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La fama fizikisto Einstein estas la patro de la tielnomata relativecteorio. Foje oni petis de li simplan eksplikon pri la eltrovita
teorio, kaj li respondis: „Ĉio en la universo havas du aspektojn:
tian kia ĝi por ni ŝajne estas kaj tian kia ĝi efektive estas".
Ankaŭ la esperado de la Esperanto-Movado estas relativa : la nuraj kunmarŝanto j kaj skeptikuloj, por kiuj Esperanto estas belaj
revo kaj ideo, kaj la aktivuloj aŭ veraj esperantistoj, por kiuj Esperanto estas realajo. La lastaj estas la motoroj de la movado,
kaj al ili estas dediĉita j tiuj linioj.
En Montevideo estiĝis nova energi f onto : la Unesko-Rezolucio koncerne Esperanton. La esperantista gazetaro plej ma.lsame pritaksis
tiun sukceson. Por ni aktivuloj, tiu rezolucio estas antaŭ ĉio alarmo por intensigi nian agadon. Ni ne plu perdu plian tempon, sed
ekagu !
Kiuj estas la rimedoj kaj helpiloj? Unue estas necese, fi•rnaigi
en ni mem la pozicion de nia lingvo, ĉar por propagandi, oni bezonas ne nur optimismon, sed konvinkon kaj kuraĝon. Nia lingvo
estas riĉa je valoroj plej diversaj. Serĉu kaj vi trovos.
La unua tasko estas ellabori propagandan planon. Jen kelkaj
p•ro pono j : informi la lokan gazetaron, konsulti grafikiston aŭ specialiston pri reklarnado, dissendi varbilojn, reklami en gazetoj (nur
grandaj anoncoj efikas), pendigi afiŝojn, okazigi publikan paroladon,
proponi prelegon en lokaj societoj, okazigi elementan kurson eventuale en la kadro de la popolaitlerne jo aŭ komercista profesia lernejo, paroli kun kompetentuloj pri Esperanto, ktp. ktp. La libro
„La Internacia Lingvo - Faktoj pri Esperanto", kompilita originale
en Esperanto de d-ro Ivo Lapenna, estu en la manoj de ĉiu propagandisto. La diversaj agnianiero j estu kombinata j kaj la pro jekto j
grandskalaj. Se la propraj rimedoj ne sufiĉas, oni rilatu senĝene
kun la centro pri informado kaj propaganno.
Memoru, ke ĉiu ajn bruo pri Esperanto certe iun altiros, .sed ankaŭ memoru, ke de la kvalito de la bruo dependos la kvalito de la
estontaj esperantistoj. Forta, streĉa laboro estas necesa, kaj ni
faru ĝin honeste, objektive kaj akurate.
Gvidanto de Informa Servo.
Bologna - La 40-a Jubilea Universala Kongreso : kompleta raporto, la i
decidoj de la UEA-Komitato, la Kongresa Rezolucio : Legu p. 2 kaj 3'
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IMPRESOJ PRI LA
40-a U.K.
Enveturante la urbon tuj oni sin
sentis en Esperantujo (ar sur la aŭtobusoj kaj tramoj flirtis, apud la 1tula•j, la Esperantaj flagetoj, donacitaj de la urbestraro kaj uzebla j okaze
de la kongresoj.
En la kongresejo regis la kutima
urjeco de venantaj kaj forirantaj partoprenanto j. La giéet o j bone kaj rapide funkciis.
Ce la Interkona Vespero estis var..
mege, feli('e ke estis ankaŭ granda
parko kiun certe multaj profitis.
La diman(ktj diservoj okazis matene
por la Katolikoj kaj posttagmeze por
la Protestanloj.
Je la 9.30 jam okaz a s la oficiala inaŭguro en plenplena teatro en ĉeesto
de la urbestroj de Bologna kaj de
Boulogne-sur..Mer.
Tuj poste okazis la inaŭguro de „Dro Lud. L. Zamen.ho f strato" e n tute
nova kvartalo de la urbo.
Pest tagmeze je la 17.30 r2iu j svar..
mis al la Stadiono por la Fotografado; yi okazis kun almenaŭ unu horo
da maifruiĝo kaj tiam, ankoraŭ alvenis pliaj kongresanoj.
Teatra- kaj Arta Vesperoj estis tre
yuinda j kaj yu.ata j, kiel ankaŭ la Jabilea Rapsodio.
La akcepton de la urbestro kaj poste la bolon r eestis certe la tuta kon..
gresanaro.
La ekskursa tago havis por kelkaj
malagrabla jn momentojn : kelkaj estis en la Kampanii.la lifto en Venezia
ka.i devis esti savitaj el ĝi; plie tiu
ekskurso havis dumvoje tre grandan
fulmotondran kaj pluvan veteron. Pri
tio certe ne kulpas la LEK.
Ne menciita en la kongreslibro estis
speciala kaj bone i.eestata festeto (:e
la Kardinalo. Ĝin agrabligis la gekantistoj de la arta vespero. La fer..
ma kunsido fin.ifris en la rekorda tempo de horo.
J. T.
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Ja konataj Unesko-decidoj kaj de la
Eŭropo-federalismo. Krome oni povis ĉeesti ĉe la multaj kunsidoj de
la fakaj organizoj. Nunjare oni sukcesis prezenti al ia kongresanaro teatraĵon, „La Revizoro" de Gogol, laŭ
la traduko de Zamenhof. Persono mi
ne povas diri ke ĝi estis granda sukceso, kvankam oni devas admiri la
amatoran teatran grupon ne-esperantistan, kiu en sep monatoj kaj lernis
Esperanton kaj la enhavon de la nefacila teatrajo. Evidente la belega
urba teatro estis tro vasta por tiuj
amatoroj ; la virinajn voĉojn oni malfacile povis aŭdi. Jam post la paŭzo
kelkaj kongresanoj for lasis la teatron pro tiu kaŭzo. Mi scias ke en
oficialaj rondoj de nia movado oni
tre ŝatas la propagandon valoron de
tiaj prezentaĵoj, sed estas tre dubinde, ĉu komencanta esperantisto povas
ĝui ilin. En tiu senco la arta vespero
estis multe pli sukcesa. Kantis vira
floro kaj diversaj gekantistoj, kaj tiuj, kiuj konas la italajn voĉojn, komprenos ke tiu aranĝo estis vere grandioza. Kaj alia belega prezentajo (cetere ekster la kadro de la kongreso)
estis la jubilea rapsodio. Ĝi okazis en
subĉiela teatro sub ĝenerala gvidado
de s-ro R. Dup?uis kaj kunlaboris

LA 40-a Jubilea UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
La 40-a okazis ĉi-jare en Bologna,
bela urbo en la rava Italujo. La nura
vizito al ĉi-tiu urbo estas jam allogaĵo, speciale por tiuj, kiuj venas el okOdenta aŭ norda Eŭropo. Anoncis
sin proks. 1700 kongresanoj, el kiuj
proks. 1300 vere èeestis. Erare multaj
supozis ke la varmo ne estas eltenehla. KontraCte ; kvankam kompreneble la temperaturo estis alta, oni
preskaŭ ne sentis ian ĝenon kaj havis bonan okazon por rigardi la vivantecon de la enloĝantoj. Aldone al
tio bni sciu, ke ĉiuj stratoj havas
siajn galeriojn ambaŭflanke, kie re-

