
BENELUKSA ESPERANTO-KONGRESO
Antverpeno — majo 1953-a

Oficiala Komuniko n-ro 1.
Post intertraktado inter la Nederlanda Esperanto-Asocio „La

Estonto estas nia" (L.E.E.N.), Flandra Ligo Esperantista (Fl.
L.E.) kaj Reĝa Belga Ligo Esperantista (R.B.L.E.) decidiĝis,
ke, dum la pentekostaj tagoj 1953 (2San, 24an. kaj  35an de
majo 1953a) okazos granda beneluksa Esperanto -kongreso en
Antverpeno.

Interkonsente inter la tri Ligoj, la Loka Kongresa Konlitato
jam- e0-rtc kv7rmef ïa jennianiere 	- - - 	.

S-ro M. Jaumotte : prezidanto
S-ro P. Mabesoone : vic-prezidanto
D-ro T. van Gindertaelen: prezidanto de la Kongreso
S-ro H. S•ielen.s: sekretario
S-ro A. Pittoors : kasisto
S-ro F. Volders : festkomisaro
S-ro J. Verstraeten: propagando-fako

Tiu organiza komitato, same kiel la estraroj de la tri Ligoj,
tuj eklaboris kunmetis provizoran programskemon kaj firme
decidis ĉion fari por ke tiu kongreso iĝu inda je nia ĉies es-
pero kaj klopodo. C i unualoke devas iĝi impona elmontro de
nia forto kaj pruvo de la efiko  de sana kaj sincera k.anla-
boro.

La kongresontoj bonvole kaj senprokraste aliĝu al la kon-
greso, PERE DE SIA RESPEKTIVA LIGO. Tuja enskribo
kaj pago de la kongreskotizo certigas al la kongreskomitato
seriozan bazon por ellabori allogan progranion kaj pruvas la
fidon, kiun la anoj havas en niaj klopodoj.

La kongreskotizo estas:
por LEEN-anoj : guld. 3,5 antaŭ la 1-a de• majo 1953a

„ 	 4,- post „ 	„ „	 „
por Fl.L.E.- kaj RLBL-avoj: bfr. 50 antaŭ la 1-a de majo 1953a

,, 60 post „ „ „ 	 ,, 	 ►,

Geamikoj, ni zorgos pri bona kongreso ; vi zorgu pri tuja
kaj mul tnombra aliĝo.

Por la L.K.K..
H. Sielens 	 M. Jaumotte
Secretario 	 Prezidanto
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T. V. G.

P.S. Nur hodiaŭ - matene, I/NI, mi
resendas la korektitan duan presprovon
al la presisto ! Do, ne je la gusta
tempo, la gazeto estos en via posedo .. .
Kaj ĉiel kulpas la redaktoro ! Nu, aŭs-
kultu : mi havigis la maskriptojn al la
presisto, la 18/10 ; ricevis la unuan
presprovon, la 27/10 ; resendis ĉion la
saman vesperon; akceptis la duan pres-
provon, 31110, vespere . . .

Terminaraj
de d-ro W.

En Arbetar Esperantisten (n-o
1-2, 1951, p. 16) mi legis intere-
san artikolon de Stellan Engholin
pri la signifo de la vorto profesoro.
En ĝi Engholm konstatas ke en iuj
lingvoj nur universitat a instruisto
nomiĝas profesoro, dum en aliaj la
vorto havas la ĝeneralan signifon
de instruisto kaj eĉ gvidanto de
Esperanto-kurso kutimas nolni sin
profesoro. Plena vortaro difinas
instruisto en supera lernejo: licea,
universitata profesoro. En multaj
landoj la esperantistoj ne respek-

tas tiun difinon, kaj tial en Espe-
ranto la termino indikas jen uni-
versitatan, jen rnezlerne jan aŭ po-
pollernejan instruiston, jen eĉ
kursgvidanton. Tiu necerteco po-
vas esti ĝena, kaj tial estas prefe-
rinde uzi la vorton nur pri univer-
sitatuloj.

Teorie mi tute samopinias kiel
Engholm, sed la praktiko ne estas
tiel simpla. Al esperantistoj kies
nacia lingvo konas nur la striktan
signifon „universitata", la propo-
nita solvo ŝajnas tute natura. Ili
ja ne emas uzi la vorton en pli
vasta senco. Mi bone memoras

Problem©j
Manders

mian propran embarason kiam an-
taŭ preskaŭ dudek jaroj mi fariĝis
delegito de UEA kaj devis indiki
mian profesion en la jarlibro. Mi
ĵus fariĝis gimnazia instruisto. En
mia nacia lingvo ekzistas la trio-
bla distingo p r o f e s s o r (univer-
sitata), leraar (mezlerneja) kaj
onderwijzer (popollerneja). Tra-
duki leraar per profesoro ŝajnis
al mi arogantaĵo, kaj nomi min
instruisto mi ankaŭ ne volis, ĉar
por nederlandanoj tiu vorto estas
onderwijzer kaj ne leraar. En

tiu konflikto inter memrespekto
kaj modesteco venkis mia digno-
sento (mi estis juna!). Ne vidante
ian mezan vojon mi nomis min
profesoro. Sed baldaŭ mi bedaŭris
tion : miaj klubanoj moke incitetis
min, kaj tio ne estis mirinda, ĉar
en mia lando la profesoreco estas
efektive la kulmino de scienca ka-
riero. Mi do skribis al UEA petan-
te ke oni ŝanĝu tiun „profesoro".
Mi elektis ĉifoje la terminon do-
cento, kaj tiel mi paradis dum
kelka tempo en la jarlibro. Nun
ĉesis la hokoj de miaj klubanoj,
ĉar en la nederlando lingvo do-

cent havas ekzakte la saman sig-
nifon kiel leraar  kaj do indikas
mezlernejan instruiston ; sed iajn
mi hazarde renkontis en P. V. la
terminon docento, kaj tiam mi
malkovris ke ĝia difino estas : in-
struanto en universitato ne rice-
vinta titolon de profesoro. De tiam
mi nomas min gimnazia instruisto.
Se anstataŭ nederlandano mi estus
franco, mi nun ne estus gimnazia
instruisto, sed licea profesoro aŭ
eĉ simple profesoro. Kaj la propo-
non de Engholm ke ni uzu tiun
vorton nur en la senco de u2,iver-
sitata instruisto mi verŝajne tute
ne komprenus kaj eĉ opinius ab-
surda ! Tiu limigita signifo ja
rekte kontraŭas ne nur al la difino
de P. V., sed ankaŭ al la franca
lingva sento.

Sed ekzistas aliaj terminaraj
problemoj kiuj estas eĉ malpli fa-
cile solveblaj. Pri la vorto girnna..
zio P. V. diras : mezgrada lernejo
(diversmaniere organizita laŭ la
landoj) = liceo. Sed ne en ĉiuj
landoj gimnazio estas sinonimo de
liceo, kaj por anglo ĝi estas io alia
ol por nederlandano aŭ bulgaro
(En Bulgarujo oni konas ankaŭ
komercajn gimnaziojn, en Neder-
lando la nura kombino de la espri-
moj lrovrtq.ren 1raj gimnazio Iam
ŝajnus profanaĵo !). Ke la vorto
docent havas en Nederlando tre
vastan signifon, mi jam menciis.
Sed ĉiu nederlanda esperantisto
kiu unu fojon legis la difinon de
docento, poste ĝin uzos konforme
al P.V. Male la vorton ginmazio li
ĉiam uzos laŭ ĝia nederlanda sig-
nifo, kaj li konscios ke alilandanoj
uzas tiun saman esprimon por in-
diki alian nocion.

Ankaŭ la terminoj kolegi.o kaj
akademio havas en P. V. nedifini-
tan (kaj nedifineblan) signifon.
Sub akademio ni legas: 2. (Ev.)
supera lernejo. Se en la propra
nacia lingvo la vorto academie
indikas specialan lernejan tipon,
oni nur kontraŭvole sekvas la kon-
silon de P. V. eviti la terminon.
Kadeta akademio elvokas alian i-
deon ol o f icira lernejo!

Eakalaŭro, magistro (laŭ la di-
fino de P. V.) kaj licenciulo estas
esprimoj por kiuj mankas neder-
landa ekvivalento, kaj estus facile
ampleksigi la liston.

Kion mi konstatis por la neder-
landa lingvo, tio certe ankaŭ vali-
das por la aliaj naciaj lingvoj.
Kelkaj esperantoterminoj estas in-
ternaciaj laŭ la formo, sed ne laŭ
la signifo, aliaj esprimas nocion
kiu estas fremda al iuj popoloj,
kaj fine en Esperanto ofte man-
kas termino por signifi naciajn
instituciojn. Ĉar „La Studento"
estas internacia, ĝi eble povas
kontribui al la starigo de uzebla
internacia terminaro. Sed la pro-
blemo ne estas plene solvebla, ĉar
kiam temas pri pure nacia nocio,
oni ne povas indiki ĝin per inter-
nacia termino.

