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La Angla, Mondolingvo?
Amiko enmanigis al ni la aldonon de

la gazeto „Het Parool" de la 4-a de
sept. pasinta (no. 2959), en kiu oni po-
vis legi artikolon „Por kaj Kontratr
pri Esperanto. La „Por" verkis s-ano
Mason Stuttard, la „Kontrati" d-ro
G. A. Dudok, privat-docento pri la mo-
derna angla literaturo kaj la metodiko
kaj didaktiko de la angla ée la Komu-
numa Universitato en Amsterdamo.

Memkompreneble la „Kontrair plej
interesis nin. Nu, s-ro Dudok skribis
ke li preferas la anglan kiel mondo-
lingvon pro jenaj motivoj:

a) Cirkati 300 milionoj da homoj pa-
rolas gin en teritorio, dissemita tra la
tuta mondo;

b) Jam miloj, ekster la angla ling-
vo-teritorio, lernas kin pro praktikaj
motivoj;

c) La angla superas aliajn multe pa-
rolatajn lingvojn (ekz. la hispanan kaj
rusan) 'Ca" gi havas simplan grama-
tikon: unu artikolon por la tri genroj
singulare kaj plurale, simplan konju-
gacion, malmultajn deklinaciajn fina-
jojn, kio favoras la lernadon.

d) Pro gia german-romana karak-
tero gi havas riéan idiomon, kio krome
pliigas gian lerneblon por la germanaj
kaj romanaj popoloj.

e) La literaturaj kaj sciencaj pro-
duktoj donis al la angla, kiel kultur-
lingvo, grandan signifon.

Ni detale esploru tiujn punktojn.

a) Estas fakto ke la angla estas
dissemita tra granda parto de la mon-
do kaj ke milionoj parolas gin. Sed
oni ne neglektu ke ekz. la amerika ne
estas precize la sama kiel la angla,
parolata en Anglujo. La praktiko jam
pruvis ke erara vort-elekto ebligas mis-
komprenojn

b) Tiu punkto ne havas muite da
valoro por ni éar ankati la francan,
germanan au italan oni muite lernas!
Cu ni ne prave demandus kie do estas
kiuj lernis la anglan, kiam montrigas
el la praktiko ke oni ne ricevas ian
respondon kiam oni surstrate au ie ajn
intence alparolas iun en la angla ?
Tiurilate ni ankorail bone memoras ke,
ce la Liberigo, la Komandanto de la
kanadaj Trupoj en norda Nederlando
petis per anoncetoj kelkajn interpre-
tistojn, sed akiris ja neniun.

c) Ni volonte akceptas ke la angla
gramatiko estas pli simpla ol la his-
pana au rusa sed estas rimarkinde ke
la elementoj, substrekitaj de d-ro Du-
dok, sammezure validas por Esperanto
dum ci tiu krome ne konas esceptojn
do ankail ne neregulajn verbojn, tiel ke
tiurilate Esperanto estas pli facila ol
la angla.

d) Ankati Esperanto posedas germa-
najn kaj romanajn elementojn kaj kro-
me ankati slavajn, tiel ke gi estas sa-
me, facile lernebla kiel la angla ne nur
por la germanaj kaj romanaj popoloj
sed ankati por la slavaj. Aldonu ke Es-
peranto, pro sia aglutina karaktero
iel similas ekz. la japanan, tiel ke gi
neniel §ajnas same stranga kiel la an-
gla por la orientaj popoloj kaj do es-
tas pli facile lernebla por ili, kion jam
pruvis la praktiko.

e) Pro giaj literaturaj kaj sciencaj
produktoj d-ro Dudok opinias la an-
glan tre signifoplena. Sur tiu kampo
ni rimarkigu ke tiu signifo ne tiom
dependas de la lingvo mem kiom de la
verkoj, aperintaj en gi, verkoj kiuj
naskigis el la homa spirito kaj fiksi-
gis pere de la lingvo.

En kenerala renco lingvo estas rime-
do por esprimi la homajn pensojn kaj
sentojn kaj estas egale ke tiucele oni
uzas éu la anglan, francan au alian
lingvon. Se ne estus tiel, maleblus tra-

duki verkon de unu lingvo en alian. Ti-
al ne estas mirige ke multaj verkoj en
diversaj lingvoj, kiuj havas grandan
kulturvaloron, estas tradukitaj en Es-
peranton. Esperanto posedas verkojn
ekz. de Shakesperare, Ibsen, Dante,
Goethe, Schiller, Vondel, Frederik van
Eeden, Modach, ktp. El tio rezultas ke
Esperanto tangas por esprimi pensojn
kaj sentojn same bone kiel iu ajn
lingvo.

En sia artikolo d- ro Dudok tamen
koncedas ke la silabado kaj elparolo
de la angla estas malfacilaj kaj ke
oni devus simpligi ilin por ke la angla
tailgu kiel mondolingvo. Tute trafe,
sed kiu simpligus gin? Cu la angloj
mem? Tiam ni prave timu ke ni aten-
dos ankorafi longe! Ne, guste tiuj or-
tografio kaj elparolo de la angla ne-
niigas éiujn argumentojn de d-ro Du-
dok kaj tial estas por ni tute nekom-
preneble kiel li preferas ja la anglan.
VerSajne la deziro naskis la opinion
dum oni samtempe pretervidis la
praktikajn barojn, ligitajn al gi. Des
pli éar d-ro Dudok mem kredas ke la
angla ne estos akceptata kiel mondo-
lingvo par, malgrati kia tatigeco tiu-
cele, tio povus vundi la nacian fieron
de aliaj popoloj. El tiu vidpunkto ar-
tef arita lingvo havus pl: da Sancoj,
tie ne validas mallark-anima naciismo.

Ni ne diskutos éu oni éi-kaze parolu
pri naciismo, sed ni nur rimarkigu ne
oni ne malkovras, en la pledo de d-ro
Dudok, iun logikan gvidlinion. Ni ha-
vas la nepran konvinkon ke d-ro Du-
dok ne scias ion pli pri Esperanto ol
kion li eitas, el kaj legis en la verko de
d-ro Manders. Tio ne sufiéas se oni
volas jugi pri Esperanto en ties plena
amplekso. Se d-ro Dudok estus éeest-
inta la Haarleman kongreson li ver-
§ajne ne estus skribinta ke antatie
necesas plia eksperimentado inter di-
versaj rasoj kaj klasoj, par ili vere
superfluas kiam oni konstatas ke oka-
ze de niaj kongresoj, reprezentantoj
de diversaj rasoj, klasoj kaj instrui-
teco intergangas siajn pensojn pri éiaj
temoj... en Esperanto.

F. WEEKE.
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POEZIO !
Komence de ei tiu rubriko ni havas

Za gojon represi kontribuon — tradukon
en versoj — de nia resaniginta amiko
H. VERMUYTEN, kiun feliee ne dazere
„faligis" trafik-akcidento : koran bon-
venon al li. La originalo estas poemo
de Prof. P. N. Van Eyck, la konata
nederlanda beletristo, kiu mortis en apri-
lo pasinta en Hago.

PREPARO
(Ik zal nog met U wandlen)

P. N. VAN EYCK (1887-1954)

Promenos man-en-mane
Kun vi, amikoj du,
Mi post la last-vekigo
En land' alia plu.

Sed mi ankorail vagu,
Prefere en silent'
De Ia montet-deklivo
Ce 1' bordoj de la Brent'.

Tra l' bruetanta herbo
Susuris tie spir',
Somere en vespera
Varmeto kaj malbril'.

Kusante mi gin andis,
- Subite en liber' -
Ankati tra mi susuris
Ci de herb- al herber'.

El mi, ni ciuj vivis
De nura la spiret', -
Kiom mi ofte sereis
Ci lokon de kviet'!

Jes, restu gis finvenos
La dormo, mi vagant',
El gi l'eterna mio
Vekigos en ei land'.

trad. H. Vermuyten
(El „Preparo" - 1926)

LA MISVOJO
Himno de la pesimistoj *

Post densa mallumo ekzistas abismo,
Al kiu la lingvo rapidas;
Ni semas malfidon per simpla sofismo,
Kaj certan disfalon ni vidas.
Kaj nin ne konvinkos ec pruvoj po miloj,
Aft klaraj rezonoj, ah bonaj konsiloj,
'ear eiel malhelpi jam de la komenco
Ni celas kun firma intenco.

