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Opvoeding tot idealisme 	 Open brief aan de Redactie van de Haagsche Post.
Het doel van lager- en middelbaar

onderwijs is zeker niet alleen weten-
schap opdienen. Tenminste even be-
langrijk, zo niet belangrijker, is de
opvoeding. Karakters vormen, leren
gehoorzamen, nederig zijn, rechtvaar-
digheidszin aankweken ; om tot cle
slotsom te komen van een ideaal mens.
Hoe staat het nu in de praktijk?

In bepaalde instellingen tracht men
zeer zeker de meisjes en de jongens
tot idealistische mensen op te voeden.
Men doet het evenwel zonder de nood-
zakelijke werkelijkheidszin aan te kwe-
ken. Het gevolg is dat die jeugd uit
een droomwereld komt en de werkelijk -

heid geheel anders ervaart. De morele
weerslag van die ontgoocheling is van
die aard dat zij alle geloof verliest; en
verloren gaat. Want men heeft goed
de Vaderlandsliefde bvb. aan te prijzen
en de schoonheid van de waarheidsliefde
af te schilderen, men moet de moed
hebben er aan toe te voegen dat
vaderlandsliefde in de werkelijkheid
uiterst zelden voorkomt en dat de
mensen hun stemorgaan veel meer be-
zigen om onwaarheid dan om waarheid
te verkondigen. Men moet aan die
jonge mensen voorhouden dat zij met
als idealisten te leven, tevens als helden
zullen moeten leven. Temidden van
een wereld die hen niet begrijpt en hen
beschimpt. Het spreekt dan ook van
zelf dat aan die jonge mensen de zin
van dit alles moet voor ogen gelegd
worden : waarom zij, spijts alles, toch
moeten moreel hoogstaande persoon-
lijkheden worden. In andere instellin-

- _n daarintegen_ rdt adn_opvnediag
tot idealisme in 't -eheel niet gedaan.
Van de 10 professoren, leraars of on-
derwijzers zijn er trouwens 8 volslagen
nlaterialisten. Die zelf in niets meer
geloven. Die enkel nog iets doen om
de overheid ter wille te zijn of om
persoonlijk voordeel te halen langs een
onrechtstreekse weg. De schooloverheid
kijkt er helemaal niet naar. Hogere
instantie's, zoals inspectie enz.... nog
veel min. Uit dergelijke scholen „komen
de studenten met het gedacht dat het
er enkel maar om gaat „er te komen"
in het leven. En daartoe hebben zij nu
toch, God of het toeval of een of andere
leraar zij dank, reeds een diploma.
Hogere aspiraties hebben zij niet.

Daarbij nog. In bijna alle landen
heeft de politiek -waarvan vrijwel ieder-
een zal toegeven dat zij weinig stich-
tend als voorbeeld is- zodanig wijd om
zich heen gegrepen dat zeer veel inte-
ressant werk niet kan gedaan worden
als daar geen politieke steun bij is.
En die politiek wil natuurlijk alles aan
zich dienstbaar maken.

Daarbij zou men nog kunnen voegen
dat tengevolge van twee wereldoorlogen,
van de gestadige beslommeringen om
het bestaan enz.... de geest en de
attentie van de mensen geheel materi-
alistisch gericht zijn. In die omstan-
digheden mag men wel uitroepen :
„Arme jeugd". Ik weet wel dat velen
de mening toegedaan zijn dat de idea-
len uitgediend hebben. Waartoe nog
vredesbewegingen ? Oorlog komt er
toch. De strijd om het bestaan is
werkelijk een strijd met alle middelen.
En wie daar niet kan aan meedoen,
gaat ten onder. Dus. Diegenen die
zo redeneren menen realisten te zijn.
In werkelijkheid zijn zij blinden die het
mensdom mede sleuren naar de totale
ondergang. Want met de morele gedra-
ging staat of valt alles. Geen enkel
systeem kan de wereld redden als niet
de mensen bereid zijn iets voor elkaar
te doen, dus een ogenblik zich zelf te
vergeten om te denken aan het heil
van de andere. Het is in de mate dat
deze geestesgesteldheid zich verspreidt,
dat het het mensdom beter gaat op
alle gebieden. En omgekeerd gaat het
al maar door slechter. De naasten-
liefde is de hoekpijler van de menselijke
samenleving. En wat nu de jeugd be-
treft. Het is mijn ervaring en onge-
twijfeld ook de uwe, dat de jeugd niet
kan zo enkel maar zakelijk opgeleid
worden. De jeugd geeft zich aan iets
of vergooit zich aan iets. Dit is trou-
wens geheel overeenkomstig haar na-
tuur.

De Esperantobeweging is een van
die idealistische en terzelfdertijd realis-
tische bewegingen. Naar het gedacht
van Dr, Zamenhof moest het Esperanto
de mensen niet zozeer met de hersenen
als wel met het hart tot mekaar bren-
gen. En de „interna ideo" van Esperanto
bestaat juist daarin dat de beoefenaars
van Esperanto de neiging vertonen om
de vreemde Esperantisten te leren ken-
nen in hun noden, in hun eigenschappen
en hen diensten te bewijzen.

Volgens een interviews, door President
Truman toegestaan aan de ,,New-York
Times Magazine" van 14 Okt. 1946 zou
hij verklaard hebben „dat de naties
enkel maar nauwer aaneen kunnen
sluiten als zij mekaar beter leren ken-
nen. En een van de hoofdbeletsels
daartoe is de taalverscheidenheid".
Welnu bij ons bestaat dat niet. Wij
spreken allen één taal. Op congressen
en door correspondentie in die taal,
maken onze meisjes en onze jongens
kennis met jongelieden van volstrekt
gans de wereld. Waarbij zij op de
koop toe nog heel wat leren van aard-
rijkskunde, folklore enz.... Is het dus
niet heerlijk, hoogst verdienstelijk en
in een niet geringe mate renderend
daarvoor te werken ?

Natuurlijk zijn er nog heel wat ande-
re noden in de wereld dan de nood aan"
een gemeenschappelijke wereldhulptaal.
En de Esperantobeweging is niet de
alleenzaligmakende beweging. Velen
zullen zich verdienstelijk maken in an-
dere bewegingen waarvoor zij meer
geschikt zijn. Accoord. Maar het is
nee feit 4at dP npian utt'itPPkt-(lat Ba-
nerantn knlnstiaal veel mnvpliikheden

biedt en dat de jeugd haar zeer diepe
drang naar idealisme kan uitleven in
goed geleide Esperanto-groeperingen.

Zeer terloops wil ik hier ook nog
wijzen op een ander aspect van de zaak.
Het is goed in zijn jeugdtijd zich goede
vrienden te maken. Die komen niet zo
vaak voor in het latere leven.

Welnu daar waar gezorgd wordt dat
alleen gezonde elementen in de Esperan-
tokring komen ; waar men heel vaak sa-
menkomt en samenwerkt ; waar men ook
voor een gezond ontspanningsleven me-
kaar zoekt; waar men voor de opbouw
van een ideale E.wereld ijvert ; daar
wordt een kring van levensvrienden ge-
vormd. En daar maakt men zich
vrienden ook over alle grenzen heen.

Tijdens de sluiting van de Europese
athletiekmeting te Brussel op 27-VIII-
50 sprak Lord Burhley de volgende
woorden : „als alle landen de handen
in mekaar legden zoals athleten zulks
doen, dan ware de vrede verzekerd."
Ware woorden ! Evenzeer van toepas-
op ons : als alle landen de handen in
mekaar legden zoals de Esperantisten
van die landen zulks doen dan ware de
vrede verzekerd. En laat het nu nog
waar zijn dat hedendaags de mensheid
de helling van de ondergang afdaalt,
wat mogelijks tot een katastroof zal
leiden; er blijft dan nog over dat die-
genen, die langs onze kant stonden en
met ons werkten, geen schuld treft.
Zij deden het mogelijke om het te ver-
hinderen. Zij zullen niet geweest zijn
als diegenen die alleen maar kloegen
of erger nog het werk des verderfs
uitvoerden. En dat is nog niet alles,
dat is nog maar de negatieve kant van
de zaak. Ook positief werk hebben zij
verricht. De vrede, de orde, de over-
eenkomst hebben zij verwezenlijkt. In
een kleine kring. In een aparte wereld.
Een wereld waar het veel mooier is
om te leven : de Esperantogroep en
de Esperantowereld. Drs. F. R.

KION FARI '?
En la septembra numero de N.E. ni jam

diris, ke ni revenos al ĉi tiu temo ne nur
pro ĝia graveco sed ankaŭ pro tio ke be-
daŭrinde ne ĉiuj avoj niaj estas abonantoj
al „Esperanto" la internacia revuo de U.E.
A. kaj do ne povas legi la artikolojn de D-ro
Lapenna pri kiuj ni jam parolis.

D-ro Lapenna komencas sian artikol-
serion dirante ke la tuta aktiveco de la or-
ganizita Esperanto-Movado konsistas el tri

Zeer geachte Redactie,
Met grote interesse lazen wij het ar-

tikel dat voorkomt in uw blad van 16
Augustus j.l., waarin de grote moeilijk-
heden ten gevolge van de taalverschei-
denheid in de wereld naar voren worden
gebracht. Het gebeurt niet vaak dat
de grote dag- of weekbladen hieraan
enige aandacht besteden en als ze het
doen geschiedt het dikwijls juist op de
verkeerde manier, en helaas is dat
ook nu weer het geval.

Dat de schrijver van genoemd artikel
absoluut niet op de hoogte is van het
probleem blijkt wel uit het feit dat hij
komt aandraven met de oplossing, die
twee Franse geleerden minstens twee
jaar geleden hebben gelanceerd. Een
oplossing, die echter helemaal geen op-
lossing is, want als de wereld in vier
taalgebieden wordt verdeeld en men wil
in elk gebied twee nationale talen : En-
gels, en Frans verplicht stellen en daar-
naast nog een inheemse taal (Spaans,
Russisch, Chinees en Hindoestaans )
dan maakt dat niet veel verschil uit
met de bestaande toestand.