Provizore la redakcio ne tro fidu
la ŝajnan internaciecon de multaj
terminoj, kaj tial ĝi ne ŝparu la
klarigojn, kiuj por diversnacia
publiko povas esti necesaj.
(El „La Studento" kun aŭtoro permeso)

Mi konstatu ke mia antaŭa ĵuro ne
plu plenumi ian tempo-raban postenon
en La Esperanto -movado montriĝis tu-
te senvalora ! Mi eĉ vere surpriziĝis,
ricevante en la pasinta monato (pre-
cipe post la 15-a !) la manuskriptojn
por la organo kaj la peton — ja „ordo-
non" – ĉefredaktori. Tiajn aferojn oni
ja tro facile forgesas !

Do, ree komenciĝos — espereble ne
por jaroj — la ne tro ĝojiga tasko
legi, relegi (iam diktatore korekti) la
ensendojn, prozajn kaj poeziajn, de
aliaj ; senespere korekti presprovojn:
„ĝui" acidajn leterojn de nekontentaj
abonantoj : ankaŭ iam ( preskaŭ dufoje
en unu jarcento kaj triono) akcepti
skriban aprobon . . .

Tuj mi fortege enviis mian ekskole-
gon kaj amikon Mr. A. J. Kalma., kun
kiu mi tute „flue" kunlaboris (aŭ kun -

suferadis ! ), sed kiu jam estas, la feli-
ĉulo, pensiito ; mian antaŭulon, Drs F.
Roose, kiu tre bone plenumis sian
funkcion, sed jam post kelkaj malmul-
taj monatoj, sukcesis deskui la Sarĝon ;

mian aktualan kolegon redaktoron, 1:?.
Weeke, kiu regule (jesja !) sendos
tekstojn kaj sendube kurbigos kun mi
sub la jugo — sed lasos al mi sola la

onoran kaj la profundan plezuron de- -

la batalo kun la preserara demoneto ..

Estas multa timo en miaj vortoj 
ĉu vi perceptas tion -- pro la respon-
deco kaj pro la ligiteco al tiu ĉiama
15-a de ĉiu monato ! ... Estas iom da
melankolio en mi : ĉu post proksimume
15-jara aktiva vivo en la movado mi
ankoraŭ disponos sufiĉajn energion kaj
kredon

Cio ĉi ne celis esti, post tiom da sa-
lutoj kaj adiaŭo redaktoraj en la pa-
sintaj numeroj, unu aldonon, kvankam
mi eble ne povis ne sekvi la ripetitan
ekzemplon. Sed, nu, ĉu ankaŭ mi ne
promesu fari la eblon por kontentigi
vin, legantoj, kvankam pro la tiraneco
de la Sinjoraj Ligaj Kasistoj — kaj
pro la diverseco de la gustoj aŭ postu-
loj viaj, tio ne estos tre facila. Mi
Tiukaze kalkulas je ĉies kunlaboro kaj
... kritiko, malgraŭ tio ke mi konscias
pri la mankoj de la nuna numero (ki-
om da bibliografio ekz. ! mi ja devis
kvietigi la presistojn, en posedo de tiom
da kompostaĵo, la „rubrikajn" ensen-
dantojn kaj . . . la nepre gravajn ĉe-
sestrarajn komunikantojn ... sufokante
la personajn revojn

Car mi pensis pri Beneluksa literatu-
ra konkurso ; pri dupaĝa aldono en la
januara numero ; kaj pri tiom multe da
aliaj mirindajoj ... Tiuj revoj ne estus
vanaj se nur vi, jes vi, legantoj, varbus
pli da membroj, pli da abonantoj ! Cu
ni do ne foje, sed sincere, provu forĵeti
la rutinon, la inerton kaj klopodu, kiel
la pioniroj, kiuj plene entuziasme, estis
konkerantoj por la verda Idealo ?

Silentante nun kaj sindone salutas vin,
la ĉefredaktora viktimo.
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LA STUDANTO

I

cikestojn (94); suferi domaĝon (95);
dekoloriĝi (106); tio dankas al ... (tion
ni dankas al ... 126); ĉu vi ne doloras?
(ĉu al vi ... 116); k.a. La alpreno de
deko da neologismoj rilatantaj al mili-
to (kamuflajo, ŝturmogrupo, plunĝo,
eŝelono, ĝipo, k.s.) estas pravigebla en
primilita „novelo", sed oni povus kon-
testi la utilon de aliaj : kondimento,
haste, floti, palpiti, rumoro ... Preso
kaj papero tre kontentigaj. (Fr. C.)

SOVAŬA HERBARO. Verkita de Lu
Sin. Elĉinigis S. J. Sii. Eldonis Ŝan-
haja Esperantista Ligo, Ŝanhajo, Cinio
1951. 65 p., 13 x 19; broŝ.

Dudeko da mallongaj pecetoj prezen-
titaj kiel sonĝoj, fabeloj, meditoj aŭ
simplaj rakontoj kun enhavo jen rea-
lisma, jen strange fantazia, en kiu la
imago kelkfoje plezure flirtas kun la
ideo pri morto kaj putrado.

Kelkaj impresas kiel stilekzercajoj
( „Neĝo") kiuj foje kreas ĉarmajn bil-
dojn, kiel „Bona Fabelo" pri kunfandi-
ĝantaj koloroj kaj formoj sur treman-
ta surfaco de rivereto. Aliaj ironie
mokas la homon sopirantan al feliĉo
kiu blindule eraras pri la alcela vojo
(..La Saĝulo kaj la Stultulo kaj la
Sklavo” ; „Espero"), kvankam ili evitas
evidentan politikan predikon. Ce aliaj,
fine, la senco efikas tiel nebule, ke oni
reziguacie rezignas pri ĝia malkovro.

La tradukinto notinde pli bone suk-
cesis ol en la ĵus menciita verko pro
sia flua, natura, kolorbrila stilo en tre
zorgita lingvo.

Ankaŭ ĉi tiun eldonon ebligis la sub -

teno de Orient-C:inia Milita kaj Politi-
ka Komitato. Preso kaj papero bonaj.

Fr. C.
Esperanto-Leerboekje voor de Lagere

School en voor hen die geen ander dan
Lager Onderwijs genoten. 2e deeltje
door H. A. Appel, onderw. Bergen op
Zoom.

Per ĉi tiu dua volumo la verkinto
kompletigas sian kurson destinitan
por la 5a kaj 6a klasoj de la elementa
lernejo. Kvankam en ĝi troviĝas kel-
kaj gramatikaj kaj preseraroj ni opini-
as, ke la verkinto bone sukcesis en sia
laboro_ Li uzis la miniinumon da gram-

kaj esprtmof
zercmaterialon ankaŭ por paroligi la
lernantojn. Bedaŭrinde estas nur, ke
la presisto ne disponis pri klaraj su-
persignitaj literoj. (F. W. )

Kantu. Kun Ni! Kantareto de LEEN
kun tekstoj de diversaj konataj kaj
malpli konataj Esperanto-kantoj. Prezo
gld. 0,35. Havebla ĉe la libroservo.

De bekende brochure van N.C.K.E .:
- Esperanto de wereldhulptaal - 16 blz.
handig formaat; geeft in 13 artikeltjes
een overzicht van het ontstaan en de
groei van de Esperanto -beweging en de
practische toepassing van Esperanto.
Prijs slechts fl. 0,03. Weer verkrijg-
baar bij de boekendienst.

Evangelia Kantaro. Eld. Kristana
Esperantista eldonejo, Verk iistaregatar
18. prebro. Svedujo. Prezo 2,50 sv. kr.
plus afranko.

Tekstaro de la Filmstrio No. F. 112
pri Za Internacia Esperanto Muzen en
Vierco. Eld. Esperanto Filmgrupo Ant-
werpsestr. 45, Bergen op Zoom (Ned.)
prez. F. 6,75.

La Alaska Stafeto kaj Kaptitoj de Za
Glacirokoj de F. Omelka. Eld. The Es-
peranto Publishing Comp. Ltd. London
Bindita Prez. 6 ŝilingoj. Aĉetebla ĉe
nia Libroservo aŭ ĉe U.E.A.

Ilustrita Faldfolio pri Mailhouse, Al-
sace, kun esperantlingva klarigo. Eld.
Turisma Oficejo (Esperanto-Servo)
Mailhouse, Franclando.

Atentu ! Atentu ! Ne forgesu peti
la belan ilustritan faldfolion pri Ant-
verpeno al la adreso : „Propagando kaj
Turismo", Antwerpen.

LA BALENO-DENTO, de J. London ; el
la angla fare de William Auld ; eld. F.
Maitland, Londono, 1952, p. II. Prezo
ne indikita. Havebla ĉe Libro-servo
LEEN kaj FEI.