Nur fuga, malbela, sen ia sukceso,
Ni vidas nepropran laboron,
Ee guto acida, falante sen eeso,
Doloras plej gajan la koron.
La moko, la rido, Ia indiferento,
Jen estas la iloj, en eiu momento,
Per kiuj ni provas, versante sarkasmon,
Velkigi la entuziasmon.

Ni plendas kaj plendas, neniam lacigas,
Pri l'tempoj pasintaj pensante;
Cent horoj perdigas, mi► horoj perdigas,
Ni plendas kaj plendas konstante.

En la daiiro de la regno de imper-
iestro Karlo V-a (unua duono de la
16a jarcento) komencigis en nia lando
tre granda áangigo en la vivo de la
nobeloj kaj de la burgoj. La éiama
kutimo, fiksita de la tradicio, cedis la
lokon por la portempa modo kiun la
t.n. alta klaso alprenis por apartigi sin
de la „malalta" popolo. En tio oni vi-
das ankaii la foriron de la komunumec-
idealo kaj solidareco de la Mezepoko,
kaj la alvenon de la individuec-idealo
de la Renaissance. Tiuj modoj aliigis
logejojn, kutimojn, plezurojn, gentilec-
regulojn, mangadokutimojn ktp.

La kasteloj Gesis esti fortikajoj kaj
igis agrabligaj domegoj en la kampa-
ro. (Estas ankah vere ke la senéesaj
fehdaj militoj inter nobeloj apartenis
jam al la estinteco). La riéaj familioj
plie posedis hotelon en la urbo kie ili
pasigis la vintron.

La amuzigoj ne plu estis tiel bata-
laj. La batalludo farigis skermado per
spado kies origino situas en Hungaru-
jo. La turniro áangigis en karuselo:
lerteca ludo sur éevaloj, veninta el
Italujo.

Estas pli malfacile (kaj tro longe)
priskribi la áangigojn de la vestajmo-
do kiu estis tiel varia. Generale la
vestajoj de la virinoj komplikigis, kun
rigidaj formoj kaj eksterordinara am-
plekso. La vestajoj de la sinjoroj igis

„Laboru kaj fidu :" La homoj nin potas
„Neniam!" en horo ni krie ripetas,
Obstine gruntante - neniu nin dankos,
Sed tamen la plendoj mankos.

(De Fernando Redondo, el mal-
nova Hispana E.-Gazeto).

* (Dedieita al la homoj, kiuj elan'
plendas, sed nenion faras).

MEMORAJO

En vian manon mi metis mian koron
Dum vi bedahron esprimis per okulo,
Kaj lastrigarde en ei irisan oron
Mi adiatis Ce la peron-angulo.

Jen amikeco profunde spontanea!
La monotono de nia kor' refloris,
Kaj áajndormanta en la bruad' kupea
Intimajn scenojn mi áate rememoris.

Vi forkaresis - ja kiel Ce infano -
La gendoloron de miaj du kul-pikoj,
Kaj kiam skribas al vi ei tiu mano
Sekretalvokas mi por samaj kisaplikoj.

Anna Meurrens

kaj restis algluigemaj al la korpo gis
komencigo de la 17a jarcento, kaj tiam
malrigidaj kaj facilmovaj kiel ilin por-
tis Rubens.

Depost la 16a jarcento ekzistas tre
multaj kaj tre variaj dancoj kiuj, ve-
nintaj el la eksterlando, invadis la kor-
tegojn de Bruselo kaj Mehleno, kaj
estis generale malrapidaj kaj majestaj
en kiuj kavaliroj kaj sinjorinoj tenis
urm la alian nur per la mano.

Plej áangigis la manieroj. Por man-
gi, éiuj konis nur kuleron kaj trané-
ilon. Oni erenis la viandon el la plado
per la mano kaj tranéis gin sur dika
pantranéo. Nur en komenco de la 17a
jarcento, la „alta" klaso Gesis mangi
„kiel la kamparanoj" kaj alprenis la
forketon, venintan el Venecio. Depost
tiam oni disponigis ankah teleron por
meti viandon sur gin. En tiu sama
tempo, la mangohoroj, kiuj restis ne-
pre senáangaj sur la kamparo (t.e. ma-
tenmango je levigo; tagmango je la 10-
a, kaj vespermango je la 17a h.) estis
pli malfruigataj en la urboj kaj en la
kortegoj. Tiel venis la nun ankorah
ekzistantaj tagmeza tagmango kaj la
19hora vespermango.

Nova gentileckodo tre rapide disvas-
tigis ce nobeloj kaj burgoj. Cl regu-
ligis la salutadon, la akcepton de gas-
to, la lokigon éirkah tablo, la leters-
kribadon kun la diversaj salutformuloj
lau rango de la adresato ktp. Tiuj re-
guloj estis plej strikte observataj. (Me-
moru la komikajn teatrajojn de Moliè-
re). Ege malfeliée, tiu gentileckodo
nenion ordonis pri korpa pureco. Oni
ne banis sin! Estas sciite ke la éef-
dukino Isabella portis la saman éemi-
zon dum tri jaroj! Sekretaj memorno-
toj el tiu tempo rakontas ke áiaj manoj
estis éiam malpuraj kaj la ungoj „fu-
nebrantar! La lavvazoj por vizagoj
kaj manoj restis gis fino 18a jarcento
vere tro kaj tro malgrandaj. Nek vi-
rinoj nek viroj prizorgis sian vizagon.
Tio faris ke je la 40a jarago ili montris
sulkojn, estis malglataj kaj aspektis
multe pli maljunaj ol ili vere estis.

En la urboj nenio estis antahvidita
ah arangita por forpreni la malpura-
jojn. En la domoj la nomo kiun oni
donis al la necesejoj (gemakken, lieux
d'aisance: facileclokoj) montras ke oni
konsideris ilin kiel lukson. Kaj tio
gis la dua duono de la 19a jarcento ! !
Kaj en tiuj lokoj oni kompreneble tute
ne uzis akvon. Nun kiam la higieno
tiel enpenetris, oni malfacile imagas
ke antah nelonge ankoraii ekzistis tiaj
situacioj... eé ankorah ekzistas en kel-
kaj landpartoj de nia civilizita Ehropo.

Drs. Fernand Roose (Brugge).

Kroniko de la Historio
Evoluo de kutimoj



POR LA DECEMBRO-FESTOJ JAM
ELEKTON ! !

Por legado:

NUN FARU

gld.

VIAN

b. fr.
Al Torento )Engholm) bros. 	 1,60 20,-
Infanoj en Torento (Engholm) 4,— 55,-
Gajaj Edzinoj de Windsor (Shakespeare) 1,50 25,-
Antonio kaj Kleopatra (Shakespeare) 1,50 25,-
Josef en Dotan (Vondel) PP 	 1,25 15,-
Virineto en Bluo (Stuttard) 2,35 30,-
La Verda Koro (Baghy) 2,25 25,-
Sep Vangofrapoj (Aszlanyi) 2,35 30,-
Somera Universitato 2,35 30,-
Rakontoj pri Nederlando (Duhamel) /P 	 1,75
La Princo kaj Betty (Wodehouse) PP 	 1,20 16,-
Murdo en la Orienta Ekspreso (Christie) 2,35 16,-
La Nevenkebla Geno (Thijssen) bind. 	 4,90 70,-
La Vojoj estas nekonataj (Kassak) 2,90 40,-
Du Majstronoveloj (Storm) 1,90 25,-
Vivo de Zamenhof (Privat) 3,25 40,—
Vagabondo kaj Sinjorino (Kloepffer) P/ 40, —
Anstatatia Edzino (Maxwell) 3,— 40,-
Saltego trans Jarmiloj (Forge) 1,75 25.-
Pro Iátar (Luyken) 1-1 	 4,50 60,-
Palaco de Dangero (Wagnalls) 3,50 48,-
La Normandaj Rakontoj (Maupassant) 12,— 160,-
Geista Berling (Lagerliif) 11,— 80,-
La Nekonata Konato (Boatman) PP 	 1,90 28,-
La Naiveco de Pastro Brown (Chesterton) 3,25
Haarlem. 	 Kun tre belaj fotoj bros, 	 1,— 15,—

Por la studo :
La Konsilanto (Degenkamp) 2,75

34,-Esperanto Leerboek (Zondervan/Manders) 2,50
100 Vragen over Gramatica 0,35 5,-
Leidraad Esperanto-Literatuur (Degenkamp) 0,45 5,-
Gebonden Stijl (Faulhaber) 0,35 5,-
Esperanta Krestomatio 1,95 24,-
La Esperanto-Movado (Isbriicker/Stop-D5wits) 2,— 27,-
Esperanto por Infanoj (Gladstone) 1,20
Sub la Verda Standardo (Korte)

