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la kunlaborantaj asocioj ĉion hemin por
la nova jaro.

5-a Beneluksa
Esperanto- Kongreso

1957

Estimataj gelegantoj, jen ni staras
denove antaŭ la disvolvigo de nova
jaro, kaj ni ĉiuj jam estas scivolaj pri
tio kion gi por nia movado alportos.
Ni ĉiuj havas niajn atendojn, sopirojn
kaj esperojn sed kiom da ili en la venonta jaro plenumigos, ni ne povas antaŭvidi. Pli facile estas de la sojlo de
la nova jaro ĵeti rigardon returne en la
pasintan jaron por superrigardi kion
la jaro 1956 portis al nia movado en
la tuta mondo kaj en nia lando speciale.
Nu, se ni estas bone informitaj ni
devas konstati ke la forpasinta jaro
por nia movado en tute kaj speciale
por ĝi en nia lando ne estis tiel favora kiel oni povus deziri. Grandaj
manifestacioj ne okazis, la alfluo de
kursanoj estis generale tre malgranda
kaj do ne mirige ke la nombro de
membroj tute ne aŭ nur malmulte
kreskis por ne diri ke g i malkreskis.
Nia afero en la Eŭropa Konsilastaro
gis nun fiaskis. La Lingva Kongreso
en Arnhemo ne donis multajn rezultatojn. En multaj lokoj -nia afero
stagnis kaj tiel ni povus daŭrigi.
Kompreneble oni demandas al si, kio
povas esti la kaŭzo de tia situacio. Nu,
sincere dirite, ni opinias ke en multaj
asocioj la gvidantaro fariĝas tro maljuna. Se oni ne perdis la idealismon
por nia afero ili tamen perdis la necesan energion por daŭrigi la laboron
tiel entuzisame kaj persiste kiel ili faris tion antaŭ dudek aŭ tridek jaroj.
Certe estas ankaŭ kialoj, kiuj kuŝas
sur la socia kaj ekonomia terenoj sed
ilin oni povus venki se nur estus sufiĉe da entuziasmo. Cu la jaro 1957 alportos ŝanĝojn en tia situacio ? Ni,
ne scias, sed forte esperas tion. Laŭ
nia opinio ni devas ankoraŭ pli multe
contentrigi niajn klopodojn al la junularo kaj do al la lernejoj. Tial estas necese trovi la plej bonan vojon
por atingi la geinstruistojn kaj pere
de ili la gelernantojn. F. W.

_

De la di- flanka
e mblemo denia
estonta kongreso en Eindhoven, la
L.K.K. presi° gis glumarko jn. La em-

blemo estas
presita en verda koloro sur
blanka papero.
La desegnajon
faris s-ro ZI.

van Eijk, Helmond. Dek ekzempleroj de la glumarko estas haveblaj
por 25 tendoj. Oni povas mendi 'per
potkonto 65.76.64 de „Esperanto" Eindhoven, Sch.ouwbroekseweg 70 aŭ per
bonaj ne uzitaj nederlandaj pohtmarkoj
en sama valoro EN koverto de Ia sekretariino de la L.K.K., F. Andreastraat 1, Eindhoven.

KOMUNIKOJ
La L.K.K. decidis, laŭ peto, aranĝi la
balon ne je dimanĉo sed je sabato.
Ni petas specialan atenton por la
ekskurso al Oisterwijk. Gi konigas al vi
ion tipe-brabantan, tiel la naturbelon
kiel la brabantan panmangon.

„Nuntempa Bulgario"
De la 1.de januaro 1957 en Sofio
komencos aperi granda monata revuo
„Nuntempa Bulgario."
Ciu kajero ampleksos 32 pagojn kaj
havos kovrilojn. La revuo estos redaktata nur en Esperanto. Li estos
riĉe ilustrita kaj presata sur luksa papero, formato 21 x 26 cm.
„Nuntempa Bulgario" ne estos politika revuo. Gi enhavos materialojn
pri la bulgara lando kaj popolo, pri
kiaj kulturo, arto, literaturo. Ciu kajero enhavos rakonton, sportrubrikon,
filatelian angulon, multajn karikatu-

ABONNEMENTEN :
België: 75 fr.
Ceteraj landoj: 75 bfr.
Proefn.: 5 fr. (1 r.k.)

La Internacia Ekspozicio
en Bruselo 1958
Tiu manifestacio celas esti ne nur
ordinara ekspozicio, sed gi volas montri (iujn kaj êiajn aktivecojn de la
homaro kaj ankaŭ progresigi la internacian kunlaboraclon. Tial estos organizataj kongresoj, sciencaj kunvenoj ktp. En la venonta numero ni intencas doni pliajn detalojn ĉar la
redakcio ricevis ampleksan dokumentaron. La organiza komitato sciigis
al ni per letero en perfekta Esperanto skribita, ke ĝi estas preta publikigi
la dokumentojn ankaŭ en Esperanto,
se montrikas sufiĉe da intereso.
Ni esperas ke niaj gelegantoj bonvolos informi siajn gekorespondantojn pri tio kaj ke tiuj lastaj volos
skribi al tiu ekspozicio (adreso: Putterij 28, BRUSSEL) en Esperanto.
Noto de la Red. Cu ne eblus, ke
U.E.A. organizu la Universalan Kongreson en 1958 en Bruselo dum la
granda monda ekspozicio? Laiír la informoj, kiujn ni ricevis oni konstruis
kongresejon, kiu povos enhavi 2500
personojn kaj la direktoraro juste atendan ke multaj unuiaoj naciaj kaj
internaciaj utiligos di tiun eblon.

rojn. Krome, la revuo publikigos Esperanto-novaĵojn pri la en- kaj eksterlanda movadoj, leterojn de esperantistoj, recenzojn, anoncetojn pri
korespondado.
La abonkotizo por unu jaro (12
kajeroj) estas nur, 4 ned. guld., 50
belgaj frankoj.
La unike bela ,.NUNTEMPA BULGARIO" estos vera perlo de la Esperanto-gazetaro. Ĝia malaltega prezo
ebligas al ĉiu samideano aboni gin !
Abonoj peras: LIBRO-.SERVO, L.E.E.N.
Pythagorasstraat 122
Amsterdam-O.
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Por la studo:
La Konsilanto (Degenkamp)
Honderd vragen over grammatica en onderwijs
Leidraad esperanto Literatuur (Degenkamp)
Esperanto in 20 lessen (Bakker)
Methodisch Leerboek (Dirksen)
Insignoj:
Verda stelo kun blanka randeto, 15 mm
Verda stelo sur blanka fono, 13 mm
8 nin
Flaginsigno Esp./Ned.
La R mm-insigno Esp./Belga estas liverebla nur kun
pinglo, la aliaj ankafi kun butono aŭ broĉo
Bicikloflago
„

(Okaze de la Ira Internacia Ferio Esperanto Semajno en Krommenie).

fr.

gld.
1.35
0.60
0.75
2.25
1.10
4.50
4.50

20.8.50
12.34. -20.-70.

65.

4.-

1.20

-

15.68.90.90.140. 99.
80.56.

3.60
0.7.5
0.75
3.1.50

54.--11.-11.50.-24.-

0.75
0.75
0.65
1.10

13.- 1s.--

6. Tro rapide preterpasis
Ciutagaj programeroj
Malfeliĉe ni forlasis
Adiaŭen al polderoj. (* a'* )

26.

7. Fine en Za festvespero
Ni disigis, ho ! malgoje,
Tamen restas Za espero,
Ni renkontu alifoje !

0.75

-

10.--

10.-- -

Libro-nervo LEEN, Pythagorasstraat 122, Amsterdam-O.
Flandra Esperanto Instituto, Blankenbergse Steenweg 72, Brugge.
Belga Esperanto-Instituto, Oosterstraat 26, Antwerpen.

icompilita helpe de Esperanto
En novembro 1953 la granda japana eldonejo Heibon-sya en Tokio komencis disdoni grandskale „El Japana
Lando kaj Popolo", en kiu libreto
estis kolektitaj kelkaj verkaĵetoj de
japanaj infanoj pri la ĉiutaga vivo
en ilia lando. La verkoj estis clprenitaj el 8 japanlingvaj volurnoj pri
Japanujo, jam eldonitaj de Heibonsya kaj tute bazitaj sur ]a kunlaboro de lernejaj infanoj inter la aĝoj
de ĝis 17 jaroj.
„Oni opinias ke en la verkoj de
infanoj la dum kaj postmilita japana
socio estas reale kaj vive respegulata".
(Vidu ankaŭ artikolon de Violet C.
Nixon en Esperanto, jan. 1955).
Post la eldono de la prijapanaj volumoj oni projektis eldonon de similaj pri la tuta mondo. Same kiel okazis en Japanujo oni deziris konigi la
ĉiutagan vivon en ĉiu lando pere de
priskriboj verkitaj de la infanoj mem.
Oni petis Esperantistojn en divers.

