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Pripensu
„La ei suba artikolo, kun iom persona

enkonduko, ŝajnas al ni tamen sufiee
ĝrava por aperi kiel ĉefartikolo en tiu
ĉi numero kaj ni ne dubas ke ĉiuj le-
ganto j bonvolos pripensi iajn konklu-
dojn". N.d.l.R.

La historio instruas al ni, ke malju-
naj, se pli plaĉas al vi, malpli junaj
personoj, ankoraŭ bone povas gvidi
organizon, movadon ktp. Ekzistas ko-
nata nederlanda esprimo: de oudjes
doen het nog goed.

Per tiu ĉi vortoj oni volas esprimi
la ideon, ke pli agaj personoj certe
kapablas fari la samon kiel junaj.
Sed, tiuj ĉi vortoj ne estu la direktivoj
por nia movado. Certe, la ekzistanta
estraro laboras energie. Bone kom-
prenu min, mi ne volas diri ke la est-
raranoj ĉiuj apartenas al la katagorio:
grizharuloj. Certe ne. Tamen, en la
jarkunveno oni aldonis al tiu estraro
personon, kiu jam atingis la aŭtunan
aĝon. Eĉ pli. Kompreneble mi dankas
la membrojn pro la fido kaj faros
mian eblon kontentige labori, sed, pli
bone estus estinta, kiam estus elek-
tita juna persono. Ne nur psike sed
ankaŭ fizike. Por la asocio estus pli
bone.

La fakto estas, ke kaj en nia aso-
cio kaj en la internacia, la gvidantoj
estas grandparte personoj kiuj jam
plurjare postenas, kaj tio ne estas
bona por la interna forto de nia afero.

Nepre necese estas ke nova, juna
sango alfluu.

Eble oni diras ke la maljunaj per-
sonoj havas pli da sperto ol la junaj.
Akceptite. Certagrade oni pravas, sed
aliflanke tiu penso esprimas specon
de inerteco. Kaj tiu inerteco estas
granda malamiko en nia rondo espe-
rantista.

Kelkaj optimistoj jam pensas pri
baldaŭa finvenko de Esperanto. Ti-
am la organizajoj ne plu havos ekzis-
torajton. Tiu ĉi momento ankoraŭ ne
estas videbla.

Multe da laboro estas farenda. d-
am denove ni devas klopodi kapti la
interesiĝon de la „publiko" kaj oni ne

Post la 3a Beneluksa Kongreso

(I'otografaĵo de „Persfotobureau", Utrecht )
Tiu ĉi grupfotografajo de la 3a Beneluksa Kongreso, okazinta en Utrecht dum

la Pentekostaj tagoj, estas ankoraŭ akirebia. Gi reprezentas la kongresanaron
kun, en la mezo de la unua vico. la tri prezidantoj de la organizintaj Ligoj (de
mald.dekstren): S-roj Maur. Jaumotte, prezidanto de R.B.L.E.; Blokker, prezidanto
de L.E.E.N. kun edzino kaj G. Debrouwere, prezidanto de Flandra Ligo. Pli
dekstren estas ankaŭ klare videblaj: S-roj H. Slelens kaj G. Maertens, ĝeneralaj
sekretarioj de Belga kaj Flandra Ligoj kaj tute dekstren: S-ro Koudijs, la vigla
prezidanto de la L.K.K.

	povas postuli ke maljunaj personoj
	

kiamaniere ni povas kapti la junajn
	da ŭre tiel energie laboras kiel junaj 	 personojn por anstataŭi la maljunajn.
	povas fari. Krom tio estas fakto ke

	 4. Por plifortigi nian movadon ne
	junaj. entuziasmoplenaj, entreprene-	 sufiĉas doni kursojn por varbi novajn
	maj homoj disponas pri pli freŝaj ide- 	 membrojn. La interna propagando
	oj. Almenaŭ oni povas atendi tion ! 	 estas egale necesa kiel la ekstera.
	El tiuj ĉi kelkaj pensoj oni povas

	

5. Ni devas klopodi interesigi la
facile konkludi ke la tempo estas ma- junajn membrojn por organizo laboro.
tura por la jenaj pripensoj : 	 Jen kelkaj pripensoj. Solvi la pro-

1. La Esperantomovado nepre be- 	 blemon ne estas facile sed ni devas
	zonas novan sangon, alie, mi timas ke

	 komenci, nun, pripensi la aferon.
	nia movado post ne longe montros

	 Mi ne trograndigis la aferon, mi ne
simptomojn de anemio. 	 estas pesimisto, male. Mi nur konsta-

2. Ni nepre devas konsideri kiama- 	 tas faktojn.
niere ni povas solvi la problemon. 	 Pripensu ilin kaj kiam vi povas

	3. Pli ol ĝis nun la sekciaj estraroj 	 pruvi ke mi eraras, mi estos la unua,
	(pluraj ankaŭ konsistas el ne-junaj

	

kiu ĝojos pri sia malpraveco.
	personoj) sin okupu pri la demando:

	 Edew.
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G. VAN HEEK 1910-1955
Ne estas kutimo festi jubileon 45-

jaran. Sed se okazis forgeso pri ies
25-jara kaj 40-jara, kiel koncerne sam-
ideanon G. van Heek en Hengelo (0)
— la plej malnova esperantisto en la
regiono Twente — certe valoras fari
escepton. Laŭ la Enciklopedio de Es-
peranto s-ro van Heek esperantistiĝis
en 1910. En 1913 li jam estis membro
de L.E.E.N. En 1912 li aliĝis al UEA,
kies delegito li estis de 1920 (aŭ pli
frue?) ĝis nun.

Lia interesiĝo direktiĝis precipe al
praktika agado: la enkonduko de Es-
peranto en la lernejon, la komercon,
la radion ktp. Seriozajn klopodojn tiu-
rilate li ofte subtenis age kaj finance.

La propagandon li ne malatentis.
Li iniciatis la starigon de la grupo
„La Twenta Stelo" (1915), kies prezi-
danto li estis. La nuna loka konver-
sacia societo estas rezulto de lia inici-
ato.

Ankaŭ al tutlandaj entreprenoj li
donis valoran subtenon: sur la paĝoj
aŭ en la kantlibroj de „Holanda Pio-
niro", „Semereto" „Nederland-Espe-
ranto" kaj la „Centra Esperanto-Kur-
so" plurfoje troviĝas lia nomo.

S-ro van Heek nun estas 67-jara, sed
ankoraŭ fervora kaj aktiva. Ni espe-
ras, ke li ankoraŭ multajn jarojn
restos tia.

Verkinto

1286 H. Sienkiewicz
1287 Leo Tolstoj
1288 Karl vanselov
1289 Jack London
1290
1291 Inst. de Statistiko Brazilio
1292 Nico Bulthuis
1293 Lu Sin
1294 Esp. Filmgrupo
1295 Lin Bejii
1296 39a Univ. Kongreso de Esp.
1297 Dro Lapenna
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EI Niaj Sekcio j
Treebeek. Ni povas esti tre kon-

tentaj pri nia aktiva sekcio en Tree-
beek, kiu regule organizas renkonti-
ĝojn de nederlandaj, belgaj kaj ger-
manaj geesperantistoj en sia regiono.
La unua renkontiĝo okazis la Ian kaj
8an de majo ĉijare kaj nun oni inten-
cas aranĝi ion samspecan je la 17a de
septembro venonta, en Brunssum apud
Heerlen, en la salono de „Goffin", Lin-
deplein en la ĉefstrato ĉe la folrejo.
Oni atendas proksimume 150 partpre-
nontojn. La programo mencias sabate
festvesperon kun kafotablo, muziko.
dancado, teatraĵoj, ludoj k.t.p. Diman-
ĉe oni faros promenadon en la ĉirkaŭo
al la „Schutterspark" kie oni povos
uzi la kablovojon al erikej-monto.