Urbano j !
Bologna gastigas de la 31a de julio
f s la Ga de af gu- to la 40an Universal•an Kongreson de Esperanto. De
Boulogne-sur-Mer, kie en la malproksima 1905 okazis la unua Kongreso,
kulminas hodiair en nia urbo la jub•ileo de ĉi tiu ideo, kiu — konkretif)inta en la parolo — havis en L. L.
Zamenhof sian plej genian pledanton.
Bolognanoj!
Al tre bonvenaj gastoj kiuj h tie
kunvenas el ĉiuj partoj de la mo;vlo
iru la kora .saluto de nia urbo kune
kun la sincera bondeziro ke l a idealoj

Placo Maggiore kaj Aceursio Palaco

gas ombro kaj kiuj ŝirmas kontraŭ

w entuala pluvo. Bologna povas fier
pri diversaj antikvaj konstruajoj, kiuj, kvankam ili laŭekstere montras
malmultan belecon, interne posedas
mirinclajn artaĵojn. Unu el tiuj estas la urbdomo, kie la urbestro, s-ro
Dozzi, malavare akceptis kaj regalis
la tutan kongresanaron, kaj kies interno estas trezorejo de la plej granda valoro. Abundas la pentrajoj de
famaj italaj artistoj ; la vastaj haloj
kaj salonoj impresas ; eĉ gi enhavas
specon de ŝtuparo, sur kiu kaleŝo povas atingi la unuan etaĝon. Dum la
tuta kongreso gaje flirtis la flugetoj
sur tramoj kaj aŭtobusoj ; la urbestraro donacis al la kongresanoj senpagan tutsemajnan karton por tiuj
trafikiloj. Cetere oni ĉie renkontis publikan afiŝon de la komunumo, en la
itala kaj esperanta lingvoj, tekstankan:

de frateco kaj de unuitio inter 7 1 popoloj, kiujn Esperanto entenas on la
simbolo de la kvinpinta verda stelo,
trovu ĉiam pl•i firman kaj la•i't•celan
ef ektiviyon por la plif irmi!^ro de la
paco kaj de la amikeco inter Ia hontoj de la tuta mondo.
La Komunuma Magistrato.
,

Efektive tiuj varmkoraj paroloj de
la urbestraro impresis la kongresanojn, same kiel la ĉeesto de la urbestro de Boulogne-sur-Mer, la historia urbo de la unua Kongreso. En
tiu senco estas tute memkompreneble,
^rn s-ro E. Malmgren, en la solena
inaŭguro komencis sian paroladon
per la samaj vortoj, kiujn elparolis
d-ro Zamenhof en Boulogne-sur-Mer :
„Mi salutas vin, karaj samideanoj,
fratoj kaj fratinoj, el la granda tutmonda familio kiuj kunvenis el landoj proksimaj kaj malproksimaj, el

la plej diversaj regnoj dc la mondo,
por frate premi al si reciproke la
manojn pro la nomo de la granda
ideo, kiu ĉiujn nin ligas."
Sed antaŭ la prezidanto de U.E.A.
paroladis la urbestro de Bologna, en
bona Esperanto, kaj esprimis sian
fieron ke Bologna povas akcepti la
tutmondajn batalantojn por la paco
en internacia momento bonŝance
bondezira por ĉiuj pacaj homoj. Sekvis parolado de la urbestro de Houlogne-sur-Mer, en franca lingvo, kiu
estis speciala gasto de la kongreso.
Dume sur la granda podio videbliĝis
la standardoj de Bologna kaj Boulogne-sur-Mer, tiel esprimantaj la kontinuecon de la Universalaj Kongresoj.
Krome en butiko tuj apud la kongresejo estis montrataj la unua Esperanto-flago de Boulogne-sur-Mer kaj
multaj aliaj dokumentoj de ĉi tiu
unua kongreso.
Kiel kutime aŭdiĝis la voĉoj de la
reprezentantoj de 15 registaroj ( inter
ili, tiuj de Belgujo kaj Nederlando)
kaj de diversaj landaj asocioj (F-ino
Terrijn parolis el la nomo de belga
kaj flandra ligoj, f-ino Vermaas por
Nederlando).
Kortuŝe oni vidis en la salonego
kelkajn veteranojn, kiuj ĉeestis en la
unua Kongreso, la nestoro de Svedujo, s-ro Paul Nylén (kiu poste parolis pri la unuaj jaroj de Esperanto).
s-ro D. 1-1. Searle el Anglujo kaj Prof.
D-ro E. Privat. La lasta elparolis, laŭ
sia kutima kaj oratora maniero, la
festparoladon, kiun li finis proks. per
jenaj vortoj : „Eĉ se malaperos ĉiuj
esperantlingvaj libroj nun ekzistantaj en la mondo, la lingvo internacia
tute egale plu vivos sian vivon sur la
lipoj kaj en la koro de la esperantista popolo."
Tuj post la inaŭguro de la U.K. la
urbestroj kune kun granda nombro
da kongresanoj malkovris en nova
kvartalo de la urbo stratan ŝildon.
menciantan la nomon de L. L. Zamenhof, kreinto de Esperanto.
Kiel kutime abundis dum la kongresa semajno la multaj programeroj, inter kiuj elstaris la prelegoj de
la Internacia Somera Universitato.
Ili estis tre diversaj kaj estas konstateble ke de jaro al jaro la nivelo
de tiuj prelegoj plialtiĝas. Fakte tiu
ĉi Universitato estas unikajo en mondo, en kiu oni ankoraŭ baraktas,
speciale en sciencaj rondoj, kontraft
la lingvo diverseco. Cetere okazis la
kutimaj kunvenoj de U.E.A., kiuj staris nunjare speciale en la signoj de
-

-

multaj
eksterlandaj esperantistoj.
Zigzage oni vidigis, kaj en paroloj kaj
en scenoj, la plej gravajn okazintaĵojn en la Esperanto movado. Bele
ga kantado kaj piano-muziko akompanis la prezeritajon, kiu rikoltis grandan aplaŭdon.
Iom kritike mi devas raporti pri la
Interkona vespero kaj la balo. Ambaŭ okazis en tro malvastaj salonoj,
tiel ke multaj gekongresanoj ne trovis lokon. Estas necese ke oni trovu
iun solvon speciale por la Interkonaj
aranĝoj. En Bologna iu orkestro faris tiom da bruo, ke interparolado
praktike. ne eblis.
Baldaŭ, fakte tro rapide proksimigis la lasta tago, la sabato de la fermo kaj adiaŭo. En la ferma kunsido
oni raportis pri la kunsidoj de la Komitato kaj unuanime akceptis kongresan rezolucion. En bonega ferma
parolado la prezidanto de U.E.A. instigis la kongresanojn al daŭra varbado. „Kaj ne forgesu aranĝi novajn
kursojn, eĉ la plej modestajn. Sed
atentu, ke via kursa laboro ne finios je la fino de la kurso. Rigar 'i:
Kiu partopreninto de komenca kurso
estas kiel delikata planto. La vento
povas ĝin forŝiri, la pluvo povas ĝin
forputri, la suno povas ĝ in forvelki.
-