2. Inter alilandaj anoj
Kvindek francoj kun Delaire
Svedo, finoj kaj germanoj,
Kaj italoj ... jen la ver'

aj landoj traduki esperantlingven verkajojn de infanoj pri iliaj landoj, u rboj, vilaĝoj, la ĉiutaga agado kaj
farado, la laboro de la gepat.roj, pri
ludoj, lernejoj, k.t.p. En Tokio oni
tradukis ree japanlingven tiujn esperantajn tekstojn. Kolektinte (-iujn
taŭgajn verkajojn, ilustritajn de fotoj, grafikoj kaj antaŭ ĉio de infandesegnajoj, oni akirus belegan, unikan geografian lernolibron por infanoj. Kiu ja povas pli bone verki por
infanoj ol infanoj mem?
Ankaŭ en ne-esperantistaj rondoj
la projekto vekis intereson. En la
monata revuo „Vernieuwing van Onderwijs en Opvoeding" de nov. 1954
S.ino S. J. C. Freudenthal-Lutter dediĉis artikolon al tiu ĉi entrepreno.
Kaj nun kuŝas antaŭ mi la rezulto
de la laboro en Okcident-kaj OrientGermanujo, Nederlando, Belgujo, Svisujo kaj Aŭstrujo. La Japana eldonejo afable sendis al mi kiel kunlaborinto ekzempleron, belegan libron, kiu
multe superas miajn atendojn. Tia
lernolibro ne troviĝas en nia lando.
Aŭ eble, oni ne povas diri „lerno" libron, c:ar plej grava ĉi tie estas la
senpera kontakto de infano kun in-

3. Enirinte urbodomon
De vila)o Krommenie (**)
Oni festis ĉiun homon
Per akcepta ceremoni.
4. Tie oni trinkis kafon
Manfis kukon kun plezur'
Poste havis fotografon
Kaj foriris per vetur'.
.5. Dum la tuj sekvantaj tagoj

Oni gaje distris sin,
Muelejoj, maro, lagoj,
Kaj ĉie pontoj ... jes sen fin'.

8. Gastoj nun el plena koro
Pro feliêo, yuo, bel'
Volas diri, eĉ kun ploro,
„Krommenieers danlc U wel".
Notoj :

* :k

t

la riveroj Dommel kaj Gemier, ĝi ricevis „urborajtojn" de duko Hendriko
la unua. Depost ĉi tiu jaro ĝia evoluado komenciĝis sed estis ripetfoje
malhelpata kaj ĝenata de detruemaj
armeestroj kaj rabemaj soldatoj.
Kun admirinda elasteca forto la
mezepoka Eindhoven tamen ĉiufoje
sukcesis releviĝi kaj regajni sian antaŭan prosperon, kio precipe okazis
depost la jaro 1813 post la foriro de
la francaj trupoj. Malgraŭ multaj malfacilajoj la komerco kaj industrio
konstante malfaldiĝis kaj ĉe la fino
de la antaŭa jarcento bazo estis fondita por multflanka industria karaktero de la urbo. Giaj persistemo kaj
rekonstruemo neŝanceleble restadis
ĝis hodiaŭ kaj denove ĝi instigas ankaŭ la nunajn Eindhoven-anojn al energia rekonstruado de ilia urbo, montrante ankoraŭ nur kelkajn signojn de
la teruraj bombardadoj el la lasta
mondmilito. Oni energie laboradas
por efektivigi la multpromesan rekon-

42a Universala Kongreso de Esperanto
KOTIZOJ
(

**1*

Kongresano
)

S-ro P. delaire el Orleans.
Kelkajn, kilometrojn• norde de
Amsterda7no.
Antaŭa maro, nun terpecoj.
Krommenie-anoj, Multan
dankon.
F. Douglas Murphy.

Pano tiel ke la ideo de „lernado" tute
forestas.
Car kompreneble la teksto estas
japana, ni bedaŭrinde ne povas ekkoni la skribitan enhavon, krom kelke
da fragmentoj de represitaj leteroj,
ta. csperantlingva letero pri Kristnasko.
Tamen ni povas akiri ideon pri la
enhavo rigardante la multajn ilustrajojn kaj landkartojn. Tiel en la parto
de Nederlando ne mankas la fotoj de
ventmueliloj kaj florbulbkampoj, sed
ankaŭ troviĝas ilustraĵoj pri la inundo de Wieringermeer, riparo de digoj,
pri havenoj, ludantaj infanoj rikoltado de fojno en Marken kaj multaj
aliaj. Krome infandesegnajoj i.a. cïe
farmdomo, de parko kaj de negpupo.
Ankaŭ tre instruaj estas la landkartoj, i.a. karto kiu montras la submarnivelajn partojn de nia lando.
Tiu libro estas modelo de instrua
daicrigo sur pp. 3

edzino
gejunuloj kaj
studentoj

1

poste
gi•s 31/3/57
315 fr.3.55 fr.
155 fr.175 fr.
125 fr.140 fr.

Supraj prezoj estas por U.E.A
anoj, la aliaj aidonu 50 fr. Pagoj
farotaj al P.C. 376698, rue Jourdan,
185 - Breiselo.
.

daiírigo de p.

1

renoviĝo en Japanujo, pri kiu ni povas esti ĵaluzaj.
La listo de kunlaborintoj enhavas
multe da nomoj de Esperantistoj kaj
de Esperanto-organisacioj. Estas bedaŭrinde ke por Nederlando neniu
Esperanto-organisacio estas menciata!
Ĉu oni vere en nia lando ne komprenis
la gravecon de tiu entrepreno? Oni
tiel certe malprofitis tre bonan ŝancon montri al niaj malproksimorientaj amikoj la taŭgecon de la internacia lingvo kiel peradilo en kulturaj
aferoj. Sekve Nederlando ne estas tiel
bone reprezentita kiel ekz. Svisujo.
Pli ol iam antaŭe gravas por nia afero
kontakto kun la popoloj en Azio.
Ni gratulu Heibon-sya pro ĝia belega entrepreno, kiu entute tiel bone
pruvis la valoron de la internacia lingvo.
11. Groendijk

1
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La Urbo de 1'Estonto

En la jaro 1232, kiam Eindhoven
estis nur eta kolonio ĉe la kunfluo de

1. Du angloj iris al la Zaano
Por partopreni en feri'
Dupersona karavano
Dro Osborne kaj mi!

4.50
7.20
7.20
10.50
6.60
6.3.50

Mendu ĉe:

Japana
geografiri lernolibro por
infanoj

Eindhoven

Multan Dankon

KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ
La Okuloj de la eterna frato (Zweig)
Infanoj de Betlehem (Lagerliif)
El la Camera Obseura (Hildebrand)
Ferio kun 1a morto (Lindquist)
Esperanto por infanoj (Solomop)
Sur sanga tero (Baghy)
Strato de la fiŝanta kato (Fóldes)
Bagatelaro (Rosbach)
La Princo kaj Betty (Wodehouse)
Sveda Poemaro (Carlsonn)
El la Manikoj (R. Rossetti)
Kontralte (Boulton)
Fundamenta Krestomatio (Zamenhof) nova eldono
Tartarin de Taraskono (Daudet) tolbindita
Sinjoro Tadeo (Mickiewicz)
Akbar (Limburg Brouwer)
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struplanon, kiu ne nur celas radikalan
ŝanĝon de la urbocentro, sed ankaŭ
starigon de tute novaj loĝejkvartaloj.
Miriga kaj senkompara estas la nebrideble forta kreskado de la iama
urbeto en la Kempenlando depost la
jaro 1891, en kiu Philips fondis sian
etan entreprenon kun nur 30 laboristoj. En 60 jaroj la industria etulo
elkreskis ĝis industria giganto, kiu
nun havas siajn proprajn organizojn
kaj fabrikojn en preskaŭ 50 landoj tra
la tuta mondo kaj kies centra industrio estas en Eindhoven; kie pli ol
30.000 gelaboristoj okupas sin pri la
produktado de miloj da diversaj produktoj ; kie pli ol 500 inĝenieroj kun
iliaj asistantoj okupas sin en plej modernaj lahoratorioj pri la perfektigo
de la produktoj ; kie 32 kuracistoj kaj
pli ol cent geflegistoj, geadministrantoj kaj gehelpantoj okupas sin pri la
sanstato de la glaboristoj ; kie pluraj
centoj havas sian okupon pri la loĝa
do, kultura kaj socia zorgoj, sporto,
distriĝo, en la lernejoj, k.t.p. Ne mirige estas, ke Philips tre grave influis
ne nur la eksteran karakteron de la
urbo, sed ankaŭ ĝian socian kaj ekonomian staton.
Tamen malgraŭ la amasa enmigrado de ne-Brahantanoj, ailogitaj de
la kvazaŭ Amerikeca elkresko de sia
industrio, Eindhoven restis tipe Brabanta urbo, kiu daŭrigis siajn religiajn kaj sociajn tradiciojn. La leviĝantaj turoj de la dekana pregejo S-ta
Catharina, kaj la multnomhro da aliaj
preĝejoj same formas simbolon de ĉi
tiu sin levanta urbo, kiel la multaj
fabriktuboj, kiuj karakterizas la urbopanoramon. La enloĝantaro de
Eindhoven same alte taksas la geniecon de la fizikaj kaj teknikaj laboratorioj, kiu ebligas materian prosperon de la urbo, kiel la senripozan penadon por saniga, mensa kaj eduka
vivado. La mezepoka, sed juna vivoforta Eindhoven, portas en si la promeson utiligi sian industrian evouluadon al la mensa kaj materia prospero de siaj 160.000 enloĝantoj.
Por la turisto Eindhoven kaj ĝia
ĉirkaŭaĵo prezentas grandan trezoron
de vidindajoj: la S-ta Catharina-preĝejo, finkonstruita en 1867; la monaliejo „Mariënhage" el 1419; la malnova turo el la 15-a jarcento; la urba
Van Abbe-muzeo, en kiu oni regule
ekspozicias ĉiajn artajojn kaj pentraĵojn, precipe modernajn; la Philipsfabrikkompleksoj; la nova 18 septembro-placo kun la nova, moderna stacidomo kaj la statuo de d-ro Anton
Philips; la Radio-monumento; la vespera iluminado, k.t.p. formas allogan
vidindajon. Por la distriĝo Eindhoven
prezentas varian elekton da teatrajoj,
muziko, filmoj, k.t.p. en sep teatroj;
-

U.N.E.S.C.O. -- Novajoj
AKCIDENTOJ KAJ LA PUBLIKA
SANO

Statistikoj pri mortigaj akcidentoj
montras, ke ili plioftiĝis dum la lastaj
jaroj, pro du kaŭzoj: unue, okazis
ŝajna plimultiĝo ĉar malpliiĝis la
mortoj pro infektaj malsanoj, kaj
due, reala plimultiĝo rezultiĝis de novaj danĝeroj pro la antaŭenigo mekanika kaj tehnika.
Diskutante la malhelpon de akcidentoj kiel parton de la laboroj por
la publika sano, la Monda San-Organizajo (Eŭropa Regiona Komitato) lasta
tempe substrekis la gravecon de la
edukado de infanoj, por doni al ili
senton de respondeco pri sia sanstato. En multaj industriaj landoj, oni
asertis, akcidentoj en kaj ĉirkaŭ la
domo kaŭzas pli multajn mortojn ol
akcidentoj sur la stratoj aŭ en la laborejo. En la Unuiĝinta Reĝlando,
ekzemple, el meze 45 mortigaj akcidentoj ĉiutage, 24 okazas en kaj ĉirkaŭ la domo, 16 dum vojaĝado, kaj
5 en la laborejo. En Germanujo, akcidentoj en la hejmo ampleksas pli ol
30 % de ĉiuj akcidentaj mortoj, kaj
rapide industriigo de Jugoslavio kaŭzis seriozan plimultiĝon de akcidentoj.
NEDERLANDO ALIÖAS AL LA INTERKONSENTO „LIBERA FLUO"
DE UNESKO
Nederlando estas la dudek tria lando aplikanta la UNESKO-interkonsenton, kiu liberigas de imposto librojn,
gazetojn, revuojn, artverkojn, muzikajojn, edukajn filmojn kaj diskojn, kaj
kelkajn kategoriojn de scienca ekipajo.
La aliaj dudek du landoj, kiuj aplikas la interkonsenton, estas:
Belgujo, Kamhodio, Cejlono, Kubo,
Egiptujo, Finnlando, Francujo, Grekujo, Haitio, Israellando, Laoso, Monako, Pakistan°, Filipinoj, Salvadoro,
Hispanujo, Svedujo, Svislando, Tajlando, Unuiginta Reĝlando, Vjetnamo
kaj Jugoslavio.
Krom liberigi materialon de doganimpostoj, la registaroj laŭ Ja interkonsento donas import-permeson kaj valut-interŝanĝon por eldonajoj, kiujn
bezonas publikaj bibliotekoj. Internaj impostoj sur la importitaj materialoj devas ne esti pli altaj ol tiuj
sur internaj produktaĵoj.
(Laŭ Unesco-Features
kaj UEA-Informservo.)
sennombrajn ejojn por sporto, naĝado, ludado; zoologian gardenon „Animali"; belegajn parkojn k.t.p. Precipe
la variado de la Brabanta, pura naturbelo, sovaĝe romantika, formas turistan paradizon.
Eindhoven estas preta akcepti vin!!!
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Raporto

.G enerala Jarkunveno

pri „De Esperantist"
La 15-an de decembro ni forsendis
la ekzemplerojn de la la numero de
ĉi tiu gazeto. Kvankam la eldonkvanto estas iom pli granda ol . en 1955,
ni tamen ne estas kontentaj, ĉar estas ankoraŭ tro multe da sckcioj, kiuj
tute ne, aŭ tre malgrandskale uzas
ĉi tiun vere ne multekostan informilon pri nia movado. Specialan laŭdon
meritas en ĉi tiu rilato la sekcioj
Amsterdam kaj Hago, kiuj propaganclcele ĉiufoje mendis respektive 300 kaj
100 ekzemplerojn. Alkmaar mendis
unufoje 85, sed 7 sekcioj mendis nur 10
ĝis 20 ekzemplerojn. ĉi sube ni donas
la ciferojn pri la eldonkvantoj de ĉiu
numero kaj por komparo ankaŭ tiujn
por 1955.
1955
Dona Propa
Dona Propa
cantoj gando
cantoj gando

de la 9/12/56 en Gent

NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS NIA"
Alg. Secretariaat, schriftelijke cursussen en uitleendienst :
Mej. A. C. H. van der Beek, P. C. Hooftstr. 90, Amsterdam-Z.
Penningm.: 13. J. J. Albers, Olympiaweg 69111, Amsterdam-Z. Postrek.34563.
Adm. Ned. Esp.: P. M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O.
Boekendienst : S. Mabesoone, Pythagorasstr. 122,Amsterdam-O. Postrek. 76915,
Bibliotheek : E. A Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst: H. Bakker, Van Tuyllplein 33/1, Amsterdam-Zuid, te1.795320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm.: Mej H. M. Mulder,Zilverrneeuwstr. 29 Badhoevedorp
C`,efdel. U.E.A.: J. Telling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam. Postrek. 242619.
Vic-ĉefd. F. Weeke, IJsseldijk 20, Diepenveen. Postrek. 822075.

