel estigis tute nova branĉo de la lin -

gvoscienco, kiu nomig'as interlingvistiko
kaj kiu celas krei idealan planlingvon
laŭ severe sciencaj metodoj.

El la interlingvistika aktiveco rezultis
jam dekoj da novaj planlingvoj. Preskaŭ
ĉiuj restis tute nekonataj. Nur Ido duin
kelka tempo havis konsiderindan nom-
bron da adeptoj, sed fine gi fiaskis, pre-
cipe pro la konstanta celo-Ldo al perfek-
tigo. Kiam la gvidantoj fine komprenis
ke stabileco pli valoras ol perfecteco,
jam estis tro malfrue. Ankoraŭ Ido ne
formortis, sed gi perdis ĉiun allogan for-
ton kaj verŝajne neniam revigliĝos. Fak-
te hodiaŭ ekzistas nur du mencindaj ri-
valoj de Esperanto. La unua nomigas
Occidental kaj gi estas kreita de la eks-
esperantisto Edgar de Wahl, kiu post la
reforma voĉdono forlasis nian movadon.
En 1922, kiam la Ligo de Nacioj mon-
tris interesiĝon pri la helplingva pro-
blemo, li publikigis sian lingvon, al kies
konstruo kaj zorga elprovo li dediĉis
preskaŭ 30 jarojn. Kvankam Ia nombro
de la occidentalistoj ne estas tre granda,

okupas laŭkvante la duan lokon, kaj
la movado estas vigla kaj bone organi-
zita. En kelkaj landoj ili faris rimarkin-
dajn progresojn. Precipe en Svisujo ili
dum kaj post la milito atingis sukcesojn
kaj kaŭzis senteblan stagnon en la Es-
peranto-movado.

Occidental baziĝas sur la naturalisma
principo. Ĝi do ne estas la reformita
Esperanto, sed esence diferencas de la
Zamenhofa lingvo. La naturalistoj celas
eviti ĉion arbitran kaj artefaritan. Por
ke la lingvo akiru « naturan » aspekton

ne hezitas allasi neregulajojn. La di-
ferencoj inter Occidental kaj Esperanto
manifestiĝas precipe en la vortfarado.
En Esperanto ĉiu afikso havas precizan
signifon kaj fiksan funkcion. El «patro»
ni formas la vorton « patrino », kaj ni
tute ne maltrankviligas pro la fakto ke
neniu nacia lingvo havas tian vorton.
Male en Occidental la afiksoj servas por
derivi vortojn similajn aŭ eĉ identajn
al nacilingvaj vortoj. Nek la funkcio
nek la signifo de la afiksoj estas precize
difinebla. La detalojn mi devas silente
preteriri. Sufiĉas konstati ke Occidental
havas la aspekton de latinida lingvo. Kiu
bone scias la francan, hispanan aŭ italan
lingvon, tiu baldaŭ kapablos legi Occi.-
dental-tekstojn. El propaganda vidpunk-
to tio estas avantaĝo, sed ankaŭ ĉi tie
la ŝajno trompas. Certe Occidental es-
tas lingvo admirinda, ĉar De Wahl suk-
cesis kombini la naturalismon kun rela-
tive granda reguleco, sed malgraŭ tio

de Dro W. Manders

Occidental ne estas preferinda, ĉar la
principo sur kiu ĝi baziĝis esl'as falsa.
Por planlingvo ne gravas ĉu ĝl estas
kvazaŭ-natura aŭ ne ; gravas sole Cu ĝ!
estas facila kaj taŭga. Al la popoloj
latinidaj la naturalisma principo ne
alportas grandajn malfacilajojn, sed la
planlingvo devas esti facila ankaŭ por
la popoloj ne-latinidaj. Ankaŭ por per-
sonoj lingve instruitaj Occidental estas
facila, sed tio estas argumento malfor-