La libreto rakontas la historion pri
la misiisto Johann Starhurst, kiu volis
konverti la homo-manĝantojn de la
„Granda Lando" kie, irante la unua en
la montaran fortikaĵon Gatoka, li estis
mem manĝata ! La tut(et)o impresas
sufiĉe stranga ĉar oni ne scias pri tiuj
popoloj kaj moroj — ja ne estas ia
klarigo — sed ĝi tamen estas facile
legebla.

La lingvo estas flua kaj bonega; estas
neologismoj, ja maloftaj, sed ne ĉiuj
klarigitaj - ekz. rara ; oni krome notas
la uzon de „daŭrigi" (p. 6-10) en la
senco de „paroli plu".

La ekstero kaj papero taŭgas kaj la
libreto indas akiron. (T. V. G. )

Uitwerkingen tian de opgaven in het
vorige nummer :

Oefening 2 A :
BONA INTENCO.

1. Anjo kaj Manjo estis junulinoj.
2. Anjo ŝajnis 1 eknaŭjara, sed ŝi ha-

vis nur dek ses a rojn.
3. Multaj homoj taksis Manjon dudek-

jara, sed ankaŭ Ŝi atingis nur la dek-
sesjaran aĝon.

4. La junulinoj ŝajnis bonaj amikinoj.
5. Ofte ili promenis kune somere.
6. En iu tago ili malrapide iris tra

la urbo kaj vidis Linjon, komunan amik-
inon, preteriranta.

7. La hararo de Linjo estis aranĝita
laŭ malnova greka modo.

8. Anjo diris mallaŭte : „Estas ĉarme
havi tian metalan ringon ĉirkaŭ sia
kapo ; mi ŝatus havi tian harringon".

9. Ankoraŭ la saman tagon Manjo
telefonis al la amanto de Anjo : „Vi
povus multe plezurig,i Anjon, donacante
al ŝi harringon".

10. La postan tagon Anjo surprize
ricevis de sia amiko poton da marinitaj
haringo j 	

Opmerkingen:
1. „Esti" is een koppelwerkwoord,

waaraan een (zelfstandig of bijvoegelijk
naamwoord gekoppeld moet worden om
een volledig gezegde te vormen. Dit

naamwoordelijk deel van het gezegde
krijgt geen n.

2. „Ŝajni" is ook een koppelwerkwoord;
geen n daarna ; „havi" is een overgan-
kelijk werkwoord en krijgt dus een
lijdend voorwerp na zich; dus: agon.

3. „Taksi" is een overg. werkwoord ;
daarom krijgt „Manjon" een n, maar
,.dudekjara" is bepaling van gesteldheid.

5. Hier alleen bijwoorden. Dus : -e!
6. Deze zin begint met een bepaling

met een voorzetsel, dus geen n; „urbo"
krijgt geen n : ze zijn in de stad en lo-
pen er door, de grenzen niet overschrij-
dend ; „amikinon" is bijstelling . : „prete -

riranta" is bepaling v. gesteldheid:
geen n!

8. „Carme" krijgt een e, want het
onderwerp is de onbepaalde wijs „havi".

9. „Ankoraŭ" is geen voorzetsel, maar
een bijwoord ; „tagon" krijgt dus een
n. Het logisch onderwerp van „dona-
cante" is het onderwerp van de hoofd-
zin (vi) ; dus een bijwoordelijk deelwoord.

10. „Surprize" zegt iets van .,ricevis"
(„bij wijze van verrassing") en is dus
een bijwoord. Lijdend voorwerp ,.poton"
krijgt een n; na het voorzetsel „da”
nooit een n ! ! !

Oefening 2 B:
DESOVIO.INTA 1)

Kiam 2) s-ro Rapidemulo estis havin-
ta 3) akcidenton kaj kun sia 4) piedo
en bandaĝo sidis en la ĝardeno antaŭ
sia 4) domo, ĉiu, kiu preterpasis 5),
demandis lin, kiel li fartas 6).

Unue (komence) tiu interestĝo plaĉis
al li, sed fine ĉiuj tiuj demandoj eken-
uigis 7) lin.

Lia 8) pacienco elĉerpiĝis kaj liaj 8)
respondoj tiam iĝis pli (ĉiam pli) mal-
longaj.

Kiam 2) la sesdektria (aa: sesdek
pria) preterpasanto demandis lin, ĉu
ta 8) piedo estas 9) vundita, li ne plu
liovis toleri pli 10). S-ro R. tiam res-
pondis

„Ne, mia kapo, sed la bandaĝo iom
malsupreniĝis 11)."

Opmerkingen:
1. Ook : glitinta malsupren; malsu-

preniginta ; deglitinta.
2. Zie opm. 1 bij uitwerking oef. 1 B
3. Ook : Havinte akcidenton, s-ro R.

sidis 	
4. zijn 	 van zich — de si — sia

het duidt hier het bezit van het onder-
werp aan.

5. Ook: ĉiu preterpasanto 	
6. Indirecte rede. De directe rede is:

. demandis lin: „Kiel vi fartas ?"
7, „Enui" is een onoverg. werkwoord :

mi enuas ; io aŭ iu enuigas (_ tedas)
min. Tedi (overgankelijk) __ enuigi.

8. Zijn — van hem = de li — had);
hier zelf onderwerp ; vergelijk noot 4.

9. Indirecte rede! Zie noot 6.
10. Ook : li ekkoleris ; li koleriĝis ; la

mezurilo estis plena.
11. Ook : glitis malsupren; ŝoviĝis

malsupren. Zie verder noot 1.
NIEUWE OPGAVEN.

Oefening 3 A :
Invullen : -i; -as ; is ; -os ; -u aŭ -us:

KIAM VEN- LA FINO '
Karto est- nun dekkvarjara kaj pov-

forlas- la elementan lernejon, ĉar li
trapas- jam ses klasojn. Antaŭ kelkaj
semajnoj la instruisto dir-, ke la knabo
ne est- sufiĉe inteligenta por stud- plu.
Tial li rekomend -, ke la gepatroj serĉ-
por sia filo okupon en butiko aŭ Ĉe
farmisto• Tiam Karto tuj prefer- iĝ-

transportisto de iu butiko. Li jam
imag-, ke li vag- tra urbo per transport -
triciklo. Se est- loko ĉe vilaĝa buti-
kisto, liaj gepatroj prefer- ten- lin en la
propra vilaĝo. Neniu vilaĝa butikisto
bezon- helpanton. Onklo de K., kiu
hav- butikon en la urbo, skrib-, ke
Karto help- lin. Post longa hezito K.
rajt- akcept- tiun proponon. En la ur-
bo K. tre ĝu-, ĉar li vid- multon novan
kaj interesan. Iun tagon K. dev- port -
varojn al kliento en proksima strato.
Kiam K. post du horoj ankoraŭ ne est-
reveninta, la onklo komenc- pens- pri
akcidento kaj ne pov- rest- en la butiko.
Li ne pov- ne serĉ- Karlon. Li tuj trov-
en la proksima strato la knabon, kiu ri-
gardad- al dragmaŝino  

„Ho, ven-, onklo mia! Rigard-!" kri- la
knabo. „Kiom da siteloj ! Mi jam
nombr- trimil sepcent okdek kvar ! Mi
ŝat- atend- ĝis ven- la lasta!"

Oefening 3 B :

Vertaal in het Esperanto:
DISCRETIE.

Op het kantoor wilde de heer Plumu-
lo de directeur spreken. Hij wachtte
op het geschikte ogenblik, maar de
directeur werd maar niet eens alleen
gelaten.

Op straat durfde P. de directeur niet
aanspreken. Op aanradenvan een vriend
ging P. naar de woning van de directeur.

Op zijn verzoek werd P. binnengelaten.
„Wij zien elkaar op een ongewoon

uur en op een bijzondere plaats", merk-
te de directeur op, „is er iets bijzonders?"

„Ja, mijnheer de directeur", stamelde
P., ik wilde U onder vier ogen spreken".

„Dan moeten wij even naar het kan-
toor gaan: hier spreekt U mij onder
vijf ogen."

„Onder vijf?" vroeg P. op verbaasde
toon.

„Ja, het vijfde oog gluurt door dat
sleutelgat !"
Uitwerkingen van Vlaamse Esperantis-
ten vóór 10 Nov. 1952 aan V.E.B., „Stu-
danto", postbus 342, Brussel : van Ne-
derlandse aan S. S. de Jong Dzn, Walta-
weg 3, Tjerkwerd (Fr.).

TROJLO KAJ KRESIDA de William
Shakespeare ; trad. STEPHEN A. AN-
DREW. Eld. „The Esperanto Publishing
Company" - 1952 - 95 p. - prezo . . .