Komunikoj de 1a cefestraro

Niaj Ekzamenoj

Teatra servo

En la lasta tempo aŭdiĝis voĉoj
Se vi volas agrabligi vian klubkunrilate al niaj ekzamenoj. Estas pervenon per teatrajo, bonvolu skribi al
sonoj, kiuj opinias, ke niaj ekzameF-ino E. M. Maasbommel, Prunuslaan
noj kaj speciale tiu por la E-diplomo
63, Rotterdam (N). Eble ŝi povas helestas tro malfacila kaj ili deziras ke
pi vin, ĉar ŝi prizorgas la teatran serla ekzamena komitato faru tiun ek1956
von.
zamenon pli facila, ĉar tio multe
kontribuos al la rapida disvastiĝo
Kiam vi havas teatrajojn (unu-akde la lingvo. Nu, tion ni vere ne
ta) en la nederl. aŭ alia lingvo, bonkomprenas. Kiamaniere povus la favolu interrilati kun f-ino Maashomcileco aŭ malfacileco de la E-ekzamemel. Eble ili taï gas por traduki en
no influi la disvastiĝon de la Lingvo ?
Esperanto. Tiamaniere vi helpas pli
Neniu, kiu lernas la lingvon ja estas
grandigi nian stokon.
devigata partopreni en niaj ekzamenoj
Se oni tamen faras tion, oni havas
Nova Junular-Gazeto
por tio aliajn motivojn. Ni povas
La haga kontakt-komitato starigis
kompreni ke oni partoprenas ekzamenon por pruvi al si mem, 'ke oni pokomisionon por la fondo de junular
sedas certan kapablon en la lingvo
-gazeto.Nircvsjmlaun meron kies titolo estas „LA JUNA ESkaj ke oni do ne vane studis. Kaj kiam oni akiris la E-diplomon, tio doPERANTISTO. Abonante la organon
por la kotizo de 1,50 duonjare aŭ 3
nas bonan bazon por eventuala plua
gld. jare la :rbonantoj estas aŭtomastudado, kaj ĝuste pro tio la E-ekzameno ne povas esti kvazaŭ nura forte membroj dc la HAGA ESPERANmalajo, sed devas vere havi certan
TO-JUNULAR•ORGANIZO. La e.nhalingvan nivelon, kiu garantias, ke la
vo estas ankoraŭ grandparte nederposedanto de la E-diplomo havas allandlingva kaj ampleksas la enkonmenaŭ elementan scion pri nia lingvo
dukon klarigantan la celon de la orkaj ties movado. Sed alia afero estas,
gano, anekdotojn, enigmon kaj keléu estas necese, ke ekz. infanoj 10 ĝis
kajn esperantlinvajn tekstetojn verkr16 jaraj jam partoprenu la E-ckzatajn de junaj esperantistoj 12 kaj 14
menon. Eble la Ekzamena Komitato
jaraj. La redakcio komunikas ankaŭ
ke oni oka rigos specialajn ekzamenojn
povus priparoli la demandon ĉu astas
dezirinde starigi por junaj geesperanpor la gejunuloj kiuj post sukceso en
tistoj ne pli aĝaj ol 16 jaroj specialan
Ja ekzameno akiros t.n. „Kursfin-diplomon".
junular-ekzamenon per kiu ili povus
akiri ian ateston aŭ ciplomon monKvankam la organo estas stencilita,
Ti bone aspektas. La reclakcia adreso
trantan ilian lingvan sperton. Tia ekzameno povus esti pli simpla ol la nuestas S.ro J. Verbruggen, Oosterhesselenstr. 560, Hago. Abonojn oni pona E-ekzameno kaj eventuale konsivas ĝire pagi en la ĝirkonto 435552
sti nur en tradukado de tekstoj konvenaj al tiu aĝo ned.-esp. kaj esp.-ned.,
de S.ro J. Buisman, Hoefhladlaan 107,
legado diktajo kaj simpla konversacio.
Den Haag. Kasisto estas S.ro T. S.
Por eviti tro grandajn elspezojn oni
Kho, Nic. Beetslaan 17, Voorburg.
povus okazigi tian ekzamenon en la
Estas bedaŭrinde, ke en !a espelernejo kie la kandidatoj partoprenas
ranta teksto troviĝas kelkaj eraroj,
la kurson.
sed tio certe pliboniĝos en la venonGejunuloj pli aĝaj ol 16 jaroj partotaj numeroj. Ni deziras al la juna
prenu la ekzistanstan E-ekzamenon ĉar
gazeto multan sukceson kaj gratulas
tiuj gejunuloj jam vizitas mezler nejojn
la komitaton pro ĝia iniciato.
kaj geinstruistajn semenariojn k.t.p.
do ilia kono pri lingvoj ĝenerale jam
estas pli granda ol tiu de pli junaj inEsperanto hoeken door H. Veenstra,
fanoj.
J. M. Kemperstr. 28, Amsterdam-W.
F. W.
-
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Nia juna sekcio Zaandam havas la
plej grandan nombron da donacantoj,
nome 85

GRAVA ATENTIGO. En la lasta
numero de „De Esperantist" S.ro Zondervan sciigis ke li demetis sian funkcion kiel direktoro de la Oficejo ,.Esperanto ĉe la instruado" kaj ke F.ino
C. M. Burger en Haarlem transprenos tiun funkcion. Sed tio neniel ŝangas ion por niaj sekcioj. Tial ni petas
sendi al ni kiel eble plej baldaŭ la
liston de la donacantoj por la nova
jaro, dum oni samtempe sciigu kiom
da ekzempleroi oni bezonas por la
propagando. Ne forgesu sendi al ni
ankaŭ eventualajn adresŝanĝiĝojn. Se
oni ne sendas al ni ian informon ni
sendos la gazeton al la samaj adresoj
kaj en la sama kvanto kiel la antaŭan
jaron.
La administranto
F. Weeke

Anonco

Jugoslava s•ano (juĝisto) deziras
korespondi kun nederlandaj gejuristoj, i.a. pri profesiaj aferoj. Tiu, kiu
havas intereson, skribu al: F-ino Th.
v. d. Reijen, Rijksstraatweg 90, HAARLEM.

El Niaj Sekcioj
Sekcio Zaandam. Sekr. P. L. Takstr. Gly
Novjarmembrokunveno 1undvespe-

ron la 7an de januari 1957a je la oka
horo en la ripozejo de Verkade Westzijde kontraŭ numero 105.

Ceestis : -r•eprezen.tantoj de Astene
—Blankenberge
Brugge — Gent -Kortriik kaj Leuven.
—

La prezidanto per enkonduka vorto
resurnas la pritraktitajn temojn de la
antaïttagmeza estrarkunveno. Li instigas al grandnombra aliĝo kiel sub.tenanta membro por eviti plialtigon
de la abonprezo de nia revuo dum la
venonta jaro.
Financa raporto pro kromelspezoj
tute ne atenditaj nek antaŭviditaj la
bilanco montras etan malprofiton.
Sekretaria raporto: el gi ni "konkludas ke la agado dum 1956 estas esperiga. Kiel ĉefaj faktojn ni citas :

Peto pri alsendo
de Esperanto-libroj
Kiel sekretario de la Asocio Nederlanda de Scienculoj Esperantistaj
(A.N.S.E.) mi turnas min al vi por
peti vian atenton pri la sekvonta afero :
Vi scias, ke jam dum kelkaj jaroj
ekzistas en la Biblioteko de la Komunuma Universitato en Amsterdam speciala Esperanto-fako, kiu grandparte
konsistas el libroj, revuoj, k.t.p., apartenantaj al la iama libraro de S.ino
Dekker-Hellingman. (;ar tiu ĉi Esperanto-fako antikviĝis kaj ne plu reprezentas la nunan situacion de la
Esperanto-literaturo, S.ro Pragano petis al nia Asocio subtenon por la pliriĉigo de la Esp. fako suprenomita. Nia
asocio decidis doni subtenon kaj financan kaj nefinancan per la kolektado
de libroj, k.t.p. Ni petis niajn membrojn se sendu al la sekretariejo provizore ne la librojn mem, sed nur la
listojn de libroj, k.t.p. kiujn ili eventuale volos donaci. En interkonsento
kun la hibliotekisto de la Universitato
Biblioteko en Amsterdam kaj kun S.ro
Pragano ni volas kunmeti ĝeneralan
liston el la listoj de la diversaj membroj, tiel ke ni povos atendi plej honan rezulton.
Mia peto nun estas, éu vi geleganloj estas pretaj helpi nian klopodadon
tiusence, ke vi sendu listojn aŭ listetojn de libroj, k.t.p. al la sekretariejo
.cle A.N.S.E. Se eble, vi povus ankaŭ
sendi monon al la kasisto de A.N.S.E.
D-ro A. Nijhuis, Assumburgweg 35,
Den Haag ( ĝirkonto 99897) por la
suprenomita celo.
Kun anticipa kora danko.
Mag. F. Winkel, Sekr.

Flandra Ligo Esperantista+
Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdale nastraat 29, Kortrijk.

Sekretario: Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, St.-Kruis, tel. 33445 (dunt la of ichoroj).
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, Korringinnelaan 14, Blankenberge P.C. 4161.35.
Redakcio F.E.: Drs. Fern. Roose, Ste. Klaradreef 59, Brugge.
Koresponda kurso : H. Pirennslaan 25, Gentbrugge.