KONGRESA REZOLUCIO
La 40-a Universala Kongreso de Esperanto, okazinta en Bologna de la 30-a de
)ulio ĝis la 7-a de Aŭgusto 1955, en Feesto de 1700 reprezentantoi el 36 landoj.
unuanime
I) kun ĝojo konstatas, ke la c;eneva Konferenco de la kvar i•efoj de Registaroj
iniciatir malstreĉiĝon de la internacia tensio kaj esperas ke tiu komenco estas
sekvate de pozitivaj rezultoj precipe sur la kampo de pli bona kompreniyo kaj
proksimiĝo inter la larĝaj popoltavoloj de tiuj nacioj de la mondo :
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2) esprimas sian kontenton pro la Rezolucio de la 10-a de Decembro 1954, per
kiu la Ĝenerala Konferenco de U.N.E.S.C.O. objektive rekonis, ke la Internacia
Lingvo Esperanto kontribuis al internaciaj intelektaj interŝanĝoj kaj al monda
paco kaj ke ĝiaj atingajoj respondas al celoj kaj idealoj de U.N.E.S.C.O.
;

3) atentigas, ke ĉiu sincera klopodo prokimigi la popolojn, krei spiriton dc reciproka toleremo kaj formi veran interna%ian solidareccon ne povas neglekti tian
potencan instrumenton de internacia komunikado kia estas la Internacia Lingvo
Esperanto kaj tial ;
a) apelacias al naciaj kompetentaj instancoj doni sian apogon al disvastigo
dc Esperanto, tute speciale per helpo al stango aŭ restarigo de la Esperantoorganizajoj en tiuj landoj, kie tiaj pro diversaj kaŭzoj nuntempe ne ekzistas ;
b) petas la Registarojn de ĉiuj ŝ tatoj profunde studi la eblecojn enkonduki
Esperanton en la lernejojn prefere surbaze de Internacia Konvencio, kiu fiksos
k detalojn rilate la studon en diversaj landoj samtempe;
c) notas kun aprobo, ke la urbestroj de Bologna kaj Boulogne-sur-Mer dum
la Kongreso solene ĝemeligis siajn urbojn per Esperanto kaj esperas, ke multaj
aliaj urboj sekvos tiun ĉi ekzemplon ;

d) turnas sin al duj, kiuj aspiras pli grandan unuecen de la mondo kun la
alvoko ellerni la Internacian Lingvon kaj vaste praktiki ĝin en la internaciaj
rilatoj.
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Flegu la plantojn, la novajn esperantistojn, kun amo kaj atento". Kaj
per la vortoj „Kongresanoj, esperantistoj, plenumu vian mision", s-ro
Malmgren finis sian paroladon.
Estas evidente, ke la kongresaj arangoj ne estis ĉiam perfektaj. Tamen, tiuj kiuj estis en Bologna, ankoraŭ longe memoros la jubilean kongreson. Dankon, multan dankon ni
ŝuldas al s-ro Zacconi kaj liaj LKKkunuloj, kiuj per manpleno da kunlaborantoj sciis aranĝi imponan kongreson. Tiun dankon same meritas
s-ro M. Stuttard, kiu dum la tuta
kongreso ŝtrece kunlaboris.
M.

La plej gravaj decidoj de la Komitato de U.E.A.
Dunt siaj kunsidoj la komitato decidis ;
akcepti la alicon de la landaj asocioj en Polu jo (kondiĉe ke gi po•; os
pagi la kotizon) kaj de Bosnio kaj
Hercegovino, krome duan landan asocion en Nord-Anteriko ;
evoluigi la rnovadon kaj UEA laŭ
speciala baza programo, kiu antaiïct;idas la agadojn en la sekvontaj jaroj, speciale pro la decidoj de Unesko;
plialtigi la kotizon por MS c is .30
ŭnglaj ŝilingoj ;
strebi al plibonigo kaj eventuale
pligrandigo de la revuo ;
starigi lingvan sekcion de UEA
por kontroli lernolibrojn kaj organizi
altgrada jn ekzamenojn. ;
nomi s-ron Fernandez Menendez
kaj s-ron Hans Jakob honoraj mentbroj de U.E.A.
Pro la eksiĝo de s-roj D-ro Kempeneers, s-ro Oliver kaj s-ro Jakob,
la estraron por la jaro 1955 formas
s-7•o E. Malmgren (prezidanto ; ege
neralaj aferoj kaj Univ. Kongresoj)
.s-ro D. Kennedy (vic-prezidanto ; landaj kaj fakaj asocioj)
s-ro D-ro 1. Lapenna, nenerala sekretario kaj C.E.D.
s-ro R. Llech-Walter (kongresoj, konferencoj kaj propaga-ndo)
s-ro P. M. Mabesoone (financoj . kaj
administr ado).
S-ro W. Auld transprenos la redaktadon de la revuo.
Car s-ro J. C. Ra.pley pro personaj
kailzoj eksic)os kiel provizora ĵen.
sekretario de la C.O. en Heronsgate,
s-ro M. Stuttard cluni• kelkaj monatoj
transprenos lian laboron. En Nederlando oni fondos administran filion
de la C.O., kies gviclantino estos f-ino
M. Vermaas. S-ro M. Stuttard cetere
demetos la funkcion de KKS ; anstataŭos lin s-ro G. C. Fighiera (Itnlrtjo).
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Internacia Kultura Semajno E 55
„E 55 Rotterdam"! Sono, kiun oni

ĉie aŭdas !

„Nederlando, dek jarojn post la iiberiĝo"! Frazo konata en- kaj eksterlande !
Sed kio pri la Internacia Kultura
Semajno de Esperantistoj en Roter•
damo? (_'u vi jam aŭdis pri tió?
Mi bedaŭras por vi se vi ne ĉeestis
almenaŭ kelkajn erojn el la belega
programo de tiu Internacia Kultura
Semajno, kiu okazis dum la semajno
de 22a ĝis 29a de Julio en la belega
konferencejo -„De Tempel”, Rotter
dam-Overschie.
La grandiozan programon organizis
Roterdama Esperanto Komitato st.b
la sperta gvidado de M. H. Verrnaas.
,,De Tempel"! Kia idealo ejo!
Estis en la larfa prelegejo de tiu
bela konferencejo, ke okazis la Interkonatiĝa Vespero Vendrede 22-7 55.
En sia ĉarma maniero F-ino Vermaas bonvenigis la gastojn, inter kiuj
troviĝis diverslandaj Esperantistoj.
Si iom parolis pri la programo, kiu
nin atendis kaj post tio donis la vorton al S-ro J. de Goey por la serioza
parto de la vespero. Li prenis sur
sin la taskon per lumbildoj montri
al ni Rotterdam, kaj klarigis tiujn
bildojn en agrabla maniero. Por la.
gaja parto de la vespero zorgis la
mandolinklubo de Roterdarna Laborista Esperanto-grupo kaj estis ĉarma
programo kun multe da gajeco, speciale kiam la klubo aperis kaj ekvoja)";is... tirole vestita!
Post agrabla ripozo kaj bongusta
niateman;o sekvis la antaŭ-tagmeza
programo dc Sabato 1a 23a de Julio :
aŭtobusa ekskurso tra Rotterdam. Sro de Goey denove estis la klariganto
kaj faris tion perfekte.
La ekskurso brile sukcesis same
kiel la ŝipekskurso sur la rivero Maas,
kiu ankaŭ estis tre interesa kaj agrabla, precipe kun tiu belega vetero '.
Sed ĉu la ekskursa parto dc la tago
estis la plej grava?
Ne, la plej brila momento de la
tago ankoraŭ ne komenciĝis...
kaj multaj Esperantistoj jam rapidis
al „De Tempel" por ĉeesti la solenan
Inaŭguron, kiu estis okazonta p osttag -

meze en la granda prelegejo.
Je la dua tiu granda salono estis
tute plena kaj oni komencis la pro
gramon. Post komuna kantado de
,,La Espero" kaj la U-rba Kanto de
Roterdamo sekvis solkanto de S-ino
.1. Koopmans-Schotanus: „Preĝo sub
Ia Verda Standardo" kaj „La Vojo",
kaj post tio okazis la bonveniga parolado de la Prezidantino de Roterdama Esp.-Komitato F-ino Vermaas.