Kvankam malforta en iuj lokoj, ne-
kontentiga en sia fino, neharmonia en
sia duobla agado kun eĉ falsita teksto,
tiu malpli populara verko estas . . . .

admirinda. La tradukinto celis per
ĝi - pro la temo „Kresida-Trojlo -
kompletigon de „la trilogo(trilogio) de
„titolaj amoparoj", de kiu li jam aperi-
gis „Romeo kaj Julieto" kaj „Antonio
kaj Kleoptro".

Li ree tradukis en proza formo kaj
petas pro tio la indulgon de la leganto.
Verdire, senvole ni sentas, ke tiel„la vera
tasko” restas plenumota. Oni tamen
ne miskomprenu. Same kiel liaj antaŭ-
aj tradukoj, tiu ĉi inde kompareblas
kun bonaj nacilingvaj, foje ne tiel klaraj ?

Utila uzo de disponebla loko nur igu
nin prilumi, ke li estis devigata „pliri-
ĉigi" nian lingvon per aro da insultaj
kaj ofendaj vortoj kaj esprimoj kaj en
tio plej ofte bonsukcesis. Kotnpromiso
inter la postuloj de taŭga traduko kaj
nunaj eblajoj de la lingvo trudiĝas.
Tiurilate prudenta dozado de „aĉ" -,
„ul" - kaj „mal" - kunmetoj necesas ;
tro preciza senctraduko kaj ĝenerale,
longaj vortkunmetoj efikas tedaj aŭ
nerealaj aŭ igas la stilon peza ( ekz.
„samrasaĉa hundaĉo"; „azenula" kon-
traŭ ,.hund (aĉ) o" ; „la saĝulo kaj la
malsaĝulo, la lertulo kaj la mallertuo,
la fortulo kaj la malfortulo"; „malĉas-
tulinamanto" ; malmeritinduloj" ; forĵe-
tajindulo" k.a.).

La tradukinto nur klarigas la vortlu-
don „ŝati koturnojn" (angl. „quail" ;
fr. ,,caille", nl. „kwartel") t.e. „publi-
kulinojn" ( aft eble nur „malseriozajn
ulinojn" sed transigo per alia vorto es-
tas ebla. Burgersdijk ekz. en sia bo-
nega nederlanda traduko uzas „amanto
de bongusta femuraĵo", kio ŝajnas pli
sugeste komprenebla. Cetere minimumo
da klarigaj notoj estus dezirinda, ĝuste
por ke oni ne bezonu konsulti naciling-
van tradukon!

Konklude, s-ro Andrew, simpatie
nepedanta, certe profitis de antaŭaj
kritikoj kaj de ]a ,l vjnkitaj t alfacila-

joj kaj pro tio iĝis nia krmme ree nr—att
Shakespeare-tradukanto. La rekomen-
data eldono estas ekzemple prizorgita
sed tiaj verkoj sendube meritus pli
luksan veston. (TYN.)

FAJROLUIIO EN LA FRONTO. De
Liu Bejii. El Ia ĉina lingvo tradukis
S. J. Sti. Eldonis Sanhaja Esperantis-
ta Ligo, Ŝanhajo, Cinio. 1951. 148 p.,
13 x 19, broŝ.

Entuziasme plenumante la ordonon
de Prezidanto Maŭ, la Popola Liberiga
Araneo en potenca ofensivo transiras
Jangci Riveregon por ekstermi la blan-
kan armeon de Ciang Kaj Ŝek kaj de-
finitive neniigi la tirauecon de la reak-
ciuloj. Jam leviĝas la suno de la fina
venko kaj baldaŭ fondiĝos tute nova,
forta kaj vera Cina Popoldemokrata
Respubliko. Jen la temo de la rakon-
to prezentita de la aŭtoro, kiu kiel mi-
litraportisto partoprenis tiun fazon de
la liberiga batalo.

Ege peniga pruviĝas la lukto kon-
traŭ inundo kaj montaj krutajoj, var-
mego kaj soifo, malario kaj elĉerpiĝo.
Sed la memoro pri la senlimaj kruela-
joj de la reakciuloj kaj la nedirebla
mizero de la popolo unuflanke, kiel la
kulto al Prezidanto Maŭ, la frateca
bonkoreco de la armeaj kaj politikaj
ĉefoj, la espero pri pli hominda vivo
sub la gvidado de la Kompartio, la
perspektivo esti akceptata kiel partia -

no aliflanke, tuj revivigas fanatikan
kuraĝon dummomente ŝanceliĝintan.

Sendube la celo de la aŭtoro estis
pliĝuste eduka kaj propaganda (kio
klarigas la financan subtenon de la
Orient-Cinia Milita kaj Politika Komi-
tato) ol beletristika. Pleje ja gravas
la starigo de fidinda armeo, eĉ post la
ekstermo de la „Ciang banditaro ". „Ni
devas bone gardi kion ni akiras." Kaj
tial „ni devas organizi potencan land-
defendan armeon."

Tom rapida verkado verŝajne kulpas,
ke kelkaj frazoj impresas kiel konfuzaj,
ke aliaj ĝene superfluaj ne estis for -

strekitaj el cetere flua rakonto.
Kvankam la tradukinto multloke

montras scipovon pri la lingvo, lia Es-
peranto tute ne estas neriproĉinda. Pli
ol unu fojon li sensukcese baraktas
kontraŭ frazkonstruo kaj uzado de ver-
boj modoj. Speciale ŝokas la oftaj US-
formoj (cetere ne konsekvence apliki-
taj) post la adverbo kvazaŭ ( - se tiel
oni povas diri). Ekz.: „li kvazaŭ sen-
tus nenian doloron. 116." Inter la erare
uzitaj vortoj ni citu: returni (returne
iri); elrigardi (aspekti); jus (guste: 52);
eldoni ordonon (69, 92); deŝarĝi muni-

KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ.
GId. 	 Belg. Fr.

Esperanto 60 jara (bindita) 	 1,75 	 24,-
id. 	 (broŝurita) 	 18,—

Sango kaj sablo 	 5,75 	 G8,—
Misteroj de Z' vivo 	 2,90
Burgunoj (riĉe ilustr. per infanfotoj) 	 105,—
Helsinki, lumo kaj ombro (riĉe ilustr.) 	 130,--
La cjoja podio (R. Schwarz) 	 4,10 	 43,--
La nekonatino (bindita) 	 : ,30 	 35,-

id. 	 (broŝurita) 	 24,—
La Hundo Kruso 	 1,90 	 25.---
Leteroj de Zamenhof (partoj 1, II) po 	 8,55 	 130,—
La mondo ne havas atendejon 	 2,50 	 34,—
Peer Gynt (bind.) 	 9,-

id. 	 (broŝurita) 	 90,—
Kredu min, sinjorino 	 5,40 	 72,--
117iru, pensu, ridu 	 5,40 	 72,-
Invit,o al ĉielo (bind) 	 55,---
Vivo de Zamenhof 	 3,25 	 40,--
Morto de trajno 	 5,30 	 63,-
Retoriko, de prof. Lapenna 	 5,50 	 70,-

1 _ 	 Lavenncdt 	1...._	 G- -
agatelaro (15 not?eloj) 	 4^0, 	 60,-

Inter Sudo kaj Nordo 	 85,-
Komplementoj de 1' verbo 	 15,-
Komplementoj de 1' substantivo 	 15,--
100 diversaj glumarkuj 	 0,50 	 5,—
Vortoj kaj esprimoj (Zondervan) 	 1,15 	 15,50

MENDU ĈE
Boekendiienst L.E.E.N. eO FIandra Esperanto Instituto
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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.

NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS NIA" Flandra Ligo Esperantista.

KOMUNIKOJ
DE LA CEFESTRARO

La ĝen. sekr. atentigas la sekciajn
estrarojn pri par. 33 de nia regularo,
laŭ kiu proponoj por la jarkunveno
1953 atingu la ĝen. sekr. antaŭ la 15-a
de decembro, kaj pri par. 68 kaj 70,
laŭ kiuj la sekcioj rajtas proponi kan-
didatojn por la ekzamena komitato aŭ
por la funkcio de ekzamenanto antaŭ
la 15-a de novembro. Al event. kandi-
datigoj estu aldonataj konfidenca reko-
mendo kaj klarigo de la koncernato,
ke li akceptas la kandidatigon.

La kotizoj por la jaro 1953 estos je-
naj : Sekciaj anoj g. 3,75 : junuloj mal-
pli ol 21-jaraj kaj samhejmanoj g. 1,75:
senlaboraj anoj g. 2,25 kaj ĝeneralaj
anoj g. 4,25.

La adreso de s-ino H.E. te Strake-
Leefers, administrantino de „De Espe-
rantist", ne plu estas Lindelaan 2a, sed
Lindelaan 14, Driebergen-R.