1. plenan sukceson de la koresponda
kurso 2. reorganizadon de la gazetara servo 3. presigon de tre taŭ.;a propaganda broŝuro fare te ia Flandra
Esperanto-Instituto 4. planon por sendado de paketo kun diversaj turisl.aj
broŝuroj, flugfolioj kaj diversaj sciigoj de la Ligaj servoj al ĉiuj gemembroj komence de la jaro 1957.
L; LA: ni malprogresas en nia lando
kaj la kaŭzo estas ne facile klarigebla. Tamen oni povas konkludi ke ni
bezonus pli da membroj-abonantoj en
nia teritorio.
Koresponda kurso: la uzata kurso
(laŭ la gvidanto) ne tute kontentigas
pro Ia fakto ke mankas en ĝi taŭgaj
ekzercadoj kaj kompletigaj klarigoj.
Nia Ligo decidis doni ateston al la
gekursistoj kiuj finstudis la kurson
Multobligitaj tekstoj estos preparataj,
kiuj kompletigos kaj plifaciligos la
,

kursojn.

Gazetara servo: pro la ne-ĉcesto
de la prizorganto de tiu fako mankas

klarigoj pri la ĝis nun atingitaj rezultoj.
Eksiĝo kaj reelektado de estraranoj: ĉiuj eksiĝintaj estraranoj estas
unuvoĉe reelektataj.
Beneluksa Kongreso en Eindhoven:
F-ino TERRYN akceptis la taskon
:iel reprezentantino por Flandra Ligo
en la LoKoKo. La aliĝokotizon oni
prefere kiel eble plej baldaŭ pagu
al ŝi.
Diversaĵoj: ĉar ne envenis apartaj
proponoj ĉe la- Liga sekretario tiu
punkto de la tagordo forfalas kaj la
prezidanto proksimume je la 17-a horo fermas la kunvenon.
La protokola sekretario
ISERENTANT R.

Angulo de la Kasistino
La Kasistino dankas la multajn membrojn kiuj jam frue pagis sian kotizon
kaj esperas ke la aliaj tre baldaŭ sekvos. Dankon!

Unua Listo de la Subtenantoj
1.

8 ro G. ltlaertens
F-ino B. Cornelis
3. F-ino P. De Cock
4. F-ino J. Terrijn
5. S-ro F. Roose

2.

-

1.50
150
150
150
150

fr.

f r'.

fr.
fr.

fr.

La Rustij Samideanoj kaj Ni.

En la antaŭa numero de N.E. oni
povis legi artikolon de S.ro A. Baur,
jurnalisto en Bern kaj redaktoro de
la organo „Svisa Espero" pri sia vizito al Moskvo, kie li parolis kun S.ro
Bokarov, unu el la ĉefaj gvidantoj de
la tiea geesperantistaro kaj montriĝis
ke la situacio por Esperanto multe
pliboniĝis en la rusa (?efurbo. En la
decembra numero de Heroldo S.ro
Jung aperigis artikolon pri la vere amasa alfluo de kursanoj por nia lingvo en Leningrado kaj aliaj urboj.
La nombro de interesiĝantoj estas eĉ
tiel granda ke la ekzistantaj ku sgvidantoj ne povas organizi sufiĉe da
kursoj por la gelernemuloj éu pro
manko de salonoj, éu pro manko de
instrumaterialo kaj taŭgaj kursgvidantoj. Kaj oni petas, ke eksterlandaj samideanoj sendu materialon, Iernolibrojn, gazetojn, revuojn k.t.p.
Cu ne staritis nun l a demando: „Kion ni faru?" Custe nun post la teruajoj en Hungarujo? Ni ja scias ankaŭ
pri la decido de la Nederlanda Olimpa Komitato ne sendi nederlandajn
atletojn al Melhorno. Cu ni devas agi
sammaniere kaj rifuzi ĉiujn interrilatojn kun la rusaj gesamideanoj? Vidante la aferon en la lumo de la teruraj okazajoj en Hungarujo ni povas
kompreni ke estos multaj personoj kiuj respondos la nomitan demandon
jesc, kaj ne deziras iamaniere kontakti kun la rusaj samideanoj. Sed
tamen ni devas konfesi, ke estas ankaŭ alia flanko dc la afero. S.ro .Tung
jam diris en sia aludita artikolo ke
estas ĝojige ke se en iu parto de la
mondo nia movado ŝajnas stagni, ĝi
tamen en alia parto denove ekfloras
kio pruvas ke la movado en tute ne
plu estas haltigebla kaj eksterrnebla.
Nu, se tio estas vera ni devas akcepti
la releviĝon de nia movado en la orient-eŭropa j landaj kiel signon ke
tie malgraŭ èio ekzistas multaj personoj, kiuj ege deziras kontakti kun
aliaj personoj en la tuta mondo kaj
kion ili tiucele povas pli bone fari ol
lerni esperanton, la lingvon, kiu malfermas al ili la tutan mondon? Cu
estus saĝe, se ni nun de nia flanko rifuzus ĉiujn rilatojn kun ili? La respondon ni lasas al niaj legantoj.
F. W.
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Miriga Memorkapablo

WILLIAM AULD. LA INFANA RA- ke iam pasos kruelo kaj amaro,
SO. Poeino en 25 ĉapitroj. Antaŭpake iam venos la regno de 1' racio ;
rolo de John Francis. Eldonis J. Rí:sed multaj larmoj necesos antaŭ tio."
gulo, La Laguna, Kanariaj Insuloj;
Tamen, ne sen amaro li konsciigas
1956. N-ro 7 el la bellieratu.ra serio
ke
„Stafeto", broŝ., 104 p. x 22,5.
„nek vi nek mi gisvivos
Prezo : 95 b. fr.
la maturiĝon,
necesas jarmiliono."
Oni povas riproĉi al la EsperantoDume la sorto senkompate muelas
poezio, ke gi rampas laŭ rutine tradila homon :
ciaj vojoj, ĉiam kaj por eterne tiklan„La karuselo de vivo giras freneze :
te ĉiutagan emociiĝemon aŭ patose
labori por manĝi, kaj por
pinĉante la kordojn de sia liro por
labori manĝi."
laŭdegi la mistikajn ecojn de Lingvo
Robote li vivas :
kaj Movado. Oni povus riproĉi, ke ĝi
„Dum tuta vivo karbon mi ŝovelis
mizere lamas, obstine saltetante laŭ
ke povu ia granda forn' funkcii,
antikviĝintaj ritmoj kaj melodioj, —
sed kion tiu funkciigo celis
bedaŭri, ke ĝi ne sampaŝas kiel la nane scias mi, kaj ne deziras scii."
cia poezio daŭre penanta por trovi
novajn fontojn, neiritajn vojojn. Pro(Nu, ĉu vi ne aŭdas sordine: „Dekvon de renovigo prezentas la „Stafeses tunoj..."?)
to" per ĉi tiu sia sepa numero, tiel
Foje li ribelas kontraŭ la morna
pluportante la torĉon de la Esperangrizeco de la ekzistado, plonĝi li voto-belliteraturo.
lus, kaj tuj, en la ĝuojn de la hodiaŭo, ĉar
La Infana Raso jam ne estas tute
„pinĉas 1' orelon Morto:
nekonata. Dum la Universala Kon„Vivu, ĉar venas mi."
greso en Zagreb, 1953, la juĝa komisiBela ja estus la vivo, se la homo
ono pri belartaj konkursoj distingigis
mem ne ĉiun belon venenus :
la samtitolan enkondukan ,,kanton"
„Ho bela mondo, kiun la
per la plej alta premio por la originala poezio. De tiam la poemo konhomo detruas,
plago de 1' universo
siderinde ampleksiĝis. En 25 subdividoj (ĉu ni nomu ilin „kantoj"?) la
tuberkulozo de 1' tero"...
aŭtoro disvolvas kelkajn aspektojn
Laŭinstinkta kontribuo al la plenuel sia pli ĝuste cerba temo: konside- mo de la celo, al la vivteno de la
roj pri la homvivo ĝenerale, pri sia
gaso, neniel satigas la aspiron al fepropra homvivo speciale.
liĉo,
,.ĉar nia MI bezonon por
Kio, laŭ la kompreno de la aŭtoro,
estas homo en la evoluiĝo de la surpli ol tio sentas :
tedajo de 1' ekzisto komentera vivo? Sensignifa ĉenereto, apenaŭ perceptebla punkteto, nura okulcas min teruri —
kaj ni alian solvon ne
tiko. Mil jaroj kaj miljaroj pasis de
kiam la vivo ekaperis. Tamen ni ne
trovas ... o1 forkuri
povas fieri pri progreso de nia civilien dogmojn, superstiĉojn,
zo
kruelon kaj doloron
kaj sklave ni diigas, nu,
„de nia praamebo ĝis
Kriston aŭ Laboron..."
vi — sekundpaso ;
Eĉ pri religio la homoj sin interapenaŭ vojkomence sin
turmentas, kvankam pri Dio
trovas nia raso."
„nia kompren' sumigas je ... nenio :
Povra infana raso, kiun la spertoj
konjektas oni, kaj por sia solvo
ne instruas, aŭ almenaŭ tiel malmulte
pretendas pravon de perfekta scio."
instruas, — kiu daŭre baraktas en
Tamen... „ĉu koncernas la najbaron
murdaj disputoj, en kruelaj militoj.
se kredas mi laŭ propra teoremo?"
Tamen ĉiuj homoj estas fratoj: la saPlej granda konsolo ĉerpas la poema sango pulsadas en niaj vejnoj,
to el amo: amo al sia panjo kiun la
„nin ambaŭ kreis iam la sama ingvevivo misuzis, amo al sia infano, kaj
notiko." Dume la homo maŝine obeas
precipe amo al sia kunulino. Pleje
la blindan peladon de siaj prainstinkĝuos la leganto tiun kvinan kanton,
toj : sinkonservo, sinreprodukto. Blinlian Altan Kanton. Ĉi ja pleje sonas
de li pluiras, forĝas novan ĉeneron
ĝenerale home. Obsede li amas la
en la rasa vivo. Tiel plenuminte la
karulinon, anime, korpe. Li antaŭ.
celon, li malaperu.
scias, ke la publiko ofendiĝos: „KanTamen al Ia aŭtoro restas brileto
to vin oni nomos erotika". Tamen
de optimismo, li ankoraŭ ne rezignas
animo sen korpo estas nenio. Plie, ĉu
pri sia fido je pliperfektiĝo de la homa
ni ne adoru diajn farojn? Nu, „Li
kondiĉo, „se niaj posteuloj nur estos
kreis nin kaj niajn konturarojn". Arpli sinceraj":
de kaj plej sincere soras lia kompleta
„mi kredas pri la bonvolo
homa sopiro al la ununura elektitino.
de 1' homaro,
La kelkloke iom tro kruda envortigo