ANONCO
En la administra oficejo de U.E.A.
stariguta en Nederlando, estas loko
por:
le oficist(in)n ktin scio pri lil►rotenado.
komenca salajro 320 gld. monate.
2e lerta stenotajpistino, komenca salajro 250 gld. monate.
Logloko Rotterdam, Hago aŭ proks i rneco.
Leterojn kun detaloj pri diplomoj.
ĝisnunaj laboroj, rekomendoj k.t.p.
bonvoiu sendi al F-lno M. H. Vermaas, Nieuwei Binneneg 70 Rotterdam, administrontino cie U.E.A.

Estis bedaŭrinde ke Lia Urbestra
Moŝto Mag. G. E. van Walsum ne
povis ĉeesti pro la kremacio de Koos
Vorrink, sed ni ĝojis ke la skabeno
J. U. Schilthuis volis anstataŭi lin.
d tiu faris tre belan inaŭguran.
paroladon en kiu li esprimis sian bedaŭron ne esti tiel inteligenta kiel
Tolstoj laŭ kiu Esperanto estas let -nebladuhorj,ĉimealnaŭ ne sukcesis en tio. Sed tamen li
tre bone vidis la utilan de Esperanto
kaj la gravecon de ĉi tiu Internacia
Semajno. Angla gasto, S-ro E. Laurie
ei Bournemouth tiam laŭtlegis leteron dc la urbestro de Bournemouth
por la urbestro de Rotterdam. Sekvis
kelkaj salutparoladoj, unue de la reprezentantoj de internaciaj movadoj,
S-ro Telling nome de U.E.A. kaj S-ro
Cseh nome de Universala Ligo. S.A.T.
sendis informon pri malhelpo.
Tiam venis la parolvico por la reprezentantoj de landaj Esperanto-Asocioj. Parolis S-ro van Haren nome
de F.L.E. kaj subskribintino nome de
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FLANDRA. ESPERANTISTO
KOMUNIKO
DE LA CEFESTRARO
Ni afable petas la sekciajn gekasistojn
pri baldaŭa pago de la dua duonjara kontribuo por eviti ekstran laboron dc la kasisto. Anticipe nian dankon.
La Libro-Servo ĉi jare eldonas belan serion da 6 Kristnaskokaj Novjaro-kartoj laŭ
desegnajoj de nia membro Nanning de
Vries. Prezo por tuta serio nur 60 fendoj.

Baldaŭa mendo preferata.
LEEN kaj S-ro Korf nome de la Haga
Esperanto Kunlabor- Komitato.
Post bela pian-muziko de F-ino
Nissink estis la parolo al S-ro J. B.
Th. Spaan, Cefo de Informado de la
Nacia Energi-Manifestacio „E 55",
kies Esperanto-parolado estis treege
interesa. Venis la solena momento
de la flag-hisado ekstere en la brila
somer-vetero.
Post te-paŭzo kaj promenado tra la
bela parko komenciĝis la jarkunveno
de Universala Ligo kun interesa parolado de S-ro Cseh.
Venis la vespero kun kultura programo. Muziko kaj kantado de S:ino
J. Koopmans-Schotanus, deklamado de
S-ino A. Kooy-van Holst, rapiddesegnado de F-ino Nelly Roeters, filino de
la artisto Rodi Roeters kaj magiajoj de la famkonata tirita iluziisto
mistera (S-ro E. Laurie).
Ankoraŭ du tutajn tagojn mi ĉees•
tis programerojn, ekskurson al Delft
kun parto de la gastoj, Dimanĉ-matene, prelegojn en la post tagmezo, U
nifesti de E 55 en la vespero de Dimanĉo, k.t.p. k.t.p.
El la prelegoj speciale menciinda
estas tiu de Mag. J. H. v. d. Meer,
konservisto de la muziksekcio de la
Haga Urba 11luzeo, kiu en bonega Es.
peranto parolis pri la nederlanda muziko depost 1920, donante multajn ekzemplojn per pianludo kaj diskoj kaj
la prelego de D-ro I-Iiilzenspies, lerneja kuracisto en Baarn, pri la prizorgo de la popolsano.
Pri E 55, kie ni estis dum la tuta
Lundo mi diras nur unu vorton: grandioza ! Se vi ankoraŭ ne estis tie,
iuj ekkaptu la okazon por vidi tion
kaj nepre vidu ankaŭ la lumigadon
vespere, ĉar gi estas belega ! Ni mult.ege ĝuis la ekskursojn !
Tiel je Lundo vespere la 25a de
Julio por mi venis la fino de mia restado en Rotterdam, sed por tiuj, kiuj
ĉeestis la tutan Intcrnacian Kulturon
Semajnon la bela programo ankoraŭ
multe promesis: Viziton al la Muzco
I3oymans, aŭtobusekskurso al Hago
kaj Scheveningen ( La. „Maduradam" )
vizito al la akvokatostrofa regiono
k.t.p. k.t.p. !
Mi do volas fini, esprimante mian
laŭdon por tia bonega programo, kaj
por la Roterdamanoj, kiuj organizis
tion ! A. C. H. v. d. Beek.
-

LA STUDANTO
Jen la ĝustaj formoj de
Ekzerco 25 A :
1: agrablajo (
io agrabla ) . 2: La
rnalagrableco (kvalito de la stato); dikajo (- io dika!). 3. Tia §velajo (— io,
kio ŝvelas aŭ estas ŝvelinta); belecon
( kvaliton de la vizaĝo ! ). 4 : La dikeco
de la ŝvelaĵo. 5: neordinarajo (— io
neordinara). 6: necesajojn ajojn
necesajn); ia strangajo. 7: kavajo;
plombajo (la dua litero estis preseraro;
komparu la vortojn ,.plumbo"
peza
metalo kaj „plombi" plenigi truon en
dento). 8: altecon (kvaliton de la temperaturo) . 9: rapideco. 10 : malfacilajojn ( bone distingu la vortojn „malfacilajo"
io malfacila kaj „malfacileco"
eco, kvalito de io; la unua vorto povas havi pluralan formon : „la malfacilajoj en la cetere facila leciono" ; ne la
dua: „la malfacileco de la leciono montriĝas ĉe ĉiu lernanto").

