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TER RECHTVAARDIGING.

Van af hzden bestaat er geen samenwerking meer tussen onze
Ligo en de Nederlandse Esperantisten-Vereniging LEEN. Acht jaren
is die samenwerking er wel geweest, dank zij het zeer vele en
opofferende werk vooral van Dr. Van Gindertaelen, Hr. Grég. Maer-
tens en wijlen Mag. Kalma, Die samenwerking was trouwens logisch
en aangewezen. Wij zijn toch leden van het zelfde volk. Het hinder-
lijke beletsel, de taal, bestaat hier niet. Ten andere, de beweging der
Arbeiders-Esperantisten is ons hierin voor geweest. Nog meer.
Flandra Ligo is opgericht geweest met het doel Esperanto en de
Interna Ideo te verspreiden onder de Vlamingen (zonder enige
politieke of godsdienstige oogmerken ) en de Vlaamse kultuur
(d.w.z. de Nederlandse kultuur) door middel van Esperanto in het
buitenland bekend te maken. Welnu, wanneer onze Noorderburen
zo rustig kunnen voortbouwen aan eigen kultuur, dan is dat omdat
WIJ daar een strijd voor voeren. Begrip en daadwerkelijke steun
vanwege het Noorden zouden daarbij uiterst welkom zijn.

Om nog op zuiver Esperanto-gebied te blijven : Er verschijnt
reeds zoveel. Onophoudend wordt aan der Esperantisten geldbeugel
geschud ! Een zekere centralisatie, eenmaking, waar het kan, is
volstrekt geboden. Dat hadden wij met ons gemeenschappelijk blad.
Dat hadden wij ook met ons gemeenschappelijk kongres. Daardoor
hadden onze kongressen weer een zekere allure gekregen, hadden
zij iets te bieden en mochten zij gezien worden. Wij spreken nog
niet van de financiële voordelen die deze regelingen meebrachten.

Het bewijs dat wij op de goede weg waren : R. Belga Ligo
sloot met ons ook een dergelijke overeenkomst en nadien ook nog
de Zwitserse Bond : deze laatste voor het blad alleen.

Dat alles is nu gedaan. U begrijpt dat het zeer tegen onze
wens is.

Hoe is dat gekomen ? Sedert enkele tijd was het uitzicht van
ons blad door de schikking der teksten, zeer slecht. De zekerlijk
grote technische moeilijkheden leggen niet alles uit. Ten tweede. Wij
persoonlijk vonden het niet zo erg dat het blad wel eens met enkele
dagen vertraging verscheen. Maar wat een zaak was dat niet bij
onze buren toen het onder hoofdredacteurschap van Dr. Van Gin-
dertaelen af en toe eens niet de lste van de maand verscheen !
Het is echter veel erger geworden toen het hoofdredacteurschap
weer in Nederland kwam. Het potsierlijkste was evenwel het ver-
schijnen van ons novembernummer in december 11. en van het
decembernummer helemaal op het laatst van het jaar met o.a. een
uitnodiging voor een vergadering die reeds twee weken verlopen
was. Daar werd onze redactie effenaf belachelijk gemaakt. In deze
zaak is er alleszins schuld. Ofwel van de drukker als hij de hoofd-
redacteur niet heeft gewaarschuwd ofwel van de hoofdredacteur
met ons niet te verwittigen.
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Ten derde. De financiële voordelen keerden om in schuldposten
doordat te vaak " gezette tekst " niet in alle vier de bladen werd
gebezigd, en de vrije ruimte door afzonderlijk gezette tekst werd
bijgewerkt. Dit tegen het kontrakt in. Gevolg : de Zwitsers hebben
er genoeg van en trekken zich terug. De Nederlanders wezen op —
volgen s hen — onoverkomelijke technische moeilijkheden. Daarvoor
zochten en vonden wij een oplossing. Onze voorstellen, die werkelijk
een oplossing waren, werden niet eens in overweging genomen !
Tijdens het laatste kongres te Eindhoven werden wii beleefd aar
gezocht niet naar de alg. jaarvergadering van LEEN te komen
omdat de kwestie van het tijdschrift toch niet zou behandeld worden.
Dit punt werd nochtans wel besproken, want, na de vergadering
werd ons dan de beslissing medegedeeld dat LEEN geen nieuw
kontrakt zou afsluiten ! (het vorige was afgelopen 31-XII-'56) . Om
de pil te vergulden werd dan gezegd dat anders verdere samen-
werking. natuurlijk, blijft o.m. voor de kongressen. Maar dan horen
wij dat LEEN twee weken voor het kongres een alg. jaarvergade-
ring zal beleggen !

Het is natuurlijk hun volste recht alleen op te treden en geen
gemeenschappelijk blad meer te willen. Maar de manier van handelen
is onaanvaardbaar. Goed. Het weze zo. Leden en abonnenten,
helpt ons. Wij werken voort. Wij hebben een oplossing. Ons, nu
weer gehee eigen orgaan wordt een degelijk blad.

Drs. F. R.
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kuNpozocio... kaj crli

Esperanto-tagoj durer la Ekspozicia periodo

Niaj legantoj jam scias, ke la Kongreso en Charleroi ne okazos dum 1958.
Plej verŝajne 13.C.K.E. (kiu grupigas ne nur Belgan kaj Flandran Ligojn

sed ankaù aliajn esperanto-organizaĵojn en la lando) organizos, en la unuaj
tagoj de junio, — kaj por anstataùi la kutiman Pentekostan Kongreson, —
E;Feranto-tagon en Bruselo, kiu donos al ĉiuj okazon por unua vizito al la
Ekspozocio, kies diversaj palacoj estos ĉiuj oficiale inaùguritaj je tiu dato.

• Aliflanke, la du Ligoj aliĝintaj al U.E.A. preskaù devige devos krei, — per
la organizo de antair- aù postkongreso al la Universala Kongreso de Mainz,
— la eblecon por alirantaj aù rehejmiĝantaj kongresanoj, viziti nian  Ekspozicion,
ne nur individue kaj dise, sed en la kadro de ia Esperanto-aranĝo.

Antaù la Kongreso, tio estas la 1-a de aùgusto, povus te rn i eble nur pri
unu tago; post la kongreso, de la  10 ĝis la 12a, povus terni pri tri-taga aranĝo.

Pri tio, unuflanke, la estraro  de B.C.K.E. kaj, aliflanke, la estraroj de F.L.E.
kaj de R.B.L.E. decidos en la tuj venontaj tagoj, tiel ke, en la sekvonta numero,
povos aperi jam detaloj pri ili.