Elke oplossing, die gebaseerd is op
het verplicht stellen van een of meer
nationale talen voor de gehele wereld
is reeds bij voorbaat tot mislukking ge-
doemd omdat ze geen rekening houdt
met de nationale gevoeligheden, die op
dit punt altijd in meerdere of mindere
mate blijven bestaan. Over de moei-
lijkheden die bij het leren van twee
nationale talen zoals bijv. Engels en
Frans door de Chinezen zouden optre-
den zullen wij maar niet spreken.

Wij schreven reeds dat uw medewer-
ker niet op de hoogte is van het pro-
bleem. Dat hij werkelijk ook niet be-
voegd is om erover te schrijven heeft
hij wel duidelijk gedemonstreerd door
de wijze waarop hij over de enige juiste
oplossing van het taalprobleem ; de in-
ternationale taal Esperanto spreekt.
Zijn zinsnede „In vele landen wordt
bijvoorbeeld, ondanks de toch tamelijk
intensieve propaganda in de twintiger
jaren, menen wij, het Esperanto een-
voudig niet erkend als nuttig of nodig
of anderzins, maar ook niet als moge-
lijkheid bekeken zelfs maar", spreekt
in dezen boekdelen.

Ook met de volgende zinsnede onder-
streept hij nog eens duidelijk zijn on-
wetendheid omtrent het onderwerp
waarover hij schrijft. Hij schrijft : „Een
groot deel van dit (voor de betrokken
taal) funeste gebrek aan belangstelling
is te wijten aan het feit, dat men de
taal van „rode" zijde (om het maar
schematisch aan te duiden) altijd
het meest heeft gepousseerd : wie in
Nederland denkt aan Esperanto krijgt
meteen een gedachtenassociatie met
een geest van wat sandalerige blokflui-
terigheid en dat kan velen afstoten".
Deze bewering is beslist onjuist. Het
is zeer betreurenswaardig, dat uw me-
dewerker zich niet eerst beter georiën-
teerd heeft door inlichtingen te vragen
aan vertegenwoordigers van de Neder-

fundamentaj branĉoj: informado, instruado
kaj praktika aplikado. Jen tre simpla kon-
stato kiun vi certe agnoskos. Sed, karaj le-
gantoj, Cu la harmonia kunekzisto kaj la
reciproka helpo de la tri elementoj estas
ĉiam sufiĉe atentataj?

Kio fakte okazis kaj okazas rilate la in-
form.adon? En la t.n. „verda" monato oni
faras iom da bruo kaj se venas kelkaj kur-
sanoj oni jam ĝojas. Sed se ili ne venas
oni plendas pri la „nuntempa generacio"
kiu „interesiĝas pri nenio krom pri sporto
kaj amuzoj". Plej ofte - eĉ se oni atentis
al taŭga informado kaj al bona organizo
de la kursoj - la tuta afero fiaskas en la

tria stadio. La grupoj - tiuj niaj, alme-
naŭ teorio, konstantaj lernejoj de la lingvo,
fajrujoj de tuthomeca spirito esence ligita
al Esperanto, fundamentaj kadroj de divers-
flanka aplikado de la lingvo - estas tro ofte
sufiĉe malproksimaj de siaj taskoj. Kutime

niaj grupoj ankoraŭ vivetas laŭ la tradicioj
hereditaj de la unuaj Esperanto-societoj el

landse Esperantobeweging want dan
had hij zijn licht niet op behoeven te
steken in oude afleveringen van het
internationale tijdschrift ,,Echo". Een
groot gedeelte van zijn artikel heeft de
schrijver woordelijk overgenomen uit
een artikel van W. Percival hetgeen
door „Echo" in haar September-afleve-
ring van 1948 overgenomen werd uit
een Engelse uitgave. Dat dit zelfs ge-
schiedt zonder bron vermelding doet op
z'n zachtst uitgedrukt wel wat vreemd
aan.

Zie, geachte redactie, we nemen het
uw medewerker niet kwalijk dat hij van
zijn onderwerp niet op de hoogte is.
Wat wij hem wel kwalijk nemen, is, dat
hij zijn kennis put uit bronnen van zeer
twijfelachtig allooi in plaats van zich
te wenden tot ter zake kundige perso-
nen. Had hij dat wel gedaan dan zou
zeker de titel van zijn geschrift geluid
hebben : Géén „taalgebieden" maar Es-
peranto ! Dan zou hij geweten hebben,
dat er elk jaar internationale Esperan-
to-congressen worden gehouden met
twee tot drie duizend deelnemers uit
meer dan 30 landen. Dat op deze con-
gressen geleerden van naam lezingen
in Esperanto houden over verschillende
wetenschappelijke onderwerpen. Dat
kort geleden van Prof. Dro. I. Lapenna
een boek in Esperanto is verschenen
op internationaal juridisch gebied, dat
door vakgenoten zeer gunstig is beoor-
deeld. Dat in verschillende landen Es-
peranto onderwezen wordt aan Univer-
siteiten, Hoge scholen, Middelbare
scholen, Kweekscholen en Lagere scho-
aan.; zo bijv in_ Nederland aan de
UIIiVera1Ce11 1II .ttUIa1CI -Ut1I11, uau Vijl

kweekscholen en aan 17 Lagere scho-
len. Dat er in Denemarken reeds twee
jaar achter elkaar internationale stu-
denten-kampen worden gehouden op
archeologisch gebied, waar Esperanto
de voertaal is en waarvoor de Deense
regering subsidie geeft. Dat ook de
Zweedse regering subsidie geeft voor
het onderwijs in Esperanto. Dat de
Braziliaanse regering een dik statistisch
werk heeft uitgegeven in het Engels.
Portugees en Esperanto  

Geachte redactie, we zouden deze
opsomming gemakkelijk nog enige tijd
voort kunnen zetten doch onze plaats-
ruimte laat dat helaas niet toe. Wij
zenden U echter hierbij enige brochures
waaruit uwe medewerker betere gege-
vens kan putten dan uit een artikel
van een zekere heer Percival. Tevens
willen we u nog mededelen dat in 1954
het internationaal Esperanto-congres
van de Universala Esperanto Asocio in
Nederland gehouden zal worden en we
hopen zeer dat uw medewerker dan
eens acte de présence zal geven. Hij
zal dan kunnen constateren dat van
enige .,sandalerige blokfluiterigheid"
geen sprake is.

Hoogachtend,
de Redacteur N.E.

F. Weeke.

la XIX-a jarcento, sed sen ilia vervo kaj
entuziasmo. Kontraŭvole altrudicjas kom-
paro: la nunaj lokaj grupoj kelkfoje simi-

las - ne pro sia konsisto, sed pro la labor-
metodoj - al malnovaj kaleŝoj kun kadukaj
éevaloj kaj blankbarbaj koĉeroj. Tre pi-
toreske eble ! Tamen, la generacio en la

mezo de la XX-a jarcento preferas aŭto-
mobilojn aŭ aviadilojn. Jen la kerno de la
tuta problemo ! diras Lapenna.

Kio estas la grava manko en la infor-
mado ? Nu, tre simple dirite, ni ne laboras
sisteme kaj ne daŭre kaj persiste sed tro
multe por la plej proksima estonteco. Ni
bezonas bone organizitan kaj sisteme labo-
rantan centran informan fakon. Nuntempe
la situacio estas tia, ke en kelkaj grupoj

oni sufiĉe bone laboras tiurilate sed en aliaj
oni faras nenion. En nia kongreso en Rot-
terdamo la sekcioj tieaj akceptis serĉi per-
sonon dejoronton kiel centron de la infor-
mado-servo, sed bedaŭrinde la ĉefestraro

(Vervolg op pag. 2)
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KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ.

Esperanta Krestomatio, dua eldono
(anka.ii por ekzameno A)

Miru-Pensu-Ridu, de P. Benneman
Kredu min, sinjorino 1, de C. Rossetti
La mondo ne havas atendejon, de M. Dekker
La mistero de 1' sango, de Battaglia
Negulino kaj aliaj fabeloj, de Grimm
Vagabondo kaj Sinjorino, de Kloepffer
Pensoj de d-ro Zamenhof
Gósta Berling, de S. Lagerlil f
Brulanta sekreto, de S. Z•weig
Princino de Marso, de E. R. Burroughs
Kiso de la reOino, de I. F. Najivin
Hamleto, de W. Shakespeare, trad. L. Zamenhof
Rembrandt, la magiisto, de M. Maller, bind.

(kun. 100 ilustrajo j )
Peer Gynt, de H. Ibsen, bind.

broŝ.
La hundo kruso, de Ballantyne
Bagatelaro, noveloĵ de Rosbach
Sango kaj sablo, streĉe interesa
Retoriko, de I. Lapenna
Aktualaj problemoj, de 1. Lapenna
Pordoŝildo kun stelo kaj „Esperanto parolata"
Arg- enta kulero kun stelo kaj bildo de Zamenhof

(sen a f rankokosto j )
La Sankta Biblio, bind.
Leteroj de Zamenhof (du volumoj) po
Vivo de Zamenhof, de E. Privat
Fundamenta Krestomatio, de Zamenhof
Pro Mar, de H. A. Luyken
Murdo en la Orienta Ekspreso, de A. Christie
Leerboek Esperanto, de G. H. Benink
Post la kurso, de G. P. de Bru in kaj F. Faulhaber
Esperanto leerboekje II de H. A. Appel I en II po
Tra la labirinto, de F. Faulhaber
Leerboek Esperanto, de F. Randi
Nia lernolibro, de J. Lem, sepa. eldono
La komencanto, de G.P. de Bruin
Zakwoordenboekje, de H.W. Alings
Schidlof's woordenboek Esp. Ned. en Ned. Esp.
Plena Vortaro

Gld. 	 Belg. Fr.
1,95 	 24,—

	5,40 	 72,-
	5,40 	 72,-
	9,50 	 30,-
	2,10 	 25,-
	1,'5 	 24,-
	3,-- 	40,—
	1,10 	 12,-
	4,80 	 66,-
	2, 35 	 28,-
	1,— 	 16,—

	