Brunssum situas en la centro de la
minregiono kaj havas 25000 loĝantojn
Vizitontoj povas anonci sin ée F-ino
E. Németh, Schuttestr. 30, Brunssum
(L).

* * *

KOMUNIKO
Gianfranco' Guidi, Via Nizza I I Ro-

mo (105) Italujo, serĉas seriozan sa-
mideanon, kiu estas preta interŝanĝi
aron da 50 malsamaj nederlandaj poŝt
markoj kontraŭ sama kvanto da italaj.

Kongresaj Impresoj
La plej nova subtenanto de nia

movado certe estas Pluvius, ĉar li dum
la Pentekostaj tagoj ne verŝis sur nin
la de li tiom ŝatatajn pluverojn.

Efektive, ni havis la veteron, kiun
ni bezonis. Ne tro varma ne tro mal-
varma, kvankam la vento kelkfoje
klopodis malmildigi la sunradiojn.

Tiujn ĉiutagajn pensojn pri la vete-
ro mi esprimas, ĉar la sukceso de
kongreso parte dependas de la vetero,
kvankam la organizintoj de kongreso
neniel povas influi la veteron.

Kunveni en tropika temperaturo ne
estas bagatelo.

Do pri tiu punkto de la programo
la kongresanoj povis esti kontentaj.

Kaj la aranĝoj faritaj de homaj
fortoj ĉu ili ankaŭ estis konforme al
la atendoj de la kongresanoj. Ĉ;enerale
jes.

Intence mi skribas ĝenerala, ĉar
ĉiam estas grumblantaj homoj, kiuj
fakte ne pensas pri la multe da labo-
ro, necesa por glate funkciigi la sin-
sekvajn partojn de la kongreso. Mul-
te da cerbumado antaŭiris la efekti-
viĝon. Mi povas juĝi pri tio, ĉar mi
mem jam kelkfoje „hakis per tiu ĉi
hakilo" (permesu al mi tiun espri-
mon.)

Jam enirinte la kongresurbon oni
povis konstati ke la L.K.K. ne nur
pensis pri la kongresanoj mem, sed
ankaŭ zorgis ke „la publiko" povis
vidi kio okazis. Fiere flirtis la verd-
stelaj flagetoj sur la aŭtobusoj kaj
memorigis al ni la 39an U.K. de la
pasinta jaro. Dum tri tagoj ili ates-
tis ke la vcrdstelanoj ĉeestis en la
urbo por priparoli aferojn kaj ĝui
distrajojn.

En la akceptejo oni tuj sentis la
konatan sferon propra al niaj kon-
gresoj, ĉu internaciaj, ĉu naciaj. Dek-
stre kaj maldekstre manpremado, ga-
jaj ekkrioj de renkontiĝo. Malnovaj
kaj novaj amikoj. Efektive la vera

AL ANNO KALMA

Pende, plore, pezakore
NI adiaŭ diras;
Kaj ni veas sensonore,
Ke vi jam foriras.

Tute rnute, lastsalute
Staras ĉe la ĉcrko
Ni, pensante plorreglute
Pri 1' farita verko.

Firme, forte, feramane,
Helpe kaj sugeste
Staris vi samideane
Sur posten' modeste.

('gave, brave, ĉiam prave.
Age kaj parole,
Via bildo staras save
Antaŭ ni simbole!

G.J.G.

sfero esperantista !
Flanke de la akceptejo estis granda

salono en kiu la jubileanta societo, re-
prezentata de la estraro, akceptis la
multajn gratulojn. Ne nur vortoj, sed
ankaŭ floroj atestis la varmajn sim-
patiojn de la vizitantoj por la festulo.

Speciale menciinda estas la „ora
gratulo" de niaj Belgaj amikoj.

Sprite, kiel ĉiam, sincere kaj entu-
ziasmoplene, la prezidanto de la Belga
Ligo gratulis L.E.E.N. Sed, vortoj ne
sufiĉas, li diris, kaj li enmanigis al la
prezidanto de L.E.E.N. oran medalon,
speciale faritan por tiu ĉi okazo.

Kompreneble la kongresanoj restis
longe en tiu jubilea sfero al kio multe
kontribuis la malavara regalo de Ia
„festporko". Estis vere grandioza!

Same la posta akcepto fare de la
urbestro.

Simpatiaj vortoj de la urbestro.
Dankesprimoj de la prezidantoj (Ne-
der]. kaj Belga). Tre lerte la prezi-
danto de L.E.E.N. enŝovis en sian
clankvorton iom da propagando. Grav-
mienaj pedeloj envenis kun la „honor-
vino" kun aldonaĵoj kaj baldaŭ la
salono bluil;is pro la fumo de la ciga-
roj kaj cigaredoj. Gaja, amuza senĝe-
na estis la posta babilado inter la ur-
bestro kaj la akceptatoj.

Kongreso ne nur estas amuzajoj,
kvankam pluraj esperantistoj venas
al kongreso ĝuste pro ili. Bedaŭrinde,
ĉar la aferoj estas grava pumkto de
la tuto.

Seriozaj aferoj devas esti pritrak-
tataj.

Tio okazis la duan tagon. Ne estas
la tasko de iu, kiu nur volas doni
kelkajn ĝeneralajn impresojn pri la
tuto priskribi ilin detale. Sed mi povas
sciigi ke tiu parto ankaŭ restis en har-
monia sfero. La kunvenintoj ne daŭre
severmiene aŭskultis aŭ pritraktis la

Estrarkunveno de la 10.7.1955.
La estraro kunvenis en Gent por

priparoli La. la financan situacion, la
planojn por la nova laborsezono, kaj
precipe la voĉdonadon pri nova statuto
de U.E.A.

aferojn. Kelkfoje aŭdiĝis gaja rido aŭ
spritaj rimarkoj. Ne mankis en tiu
ĉi kunveno la trafaj vortoj de la nes-
toro cie L.E.E.N.

Pri la diversaj distraĵoj mi bedaŭr-
inde ne povas juĝi plene.

Sabatvesperon la kongresanoj ar-
iĝis en la granda salono de Kunsten
en Wetenschappen kaj interesplene
aŭskultis la ĉarmajn kantojn kaj ga-
jan skeĉon. Kompreneble oni ankaŭ
dancis. Kongreso sen balo ne estas
kompleta.

Dimanĉvesperon estis la kulmino de
la distra parto. Oni certigis min ke
la prezentadoj estis altnivelaj kaj ple-
ne kontentigis la aŭskultantojn. Ver-
dire, estis pura artvespero, kiu certe
imponis la ĉeestantojn kaj postlasis
pripensindajn memorojn.

Kaj, kiom la ekskursintoj ĝuis Mar-
don !

Mi vidis Ia alvenon de la feliĉuloj.
Lacaj, polvkovritaj (eĉ grasmakuli-
taj 1 ili alvenis, sed ne gravis, ili
multe ĝuis la belan naturon en nia
lando.

Kaj la fino venis.
Denove dankesprimoj, kuraigaj

vortoj, invito al Gent por la sekvonta
jaro. Denove manpremado, „ĝis revi-
doj" k.t.p. k.t.p. La tria Beneluksa
kongreso estas historio.

Neforgeseblajn tagojn ni pasigis en
Utrecht, kies Domturo (feliĉe el pa-
pero) ornamis kelkajn tagojn la kon-
gresanojn.

La L.K.K. meritas la dankon de ĉiuj.
Multe ili faris por ke la kongresa-

noj povu esti kontentaj. Kaj ili certe
estis. Nenian plendon mi aŭdis. Nur
gajaj, bonvolaj vizaĝoj montriĝis. La
nerimarkeblaj malglataĵoj estis solvi-
taj en bona harmonio.