=

__

Jen ekzemplaj frazoj de
Ekzerco 24 B :
1: Tiuj homoj aŭ tonoj ne bone akordas

( ne estas harmonio inter ili). 2: Lud•onte per kordinstrumento, oni devas
unue agordi ĝin, sed la agordadon de
piano oni povas pli bone lasi al fakspEsperanto-Leerboek van H. A. Appel in twee deeltjes. Prijs per deeltje gld. 1,50. Het is gebleken dat
dit leerboek op cursussen zeer goed
voldoet, vooral door de vele uitleg
en voorbeelden. Te bestellen bij Libro-Servo L.E.E.N.

erta agordisto. 3: Esperantistoj estas
adeptoj de d-ro Zamenhof aŭ de lia Internacia lingvo. 4: Kiam la seninfana
geedza paro supozis, ke ne plu naskiĝos al ili infano, ili adoptis bebon el
akuŝejo. 5: Ne ĉiuj Esperantistoj agnoskas la homaranismon de d-ro Zamenhof. 6: Dum milito riĉaj komercistoj
akaparas ĉiajn metalojn por poste vendi
ilin multe pli multekustaj. 7: Post longa, regula kaj fervora studo li sukcesis
akiri la superan diplomon. 8: Oni proponis al li monprunton por tiu entrepreno, sed li ne akceptis tiun proponon.
9: Ciuj Esperantistoj devas kunlabori
por akceli la oficialan akcepton de Esperanto. 10: Post la akcidento montrigis la kruro tiom frakasita, ke la kuracisto opiniis amputon necesa.
NOVAJ EKZERCOJ
Ekzerco 26 A :
Tien, kie estas streketo, metu la sufikson „-ul-", „-ant-" aŭ „-at-" kaj la
finajo(j)n aŭ nur la finajo(j)n: 1: Kiam
li festas la datrevenon de sia naskiĝtago, pluraj genajbar — kaj Bekon— vizitas lin. 2: Kiel prezid— de Usono
Eisenhower estas kon—, sed li ne estas
kon- mia. 3: Post milito oni vidas

-

Flandra Ligo Esperantista,
Postbus 100, Mechelen
Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdalenastraat 29, Kortrijk.
Sekretario: Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, St.- Kruis, tel. 33445 (dumla ofichoroj).
Kasistino : F-ino J. Terrijn, Raapstraat 74, Gent.
Biblioteko : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht (Nederland)
II.F..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

Karaj geanoj,

Via libertempo verŝajne bone sukcesis ; tamen vi esperas akiri por la
proksima jaro pli perfektan amuzi.
ion ! Bone, sed unu de la elementoj kiuj pli sukcesigas libertempon
kaj ripozon, estas la bona laboro anta(ta. Ankai't sur la Esperanto-tereno : ni baldaŭ finos Za jubilean jaron de nia asocio, sed ni klopodu nepre la atingi la finon de tia periodo en gloro, plenaj de espero por la
estonto ! Tial la estraro de FL.L.E.
instigas por ke ĉiu sekcio aranryu ĉivintre kurson : la estraro siaflanke
zorgos por pliaktivigi la korespondan
kurson. Bonvolu tuj averti nin kiam
vi komencos kurson, indikante la !justan daton, la lokon kaj la komenchoron.
Novaj membroj
De nun novaj membroj ricevos
Flandra-n Esperantisto-n senpage ĵis
la unua numero de la nova jaro 1956.
Europa-Federaiista in ovado
Multaj membroj de tiu movado en
multe da kripl—. 4: Fakte li estas
tim—, sed en tiu situacio li ne estis
tirn—. 5: Li estas admir— de la famCharley Chaplin. 6: Multaj scivolatendis antaŭ la stacidomo, kiam la
sporthero— alvenis. 7: H. C. Andersen,
la fabelverkisto, estis dan—. 8: Liaj
fabeloj trovis multe da geleg—. 9: Dik—
ne ĉiam estas multmanĝ—. 10: Studento ne ĉiam estas stud—.
Ekzerco 25 B

:

Elektu el la interkrampaj vortoj ĉiufoje la gustan kaj donu al gi eventuale
la ĝustan formon:
(Kara, valora) amiko,
1: Kore mi dankas vin (pro, pri, por)
la letero, (kion, kiun) mi (ricevi, akiri,
akcepti) de vi. 2: Mi estas (gaja. ĝoja,
feliĉa) , ke vi bone (fari, farti) kaj (kapabli, koni, povi) ĉeesti la Universalan
Kongreson en Bologna. 3: En najo mi

nia lande ricevis cirkuleron, pri la
kunveno en Bologna dum la U.K. de
la Esperantistoj kiuj ankaŭ apartenas al la eŭropa federalista movado,
por konvinki ilin pri la neceso de nia
Lingvo-uzo en iliaj kunvenoj.
Sekcio Brugge

Nia sekcio ofte dum la somero kunvenis sur ludkampo por volley-box&l ludi. Ek de septembro ni denove regule kunvenos la jaŭdon vespere en
nia kutima ejo. Sint Ivo, Sint Salvatorskoorstraat. Vintra kurso estos
aranjata.

ANONCO
Veraj Amulet-rememorigajoj de Afriko. Nun estas haveblaj e n malgranda kvanto amuletoj, kiuj vere
protektas vin kaj don,:.s al vi bonsorton, se vi kredas je tio. Unu vera specimeno kaj la sendado rekte
al vi kostas entute nur 35 fr. Aĉetu
hodiaŭ, kiam ili ankoraŭ estas aĉeĉe L. Heilberg, Poste Resteblaj
tante, Kitwe, Northern Rhodesia.
•

--

ankoraŭ esperis, (ke, kio) mi (koni,
povi) partopreni ĝin. 4: Sed flava karto (admoni, averti, konsili) min, ke mi
tuj (ĝiri, pagi, verŝi) la (imposton,
komposton), (ke, kiu) mi ankoraŭ (kulpas, ŝuldas). 5: For estis mia kongresa (revo, sonĝo)! 6: Mi (pasi, pasigi)
mian libertempon en (pensio, pensiono).
7: Belaj (organ—, orgen—)koncerto kaj
teatra ludo iom (konsili, konsoli) min.
8: (Ofte, multfoje) mi ( devi, bezoni, necesi) pensi (al, pri) la U.K. 9: Proksiman jaron mi (klopodi, provi) partopreni la U.K.-on. 10 : Kore salutas ( al
vi, vin)
samideane via
ESPERANTISTO.
Ekzercojn korektotajn gelegantoj
sendu al la kompilinto de la rubriko:
S. S. DE JONG Dzn, Waltaweg 3,
TJERKWERD bij BOLSWARD (Frislando), NEDERLANDO.