2,35	 28,-
	1,50 	 20,—

	5,--- 	 65,-
	9,— 	 115,-
	6,75 	 92,-
	1,80 	 25,-
	4,50 	 60,-

5,75
5,50
5,—
0,75 12.-

7,50
	5,50 	 60,-
	8,  55 	 130,-
	3,50 	 37,50
	5,20 	 72,-
	4,50 	61,-
	1,— 	 16,-
	2,10 	 30,—

2,-
	1,50 	 20,-
	5,90 	 85,-

30,-
2,50
1,50
0,50

	2,75 	 45,-
	11,50 	 175,—

„Esperanto in 20 lessen" Hans Bakker 	 3,— 	 36, —
„Vortoj kaj Esprimoj" C.B.Zondervan 	 1,15 	 15,50
„Esperanto-leerboek voor Kweekschool: U.L.U.
en M.O." door C.B.Zondervan en Dr. W. J. A.Manders. 2,50
„Kanteto Belsona" de S.S. deJonu, Dzn 	 0,05

10 folioj 	 kov.
diversaj insignoj
100 glumarkoj diversaj
100 glumarkoj (steletoj)

0,50 	 10,-
1,10 	 13,-
0,50 	 15,-
0,40 	 6,—

MENDU ('E
Boekendienst L.E.E.N., Z.O.-singel 5, Bergen op Zoom, (giro 76915)
Vlaams Esperanto-Instituut, Blankenbergse steenweg 72,.Rrugge. (p,c.r. 3268.51)
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LA STUDANTO
Uitwerkingen van de opgaven in het

vorige nummer :

Oefening 1 A:
1. La pomoj jam estas maturaj, sed

ili ankoraŭ aspektas malmaturaj.
2. Tiu sako da piroj ne estas multe -

kosta.
3. Tiujn pomojn oni manĝu (devas

manĝi) kuiritaj.
4. Mi preferas manĝi (pli volonte

manĝas) pomojn krudaj ol kuiritaj.
5. Kuiritaj fruktoj ne havas tiom da

vitaminoj kiom krudaj.
6. Bonguste manĝi estas pli facile ol

bone kuiri.
7. Kiam estas varme, ni prefere man-

gas la kaĉon malvarma.
8. Kiam estas infekta malsano en la

regiono, estas necese, ke oni manĝu
nur kuiritajn (manĝ)ajojn.

9. Oni metas la fruktojn krudaj sur
la fornon kaj forprenas ilin kuiritaj de
g1.

10. Kune sidante ĉe la tablo, la ge-
familianoj deziras unu al la aliaj : „Bo-
nan apetiton !"

Opmerkingen:
1. „Aspekti" (= esti laŭ la aspekto)

wordt tegenwoordig opgevat als een
koppelwerkwoord (kopulo) net als
„esti", „ŝajni ", „iĝi" enz. en moet daar-
om gevolgd worden door een bijvoege -

lijk naamwoord. Zamenhof zelf gebruik-
te ook wel een bijwoord na „aspekti":
„Li aspektas pale" en zag het dus voor
een onovergankelijk werkwoord aan,
later meer voor „kopulo". Laten we
ons daar maar aan houden.

Onrijp — malmatura, nematura (min-
der sterk.

2. „Multekosta" zegt iets van „sako"
en moet dus geen j hebben. Vergelijk :
De zak peren is (niet : zijn). „Kara"
is ook wel goed, maar wordt meer ge-
bruikt in de betekenis van : dierbaar,
waarde, beste, lieve. Verliefden en ge-
trouwden beweren, dat „dierbaar" en
„duur" op hetzelfde neerkomen, zodat
„kara" wel voldoende zou zijn, maar in
de practijk is „duur": multekosta.

3. „Pomojn" (lijdend voorwerp) .
„Kuiritaj" (bepaling v. gesteldheid).
4. Ook weer „
5. „Niet zoveel .... als" is „Ne tiom

(da ....) kiom".
6. Als het onderwerp een onbepaalde

wijs is (hier: manki), krijgt het naam -

woordelijk deel van het gezegde in 't
Esperanto de bijwoordelijke vorm : fa-
cile.

7. Als het onderwerp ontbreekt, krijgt
het naames. deel v.h. gez. in 't Esp. ook
de bijw. vorm : varme.

„Als" (_ wanneer) 	 kiam ;
„als" (- indien) __- se.
8. Als het onderwerp een (onder -

werps) zin is (hier : ke oni manĝu nur
kuiritajn ajojn), krijgt het naamw. d.v.
h. gez. in 't Esp. de bijw. vorm: necese.
Vergelijk noot 6 en 7.

9. Sur la fornon (richtings-n) !
	  er 	 af = van het fornuis —
de la forno — de ĝi.

10. „Zittend" (.— terwijl zij zitten) =-
lidante (beknopte bijwoordelijke bijzin).
Elkaar .__ unu la alia(j) (n) . Hier :
aan. elkaar — unu al la alia(j).

Oefening 1 B :
Kiam 1) Paŭlo estis iom da tempo 2)

laborinta en 3) laboratorio de fama
profesoro, li iam promenis kun sia 4)
amiko tra la urbo 5).

Survoje 6) li vidis la profesoron iran-
ta 7) sur la trotuaro aliflanke de la
strato.

Li puŝis sian amikon 8) per la kubu-
to kontraŭ la ripojn 9) kaj diris 10) :
„Cu vi vidas tiun viron iranta 7) tie ?
Tiu (li) estas mia kolego."

„Cu tio estas vera ? Kiel ?"
„Ni ambaŭ laboras 3) en la sama labo-

ratorio : li faras la vitrajn 11) kaj me-
talajn ajojn (objektojn) malpuraj 12)
kaj mi faras ilin denove puraj 12)."

Opmerkingen :
1. „Toen" (voegwoord, niet verplaats-

baar in de zin) = kiam. „Toen" (bij-
woord, wel verplaatsbaar) __ tiam.

Deze bijzin kan ook zonder voegwoord
beknopt gemaakt worden met een bij-
woordelijk deelwoord: Laborinte . .. en
laboratoria   , Paŭlo iam prome-
nis....

2. Niet: sur. Dat zou betekenen : sur
la tegmento de la laboratorio.

3. Ook : kelkan tempon, kelke da
tempo. dum kelka tempo, kelktempe.

4. Zijn vriend is de vriend van zich
zelf (bezit van het onderwerp!) 	 la
amiko de si = sia amiko.

5. Geen richtings-n : zij zijn in de stad
en wandelen daar.

6. Niet : dumvoje. „Dum" heeft be-
trekking op de tijd of de duur van een
handeling. Dus wel: dumpromene.

7. Geen n: bepaling van gesteldheid.
Ook : la profesoron iri ... .

8. Ook: Li donis al sia amiko puŝon.
9. Richtings-n!
10. Ook: kontraii la ripojn, dirantc.

11. (Drink) glas is glaso. Glas (ma-
teriaal) -_ vitro. Vat men ,.de glazen"
(zeer dubbelzinnig in 't Ned.) op als
meervoud van „het glas", dan: „la gla-
sojn". Hier was .,glazen" echter be-
doeld als stoffelijk bijv. naamw. en
daarom : „vitrajn". Dan zijn daaronder
ook begrepen : reageerbuisjes, retorten,
kommetjes, staven enz.

12. ... faras (mal)puraj — (mal)pur-
igas.

NIEUWE OPGAVEN.
Oefening 2A:

Invullen : —o, —on, —oj, —ojn, —a,
—an, —aj, —ajn, of —e:

BON— INTENC—.

1. Anj— kaj Manj— estis junulin—.
2. Anj— ŝajnis deknaŭjar—, sed ŝi

havis nur dek ses jar—.
3. Mult — hom— taksis Manj— du-

dekjar—, sed ankaŭ ŝi atingis nur la
deksesjar— aĝ—.

4. La junulin— ŝajnis bon— amikin—.
5. Oft— ili promenis kun— somer—.

6. En iu tag— ili malrapid— iris tra
la urb— kaj vidis Linj—, komun— ami-
kin—, preterirant—.

7. La harar— de Linj— estis aran-
ĝit-- laŭ malnov— grek— mod—.

8. Anj— diris mallaŭt— : „Estas ĉar-
m— havi ti— metal— ring— ĉirkaŭ Bi-
kap— ; mi ŝatus havi ti— harring—".

9. Ankoraŭ la sam— tag— Manj-
telefonis al la amant-- de Anj—: „Vi
povus mult-- plezurigi Anj--, dona-
cant— al ŝi harring—".

10. La post— tag— Anj— surpriz- -
ricevis de si— amik— pot-- da mari-
nit— haring—

Oefening 2 B :

Vertaal in het Esperanto :
AFGEZAKT.

Toen de heer Rapidemulo een onge-
luk had gehad en met zijn voet in het
verband in de tuin voor zijn huis zat,
vroeg ieder, die voorbijging, hem, hoe
het met hem was.

Eerst beviel hem die belangstelling
wel, maar ten slotte begonnen al die
vragen hem te vervelen.

Zijn geduld raakte uitgeput en zijn
antwoorden werden toen steeds korter.

Toen de drie-en-zestigste voorbij-
ganger hem vroeg, of zijn voet gewond
was, was de maat vol.

De heer R. antwoordde toen:
„Neen, mijn hoofd, maar het verband

is wat afgezakt."
Uitwerkingen van Vlaamse Esperantis-
ten vG r 10 October aan V.E.B., „Stu-
danto", postbus 342, Brussel; van Ne-
derlandse aan S. S. de Jong Dzn, Walta-
weg 3, Tjerkwerd

Wie een gefrankeerde enveloppe voor
terugzending erbij voegt, krijgt het
werk gecorrigeerd terug.