La ĉefestraro proponis kiel kandida-
tojn por la „Akademio de Esperanto" :
s-ron G. J. Degenkamp (F.L.E.), s-ron
F. Faulhaber (F.L.E.), s-ron H.A. de
Hoog (K.U.N.E.) kaj s-ron d-ron W.
J. A. Manders (L.E.E.N. )

Laŭregulare eksiĝos el la ĉefestraro
f-ino A. Hellinx, s-ro H. J. Blokker kaj
s-ro C. B. Zondervan. tiuj tri estas
reelekteblaj. Event. kandidatigoj atin-
gu la gen. sekr. antaŭ la 15-a de de-
cembro.

ABONNEMENTSPRIJS
Onze abonné's maken we er opmerk-

zaam op, dat krachtens besluit van de
jaarvergadering 1952 de abonnements-

_ prijs van „Nederlanda Esperantisto"
voor het jaar 1953 is vastgesteld op
fl. 2,75, voor buitenlandse abonné's op
fl. 3,—.

Het abonnementsgeld kan voldaan
worden door storting of overschrijving
op postrek. 34563 van de Ned. Espe-
rantisten-Veren. te Amsterdam.

SCHRIFTELIJKE CURSUS
Hebt U kennissen, die Esperanto

willen leren, maar niet in de gelegen-
heid zijn, een mondelinge cursus te
volgen ? Vestigt hun aandacht op onze
schr. cursus voor beginners, bestaande
uit 20 gedrukte lessen met woordenlijst.
Cursusgeld, individuele correctie inbe-
grepen, slechts f1. 8,50. Gaarne zendt
de alg. secr. U enkele prospectussen
toe, om deze cursus onder de aandacht
van Uw kennissen te brengen.

PROEFABONNEMENT N.E.
Onze cursusleiders maken we er op-

merkzaam op, dat alle cursisten van
door afdelingen van L.E.E.N. georga-
niseerde cursussen zich bij wijze van
proef gedurende een half jaar kunnen
abonneren op ,,Nederlanda Esperantis-
to" tegen de sterk gereduceerde prijs
van f 0.60.

De cursusleiders worden verzocht ons
te berichten hoeveel proefabonnementen
ze voor hun cursisten nodig hebben,
waarna hun het verlangde aantal zal
worden toegezonden.

ESPERANTO ĉe la INSTRUADO
Same kiel en antaŭaj jaroj ankaŭ

ĉi tiun jaron la Oficejo „Esperanto ĉe
la Instruado" enketas pri la Esperanto-
instruado en lernejoj. Por tio ni sendis
demandaron al tiuj lernejoj, pri kiuj ni
scias, ke oni instruas aŭ instruis Espe-
ranton. Por ke la enketo estu kom-
pleta, estas dezirinde, ke ĉiuj lernejoj,
ne nur tiuj pri elementa, sed ankaŭ
tiuj pri meza instruado, kie Esperanto
estas instruata, ĉu en, cu ekster la ofi-
cialaj horoj, komuniku tion al ni. Ni
do petas tiujn lernejojn, kiuj ne ricevis
demandaron, ke ili ĝin petu kaj ensendu
la respondon al la Oficejo „Esperanto
ĉe la Instruado", J. P. Sweelinckstraat
2, Deventer.

La Direktoro, C. B. Zondervan.

La unua Beneluksa
Esperanto-Kongreso en 1953

en Antverpeno
En la septembra numero ni jam alu-

dis ĉi tiun okazontajon kvankam ĝi tro-
viĝis ankoraŭ en tre embria stadio, sed
nun ni jam povas doni pli detalajn
faktojn, ĉar la unua paŝo al ĝia realiĝo
estas jam farita. Reprezentantoj de la
tri kunlaborantaj unuiĝoj kun:'enis kaj
ili sukcesis trafi najlojn sur la kapon.
La Loka Kongresa Komitato fondigis
kaj ekfunkcias. Prezidanto estas s-ro
M. Jaumotte (R.B.L.), vic-prezidanto
s-ro P. Mabesoone (L.E.E.N.), Sekre-
tario s-ro H. Sielens (R.B.L.) Ka-
sisto s-ro A. Pittoors Krome estas
ankoraŭ unu reprezentanto de R.B.L.
kaj tri reprezentantoj de FI.L.E.
inter kiuj S-ro T. van Gindertaelen, kiu
ankaŭ plenumos la funkcion de Kon-
gresa Prezidanto. Por plifaciligi la la-
boron oni decidis, ke ĉiu Ligo prizor-
gos ĝis la la de majo la aliĝojn de siaj
membroj. Do L.E.E.N.-anoj aliĝu pere
de la kasisto de L.E.E.N., s-ro P. Ma-
besoone, Pythagorasstr. 122, Amster-
dam-O. poŝtĉek. 34563. Por Nederlan-
danoj estos la kotizo gld 3,50 ĝis la la
de majo 1953: post tiu dato gld 4, -. Do
karaj amikoj, kaptu vian profiton kaj
aliĝu tuj. La L.K.K. faros sian eblon
por akiri hotelĉambrojn por moderaj
prezoj, matenmanĝo kaj trinkmono en-
kalkulitaj. Jen karaj legantoj la unu-
aj informoj pri la unua paŝo farita de
la estraroj de la kunlaborantaj unui-
goj. Nun, la vico estas al vi, stirnulu
la laboron de la L.K.K. per multaj ali-
ĝoj. C i tiu unua Beneluksa Esperanto -
Kongreso nepre devas sukcesi kaj pri -

pensu ke la sukceso kuŝas en viaj ma-
noj.

Amsterdam (LEEN) : Vendredon 3/10
nia sekcio okazigis bone sukcesintan
propagandkunvenon. Post enkonduka
paroladeto de la prezidantino s-ino M.
Dekker -Hellingman, s-ro A. J. Kalma
parolis pri la temo: „Cu Esperanto
estas necesa ?" kaj post la paŭzo li
faris amuzan provlecionon, komparan -

te la nelogikajn naciajn lingvojn kun
Esperanto. Pluraj personoj faris de-
mandojn. Indoneziano rimarkigis, ke
fakte antaŭ ĉio oni propaganda E.-on
en landoj jus liberigitaj, kie oni nun
laktas kun la lingva problemo kaj kie
ankoraŭ ne regas tradicio pri studo de
fremdaj lingvoj.

Verŝajne ni okazigos ankoraŭ kelkajn
tiajn kunvenojn.

Arnhem (LEEN) : Donderdag 25 Sept.
vond een propaganda-avond met licht-
beelden plaats in de Volksuniversiteit.

Spreker was de Heer C. B. Zondervan.
Het resultaat moet nog afgewacht
worden.

Antwerpen (VEB) : Programma voor
November: 3-XI Gramatiko; 10-XI e-
nigmoj ; 17-XI gramatiko; 24-XI paro-
lado pri „Psikologio" de H. Rainson.

Op 26 September werd het gezin van
onze leden Luyten-Janvier verrijkt met
een zoontje Marc. Namens de afdeling
werd aan de gelukkige ouders een ge-
schenk aangeboden. Op 6 Okt. werden
als penningmeester en als secretaris
respectievelijk de leden A. Pittoors en
R. de Schepper verkozen.

Brugge (VEB) : Onze wintervergade-
ringen werden ingezet met een voor-
dracht door onze secretaris R.ISEREN-
TANT. Het onderwerp was : ,,Traviva-
joj dum la grandskalaj militistaj mano-
vroj „Hold fast" en Germanujo".

Om de week zullen wij voortaan ver-
gaderen in ons gewoon lokaal telkens
stipt om 20 uur.

Zoals telkenjare heeft ons jaarlijks
bal plaats op 8/11/52 in de mooie zaal
van het „Grand Hotel".

Op 13/11152 hebben wij een avond
voorbehouden aan de door al onze leden
zeer gesmaakte hersengymnastiek.

Wij rekenen stellig op het regelmatig
bijwonen der werkvergaderingen door
al onze leden.

Den. Haag (LEEN) : In het wijkblad
„De Moerwijk" verschijnen geregeld ar-
tikelen over Esperanto verzorgd door
het bestuur van Afd. 5 van de Bond
van Arb. Esperantisten.

Noot van de Red. Goed werk. Kom

Jarkunveno 1952
' .12.52 en Brusslo

La jarkunveno estas ideala okazo por
la anoj kiuj volas havi kontakton kun
la estraro kaj por antaŭmeti diversajn
problemojn aŭ ideojn. Ci-jare ni volas
speciale paroli pri la organizo de klub-
vesperoj kaj la kunlaboro inter la Ligo
kaj la sekcioj. Ciu sekcio dediĉu en la
monato novembro unu vesperon al la
pritraktado de tiuj problemoj, por ke
ilia delegito povu raporti okaze de la
ĝenerala ligkunveno. Evontuale sendu
al la sekretario kopion de la konkludoj.