Rektmetoda Kurso por infanoj. 	 Gvidilo 2,50
Laborilo I 0,80. 	 Laborilo II 1,— (12,50-12,50)

Plena Vortaro 11,40 150,-
La Juna Vivo, lernolibro por infanoj 0,65
Vortoj kaj Esprimoj por komencantoj 1,15 15,50

Mendu le: Libro Servo LEEN., Pythagorasstr. 122, Amsterdam.
Flandra Esperanto Instituto, Blankenbergse Stweg 72, Brugge (giro 32.6851)
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LA STUDANTO
Jen la vortoj, kiuj betonas super-

signon en
Ekzerco 19 A :

Satata. plaéis 2: Cu ankati.. 3:
aam; gatatan. 4: Bedaftrindajo; sen-
êese; seréis. 5: ce éiu pago; Cu. 6: ger-
ce (bone distingu la verbojn „seréi"
kaj „gerei"; kontrolu vian vortaron!);
el; kuragon; seréis. 7: niéo. 8: Gesis;
§ovis. 9: gorgo ratikigis; ektugis la
mian (sed: mi ektusis! Bone distingu
la verbojn „tusi" kaj „tuSi". Kontrolu
vian vortaron!) 10: giéeto §ajne; pa-
to; rekuragigan; neganceligante.

Jen la gusta formo de
Ekzerco 18 B :

1: s-ro K. petis min skribi al
liaj geamikoj. (La geamikoj estas
la posedo de s-ro K., kiu estas la sub-
jekto de „petis", ne de „skribi", al kiu
frazero rilatas „geamikoj". La logika
subjekto de „skribi" estas „mi". Tial:
liaj geamikoj). 2: Vi estas unu el liaj
geamikoj, kiuj atendis lin en la 39-a
U.K. 3: Li havis akcidenton kun sia
atitomobilo (posedo de la subjekto „li")
kaj vundis siajn (indikas pluralan po-
sedon de la subjekto!) dekstrajn bra-
kon kaj kruron. 4: Li permesis al si

li povas direkti nek sian atiton,
nek sian skribilon. 5: Lia plumo
(mem subjekto, do ne : sia plumo !)

surpaperigas liajn pensojn (Ne po-
sedo de la subjekto!) 6: Ne povante
mem skribi al sia amikino (posedo
de la logika subjekto de „skribi";
skribi al la amikino de si!), li ... de-
ziras al §i bonan kongreson, kiu nun
ne plezurigas /in (rekta komplemento
de „plezurigas", kies subjekto estas
„kiu" = la kongreso!) 7: En sia ima-
go (= en la imago de si, ne de li !
Posedo de la subjekto) li jam vidas
sian (=de si) kongresamikinon tenan-
ta sian pluvombrelon (posedo de la lo-
gika subjekto de la participo „tenan-
ta", do la kongresamikino) super si. 8:
Bedaftrante sian ne-partoprenon (po-
sedo de la logika subjekto de „bedail-
rante"), li deziras al siaj gesamidean-
oj agrablan kuneston. 9: El sia mal-
sanuleja lito (posedo de la subjekto:
li) li sendas sian koran saluton (sa-
me). 10: Ci tiun /ian leteron lete-
ron de li!) skribis por li (komposter-
are mankis unu streketo!) lia flegist-
ino. (La subjekto de la lasta frazo
estas: lia flegistino. Tial tangas en
ci tiu frazo nur la litero 1 antati la
pronomoj).

NOVAJ EKZERCOJ
Ekzerco 20 A :

Tien, kie estas streketo, metu la
gustan korelativon en la gusta formo:
1: Cu vi konas — sinjoron, — kuras —
rapide? 2: — vi vidas — sinjoron kaj
— li kuras? 3: Li kuras en — direkto

kaj surhavas — eapelon, — vi havas.
4: estas lia éapelo, lu ankati griza?
5: Jes, — êapelojn oni vidas ofte kaj
—. 6: — vi rimarkis — sinjoron, mi
ne vidis lin, sed nun mi vidas lin —.
7: Li ne plu kuras — rapide, — antati
kelkaj minutoj. 8: Ver§ajne 11 estas
— laca kaj ne plu povas kuri — ra-
pide. 9: — li havas en la mano, éu
pezan valizon? 10: —, — mano devas
porti — pezan valizon, ne povas kuri
(—,) — li volas.

Ekzerco 19 B :
Metu la interkrampajn verbojn en la

gustan formon, donante al ili la finaj-
on, sufikson kaj helpverbon bezona-
tajn:
1: Kiam s-ro S. (festi) sian argentan

jubileon, ( ricevi) zumbiciklon de la
mastro. 2: (Ricevi) tian helpilon,
(senti) sin tre feliéa. 3: Li (pensi),
ke li (povi) veturi kien ajn li (voli).
4: Oni jam (averti) lin, ke li bone
(vesti) sin por ne (frosti). 5: (Vesti)
sin per lanaj (triki) subvestoj kaj
leda surtuto, li (intenci) (fari) long-
an vojagon. 6: (Veturi), tute ne (mo-
vi) sin kaj tute ne (geni) de la vento,
li (gui). 7: Sed apenati (veturi) du
kilometrojn, li (teruri) (konstati), ke
la motoreto subite (halti). 8: Li (klop-
odi) (refunkciigi) la aparaton, sed gi
obstine (striki), tute ne (movi). 9: Li
(ekgviti), ofte (premi) la pedalojn per
la piedoj. 10: (Montri), ke la benzinu-
jo (esti) (malplenigi) 

Ekzercojn korektotajn gelegantoj
sendu al la kompilinto de la rubriko:
S. S. de JONG Dzn., Waltaweg 3,
Tjerkwerd bij Bolsward (Frislando),
Nederlando.
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KOMUNIKOJ
DE LA CEFESTRARO

* Alikis al L.E.E.N. la Esperanto-grupo
„Unueco" en Krommenie kun 25 ge-
membroj. Ni kore bonvenigas la no-
van sekcion en nia mezo!
* Ni refoje atentigas la sekciojn pri
tio, ke ni havas stokon da skeêoj kaj
teatrajetoj, facile prezenteblaj okaze
de grupkunvenoj kaj festvesperoj. La
gvidanto de la teatra servo, s-ro A. J.
Kalma, Stadionkade 6, Amsterdam, vo-
lonte sendaslau peto malgrandan pro-
vizon por elekto.
* La multlegata jurnalo „Het Parool"
publikigis du longajn artikolojn (Vidu
la artikolon: „La angla, mondoling-
vo?" p. 1.—) unu por Esperanto, kiun
verkis s-ro Mason Stuttard kaj unu
de d-ro G. A. Dudok, docento pri angla
literaturo ce la Komunuma Universi-
tato en Amsterdam, kiu pledis por la
uzo de la angla lingvo kiel internacia.
Enketo kombinita kun la artikoloj re-
zultigis, ke 94,9 procentoj de la abo-
nantaro preferas la enkondukon de Es-
peranto kiel lingvo internacia. Nur
5,1 procentoj kontrailis la enkondukon
de Esperanto. Kvankam la rezulto
kompreneble ne prezentas objektivan
bildon pri la vera situacio, tamen estas
kojige, ke tiom da personoj pledis por
la uzo de Esperanto.

Enquête
In October zullen door ons Bureau

weer de bekende enquête-formulieren
worden verzonden om een overzicht te
verkrijgen van de scholen in ons land,
waar Esperanto wordt onderwezen,
hetzij tijdens, hetzij buiten de gewone
schooluren, meer of minder officiëel, al
dan niet verplicht. Daar het zeer ge-
wenst is, dat dit overzicht zo volledig
mogelijk zij en wij de overtuiging heb-
ben, dat er nog steeds Esperanto
wordt onderwezen aan groepen leer-
lingen, waarvan wij geen gegevens
ontvingen, verzoeken wij onze lezers
om medewerking voor het volledig ma-
ken van ons onderzoek. Wij zullen
in het begin van October een invulfor-
mulier zenden aan de ons bekend€
adressen. Mocht U weten van een
school in Uw omgeving, waar Esperan-

to-les wordt gegeven en heeft deze
school midden October nog geen for-
mulier van ons ontvangen, meld ons
dit dan even, dan zenden wij Of aan
U Of aan de school een formulier met
verzoek ons de verlangde gegevens te
verstrekken. Mogen wij op Uw aller
medewerking rekenen voor dit onder-
zoek? Bij voorbaat onze vriendelijke
dank.