Resume: L.E.E.N. festis sian 50-
jaran jubileon dece, digne, entuziasme,
tutkore. Mallonge: bonege !

Laŭdon al ĉiuj, kiuj kontribuis al ĝi!.

Edziyo.
Nia amiko E. Debaets, fervora mem-

bro de sekcio Brugge, edziĝis la 17.5.
1955 al F-ino M. Janssens, el Blan-
kenberge; ni kore gratulas.

S-ano Debaets, kiu laboras en ofi-
cejo de „Gevaert" en Mortsel, baldaŭ
translogos al Antverpeno, tiel ke
Flandrema grupo pliriĉiĝos je aktiva
kaj agema membro.

Familiaj membroj.
S-ino Van Tuyckom, kiu gajnis la

duan premion en la loterio de la en-
loĝantaj membroj, estas petata konigi
al la sekretario, kian verkon ŝi elektas
el la jenaj: Kvaropo — Tipoj kaj as-
pektoj de Brazilio ---- Saltego trans
jarmiloj.

La estraro de Flandra Ligo deziras
ai ĉiuj geanoj ĝojigan kaj agrablan
libertempon. ***

La sekretariejo estas fermita pro
libertempo de la 1-a ĝis la 16-a de
Aŭgusto.

**:5
Leuven.
Op 17 April j.l. hield de Koninklijke

Oudleerlingenbond van de Broeders
van Liefde zijn trimestriële vergade-
ring, waarop als spreker was uitgeno-
digd Dr Theo van Gindertaelen, die
een uiteenzetting gaf over de taalpro-
blemen in het internationale leven.

Op objectieve doch overtuigende wij-
ze toonde spreker de vele moeilijkhe-
den aan, die het gevolg zijn van de
talenverscheidenheid. Nadien wees hij
op de voordelen van het Esperanto en
op de reeds bereikte practische re-
sultaten.

Deze spreekbeurt werd met veel
aandacht gevolgd door een talrijk pu-
bliek. De Voorzitter van de Bond, de
Heer A. Dewit, Inspecteur van het
Technisch Onderwijs, sprak zich on-
voorwaardelijk uit voor het Esperanto
en de beslissing werd genomen na het
jaarlijks verlof een cursus in te rich-
ten.

ANONCO.
S. VOLKOVA, Norsdni Trida 25,

RYMAROV, Ĉehoslovakio, 22-jara ofi-
cistino, deziras korespondi.

Flandra Ligo Esperantista.
Postbus 100, Mechelen

Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdalenastraat 29, Kortrijk.
Sekretario: Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, St.-Kruis, tel. 33445 (duurt ta 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

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

Alg. Secretariaat, schr. cursus voor beginners en uitleendienst :
Mej. A. C. H. van den Beek, P. C. Hooftstr. 90, Amsterdam-Z.
Aden. Ned. Esp.: 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-ĉefd. F. Weeke, Zwolseweg 172 A, Diepenveen. Postrek. 22075.
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Limdato: post 30 junio LKK NE PLU AKCEPSAS ALIGOJN ;
post 30 junio LKK fermas siajn kantojn. NE PLU SENDU MO-

NON. Krome ne plu mendu litojn kaj ekskursojn.

Specialaj kartoj: Kiuj venos al Bolonjo ne antaŭe aliĝinte al  la kongreso,
povos aĉeti ĉe la Kaso (la Universitato) SPECIALAN

KONGRESAN KARTON sen numero. Personoj, kies aliĝo ne atingis
LKK antaŭ la fino de junio, devos uzi tiun rimedon do partopreno en la
kongreso. Kun la karto LKK donos ankaŭ Kongresan Libron kaj insignon

Kongresa Libro estas sendita al ĉiu aliĝinto meze de junio.

Statistiko : Argentino 1, Aŭstralio 2, Aŭstrio 25, Belgujo 17, Brazilo  3, Bri-
tujo 87, Cipro 1, einujo 1, Danujo 44, Egiptujo  1, Finnujo 50,

FRANCUJO 287, Germanujo 124, Hispanujo 8, Indonezio 1, Irlando 3, ITA-
LUJO 294, Izraelo 2, Japanujo 1, Jugoslavio 94, Kanario 1, Kubo 1, Maroko
24, Nederlando 156, Norvegujo 39, Novzelando 3, Portugalujo 6, Sarlando 2,
Sudafriko 1, SVEDUJO 162, Svislando 33, Turkujo 1, Urugvajo 3,  Usono 15,
Venezuelo 1. Sumo el 34 landoj 1494. Interesaj ciferoj : nemembroj de
U.E.A. 28 010 ; instruistoj 18 010 ; dommastrinoj 13 010 ; oficistoj 7 0/0 ; studen-
toj 6 o/0 ; gejunuloj sub 20 jaroj 7 0/0 .

Nomo de la LKK
Mason Stuttard, K.K.S.

Kiel rapidigi la enkondukon de Esperanto jam nun?
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Originalaj Poezioi

En la nuna situacio de nia movado
multaj esperantistoj ofte pensas, ke
la ĝenerala enkonduko de Esperanto
estos farata de ne-esperantistoj ekz.
de registaraj instancoj, kaj ili tute ne
atentas kion ni esperantistoj jam nun
povas fari por rapidigi tiun enkondu-
kon. Tial ni volas en ĉi tiu artikolo
priparoli kelkajn punktojn, kiuj eble
en tiuj rondoj aŭ grupoj esperantistaj
povos esti diskutataj antaŭ ol la pro-
pagando en la venonta vintra sezono
komenciĝos.

TURISMO. Unu el la plej gravaj
terenoj sur kiu jam nun Esperanto
estas ultiligebla certe estas la turismo,
ĉar vojaĝante al eksterlandoj oni tuj
sentas la ĝenon de la lingva diverseco.
Tiel ni direktu nian atakon al la tu-
rismo en la plej vasta senco, ĉar li-
gitaj al la turismo estas diversaj en-
treprenoj: vojaĝoficejoj, hoteloj, ban-
koj kaj rnonŝanĝejoj, muzeoj kaj alj-
aj publikaj vidindajoj en diversaj ur-
boj, aŭtobusentreprenoj, tramoj, poŝt-
oficejoj, informoficejoj, fervojoj k.t.p.
Por racie kaj praktike prilabori c':i tiun
vastan terenon la esperantistaro kln-
podu ĉu individue, ĉu grupe ĉu pere
de landaj asocioj iom post iom efek-
tivigi la jenajn punktojn:

a. kolektado de adresoj de supreno-
mitaj instancoj, kie oni jam nun apli-
kas esperanton, kaj eldono de tiu adre-
saro serve al alilandaj esperantistoj.

b. kontakti kun la estroj de la di-
versaj entreprenoj nomitaj por inte-
resigi ilin pri Esperanto por ke ili
mem aŭ eventuale iliaj personaroj ler-
nu la lingvon kondiĉe ke ni kiom eble

plej multe direktos alilandajn espe-
rantistojn al iliaj entreprenoj. Por pli
bone klarigi nian intencon ni volas
iom pli detale priparoli kelkajn el la
supro nomitaj lokoj.

1. La Stacidomo.
Speciale en kaj ĉe la stacidomoj en

grandaj urboj funkcias diversaj ofice-
joj. Ĉu ne estus dezirinde ke en kun-
laboro kun niaj samideanoj fervojis-
toj ni petu la direkcion fervojan ke ĝi
permesu al esperantoparolantaj ofi-
cistoj meti dum la dejoro ŝildeton kun
la surskribo „Oni parolas Esperan-
ton" ĉe la giĉeto kaj ke tiuj oficistoj
portu nian insignon? Samtempe ni po-
vos fari klopodojn en tiu direkto ĉe
la oficejoj de virina protektado, junu-
larsocietoj, la firmaoj kaj magazenoj
kaj gazetkioskoj, kiuj havas sian ko-
mercon en la stacidomo aŭ tuj apude.