FLANDRA ESPERANTISTO

FLANDRA ESPERANTISTO

BIBLI OGRAFIO
FERENC SZILAGYI. - Koko krias jam.! Originala novelaro. Kovrilo
de John Hartley. - Portreto de la aŭtoro. - STAFETO - n-ro 4 - eld.
J. REGULO. La Laguna, Kanariaj Insuloj, 1955, 232 p. Prezo: 12 angI.ŝil.
aŭ 1.80 us.dol. Havebla ĉe via LibroServo.
Ni apenaŭ engarbejigis la freŝan
novelaron „El la Maniko" de la skota
R. Rossetti, kiam ni rikoltas tiun de
la konata hungar-svedo, per la jam
kvara eldono de „Stafeto". Ĉi-foje ĝi
aperas tutruĝe *) en pli simpla sed
tamen deca tualeto, eĉ iomete malpli
zorgita kvazaŭ por ilustri rakonton
pri la „presdiableto" en „facila vento", kiel averte titoligas la dua libro
parto, kies ses rakontoj, kvankam
distre interesaj, efektive ne elkreskis
la kadron de la anekdoto. Sed el tio
ne estas konkludenda laŭarta malplivaloro• de sep aliaj noveloj, kiuj pli firmigas, parte repravigas la renomon
de la verkisto.
Szilagyi, eble trofrue metinta la ĉefakcenton sur la prozon **) estas lerta
novelisto ja kun poeta animo, kaj ĉiam havas ion dirindan kaj volonte diratan pro interna puŝo. La nuna kulturo ĉefe moviĝas sub signo de racio
kaj tekniko, sed beleco kaj fantazio
feliĉe restas nevelkigeblaj branĉoj
de lia vivarbo. Se la hela imago de
l' pli sprita Rossetti senzorge suprensaltas de reala vivobazo, la prefere
malhelkolora fantazio de Szilagyi, kiu
cetere debutis per „Trans la Fabeloc:eano" (1932), radikiĝante en lia inventkapablo, pli alten flugas. Diversaj el liaj rakontoj, kun aŭ sen ironia
bonhumoro aŭ aŭtobiografia alemento, ja disvolviĝas el origina ,,trovajo" kaj iomete misformantaj la „realon" en romantikeca sento, des pli
tuŝas internan kordon.
Ne mir igas, ke li kiel internidea
esper - antisto, kun la akcento sur ,,esper", inspiriĝis de militaj okazajoj,
kaj noveloj en kiuj li konfrontas la
senkulpan homon kun la stranga
krueleco de la homfrato, sendube estas impresaj. Inter ili plej
ampleksaj estas „La Flamsalamandro" kaj la entranĉa titolnovelo „Koko
krius jam !" La unua surprize pritraktas ian animparencecon inter salamandro kaj knabino kiuj, grave vunditaj, la unua ekmortas dum la dua
kvazaŭ renaskiĝas al pli pozitiva vivo.
La priskribema aŭtoro ne ŝparas precizajn detalojn sciencajn kaj legendajn pri la besteto, sed li harmonie
gvidas Ia kuriozan „trovajon" al skua
fino.
La emo simboligi eĉ pli trafe efikas en la alia mendita, en kiu la talenta verkisto sondas la animon de
Henriko Dunant (la fondinto de la
-

-

tions Nova, Mulhouse. Prezo 100 fiancaj frankoj.

Ruĝa Kruco), transironta same kiel
Zamenhof sian Rubikonon, sed laŭ la
novelisto, eble post kontrastaj sentoj
en inversa ordo, t.e. „vivi ankati mi
deziras, fajron sentas mi interne"
* * *) Kvazaŭ „gvidmotivo" akompanas ĝin unuflanke la simbola „koko
krias jam -ekmatena.s jam," el hungara kanto kaj kaj la koko
el la evangelio aliflanke, en tipa reva kaj sonĝa sfero. ,
Krom tiuj elstaraj krome legindas
socirilataj noveloj, i.a. La amuza kaj
satira „La. Sekreto de la Banko" kaj
precipe la trasentite sarkasma „Estis
bone tiel", kiuj kun sava solvo montras la legon en manoj de senskrupulaj homoj ; legindas la ĉarma „Nila"
- „bluokula, blondbukla knabineto,
eta, gracia, plej ofte bonkonduta,
kvarjara. Norda tipo, kvankam pli
malalta ol la samayaj nordaj knabinoj. 1i estas serioza, gr•avmiena, aul
turture (turte?) ridanta, precize kiel
la sitvacio postulas..." sed sufiĉas...
La tuta verko estas flustila, foje
pacience detalema, foje abrupte telegrafa; la lingvajo ne rezultas el ekzercoj sur streĉita lingva ŝnurego kaj
„tamen" neniel... kompromitas la es,:rimtorton kaj psikologian enper-F
tron. Szilagyi ĉi-foje reviziigis sian
verkon de la literatura komitato de
„S.a.t." Estus pristudinda iam la rolo
de tiaj komitatoj, gazetredaktoroj kaj
recenzistoj en la evoluo aŭ neevoluo
de la lingvo... en la respektinda nomo
de nia kongresa kaj somerkursa popolo internacia...
Tyneverum.
-

*) aludas la sugestian sed unuavide
nur malbonaŭguran kovrilon.

**) Vd. .,Dekdu Poetoj" (1934)
* . *) Vd. „Mia Penso" de Z.

ESPERANTO, LA LANGUE „PASSEPARTOUT" POUR TOUS, Manuel
d'Initiation par Bernard Thaillet, Edi-

Ĉi-tiu lernolibro estas destinita por
disvastigi Esperanton en pli vastaj
rondoj, ĉar ĝi estos vendata grandskale en pluraj miloj da librejoj. Ni
ja devas koncedi, ke la Esperantista
literaturo ne estas videbla en ĝeneralaj librejoj, en kioskoj surstrate aŭ
en la stacidomoj. Cl tiu lernolibro
dank' al la eldonanto estos vendata
en tiu stilo. Pro tio ĝi estas ne multekosta kaj ne granda, ĉar ĝi devas
altiri kaj ne fortimigi la aĉetontojn.
Ĉi ne enhavas la kompletan gramatikon, por tiu estas rezervita dua libro ,,Manuel d'Etude" kaj tria „Manuel de Perfectionnement, ambaia de
Jean Couteaux. Krome estas planita
Koresponda kaj Konversacia libroj
legolibroj kaj vortaro, ĉiuj en la sama serio.
La aŭtoro klopodis prezenti la lingvan materialon tiamaniere, ke la
memlernantoj trovu en la libro tion,
kion ili bezonas, li tial donas ekzaktan
priskribon de la prononco kaj vortoj
transkribitaj laŭ la franca lingvo
fonetike kaj li promesas ke oni povos post kelkaj semajnoj legi, skribi
kaj paroli la internacian lingvon. Ni
ankoraŭ ne havis okazon por praktike elprovi la libreton, sed ĝi sajnas
vere esti laŭcele farita, nur la preso
estas laŭ svisa mezuro ne tute perfekta kaj la literoj uzitaj por lernolibro tro malgrandaj, sed en Francujo
oni havas pri tio eble alian opinion.
La eldono de germanlingva lernilo
en la sama stilo estus malgraŭ la
jam ckzistantaj bonaj gramatikoj tre
utila, ĉar antaŭ ĉio la maniero de
disvastigado meritas plenan atenton;
ni pekas en tio, ke niaĵ libroj estas
haveblaj nur en niaj cirkloj, kaj iu
meza privatulo, kiu ne havas rektan
kontakton kun esperantistoj nur malfacile povas trafi esperantajn lernolibrojn ne trovante ilin en sia kutima
librejo aŭ kiosko.