Dir. Bur. Esperanto b/h Onderwijs.

Al la U.E.A kongreso en Bolonjo
La Philips Esperanto Klubo (P.E.

K.) éiujare organizas eksterlandan vo-
jakon. Dank' al la amika helpo de la
internatie organizita Esperanto - Dele-
gitaro éiu vojago farigis sukceso. La
vojagprezo estis malalta kaj pagebla
por la meza laboristo. Car en 1955 la
40a U.E.A. kongreso okazos en Bolon-
jo (Italio) la estraro de P.E.K. decidis
organizi malmultekostan vojagon al cl
tiu urbo. Por doni ideon kiel éi tiu
vojago estos organizata jen sekvas kel-
kaj punktoj :
1. Datiro: 12 tagoj (de 29/7-9/8 '55).
2. Forveturo: je la 28a vespere. 3. Vo-
jagyojo : Eindhoveno - Liego - Nancy -
Bern - Milano - Bolonjo. 4. Vojagkos-
toj: f. 105.— p.p., inkluzive de: restado
kaj adm.kostoj. 5. Moderna, komforta
atitobuso. 6. Valida pasporto netesa.
7. Gastigo en Eindhoveno (se necese)
senpaga. Pluajn informojn oni petu
ce: Zonneroosstr. 10, Eindhoven. Tel.
63577.

Montevideo
Aller ogen van de esperantisten zul-

len in de eerstvolgende maanden zijn
gericht op Montevideo, waar koortsig
gewerkt wordt aan het inrichten van
een uitgebreide tentoonstelling, die een
overzicht zal geven van de betekenis
van Esperanto op allerlei gebied. Daar-
toe zijn uit alle takken van de Espe-
ranto-beweging, door verenigingen, uit-
gevers en particulieren, boeken, bro-
chures, tijdschriften en ander materi-
aal naar Montevideo gezonden. Deze
tentoonstelling heeft ten doel de deel-
nemers aan de 8e Zitting van de Alg.
Verg. van Unesco, te houden in Nov.
en Dec.. een beeld te geven van de
internationale taal Esperanto, in ver-

r-31kr

1955 V.E.B. - Jubeljaar
De wereld door verschijnen Espe-

ranto-tijdschriften, meestal uitgegeven
door de nationale of plaatselijke be-
wegingen.

Onder deze uitgaven zijn zeker en-
kele die zelfs een internationale ver-
spreiding verdienen, niet alleen ten
overstaan van de technisch verzorgde
publicatie, maar ook voor de actuele
en interessante inhoud.

De meeste Esperantisten in ons
land zijn verplicht indien zij nader
met deze uitgaven willen kennis ma-
ken, te abonneren, hetgeen supplemen-
taire onkosten veroorzaakt, die wel-
licht niet opwegen tegen het nut; voor
dergelijke abonnementen geeft men
inderdaad niet zozeer om de plaatse-
lijke beweging te steunen, zoals dit
voor een eigen vereniging het geval
is, doch praktisch uitsluitend voor het
tijdschrift, dat men door de betaling

band met het op deze zitting te be-
handelen petitionnement, destijds aan-
geboden aan de U.N.O.

In verband hiermee werd op het
Congres te Haarlem een resolutie aan-
genomen, waarvan de tekst, vertaald,
luidt :
Het 39e Algemene Congres van Espe-
ranto, gehouden te Haarlem van 31
Juli tot 7 Aug. 1954, bijgewoond door
2.100 deelnemers uit 28 landen, na
een uitgebreid onderzoek en bespre-
king van de culturele en politieke
aspecten van het talenprobleem in in-
ternationale betrekkingen, besluit een-
stemmig :
1. De Esperanto-beweging bevestigt
haar bereidheid om in de toekomst
met alle beschikbare middelen mede
te werken aan de verwezenlijking van
de idealen en doelstellingen van U-
nesco.
2. Het Congres spreekt zijn overtui-
ging uit, dat de taalmoeilijkheden een
van de voornaamste belemmeringen
tot een beter begrip tussen de volke-
ren betekenen en verzoekt daarom aan
alle regeringen van de Staten-Leden
van Unesco hun steun te verlenen aan
het Internationale Petitionnement ten
gunste van Esperanto, dat zal worden
behandeld in de 8e Zitting van de
Alg. Verg. van Unesco te Montevideo.

Uit: De Esperantist. No. 29.

NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS MA"

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 : S. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O. Postrek. 76915,
Schr. cursus voor gevorderden : H. Appel, Z.O.-singel 5, Bergen op Zoom.
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. 242619.
Vic-èefd. F. Weeke, Zwolseweg 172 A, Diepenveen. Postrek. 22075.
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van het lidmaatschapsgeld verkrijgt;
daarenboven geven lang niet alle bla-
den een verminderd tarief voor bui-
tenlandse abonnementen, zoals de
V.E.B. dit reeds sedert enkel jaren,
op voorstel van de Hr F. Volders, doet
(40 F. indien het adres door een lid
van de bond wordt aangebracht).

Ter gelegenheid van ons jubeljaar
nu doen wij U het hiernavolgend, origi-
neel voorstel : we stellen enkele abon-
nementen op buitenlandse Esperanto-
tijdschriften ter beschikking van onze
leden, te kiezen onder de hiernaver-
melde titels. Het spreekt vanzelf dat
de inschrijvingen moeten beperkt wor-
den, en daarom kan het voordeel in
kwestie slechts toegestaan worden aan
de 15 (vijftien) eerste leden (inwo-
nende leden worden uitgesloten, omdat
het anders zou mogelijk zijn dat een-
zelfde gezin twee verscheidene tijd-
schriften verwerft) die het tijdschrift
(slechts één) van hun keuze aan de
sekretaris mededelen. Op dergelijke
wijze worden diegenen die het eerst
ons blad lezen, bevoordeligd, maar
het is naar onze mening vanzelfspre-
kend dat een goed lid steeds eerst en
vooral F.E. leest, vóór elke andere
correspondentie, al ware het van de
belastingen. U moogt natuurlijk de
telefoon, de telegraaf en alle snelle
verbindingsmiddelen gebruiken, op
voorwaarde dat U de kosten niet in
aftrek van Uw lidmaatschapsgeld
brengt. En   hebt U reeds uw
steentje voor het jubeljaar aange-
bracht door storting van 150 F of meer
(steunend lid; zie de oproep in het
Septembernummer) ?

En ziehier de keuzelijst :
1. Dansk Esperanto-blad ;
2. Germana Esperanto-revuo ;
3. La Suda Stelo (Jugoslavujo) ;
4. Amerika Esperantisto ;
5. Franca Esperantisto ;
6. Jarlibro de UEA.
De aanvang van het abonnement is

is vastgesteld op 1 Januari 1955.

Vlaams Esperanto-Instituut ...
atentigas pri la fakto ke en sla

éemeta (ankah en septembro kaj ok-
tobro) cirkulero —la verda-folieto-
estas erare presito Ia nro de la post-
eekkonto: devas esti 3268.51 anstat-
au 326857

LETERO de la SEKRETARIEJO
Karaj Gemembroj,
Unue ni deziras anonci al vi ke la

financa situacio de la Ligo multe pli-
bonigis. Dank al komuna organizo
de la jarkongresoj, komuna eldono
de la gazeto kaj la avareco ( !) de la
kasistino, la deficito konstante reduk-
tigis; ni antaóvidas ke baldau niaj
§uldoj estos for.

La kotizoj restos la samaj kiel pa-
sintjare. Repagu baldau, karaj ge-
membroj, tiel vi evitos cerbumadon pri
tiu 'galt') en la malfacila periodo de
la jarfino kaj jarkomenco; ...kaj vi
feliligos nin !

Kompreneble, vi restos aktivaj ge-
membroj de UEA kaj klopodos varbi
la samideanojn kiuj ne jam aligis al
tiu Universala Asocio. Ni tion guldas
al UEA kiu realigas vere rimarkin-
dan laboron. Pri nun precipe streéu
la fortojn, par ni bezonas lies senkon-
dilan helpon kaj subtenors por niaj
„atakoj" al Ellropa Konsilantaro kaj
UNESKO! Car jen, karaj geamikoj,
tiuj-êi instancoj pli kaj pli suferas
(gis nervigo) pri la lingvodiverseco
(despli éar eniras pli kaj pli da nacioj)
kaj jam ne malmultaj inter iliaj mem-
broj direktas siajn okulojn al Espe-
ranto kaj klopodas ellabori ian sol-
von. Precipe niaj geinstruistoj devas
atenti pri tio kaj atentigi kolegojn!