La testoj aù ekzamenetoj de « Interpretistoj »
Dum la dua duono de la monato de februaro okazos en diversaj urboj la

testoj por akiri la ateston de bonvolema  interpretisto por la Universala Ekspozicio
de Bruselo.

La estraroj decidis peti, ke ĉiuj, kiuj deziras akiri tiun ateston, indiku almenaù
OK tagojn, dum kiuj ili restos absolute je la dispono de la prizorgontoj por
gvidi esperantistojn. Tiuj 8 tagoj povos esti, ĉu 8 sinsekvantaj tagoj, do unu
semajno de libertempo; ĉu 8 tagoj apartigotaj : ekz. 8 sabatoj aù 8 dimanĉoj
difinitaj aù 4 semajn -finoj.

Tiel la organizontoj povos kunmeti tabelon pri deĵorado kaj, sen perdotempo,
alvoki gvidontojn laùbezone.

Ciu interesulo direktu sin al sia Grupo aù al sia Ligestraro por ekscii pri la
ekzakta dato de la ekzameneto en sia urbo aù en loko proksima al sia loĝejo.



43a UNI VERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

Mainz — 2-9 Aieusto 1958
En tiu ĉi unua kajero de nia revuo ni volas resumi ĉion interesan aperintan

en la tri unuaj komunikoj de la L.K.K.

Aliĝo: Cris la 3Ia de marto, kongresano pagos DIVI.32, la edzino DM. 16,
dum gejunuloj ne pli ol 20-jaraj pagos DM. 11.

Individuaj membroj de U.E.A. guas rabaton de DM. 5 kaj iliaj edzinoj de
DM. 2,50.

Post la 31a de marto la citataj ciferoj igos DM. 36, DM. 18 kaj DM. 12.
Car, ĉe rekta sendo cie mono al eksterlando, la Bankoj dekalkulas kostojn

por proks. 5 c","„ kiujn la L.K.K. ja devas debitigi en la konto de la aligintoj,
ni sugestas ke oni pagu, rekte al sia grupa kasisto ait al la speciala por-kongresa
kasistino de la Ligo, sumon en Belgaj Frankoj de Fr. 350 por individua membro
de U.E.A. kaj Fr. 175 por lia edzino kaj ke oni aldonu sian aligilon.

La Liga servo tiam ĉion plenumos kaj la sumo entenas ĉiujn kromkostojn.

La poŝtĉeknumera de nia ligo, je kiu vi giru ĉiujn sumojn, estas 2321.50
de, Vlaamse Esperantistenbond, Gent.

Hoteloj : Po-tagaj prezoj por logado en Mainz, ĉio enkalkulita estas
— en kategorio A: inter 7 kaj 10 markoj — en kategorio C: pli ol 16 markoj
— en kategorio B: inter 10 kaj 15 markoj	 êe privatuloj : 6 markoj.

Studentaj logejoj : Logado en studentaj logejoj kun maksimume 3 litoj,
kostos DM. 20 por la tuta semajno.

Ejoj : La poŝta adreso de la L.K.K. estas „43a Universala Kongreso de
Esperanto — Mainz"; la poŝtgitkonto : Ludwigshafen Nr. 3105; la telegram-
adreso : Esperanto-Kongreso, Mainz; la Banko  : Stâdtische Sparkasse, Mainz
Nr. 2555.

La Kongresejo estos la „Palaco de la Elektataj Princoj," unu el la plej belaj
ekzemploj de la germana renesanco, en situo fronte al la Rejno.

La Urbo Mainz akceptos la tutan kongresanaron en la kortego de la Kon-
gresejo.

Belarta Koakurso : La Belarta Konkurso anoncas sian naùan konkurson
pri : Originala Poezio (maks. 108 versoj per 1 gis 3 poemoj); Tradukita Poezio
(maks. 108 versij per 1 gis 3 poemoj); Originala prozo : (po proks. 12.000
literoj); Originala Drameto : (ludodaitro maks. 25 min.)

Oni skribu, gis la 31a de marto, al la peranto S-ro G. C. Jervis, 343b, Birch-
field Road, Redditch Worcs, Britujo.

T.E.J.0.-kunveno : Antaùkongrese okazos en Homburg/Sarlando, la 14a
I ntemacia Junular-Kunveno de T.E.J.0., kun oficiala aprobo de la L.K.K.

Infana Kongreseto : Samtempe kun la U.K., okazos la 3a internacia infana
Kongreso en la Feria Domo de Gonsenheim.

Registara Eldoao: La Germana Registaro donacos al ĉiu kongresano cent-
pagan oficialan libron én Esperanto pri Germantijo.

G:urnarkoj : I'.E.A. povas liveri kvarkoloran kongresan glumarkon je la
prezo de DM. I,— (ait 3 respondkuponoj) por tri folioj po 10 markoj.

POST LA JARFINAJ FESTOJ
Ni ĵus travivis la jarfinajn festojn kaj en ĉiuj domoj oni ekaùdis multajn

kristnaskkantojn. Inter tiuj ĉi unu estas plej fama :
Paca Nokt' — Sankta Nokt'

De ĝi aperis jam diversaj tradukaĵoj, inter kiuj la revuo <‹ Dia Regno » citas
la jenan

Paca nokt', sankta nokt'!
Cio en dorm', sole nur
ne la kara, sanktega par';
éarma knabo kun bukla harar',
dormu en paca kviet'!
Paca nokt' sankta nokt'!
Angelhor' vekas nun
paŝtistaron solene per kant',
goje gloras nun ĉiu aŭdant' :
Jen la savonto Jesu' !
Paca nokt', sankta nokt'!
Dia fil', kiel Vi
ĉarme ridas, montrante al ni,
ke la savo alvenis kun vi,
venis per via naskig'.

Sekvas en la revuo noteto subskribita W. St. kaj kiu tekstas :
Sajnas ke ankaŭ en Esperantujo ĉi-tiu kristfestkanto estas tre ŝatata. Sed

esplorinte la atingeblajn kantlibrojn esperantlingvajn, kaj traserĉinte ilin mi
devis konstati, ke regas granda konfuzo rilate al êi-tiu kanto. Mi trovis ne
malpli ol 5 diversajn tradukojn, kiuj pli malpli varias de la originalo.

Ci-tiu kanto ekz. estas originale germanlingva kaj devus esti esperantigita
de satnlingvano, kiu plej bone scias la delikatecojn de la poemo. ouste gi estas
pruvo por tiu aserto.