Senpaga Koresponda Servo
Kun la celo helpi al la esperantistaro mi decidis starigi senpagan
mond skalan Korespo.adan Servon. Tiu
Servo, al kiu mi volonte dediĉos tempon kaj monon, celos praktiko interligi ĉiujn korespondemulojn en la
mondo I utiligantajn Esperanton!) Sed
antaŭ al komenci, mi bezonas kolekti
adresojn de korespondemaj esperantistoj en multaj landoj kaj tiucele circuleron mi sendas al ĉieaj Esperantogazetoj kaj organizajoj. Fine de la
nuna jaro, kiam estos alvenintaj sufiĉe da adresoj ĉiulandaj, mi anoncos
en la ĉefaj Esperanto-gazetoj, invitante la tutmondajn samideanojn dezirantajn korespondadi, ke ili sin turnu al mi por peti eksterlandajn korespondantojn, sendante nur unu internacian respondkuponon por pagi la afrankon de mia respondo.
Korespondemuloj sendu al mi sian
adreson, sed ne enmetu respondkuponon, nek atendu respondon de mi :
tiujn ĉi unue ricevitajn adresojn mi
baldaŭ sendos al petantoj, kaj de tiuj
petintoj ili ricevos rekte leterojn.
Kursestroj povas sendi adresojn de
siaj lernantoj baldaŭ finontaj la kurson. Kune kun nomo kaj preciza,
legeble skribita adreso, oni nepre indiku - sekson - a fl on kaj K (komencanto) aŭ P (progresinto).
Oni povas uzi simplan poŝtkarton
kaj grupigi plurajn adresojn sur la
sama poŝtaĵo.
Konigu tiun Servon kaj ne forgesu mencii, ke ĝi estas absolute senpaga. Se per havigo de korespondantoj al vialandaj samideanoj, mi helpos la Movadon en via lando same
kiel en aliaj, mi ĝojos ĉar mia celo
estos atingita ! Bonvolu sendigi al mi
multajn adresojn el via lando kaj mi
faros mian eblon por kontentigi tiujn.
Daniel L U E Z - Boulevard Brossolette - L A O N (Aisno) Francujo.
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ESPERANTO-

Volumoj 1 kaj II, po volumo
La Sankta Biblio
La Internacia Lingvo (I. Lapenna)
Faktoj pri Esperanto

fr.

10.75

8.-

135,90,--

8.50
5.90

130,- -70,-

5.75

70,-

PREMIOJ.

PREMION akiris post n-roj 191/192: f-ino M. Van Mullem el Blankenberge
SOLVOJ

193. reguolgerilo ; tabulo/butano ; komato 'tomato ; kulaso/sekalo ; spiono/siropo ; eskaloikapelo ; kulako /kukolo ;
femalolkamelo ; latino/altano ; siesto/sitelo; kameno/monako ; satano /sankta;
virino /ravino; lamenolemajlo; humida/
humila; veluro; livreo; gulaŝolŝalupo; tulipolpiloto: oceano/cejano; stablo/plasto;
argano/angoro ; serena/severa ; bi re tol
raboti; kuloto/skolto; lilakollimako; avertilveturi; romano/molaro; agresiiaresti ; salono/solena ; vanelolnovelo ; satiro/
taksio ; melono /lameno ; rimeno/mizero;
konuso/onisko.
Inter pokalo kaj lipoj povas multe
;

okazi.

194. Igor.: klera ; pseŭd ; estim ; nimfo ; kodak ; metempsikoz ; asist ; ignor ;
ren ; viski ; kobaj ; sku : kadet; boben.
Vert.. kan; alvok; ileks; insid; refleks;
aso ; trilt; apr ; pik; inkub; smoking;
nabab; aboco: duk; rajon.
•

195. ANTAOMETU
du literojn al ĉiu el la sekvantaj vortoj

por formi novajn, nekunmetitajn kaj
sensufiksajn. La duaj literoj. legataj
en la sama sinsekvo, montras proverbon.
arta ; akso ; besto ; opio ; terni ; poro :
azio; loti; timi; esti; velo; enuo; sperto;
kubo; bano; peranto; ero ; kvadrato;
kadro; atuto; cento.
196. KRUCVORTENIGMO
Horizontale. 1. sorĉe ravi (R) . 2. larĝa strato. 3. nia propra lando (R) . 4.
perforte forpreni(R); en ĝi oni preparas
medikamentojn (R) . 5. daŭre. 6. trudanta respekton kaj admiron(R); part o
de la spira aparato(R). 7. interjekcio.
8. ŝanĝi(R); kunligi per ŝnureto. 9. leda
strio por ligi. 10. parto de la Brita
Regno(R). 11. Peza veturilo por niveli
grundon(R).

T.W.A. uzas Esperanton :
La komerca direktoro de TWA en
Svislando, S_ro H.G.A. Meili, sendis
al ĉiuj svisaj Esperantistoj cirkuleron en Esperanta lingvo. T.W.A. (=
Trans World Airlines, Trans-Monda
Aerlinio) estas la plej grava aervetura kompanio de Usono. Ĉiutage 52
kvarmotoraj „T W A-Constellations"
transflugas la nordamerikan kontinenton, kaj ĉiusemajne la maŝinoj de
la TWA flugas 96-foje trans la Atlantikon.
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Vertikale. 1. prefikso. 2. maldolĉa(R)
trista(R). 3. maŝinskribi(R). 4. ĝi estas
en la kapo(R); publikaj, neprecizaj diroj(R). 5. membro(R). 6. nimfo de
riveroj (R) ; acideta bero (R ). 7. senkonsidere amuzi sin per ŝercaj aŭ paroloj.
8. rajto de ŝtatestro forĵeti decidon de
asembleo(R); oni uzas ĝ•in por rigidigi
la tolaĵon(R). 9. foso por protekti sin
sur batalejo(R). 10. parto de vagono
(R): objekto kiu servas por ŝirmi alian
objekton, parte enigitan en ĝi. 11. rompiĝi pro interna tro forta prempovo(R).
;

-

-

Mendu ĉe :

Libro-Servo LEEN, Pythagorasstraat 122, Amsterdam

Flandra Esperanto Instituto, Blankenbergse Steenweg 72, Brugge
Belga Esperanto-Instituto, Oostenstr. 26, Antwerpen
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KOMUNIKOJ DE LA LIBRO - SERVOJ
Reaperis grava libro :
Fundamenta Krestamatio de L. L. Zamenhof
Klare presita, tuttole bindita
Peer Gynt. La fama verko de Ibsen en modela traduko. Kun komentario pri la ekesto de
la verko kaj tri norvegaj popolfabeloj.
Leteroj de Zamenhof (G. Waringhien)

7

En Antverpeno okazis tutmonda ŝa.ktorniro por junuloj. Gin partoprenis nia hispana saruideano Farrb (dekstre antaŭe). La juna
esperantisto akiris la trian premion. Korajn gratulojn!

Solvojn sendu la nederlandanoj al S-ro
G. J. Teunissen, Burg. Telleyenstr. 21
hs.. Am. sterdam-Z., la membroj de
Fl.L.E. aŭ R.B.L.E. al S-ro F. Couwenberg, Kon.inginnelaan 14, Blankenberge,

antaŭ la 20/IX/1955.
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FLANDRA ESPERANTISTO

Originalaj Poemoj
de

Claude Piron
SEZONOJ

ĈE MARO

Jen floro
oras :
printempa
tempo.