Post tio ni venas al la grava punk-
to: organizo de kursoj. Estas nun
la oportuna momento por alparoli ge-
instruistojn kaj veki ilian intereson.
En venonta kunveno ni komunikos pli
pri tio. Laf' generala konstato, la pro-
pagando por kurso ne estas sufile
preparita. En la nuna epoko nura
apelacio al idealismo ne plu efikas.
Unualoke necesas nin direkti al tiuj
personoj kiuj povas havi praktikan u-
tilon per Esperanto. Tio igas certe la
kazo le la geinstruista korpuso.

La kunlaboro inter la du neiltralaj
landaj asocioj igis ankau pli kaj pli
harmonia. Komunaj interesoj ricevis
unuecan solvon. La du ligaj kasistinoj
preparos komunan vojagplanon por la
venonta universala kongreso en Bolog-
no (Italujo). Komuna gazetarservo es-
tas pristudata.

D-ro T. Van Gindertaelen repre-

zentos nin en la Loka Komitato de
la Beneluksa Kongreso en Utrecht,
proksiman jaron.

Ni devas pliproksimigi nian Ligon
al la Flandraj kulturasocioj. Estas
fakto ke en tiuj medioj ni estas tro
malmulte konataj. Tio estas nia kulpo.

tie devas ekzisti eblecoj por
reciprokaj helpo kaj servoj. Same pri
tio vi eble atidos baldau pliajn nova-
jojn. Intertempe ni konsilas al niaj
reprezentantoj kaj sekcioj ke ili ekza-
menu la dezirindecon por kunlaboro
au almenati kontakto.

Karaj gemembroj, ni deziras apelacii
al via bonvolemo por praktike helpi
al la disvastigo de nia movado. En
okazo de neceseco éu vi estus preta
helpi al kelkaj teknikaj laboroj: ci-
klostilado, tradukado, ktp. ktp.? Cu vi
estas specialisto en io ajn?

Por fini: vi ne forgesu la f avorpre-
zojn de interesaj libroj el nia Insti-
tuta stoko.

ANGULO DE LA KASISTINO
La kasistino dankas la frupagintojn

enlandajn kaj de la kolonio.
- petas la grupajn kasistojn jam

komenci la enkasigon por ke niaj
membroj ne devu pagi éiujn koti-
zojn je la nova jarkomencijo,

- esperas ke ankaii la izolaj anoj
ne tro longe atendos por pagi la
kotizojn kaj tiel multe plifaciligos
al Si la laboron,

- petas la abonantojn, precipe tiujn
kiuj antafie estos anoj, rigardi en
sia monujo por vidi Cu "g' ia enhavo
ne permesas ree ani0i.

Antartan dankon al eiuj !
KOTIZOJ

MEMBRO (F.E. kaj UEA-AM) 100 fr.
SUBTENO (same) minimume 150 fr.
GEJUNULOJ (malpli ol 21 j.) 59 fr.
FAMILIA MEMBRO

(De Esperantist) 25 fr.
AMIKO (same) 	 20 fr.
ABONO 	 75 fr.

Notu: je la favorprezo de 40 Fr. la
anoj povas donaci abonon al kores-
pondanto ( nur validas por mem-
broj pagintaj la kotizon !)

Pagojn oni faru al P.C. 2321.50 de
V.E.B. Raapstraat 74, GENT.

Flandra Ligo Esperantista.
Postbus 100, Mechelen

Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdalenastraat 29, Kortrijk.
Sekretario: Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, St.-Kruis, tel. 33445 (dum la ofichoroj).
Kasistino : F-ino J. Terrijn, Raapstraat 74, Gent.
Biblioteko : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht (Nederland)
U.E.A. peranto: Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan 14, Blankenberge P.C. 4161.35.
Redakcio F.E.: Dr. T. van Gindertaelen, Raghenoplaats 9, Mechelen (tel. 136.77)
Koresponda kurso: A. Nysstraat 37. Anderlecht
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LA GIMNAZIO
(Komenco: antaÜa numero)

Sed mi estas ja viro, ne viri-
no, tial mi trankviligis kaj diris
al mi: estu la afero propeka ofe-
ro, hebreo ja alkutimigis... Sed iru,

parolu kun Si! Si enbatis en sian kapon
la frenezajon, unu fojon por éiam, ne-
pre devas esti gimnazio! Mi parolas al
Si: „diru al mi, mia kara, por kio vi
tion bezonas? Kontrati la milita ser-
vo? Li, dank' al Dio, estas ja garan-
tiita", mi diras, „li estas ja solinfano;
por laborenspezi", mi diras, „mi ankail
bezonas tion kiel balaajon; kion", mi
diras, „gi min malhelpas, se li estos
butikisto simile al mi, au komercisto
simile al êiuj aliaj hebreoj? kaj se eble
la sorto decidos, ke li estu riéulo, ban-
kiero, tio min ankaii ne afliktus". Tiel
mi parolas kaj admonas. Sed éu la
muro ion atidas? „Pli bone estas",
diras, „ke li ne eniris en la „mladSe
prigotovitelne"; ne granda malfeliêo;
pli bone estos, se li eniros, rekte en
la „starSe prigotovitelne" 4). — Nu,
kion fari! Vi volas „starSe prigotovi-
telne", — estu „starge prigotovitelne";
gi certe estas por mi tre grava afero!
la knabo havas ja kapon, kian vi ne
trovos, eé se vi traveturos tutan impe-
rion... Sed kio estis la fino? Kiam
venis la gusta prezentigo, li denove
ricevis „du", jam ne de matematiko:
lia skribado estas ne tute, kiel oni be-
zonas! tio estas, li skribas bone, sed
nur pri unu litero li estas iom ne tute
en ordo, pri la litero „jat" 5) por diri
pli guste, li skribas gin, la literon „jat"
— kial li gin ne skribus? sed lia mal-
merito estas, ili diras, li skribas gin ne
tie, kie oni devas. Efektive, granda
malfeliêo! Mi tute ne scias, kiamaniere
mi veturos al Poltavo aft al Lodz por
la foiro, se li, Dio gardu, ne skribos la
„jat" tie, kie ili tion deziras! Nu, mi
diras al vi, kiam oni sciigis al ni la
novajon, tiam si, kompreneble, farigis
tute furioza: Si flugis al la direktoro,
Si klarigis, ke la knabo eion, bone scias,
ke li en éio estas forta; por pruvo,
diris, oni lin voku, oni lin ekzamenu
denove, de la komenco... Kompreneble,
oni Sin atentis, kiel la pasintjaran ne-
gon; oni enskribis „du" -on, kaj anko-

kian duon! duon kun minuso! 6)
kaj nun kuru kaj insultu!... Komen-
cigis kriado kaj tumulto: mia Dio, de-
nove li ne sukcesis en la ekzameno!
„Nu, kio do estas?", mi diras al Si,
„kion fari? Cu gi valoras, ke oni pro
tio venenu al si la vivon? Hebreo", mi
diras, „ja alkutimigis"... Tiam Si, kom-
preneble, ekflamas kaj komencas jeta-
di fajron, malbenojn kaj insultojn, tute
lau ilia maniero... Sed tion ni lasu,
— vere kompatinda estis li mem, la
malfeliéa knabo, kaj la koro doloris,
kiam oni lin rigardis. Tia malfeliêo!
Ciuj ornamos sin per blankaj butone-
toj 7), kaj li tion ne povos fari!... Mi

de : 8alom Alejhem
el la hebrea d-ro L. L. Zamenhof

diras al li: „kia malsagulo vi estas,
simpla azeno vi estas! Cu estas eble,
ke la tuta mondo eniru en la gimna-
zion? Malsaguleto mia", mi diras, „iu
devas ja resti hejme, éu ne vere? kaj
se vi zorgas pri la milita servo", mi
diras... Tiam Si farigas kolerega kaj
furioze min atakas: „bela kompate-
mulo", Si diras; „kiu vin eetas", Si di-
ras, „ke vi lin konsolu per tiaj sagaj
paroloj? Pli bone estus", si diras, „se
vi penus, ke ni ricevu por li ian tatigan
instruiston", si diras, „apartan, rusan
por la gramatiko".