Laŭ mia opinio la plej bona traduko estas de F. Thiel, kies antaŭe menciitaj
3 strofoj esperantigitaj reesprimas plej bone la originalon de la verkisto, rilate
kaj al la rimo kaj al la senco kaj al la sono. Ouste la lasta rilato ofte estas ne
sufiêe priatentita; kaj krome la aliaj tradukoj entenas kelkajn erarojn. Kial do
tiom vana laboro! Ekzistas sufiĉe da tradukindaj aliaj kantoj, kiujn oni necese
devus esperantigi. Se ekzistas kelkaj tradukoj oni almenaŭ devus interkonsentigi
pri la plej bona. Volonte mi sciigos aliajn opiniojn.

Prospekto pri Mainz : La Urbo Mainz decidis eldoni prospekton pri la
Kongresurbo en Esperanto, kiu estos dissendata al êiu kongresano.

Jubileo de U.E.A.: U.E.A. celebros en Mainz, dum speciala festa aranĝo,
la 50-jaran Jubileon de sia fondigo, kiu okazis en 1908 fare de la svisa esperan-
tisto S-ro Hodler.

Universala Ekspozicio : La universala Ekspozicio de Esperantaĵoj estos
montrata en Mainz, dum la Universala Kongreso.

Prezidanto de L.K.K.: La ĉef-urbestro de Mainz, S-ro Franz Stein, bon-
volis akcepti la prezidantecon de la Loka Kongresa Komitato.



pri arto 	
Enkonduke : Tre ofte okazas kc

personoj kiuj ekz. iras al ekspozicio de
pentraĵoj humile konfesas ke ili ne
scias ĉu la montritaj verkoj estas vere
belaj, ke ili ne komprenas la arton.
Ankaû multaj studentoj ne scias en
kio vere konsistas la arto. Oni tuj
rimarkas tion kiam oni ilin aiidas dis-
kuti pri tiu temo. Estas tial ke mi volas
doni kelkajn ideojn pri „arto".

1. — La subjekto : Ni unue donas
kelkajn pensojn pri la persono kiu
staras antaù artaĵo. En lia sinteno je la
artaĵo ni faras distingon.

Ni distingas la komprenon de la
artaĵo kaj la ĝuon pri artaĵo.

A. — Kompreni: por kompreni ni
devas koni la signifon de la artaĵo. 'l'iu
ekkono farigas lai' du manieroj. Ail
oni sentas ĝ:n spontane, per la intuicio.
Se tio ne okazas, oni devas ekkoni la
signifon de la artaĵo per la espl:)ro kaj
la lernado de la diversaj cirkonstancoj
en kiuj la artaĵo eke:.tis : la historiaj aù
geografiaj, filozofiaj, psikologiaj, per-
sonaj kaj eble ankoraù aliaj cirkon-
stancoj. Kut:mc ambaù manieroj in-
fluas sur la homo. Preskaii ĉiam la
ekkono de la cirkonstancoj, la ekkono
de la historio- (= la historia evoluo
kiu kondukas al la krado de tiu
artaĵo) de ĝi , pligrandigas la intuician
komprenon de la artaĵo. Ofte okazas
ankaù ke o. i tute ne intuicie kompre-
nos arta ĵon. Se _l kiam c: ni 1 :rnas la
historion de ĝi , oni subit? s°ntas ke la
lumo venas en la intuicio kaj tiam oni
ankaù intuicic komprenas.

Ekzemploj : oni povas, intuicie kom-
preni la arton de Greka llorika ternplo

kiam oni estas sub la impreso de la
peza scriozeco, graveco, preskaù pesi-
mismo kiu elradias, kiu kovras tiun
sobran angulon, multpezan stilon.
Tarnen vi pli bone komprenos ĝ i n
kiam vi konos la cirkonstancojn ekz..
kiam vi konos la filozofion de la unuaj
Grekoj.

Povas esti kc iu tute ne komprenos
la poemon „La Infana Rase" de W.
Auld, sed kiam oni klarigos gin al li,
ke li sammomente ankaù intuicie
komprenos gin. La klarigo malfermis
lian intuician komprenon.

La intuicia kompreno farigas kiam
la intelekta klcreco estas iugrade sur
la nivelo de la ecoj kiuj estas en, kaj
radias el la artaĵo.

B. — ĝui: Por ĝui artaĵan, ne nur la
intelekta klereco devas e;ti sur la nivelo
de la ecoj kiuj estas en, kaj radias el la
artaĵo; sed ankaù la anima stato devas
esti sur tiu nivelo. Oni devas plej
profunde, „en la koro de la koro" kiel
nui diras, emi al tio kion la artaĵo
signifas. Oni devas ami, karesi la
idealojn kiuj speguliĝas sur la artaĵo.

. Ekzemplo : estas homoj kiuj povas
gui la arton de Gotika katedralo kiu
altentiras, ĉielentiras la homan rigar-
don kaj la homan penson; per ĝiaj
pintarkaĵoj kiuj similas al en preĝo
kunplektitaj brakoj levitaj al la nuboj.

Kaj tie-ĉi montrigas la dualisme
inter gui kaj kompreni.

Ekzemplo : estas homoj kiuj certe
kapablas kompreni la stilon Louis XIV
sed kiuj tute ne guas gin. Ili vidas la
kristaligon, la spegulon de la spirito
de tuta tiu epoko sur tiu stilo. Kaj en
tiu senco ili komprenas tiun stilon.

Sed ili tre malŝatas tiun spiriton
kaj do ne ĝuos tiun arton, kiu
estas la bildo de titi spirito. Kaj tamen
tic-ĉi oni devas ankoraù fari distingon.
Povas esti ke inter tiuj homoj kelkaj
diros kiam ili staros antaù specifika
Louis XIVa meblo aii salono : „kia
bela artaĵo".

Ĉu ili ĝuas ? Eble ili volas nur diri ke
laù ili tiu meblo aù salono estas vere
tre bone sukcesinta enkorpigo de la
Louis XIVa spirito, ke gi bone karak-
termontras la epokon.

Kaj la scio de tio, la vido, en unu
konkreta bildo de la animo de tuta unu
epoko donas ian ĝojon. Rimarku bone;
gojo kaj ne guo. Ni estas nun plene
sur la tereno de la psikologio. Mi do
diras ke en la ĝojo estas ĉiam kelkaj
eroj da guo ankaù. Tamen restas tie-ĉi
la tre granda diferenco inter gojo
kaj ĝuo.