Kion Fari ? (2)
aŭdis ĝis nun ankoraŭ nenion pri tio. Saj-
nas ke en multaj sekcioj mankas la vera
entuziasmo por nia afero. Kaj tamen karaj
legantoj, ni estas konvinkitaj ke ni povos
starigi tiun centron se oni havas la firman
volon por tio. Se oni en Roterdamo ne
povos trovi taŭgan personon eble unu el
la eefestraranoj devos provizore preni sur
sin tiun taskon kaj ni pensas tiurilate al
F-ino Hellinx. jen kiel ni imagas al ni la

labornietodon kaj organizon de nia informa
servo. La centro daŭre kontaktu kun la
informscrvo de U.E.A. por ricevi novajojn.
Gi mem kolekto taŭgajn novajojn el ekster-
landaj gazetoj esperantistaj kaj dissendu ĉi..
ujn novajojn al diversaj kunlaborantoj en la
tuta lando kaj la kunlaborantoj klopodu pre-
tigi ilin en diversaj lokaj gazetoj. Pli la cen -,

tro verku mem de tempo al tempo informajn
artikolojn kaj dissendu ilin sammaniere.
Speciala tasko de la centra estu ankaŭ
rebati kontraŭajn aŭ misinfornlajn artiko-
lojn en nia nacia gazetaro. Por povi tion
fari niaj membroj devas sendi al la centro

éiun artikolon en nacia gazeto en kiu oni
pritraktas iamaniere la lingvan problemon
internacian. Ni ne forgesu, ke nia propra
organo ne nur estas ligilo por niaj anoj sed
ke ni ankaŭ povas uzi ĝin kiel armilon en
nia prilaboro de la publika opinio .

Kiuj nun estas la kunlaborantoj, pri kiuj
ni supre parolis ? Ni pensas unue al per-
sonoj kiuj nun jam libervole okupas sin
pri tiu laboro sed ankoraŭ ne sisteme
kaj due ni opinias, ke ĉi tie kuŝas ankaŭ
laboro por la delegitoj de U.E.A. La de-
legiteca laboro ja ne postulas multe da
tempo kaj 5ajnas al ni ne neracie peti de
ili iom pli da laboro. Pro tio, ke ili prenis
sur sin la taskon de delegito, ili ja montris,

ke ili volas labori por nia movado kaj do
apartenas al la aktivuloj kiujn ni trecge
bezonas. Ni estas certaj ke eble ne ĉiuj,

tamen multaj volos preni sur sin tiun plian
laboron pro la utilo de nia tuta rnovado.
Tial ni kore petas ĉiujn delegitojn kaj aliajn
personojn inklinajn preni sur sin la taskon
de kunlahoranto sendi al ni kiom eble plej
baldaŭ poŝtkarton. Kiu helpas rapide hel-
pas duoble ! Karaj amikoj ne seniluziigu
nin !

Sed krom la centra informfako ni havas
ankoraŭ alian eblon disvastigi la ekziston
de Esperanto kaj publigi ĝiajn progresojn.
Tio estas la organo „De Esperantist Kiel
vi scias ĝi aperas ĝis nun kvarfoje en la
jaro. Tio estas, kvankam ne sufiĉa, almenaŭ
io. Sed ĉu oni jam sufiĉe eluzas tiun eblon?
Tute ne ! La eldonkvanto de tiu gazeto
estas ankoraŭ multe tro malgranda. Pri
pensu bone ke ĉi tiu formo de informado
vere estas unu el la plej malmultekostaj
ĉar por 60 cendoj jare vi ricevos kvarfoje
bonaspektan kaj rieenhavan gazeton. Unu
el la plej urĝaj kaj gravaj taskoj de niaj sek.
tiaj estraroj devas esti pligrandigi la eldon-
kvanton de „De Esperantist". Ĉ:iu ano
povas kunlabori en tio mendante kelkajn ek-

zemplerojn kaj sendante ilin al diversaj in-
stancoj kaj personoj ; speciale oni ne for-
gesu la redakciojn de lokaj gazetoj. La
supre priparolita formo de informado devas
esti konstanta kaj daŭre pliampleksigata.

Sed flanke de d tiu ĝenerala informado,
kiu devas okazi dum la tuta jaro, staras la
aŭtuna kampanjo, kiu okazu antaŭ la mal-
fermo de la novaj kursoj. La ĝenerala
konstanta informado devas prepari la grund-
on por la mallonga sed intenca informado
de la aŭtuna kampanjo. Gi tio estas la
tasko de niaj sekcioj. Per afiŝoj, flugfol-
ioj, ekspozicioj kaj publikaj prelegoj oni

ataku la eksteran mondon uzante bonajn
devizojn eiufoje ripetatajn. Ĉi sube ni do-
nas kelkajn ideojn pri tiaj devizoj kiujn,
D-ro Lapenrra mencias en sia artikolo:

1. Unu mondo - unu internacia lingvo.
Lernu Esperanton

2. Kontribuu al konstruo de la mondo :
Lernu Esperanton.

3. Ju pli da personoj scias Esperanton,
des pli ,•anda estas yia valoro. Lernu
la internacian lingvon !

4. La mondo bezonas la Internacian Lin-
gvon: hodiaŭ pli ol iam kaj morgaŭ
pli ol hodiaŭ. Lernu Esperanton.

5. Lernu Esperanton - la Internacian Lin-
gvon de Ia moderna homo!

6. La tuta historia evoluo puŝas la ho-
maron al unueco. Plirapidigu 'gin per
lernado kaj aplikado de la internacia
lingvo Esperanto !

7. Antaŭkondico de vera internacia kom-
prenig. o estas komuna lingvo : Lernu

la internacian lingvon Esperanto!
8. Milionaj amasoj estas ankoraŭ mutaj

kaj surdaj ekster siaj nacioj. - La scio
de Esperanto malfermas la pordojn de
la mondo

9. La plej altaj intelektaj elitoj sentas
sin barbaroj en fremdaj lingvaj medioj.
Helpu al forigo de la lingvaj baroj !

Lernu Esperanton !
10. La partopreno en la internacia vivo ne

plu estas privilegio de kelkaj, sed la
rajto de ĉiuj. Realiqu tiun rajton !
Lernu Esperanton !

Utiligante la supre .nomitajn direktivojn
oni atentu ne faru konscie aŭ nekonscie
fatalajn erarojn. Ankaŭ pri tiu punkto
S-ro Lapenna parolas en sia artikolo kaj

ni volas ripeti liajn dirojn.
I. Evitu la vorton „propagando". Gi es-

tas tro kompromitita. Gi áokas kaj malprok-
simigas anstataŭ altiri. Se nepre necese,
nomu la laboron sur la kampo de disvasti-
go de la lingvo „informado" aŭ, se iel eble
ne donu al ĝi ian ajn nomon.

2. Donu al la lingvo la nomon „Esperan-
to" aŭ „La internacia Lingvo" aŭ kombinu
la du nomojn ! Ofte oni donas al Espe-
ranto aliajn nomojn (ekz. „interlingvo",
.,monda lingvo aŭ simile) kaj oni aldonas
tute superfluajn aŭ ee erarigajn epitetojn
(helpa, artefarita, arta, dua k.t.p.) Tio

naskas konfuzon kai falsan opinion, ke ek-
zistas pluraj „internaciaj" lingvoj. Tio,
plue kreas la stultan starpunkton pri kva-

zaŭa duagradeco aŭ ee lastrangeco de Es-
peranto kiel lingvo. Tio, fine, elvokas ĉe
multaj esperantistoj senton de malplivaloro
Plej bone estas nomi Esperanton „La In-
ternacia Lingvo ĉar:

a. Gi fakte stas internacia laŭ sia struk-
turo, laŭ sia celo kaj laŭ sia praktika apliko.

(Slot op pag. 4)
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Flandra Ligo Esperantista.

S. MIEDEMA f
Kun bedaŭro ni mencias la morton

de s-ro S. Miedema, ano de nia sek-
cio Leeuwarden, kiu 17/8 forpasis en
la ago de 77 jaroj. Ni kore kondo-
lencas la parencojn.

Sernajnfino en Hago, 14-9 '52
Kelkaj dekoj da L.E.E.N.-anoj el la

urboj Delft, Haarlem, Leiden, Rotter-
dam kaj Scheveningen ekvojaĝis en la
mateno de la dua septembra dimanĉo
al Hago por viziti la duan postmilitan
intersekcian renkonton en Suda Holan-
do. La renkonto okazis en la salono
„Die Haghe".

La prezidanto de la haga sekcio, S-ro
Weeke, konstatis en sia malferma pa-
rolado, ke jam ĉeestas pli da membroj
ol la antaŭan fojon. Li salutis la kun -

venintojn kaj dankis ilin pro la kunla-
boro, esprimante la deziron ke venont-
foje ni povos denove konstati progreson.

Sekvis la salutoj nome de la parto-
prenantaj sekcioj kaj disaj membroj,
eldirataj de S-roj De Wolf (Haarlem),
Telling ( por la 3 Roterdamaj sekcioj),
Veldhuyzen (Delft -„por si mem") kaj
Jung (por la membroj el „la plej gran-
da eŭropa banurbo" Scheveningen).
Mallonge kaj ofte sprite la parolantoj
transdonis siajn salutojn kaj dezirojn.
La unuaj du ankaŭ menciis la UEA-
kongreson, okazontan en Nederlando en
1954, instigante al kunlaboro kaj mo-
nofero. Poste parolis ankoraŭ F-ino
Termaat, instruistino en Delft, gvidan-
tino de element-lerneja Esperanto-kur-
so, kiun ŝi iniciatis post la pariza
UEA-kongreso, demandinte al si : „Kion
mi povas fari por Esperanto ?” La sim-
pla raporto, eldirata sen ia fiero, vekis
grandan interesiĝon.

Dankante la parolintojn, S-ro Weeke
konsilis al ĉiuj sekvi la ekzemplon de
F-ino Termaat kaj demandi al si : ,.ki-
on mi povas fari por Esperanto ?"
Certe ĉiu trovos ion farindan.

Dum la paroladetoj la aŭskultantoj
ĝuis kafon kaj kukon, prezentitajn de
la invitinta sekcio.

Post tiuj oficialajoj komenciĝis la
programo, kiun preparis la hagaj sa-
mideanoj.

F-ino Ponsen kantis antaŭ la paŭzo
kun F-ino Krens duvoĉe, post la paŭzo
sola ; la kantistinoj kaj F-ino Lehnen,
kiu akompanis ilin per la piano ricevis
plene merititan aplaŭdon.

Tre menciinda estas la kunlaboro de
S-ro Nawijn, kiu prelegis poemojn de
li tradukitajn laŭ la originalajoj de
Verweij, Piet Paaltjens, Van Scheltema,
Van Meurs, kaj aliaj. Kora aplaŭdo
montris, ke la laboro de S-ro Nawijn
estas alte taksata.