TAGORDO

1. Malfermo
2. Financa situacio
3. Beneluksa kongreso en Antverpeno
4. U.E.A. (raporto de nia peranto)
5. La sekcia vivo
6. Raporto de la gazetarservo
7. „ 	 pri la koresponda servo
8. Elektadoj
9. Diversaĵoj

10. Fermo

F.E.I. aranĝos malgrandan ekspozlci-
on, kaj krom tio, la ĉeestantoj povos
admiri interesan kolekton da infande-
segnajoj, el multaj landoj.

Amiko - t'arbado : se vi propagandas
por via vintra-kurso, kaj la alporolito
ne povas sekvi ĝin, „amikigu" lin, ĉar
ĉe pago de 20 F. ni regule sendos „De
Esperantist", kiam la sekcio dekalkulos
10 f. por la propra kaso.

Haagse Afd. v. L.E.E.N. Er zijn nog
andere wijkbladen in den Haag r r

Deventer (LEEN) : De afd. Deventer
heeft na een goede propaganda een
kleine cursus kunnen vormen. Ze heeft
ook een goede jeugd -afdeling. die veel
belooft voor de toekomst. Het ener-
gieke bestuur van deze jeugdgroep weet
van aanpakken.
Iu librovendisto disponigis al ni

senpage montrofenestron por dektaga
ekspozicio, en kiu ni montris afiŝojn
kaj librojn, parte disponigitajn de
nia libroservo. En diversaj butikoj
pendis la konataj L.E.E.N.-afiŝoj. Pos-
te ni aranĝis propagandvesperon kun
lumbildprelego pri Danujo kaj Nor-
vegujo de s-ro C. B. Zondervan, kaj
provlecionon. Kelkaj personoj anoncis
sin por nia kurso. La Deventer'a ga-
zeto aperigos ĉiusemajnan artikoleton
de s-ro Zondervan pri Esperanto.

Ekde lundo 6/10 ni kunvenos ĉiulunde
ĉe Zondervan, Sweelinckstr. 2. Progra-
mo: La unuan kaj trian lundojn éiu-
monate 19-20 h. leciono kaj studado por
komencantoj ; la duan kaj kvaran lun-
dojn 19-20 h. leciono pri literaturo por
progresintoj ;ĉiulunde 20-20.30 h. kan-
tado; de 20.30-22 h. la unuan lundon
ludoj, la duan lundon ekzercoj, la trian
lundon propagandmetodoj, la kvaran
lundon parolata gazeto.

Leeuwarden (LEEN) : 14 Nov. Ordinara
kunveno. Ni studos de 7.30 ĝis 8.15.
Post tio normala programo.

28 Nov. same kiel 14/11.
20 Dec. Zamenhof-vespero.
Mechelen (VEB) : De jaarlijkse stads-

cursus ving aan op 15 October j.l. en
dit onder voldoende belangstelling.

De leden — bizonder de „veteranoj" —
worden aangezet de vergaderingen re-
gelmatig bij te wonen: zij vinden nog
steeds plaats in Het Lyceum, Veemarkt,
te 19.30 u. De agenda November ziet er
uit als volgt : 5-XI, Enigmoj ; 12-XI,
Gramatiko; 19-XI, Varia Vespero; 26-XI,
Prelego de d-ro T. van Gindertaelen.

Rotterdam. (LEEN) : En Rotterdam
okazos B.-kurso sub aŭspicioj de la
Roterdama Esperanto-Komitato. Kurs-
gvidanto : S-ro C. J. Coppens ; Ejo : Ja-
cob Catsstr. 6; tempo: vendredvespere
8-10 h. ; unua leciono la Ian de Nov.
ven. Oni aligas por unu jaro. Oni po-
vos eventuale fari ekzamenon en Nov.
'53. Kurskotizo po 2,50 gld, monate.
Dum Julio kaj Aŭgusto ne estos lecio-
noj kaj oni ne pagos. Oni povas anonci
sin ankoraŭ en la unua aŭ dua leciono.

Biblioteko: La ĉefestraro de L.E.E.N.
estis tiel afabla disponigi al niaj geli-
ganoj la servojn de la biblioteko. Post
kelkaj tagoj, ĉiuj sekcioj ricevos du
ekzemplerojn de la katalogo.

Vidu sube la oficialan komunikan :

BIBLIOTEKO
„La éefestraroj de L.E.E.N. kaj F1.

L.E. interkonsentis, ke ankaŭ la anoj
de FI.L.E. rajtos uzi la bibliotekon de
L.E.E.N. Al ĉiu el niaj sekcioj ni sen-
dis ekzempleron de la katalogo, kiu
mencias multajn valorajn verkojn,
studlibrojn por komencantoj kaj pro-
gresintoj, romanojn, novelojn, popu-
larsciencajn verkojn, k.t.p. La anoj
povos konsulti la katalogon en la grup-
kunvenoj kaj peti la librojn de la bibli-
otekisto s-ro E. A. Koot, Joh. de Meester-
straat 12, Utrecht, Nederlando. Lupre-
zon por la libroj oni ne bezonas pagi :
la anoj, kiuj prunte ricevis la librojn
pagu nur la afrankon por resendi la
librojn al la bibliotekisto. Ni esperas,
ke multaj el niaj anoj uzos tiun bonan
okazon por senpage pliriĉigi sian scion
pri la internacia lingvo!"

Beneluksa Kongreso : dum unua kon-
taktkunveno en Rosendaal (Nederland)
L.E.E.N., RBLE, kaj delegitoj de nia
asocio priparolis la principan akordi-
ĝon rilate komunan kongreson en Ant-
verpeno, je pentekosto 1953. Estis la
unua oficiala kunveno kun Reĝa Belga
Ligo Esperantista, pri komunaj Espe-
ranto-aferoj, kaj ni dankas nian ĉefre-
daktoron Dron van Gindertaelen pro
lia pionira laboro.

It _ Anonceto,j
1000 japanaj esperantistoj deziras ko-

respondi kaj interŝanĝi poŝtmarkojn,
kartojn kaj gazetojn. Adreso : Esp.
koresponda klubo Oka, Hirakata City,
Osaka, Japanujo.

Deziras korespondi 23-'ara oficistino,
De Wolf Marie-José, lkkerstr. 13,
Wetteren ( Belg.) kun „nrigrantoj" de
la sube indikitaj landoj kaj seksoj, pre-
fere pli -malpli sam-aĝaj : Francujo (pre-
fere kun junulino) ; Germanujo (junu-
lino); Tirolo kaj Svislando (junulo aŭ
junulino).

LA LONDONA ESPERANTO-KLUBO
ESTAS KVINDEKJARA je la 12-a de
Januaro 1953. Por festi tiun okazajon
la klubo planas Jubilean Feston por
Pasko venontjare.

La aranĝoj estas en du partoj :
1 -e. Ampleksaj aranĝoj por ekskur-

sado kaj amuziĝo dum la Paska se-
majno.

2-e. Esperantlingvaj kunsidoj laŭ la
jena programo :

laŭdon, 2-an de Aprilo ...  .
Interkona Vespero

Vendredon, 3-an de Aprilo ... .

Festosoleno
Sabaton, 4-an de Aprilo ... .

Teatra Prezento
Dimanêon, 5-an de Aprilo ... .

Arta Festo
Lundon, 6-an de Aprilo .... Balo
Britoj pagos 10 ŝilingojn por parto-

preno, alilandanoj ne pagos. Oni povos
aranĝi loĝadon je diversaj kostoj. Ciuj
estas kore invitataj.

N. R. Smith, Sekr

La Redakcio . . . .
. . . . instigas d iu jn siajn fidelajn kun-

laborantojn, ensendi la manuskriptojn
al la resp. redaktoroj, nepre antaŭ la
15-a de novembro venonta.

. . . . prezentos al Ia legantoj en la
decembra numero :

- Zamenhofajojn.
- Pikid-ajon (Nekrologo pri PIK).
- Kronikon de la Historio (Iom pri la

Kalendaro, de Drs F.R.)
- Serion da nioralaj kaj politikaj pri-

pensoj (E. Banning ; trad.: Hedero) .
- Poemon („Hanjo").
- Raporton pri la Internacio Kont e-

renco de E-istaj Studentoj kaj Altlern-
ejanoj (de C.A.tenSeldam).

- Ia kutiman rubrikojn.

Postbus 342, Brussel.

Prezidanto : Gerard Debronwere, Maydalenastraat 29, Kortrijk.
Sekretario: Maertens G., Pr. Leopoldstraat 51, Sint-Kruis„ tel. 33145 (nur dum. 1a

ofich . oroj).
Kasistino : F-ino J. Terrijn, Raapstraat 74, Gent.
Biblioteko : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht (Nederland)
U.E.A. peranto : Dr. F. Couwenberd, Koninginnelaan 14, Blankenberge P.C. 4161..35.
Redakelo F.F.: Dr. T. van Gindertaelen, Raghenoplaats 9, Mechelen (tel. 136.77)
Koresponda kurso : A. Nysstraat 87. Anderlecht

Plaatselijk Nieuws---
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PREMION akiris post
V.E.R., kaj por L.E.E.N.:

n-roj 135/136: f-ino S. Popoliesel Blankenberge, por
S-ro D. A. W. Henskes, el Haarlem.