2. IIoteloj.
Oni sendu al ĉiuj hoteloj cirkuleron

en kiu oni unue informu pri Esperan-
to. Plue oni faru demandojn en ĝi al
la hotelestroj. Jen kelkaj demandoj
aplikehlaj :
?. Cu la hotelestro scias Esperanton?
ĉu unu aŭ pli el la servistaro?
2. ĉu la hotelestro aŭ la servistaro
volas partopreni kurson pri Esperan-
to?
3. ĉu la hotelestro estas inklina ak-
cepti delegacion de la esperanto-mo-
vado por priparoli diversajn punktojn
rilate al esperanto?
4. ĉu la hotelestro permesas, ke Es-
peranto-gazetoj kaj fa]dfolioj estu me-
tataj sur la legotabio?

Se iu hotelo en io ajn volas kun-

Famkonata esperantistino
Sendube multaj samideanoj ne scias

ke ankaŭ la plej fama franca piloto,
Maria Marvingt, estas esperantistino.
Kaj - tio certe estas speciale grava -,
aktiva propagandistino. Kvankam ŝi
jam havas pli ol 80 jarojn, ŝi estas
ankoraŭ sana kaj viva tiel, ke ŝi an-
taŭ nelonge ĉiutage biciklis de Parizo
al Versailles ! Si posedas 17 interna -
dajn ĉampion-atestojn kaj la francan
orclenon „Honora Legio". Jam en
1910a ŝi akiris la flugdiplomon kaj
verŝajne ricevos ĉi tiun semajnon (aŭ
jam ricevis) la ateston de helikopter-
piloto ! Ŝiajn verkojn pri aviado oni
konsideras la plej bonaj el 1948-1949.
Kiam vivigis nia movado la konata
francino lernis en tre mallonga tempo
nian lingvon kaj baldaŭ fariĝis ne-
lacigebla propagandistino. Iam ŝi or-
ganizis grandskalan viziton de miloj
da samideanoj al Roma. Dum la ak-
cepto de Papo Pio XII lia Sankta
Moŝto alparolis la vizitantojn en Es-
peranto (laŭ nia scio la nura Papo,
kiu praktike uzis nian komunan lin-
gvon, kvankam la internacia katolika
movado ĝuis aprobon kaj helpon de
aliaj, ekzemple de Papoj Pio X, Bene-
dikto XV kaj Pio XI).

Ankaŭ nun Maria Marvingt mon-
tras vivan intereson en la evoluo de
Esperanto. Ni estu fieraj pro la fak-
to, ke tia inteligenta virino apartenas
al nia anaro !

W.K.

labori, ni, niaflanke, promesas direkti
la Esperantistojn eksterurbajn al ĝi
Tiel havigante klientojn al la hoteloj,
ni estas konvinkitaj, ke el la kelkcen-
toj da hoteloj kelkaj respondos favore.

3. Banko aŭ monŝanĝejo.
Ni serĉu bankoficiston, kiu scias Es-

peranton. Interkonsente kun li ni petu
la direkcion, ke li povu servi la Espe-
rantistojn kiam ili venas. Al tiu ban-
ko aŭ monŝanĝejo ni direktos la Es-
perantistojn.

4. Poŝtoficejo.
Ĉe la poŝto estas permesate al es-

perantisto-oficisto pendigi dum siaj
dejorhoroj tabuleton kun la surskri-
bo : „oni parolas Esperanton". Ni po-
vas fari propagandon ĉe la poŝtofi-
cistoj. Ili estas facile atingeblaj mal-
antaŭ siaj giĉetoj. Ĉi tiu laboro po-
vos eble bone esti farata en kunlabo-
ro kun la asocio de la poŝtistoj-espe-
rantistoj.

5. Restoracio aŭ Kafejo.
Ekzistas kelkaj restoracioj kie la

menuo estas havebla en Esperanto. Ili
devas esti pli konataj de la lokaj Es-
perantistoj. Plue oni povas instigi tie
la servistojn lerni la lingvon. Oni
ankaŭ povas peti la estron meti tabu-
lon kun la surskribo: „Menuo en Espe-
ranto havebla" ĉe la fenestro.

Jen karaj gelegantoj jam kelkaj

PRINTEMPO
EN LA MOZA VALO

la Mozaj
rozoj
prezentas
talentojn
per skizo
ĉiza.

Alaŭdo
aŭdas
la juron
murmuran
de flama
am',

dum knabo
rabas
la buŝon
tro ruĝan
de tima
in'.

Mateno
prenis
koloron
plej gloran
laŭ ĝusta
gust',

Mozfluo
luis
tualeton
koketan
por vala
bal'.

Dc mia taskigo vi nur anarkias
irante laŭvole kaj sen disciplin' ;

-vin gvidas kaprico kaj vi fantazias
sen zorgo pri difino, lasi stulta kombin'.

Ĉu vi do imagas ke tiel vi povos
ĝis !iro de vivo en plena liber'
disvagi senorde, ke mi eĉ ne provos
batali kurOe ĝis via konker' ?

sugestoj kies efektivigon ni jam nun
povas klopodi akiri, sed estas ankoraŭ
multaj aliaj temoj, kiujn ni pro spaco -

manko ne povas mencii. Ĉiu kiu iom
pripensas la aferon certe mem povos
trovi ankoraŭ aliajn eblojn. Ni pro-
ponas ke ĉi tiuj ideoj estu diskutataj
en niaj lokaj grupoj kaj estrarkunve-
noj. Intertempe ni jam komencu la
agadon en la praktiko. Ni superŝutu
la homojn per Esperanto-reklamiloj.
Ni ataku kune bastionon post basti-
ono !

Esperanto en la butikoj ! Esperanto
-en la oficejoj ! Esperanto en la hotel-
•oj ! Esperanto en ĉiuj turistejoj.

Por ni la urbon !
Por ni la landon !
Por ni la mondon ! ! !

Tensen.

de Claude Piron

ke ĉiam mi lasos vin sen kontraŭstaro
miksiyi senĝene por via amuz' ?
Nun estas finite, ho mia hararo.
mi tondos vin tute se daŭros konfuz'...

KAPTURNR O

Tiome turniĝis
la tero
de ĝia naskiĝo

kaj kun ĝi turniŭis
homaro
pli ol laŭ sufiĉo 1

Do kial vi miras
pri 1'vero
en tia kondiĉo

ke iom deliras
homaro
pro kapoturniĝo'•

LULHANTO

Ekdormu do, frateto.
Ne pensu plu pri ĝi.
Ekdormu en kvieto
Kaj zorgu nri neni',

Forgesu pri ruino,
Forgesu pri la bomb'.
Ne ploru pri patrino,
Ne pensu pri la tomb',

Foriris la soldatoj.
Mutiĝis la pafil',
Nun renas sur la stratoj
Denove la trankvil'.

LINGVAJ RESPONDOJ
VIVANTA LINGVO.

Toto grumblas dum li faras sian
taskon pri angla lingvo :

Mi demandas al mi kial oni devigas
min tion lerni !

Kaj lia patro severe riproĉas :
Stultulo ! Vi devas lerni tiun lin-

gvon : la duono de la mondo ĝin pa-
rolas.

Nu, rediras Toto, ĉu vi ne trovas ke
tio jam sufiĉas ?

SANCULOJ.
La ekzamenanto : Kian suprecon

havis la Romanoj super ni ?
La studento : He... He... ili ne be-

zonis lerni la latinan lingvon !