Ĝojo : sekvo de kompreno.
Ĝuo: ĉar oni tre interne, intime

ŝategas, amas. Almenaù tio estas ĝusta
sur la tereno de la arto. Ni tiel povas
konkludi ke la gojo pri artaĵo estas
precipe sekvo de la kompreno de
artaĵo kaj tiu kompreno mem estas
sekvo de la intelekta nivelo de la
homo rilate al la artaĵo.

Kontraùe, la guo estas precipe sekvo
de la animstato de la homo kiu vidas
speguligon en la artaĵo.

Il. - La Objekto : ĉio tio skribita
ĝis nun estis pri la sintenado de la
subjekto al la objekto = de la homo
al la artaĵo. Nun kelkaj vortoj pri la
objekto mem : la artaĵo.

A. — Terniko : Kiam oni diras ke
Jan van Eyck mirigc pentras la tran-
siron de la lumo al la ombro, al la
mallumo; aù kiam oni diras ke Hans
Memlinc kapablas harmaldike pentri,
ĉa o.ii faras aludon al la arto de ambaù ?

Tute ne. Oni faras aludon al ilia
tehniko. Oni diras tiam fakte ke ili

majstre teĥnikas, ke ili havas en mano
ĉiujn rimedojn. Ĉu tio estas arto ?
Ne, gi estas lerteco. Ĉu lerteco estas
arto ? Multaj pretendas gin.

En la historio de la arto oni multajn
kreaĵojn laùdas kiel grandajn artaĵojn
ĉar ili estas finaj venkoj sur teĥnikaj
malfacilaĵoj.

Sed se tehniko estas arto, tiam la
tereno de la arto estus multe pli vasta
ol oni ĝis nun supozis. La picdpilklu-
dado, ekzemple, devas esti konsiderata
kiel branĉo de la arto.

Estas ludistoj kiuj estas mirinde
lertaj. Estas ludpartoj kiuj estas fara-
taj per majstra tchniko ? Ni do sugestas
ke oni povas laùdi tehnike grandajn
kreaĵojn kiel artaĵojn nur se tiuj tehni-
kaj venkoj ebligis pli bone vidigi la
artan karakteron, se ili do plialtigis la
„Artaĵon".

Ni do ne ankoraù atingis la esencon
de „arto".

B. — Manierismo: Kiam oni diras
ke H. Memlinc havas preskaù ĉiam
pejzaĝon en la fono de siaj pentraĵoj,
oni denove ne faras aludon al la arto de
Memlinc sed nur al maniero, kutimo,
procedo de li. Sane kiam oni atentigas
pri la mezuro, la grandeco de personoj
aù bestoj sur la pentraĵoj k.t.p. Ankaù
la „s" formo de la verkoj de Rubens.
Tamen estas vere ke tiuj procedoj
kelkfoje pli altigas la arton. Ekzemple
la „S" formo ĉe Rubens estas bonega
ilo por pli intense montri la patoson.
Aliflanke se oni tro ofte kaj precipe ne
nature uzas tiajn procedojn, oni venas
al manicrismo. Tio malhelpas la
serenecon, la viv-realecon kaj aliajn
ecojn de la vere granda artverko.

C. — Arto objektiva aù subjektiva :
ĉu la artaĵo estas io objektiva, jes ail
ne ? Cu gi estas objektiva aù subjek-
tiva ? ĉu la artaĵo estas bela en si mem,
sendepende de la opinio de la homoj
(= objektiva) aù ĉu ĝia beleco nur



ekzistas laŭ la gustoj de la homoj
-subjektiva) ? La belcco- de floro

estas subjektiva. Iu opinias la rozon
belega, alia opinias gin bela, alia
beleta. Ciu el tiuj tri pravas. Li ja fakte
nur diras lai mia gusto gi estas
belega, ai bela, aû beleta. Oni gene-
rale konsentas ke la rozo estas bela
ĉar la plej granda parto de la homoj
trovas gin bela. La belcco do malsimi-
las por ĉiu homo.

Cu tia estas la artajo ? Cu la beleco
de la artverko ankaù depcnias, kaj
ekskluzive dependas de la opinio de la
homoj

les, se uni konsentas kun tio kion
oni tre ofte diras ke „la menso taügas
por ckkoni la veron, la konscienco por
ekkoni la horion kaj la gusto por ek-
senti .1a belon". Tiam, jes, la beleco

artverko estas subjektiva ĉar estas
evidente ke la gusto de ĉiu persono
rnalsimilas. Do.

Sed ni ne akceptas tion. Artaj a estas
io bela en si mem. Ci ne dependas de
la opinio de êiu homo. Ne ĉiO kio estas
bela, estas ankaù arta (kompreneble)
sed êio kio estas arta, estas ankaii
bela (nepre certe). Sed gi estas ankaii
ankoraii io pli ol bela; gi estas „arta"
aù, se vi volas „artbela". La pruvo.
Se vi trovigas antaù „belaja", ni diru
ekz... bela taso ail bela vazo, vi sentas
en vi agrablan senton sed gi vere ne tre
profunde trafas vin. La sento estas
vere nur korpa, materia. Via najbaro
vidas la saman objekton kaj povas
okazi ke li ne opinias gin bela. Eble
vi diros al li : jen tiuj linioj kaj tin
kolormikso plaĉas al. mi. Li ehle
respondos : al mi ne. Kion vi plu
diros?

Vi estos devigata konsenti ke tio kio
estas bela por vi, ne estas bela pur li.

Scd se mi travigas antaii artverko,
mi diru, Gotika katedralo. Eble mia
najbaro diros „Mi ne opinias gin bela".
Sed mi, male, ne nur sentas agrablan
suprajecan senton, sed eĉ mi sentas

min trafita en mia tuta persono. La
sento kiu igas min admiri gin estas
sento kit' estras mian tutan perminan.
Ncnio en mi estas nctuŝita. La artajo
parolas al mi. Ci havas signifon kaj
objektivan valoron. Cu tiam mi dirti
„jes la artaj) estas bela por mi, sel ne
por li. La beleco de tiu anal) dependas
de aies gusto" ? ne, mi diros : „mia
najbara ne komprenas gin. Mi klari-
gos al li la belecon, la artecan de tiu
artaĵa. Mi klarigos tian kio estas en
tin verko". Kaj fine, eble dai1ro3 tre
longtempe, li komprenos, li ekvidas.