Ankaŭ la prelego de S-ro Burger pri
„malgravajo", nome „Humoro en Espe-
ranto", estis tre aplaŭdata, kaj prave.
Kvankam la programo anoncis tiun
punkton kvazaŭ hezite ( „Ne konsterni-
gu, geamikoj, vere mallonga parolado")
mi opinias, ke bona parolado nepre de-
vas okazi en tuttaga programo de es-
perantista kunveno. Laŭ enhavo kaj
laŭ stilo la verkajo estis plaĉa kaj bo-
nega. Mi bedaŭris - eble kun la prele-
ginto - ke ĝi ne estis prezentata kiel
oratoraĵo.

Post la paŭzo ni aŭdis ankoraŭ de-
klamaĵon de F-ino Strobbe („Hanjo")
kaj la teatrajon „Feliĉe la tablo estas
jam kovrita", en kiu rolis S-inoj Pon-
sen kaj Bramkamp, F-inoj van der Lans
kaj Bisma kaj S_roj Ponsen kaj Nij-
dam. Ankaŭ ĉi tiujn programerojn la
kunvenintoj tre ŝatis kaj entuziasme
aplaŭdis.

Mi menciu kiel lastan programeron
la „Forumon", okazintan tuj antaŭ la
paŭzo. Kiel forumanoj estis nomataj
S-roj Jung, Telling, Veldhuyzen kaj la
raportanto, kiuj respondis al diversaj
demandoj sub gvido de S-ro Weeke.
Montriĝis, ke multaj personoĵ ensendis
demandojn; la forumo do trovis sufiĉe
ampleksan taskon. Pro manko de tempo
kaj abundo da opinioj eldirendaj, kel-
kaj demandoj restis senrespondaj.

Post la luno ni vizitis la Mesdag-
panoramon aŭ la telegraf-ekspozicion
laŭ nia prefero. Dum la kunveno ni
kantis plurfoje komune kaj plezure sub
la instigo de S-ro Burger kaj akompa-
nate de F-ino Lehnen, kiuj meritas
dankon kaj laŭdon pro ilia daŭra la-
boro dum la tuta tago.

Dankon kaj laŭdon ankaŭ al la haga
sekcie, kiu modele aranĝis ĉion.

Driesen.

Mededelingen
van het Hoofdbestuur

Interkonsente kun la prezidanto de
U.E.A., la ĉefestraro de L.E.E.N. elek-
tis kiel ĉefdelegiton de U.E.A. en Ne-
derlando, anstataŭ s-ro P. Moen, kiu
konigis la deziron eksiĝi, s-ron J. Tel-
ling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam-C.,
postrek. 79167 kaj kiel vic-ĉefdelegiton
s-ron F. Weeke, Zwolse weg 172 A, Die -

penveen, postr. 22075.
Al s-ro P. Moen, kiu dum pluraj jaroj

modele plenumis la funkcion de ĉefde-
legito, ni esprimas ĉi tie nian koran
dankon pro la farita laboro.

Correctie
Geslaagd voor het B.-examen 22/5 te

Amsterdam Mevr. C. J. Belinfante-Hoyer.
In het nummer van Juli/Aug. stond he-
laas C. J. Belinfante-Heyer.

Karavano Oslo
Karaj eksvojag antoj,
Jam pasis kelkaj semajnoj depost

kiam ni adiaŭis unu la alian.
Ne estas mia intenco priskribi nian

vojaĝon kaj restadon en Oslo. Ciuj ha-
vas siajn proprajn memorojn pri la tra
vivajoj. Sed, mi supozas ke la agra-
blaj superas la malagrablajn. Generale
ni ĉiuj havis belan periodon en nia Es-
perantovivo.

La celo de tiuj ĉi linioj estas, esprimi
mian koran dankon al ĉiuj pro la agra-
bla kunlaboro dum la vojaĝo. Mi faris
mian eblon. Modeste mi konstatis ke
ankaŭ miaj kunvojagantoj estas kon-
tentaj. La belaj donacoj kiujn mia ed-
zino kaj mi ricevis, atestas pri tio.
Peer Gynt estas por mi altvalora me-
moraĵo, ne malpli pro la kolekto da
nomoj. Rigardante ilin mi travivas kaj
travivos la agrablan tempon en via
mezo. Kaj klare staras antaŭ mi la
bildo de la malgranda ceremonio en la
arbaro flanke de la aŭtovojo inter
Hamburg. kaj .Bremen.  

Geamikoj, la vojaĝo al Oslo postlasis
al mi neforgeseblan, agrablan memoron,
pro kio mi ankoraŭfoje kore dankas
vin ĉiujn. F. de W.

KORESPONDANONCOJ
Deziras korespondi kun nederlandaj

gejunuloj S-ro Shoichi Mushu, 20 jara
studento, Shintori-Cho, IWATI-SHI,
Shizuoka-ken, Japanujo, pri ĉiuj tentoj
kaj interŝanĝi poŝtmarkojn.

Kubicki Jerzy adreso : Mazczonowk•
W-wy Poniatowskiego 18 Pollando 14J•
knabo kiu kolektas poŝtmarkojn kaj
bildkartojn, deziras korespondi.

Robert Conzelmann TAILFINGENI
WURTT. Postfach 85 ; Germanujo dez.
korespondi kaj interŝanĝi poŝtm.

Diuko K. Pavlov ; adreso : Car Sam -

nic No. 51 BURGAS Bulgarije, 17 j.
studento kiu konas Esper., Anglan,
Francan kaj Rusan lingvojn, dez. koresp.

En la lernejo de Prof. Dr. Karl
Beckman, 33, Keinergasse, Vieno III,
Aŭstrujo, atendas 8 knaboj (12-14 jaraj)
je la unua letero de korespondemuloj
el Flandrujo. Tiuj knaboj estas:
Koppel, Werner, Wien III, Ri dengasse,
14/11.
Kusnierz Klaus, Wien I Rudolfsplatz, 319
Wesely Karl, Wien III, K5lblgasse, 32/40
Plappert, Peter, Wien III, Hauptstr.
147/12
Ullmann Peter, Wien III, Rennweg, 74/6
Quarda Gerhard, Wien III, Hauptstr.
104/15
Hauswirth Fritz, Wien III, Strohgasse
5/14
Tronner Heinz, Wien XII, Hofbauerstr.
1/20

David S. Levy, 36, Green Dragon Lane,
Winchmore Hill London, N. 21, Anglujo,
estas 20 jara oficisto, kaj interesiĝas je
muziko, lingvoj, literaturoj, religio, mi-
tologio, filozofio kaj interligataj temoj.
Li deziras korespondi kun Flandr(in)o.

V.E.B. Afdeling Antwerpen : Na de
vacantieperiode hernamen we onze be-
drijvigheid met een goedgeslaagde voor-
dracht van ons bestuurslid F. Volders :
Het Universeel Esperanto-kongres te
Oslo.

Onze wekelijkse bijeenkomsten grijpen
plaats steeds op Maandag om 20 u.
in Diepestraat 44. Met het oog op het
Benelux Esperanto-kongres dat op
Pinksteren in onze stad doorgaat, re-
kenen wij op de aanwezigheid van al
onze leden.

Post gaja libertempo, kun renovigita
energio, al la laboro por Esperanto !
Por la sekretario tamen la someraj ta-
goj ne estis amuzigaj : li restis kurbita
sur lernolibroj kaj instrukcioj, celante
sukceson antaŭ ekzamenkomitato en
Bruselo. La demandoj estis „kompre-
neble" tradukitaj el la franca lingvo,
kaj foje preskaŭ nekompreneblaj. Cu
Esperanto ankau tie alportus la solvon?
Kaj kvankam la rezultato ne ankoraŭ
estas koinunikita, li jam denove ekla-
boras por nia Ligo, ĝuste kiel ni ĉiuj,
per nova energio !

Se sekcio organizas novan vintrokur-
san, ke ĝi ne forgesu la klubanojn!
La U.K. en Oslo speciale pritraktis la
hodiaŭan situacion koncerne la grupan
vivadon en la diversaj landoj, kaj la
Ia laborsekcio sciigis al ni la jenon :
Gi rekomendas:
1. interŝanĝon de la grupprogramoj

por vesperoj, kun grupoj en aliaj
landoj:

2. plej ofte pritrakti vian Esperantan
literaturon, precipe la nacian litera-
turon de aliaj popoloj por kiuj ek-
zistas materialo en niaj antologioj ;
	'Ui Maa

Plaatselijk Nieuws
Alkmaar : Mevr. E. Dijkema-de Groot

de ijverige secretaresse van de Afdeling
Alkmaar en van de Contactcommissie
aldaar berichtte ons :
1. dat aan de Rijkskweekschool aldaar

over 2 jaar in de 2e leerkring een
Esperanto-cursus zal aanvangen,

2. dat in September een speciale cursus
voor onderwijzers begint.

3. dat in het V.V.V. gebouwtje bij de
Kaasmarkt reeds van Juli af iedere
Vrijdag een Esperantist aanwezig is
om eventuele Esperanto sprekende
bezoekers te woord te staan en zo
nodig rond te leiden.

4. dat menu's in Esperanto nu ook ver-
krijgbaar zijn in de restaurants „Het
Gulden Vlies" en „Valk's Lunchroom".

t-41.- -c ,---Goed zo-vrienden !  Vol-
houden maar ! Horen we ook eens iets
dergelijks uit andere delen van ons
land ?

Den Haag : Maandag 1 September
vond een bijeenkomst plaats van de 4
Esperanto-verenigingen georganiseerd
door het H.E.K.K. Op deze avond
voerden vertegenwoordigers van de sa-
menwerkende verenigingen het woord
over het bestaansrecht van ieders ver-
eniging en tevens over dat van het
N.C.K.E. Hoewel de avond bedoeld
was om een nauwer contact te leggen
tussen de leden der bij het H.E.K.K.
aangesloten verenigingen en elkaars
standpunt beter te leren kennen, was
de opkomst slechts matig, hetgeen
jammer was daar de avond, opgelui-
sterd door muziek en deklamatie, een
zeer prettig verloop had.