Vi atidas? jam du instruistojn mi
devas teni! unu instruisto kaj unu me-
lamedo 8) jam ne sufiéas! Unuvorte,
disputo post disputo, venkis kompre-
neble Si, ne mi; êar ni ne faru al ni
iluziojn: se „S'i" volas, éu oni povas
tiam ion kontratifari?

Unuvorte, kion mi rakontu al vi?
Oni prenis novan instruiston, jam rus-
an, ne — Dio gardu — ian hebrean,
f,i, sed efektivan kristanon; ear gra-
matiko, vi komprenas, por eniri en la
unuan klason, estas ja pli akra ol
kreno; bagatelo, la gramatiko, la lite-
ro „jat"!... Nu, se mi volus rakonti
al vi pri la instruisto, kiun Dio al ni
sendis, estus simple honto rakonti; ni
devis suferi de li plej venenitajn tag-
ojn, li nin êiujn traktadis kiel sen-
valorajn bestojn, li ridadis kaj moka-
dis nin guste en la vizagon. Li, ek-
zemple, — en la infero li brulu dum
la instruado de la gramatiko ne povis
trovi ian alian vorton krom „ajlo" 9),
t. e. ruse „éesnok": „éesnok, éesnoka,
éesnoku, éesnokoju" 10)... la diablo lin
prenu! Se ne estus tiam mi pre-
nus lin je la kolo kaj eljetus lin al
êiuj diabloj kun lia bela gramatiko!
Por „Si" éio estis tolerebla: éar la
knabo ja scios, kie oni devas skribi
la literon „jat", kaj kie oni ne devas
gin skribi! Nu, prezentu al vi, dum la
vintro oni lin sufiée elturmentis, kaj
nur eirkati Pentekosto li devis iri al
la buêo. Kiam pasis Pentekosto, li iris
kaj starigis al la ekzameno kaj alpor-
tis hefmen jam ne „duon" sed „kvar-
on" kaj „kvinon" 11). Cojo, triumfo!
Gratulon, gratulegon!... Sed atendu,
ne tiel rapidu kun la gratulo; oni ne
scias ankorati tute precize, éu li estas
akceptita; oni tion scios ne pli frue
ol en Atigusto! Kial nur en Atigusto?
kial ne tuj? Iru, demandu ilin! Sed
kion fari? Hebreo ja alkutimigis...

Venis Atigusto; mi rigardas, — mia
kunulino ne ripozas: de la direktoro
Si kuras al la inspektoro, de la inspek-
toro al la direktoro... „Kial, vi kuradas
hodiati", mi diras al Si, „kiel venenita
muso, de Abraéjo al Jaéjo?"... „Kial
mi kuradas?" Si diras; „Cu vi ne estas
éitieulo! Cu vi ne scias do, kio farigas
en la nuna tempo en la gimnazioj, kun

la procentoj?" 12)... Nu, mia sinjoro,
kio montrigis? li ja efektive ne estis
akceptita! Vi volas scii, kial? Tial ke
li ne recevis du „kvinojn". Se la am-

notoj, kiujn li ricevis, estus kvinoj,
tiam, ili diras, li eble estus akceptita.
Vi aildas? „eble"? kiel plaéas al vi la
„eble"? Nu, kion mi havis de Si, pri
tio mi ne parolos; vere kompatinda
estis /i, la knabo: li kuSas kun la vi-
zago kaSita en la kuseno, kaj li ne
êesas plori. Tio datiris tiel lor,ge, gis
fine oni devis preni por li novan in-
struiston, guste studenton de la gim-
nazio, kaj oni komencis preparadi lin
jam por la dua blaso, en tute alia ma-
niero, éar la dua klaso ne estas baga-
telo: por gi oni bezonas jam, krom
matematiko kaj gramatiko, ankatt geo-
grafion kun kaligrafio kaj kun mi ne
scias kio ankorati. Kvankam, por diri
al vi la veron, mi por éio kune ne
donus eé tri spesojn: peceto da tal-
muda komentario estas muite pli mal•
facila ol êiuj iliaj lernajoj, kaj eble
ankatl pli saga... sed kion fari? hebreo
alkutimigis...

Unuvorte, komencigis tuta seriaro da
lecionoj. Li levigas tre frue — la leci-
onoj; li faris la matenan pregon kaj
matenmangon — la lecionoj; la tutan
tagon — la lecionoj. Cis malfrue en
la nokto oni atildis, kiel li tamburas:
„nominativo", „akuzativo", „adicitivo",
„multoblativo"... gi simple skrapas la
orelojn. Kiu pensas pri mango, kiu
pensas pri dormo? „Oni prenis mal-
feliéan infanon", mi diras, „kaj oni
turmentas gin sen kulpo kaj sen kaft-
zo! Ci estas ja vera kompatindajo",
mi diras, „la infano — Dio gardu —
ja malsanigos!" — „Formordu al vi la
langon", diras. Nu, kion vi volas?
li iris ankorati unu fojon al la buêo,
kaj li alportis de êiuj ekzamenaj ob-
jektoj purajn „kvinojn", nenion krom
„kvinoj"! Ne mirinde! 11 havas ja tian
kapon, kian vi ne trovos, se vi ee tra-
veturos tutan imperion; kaj krom tio
tia diligenta, tage kaj nokte li nur
lernadis kaj ripetadis! Sekve estas ja
bone? jes? Sed kiam venis la gusta
tago, oni elpendigis en la gimnazio la
nomaron de êiuj akceptitaj infanoj, —
ni rigardas nia tie ne estas! Ko-
mencigis kriado, ploregado... Kiaraj-
te? tia maljustego! puraj „kvinoj" de
êiuj objektoj! Ha, Si kuros, ha, Si
kuros, ha Si faros tion kaj tion... Unu-
vorte, Si iris, Si iros, si faris tion kaj ti-
on... tiel longe, gis oni Sin petis, kesi
éesu tedi al ili la kapon, tio estas, paro-
lante inter ni, oni Sin simple forpelis.
Jes. Kaj kiam oni Sin fine forpelis, ti-
am Si kun granda ve-kriado enfalis en
la hejman domon: „Ha", Si krias, „kia
patro vi estas! se vi estus", si diras,
„sindonema patro, varma, kiel êiuj ali-
aj patroj, tiam", Si diras, „vi ankau tro-
vus protekton, kiel la aliaj, al, la direk-
toro protekton, konatecon, tion, ali-
on...". Kiel plaéas al vi la virina ideo?
„Cu ne sufiêas", mi diras, „ke mi devas
konstante memori pri la pagodatoj,
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formon kun blankaj butonoL
8) „Melamed" estas persono, kiu instru-

as hebrean lingvon, Biblion kaj Talmudon.
9) Per Ci tiu vorto la rusoj ofte mokas

la hebreojn.
10) Imitata deklinacio de la vorto „Ces-

//) La noto „kvar" signifas „bone'', la
noto „kvin" (plej alta noto) signifas „bon-
ege - .

12) En Rusujo la lernado por la hebreoj
en la nuna tempo estas afero tre malfacila.
En la gimnaziojn kaj en la universitatojn
oni akceptas la hebreojn nur en la nombro
de difinita procento rilate la nombron de
Ciuj aliaj lernantoj. En la pli granda parto
de la lando la lernejoj akceptas hebreojn nur
en la nombro de 3-5 procentoj; en tiuj urboj,
en kiuj la logantaro konsistas preskai1 eks-
kluzive el hebreoj, la gimnazioj akceptas
nur 10 % da hebreoj, t. e. inter 10 lernantoj
oni akceptas nur unu hebreon. Tiamaniere el
Ciuj hebreoj, kiuj volas eniri en gimnazion,
oni povas akcepti nur tre malgrandan par-
ton, kaj dum por du ekzameniganto sufieas,
se li ricevas la notojn „3", el la hebreoj
oni akceptas nur tiujn, kiuj ricevis notojn
la plej altajn („5"), kaj ee inter tiuj perfek-
teguloj oni ankorafi faras elekton.