D. — Eduko pri arto : Se artvcrko
estas bela en si mem, objektiva beleco,
sendependa de la opinio de la homoj,
tiam pcii,'as okazi ke iu verko estas vere
arthela kvankam neniu konsentas ke ei
estas artbela. Tio ŝajnas tre stranga.
Kaj tamen gi estas ebla. Kaj gi jam
okazis. Nun oni konsentas ke Gotilei
katedralo estas unu de la ĉofverkaj
la tuta langa historio de la arto kaj ke
la Mezag (= Middeleeuwen) pro-
duktis geniaj rn lai arta vidpunkto.
Ne depost ĉiam oni konsentis tion.
Dum la Renaissance-poriode, oni tute
kaj radikale kantraùiiris tion, kaj
estas tial ke la Renaissance-istoi
donis al titi arta la nomon de „gofka"
volante signifi ke ki estas nur inda do
la barbaraj necivilizitaj Gotoj.

Io simila ne plu tiel generale kazas
nun. Tamen multaj homoj konfesas
ke ili ne': vidas nek sentas la artb 1 con
de iu verko kiu vere esta3 arta. Tiaj
homojn oni devas eduki pri art). Kij
fakte se la artverko estas bela en si
mem, ankair bela se e miloj da homj
ne opinias gin bela, tiu beleco dzvas
esti klarigebla. Devas esti eble montri
al la homoj kial tiu verko estas artbela.
Tiu verko devas esti kornprenebla kaj
komprenigebla : uni do devas peAsi
pri la jugata artverko. Oni devas
klarigi la kialojn de gia bereco, tion
kio estas bela en gi, tion kio igas gin

bela. Do la mens° ankaù taügas por
ekkoni la belecen de artajo.

III. — Kio estas arto ?
Por ke iu verko estu artbela, gi devas

clradii ion de la mistero de la vivo ait
de la homo.

Tre malfacile oni trovas difinon de
„arto". Oni ja trovas multajn difinojn
kiuj fakte nenion diras. Sed ni volas
difinon kit' montras la esencon dc la
arto. Ankaii ni konstatas ke ne ĉiam
oni pensis egale pri arto. Lait la kon-
cepto de tre multaj, la fotografaĵo estis
la malo de arto. Nun oni jam parolas
pri artfotografado. Mi ne aludas tie-ĉi
la ŝangojn per krajono sur la foto-
grafitaj vizagoj sed mi parolas pri
fotografado precipe de belaj pejzagoj
kaj tiujn fotografaĵojn oni emas nomi
artverkoj. Cu tio povas esti arto ? Lait
mia opinio : jes. Kial ? La naturo estas
bela. Sed kelkfoje la naturo kaptas tute
speciale la atenton. Kelkaj pcjzagoj
estas pli belaj ol la aliaj. Povas okazi,
kaj efektive okazas kelkfoje ke la
sabiranta suno lumigas tute trankvilan,
vente trankvilan arbaleon per ensor-
ĉiga lumo. Tiel hela gi estas ke vere gi
frapas nin. Ni sentas nin profunde
tuŝataj, ĉar jen, la mistero kaj la
grandeco de la natura vivo staras
antail ni. Nu kiam oni sukcesis kapti
sur lumbildo, tiun vivantan, al ni
parolantan naturaspekton, oni donas
ion pli ol nuran fotografajon, oni donas
ion pli ol nurajn arbojn; oni montris
la misteron de la vivo. Tio estas arto.

Kaj nun ni venas al la difino de
„arto". Por ke iu verko estu artbela, gi
devas elradii ion de la mistero dc la
vivo ail de la homaj sento ait spirito. Ni
rimarku tarnen bone ke la artverko
devas esti artbela, kaj lait la formo kaj
lait la enhavo.

Ekzempie : tUuzofiaj, tre interesaj
pensoj pri la borna vivo nur estos
„artajo" se ili estas diritaj en tre bela
prozo ait lait ĉiuj regulaj farata poezio.

Ekzemple unu prozajo ait poeziajo
kun bonaj rimoj, riêaj sonoj k.t.p.
tamen ne estos „artajo" se en gi estas
pritraktata banalaĵo; ait se la pensoj
ait la sentoj, en gi esprimitaj, ne kon-
formas al la grado de graveco de la
prikantita okazaĵo ait afero. (Ili ne
vekas emocion sed nur ridigas).

lo de la mistero de la vivo ais de la
homaj sentoj air spirito. Antaù tio ni
staras se en iu artverko ni vidas la
pesimismon de la aùtoro, ait la pasian
temperamenton ail la turmentitan
animon ait la idealon k.t.p.Antaii tio
ni staras, ankaù, se la aiitoro tre guste
reprezentas la realecon sed tiam li
devas prizorgi speciale la misterecon de

ĉu la helecon, ĉu la forton, Cui la
kreikapablecon, ĉit la fruktodonecon
k.t.p. Antaù tio ni staras ankaù se la
ainoro multege fantazias, superŝutas
ekz... per blindiga lumego plej divers-
kolora, enkondukas nin en plej bela
paradizo, montras tiamaniere sian
internan vivon, sian aspiron, sian
imagpovon, sian gojon kaj guon k.t.p.

Fina vorto : ne ĉio estas nun dirita
pri arto. Tute ne.

Nur kuŝas tie-ĉi kelkaj pensoj kiuj
povas gvidi vin. Ne kredu ke depost
nun vi tuj komprenos êiujn artverkojn.
Vi devas ankoraù lerni rigardi.

Rigardi al la multaj telinikaj ecoj.
Vi devus ankaù komenci per iometa
studado pri la êefverkoj en la longa
arthistorio.

Sciu ankaii ke en tiu fako multo
dependas de la ebleco senti.

Rilate al artajo oni ĉiam multi pli
intuicie sentos ol oni konscie kaj klare
seins. Oni ĉiam multe pli sentas ol oni
scias kaj oni ĉiam multe pli scias ol
oni kapablas esprimi.

Drs. F. RoosE.
Rimarko : Sekvonta artikolo temos

pri moderna arto.



LASTMOMENTA NOVAjO
Ni ĵus ekscias ke la L.K.K. de la

Universala Kongreso en Mainz, deci-
dis ke unu el du antaùviditaj postkon-
gresaj vojaĝoj celos Bruselon kaj ĝian
F,kspozicion.

Tiu vojaĝa, antaùvidita do oficiale
de la L.K.K., daùros tri tagojn.