Door bemiddeling van H.E.K.K. wordt
gedurende de maand September in de
Passage-bioscoop de afiche vertoond,
die indertijd door L.E.E.N. als vloei-
blaadje werd uitgegeven : de professor
op 'n hoge stapel dikke boeken en 'n
kleine jongen, die Esperanto geleerd
heeft. Beide kunnen nu met de hele
wereld spreken.

Aan de Volksuniversiteit In Den Haag
wordt niet ingang van 17 October een
Esperanto-cursus gegeven door de heer
S. Pragano. De deelnemers zullen zo
spoedig mogelijk corresponderen niet
deelnemers van een gelijksoortige cur-
sus die gegeven wordt aan de Volks
Hogeschool te Ztirich.

Naarden -Bussum. Evenals dat reeds
in Zaandam en Winschoten plaats vond
is er in September een Esperanto-cur-
sus in de Bussumse -Courant begonnen.

Amsterdam. Donderdag 16 Oct. vangt
ook aan de Volksuniversiteit te Amster-
dam een Esperanto -cursus aan, die
eveneens gegeven wordt door de heer
S. Pragano. Aanvang 7 uur in het Bar -
laeus Gymnasium, ingang Ziezeniskade.

UNIVERSALA
ESPERANTO-ASOCIO KAJ VI

Kiam en la pasintjara Kongreso en
Munkeno la UEA -estraro sciigis, ke
nur per konsiderinde plialtigo de la
kotizoj eblos kompensi la forte kres-
kintajn kostojn de papero kaj presado
kaj daŭrigi indan aperigon de nia „Es-
peranto", pluraj maltrankviliĝis pri la
estonta vivipovo de nia revuo kaj timis
malsukceson.

Tamen la samideanaj fidelo kaj ofe-

3. kunveni en la grupoj almenaŭ unu
fojon semajne. Envere, tre valoraj
rekomendoj. La interŝanĝo de pro-
gramoj jam estas fruktodona inter
la ligaj grupoj. Ekzemple, ni scias
ke kelkaj sekcioj de F1.L.E. iom so-
lene festas la Zamenhofrememortagon
(15a de decembro). Tial ni petas
ke i.a. la sekcioj Gent, Mechelen kaj
Brugge iom pli frue ol kutime kun-
metus la programojn, kaj komunikus
ĝin antaŭ la mezo de Novembro al
la sekretario. La ricevitaj taŭgaj
programoj estos dissendataj al ĉiuj
sekcioj kaj kernoj.

La kotizoj por 1953 ne ankoraŭ estas
fiksitaj, sed verájne ne multe malsi-
milos de tiuj kiuj nun valoras. Tial
ni rememorigas ke la tuja pago de
NOVA abono por 1953, aŭtomate kaŭ-
zas la senpagan alsendon de la aperon -

taj numeroj en '52.

Por la jarlibro de UEA ni petas re-
klamojn ĉu oficialajn, ĉu de privataj
entreprenoj (tuta paĝo kostas 600 F..
parto de paĝo, proporcie ).

La UEA-perantoj:
F. Couwenberg.
J. Telling.

Verschenen : Tweede deeltje van :

ESPERANTO - LEERBOEKJE
voor de lagere school en voor hen,
die geen ander dan lager onderwijs
genoten,
door H. A. Appel, onderw. Z.O. singel
5, Bergen op Zoom. Pr. f 1,50 ;
fr. 20.
Beide deeltjes vormen een volledige
leergang (80 lessen met uitvoerige
uitleg en veel voorbeelden).

Het eerste deeltje is gunstig be-
oordeeld, ook door gebruikers. Ge-
bleken is, dat het boekje ook zeer
goed voldaan heeft op beginnerscur-
sussen voor volwassenen.
Bestellingen aan onze boekendienst.

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, postrek. 34563.
Boekendienst, schr. cursus voor gevorderden en dipl. B: H 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.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm. : Mej. H. M. Mulder, Zilvermeeuwstr. 29, Badhoevedorp
Lefdel. U.E.A.: J. Telling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam. Postrek. 79167.
Vic-ĉefd. F. Weeke, Zwolseweg 172 A, Diepenveen. Postrek. 22075.

remo brile pravigis la optimismon de la
Estraro : nur nemultaj ne renovigis sian
membrecon dum novaj aligoj parte an-
stataŭis la forfalintajn, tiel ke malgraŭ
la perdo de pluraj landoj pro politikaj
kaj financaj kaŭzoj, „Esperanto” povis
aperi kun 32 paĝoj kiel antaŭe.

En Oslo la UEA-estraro ĝojis anon-
ci, ke la kontentige evoluinta situacio
tre probable ebligos la aperigon de la
novembra numero kun 48 pagoj. Ni do
ne malprogresis, tute male. Tio kom-
preneble ne signifas, ke de nun sufiĉos
trankvile kaj senzorge ĝui la bonan
rezulton kaj sidi senfaraj. La plua ek-
zistado, florado kaj kreskado de nia
revuo dependas unualoke de ni mem.
Dependas eĉ nur de ni mem. Dependas
de sindona subteno kaj de persista
varbado por plidensigi la vicojn de la
UEA-membroj. Gajno de mil pliaj

 membroi-abonantoj . snifus._ ke venont-
jare ĉiu numero ampleksos 48 paĝojn
da bona teksto.

Ni ankaŭ ne forgesu, ke fruaj aligoj
kaj realiĝoj grave helpas la Centran
Oficejon en ĝia laboro. Prokrasto ĉiam
estas ioma perdo. Bonvolu do plej bal-
daŭ havigi viajn kotizojn al viaj UEA-
perantoj : en Nederlando al ĉefdeligito
J. Telling, Schietbaanlaan 106. Rotter-
dam C. ; aŭ al la peranto por F1.L.E. :
Fr. Couwcenberq, Koninginnelaan 14,
Blankenberge, PĈk. 4161.35.

La kotizoj por 1953 samas kiel la pa-
sintjaraj :
MJ. (membro kun jarlibro) : g. 3,75 aŭ
50 b.fr.;
MA. (membro-abonanto kun jarlibro
kaj monata revuo) : g. 10 aŭ 140 b.fr.;
MS. (membro-subtenanto: kiel MA.):
g. 12.50 aŭ 180 b.fr.;
Patrono : dekobla MA-kotizo ;
DM. (dumviva membro): 20-obla MA-
kotizo ;
Abono al la revuo „Esperanto", sen
membreco : g. 7,50 aŭ 100 b.fr.

La jarlibro 1953 aperos jam en janu-
aro. Bonvolu do sendi la tekstojn de
reklamoj, anoncoj aŭ informoj en opor-
tuna tempo: antaŭ la komenco de no-
vembro. Speciala danko iras al tiuj
samideanoj kiuj ĝis nun helpis ĉe la
aperigo de la jarlibro per akiro de re-
klamoj : ilia laŭdinda ekzemplo trovu
same laŭdindan imiton. Validas la ta-
rifo montrata sur paĝoj 37 kaj 38 de
la nuna jarlibro.

Kaj se ĉiu iomete kunhelpos, ĉiuj an-
kaŭ iel profitos : agti do solidare, sa-
mideane.
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SOLVOJ.
135. stumbl; implic; inform; gap;

artikl ; sku ; mebli ; brust ; da ; raspi;
nodi ; admoni ; desegn ; saĝeco. -- em ;
tang; etager; farb; miop ; lupren ; si;
limak ; ans ; ruband ; spit ; oraal; ; inun-
do ; disk ;inic ; lutr.

136. severa; veneno ; nebulo ; buĝeto ;
ĝemelo ; mediti; diboĉi ; bobeno ; betono;
toleri ; leporo ; poluri ; lupolo ; posedi ;
seruro; rubuso ; butiko ; titolo ; topazo ;
pasero ; severa.

137. KRUCVORTENIGMO.
Horizontale. 1. alparolata publiko

(R) . 3. tranĉileto (R) ; montri ke io
estas vera(R). 4. lerte trompa. 5. tito-
lo sciiganta pri la ĝenerala temo al kiu
apartenas ia artikolo en gazeto (R) . 6.
rapida malpliigo de fortoj ĉe malsanulo
(R) . 7. rulfalanta neĝamaso (R) . 8.
larĝmaŝa tolo(R). 9. principo starigita
kiel regulo(R). 10. eligi laŭtajn voĉso-
nojn ; ne el nia propra lando (R) . 12.
ĉifonfiguro(R).

Vertikale. 1. dekstre kaj maldekstre
(11).  2. mana kaj trinka diboĉo (R) .
3. flustri(R) ; ŝanĝiĝi (R)  . 4. malseve-
ra(R). 5. numeralo ; sidilo(R). 6.
flirtema(R). 7. greno(R). 8. birdo( R1;
malmulte. 9. tute neevitebla(R). 10.
koloro ; multe pli longa ol dika peco el
metalo aŭ ligno (R) . 11. aserti iun kul-
pa(R). 12. lumigilo(R).

138. ŜANGENIGMO
Trovu kvarliterajn radikojn respon-

clantajn al la donitaj klarigoj, laŭ jena
procedo : forigu unu literon el la unua
vorto, aliordigu se necese la postres-

KRONIKO
DE LA MEDICINO

Homoj kontraŭ la Morto.
La scienco estas sendube la plej te-

rura inter la homaj okupoj. Oni neni-
am antaŭe scias ĉu nova eltrovo efikos
je la bono aŭ la malbono de la homaro.
Per diable-geniaj eltrovoj, sciencistoj
ĉiam pliperfektigas la metodojn por
arnase ekstermi aliajn homojn, aŭ el-
pensas novajn eĉ pli terurajn. Feliĉe
la ega plimulto de la sciencistoj labo-
ras por servi la homaron. Sed estas
tragika paradokso ke la unua klaso
ĉiam senpene trovas la necesan finan-
can helpon, kie la dua plej ofte estas
primokita aŭ eĉ malhelpita. Tamen,
nialgraŭ ĉiuj malhelpoj, la bonintencaj
sciencistoj ĉiam denove akiras novajn
avantaĝojn por siaj kunuloj. Pacience,
senlacigante ili luktas kun tiu plej
granda potenco : la Morto. Kaj kvan-
kam la finrezulto de tiu lukto estas
konata, ili fieras pro ĉiu minuto gajni -

ta, pro ĉiu plia sekreto kiun ili kapa-
blas malkovri.