13) „Goj": ne -hebreo.

pri la foiroj, pri la áuldatestoj, pri la
kambioj, pri la protestoj kaj la diver-
saj aliaj malbenajoj? Eble vi volas,
ke mi farigu bankrotulo pro via gim-
nazio kaj viaj klasoj, kiuj alrampis
al mi jam gis la gorgo?" Vi eble pen-
sas, ke ssi audas, kion mi parolas al
si? Tute ne, nenia atento! Si datiri-
gas sian faradon: ái segas kaj fajlas
kaj boraá- kaj mordetas kiel vermo,
tage kaj nokte, tage kaj nokte. „Se via
edzino", si diras, „estus por vi edzino
kaj via infano estus por vi infano, se
mi havus por vi", si diras, „eé plej
malgrandan valoron, almenall iometan
..." „Kion do", mi diras, „tiam
estus?" — „Tiam", si diras, „vi kuáus
ce mi profunde en la tero, mi vin en-
terigus trifoje éiutage, vi ne povus
eltombigi eé en la tago de la mond-
fina jugo!" Nu, kiel plaéas al vi tia
saluto? Tio estas simple, kiel oni di-
ras, kapti edzon kaj fari al li subitan
banon per sitelo da akvo, pro la Can
ma paco! Kompreneble, mi miaflanke
ankatil ne silentas, ear oni estas ja,
kiel oni diras, nur homo, kaj elu homo
havas ja galon... Forte min envii vi
tarnen ne bezonas, kaj venkis kompre-
neble ne mi, sed ái; éar se „ái" volas,
cu oni povas tiam ion kontratifari?

Unuvorte, kion mi rakontu al vi?
Mi komencis seréi protekton, konate-
con, tion, alion; mi lasis min moki, mi
suferis honton, éar éiu demandas tute
prave: „vi estas, sinjoro Arono, esti-
mata hebreo, vi estas domhavanto, kaj
vi havas nur unu solan filon, kia do
demono vin instigas, ke vi paiku kun
11 tien, kien oni ne devas?"... Nu,
iru, rakontu al ili historion, ke mi po-
sedas propran edzinon — cent dudek
jarojn ái vivu, — kaj ke si enprenis
al si en la kapon frenezan ideon: gim-
nazio, gimnazio kaj gimnazio! Nu,
kio estis plue ? Vi devas scii, ke
mi mem ankati ne apartenas al tro
grandaj mallertuloj, kun helpo de
Dio mi trabatis al mi vojeton rekte
tien, kien estis necese, kaj mi
trafis en la kabineton de la gran-
da sinjoro mem, la gimnaziestro.
Jes Kaj mi sidigis kaj komen-
cis paroli kun li tiel kaj tiel —
mi kapablas, dank' al Dio, paroli kun
granda sinjoro, se mi nur volas, piki
al mi la langon oni ne bezonas. „Kion
vi deziras?" li min demandas kaj pe-
tas min sidigi. Kaj mi respondas al li
mallatite en la orelon : „Plej moáta
moáto", mi diras, „ni estas homoj ne ri-
éaj, sed ni havas negrandan kapitale-
ton kaj unu bonan neordinaran knabon
kiu", mi diras, „volas lerni, kaj mi
volas, kaj mia edzino tre volas..." Ti-
am li denove demandas min: „Kion vi
deziras?" Tiam mi respondas al li de-
nove kaj mi aláovikas al li ankorati
pli proksime: „pleij moáta mato", mi
diras, „ni estas homoj ne riéaj, sed ni
havas negrandan kapitaleton kaj unu
bonan neordinan knabon, kiu", mi di-
ras, „volas lerni, kaj mi volas, kaj
mia edzino tre volas..." kaj mi forte

akcentas la „tre" por ke li min kom-
prenu... Sed li havas ja gojan 13) ka-
pon, tial li ne komprenas, kion mi alu-
das, kaj 11 diras al mi jam kolere:
„kion do vi deziras?" Tiam mi nera-
pide enáovas la manon en la paon,
nerapide elprenas kaj nerapide diras
al li: „pardonu min", mi diros, „ni
estas homoj ne rieaj, sed ni havas
negrandan kapitaleton kaj unu bonan
neordinaran knabon, kiu", mi diras,
„volas lerni, kaj mi volas, kaj mia
edzino tre volas..." Kaj mi prenas kaj
engovas al li kaj premas al li la ma-
non... Unuvorte, li komprenis, kion mi
pensas, kaj li elprenas notlibreton kaj
li demandas min, kia estas mia nomo,
kia estas la nomo de mia filo
en kaj en la kioman klason mi
volas lin enirigi...

(Daiirigota)

4) Starij prigotovitelnij klass (ruse) :
pli progresinta prepara klaso.

5) La sono „je" en la rusa lingvo estas
skribata en multaj vortoj ne per la litero
,je-, sed per speciala litero „jat- .

6) La signo „minuso - iom malpligrandi-
gas la valoron de la ekzamena noto.

7) La gimnazianoj en Rusujo portas uni-
.■101.1■11111M

UNIVERSALA ESPERANTO ASOCIO KAJ LA ESPERANTISTARO

éu leiaJ
ke U.E.A. estas la unusola Esperantista organizajo internacia. kiu sin okupas nur

ui la progresigo de Esperanto, klopodante varbi Ciujn homojn por la lingvo,
sen konsidero pri iliaj opinioj religiaj, politikaj au kiaj ajn, tiel plugante la
grundon, kies rikolto estas disponebla ankafi por la tuta movado!

ke la Ciujara Universala Kongreso, organizata de U.E.A. estas unu el la plej im-
ponaj demonstracioj de la praktika apliko de Esperanto, kaj la Internacia
Somera Universitato en gia kadro senegala manifestacio de la kultura rolo de
nia lingvo ?

ke la pli ol 2000 delegitoj de U.E.A. (kun adresoj en la Jarlibro), kiuj donas siajn
servojn al siaj kunmembroj—Cu persone dum vizito, Cu koresponde—estas io
unika en la mondo kaj pruvas ankorafifoje la solidarecon de la Esperantista familio

ke U.E.A eldonas Ciumonatan gazeton ESPERANTO, kiu estas modelo de lingvo
kaj stilo, kaj informas pri êiuj fazoj de la movado, kaj kiun oni esperas pli-
grandigi kaj plibonigi en la baldana estonteco ?

LA JARLIBRO—Aperas en du partoj ; la unua parto en la printempo kun de-
tala inf3rmo pri la Delegitoj tra la mondo, pri la Esperantistaj organizajoj, eldo-
najoj, gazetoj k.s. kaj multaj aliaj aferoj, kiujn koni devus Ciu Esperantisto. La
dua aperas en la afituno kun informoj pri áangoj en la Delegitaro kaj kun, kutime,
nova fakterminaro. La jarlibro de U.E.A. estas altvalora konsultilo por la prak-
tika Esperantisto.

ESPERANTO—estas la oficiala organo de U.E.A. Gi kutime aperas en la unua
semajno de la monato. En Ciu numero trovigas interesaj artikoloj kaj lastaj
novajoj el la tutmonda movado.

La kotizoj estas : Por Nederlando: Por Belgujo:
Membro kun jarlibro gld. 3.75 B. fr. 50.-
Membro-Abonanto „ „ 140.-
Membro-Subtenanto „ 12.50 „ 180.-
Patrono „ 50.- „ 700.-
Dumviva Membro „ 200.— „ 2800.—
Aligu au realigu kiel eble plej baldan pagante vian kotizon al la Cefdelegito au peranto:
NEDERLANDO : Jakob Telling, Schietbaanlaan 106-a, ROTTERDAM, pek 2426-19
BELGUJO : F. Couwenberg, Koninginnelaan 14, BLANKENBERGE, pCk 4161-35

R.B.L.E., rue General Lotz 106, UCCLE BRUXELLES, pek 13.37.67
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PREMION akiris post n-roj 175/176: s-ro R. Iserentant, el Brugge, por V.E.B.,
kaj por L.E.E.N.: S-ino Dommerholt-Boshof, el Arnhem.
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SOLVOJ

177. vertebrulo, áipveturo, malpermesi,
teretago, sanatorio, vermborita, piedi-
ranto, partopreni, mangokarto, vegeta-
rano, muskaptilo, malkonfesi, stenografi,
korktirilo, koketulino, konkuranto, post-
ranéilo, posedanto, mangrenado, liber-
tempo, komedianto, kompatinda, kargo-
boato, blondulino, graciulino, batalkam-
po, apotekisto, litkovrilo, pensionulo,
kamentubo. Rusto mangas feron, dag-
reno la koron.