...Kaj ni do ja certe c'evos prizorgi
la bonan akcepton de tiuj vizitontoj

Bibliografio de scienca literaturo
Esperanta et Japanujo
'l'okio, oktobro, (IGS/193). Aperis„ Bi-

bliografio de Scienca I.itcraturo Esperanta
en Japanujo", kiu listigas 156 originalajn
verkojn kaj 17 raportojn (I 926/ 1942) de la
Aerologia Observatorio de Tateno. Kon-
cerne tiujn lastajn sciencajn raportojn en
Esperanto, oni devas rimarki ke la plej
mallonga ŝajnas du de 1931 kun 142 paĝoj.
La Rihliografio citas krome 81 resumojn,
12 tradukojn kaj 15 terminarojn kaj art iko-
lojn pri nomenklaturo, plus angla-japana-
esperantan terminaron de elektrotekniko
k j kelkdekojn da verkoj neklasifikitaj.

La XIII kongreso de la modernaj
lernejoj rekomendas Esperanton
Parizo, oktobro, (IGS:194). Dum sia

fertra kunsido la 13-a Kongreso de la
Modernaj Lernejoj, okazinta en Nantes
(Francujo), akceptis rezolucion en kiu —
post agnosko de la kreskanta graveco de la
interlernejaj interŝanĝoj kaj de la koncernaj
lingvo-malfacil_+ĵoj — ĝi p. tas al la Ministro
por Nacia Edukado la enkondukon de
fakultativa lernado d: Esperanto en la
lernejajn programojn. La rezolucio rekonas

ankaŭ la disvastigon de la Internacia
Lingvo 'caj ĝian strukturan simplecon.
Antaŭ nelonge la 6-a Amerika Kongreso de
Edukistoj rekomendis al êiuj instruistoj
kaj profesoroj la lernadon de Esperanto.

Cu la franca lingvo forigota de la
Nederlandaj lernejoj?
I lago, oktobro, (1GS; 198). Granda bruo

vekas en Nederlando la propono de la
nacia komitato por la „Malŝarĝigo de la
lernejaj programoj", starigita antaŭ kelkaj
jaroj de la Ministro Rutten, ke la franca
lingvo — kiu nun estas dcvigc instruata —
fariĝu fakultativa. La Unuiĝo por la
Progresigo de la Franca Lingvo tvj iniciatis
energian proteston. La lingvo, kiun la
nederlandanoj preferas lerni, estas la
germana, kit, estas multe pli simila al la
nederlanda ol la angla. En la tuta lando
estas pli kaj pli disvastigata la Internacia
Lingvo Esperanto.

Eldoniĝis scienca kaj teknika termi-
naro en Esperanto
'l'okio, novembro, (IGS/210). Laŭ komi-

sio de Intcrnacia Scienca Asocio Esperan-
tisto, aperis en Esperanto, en eleganta 248
paĝa eldono „Scienca kaj Teknika 'I'ermi-
naro", verkita de inĝ. Rudolf Haferkorn kaj
D-ro Kurt Dellian en kunlahoro kun Prof.
F. J. liclifante kaj multaj aliaj scicncistoj,
inter kiuj la japana rektoro d-ro S. Nishi.
La verko listigas la terminologion de
83 fakoj inter kiuj atoma fiziko, filozofio,
geodezio, kirurgio, paleontologio, k.t.p.
Post la difino, la vortoj estas laŭbezone
nomataj en angla kaj germana aŭ latina.

Italujo dediĉas sian unuan straton al
la internacia lingvo
Romo, novembro (IGS/2I1). Laŭ unu-

anima decido de la urbestraro, inaüguriĝis
en Pisticci (itala urbeto en provinco de
1Vlatera) strato kun nomo „Esperanto".
Kvankam en Milano kaj Bologna troviĝas
stratoj dediêitaj al la kreinto de Esperanto,
d-ro L. L. Zamenhof, tiu de Pisticci estas
la unua strato en Italujo kiu rekte honoras la
Intemacian Lingvon. Ekzistas en la mondo
c. 80 stratoj kaj placoj kun la nomo de
Esperanto aŭ de ĝia kreinto.

La lingvo-diferencoj kaj la kostoj en
Svisujo
Berno, novembro, (IGS(213). La verko

eldonita de UNESKO, „La presse filmée
dans le monde" (La filmgazetaro en la
mondo), raportas pri plia epizodo rilate al la
financaj konsekvencoj de la lingvo-diver-
seco. Laŭ la citita verko, la svisa filmgazeto
„Ciné-Journal Suisse" devas esti eldonata
en tri lingvoj, franca, germana kaj itala.
Tio kaŭzas tre altajn elspezojn, ĉefe pro
la postulata rapideco kaj perfekteco de la
laboro. La rezulto estas, ke la kosto de
„Ciné-Journal Suisse" ampleksas 400.000
svisajn frankojn kaj ĝiaj enspezoj apenaŭ
atingas 130.000 frankojn. La deficito estas
je daŭra ŝarĝo de la ŝtato.

Ruslingva Esperanto-lernolibro
Nia Rusa samidcano V. Basov sendis

al nia instituto ekzcmpleron de Ruslingva
Esperanto-Iernolihro. Ci estas la unua
eldono post interrompo de 20 jaroj. La
eldonkvanto estas 95.000 kaj ŝajnas ke ĝi
estas jam preskaù elĉerpita. Kunmetis ĝin
subdoktoro(?) pri filologiaj sciencoj An-
dreev; kaj eldonis ĝin la „Tutsovjetia
Asocio por disvastigo de politikaj kaj
sciencaj konoj" en Leningrad. Adreso :
Obŝĉestvo Rasprostranenija politĉeskif"i i
nauĉnih znanij. Estus bona afero se multaj
Esperantistoj skribus por gratuli. Bonvolu
fari tion'.

El Popola Cinujo
Post Polujo, Bulgarujo kaj Jugosiavujo,

nun ankaù êinujo cldonas Esperantlingvan
revuon por diskonigi siajn ekonomion,
politikon, arton ktp.

Fakte ĝi estas reeldono de la antaù
jaroj aperinta „El Popola Cinujo". Ni
ricevis la novan unuan numeron kaj ĝi
estas tre plaĉa kaj tre interesa kaj hele
ilustrita. Eldonas ĝin la „fina Esperanto-
Ligo". 6i estas dumonata sed havas 32
densajn paĝojn. La prezo estas tre malalta :
nur 4 Anglaj ŝilingoj aù 30 belgaj
frankoj. Ni pensas kaj esperas ke laù tiel
favoraj kondiĉoj multaj prenos abonon.
Mendu ĉe nia instituto.