Estas konate ke la Sankta Patro
Pio XIIa posedas rimarkindan memorkapablon. La sekvanta rakonto atestas pri tio.
Antaŭ nelonge Lia Sankteco akceptis Grafon d'Ormessonn, frato de la
Franca ambasadoro ĉe la Sankta Seĝo. La Papo konis lin kiel knabon.
Li tiam estis apostola nuncio en Munkeno kaj estis foje invitata al tagmango ĉe la d'Ormesson-oj, kiuj tiam
loĝis en Bavarujo. Post la manĝo la
infanoj ricevis permeson saluti la
honorgaston. La malgranda d'Ormesson tamen salutis la eefepiskopon Pacelli en tre familieca maniero: „Bonjour, mon vieux": (bonan tagon, maljunulo) . La ĉefepiskopo kore ridis.
Nun, kiam antaŭ nelonge, Grafo
d'Ormesson envenis la Papan salonon
por aŭdienco, li aŭdis la Papon bonvenigi lin per la saluto: „Bonjour,
mon vieux". Mirigite li suprenrigardis
kaj renkontis la petole ridantajn okulojn de la Papo.

Frato Arni
de lia korsento tamen — kaj kiel domaĝe — rompas plenan ĝueblecon.
Estas ja aferoj kies ĉarmo paliĝas,
se tro realisme nomataj. Ankaŭ ĉe
nepruduloj.
iNe ĉiam la senco de la poemo estas travidebla. ci male plurloke efikas enigme, svarmigante demandosignojn antaŭ la mirigita leganto. Se
ĝi celis fariĝi eksterkutime malfacila
verko, fermita al ordinara poeziamanto, ĝi plene sukcesis. Pretermezure
sukcesis. Kompreneble, oni ne kritiku
la aŭtoron, se li trafosas memoron aŭ
subkonscion, se li fidele skizas siajn
reagojn antaŭ spertoj registrataj dum
sia vagado tra la mondo, aŭ se li aludas legajojn hazarde falintajn en liajn manojn.
Poeto tutsimple sekvas nekontraŭstareblan impulson al kreado, neglektante la leganton. Lia sendiskuta rajto. Eĉ se pro tio la leganto ne, aŭ
nur parte, komuniiĝas kun li en la
ĝuado de la belo.
Ĉu ni mallaŭdu, ekz., la sesan kanton pro tio, ke ĝi mirige efikas kiel
surrealisma pentrado de Salvador Dali: kun ĝiaj detalaj frape precizaj kaj
majstre finpentritaj, dum la senco de
la tutajo nekapteble eskapas ?
Interkrampe: la ilustrajoj de P. Lavalle, ŝajne neniel rilalantaj al la enhavo de la verko, impresas same avangardaj kaj avantaĝe kongruas kun
ĝia spirito.
La celo de la eldonanto estas alia:
prezentante la verkon al la publiko,
li zorgu ke gi estu plejeble ĝuebla.
Necesas klarigoj, komentarioj : leganto ja ne estas vivanta enciklopedio.

(daŭrigo sur p. 7)

Ŝipheroino
Ni ĉiuj legis kun konsterno pri la ka-

tastrofo de Andrea Doria. Nun, kiam la
raportoj pri savklopodoj kaj la tragediaj horoj sur la ŝipo elĉerpiĝis, ni aŭdas
tie aŭ tie, kelkajn precizajn detalojn.
Amerika Katolika semajnjurnalo, aljuĝis, laŭ insisto de multaj savitaj pasaĝeroj, la nomon „Liner Heroine" al
Fratino Kallistus de Sankto Jozefo, de
Londono, kiu loĝas en monaliinejo de
la Kanada Provinco Ontario.
gi travivis la ŝipkatastrofon, kiam ŝi
revenis de vizito al Romo. La centoj da
savitoj, post feliĉa hejmenveno, dankis
kaj laŭdis la Fratinon pro ŝia kuraĝa
sinteno dum la angoraj horoj sur la ŝipo.
Tuj post la kolizio kaj dum la timigaj
horoj kiuj sekvis, ŝi senĉese instigis al
kvieto kaj kuraĝigis siajn kunvojaĝantojn kiuj troviĝis en granda danĝero.
Multaj atribuas al la kuraĝa sinteno de
la Fratino, la fakton ke ne ekestis paniko. 5enĉese ŝi estis en aktiveco ĉe
virinoj kaj infanoj. Si kondukis ilin al
pli alta parto de la ŝipo, kiam la minacantaj ondoj jetiĝis sur la kliniĝantan
ferdekon, ŝi restis ekzemplo de kvieto
kaj sereno. Dum la ĉeestantaj sacerdotoj rapide aŭdis multajn konfesojn, Si
kviete recitis la Rozarion kaj per laŭta
voĉo porpetis al Dio por kvieta maro
kaj rapida helpo. Frato Arni