Lastatempe, kaj precipe en Rusujo
kie ŝtata helpo permesas grandskalan
laboradon, multe da progreso estas fa-
rita sur la kontraŭmorta batalkampo.
Dum intensa esplorlaboro sub gvidado
de Prof. W. A. Negowski, malkovriĝis
tre interesaj faktoj pri la morto de la
superaj organismoj. Oni konstatis ke
la morto ne estas subita okazintajo,
sed ke ĝi daŭras certan tempon kaj
konsistas el multaj transiraj periodoj.
La plej gravaj periodoj estas la Mini-
ka aŭ relativa periodo, kaj la biologia
aŭ fakta morto. La unua periodo ko-
inenciĝas kun la ĉeso de la korbatado
kaj de la spirado. Dum la sekvantaj
kvin aŭ ses minutoj la normalaj hemiaj
reagoj ankoraŭ okazas, sed en ĉiam pli
malrapidiganta rapideco.

Estis konata fakto ke la sango estas
la fluidajo per kiu la renovigantaj sub-
stancoj cirkulas en la korpo. Se tiu
fluidajo ne plu cirkulas, ĝi nur dum
mallonga tempo povas nutri la najba-
rajn ĉelojn. Post tiu tempo la ĉeloj
tre rapide mortas aŭ defektiĝas pro la
venenaj substancoj kiujn ili pro la vi-
vofunkcioj produktas, kaj kiuj ne plu
estas forportataj de la sango. Tial oni
ĉe vunditoj tre ofte devas okazigi san-
gofluon, kompreneble malgrandan, kiam
oni devis kunprerni arterion por eviti
troan sangoperdon. Se oni ne farus
tion, tiam preskaŭ certe la korpoparto
kiu ne plu estas trafluita de la sango
ne plu estus savebla. La kriza tempo
estas malsama por la diversaj ĉeloj :
nervoj- kaj cerboĉeloj estas tre baldaŭ
nekuraceble difektitaj.

Post la klinika periodo sekvas la bio-
logia periodo duan kiu kelkaj spe-
coj da ĉeloj tiagrade difektigas ke
revenigo al la vivo ne plu estas
eb'.a. Se. pro iu ajn kaŭzo kiel
ekzemple operacio, fortega eksci-
tiĝo aŭ simile, homo transiras al la
klinika fazo, tiam la scienco disponas
do pri kvin, ses minutoj por elŝiri ĝin
el la potenco de la Morto. Tio ne estas
multa, kaj fakte eĉ erareto povas havi
fatalajn sekvojn.

Kian metodon oni nun sekvas por
savi homon.

tantajn kaj aldonu novan por formi la
duan vorton, k.t.p., gis sub 29 vi retro-
vos la saman vorton kiel sub 1.

1. fiksi per metala stangeto. 2. akiri.
3. danci. 4. nodo. 5. dika lignopeco.
6. paŝtobesto. 7. brue eligi gasojn tra
la buŝo. 8. akceptigi. 9. fadeno. 10.
atingi. 11. frukto. 12. fasko. 13. ko-
lorigilo. 14. vesto. 15. elfluigilo. 16.
ludejo. 17. malkorektajo. 18. arbo. 19.
spirito. 20. mankloko en muro. 21.
peni por trovi. 22. eipreni. 23. vend-
valoro. 24. ŝtofo. 25. promenejo. 26.
brui. 27. ornami. 28. korpoparto. 29.
kiel 1.

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12

1 DEED❑❑❑❑❑❑❑❑

3 ❑❑Cl❑❑❑❑E❑❑❑❑
4 ❑EEEEEDE❑❑❑❑
5 ❑❑❑❑❑❑❑n❑112
6 ❑EEEEREEE❑❑❑❑
7 ❑❑❑❑E❑EDEREE
8 31113111103❑❑❑1113
9 ❑❑❑❑ ERIBI❑ IE

10 ❑❑❑❑®❑❑❑❑❑❑❑
11 ■D®❑EEEDEEEE
17 ❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑E❑
La solvojn sendu la nederlandanoj al

2-ro G. J. Teunissen, Burg. Tellegenstr.
21 las., Amsterdam-Z., kaj Flandra Ligo
al S-ro F. Coutvenberg, Koninginnelaan
14, Blankenberge, antaŭ la 20-X-1952.

Unue oni injektas sangon en arterio
por tiamaniere nutri la kormuskolon.
Tiu injekto okazas en senco kontraŭa
al la normala sangofluo.

d i do estas tute alia afero ol trans-
fuzio, kie oni injektas sangon en vejno,
kaj en normala senco. Tuj poste oni
aldonas kvanton da adrenalino, hernia
substanco kiu incitas muskolojn al tre
granda aktiveco. Samtempe oni apli-
kas artifikan spiradon. Kelkaj emoci-
plenaj sekundoj pasas , . . Malrapide,
tnalforte rekomencigas la movado de la
koro. Nun sekvas normala transfuzio
de sango, anstataŭ la injekto en la ar-
terio. Kaj baldaŭ la koro denove funk-
cias normale. Ankaŭ la aliaj funkcioj
de la korpo ree okazas. Sed nur tiam
oni rajtas paroli pri venko super la
Morto, kiam post rekonsciigo montrigas
ke la homo kiel antaŭe kapablas paro-
li, senti, pensi k.t.p.

Tiu metodo estas nuntempe tre uzata
en Sovjet-Unio, kaj jam multaj homoj
dankas al gi sian vivon. La uzado de
malpezaj aparatoj permesas apliki ĝin
eĉ sub tre rnalfavoraj cirkonstancoj.
Sed la metodo ne ĉiam estas uzebla
ekzemple kiam grava organo por mal-
sano aŭ vundo ne plu funkcias ; ĉar gi
estas bazita ĝuste sur intaktaj vivor-
ganoj.

En niaj regionoj de tempo al tempo
ankaŭ aŭdiĝas novajoj pri samterena
esplorado. Lastatempe kaj ankaŭ eĉ
en nia lando, oni sukcesis revivigi mor-
tintajn homojn per t.n. kormasago.
Premante la koron per la manoj, hir-
urgoj igis la sangon flui tra la korpo.
Kaj ankaŭ tie-ĉi baldaŭ la koro deno-
ve funkciis. Sed tiu metodo fakte nur
estas uzebla en kliniko. ĉar nur per
operacio oni povas atingi la koron. Sed
ĝi estas tre utila kiam dum operacio
la koro tro streĉc devas labori pro la
narkotiko. En Francujo foje okazis ke
oni sukcesis funkciigi ĉiujn organojn,
sed ke la homo ne plu rekonsciiĝis.
Nur post multaj horoj li ree, kaj defi-
nitive, mortis. Sed tio estas ĝis nun
unika okazintaĵo.

Ni salutu respektoplene tiujn scien-
cistojn kiuj senĉese laboras por pliri-
ĉigi la homajn konojn kaj servi la tutan
homaron sendistinge. Ni esperu ke ili
ankoraŭ multon malkovros en tiu gran-
da batalo kontraŭ la Morto. Brabo.

En venonta no. :
Bibliografio.
Kroniko de la historio
Listo de radio elsendoj
Longa poemo
Kaj tre interesa raporto pri in-
ternacia konferenco de Esperan-
tistaj Studentoj kaj altlernejanoj

Kion fari ? (Slot)
b. Zamenhof mem tute prave nomis ĝin

tiel.
c. Per tio vi helpas firmigi la pozicion

de Esperanto kiel la internacia lingvo de
la hodiaŭo.

d. Vi malebligas, ke iu ajn ŝtelu al ĝi
tiun nomon, kiu respondas fakte nur al la
pozicio de Esperato.

3. Ne parolu pri aliaj projektoj !

LIBERA TRIBUNO
Ŝanĝiĝo de epoko

Oni nuntempe ofte aŭdas la aserton
ke ni definitive forlasis historian perio-
don kaj ke ni nun eniris novan perio-
don, nome la atomperiodon. La eston -

teco devos montri ĉu tiu aserto estas
prava. Kaj efektive sur la fizika tereno
tio povas esti vera. Ankoraŭ ne certa.
Eble ankoraŭ io multe pli grava ol la
atoma energio karakterizos novan epo-
kon. Egale. La aserto estu vera, oni
rajtas fari la demandon ĉu la fiziko estas
la plej grava; ĉu estas gi kiu karakterizas
homaron kaj epokon en ilia tuteco.
Wells foje diris, ne „faru inventojn kaj
vi ŝanĝos la mondon", sed : „ŝanĝu ide-
ojn kaj vi aliigos la mondon". Kaj ri-
late tion lastan, mi volas priskribi tie-
ĉi kelkajn ideojn, kaj demandi vian
pripensadon kaj poste vian juĝan pri ili.