GRAVA KOMUNIKO
de la „Infanoj de la Mondo" el Japanujo

Kiel la leganto verŝajne scias, la eldontirnto HEIBONSIIA en Tokyo puhlikigas en
15 volumoj iun geografion de la tuta mondo vcrkitan de infanoj kaj por infanoj. En tre
multaj landoj, nombro de infanoj verkis artikoleton kaj ;'aù desegnis pri iu folklora, ekono-
mia, socia, loka aù nacia aù pri alia temo ait okazajo ĉu originale en Esperanto, ĉu poste
tradi,kite. Tiel jam aperis la Franca voluno, la Sovjetunia volumo, la Nord-Eùropa kaj
aliaj volumoj. Nur restas ankoraù du por aperigi kaj tiam la serio estos kompleta. Sed
êiuj tiuj volumoj estis ĝis nun destinitaj nur al Japanaj infanoj, kaj do aperis nur en Japana
lingvo. La el.donfirmo nun intencas publikigi tiun tre riĉan materialon en E;peranto-
lingvo. La granda problemo estas : ĉu ĝi trovos sufiĉe da aĉetontoj por ke tio estu efekti-
vigebla ? Laù la nuna stato, ne estos 15 sed nur 2 volumoj kiuj koston kvin dolarojn. La
libroj kun la ilustrajoj estos certe tre interesaj. La infanoj kiuj scias Esperanton kaj kiuj legas
ilin certe tre multe lernos. lleibonsha komencos la eldonon kiam ĝi estos varbinta sufiĉe
da abonantoj : minimume 3.000. Tiuj kiuj havas intereson sciigu ĝin al Flandra Esperanto-
Instituto Bla'ikcnherge steenweg, 72, Brugge (Belgujo). Ni informos vin regule pri
even tualaj novaj.)j.



„MEMORO PRI MIA ONKLO L. L. ZAKINHCF”

En Marseille, dum la Universala Kongreso, la eeestintoj ekkonates kun nepo
de nia Majstro, kiu cetere havas la saman nomon kid li, Ludoviko Zamenhof.

Tin N laidajne estas la nura postrestanto el la familio de D-ro L. L. Zamenhof
man.

En „Revuo Orienta" aperis artikolo de D-ro M. Levita, kin loes en Palestino
kaj kiu estas nevo de nia Majstro, en ties edzina linio: lija estas la filo de la fratino
de Klara Silbernik.

En tiu ĉi artikolo la aiitoro rapidege resumas diversajn epizodqn el la privata
vivo de nia Majstro kaj estas en e kelkaj detaloj ne jam cititaj kaj kiuj povas
kontribui al pli bona kono de la familia vivo de D-ro Zamenhof.

Ni tial ne hezitas represi gin entute, fidante ke"gi interesos niajn legantojn :

Mi memoras bone la unuan viziton de d-ro Zamenhof en la domo de miaj
gepatroj en Varsovio dum la jaro 1887. Tiam en nia domo gastis mia onklino,
la fratino de mia patrino, f-ino Klara Silbernik. Oni diris al mi, ke tiu sinjoro
baldaŭ edzieos kun mia onklino kaj estos mia onklo. Mi, estante tiam sesjara,
rimarkis ke li havas malplenan kapon, êar jam tiam en la aĝo de 28 jaroj, li
estis tute senhara. La edziea festo okazis en la salono Harmonja en Varsovio.
La juna paro prenis loĝejon en la strato Dzika, kiu poste ricevis lian nomon.
En tiu domo li komencis sian laboron kiel okulisto.

Mi tre ofte vizitadis ilian domon, kaj s-ino Zamenhof traktadis min kiel
patrino. La antaŭĉambro de mia onklo estis ĉiam plena de malsanuloj, plej
multe el inter la malriĉuloj. La liberan tempon li dedièadis al Esperanto,
tradukante la Biblion kaj la klasikajn verkojn de la tutmonda literaturo, kaj
korespondante kun alilandanoj.

En Polujo mem li havis nur izolajn adeptojn, inter kiuj oni devas precipe
mencii Baudouin de Courtenay kiu estis naskita en tiu lando. Inter liaj alilandaj
korespondantoj la plej famaj estis la filologo Max Müller, la fiemiisto Wilhelm
Ostwald, la matematikisto Couturat. Li korespondis kun dekoj da kluboj en
diversaj landoj, kaj mi éiam ĝojis ricevi la poŝtmarkojn. Dum sia laboro li
multege fumis kaj promenadis en la ĉambro, murmurante kaj kantante popolajn
melodiojn .

Lia patro Mark Fabianoviĉ Zamenhof estis unu el la tri judoj, kiuj estis
allasitaj kiel gimnaziaj instruistoj. Sed liaj enspezoj estis sufiée malgrandaj,
eĉ se li krome laboradis ankail kiel cenzoro kaj aŭtoro de kelkaj libroj, lernolibroj
de geografio, de la germana lingvo, kaj eldono de ruslingva biblia legolibro.
La enspezoj estis pligrandigitaj per la pensiono, kiun lia edzino mastrumis.
Si, la patrino de Lazaro, estis virino de esceptaj animaj kvalitoj, kiujn la filo
plenmezure heredis.

Malgranda incident° okazigis multan ĉagrenon en la kariero de la patro.
En unu numero de la „Berliner Tageblatt" aperis anonco pri iuj alkoholaj
drinkaĵoj, dirante ke la plej fama aĉetanto de ili estas la tiama caro Aleksandro
la Tria. La rusa registaro akuzis la cenzoron Zamenhof, ĉar li enlasis en Rusujon
la anoncon, kiu ofendas la nomon de la caro. Minacis al li granda puno, kaj
por savi lin lia filo Lazaro donis al li la sumon de 5000 rubloj, t. e. proksimume
la tutan sian posedon. Finance ruinita, Lazaro kun la familio devis forlasi

GRAVA SUKCESO ĈE GEVAERT

La mondfama fuma° de film-kaj fotografaparatoj GEVAERT decidis uzi
Esperanton. Preskaŭ ĉiuj revuoj aperigis la interesan artikolon kiun tiu firmo
dissendis kaj la reago de la leganta publiko .estis granda. Tio faris kompre-
neble honegan impreson. Do Gevaert aperigos en Esperanto tabelon pri lumigo
por fotografi kaj broŝureton. i nun faras ankaii kolorfilmon pri la fotoindustrio
kaj pri la diversaj fotografiaj aplikadoj. Tiu filmo estas laŭ mezuro 35 mm. kaj
kopio havos komentarion en Esperanto. Tiu filmo estos montrata uni la univer-
sala kongreso de Mainz. Decas tie-ĉi gratuli ankaii nian samliganon el Brugge
Et. De Baets kiu daiire kaj racie influis la gvidantojn de du firmo kaj kiu cetere
estas laboranta sur la tereno de fotografia terminaro.
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KONFITEJO 'LA CIKONIO"
G. DENDOOVEN-DERIJCKE

LANGESTRAAT, 52, BRUGGE 	 - 	 TEL. 342 78

speciAletio Ö BApto-sukozo
luksm kj opölnApm skAtotoi

(Sekvo de antaùa pago)

Varsovion kaj transloĝiei al Grodno, kie ili tamen logis nur kelkajn jarojn.
Intertempe la movado de Esperanto grandieis. Ankoraŭ antaŭ la Bulonja
kongreso la familio revenis al Varsovio.