(daŭrigo de p. G)
Ĉar kiu rekonus Grabowski en la
kvarlinia biografio de XVI, se ia hazardo ne estus lin gvidinta al la koneerna artikolo de la Enciklopedio de
Esperanto? Kiom estus informitaj pri
la unuaj balbutsonoj de la prahomo
SAL.BER..ION.RO3., se dank' al simila hazardo ili ne estus trafintaj la teorion de Marr, trafoliante la „Retoriko-n" de Lapenna? Al kiom la nura
titolo „Les Sylphides" sugestus la primuzikan preferon de la poeto, se ili
ne jam posedas la Chopinan baleton
en sia kolekto de gramofondiskoj ?
Kiel identigi kun Gengis Kan la sovaĝan konkiranton, galopantan tra la
stepoj meze de milita tumulto? ĉu
vere la kondamnitaj bildoj de Lawrence estas tiel konataj, ke la aludo
.senplie klariĝas ? Kiun admiratan
skulptiston trafis samspeca cenzuro ?
Kiu estis Fahey, Orsipo, Newell ? Kaj
la listo de sfinksajoj ne elĉerpiĝis.
La leganto staras same senhelpa
antaŭ netroveblaj vortoj: adolte, .lano, saŭdada, betelĝuzo, akvo-sion, fragila, degni, lingamo, bobeli. La poeto
pliriĉigu sian lingvon se necesa lin
devigas, sed la eldonanto ne lasu en
em baraso.
La poemo abunde pruvas, ke la
aŭtoro lerte estras la teknikon de la
versfarado, kiam li konstruas plurajn
kantojn laŭ la tradicia recepto de regula ritmo, apogata de puraj rimoj,
La natura malriĉeco de Esperanto je
puraj rimoj tie kaj ĉi tie korektiĝas
laŭ ekzemplo de la budapesta skolo

per parencrimoj (trompo/trompo, plenumiĝis/sufiĉis, k.t.p., eĉ signoj/ stigmoj ). Ankaŭ preskaŭrimon ni trovas:
tamen/malamon. La VI-a kanto bele
ilustras la uzon de la agordo: nigraj/
ograj, muron/moron, ostoj/bestoj; k.s.
Nur la XIX-a apostrofas la finan silabon por formi ascendajn piedojn. Sendube tiu versformo ne ĝuas la favoron de la aŭtoro.
En aliaj kantoj forestas rimoj kaj
severa ritmo. La IX-a ekz. sonas kiel
prozo. Se ne estus la tipografia aranĝo, ĝiaj seke informantaj citajoj vere
sentus sin fremdule en poemaro. Same por XIII.
La eksperimentado ne ĉesas tie :
ellaso de interpunkciaj signoj, apliko
de tipografiaj artifikoj rememorigas
pri la tekniko de nia Paul Van Ostaijen en la intermilita periodo. Sed la
provo almenaŭ havas la meriton montri, ke Esperanto taŭgas por novigajoj
tiel bone kiel la naciaj lingvoj.
Vortludojn la aŭtoro ne malestirnas, li ne kaŝas tiun ŝaton:
„lingvo sen vortludoj mortnaskiĝus".
Ni ne silente preterpasu la IV-an:
satiron pri generaloj, politikistoj kaj
pastroj kiuj asertas ke milito necesas,
ke nur per malamo ni venkas malamon. En tiu burleskajo la aŭtoro lerte aliformigas la vortojn, tiel sugestante mokajn kromsignifojn, kiuj substreku lian amaran ironion.
Sume, La Infana Raso estas kuraĝa
provo adapti la Esperanto-poezion al
lasttempaj tendencoj en la naciaj literaturoj. Inter la ne ĉiam laŭ arta vidpunkto egalvaloraj kantoj kulminas
I, V, XXV. Kelkaj duontuŝas la limon
de la kompreneblo, de la ĝueblo,...ai
ĝin transiras, cĉ por la „elito" de la
poeziamantoj kiun la verko speciale
volas tuŝi. En W. Auld ni goje salutas
promesplenan poeton, kies kariero espereble brile disvolviĝos. La eldonaĵo
estas bone prizorgita kaj plaĉaspekta:
la famo de la „Stafeto" ne plu estas
farenda. Sed tre dezirindas, ke la
klariga listo estu pli ampleksa. Ne
unualoke por solvi enigmojn leganto
malfermas poemaron.
F. Couwenberg.
*

LA KREDO DE BAHA ' U ' LLAH.
(Verkis Shogi Etendi, Gardanto de la
Bahaa Kredo. 4 p. 22 x 28) .

Kvar paĝoj koncize informas pri la
esencaj principoj de la Bahaa Kredo
kiun fondis Bahŝ, 'u' llŝ.h (la Gloro de
Dio) dirkaŭ la mezo de la XIX-a jarcento en Persujo, nin konatigas kun
ĝiaj tri ĉefaj figuroj kaj ĝia nuna administra organizo, kiu disbranĉiĝas al
ĉiu kontinento de la mondo.
La Bahaa Kredo nomas sin Mondreligio kaj proklamas, ke ĝi estas esence
supernatura, supernacia kaj senpolitika.
Gi ne celas detrui la jam ekzistantajn
grandajn religiojn, sed, male, akordigi
ilin ĉar ĉiuj estas Di-devenaj kaj iliaj
instruoj facetoj de unu sama vero. Gi

7
Hungara Rifuĝinto
Jenan sciigon ni ricevis:
Mi estas juna profesoro (22 j.) pri pentrado,
desegnado, arthistorio kaj ankaŭ biologio. La Esperantan lingvon mi lernis en 1949 kiam nia lando ne ŝatis
ĝin. Tial mi devas illegale lerni kin
en la hejmo de Julio Baghy. Depost
tiam mi restis en varma interrilato
kun li. Ankaŭ li ekzamenis min kiam
mi akiris diplomon pri Esperanto-instruado. Depost du jaroj mi estas (pli
bone: estis) dejoristo en edukejo de
Hungaraj ŝtatfervojoj. Tie mi instruis nian Esperanto-lingvon al 50 knaboj kiuj ekhavis poste vastan internacian korespondadon. Lastfoje mi estis
en Budapest en kunveno de Esperantistoj je 18a de Oktobro, kie mi eksciis
ke Julio Baghy kaj Ludovik Marton
(ĉefsekretario de Ilungarlanda Esperanto-Konsilantaro) faras trisemajnan
rondvojaĝon en Ĉeko-Slovakujo kaj
Polujo. Do kiam 22-23an de Oktobro
eksplodis la nacia revolucio, ili ambaŭ
estis en ĉeno-Slovakujo. Ĉi-tiu estas
mia lasta scio pri Julio Baghy.
Mi estas nur. en „Lager" pro kuracista ordono kaj kun granda fervoro
mi lernas lingvojn Italan kaj Germanan. Mi petas vin, ĉu eblas sendi al
mi kelkajn Esperantajojn? kaj eble
vortarojn Itala-Esperanto ; EsperantoItala kaj Germana-Esperanto; Esperanto-Germana.
Mi salutas vin ĉiujn tutkore kaj antaŭdankas pro via afableco.

Stefano Mórocz
Fliichtlingslager .913 q11/62
BELLINZONA Svisujo.
Noto de la Red. Ankaŭ de alia
flanko n: ricevis la saman informon
pri nia samideano Julio Baghy, sed li
faras al si zorgojn pri sia filo, kiu
troviĝis ire eksplodo de la revolucio
en Budavesto.
Alia Hungara samideano sciigis ke
li ĉion perdis dum la sangaj tagoj en
Budapest kaj li demandas urĝan helpon, se tio eblas, en materialo vestajoj kaj nutrajoj. Pro F. Iszo Laszlo
BUDAPEST 8 Bezeredi-utca 10-I1.22,
Hungarujo.
•
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subtenas la unuecon de Dio, ordonas
senantaŭjuĝe serĉi la veron, proklamas
la principon de egalaj rajtoj. Kvankam
lojalaj al siaj respektivaj registaroj,
ĝiaj sekvantoj ne hezitos subigi ĉiajn
apartajn interesojn al la superaj interesoj de la unueca tuthomaro. La Bahaa Kredo instigas al adopto de inter nacia helplingvo, al kreo de institucioj
kiuj starigu ĝeneralan pacon.
La „broŝuro" estas senpage havebla
ĉe f-ino Roan U. Orloff, 31, Nahanton
street, Newton Centre 59, Mass., Usono,
kiu prizorgis la Esperanto-tradukon.
Fr. C.
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FLANDRA ESPERANTISTO