ta . La planlingvoj devas kalkuli ne kun
la nuna situacio, sed kun la kondiĉoj
ekzistontaj post la generaligo de la plan-
lingvo. Se Occidental fariĝus universa-
la, tiam ampleksa lingvoscio aŭtomate
fariĝus superflua kaj por plej multaj
homoj Occidental fariĝus la sola fremda
lingvo. La naturalistoj pretendas ke la
nenaturaj esperantoformoj ŝokas la lin-
gvosenton, sed juĝi éu iu formo estas
natura-aŭ ne-povas nur homoj sciantai
plurajn lingvojn. Kaj ĝuste tiaj homoj
maloftiĝus se Occidental venkus. Cetere
la ŝok-argumento estas tre subjektiva.
La esperantovorto edzo estas por natu-
ralistoj neakceptebla éar ĝi estas arbi-
tra kaj do ne troviĝas en aliaj lingvoj.
Sed ĉu la vorto estus pli taŭga se ĝi
ekzistus ekzemple en la portugala lingva
kaj do estus natura ?

La dua kaj lasta menciinda rivalo de
Esperanto estas Lingua Internationale,
kiu ankoraŭ ne oficiale publikigis, sed
malgraŭ tio jam akiris certan famon.
Ĝia aŭtoro ne estas unuopulo, sed tuta
stabo da profesiaj lingvistoj, kaj ĝi krei -

ĝis sub la aŭspicioj de influriĉa amerika
societo, kiu ankaŭ intencas gvidi la
propagandon. Tfu societo estas Interna
tional Auxiliary Language Association,
pli konata sub la nomo I.A.L.A. Ĝin fon-
dis antaŭ 25 jaroj la riĉa esperantistino
S-ino .Morr•is. IALA havigis al si la kun -
laboron de multaj eŭropaj kaj amerikaj
scienculoj, inter kluj troviĝas tre emi-
nentaj lingvistoj. Komence IALA ne  in-
tencis aperigi propran sistemon. d i nur
celis science esplori la planlingvon pr o-
blemon kaj aktive kontribui al la pro-
pagandoj laboroj de la lingvo kiun ĝi
elektos. Post kelkaj nesukcesintaj pr o-
voj aranĝi kompromison inter Esperan-
to kaj Ido, en 1933 IALA decidis kon-
strui propran sistemon. Ĝis la milito gvi-
dis la laboron konata esperantisto, la
angla lingvisto Collinson. El tiutempaj
publikajoj montriĝas ke IALA tiam sek-
vis principojn grandparte analogajn al
la zamenhofaj. La milito devigis Collin-
son trandoni la gvidadon al aliaj. En
1945 IALA publikigis raporton kiu vekis
multan surprizon : evidentiĝis ke duin la
milito oni tute ŝanĝis la direkton kaj
adoptis la naturalismajn principojn. La
raporto publikigis tri variantojn de la
Lingua Internationale kaj komunikis ke
el tiuj variantoj IALA kunmetos la de-
finitivan lingvon. Poste oni aldonis du
pliajn variantojn kaj organizis enketojn
inter fakuloj kaj laikoj. Fine oni en la
pasinta jaro komunikis ke oni elektis du
variantojn por servi klei bazo por la
kunmeto de la difinitiva lingvo, kies pu-
blikigo baldaŭ sekvos. Sed kelkajn mo-
natojn poste la franca lingvisto Martinet,
gvidanto de la lingva laboro, subite eksi-
gis, deklarante ke li akceptas neniun
respondecon pri la formo de la lingvo
publikigota. Evidente naskiĝis malpacoj
pri la vojo irota. Car Martinet preferis
ekstreman naturalismon, oni povas su-
pozi ke la lingvo nun ellaborata pli
kongruos kun la modera naturalis-
mo de Occidental. Ni jam vidis ke
De Wahl klopodas atingi naturan aspek-
ton, konservante la regulecon. Male la
ekstremuloj opinias regulecon nenatura,
kaj tial ili tute ne starigas derivajn regu-
lojn. La vortaron oni devas lerni gusti
kiel en la lingvoj naciaj. Nur en la gra-
matiko ekzistas reguleco, kvankam ne
senescepta. En la ekstremaj variantoj
de IALA oni ekz. konjugas la verbon es-
sere jene : Jo so, tu es, ille es, nos son,
vos son, ifles son.