NOVA LINGVO.
Sinjorino Novriĉulino gastaceptas.

Si prezentas sian junan filon al ami-
kino :

Jes, li jam lernas algebron....ĉu ne,
Toto? Parolu iom al sinjorino en al-
gebro !

Ekdormu, frato kara.
Forgesu pri la lac'.
Disfalis temp' amara,
Hodiaŭ estas pac',

Se paĉjo kun .,adiaŭ"
Foriris en maten',
Forgesu ke hodiaŭ
Ne eblas plu reven',

Nur sonĝu pri insuloj
En suna malproksim'
En kiuj por etuloj
Ne plu ekzistus tim'.

Vin lulas anĝeikanto
El ora paradiz',
...Neveras, ke lulanto
Frosttremas sub ĉemiz'...

Claude Piron

La valo
pala
surmetis
kviete
la veston
festan,

kaj majo
gaja
traboris
multliora
la vojon

ojan.

Salika
diko
sin fleksas
branĉtekse
kun plora
kor',

feliĉa
fiŝo
petolas
scivole
el ronda
ond'.

Dimanĉa j
branĉoj
aldonas
burĝonojn
al havo
rava,

AVERTO

VERDLANDO VOKAS
Sciigoj kaj petoj:
Radio Rio de Janeiro. - Gis nun ni ne sukcesis aŭdi la sud-amerlkan stacion,
eble pro malfavora situo aŭ ne sufiĉe bona ricevilo, sed laŭ „Esperanto", la organo
de U.E.A., ĝi estas aŭdebla bone en Eŭropo, almenaŭ ĝia mallonga ondo.

Bonvolu tial aldoni al la listo:
SABATE:
09.30-10.00 Rio de Janeiro, 30,7 m.: K kaj I.
Ankaft I.K.O.R. dissendos en Esperanto! Atentu ankaŭ pri alia grava aldono :
DIMANCON, la 21-an de aŭgusto 1955-a :
18.10-18.45 Hilversumo II, 298, 188 m., I.K.O.R.: Kantada diservo en preĝejo en

Vlaardingen. Meditados pastro H. Onstein el Hilversumo ; solkantos
s-ino Jelly Koopmans-Schotanus el Hilversumo.

Informojn pri Esperanto-radio-dissendoj sendu ne nur la radiostacioj, sed ankaŭ
la radio -geaŭskultantoj al : S- S. de Jong Dzn, Radio-Servo N.C.K.E., Waltaweg 3,
TJERKWERD bij BOLSWARD (Frislando), Nederlando.



KOMUNIKOJ DE LA LIBRO -SERVOJ
Reaperis grava libro :
Fundamenta Krestamatio de L. L. Zamenhof gld. fr.
Klare presita, tuttole bindita 10.75 135.-
Fundamenta Krestomatio (broŝurita) 10.50 85,-

Mendu ĉe :
Libro-Servo LEEN, Pythagorasstraat 122, Amsterdam

Flandra Esperanto Instituto, Blankenbergse Steenweg 72, Brugge

6 FLANDRA ESPERANTISTO

ROTERDAMA ESPERANTO- KOMITATO
INTERNACIA Kil LTURA SEMAJNO

,,Nederlando, dek jarojn post la liberiĝo"

LA STUDANTO
Jen la ĝustaj vortoj de

Ekzerco 24 A:
1: supujo en la teleron (direkta aku-
zativo!) per kulerego; kulero. 2. tel-
ero per forko. 3: cinamujo aŭ cinam-
ŝutilo (post la prepozicio „el" neniam
direkta akuzativo!) ; sukerujo. 4 :
buterujo; salujo; ovingo. 5 : taso ;
kulereto aŭ kirlilo ( bastoneto el
ligno, vitro aŭ kano). 6: glaso. 7:
borilo; martelo (ne: martelilo, ĉar
la verbo „marteli" devenas de la sub-
stantivo „martelo" kaj ne inverse!).
8: kombilo; broso (la verbo „brosi"
devenas de la sustantivo „broso"!).
9: senŝeligilo (speciala ilo por tiu
laboro) aŭ tranĉilo; razilo. 10: flug-
iloj; flugmaŝino aŭ aviadilo aŭ per
helikoptero.

Jen la ĝustaj formoj de la verboj en
Ekzerco 23 B :

1: bezonis. 2: difektiĝis (ne: estis
difektata, ĉar oni ne povas indiki la
subjekton de la koncerna aktiva fra-
zo). 3 : povis ripari. 4 : konsilis ;
riparigi ( igi ripari). 5 : estis
okupataj. 6: devis atendigi ; decidis
(ne: decidiĝis; ĉi tie la sufikso „-iĝ-"
estas tute superflua) ; aĉeti. 7: adapt-
iĝis („adapti" estas transitiva verbo,
kiun ni netransitivigas per la sufikso
„-iĝ-"); montriĝis (same). 8: volis
ŝanĝi ( transitiva verbo, kiu do ne
bezonas la sufikson „-ig", se la
subjekto de la frazo mem zorgas pri
ŝanĝo ; petante iun alian ŝanĝi la
pantalonon, la edzino ŝanĝigus ĝin);
li ne volis ŝargi (transitiva verbo).
9: ŝanĝis (ŝi mem faris tion) ; la
pantalono estis ŝanĝata. 10. estis sur-
metata (ne: surmetiĝis, ĉar estas
konscia ago de persono, kiu estus sub-
jekto de la koncerna frazo en la akti-
va voĉo); atingis.

NOVAJ EKZERCOJ :
Ekzerco 25 A :

Tien, kie estas streketo, metu la
sufikson „-aĵ" aŭ „-ec-" kaj finajo(j)n:

1: Dentdoloro ne estas agrabl-. 2:
La malegrabl- de tiu stato ankoraŭ
pligrandiĝas, kiam aperas dik- sur la
vango. 3: Tia ŝve.l- ne pliigas la bel-
de la vizaĝo. 4: La dik- de la ŝvel-
dependas de la inflamo aŭ absceso.
5: Kun tia neordinar- oni iras al
dentisto. 6: Li prenas la neces- kaj
esploras la kaŭzon de la strang-. 7:
En unu mueldento estas kav-, el kiu
falis la plomp-. 8: La dentisto kon-
trolas la alt- de la temperaturo. 9:
En tiu momento multaj preferus for-
kuri kun granda rapid-. 10: Tial la
dentisto kelkfoje havas malfacil-
kun siaj pacientoj.

Ekzerco 24 B :
Uzu ĉi-subajn vortojn en po unu

frazo, el kiu evidentiĝu, ke vi bone
komprenas la signifon :

1: akordi. 2: agordi. 3: adepto. 4:

Aliĵo a.Z la tuta semajno ankoraŭ
estas ebla. Kotizo: 100,- n.gld. Espe-
rantistoj bonvolu anonci sin ?e la
sekretariino de R.E.K., F-ino A. C.
OBBES, Boezemlaan 24b, Rotterdam-

PROGRAMO
22/7 VENDREDON. Dum la tago al-

venado de la gastoj.
VENDREON VESPERE. 20.00 h.:
Interkonitiĝa Vespero (Aranĝo
A). Kunlaboros per programeroj
lokaj esperantistoj.