gajnas al mi per evidenta certeco ke
sur politika tereno ni eniras efektive
tute alian tempon, kiu esence kaj funde
malsimilos al ĉiuj tempoj antaŭ ni. Cis
1789, jaro de la Franca revolucio, ni
vivis en la periodo de la reĝa absolu-
tismo. (Por Rusujo tiu epoko daŭris
ĝis 1917). La rego povis ĉion ordoni,
laŭ sia plaĉo; ĉiu devis obei lin senkon-
diĉe. La funda kaŭzo de la ekzisteble-
co de tiu fenomeno kuŝis en la malesto
de kritika senco. Oni ne pripensis kri-
tike pri la valoro, la signifo, la celo de
la reĝeco. Oni akceptis. Oni sekvis
kaj servis ĝin, tutsimple, blinde. La
nacio kiu pro sia kritika sento (sia
malvarmsanga, akre anazilanta, jugi-
pova sento) eminentas, nome la angla
nacio, trovigas la unua en la celado
kaj akiro de libereco. Antaŭ 1789 ape-
ris jam en 1774 en Philadelphia la „de-
klaracio de la rajtoj". Kaj ankoraŭ pli
frue en 1669 simila deklaracio en An-
glujo mem. Tio eĉ returne iras gis
1215, la ,,Magna charta libertatum"
(__ granda ĉtrto de la liberecoj) aki-
rita kontraŭ reĝo Johano sen Lando
kiam en la aliaj landoj ekzistas eĉ ne
ankoraŭ ŝajno de penso pri libereco
kaj pri malpliigo de reĝa potenco. En
Rusujo tiu absolutismo daŭris, kiel jam
dirite, gis 1917. Konate estas ke la
Rusa popolo estis sufiĉe apatia, kaj
fatalista. Inter aliaj ankaŭ nederlan-
dan arbitranton de piedpilkkonkursoj
tio trafis foje. Estis en Stockholm en
1912 (la solan fojon ke Rusujo parto-
prenis internacian turniron) ke la Rusa
dekunuopo perdis kontraŭ la Germana
per 16-0. La aludita arbitranto Groot-
hoff rakontis ke Ia Rusoj ludis en sia
kutima fataleco. Cu ili ricevis piedfra-
pon, ĉu ili estis renversataj. ili daŭri-
gis ludi same sennerve. La „keeper"
kaptis la pilkon aŭ elportis el sia kaĝo,
kun sama indiferenteco. Tiuj apatio
kaj fatalismo estas evidentaj en la
tipoj de la Rusa literaturo. Kaj la
Flandra antropologo Dro. Schamel-
hout diras ke la literaturo pli ol io
ajn alia montras la popolan ani-
mon. Oni asertas nun ofte ke la Rusa
popolo igis tute alia. Cu vere ? aŭ ĉu
nur ŝajno ? ĉu vere, en la anima pro -

fundo, la Rusa popolo ŝanĝiĝis ? Povas
esti. En tiu kazo la tieaj movadoj faris
tute rimarkindan preskaŭ neeblan kaj
do preskaŭ nekredeblan laboron (ri-
marku la mallongan tempon).

Sed ni revenu al nia tezo. Ni vivis
gis plm. 1789 sub la reĝa absolutismo.

Preskaŭ ĉio, kion oni legas aŭ aŭdas pri
diversaj projektoj kaj projektetoj de ko-
muna lingvo, estas skribita aŭ dirita de es-
perantistoj. Diskuti kun mortnaskitoj ne
havas sencon ! Ankaŭ tio kreas teruran,
kofuzon kaj grave malhelpas la pli rapi-
dan disvastigon de Esperanto.

4. Se Oni nepre estas devigata ion diri
ankaŭ pri la aliaj projektoj, oni bone dis-
tingu inter Esperanto - vivanta lingvo -
kaj tiuj projektoj ! La esperantistoj mem
fine komprenu, ke loagega estas la vojo de
projekto ĝis evoluinta, vivanta, literatura
kaj scienca lingvo. Estas nek objektive
nek science trakti ambaŭ laŭ la sama mez-
urilo kaj nomi ambaŭ per la sama nomo.
Ni mem estu pli justaj rilate al nia lingvo !

5. Evitu Tion, kio impresas strange kaj
sektece ! Tro da steloj kaj flagoj, kantado
de la himno en nekonvenaj lokoj (ekz. sur-
srate aŭ en kafejo), utiligo de obskuraj
keloj por kunvenoj, ekspozicioj, pelegoj
ktp., uzado de esperantlingvaj vortoj (ekz.
samideano, interna ideo, verda popolo k.s.)!
en nacilingvaj tekstoj ktp. - ĉio ĉi malproksi
migas de la afero ĝuste tiujn elementojn,
kiujn ni nepre bezonas en la movado. Me-
moru, ke ĉia ajn bruo pri Esperanto sen-
dube iun altiros, sed memoru ankaŭ tion, ke
de la kvalito de la .,bruo" dependas la kva-
Iito de la estontaj esperantistoj!

6. Evitu la epiteton „verda" ! Ofte en
nacilingvaj tekstoj onri povas legi pri verda
popolo, verda familio, verda semajno k.t.p.
La samon oni povas aŭdi en nacilingvaj
paroladoj pri nia afero. Ankaŭ tio impre-

Poste venis la revo de la libereco. La
Franca devizo estis ja „libereco egale -

co, frateco". Ho ve ! Tiu revo ne longe
daŭris. Male la idealoj neniam plene
efektivigis. Ni ja travivis epizodon de
relativa libereco. Kaj jupli ni nun kri-
as pri libereco, despli ni malproksimi-
ĝas de gi. Car ni eniras tempon de
ŝtata absolutismo. La individuo ne iras
plu al libereco. Sed anstataŭ la abso-
lutista rego venas nun la absolutista
ŝtato. Sama absolutismo. Sama skla-
veco de la individuo. Cu iu dubas pri
tio ? Cu ni ne vidas ĉiutage tiun evo-
luon

Ankaŭ tiu fenomeno devas havi kaŭ-
zon. Ŝajnas al mi ke la funda kaŭzo
kuŝas en la perfido flanke de la homo
je la legoj de la moraleco. Kaj pro tio,
pli kaj pli la ŝtatlnterveno, por ordigi
aferojn inter la homoj, iĝas necesa.
Kiel ekzemplon oni povas preni ĉiun
terenon de la homa agado. Ni rigardu
al la kuracista korpuso. La kuracista
metio estas konsiderata kiel unu de la
plej liberaj metioj. Kaj al tiu metio
oni fiksas la epiteton „Apostoleco" ĉar
oni konscias (kaj eble oni en la estin-
teco konstatis) ke kuracisto ofte devas
sin oferi. Sed kio okazas nun en tiu
korpuso ? Cie oni ekaŭdas plendojn pri
gi. La kuracistoj ne plu tiel pretas
derangi sin. Ilia honorsalajro estas
terure alta. Kaj tiel plu ; kaj tiel plu.
Signifoplena estas en tiu rilato la libro
de la Nord-Franca verkisto Maxence
Van der Meersch „Corps et ámes"
(korpoj kaj animoj.) Nu, la ŝtato in-
tervenas. La ŝtato volas fiksi la hono-
rarion, kaj volas kontroli. Kaj efektive
kontrolo estas ofte dezirinda aŭ necesa.
Rigardu la ekzemplon de la oficistoj.
ee tre multaj oni povas diri ke ilia celo
estas, plej malmulte labori, plej multe
profiti. Kiun ekzemplon donis la ter-
kulturistoj dum la nutrajmanka milita
tempo ? Kion faris la butikistoj kiuj
kaŝis siajn varojn por sampopolanoj
kaj vendis kun pli da gajneblecoj al la
malamikoj ? Kiom da strikoj ne oka-
zas ? Ofte pro la plej malinda motivo?
En tiu ĉi tempo en kiu oni kriegas
kontraŭ la kapitalismo kaj kontraŭ la
potenco de la mono, ĉu estas io pli
forta ol la mono ? La plej terura afe-
ro estas ke ni trovigas en senfina cir-
klo. La terkulturistoj kiuj ekspluatis
la malsatantojn, estis mem ekspluata-
taj de kiu ajn kiu devis ion liveri al
ili. Se oni meni ne trompas, oni iĝas
viktimo. Ni vivas en iu „jungle" kun
ankaŭ iu leĝo de la plej forta ulo.
Kiam la afero venas en tia stadio, de-
vas veni iu ordiganto; se ne, la plej
terura liaoso neeviteble devas ekesti.
La jugistaro ne kapablas esti tiu ordi-
ganto. Cri ja staras super la individuo,
sed nur punas krimojn. Ci ne estas
estro sur ĉiuj terenoj. La ŝtato devas
ordoni ; forpreni liberecon. Statutoj,
leĝoj ne multe helpas. La homo ja
ĉiam kapablas trovi eliron el tiu reto
de statutoj kaj legoj. Do la kontrolo
de la ŝtato devos pli intensigi. Malfeli-
ĉega stato estas nun ankaŭ ke la hó-
maro, se eventuale ĝi ja klare vidas ke
la kaŭzo de ĉiu mizero estas tiu mal-
moraleco, ne plu trovas la kuraĝon por
kontraŭbatali ĝin ; ke la nuna homaro
rezignas. Do gi pli kaj pli similas al
brutaro. Ĝi estas sklavopreta. Jen es-
tas la nuna evoluo.

Kaj tiu evoluo profetas tute nenion
bonan. Drs. F. R.

sas iom neserioze, sektece. Krome oni do-
nas al kontraŭuloj materialon por primo-
kaj spritadoj. Ne forgesu, ke eble ankaŭ
en via nacia lingvo „verda" estas sinoni-
mo de „nematura", ,.stulta" aŭ simile.

7. Adaptu la informadon al la medio !
Grava eraro estas paroli kaj skribi pri

la Internacia Lingvo tute abstrakte, sen-
konsidere al la karaktero, al la intelekta
kaj ĝenerale kultura nivelo de la publiko.
Ankaŭ la persono de la parolanto tre gra-
vas. Oni komprenu, ke al studentoj ekzem-
ple plej trafe povas paroli studento aŭ pro -

fesoro, dum klera laboristo havos sendube
ia plej bonan sukceson en laborista medio.

8. Ne tro emfazu pri la facileco de Es-
peranto ! Prefere oni akcentu la teruran.
malfacilecon de la naciaj lingvoj, ce de la
propra gepatra (kiun: oni kutime lernas dum
minimume 8 jaroj kaj, ankaŭ kutime post
tiom longa lernado ne scias sufiĉe bone)
kaj komparu la relativan facilecon de Es-
peranto kun ili. Cetere, antaŭ ol klarigadi;
la facilecon de Esperanto al aliaj ni pruvu
ĝin al ni niem per perfekta ekrego de la
lingvo !

9. tiam parolu kaj skribu ankaŭ pri la
kultura valora de Esperanto ! Oni ne for-
gesu nian literaturon, la diversajn konkur-
sojn (belartajn, oratorajn), la Internacian
Someran Uhiversitaton, la radioelsendojn
kaj aliajn kulturajn manifestaciojn en Es-
peranto kaj pere de ĝi.

10. La difino de ĉiuj publikaj aranĝoj
montru la respekton kiun ni mem havas
por Esperanto.

F. W.
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