LA STU DANTO
Jen la kornpletigt.taj i•ortoj de
Ekzerco 35 B:
1: necese (se Ia subjekto de la frazo

estas infinitivo („havi"), la predikativo akceptas la adverban formon). 2:
rckomendindc (se la subjekto estas
tuta frazo, la predikativo akceptas la
adverban formon); lernu (volitivo en
Ia dependa frazo, ĉar la ĉefa frazo
esprimas rekomendon!); krom sia
propra. lingvo (rigardante la vorton
„krom" prepozicio, oni uzu nominativon post ĝi; rigardante ĝin subjunkcio,
oni interpensu infinitivon kaj uzu post
ĝi akuzativon : krom (lerni) sian
propran lingvon); komunan., inter-nacian (ni povas aipensi: lingvon, objekto de la verbo: lernu). 3: 'kiel internacian lingvon (post la kompara
vorto „kiel" sekvu la kazo, kiun havas
la frazero, kun kiu oni komparas) ;
Esperanton. 4: Esperanton (objekto!)
la plej regula, sisteme ordigita kaj do
plej facile lernebla lingvo (sen n, ĉar
estas objekta predikativo — bepaling
van gesteldheid). 5: simplan lingvon;
facile (la subjekto estas la infinitivo
„fari"; vidu sub 1). 6: Farinte (adverba participo, kiu anstataŭan adverban dependan frazon); „simpla" (objekta predikativo); klara (obj. pred.).
7: Projekto farita (adjektiva participo
ĉe „projekto") ; propra. lingvo; simpla (predikativo ĉe „ŝajnas") ; projektinto. 8: ĝenerale; malfacila (predikativo ĉe la kopulo „montriĝas") ;
alilandaj gelernontoj. 9: Vere; modifus (kondicionalo post „se") Esperanton laŭ sia propra deziro; havus (kondicionalo); Esperantidoj (post la prepozicio „da" neniam akuzativo; Esperantisto estas infano de Esperanto kiel
katido estas ido (— infano) de kato) ;
ŝangemuloj. 10: Feliĉe, la multe pli
multaj gesamideanoj; Esperanton (objekto) tia (objekta predikativo); kia

NEKROLOGO
La 23-an de novembro 1956, mortis
en Rotterdam, S-ro .1. v. d. Velde. Li
ludis sian rolon en la pionira periodo.
Estante membro de la tiama Ekzamena Komitato li subskribis multajn
diplomojn el la jaroj 1910-1920. S-ro
v. d. Velde estis kasisto de la Roterdama grupo „Merkurio" kaj en tiu
funkcio li subskribis la 400 obligaciojn de po F. 2,50 kune kun la prezidanto S-ro P. 3. Vermaas, kiam la
estraro de Merkurio prunteprenis
F. 1000, — por la eldono de la vortaron, kiun la membroj kune kompilis.
Dum la lastaj 25 jaroj suferante pro
la stomako, S-ro v. d. Velde ne plu
okupis sin pri Esperanto, sed tamen
nia movado havis ĉiam lian varman
simpation. Nun li forpasis en la aĝo
de 74 jaroj.
Kun granda simpatio ni memoros
lian personon.

( predikativo i:c la kopulo ..estas");
uzebla. (predikativo ĉe la kopulo „montriĝis").
Jen la kompleta formo de
Ekzerco 36 A:
1: „Mi deziras aĉeti belajn rozojn."

2: „Kiajn (ĉi tiu vorto demandas pri
la speco; „kiujn" demandus pri la ekzempleroj!) rozojn vi deziras, ĉu ruĝa.jn aŭ blankajn?" (La kompleta demando estus: ĉu vi deziras ruĝajn aŭ
blankajn rozojn? Tial la akuzativo!).
3: „La flavaj rozoj (sen n: subjekto!)
estas la plej belaj (sen n: predikativo — parto de la predikato -- naamwoordclijk deel van het gezegde) laŭ
mi." ,,Niaj rozoj flavaj (anka ) adjektivo malantaŭ substantivo akordigu
nombro kaj kaze kun ĝi) estas pli multekostaj ol la aliaj." 5: Mi tamen deziras bukedon (objekto) da (prepozicio!) flavaj rozoj." (Post la prepozicio
„da" neniam akuzativo!!). 6: „El klom da rozoj devas konsisti la bukedo
(subjekto, do sen n!) ?" 7: „Mi preferas bukedon el naŭ branĉoj (post la
prepozicio „el" neniam akuzativo! )."
8: „Laŭ via deziro (post la prepozicio
„laŭ" neniam akuzativo!) mi prenos
naŭ branĉojn por kunmeti la bukedon
(objekto ĉe la infinitivo „kunmeti")."
9: „Mian koran dankon (kun n, ĉar
ia kompleta frazo estus: „mi esprimas
mian koran dankon" aŭ „bonvolu akcepti mian koran dankon"), sinjoro
(sen n: vokativo!), jen dekguldena
bankbileto (post la atentiga adverbo
„jen" ordinare sekvas nominativo, ĉar
oni povas interpensi „estas": „jen estas bileto"), kiu certe (adverbo!) estos sufiĉa (diras ion pri „kiu" = „la
bankbileto", do estas adjektivo)." 10:
„Eĉ pli ol sufiĉa (mallongigo de la
frazo: ĝi aŭ la bileto estos eĉ pli ol
sufiĉa) : mi repagos al vi sumon sufifan (diras ian pri la substantivo „sumon", estas do adjektivo kaj bezonas
la akuzativan formon) por aĉeti
multajn florojn en mia florbutiko."

NOVAJ EKZERCOJ:
Ekzerco 37 A:

(por gekornencantoj) :
Elektu la ĝustan prepozicion el Ia
interkrampaj:
1: „Sinjoro apotekisto, mi havas doloron (en; je; sur) la gorĝo." 2: „Tio
ofte okazas (dum; en; je) la vintro."
3: „Cu vi havas bonan rimedon (je;
kontraŭ; por) gorĝdoloro?" 4: „Jes
sinjoro, vi povas disponi (je; kun; pri;
pro) diversaj medikamentoj (je, kontraŭ; por) gorgdoloro kaj tusemo."
5: „Verŝajne estas granda diferenco
(inter; je; pri; pro) la prezoj." 6: „Jes
sinjoro, sed (laŭ; pri; pro; proporcie
al) Ia enhavo vi pli bone povas aĉeti
grandan botelon aŭ skatozon ol malgrandan." 7: „Se la medikamento es-

KOTIZOJ 1957
Laŭ. la decido de la jurkunveno en

Gent iu kotizoj por 1957 estas:

r^ eneralaj membroj
seke, ia j membroj

„

5-- 4.50

familianoj

„ 2.50

Abono „Ned. Esperantisto"

„ 2.75
• 3.50

Junuloj kaj senlaboruloj

Bonvolu kiel eble plej baldafi §iri
en konton 14o. 34563 je la nomo de
Alg. Penningmeester
Ned. Esp. Verg. „L.E.E.N."
Olympiaweg 69111 Amsterdam-Z.
-

tas bona, (dum; en; post) mallonga
tempo la gorĝo estos sana: mi petas
(al; de) vi malgrandan skatolon." 8:
„Cu vi deziras skatolon (da; de; kun)
pasteloj aŭ pulvoroj aŭ botelon (da;
de: kun; plenan de) siropo?" 9: „Kiom (da; de) mono mi devos pagi (por;
pro) tiu skatolo (da; de; kun; plena
de) pasteloj?" 10: „Mi povas vendï
tiun skatolon (al; je; por) vi (por;
pri; pro; per) unu guldeno kaj vi
estos kontenta (per; pri; pro) ĝi.
Ekzerco 36 B:

(por geprogresintoj) :
Elektu por la komparo la ï ustan
bestono7non:
Paciento: 1: „Sinjoro kuracisto, mi
ĉiam estis sana kiel .... (en la akvo).
2: Mi estis forta kiel . 3: (:iam
mi povis dormi kiel .... kaj ronki kiel
. 4: Mi povis kuri kiel kaj
el teni kiel . 5: Nun mi sentas
min malsana kiel ..... kaj malforta
kiel .... . 6: Mi iras mairapide kiel
kaj manĝas malmulte kiel ....
7: La tutan nokton mi maldormas
kiel 8: Pro doloro mi kelkfoje
tordas mian korpon kiel
. 9:
Post tiom longa parolado mi devas
anheli kiel . . Cu vi povos resanigi min, sinjoro kuracisto?"
Kuracisto: „Mi konsilas al vi kuri
al bestkuracisto."
rapide kiel

-

.

Ekzercojn korektotajn gelegantoj
sendu (kun po. tmarko por la resendo!) al la kompilinto de la rubriko:
S. S. de JONG Dzn, Waltaweg 3,,
TJERKWERD (Fr.). Tel..: 0 5157 - .2t;.

Anonco
S-ro Kazimierz Badowski, L.S.C., .
KRAKOW
— Konarskiego 52 m 9
(Pollando) deziras ricevi el ĉiuj landoj la plej lastajn ilustritajn fabrikkatalogojn de trikfabrikajoj (ĉefe tiuj
faritaj per „Elastic"-maŝinoj), nome:
viraj, virinaj, infanoj (precipe suĉinfanoj) subvestoj kaj vestoj. Mi volonte rekompensos la kostojn al la
sendintoj laŭ ilia deziro kaj premios
la plej belajn el la senditaj katalogkolektoj per valoroj kaj luksaj Pollandaj esperanteldonajoj.
--