2317 SABATON ANTACITAGMEZE.
9.00 h.: A•ŭtobusa ekskurso tra
Rotterdam, „Opbouwrit" (Aranĝo
B). Apartaj partoprenantoj kaptu
nian aŭtobuson je la 9.15 h. ĉe la
R.E.T.-kiosko, Weena. Sekvos ŝ•ip-
ekskurso sur le rivero MAAS (A-
ranĝo C) . Apartaj partoprenantoj
atendu la konferencanojn je la
10.45 h. ĉe „SPIDO", Willemsplein.
13.00 h.: Panm.an'o.
SABATON POSTTAGMEZE:
14.00 h. Solena Iinaŭguro (Aran-
go D), en ĉeesto de aŭtoritatuloj.
Pianludo de F-ino H. NISSINK,
profesia pianistino. - Parolado
pri „E 55" de S-ro J. B. TH.
SPAAN, Cefo de Informado de

adopto: 5: agnoski. 6: akapari. 7:
akiri. 8: akcepti. 9: akceli. 10: amputo.

Ekzercojn korektotajn gelegantoj
sendu al la kompilinto de la rubriko :
S. S. de JONG Dzn., Waltaweg 3,
TJERKWERD bij BOLSWARD (Fris-
lando), NEDERLANDO.

Alvoko
La L.E.E.N.-sekcio „Unesco" en .

Krommenie aranĝos por la tria fojo
internacian ferio-semajnon kiu okazos
de la 14a - la 22a de aŭgusto 1955.

Proksimume 40 francaj geesperan-
tistoj kaj kelkaj esperantistinoj sve-
daj partoprenos en ĝi. Por ke la est-
raro povu aranĝi taŭgan programon,
kiu diferencas de la antaŭaj ĝi petas
la kunlaboron de eventualaj Esperan-
to-artistoj kaj speciale ĝi volonte dis-
ponus pri Esperanto-konferenciisto. In-
teresiĝantoj bonvolu sin turni al la
sekratriino S.ino J. A. v. cl . Meulen-
v. Harten, Popelstr. 13, Krommenie,
kiu volonte donos pliajn informojn.

„E 55". - Hisado de la flagoj. -
Komuna promen-ado sur la belega,
vasta tereno de la Konferencejo
„De Tempel".
16.00 h.: Teo.
16.30 h.: Jarkunveno de Universa-
la Ligo (ankaŭ ne-U.L.-anoj povos
ĉeesti). Parolos ^'.a. S-ro ANDRE-
0 CSEH.
18.00 h.: Vesvermanho.
SABATON VESPERE.: 19.30 h.:
Kultura Vespero ( Aranĝo E) .
Kantos S-°no J. KOOPMANS-
SCHOTANUS. - Deklamos S-ino
A. KOOY-van HOLST. - Kunla-
boros S-ro E. LAURIE, fainkonata
brita magiisto. - Rapiddssegnos
F-ino NELLY BOETERS, talenta
filino de la artisto Rodi Roeters.

24/7 DIMANCON ANTA[:ITAGMEZE.:
Libera.
DIMANCON POSTTAGMEZE.:
(Aranĝo F) : 14.00 h. Prelego kun
pianludo kaj diskoj: „La. Neder-
landa Muziko depost 1920", de
Mag. J. VAN DER MEER ; fama
nederlanda m.uzikologo kaj kon-
servisto de la muzik-sekcio de la
Haga Urba Muzeo.
15.30 h.: Teo.
16.00 h.: Prelego de D-do H. J.
NANNEN, licea profesoro pri art-
historio, pri „La Nederlands• Pen-
troarto, kiel yi manifestinas en
la muzen „Mauritshu•is" kaj en la
ekspozicio „Arttrezoroj el Neder-
landaj Kolektoj" en la muzeo Boy-
mans". Kun multaj lumbildoj.
18.00 h.: Vespermanjo.
DIMANCON VESPERE.: 19.30 h.
Arango G) : Komuna vizito al „E

55" kaj al iia unika, fantazie lu-
migita amuzejo „UNIFESTI".

25/7 LUNDON.: 9.30 h. (Aranĝo H) :
Prelego „La Prizorgo de la Neder-
landa Popolsano", de D-ro W.
HOLZENSPIES, lerneja kuracisto.
11.00-17.00 h.: (Aranĝo K) : Komu-
na vizito al la ekspozicio „Arttre-
zoroj el Nederlandaj Kolektoj" en
Muzeo Boymans kaj vizito al mul-
taj pavilono j de la plene funkci-
anta „E 55", i.a. al tiu de la Po-
polsano.
Panmango sur tereno de .,E 55".
18.00 h.: Vespermango.

LUNDON VESPERE.: (Aranĝo
L) : 19.30 h•. Prelego pri la konata
in ieniera verko „La sekigo de la
Suda Maro", de Inĵ. J. R. G.IS-
BRUCKER, Prezidanto de la A-
kademio de Esperanto. Sekvos
filmprogramo: „Tero el Maro";
„Nederlando, Lando kaj Popolo";
„Tiel Dailrigu" (Houën Zo) ; „Li
Ŝi kaj la Mondhaveno".

26 7 MARDON ANTAtITAGMEZE.
(Aranĝo M) : 10.00 h. Prelego „La
Nederlanda Folkloro" de S-ro A.
BLOEMENDAL. - 11.00 h. Paro-
lado pri Hago kaj la liliputa urbe-
to „Madurodam".
13.00 h.: Tagm•anr;o.
MARDON POSTTAGMEZE KAJ
VESPERE. 14.00 h. (Arango N) :
Aictobusa veturo tra la fama leg-
omkultura regiono „Westland" al
Hago. - Vizito al la Muzeo „Mau-
ritshuis". - Restado kaj panman-
fgo en la famega ĉemara banloko
Scheveningen. - Vizito al la fa-
bele lumigita liliputa urbeto „Ma-
durodam".

27/7 MERKREDON ANTA17TAGME-
ZE. (Aranĝo 0): 9.00-12.00 h.
vizito al aliaj partoj cle „E 55".
13.00 h.: Tagman7o.
MERKREDON POSTTAGMEZE
KAJ VESPERE: (Aranĝo P) :
13.45 h. Prelego „Akvomctnko en
Akvolando" de D-do G. F. Mak-
KINK, ligita al la Agrikultura Alt-
lernejo en Wageningen.
15.00-22.00 h. Aŭtobusa ekskurso
al la moderna rekonstruata akvo-
katastrofa -regiono - (Schouwen-
Duiveland, ktp.) sub gvidado de
D-do G. F. MAKKINK. • Pan-
manfio ie dumvoje.

28:7 JAIIDON ANTAI TAGMEZE. (A-
ranĝo R). 10.00 h. Prelego „La Ne-
derlanda Literaturo tradukita en
Esperanto", de F.A.F. FAULHA-
BER, membro de la Akademio de
Esperanto. - 11.00 h. Prelego
„Dum•milita Vivo en Kaŝiteco" de
Mag. S. PRAGANO, konata Cseh-
Instruisto kaj docento pri Espe-
ranto ĉe la A'dama Universitato.
13.00 h.: Panmanĝo.
jA(1DON POSTTAGM.: Libera.
18.00 h•.: Tagmanĝo.
JAŬDON VESPERE. (Arango S) :
20.00 h.: Distra kaj Adiaŭa Vespe-
ro kun programeroj de la parto-
prenantoj mem kaj de lokaj espe-
rantistoj.

29/7 VENDREDON ANTA(TAGME-
ZE.: 9.00 h. Fermo.

Lokaj kaj proksimaj esperantistoj
en Nederlando, Belgujo aŭ ie ajn po-
vos partopreni ĉiujn apartajn erojn
de la programo. Ili povos partopreni
en la Konferencejo ankaŭ malaltpre-
zajn panmanjojn aŭ varmajn man-
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SOLVOJ
191. Pipeto, radaro, ordono, mitingo,

estrado, savano, okulo, nomado, etiketo,
samumo, aspirino, timida, insulino, ga-
zono, agendo, skotero. Promeso ne sa-
tigas.