178. Hor.: likva, brank, rel, klabo,
estri, se, akaci, ad, vil, ten, mastrum,
gap, emi, ren, astmo, krisp ;

Vert. : Heks, agraf, lev, akra, impeti,
bala, barok, spron, alt, eblec, ronki, situ,
last, emerit, ran, oksid, miopa.

179. KUNMETU

30 natiliterajn vortojn el la 90 subaj
litergrupoj. Iliaj triaj literoj samorde
legataj formas proverbon.

Litergrupoj: ajo, ajo, alm, api, apo,
aro, aro, bro, ciz, dtr, dfr, dli, elt, erna,
erna, ena, eni, eno, ent, eni, erv, erv, eti, fet,
fla, fri, gfr, gno, gul, gvi, igi, igi, igo,
iki, ilo, imi, int, ipo, ist, ita, kap, kci,
kli, kra, kri, kro, kup, kus, lib, mig, neo,
nkm, obs, ole, ono, opl, org, orá, ozp, pav,
pie, pon, pos, pre, pri, pro, rea, reg, sil,
spe, sto, sto, suk, tik, tin, tol, tri, tsi, ulo,
ulo, ulo, uri, urn, tipo, van, vap, vat, vel,
ven, vet.

Klarigo de la sereotaj vortoj: 1. gi
trovigas en lito ; 2. gi sekrecias valoran
fadenon; 3. kelnero ricevas gin; 4. spon-
tanee ; 5. plekti fadenon per speciala ilo;
6. aparato por refreáigi la aeron; 7. esti
bilde resendata; 8. klare determini; 9.
gi estas postlasita de io pasinta. 10. sin
enmiksi; 11. politikisto kontraiianta an-
tatlenirajn partiojn; 12. malcedema per-
sono ; 13. malmilde trafi per piedo; 14.
frapo al ies vizago; 15. li faras stratojn;
16. li ne plenumas oficialan rolon; 17.
áatanta atentigi pri malbonajo; 18. per-
sonoj estrantaj la aferojn de la átato;
19. personoj kiuj adetas kutime de iu
butikisto; 20. antaildirajo; 21. movigi
dank' al vento ; 22. ne seka; 23. libera;
24. malriéulo kelkfoje faras tion; 25.
trafikilo; 26. facile ekbrulanta; 27. pre-
teksto ; 28. fiago; 29. muzikisto; 30. por-
turista presajo.

180. KRUCVORTENIGMO

Horizontale. 1. Oni buterigas gin ;
parto de pregejo(R); pronomo. 2. sto-
nego(R); konfuzaj sonoj (R); eligi nevi-
deble(R). 3. devenanta el malproksima
lando(R); prefikso; kare áati. 4. ame-

rikano(R). 5. sentanta maltrankvilon
pri la fideleco de amato; arbeto kun
pikaj folioj(R). 6. plato el metalo. 7.
strando; sincere respektoplena al Dio(R);
loko en la hatíto, malmoliginta pro fro-
tado(R). 8. parto de vegetajo(R); jar-
kalkulo(R). 9. signo de venko(R); ko-
mencigi(R). 10. ne senpere(R). 11.
levigi kaj mallevigi kiel faras la maro
(R); ekskrementa likvajo(R). 12. frak-
cio ; malbone farita.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

❑❑❑❑❑NI❑❑ E❑
2 ❑❑❑E❑❑❑IE❑❑❑
3 DEMEJECIDEME
4 ❑ IE❑Z❑❑❑❑ 3❑ 111❑
5 DEMELIEMEE13
6 ZEIREMEEDIZER
❑❑❑❑ E❑❑Z❑❑

8 111•31111131111131113
9 EGEMI131111111ECI❑
❑R❑R❑❑❑❑ECIE❑
DEIMEIREZEIEDD

12 ❑ III❑❑ IR❑❑❑❑

Vertikale. 1. io farita el nenio(R);
malgranda tadmento da soldatoj(R).
2. grandega átono(R); birdo(R). 3. el -
peli iun el la patrujo(R); sameco de
sentoj inter pluraj personoj. 4. postuli
tujan agon(R); membro(R). 5. ne pre -
ciza(R); tio per kio oni kolerigas iun.
6. gi gustigas la mangajojn(R). 7. den -
saj akvovaporoj ; neatítentika(R). 8.
komuna diro(R). 9. plenda ekkrio(R);
ekstrema flanko de armeo; malfacile
produkti iun verkon(R). 10. ne per
maáino, sed per la manoj; konjunkcio ;
nombro. 11. en la pasinta tempo; facile
kompreneble; participa finajo(R); 12.
speco de agato(R); konciza.

Solvojn sendu la nederlandanoj al
s-ro G. J. Teunissen, Burg. Tellegen-
straat, 21 hs., Amsterdam-Z.; la mem-
broj de FI.L.E. all de R.B.L.E. al s -ro
F. Couwenberg, Koninginnelaan 14,
Blankenberge, antati la 20/X1/1954.

Anonceto
Joseph Shkabara 2015 Berkeley Ave-

nue LOS ANGELES 26 California,
U.S.A. deziras korespondi kun Flan-
dr(in)o kaj interáanki ilustritajn pat-
kartojn kaj poátmarkojn.

Plaatselijk Nieuws
Den Haag: La Naga Esperanto-Kontakt-

Komitato „H.E.K.K." arangis Esperantan
ekspozicion de la 1 la gis la 18a de septem-
bro kaj Esperantan Forumon je la 20a de
septembro.

La ekspozicio estis malfermata de la ska-
beno de instruado kaj artajoj, S-ro J. van
Zwijndregt, kiu estis akompanata de sia
edzino. En sia malferma parolado la ska-
beno esprimis sian favoran opinion pri Es-

peranto, parte nederlandlingve kaj parte es-
perantlingve. Inter la Ceestantoj estis i.a.
D-ro Ing. M. H. Damme, la estinta gene-
rala direktoro de la poko. La ekspozicio
montris diversajn ajojn, rilate al Esperanto,
i.a. standon de la „K.L.M." kun pluraj
esperantlingvaj brokiroj de tiu Ci asocio.
Ciuvespere estis provleciono, al kiu la pu-
bliko entuziasme partoprenis. Pij ol 1000
personoj vizitis la ekspozicion.

La vespero de la Esperanta Forumo estis
malfermata per kantado de „La Espero",
dum kio anoj de diversaj junularunuigoj
alportis flagojn de diversaj nacioj sur la
podion. La Forumo estis prezidata de S-ro
Maurits Dekker, la atitoro de la teatrajo
„La mondo ne havas atendejon". La anoj
estis S-ino J. Isbrucker, F-ino M. H. Ver-
maas, S-ro A. F. van Haren, S-ro L. G. C.
de Jong kaj S-ro R. van Spronsen. La
Forumo pritraktis multajn demandojn pri
Esperanto. Maurits Dekker i.a. diris, ke
Ceestis prezentadojn de sia teatrajo „La
mondo ne havas atendejon" en la nederlan-
da, sveda, germana kaj esperanta lingvoj.
Dum la esperanta prezentado la pub'iko
reagis same en la samaj momentoj kiel dum
la prezentadoj en aliaj lingvoj. Tio kon-
vinkis lin, ke Esperanto estas samvalora
kiel aliaj lingvoj por esprimi la sentojn kaj
komprenigi ilin unu al la alia. La salono
estis plenplena. La 300 Ceestantoj, inter kiuj
estis multaj ne-esperantistoj, ailskultis kun
granda interesigo.

Mechelen: La sekcio denove vigle ekla-
boris en Ia nova periodo 1954-1955. La
kunsidoj nun okazas Ciusabate de 19.30 gis
20.30 h. en nova ejo: Kafejo „Vondel", an-
gulo Gildenstr. - Zoutwerf kaj gis nun pli
ol dek membroj regule Ceestis. Nova kurso
kun 6 lernantoj okazas en Ia kadro de la
Urbaj Vesperkursoj : Jongensschool, Louisa-
straat.

La Urba Biblioteko eldonis specialan
kvarfolian cirkuleron, sur kiu aperas la aktu-
ala librolisto (pli ol 150 verkoj) kaj plu
aCetos eldonajojn, se la intereso montrigas
sufiCe vigla: Ciu mehlenano do regule men-
du E-librojn !

Verantw. uitgever: Vlaamse Esperan-
tisten-bond Postbus 100, Mechelen en
Ned. Esperantisten-Vereniging LEEN,
Stadionkade 6 Amsterdam Z. - Drukke-
rij Krol, Hoofdstraat 31, Uithuizen ( Ned.)
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