Nu de cursussen weer beginnen

SUB LA VERDA
STANDARDO

Esperanto-instruo al infanoj laŭ la
rekta metodo

door P. KORTE

Laborilo I .
Laborilo II .
Memorigilo .

. 3e druk f 0,80

. 2e druk f 1,-

. 2e druk f 0,65

Voor de leerkracht
Gvidllo 	  f 2,50

J. MUUSSES, Uitgever, PURMEREND
levering ook via de boekhandel
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NIAJ ESPERANTO-ENIGMOJ KUN PREMIOJ.
VERDLANDO VOKAS

Listo de radio -dissendoj en aŭ pri Esperanto. Tempindiko: M.E.T.
Mallonglgo j : I- informoj. P = parolad (et) o. K - kurso. M - muziko.

SOLVOJ
137. aŭskultantar ; bisturi ; pruv ; ru-

za; rubrik ; kolaps ; lavang; kanvas ;
norm ; krii; aliland ; birdotirnigil. -
ambaŭflank ; orgi ; susur ; vari : mild ;
unu ; benk ; galant ; tritik; korv ; iom ;
nepr ; rug-a; stang ; akuz ; vakskandel.

138. najl ; gajn ; tang; bant ; trab;
brut ; rukt ; trud ; drat ; traf ; frag ;
garb ; farb; frak ; kran ; aren : erar;
acer; cerb; brei; serĉ; ĉerp; prez;
krep; park ; knar ; garn; lang; najl.

139. CIFERENIGMO.
Retrovu poemeton de 157 literoj kiujn

vi malkovros guste nomante jenajn di-
finitajojn

1) 67. 146. 49. 71. 126. 19. 77. 41. 75.
105. 95. 124. 81. 	 soldato, kiu postene
staras.

2) 151. 135. 5. 124. 13. 118. 15. 89. 65.
47. 29. 157. - li plenumas ies taskon.

3) 14. 155. 138. 8. 120. 60. 108.  21. 122.
86. 140. = gi indikas kiel atingi iun
lokon.

4) 6. 144. 68. 79. 84. 148. 42. 48. 128.
70. 97. 	 feino ĝin bezonas por fari
)nirindajojn.

5) 1. 103. 56. 134. 38. 48. 142. 106. 80.
27. 91. __ difini la distingindajn traj-
tojn de io.

6) 147. 9. 154. 99. 11. 149. 66.  114. 96.
74. 	 gi ĉesigas la dormon.

7) 129. 85. 12. 107. 17. 88. 117. 71. 143.
78. - ĝi similas lacerton.

8) 59. 104. 98. 73. 53. 2. 111. 80. 127.
91. 	 eksterlasi.

9 r 40. 63. 123. 96. 46. 96. 28. 51. 18.
mal konstanta.

10) 141. 44. 1. 90. 46. 57. 20. 64. 37. =
plej granda kvanto atingebla.

11) 101. 50. 92. 39. 8. 76. 92. 36. 7. --
memoriga konstruo.

12) 38. 32. 119. 58. 54. 72. 123. 7.
grupo da kunvojagantoj.

13) 133. 83. 125. 29. 131. 26. 111. 100.
 de escepta talento.

14) 31. 152. 10. 87. 116. 34. 156. 37.
kupra oksido.

15) 115. 4. 67. 112. 33. 24. 132. 97-
oni vojagas per ĝi.

16) 22. 102. 33. 18. 136. 25. 81 _- aci-
daĵo en la kuirejo.

17) 82. 52. 130. 23. 139. 36. 74. -- li
mortigas leporojn.

18) 150. 55. 3. 83. 153. 78. = aparato
kiu plifaciligas laboron.

19. 121. 73. 145. 30. 61. 157. - senrajta
homo.

20) 45. 62. 93. 23. 43. 140. = ĉifono
por purigi.

21) 35. 109. 69. 16. 157. - malĝustajo.
22) 113. 110. 58. 12. 94. = nefantazia.

140. PROVERBENIGMO.
Ordigu jenajn litergrupojn tiel ke ili

nomu proverbon.
1) asma; ava; est ; iam ; lafo; lpr ;

res; tan : toĉ.
2) eĉa ; epo ; iĉi ; kon; lort; nge; ten ;

tig; ujn: vas.
3) enc ; for ; ine ; isk ; jro ; kiu ; kom;

kur; lfa ; ude ; uir.
4) aĉa ; ali ; ero; Ida; mis ; nde ; nem;

nos ; oku ; rba : ŭve ; via.
5) ama ; ant ; apu ; asl ; aŭo ; hav;

lpu : lve ; lvi ; nee ; ran ; ran ; rSul.

La solvojn sendu la nederlandanoj al
2-ro G.J. Tennissen, Burg. Tellegenstr.
21 hs., Amsterdam-Z., kaj Flandra Ligo
al S-ro F. Couwenberg, Koninginnelaan
11^, Blankenberge, antaŭ la 20-XI-1952.

Lunde:
19.00-19.30 Rabat (Marokko), 482 m.: 	K.
23.15-23.20 Hilversumo II, 298 m., 188 m., V.A.R.A.: I kaj M. (Nur ĉittdualunde

13-X-1952 k.t.p.) .

Marde:
01.45-02.00 Bauru (Brazilo), 91 m., 240 in.: K kaj I.
08.45-09.00 Rijssel (Lille), 235 m. : K kaj I.
12.55-I3.00 Berno 31,46 m., 48,66 m.: P de d-ro Arthur Baur.
18.35-18.40 Berno 31,46 in., 48,66 ni.: P de d-ro Arthur Baur.
23.15-23.30 Guatemalo, 49 m.: I

Merkrede:
16.45-17.00

 

Graz (Aŭstrujo), 417,2 m,: K. (Nur ĉiuduatnerkrede).
19.00-19.20

 

Romo, 25,21 in., 31,35 m., 49,92 m.: P kaj M.
19.30-20.00

 

Madrido (Radio S.E.U.), 42.33 m., 233 m.: P kaj M.
22.35-22.40

 

Vieno I, 25,46 m., 48,74 m., 513 m.: 1.

,laŭde:
09.30-09.45 Parizo, 348 m., 445 m.: K.
12.55-13.00 Berno, 31,46 m., 48,66 m.: P de prof. Edmond Privat,
18.35-18.40 Berno, 31,46 m., 48,66 ni.: Ripeto posttagmeza dissendo.
20.00-20.15 Taragono (Hispanujo)  , 191 m.: P.

Vendrede:
19.00-19.20 Romo, 25,21 ni., 31,35 m., 49,92 m.: P kaj M.
23.15-23.30 Hilversumo I, 402 m., N.C.R.V.: P kaj M. (Nur la unuan vendredon

de Ĉiu monato).

Sabate:
09.30-10.00 Rio de Janeiro, 30,71 m., 375 m.: K kaj I.
23.15-23.20 Hilversumo I, 402 ni. K.R.O.: I.

Informoj kaj petoj :

Stacioj fidelaj al Esperanto. - ei-supra listo montras la staciojn fidelajn al
Espe ranto.

Ili promesis daŭrigi la elsendadon en aŭ pri nia komuna lingvo. Sed necesas,
ke la aŭskultantoj regule, almenaŭ de tempo al tempo, sendu skriban aplaŭdon
al tiuj stacioj. Alie ili ĉesigos la Esperanto-dissendojn. Jam pluraj stacioj si-
lentas kaj rekomencos siajn Esperanto-elsendojn nur post grandamasa petado de
la geaŭskultantoj.

LA ESPERANTISTOJ HAVAS LA ELSENDOJN, KIUJN ILI MERITAS.
Informojn pri Esperanto-radio-elsendoj sendu ne nur la radiostacioj, sed ankaŭ

la radio-geaŭskultantoj al: Radio-Servo N.C.K.E., Waltaweg 3, Tjerkwerd (Fr.),
Nederiando.

POEZIO J JAN 1951SALTO.] EN LA AERO
Impresoj de simplulino

La roncano pri Yvonne, Ru kaj Roberto
Ho ve, kial ne mi povas verki roma-

non ? Mi jam estas klopodanta. La
heroino nomigas Yvonne. Si ne estas
bela; neregulaj eĉ povus esti nomataj
Siaj trajtoj, sed en ŝiaj okuloj ka-
ŝiĝas dangere verda lumo kaj la malvaste
almetiganta, tajlorfarita vesto montras
ĉiun fleksiĝon de Sia korpo elasta (pri
tiu korpo elasta vi iam denove legos ;
tio signifas plian ducentmilon da aĉe-
tantoj de mia romano, kaj krome 10
procentojn por rriu broŝurita ekzemple-
ro, do ... sed al la temo!)