192. Hor.: robot ; sprot; dejor; pa-
pag; rezed; poliomjelit; fiakr; etern;
eks ; strig ; takel ; abi ; libel ; melon.

Vert.: rip; fusil; agoni; aprob; odal-
isk ; teg ; regal ; emi ; sor ; estim ; pre-
vent ; eskal ; elitr ; ted ; nilon.

193. ANSTATAŬIGU
unu literon en la sesliteraj vortoj res-
pondantaj al la unua difino de ĉiu duo
de la subaj difinoj, por trovi vorton
respondantan al la dua difino. La novaj
literoj en ĉiu dua vorto, samorde lega-
taj, formas proverbon.

1. speco de lego; partizanmilito. 2.
plata peco el ligno ; gaso en botelegoj
por la kuirado. 3. nenormala peza dor-
mo : legomo. 4. parto de pafilo : greno.
5. iu sekreto observanta; solvaĵo de su-
kero. 6. ŝtupetaro ; muzikistaro. 7. riĉa
rusa kamparano; birdo. 8. ina estajo;
mamulo. 9. malnova lingvo; alta tera-
so. 10. posttagmanĝa ripozo ; rondfor-
ma ujo kun tenilo. 11. masonajo ebli-
ganta hejtadon ; religiulo. 12. diablo;
plej respekteginda. 13. ina estajo; pro-
funda valeto. 14. mallarga, maldika
plato; vitrosimila glazuro. 15. malse-

Jojn, por havi okazon babili kun la
konferencanoj. Same, malmultekosta
tranoktado estos ebla. Speciale reko-
mendinda estas partopreno en la in-
teresega sema jn fina programo. Ĉio
estas nepre mendenda antaŭe. La
eblecoj estas limigitaj. Tial, oni bon-
volu baldaiíi elekti inter la diversaj
araneoj de la programo.

La Konferencejo „De Tempel",
Delftweg 186, Rotterdam-Overschie,
estas atingebla de Rotterdam, Centra
Stacidomo, per verda aŭtobuso de W.
S.M., S minutojn post ĉiu plena horo.
Post dudekminuta veturo la aŭtobuso
haltas antaŭ „De Tempel".

Same per afitobuso de W.S.M. Haga-
n.oj povos veturi jis „De Tempel" de
Varkenmarkt, 26 minutojn post ĉiu
plena horo. La veturo daŭras unu
horon.

Post la vesperaj programoj en „De
Tempel" aŭtobuso foriros de tie je
22.44 kaj kondukos la partoprenintojn
al Rotterdam C.S., de kie ili havos an-
koraŭ komunikilojn al ĉiuj urbopar-
toj.

ESTU ĈIUJ KORE BONVENAJ !

7

keta ; malfiera. 16. Stofo ; vesto de ser-
visto. 17. hungarmaniera raguo ; boatego.
18. floro; ipgvidisto. 19. vasta etendajo
da akvo; kampfloro. 20. pentristo ĝin
uzas ; moderna substanco kun plastikaj
ecoj. 21. levmaŝino ; sento de sufoko.
22. sennuba ; senindulge ; punanta. 23.
kapvesto ; glatigi. 24. pantaloneto ; ano
de iu junularmovado. 25. floro ; molus-
ko. 26. atentigi pri danĝero ; iri trans-
portate. 27. longa rakonto ; maĉdento.
28. ataki ; kapti por malliberigi. 29. ele-
ganta ĉambro; pompa. 30. birdo; bele-
tra rakonto. 31. ridindiga verko ; luebla
aŭtomobilo. 32. sukplena frukto; mal-
larĝa metala plato. 33. leda strio ; eks-
trerna malriĉeco. 34. solido el la geo-
metrio ; multpieda krustulo.

194. KRUCVORTENIGMO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ❑❑❑❑❑l❑❑❑❑❑
2 ❑®1111❑❑❑❑❑®®❑
3 ❑❑❑❑❑N❑❑❑❑❑
4 ®❑®❑U❑®❑11❑•
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

6 ®❑®❑N❑ IE❑®❑S
7 ❑❑❑❑❑®❑❑❑❑❑
8  311113111E311111311
9 ❑❑❑❑L_®❑❑❑❑❑

10 ❑®❑®I ❑❑®❑•❑11 ❑❑❑❑❑®❑❑❑❑❑
Horizontale : 1. instruita; neaŭtentika

(R). 2. alte taksi ies valoron (R) . 3.
virina diaĵo ; fotilo (R) . 4. postmorta
transmigrado de la animo en alian kor-
pon(R). 7. helpi pro ofica devo(R);
intence ne atenti (R) . 8. korpoparto (R) .
9. grenbrando ( R ); besteto ofte uzata por
vivisekcio(R). 10. rapide kaj ripete
§anceli(R). 11. studento en oficira ler-
nejo(R) ; ilo sur kiu oni ĉirkaŭvolvas
fadenon ( R )

Vertikale : 1. alta herbo kies sekigitaj
trunketoj estas uzataj kiel bastonoj (R);
laŭtvoĉe komprenigi al iu ke li venu (R);
2. arbeto ĉiam verda(R). 3. sekreta
kothbinaĵo por trompi iun(R). 4. movo
sendependa de la volo(R). 5. ludkarto;
maigaja (R) . 6. sovaĝa porko (R (. 7.
koleretigi(R) ; teruranta songo(R). 8.
ceremonia vesto por viro(R). 9. rii!e-
gulo(R). 10. litero. 11. nobelo(R); ar-
tefarita silko (R) .

La solvojn sendu la nederlandanoj al
s -ro G.J. Teunissen, Burg. Tellegenstr.
21 hs, Amsterdam-Z. ; la membroj de
F1.L.E. aŭ R.B.L.E. al S -ro F. Couwen-
berg, Soninginnelaan 14, Blankenberge,
antaii la 15/VIII/1955.

NIAJ ESPERANTO-ENIGMOJ KUN PREMIOJ 	1
PREMION akiris post la n-roj 189/190: s-ro A. Pittoors el Deurne.
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La observemon de la aŭtoro, cetere
lektoro pri artoj, kiun ni jam notis
en recenzo pri liaj versajoj(1), niao-
pinie plej trafe reliefigas en la no-
velo, disponiganta por li favoran ka-
dron por rapidaj, sobre realistaj kaj
artismaj skizoj, foje per streko eĉ pli
gracia („la verdo ŝaï mas", „la ora
nebulo de ilia ĝnado").

Inspirite de l'propra medio, la ima-
go nutrita de vivsento (eĉ en simpa-
tiaj pli ampleksaj „detektivrakontoj"),
li surscenigas en mallongaj akteroj
maturigintajn junulojn, i.a. artklasa-
noj, en konforma atmosfero. Kon-
traŭe al tiuj de Stellan Engholm (2)
ili estas kvazaŭ senproblemaj kaj
praktikcelaj, pli humuraj kaj, kvan-
kam pli surfacaj, malpli... „surpape-
raj". La aŭtoro, neto konturante, ka-
pablas psikologie veri; i ilian agon:
jen aŭdaca revo kiu subite senaplom-
bas antaŭ la nespertita; jen hezitemo
kiu aspiras plifirmigon...

Aliaj el la dekkvin ne ĉiuj egal-
valoraj novel(et)oj, inspiriĝis de oka-
za arbarista vivo dummilita kaj la
kontakto kun originalaj tipoj. Iu el-
stare pritraktas taglibre fatalan am-
aventuron de mezaga fraŭlo-profeso-
ro. Ĉiuj prezentas rekomendindan le-
gajon, ne nur supere distran sed laŭ-
stile interesan. Pledas por la talento
de la verkisto, la fakto ke li per pli -
malpli ordinaraj okazajoj, kun iom
surpriza fino, kapablas vekteni la a-
tenton, i.a. per la naturaj karakteraj
reagoj de liaj „herooj".