Restas la demando éu IALA povas fa-
riĝi danĝera por nia movado. Se mi re-
spondas jese, tio ne signifas ke ml kre-
das la venkon de la naturalismo verŝaj-
na. Parolante pri Occidental mi jam kla-
rigis kial la naturalismo estas neakcep-
tebla. Al tio mi povas ankoraŭ aldoni.
ke eĉ, si gi estus defendebla, gi tamen
nur komplikus la helplingvan problemon
anstataŭ solvi ĝin. La naturalistoj ja ne
facile atingos interkonsenton pri la defi-
nitiva formo de la lingvo, éar unuflanke
la ekstremuloj pravas asertante ke ĉiu
reguligo estas nenatura, aliflanke la
pli moderaj naturalistoj prave kontraŭ -

argumentas ke planlingvo neregula es-
tas absurdaĵo. Krome la naturalismaj
principoj kondukis jam nun al la stari-
go de multaj samspecaj sistemoj, kiuj
nur laŭ la detaloj inter si diferencas, sed
esence estas samvaloraj. Fine la IALA-
variantoj, kaj do ankaŭ la venonta defi-
nitiva lingvo, tute baziĝas sur la latini-
daj lingvoj kaj do privilegias la gran-
dajn okcidentajn popolojn laŭ mezuro
neproporcie granda. Oni povas rapide
clubi ĉu la aliaj nacioj senproteste tole-
ros tion, ĉar akceptante la lingvon de
IALA ili fakte agnoskos la kulturan

hegemonion de la latinidaj nacioj. Tamen
la agado de IALA povas alporti al nia
movado gravan danĝeron. Mi jam men-
ciis ke IALA havas grandan influon,
precipe en universitataj rondoj. Krome
gi disponas pri financoj kaj do povas
aranĝi grandskalan propagandon. La
granda publiko verŝajne ne interesigos
pri la nova lingvo ; la dlvastigo de Espe-
ranto imponas la amason pli ol la teo-
rioj de la naturalistoj. Sed la scienculoj
kaj multaj aŭtoritatoj instancoj eble
simpatios kun la modernaspekta kaj ŝaj-
ne tiel simpla lingvo, kaj ĝuste de ili
dependas ĉu Esperanto fariĝos deviga
instrufako kaj atingos sian celon. Al
ili ni do devas montri ke Esperanto ha-
vas sanan fundamenton, kaj ni devas
klarigi ke la interlingvistoj eraras pre-
tendante ke la mondo, se ĝi akceptus
Esperanton, por ĉiam ligus sin al projek_
to neperfekta. La malo estas vera. Por
ke la mondo havu planlingvon perfektan,
antaŭ ĉio necesas ke ĝi akceptu la ne-
perfektan Esperanton. Tio ŝajnas para -
doksa, sed la gisnunaj spertoj klare mon-
tris ke la interlingvistoj neniam atingos
koekordon pri la demando kiu lingvo
estas perfekta. Se Esperanto oficialigos,
tiam la registaroj sendube starigos kom-
petentan instancon por esplori kiujn pli-
bonigojn la lingvo bezonas aŭ kiu alia
sistemo estas preferinda, kaj per la ler-
nejoj oni facile kaj rapide enkondukos
la definitivan formon de la lingvo.

Se ni observos severan disciplinon, se
ni respektos la netuŝeblecon kaj gardos
la stabilecon de nia lingvo, se ni streĉos
niajn fortojn por science defendi la za-
menhofajn principojn, se ni koncentrigos
niajn klopodojn por atentigi la aŭtorita-
tulojn pri Esperanto, se ni penos havigi
al nia lingvo indan lokon sur la instru-
tabelo de la diversgradaj lernejoj, tiam
ni povos rajte esperi ke Esperanto jam
staras sur la sojlo de sia oficialigo. La
estonto estu nia !