La edzo, kiu sin nomas, Ru, ne kom-
prenas Sin. Li havu nur siajn manĝojn
kaj trinkajojn. (Tion vi ne legas tiel
en la romano! Ne, multe pli „rafini-
te" kun plej detala, plej preciza pris-
kribo de lia parte rekta, parte inversa
animo). Kompreneble, jam baldaŭ §i
renkontas la blondan, altstaturan, kna-
becan, riĉegan kaj poetan Roberton
kun blankaj, brilaj dentoj kaj korpo tre
trejnita (ankaŭ ĉi tiu korpo figuros en
ĉiu dua paĝo, do ree 200.000 aĉetantoj;
kion -1 do kostos broSurita ekzemplero!)
Tiun ĉi sunriĉan Roberton :ti do ren-
kontas kaj jen bruego aŭdiĝas ! (par-
donu, tion vi ne legos tiel en la roma-
no, estu trankvilaj!)

Roberto ŝin komprenas, kiel antaŭe
neniam ŝin komprenis viro, kaj certe
ne la propra edzo. Roberto ja diras
aferojn kiaj : Ho, Vonjo, staradu mo-
menton tiel, Cu ? La deklivo de 1' ŝul-
trolinio via estas ĉiela en tiu ĉi tenigo! C
iam ajn diris tion Ru ? Neniam ! Mak-
simumc : Nu, jam starante tie, vi trans -

donu al mi la program-gvidilon de 1'
radio-dissendoj!

Kaj ekzistas tiel mil subtilaj nuancoj.
Yvonne do decidas forlasi Ru'n kaj
sekvi Roberton al Kalifornio, kie Si po-
vos parigi deklivojn siajn al tiuj de 1'
montetara pejzago.

Kiel diri tion al Ru ? Si postlasos
letereton sur la breto de 1' kameno:
„Ru, mi vere provis esti taŭga edzino
por vi, sed la vivo min vokas aliloken.
Mi ne povas agi alie, pardonu min !
Estas ankoraŭ lakto de hieraŭ, forkon-
sumu gin antaŭe. Adiaŭ, Yvonne."

Tiam Si iras, plena de dolĉa melan-
kolio, sed tamen tremante pro feliĉo al
Roberto, kiu ŝin atendas en sia blanka
Cadillac (pron.: Kadijak'), kaj kun rido
suneca pro siaj fortaj, brilaj dentoj.
Nun ili devos enŝipigi kaj ne antaŭ dek
ĉapitroj poste ŝia feliĉo devos malpliigi.
Sed en mia romano ĝi jam nun paligas.
Nekompreneble, sed ne estas mia kul-
po : Antaŭ ol ensipigi Yvonne tagman-
gas kun Roberto, ie en la urbo, kaj

subite ŝi konscias, ke Ru - veninta
liejmen - ne legos tiun letereton. Viroj
neniam ja Vidas ion ? Li verŝajne pu-

Roberto, Si diras flustre, veturu min
hejmen por momento. Li sulkigas sian
frunton. Mi volas diri. diras Yvonne
rugiĝante, ankoraŭ fojon mi volas pa-
roli kun mia eks-edzo.

Roberto ŝin veturas per la blanka
Cadillac (pron.: Kadijak' ) al ŝia antait
pordo. Nun Si staros vizaĝon kontraŭ
vizaĝo kun Ru kaj diros „ĝin" al li.
Sed jen ! malfermante la ĉambropordon,
Si vidas Ru'n kun piedoj en nodo.

Cu virino povas diri: Ru, neniam vi
komprenis mian plej profundan Min, mi
forlasas vin. adiaŭ Ru, forgesu min ...
Cu virino povas diri tion al edzo, kit)
sidas kun piedoj en sodakvo ? - Ne, ĉu
ne ?

Yvonne kuras eksteren, kie ŝin aten-
das Roberto, forta kaj dente brila.
Kaj ? li demandas, éu vi diris ĝin ? -
Mi ne povis, Si flustras, li sidas kun la
piedoj en sodobano. Nu, sunece diras
Roberto, tio ja estas bonega! Nun li
ne rapide sukcesos postsekvi vin !

ei tiu respondo estas denove trafa
specimeno de vira malkompreno. Yvon-
ne forkuras hejmen kaj klakfermas la
pordon antaŭ lia forta, tre trejnita
nazo. Ciuj viroj estas egalaj, Si deci-
das amare; ne gravas ĉu oni maiŝpa-
ras siajn deklivojn al unu aŭ al alia.
Post tiam Si alportas mantukon al Ru.

Kaj pro tio Ia romano jam finiĝis
tiom ba'daŭ ; kaj vere bela romano por
sinjorinoj gi fariĝos neniam, malgraŭ
korpo elasta.

Annie M. G. Schmidt en „Het Parool".
Tradukis : F. J. KRUGER.

(muziko de Catharina Van Rennes)

Gij badt op eenes berg

Sur monto preĝis sola Vi ...
kaj .  ho Jesu', neniam mi
surgrimpi alte povas
ĝis mi Vin sola trovas.
Postsekvas min la mondaspir'

en ĉiu ir'
aŭ spir'
aŭ en okuldezir'.

Ne pli mizera hom' ol Mi ;
ne pli

mankhava kun neebla plend',
malsata sen petanta sent',
sufera kaj en ĉi turment'

sen ve-esprim'.
Lernigu min, malsaĝan, preĝi el anim'!

, t
W

Heere, kotnt, ik ben ellendig

Venu, Di', al mi ĉagrena,
pekoplena mizera' ;
venu Via bono bena
senprokraste, Dio, min!

* *

Komt, o Zonne, en zendt uw' stralen

Sendu, Sun', radiojn ree
al ĉi kor' malluma, C'Ar
senfortigis ĝi peree,
mankas hela via klar'!

* *

Komt, en 'n beidt niet meer

Nun, ne atendu plu
rond' junulara ;
hop, igu koron kaj
langon saltfara ;
for estus vintro kaj
verdas herbej';
voĉon malligu kaj
langon : jen ena j' !

trad. H. Vermuyten.

Meditado
Klakadas rivereto kaj plaŭpadas,
Silentas ĉio en la cirkaŭajo,
Enpense grizharulo staras,
Aŭskultas harmonian eternajon.
Meditas maljunulo aŭskultante
Kvazaŭ li atendadus gis la fin',
Kaj Sajnas ke ondetoj al li flustras:
Vi jam de longe konas gin.

Animo mia - ti murmuras - kiel ?
Kuraĝon ĉerpislunec' el vi ':
Ne povas mi kompreni lin - neniel`
Restadas maljunul' en memorado,
Vizaĝon gloras la ridet' 	
Sed en okul' ekglimas larmbrilado .. .

Al. E.Nawijn.

SakeCO.
(Paul Verlaine.)

Super tegenent' la ĉiel'
blua kvietas.
Super tegmento la arb'
palmon vipetas.
La sonoril' en l'aer'
dolĉe tintadas.
Birdo sur l'arb' kiu jen
plendon kantadas.
Ho mia Dio, la viv'
simpla seneras.
Tiu pacema murmur'
1'urbon elvenas.
Kion vi faris, ho vi
jen ploradanta ?
Kion vi faris en aĝ'
juna, ardanta?

en la franca tradukis Drs F. R.

PENSOJ PRI LA AMO
La amo ĉiam transformas virinon.

La virinoj kiuj amas estas Tiuj similaj.
ro

Por esii feliĉa per la amo, necesas
certa sago; ankaŭ necesas certa sago
por malhavi la amon. Estas la sama.

o '

Oni pardonas ĉion al la amata virino.
Kio igas la amon tiel sufoka.

*

Mikroskope vidata, la amo estas
svarmo da eraroj, da rnispalfoj, da niet-
akordo j.

Virino ne povas multe mnaiutili gran-
dan viron. Li portas en si sian tutan
tragedion. Si povas Beni lin, agaci tin.
Si povas ?nortigi tin. Jen ĉio.

(El „L'Amour, c'est beaucoup plus
que 1'amour", de J. Chardonne).

Verantw. uitgever : Vlaamse Esperan-
tisten-Bond Postbus 342 - Brussel en
Ned. Esperantisten-Vereniging LEEN,
Stadionkade 6 Amsterdam Z. (Ned.) --
Drukkerij Krol, Hoofdstraat 31, Uit huizen
(Ned).

rigos sian pipon per ĝi. Kaj ĉu ne 	 VERSAJETOJestas mallioneste, forlasi edzon sen
vorto. - 01.FI O GOZ.EL(.F,
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