Plue enŝoviĝis „La Esperanta Vort-
ltcdo", bonhumora studo (en kiu ĉiuj
klasikaj ekzemploj, krom: „kian ves-
po pikas vin sendolore, kion vi devas
respondi?" „Bnnan. vesperon !") kaj
„La Neologismologi•o", kiujn ni cetere,

ne volonte malhavus. La lasta, lert-
sprita ludo laŭ la intelekta ŝato de la
aŭtoro, tuŝas problemon ĉiam aktu-
alan al kies solvo li kunlaboras, ne
kiel-ni diru kunkulpulo sed kiel... korp-
plico. Se ankoraŭ en 1933 Kalocsay
elokvente defendis la neologismon, an-
kaŭ rilate la... „altan" prozon, nun-
tempe simpla arbaristo jam parolas
plimoderne ol klera esperantisto pri
„pigra porko kaj povraj, magraj bes-
toj"'. Ni nur konstatas. Abundaj vort-
klarigoj iĝis esence parto de la eldo-
noj kaj la leganto, konfuzigonte aŭ
ne, scivolas pri la „novaj, necesaj
pliriĉiĝoj... Paranteze, ne ĉiuj „no-

vaj" vortoj, troveblaj aŭ ne en Supl.
de P.V., nek ĉiuj uzitaj interjekcioj
ĉitie enlistigis.

Aliflanke ni ne kaŝu, kion la laŭ-
dinda „Stafetestro" sur la kovrilo de
la laŭkutime belaspekta volumo (ki-
am binditaj ekzempleroj?) nomas
emfaze lia „noveca, literaturpionira
lingvo". Ni ja dubas pri la taŭgeco
de iu vortuzo, de diversaj esprimoj,
sed konfesas, ke ni ĝenerale ĝuis tiun
novecon en dialogo kaj monologo.

„Hola !" vokis Merlin. „Jen bela
lojalo. Vi laboras ĉe unu firmo kaj
manĝas ĉe la konkurenco !"

„La publiko estas kaprica kaj mi
estas ano de la publiko - kion fari?"
f ilozo f is Ben, sidigante. „Nu, kio -n o-
va ?”

„Nur ke la mondo moderniyas en
ĉiuj anguloj" diris Merlin. Hinda ra-
ĝo(3) volas aêeti akciojn de persa
naf to".

„Nu kaj ?"
„Simple ke li ne estas raĝo kaj la

akcioj estas f iktiva j "
Ili estas sengene naturaj, plezure

familiaraj, ofte mallongfraze rektaj
kaj ironie blagaj. Ili tiel vigligas la
rakonton, ke ni „orelstreĉe" kunaŭs-
kultas. Kaj se „interjekcio" ankaŭ
estas neologismo, ni „ĉit", rapidas
absolvi, ĉar „hojla !" ...,,Sankta sa-
kramento !"... „Al kukolo !"... estas
„felix culpa".

T yneveru•m.* * *
FUNDAMENTA KRESTOMATIO,

17a eldono. Prezo F. 10,50. Mendebla
ĉe U.E.A. kaj ĉe enlandaj libroservoj.

La tuta esperantistaro povas gratuli
kaj danki la Esperanto Publishing
Company Ld, Rickmansworth, Anglu-
jo, ke gi finfine povis aperigi, ĉi
tiun gravan verkon kompilitan de nia
majstro D.ro Zamenhof. Bele presita
per eleganta litertiparo sur tre bona
papero kaj fortike bindita en tolo kun
surpresoj oraj kaj verdaj gi vere aki-
ris indan veston. La teksto estas nea-
liigita sed centoj da notoj kaj klarigoj
estas aldonitaj de S.roj William Bailey
kaj W. J. Downes, ambaŭ bonaj kona-
toj de la Zamenhofa lingvo. Per ĉi
tiuj notoj kaj klarigoj la libro fariĝis
vere ne mankipova por ĉiu esperantis-
to, kiu volas studi la evoluon de nia
lingvo de la komenca periodo ĝis nun.
Tamen ni povas kompreni ke ne ĉiuj
samopinios pri la diversaj notoj kaj
klarigoj ekz. pri la uzado de „de" aŭ
„per" en la pasivo.

Nemirige estas ankaŭ, ke malgraŭ
la plej zorge farita trarigardo oni
pretervidis kelkajn malglatajojn. Ekz.
en la fabelo de Andersen pri la Novaj
Vestoj de la Reĝo troviĝas la frazo:

„Li ne zorgadis pri siaj soldatoj, nek
pri teatro kaj ĉaso, esceptinte nur se
ili donadis al li okazon montri siajn
novajn vestojn." En ĉi tiu frazo la
vorto „esceptinte" ne estas ĝusta, ĉar
ĝi ne rilatas al la subjekto kaj do de-
vus esti „escepte". Sed tio estas nur
bagatelo rilate al la grava laboro fa-
rita. Ni elkore rekomendas la libron
kaj esperas ke ĝi trovos multajn aĉe-
tantojn por ke la eldonista firman
havos la kuragon kaj la financajn ri-
medojn sammaniere reaprigi la tutan
Zamenhofan verkaron nun elĉerpitan.

F.W.

JAPANAJ ELDONOJ. - 1) OGURA-
TOYOFUMI - „Kun la Kadavro de
l'Edzino trad. el jap. Tanako-Sadami
ilustris Maruki kaj Akainacu - 52 p_
Prezo -: 6 r.k.

2) „La Casteco de Japanio" el Ia
japana; 41 p. Prezo: 4 r.k.

3) HASEGAUA-TERU -" En Cinio
Batalanta" - Malgr. Bibl. n-ro 4; 106 p.
Prezo : 7 r.k.

Eldonis Japana Esperanta Libro-
kooperativo - Osaka -

La unua, — valora dokumento —
pritraktas la abomenajn sekvojn de
la atombombo sur Hiroŝimon. Post -
vivanto, profesoro ĉe la tiea univer-
sitato, sinrege trafe raportas en ĝi
per kortuŝa simplo, la apokalipsajn
travivajojn, dum kiuj li perdis la ed-
zinon pro atombomba malsano.

La dua jam ne estas legajoj por
ĉiuj pro la kruda detalado de kruelaj
atencoj kontraŭ japaninojn fare de
usonaj soldatoj, kun historio de la t.t.
„panpanoj" t.e, prostituitinoj por ali-
landanoj.

La lasta fine, estas speco de tagli-
bro de japana esperantistino, sekrete
forlasinta kun Mina edzo, en 1937, pa-
rencojn kaj patrujon, kaj en kiu ŝi
skizas kun simpatia talento, siajn sen-
tojn kaj spertojn en Ŝanhajo, Hankou -

kaj Kantono, en la japan-luna milito,
dum kiu ŝi kunlaboris en kontraŭ-ja-
pana propagand-organizo.

Estas agrabla sento rekte kompreni
orientanojn per Esperanto, kvankam-
ankaŭ en tiuj ĉi broŝuroj — la Eng-
vajo ŝajnas troe influata de la naci-
lingvo. La verketoj estas sendube Ier-
nigaj pri orientaj situacioj antaŭ kaj
dum la milito, kaj pri la agado de
kerno da esperantistoj japanaj kaj
lunaj en la servo, same de la ruĝa
kiel de la verda steloj. Sed verdire
estas foje ekstravaganca kaj sufiĉe
deprima legajo. Zamenhof jam sciis
ke „frat' fraton atakas ŝakale" kaj
vane oni emas meti difinitan popol-
etiketon sur tiun, ve, eternan verajon.

TYN_ ..(1) „Kvaropo" - (2) „Vivo vokas" 	 (3) ... plibonigita" raĵao (P.V.)


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