ANONCETOJ
Homstu.da Revuo : American Esperan-

to-Instituto New Auburn, Wis., Usono,
prizorgas la eldonadon de tiu revuo, kiu
pritraktas la etnografiajn kaj lingvis-
tikajn aspektojn de la diversaj popoloj;
la gazeto komence aperos trimonate kaj
16-page ; prezo : 50 b.fr. Adreso : M.
Daerns, 159, Heyvaertstr., St. Jan Mo-
lenbeek, Brussel (pĉk. 3329.95).

Deziras korespondi pri religiaj temoj :
Ing. Georg Mansfeld, (19 a) Merseburg,
Neŭmarkt 90, Germanujo (sov. zono).

Studento (19-jara) de la agrikultura
Kolegio de Okayania deziras korespondi
kun geknaboj de liceoj kaj elementaj ler-
nejoj pri diversaj temoj aŭ kun gestu-
dantoj de altaj lernejoj pri agrikulturo
aŭ hered-scienco : Takashi MINEMAT-
SU, 2903, Shigei-mura Mitsuki-gun- Hi-
roshima, Japanujo.

Seinoske Kato, Ciriu-maĉi, Hekkai-
gun, Aiĉi-Ken, Japanujo, 36-jara komu-
numa oficisto, deziras korespondi per Iet.
(enhavantaj poŝtkarton) kun junaj ge-
samideanoj.

La aŭstria ŝtata trafikoficejo starigis
specialan E.-sekcion kies celo estas faci-
ligi kaj agrabligi la vojaĝon al ekster -

landaj vizitantoj. Ĝi preparas viziton al
plej belaj lokoj kaj malmultekostan
restadon. Oni intencas krei specialajn
restadejojn por esperantistoj. Krome oni
planas vojaĝojn al eksterlando per reci-
proka gastigado. Se iu esperantisto dezi-
ras viziti Aŭstrujon, li nepre esperantlin_
gve petu informojn pri vojago, hotelo,
vizo k.t.p. al Aŭstria Trafikoficejo, E.-
sekcio ; Friedrichstrasse 7, Wien I.

Deziras korespondi pri politiko ; me-
dicino, nacia enlanda vivo, 25-jara me-
dicina studento : Nosaka, Kura-
josi, Tottori, Japanujo.

Hotel Mondial
24 Graaf d'Ursellaan 24

HEIST-AAN-ZEE
Nette Kamers - Verzorgde keuken

Fijne dranken
Reduktitaj pensionprezoj por

Esperantistoj

Deziras korespondi kun nederlandano
s-ro Candido Cienfuegos Barberd., St. Pa-
mon y Cajal, 14 - 1', Mieres, Asturias
(Hispanujo).

La direktorino de junulara gazeto
« Companeros » (Montevideo) serĉas ne-
derlandajn lernantojn de elementaj ler-
nejoj, kiuj volas korespondi per il. poŝt-
kartoj kaj interŝanĝi poŝtmarkojn kun
lernejanoj esperantistaj el Urugvajo.
Adr. : Alicia Porro Freire de Maciel, dir.
« Companeros » (periodico de vinculacion
escolar) Canelones 1122, Montevideo.

Deziras korespondi kun flandraj ge-
knaboj (il.pk.-p.m.) : Naohiko Tonomu.

-ra (15 j.), 1170 Mukdiiĉiba, Kuraŝiki,
Okajama, Japanujo.

Verantw. uitgever : Vlaamse Esperan-
tisten-Bond Postbus 342 - Brussel en
Ned. Esperantisten-Vereniging LEEN,
Stadionkade 6 Amsterdam Z. (Ned.) -
Drukkerij : J. Van Laer, Korte Begij-
nenstraat 38, Turnhout.
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