Agrable
sablo
mi kuŝas,
kontente
la vento
min tuŝas.

sur

La suno
junas :
trankvila
brilo.

Najbara
la maro
sin rulas,
kaj luma
sub suno
min lulas.

La vento
pentas :
trablova
movo.

Nur bruas
la skuo
de 1' ondo,
forestas
la resto
de 1' mondo.

La nevo
reĝ.as
tutblanka
flanko.

STUDENTAJ JAROJ
La amiko kiu babilas
Kaj la tetaso sur tabl',
La ĉambreto kiu trankvilas
En Ja kunesta agrabl',
La gitaro kiu muzikas
En delikata la ton',
La vizaéo kiu mimikas
Laŭ la kantata kanzon',
La okuloj kiuj brilĝojas
Gaje en lampa la lum',
La silento kiu kelkfojas
Pace en pipa la fum',
Al ii ĉio kio hodiaŭ
Tiom varmecas en kor',
en ni devas diri „adiaii"?
Vere ĉu devas ĝi for ?

DONACO
Mi iris foren en ĉielon
Kaj tie serĉis multajn jarojn
La plej belege brilan stelon
Por meti erin sur viajn harojn.
...Sed tiom palis ĝia brilo
Kompare kun ĉi harobel',
Ke honta pri don' sen utilo,
Mi ĝin reĵetis al ĉiel'.

HANS JACOB
festis sian oran Esperantistan jubileon
En ĉi tiu somero nia ŝatata ĝenevano Hans Jakob fariĝis kvindekjara kiel verdstelano. Pro la ne ĉiu-semajna apero de nia gazeto ni malfrue gratulas, sed aliflanke tiu prokrasto ebligas al ni represi el la organo de la Universala Ligo „La
Praktiko" la jubilean artikolon, kiun
profesoro Privat tie publikigis ; kaj
li multe pli bone ol ni tion povus
fari, honoras la personon kaj agadoon
de Hans Jakob. Ni do transdonas
al li la parolon :

Antaŭ kvindek jaroj knabo studan-

ta en Heidelberg trovis lernolibron

de Esperanto kaj entuzi.asmiĵis por
le af ero. Estis Hans Jakob, kaj baldaŭ h korespondis kun Hector Hodler, la fondinto de Universala Esperanto-Asocio. Post kelkaj jaroj la
junulo estis invitata al Ĝenevo kaj
eklaboris en la Centra Oficejo de
U.E.A., kie organi.ziĵis kaj sistenmiĵis
Za kreskanta reto de la delegitoj. Li
redaktis la jarlibrojn kaj admiris Za
pioniran genion de Hodler, kies fidela kunlaboranto li fariĝis.
Post la morto de Hodler en 1920
Hans Jakob sekvas la gvidon de lia.
amiko Eduard Stettler en Bern, kaj,
kiam retiri ĵis kaj mortis ankaŭ tiu
pioniro, ii direktis mem la grandan
asocion, kiu. ebligis la tujan uzadon

„Muziko estas lingv' de koro"
jen tiu penso en min venis,
Kaj, ŝtele, de ani ela horo
Mi la plej belan kanton prenis.
...Sed dum vi unu vorton diris
Muzikis tiel via voe,
Ke ne doninte mi foriris.
Kun plena kor' da memriproĉ'.
Kaj por donaco belkolora
Pri kiu mirus 1 a homar',
Per fortostreĉo penlabora
Mi ŝtelis bluon de la mar'.
Kaj kun frazeto de gratulo
Mi min preparis por la don',
...Sed bluis tro via okulo,
Ne eblis tiu ' i propon'.
Perdinte tiam la prudenton
Kaj en profunda malesper',
Jen ŝtelis mi 1' inteligenton
De 1' plejsaĝulo de la ter'.
...Sed tiom tuje ĝi perdiĝis
En via cerbo tro malplena,
Ke senkuraĝa mi fariĝis :
Ne zorgos plu pri dono pena,

de ia lingvo kaj ĵian vivi ĵon per
utilaj servoj plenuinataj de sindonaj
homoj.
La jarlibroj f ari.i7is pli kaj pli• riiaj. UEA komencis eldoni librojn, kaj
Ia gazeto „Esperanto" dalicre unuigis
le diversajn fakojn de la movado. La
borante de frumateno cĵis nokto en la
cjeneva centro, Hans Jakob sindone
aplikis la principojn. de Hodler al la
organizado de Za servoj kaj aldonis
sia.jn proprajn ideojn, kiel agema kaj
planema direktoro.
Li estis senĉese helpema persono,
kaj dum la dua mondmilito rnultegaj
homoj ricevis de li fratan faci?igon. en
in aŭ alia maniero. Li havas eksterordinaran talenton por eltrori aranĝo jn kaj sciis, kiel certigi la vivon
de U.E.A. en la plej krizaj momentoj.
Al lia pacienca kolektemo ni ŝuldas
la rrean bibliotekon de U.E.A., kaj tiu
esperantisto deziras, ke tiu mirinda
arkivaro baldaŭ trovu taŭgan ejon por
ebligi la estontan laboron de la serĉantoj, kiuj volos studi Za dokumentaron. Ili trovos tie Tion pri la Esperanto--movado kaj ankaŭ• pri la mondlingva historio ĵenerala.
Kiam nia movado reorganiziĵ•i$ post
la dua mondmilito, la centra translokiĵis al Londono kaj Hans Jakob
daŭre redaktis la organon ,,Esperanto', dum li trovis altan oficon en la
svisa ŝtat..asek•uro kaj ludis aktivan
r•olon en la ĵeneva politika vivo.
Kiu ne konas lian legenden figuron
en niaj universala j kongresoj, sidantan re tablo kun amikoj sur teraso de
kafejo, dum li mirigas tiujn aiidantojn per sia kapturniga memoro pri
nomoj kaj vizarloj 1' Liaj bonk umoraj
kaj amuzaj rakontajoj eiarn kreas
rondon ĉirkaŭ li kaj la sennombraj
servoj, kiujn I•i• faris al multegaj samideanoj, havigis al li vastan mondon
de dankulo j en tiuj landoj.
Antaŭ nelonge, dum bedaŭrinda polemiko, ni malkonsentis kun li pri c-i•rkulero, kiun li subskribis, sed, feliĉe,.
la af ero pacifis. Eĉ tiam kaj tiam ni
fidis je lia plena sincereco kaj je lia
deziro al Za bono de nia movado.
Dum kvindek jaroj li laboris por ĵi,
silente kaj fidele, for de la bruo de
aplaŭdoj, kaj ofte por la plej lacigaj
kaj sendankaj taskoj. Li havis multajn ĉagrenojn kaj lia lano pagas pro
Za troa streêo. Nun sonas la horo de
lia jubileo: duŭncent jara esperantisteco! En la nomo de miloj da ti•ulandaj amikoj ni deziras diri al li koran
gratulon kaj dankon pro ?io bona kaj
utila, kion li faris. La memoro de
Hector Hodler aidoniĵu je tiu dankesprimo al lia plej fidela sekvanto!
Edmond Privat,

-