Dum lia vivo, Lazaro interesiĝis je multaj diversaj ideoj. Li partoprenis
la ĵurnalon „Ruski Jevrej", kie li publikigis hebre-naciajn artikolojn. Poste
li proksimiĝis al Tolstojismo. Unu fojon li aperis en la famaj ĉiulundaj kunvenoj
en la domo de Nahum Sokolov. En tiu kunveno li paroladis pri humanistaj
ideoj, kiujn li poste (1900) publikigis rus- kaj pollingve sub la pseŭdonimo
« Homo Sum » en broŝuro „Hilelismo".

Lastfoje mi parolis kun Lazaro Zamenhof je la fino de Novembro 1908.
Jam tiam komencis ĉe li la arteriosklerozo. Pro du malsano li ne povis tiam
akcepti mian peton ĉeesti mian edziĝfeston en Vilno en la unua de decembro
1908. Sed mia kara onklino Klara anstatafiis lin. Post la cdziĝo mi transloĝiĝis
kun mia edzino en Palestinon. Por la edzieo-ceremonio mi survestis frakon,
kiun li pruntedonis al mi. Memkomprene mi formetis de gi la insigno:1 de la
franca Legio de Honoro, kiun li ricevis de la Franca Registaro.

Komence de la milito 1914 mi ricevaiis de mia onklino kaj de li multijn
let:_‘roj-i en Pale3tino.        



bluverda

malhelverda
verdblua k ruĝa
id k violkolora
verdflava k bru-

na
ici.

bluverda

id.

verdblua k ruga

blu-ardezkolora

id.

6.	 Jugoslavio

griza kaj verda

blua kaj verda

je honoro de Popov (teksto
en Esperanto).

id.
Internacia SAT kongreso
id.
40-a datreveno de la kreado

de Esperanto.
id. (sed sen filigrana).

estas la nro 338 surstampita
per alia valoro

id. (sed la cifero 8 estas ren-
versite stampita).

estas la nro 357 surstampita
per alia valoro

Telegrafcentrejo en Moskvo
(Esperanto teksto).

ici. (sed alia filigrana).

memorigo pri la 38-a L"EA
kongreso en Zagreb.

id. (aerpoŝtmarko).

ESPERANTO KAJ FILATELIO

Car ekzistas multaj filatelistoj en niaj vicoj mi opinias ke ili eble interesiĝos
pri la poŝtmarkoj, kun temoj pri la mondlingvo aŭ kun tekstoj en la mondlingvo,
ĝis nun eldonitaj en diversaj landoj.

Ĉar la kvanto ne ankoraŭ estas tro granda la amatoroj eble sukcesos akiri ilin
ĉiujn post iom da serĉado aù intcrsanĝado kun samideanoj filatelistoj el la kon-
cernaj landoj, Mi donas la numerojn laŭ la katalogo Yvert et Tellier ĉar sendube
la plej granda nombra de niaj abonantoj uzas ĉi-tiun katalogon. Jen do :

Eldon-

jaro

Kata-
Iog-

numero
Valoro Koloro(j) Detalaj informoj

1. Aùstrio

1949 770 	j 	20 g smeraldverda memorigo pri Ia Esperanto
Kongreso en Graz

1954 838 1 s bruna, olivkolora
kaj 	 verda

memorigo pri la duoncent-
jara ekzisto de Esperanto
en Aùstrio.

2. Brazilio

1935 299 200 r 	 ultramara memorigo pri Ia 8-a interna-
cia foiro (Esp. teksto).

1936 311 200 r 	 rozkolora 	 id. pri la 9-a foiro.
1937 315 300 r vcrdflava memorigo 	 pri 	 Esperanto

Kongreso.
1937 	 333 300 r verda duonjarcenta 	 datreveno 	 de

Esperanto.
1945 	 423 , 40 e verdblua memorigo pri Esp. Kongreso

en Rio dc Janeiro.
1945 	 A. 47 1 cr bruna id. (aerpoŝtmarko).

3. — Bulgario

1947 	 547 20 I 10 I I brunruga kaj
verda

memorigo 	 pri 	 Esperanto
Kongreso.

1957 	 899 44 c malhelverda 70-a datreveno de Esperanto
kaj duonjarcenta datreveno
de la Unie de Bulgar. Esp.

4. — Hungario

A. 192 60 ti brunruga 70-a datreveno de Esperanto.
A. 193 I fo verda I 	ici.

5. — Ruslando

1925 	 338 	 7 k

1925 	 339 	 14 k
1926 	 357 	 7 k
1926 	 358 	 14k
1927 	 381 	 14 k

1927 	 382 	 14 k

1927 	 408 	 8 k sur
7k

1927 	 408a 	 id.

1927 	 411 	 id.

	

1930-33 	 455 	 1 r

	

1930-33 	 455a 	 1 r

1953 	 638 	 15 d

1953 	 A. 48 ; 300 d

Rimarko : krome ekzistas rnultegaj specialaj poststampoj diversformaj kun
Esperanto-tekstoj (i. a. eri Belgujo okaze de la Beneluksa Esperantokongreso en
Antwerpen) sed tia kolektado fakte estas aparta amatDraĵo pri kiu mi ne spertas.

(verkis : ISERENTANT Roger)

ANGULO DE LA KASISTINO

La kasistino dankas ĉiujn frupagintojn kiuj multe faciligas la laboron kaj

petas la aliajn pagi kiel eble plej baldaù. Ankaù ilin si dankas por ilia bonvoleino.

1957
1957



U.N.E.S.C.0.-NOVAĴOJ

Rui Barbosa : Homo kontraù mal-
justeco
Antatt kvindek jaroj okazis en Hago,

dum 1907, la dua Packonferenco. La êefa
terno de tiu konferenco estis la demando
pri deviga arbitracio inter ŝtatoj okaze de
konflikto, kaj estis proponite, ke tion ebligu
la kreado de perrnanenta arbitracia kor-
tumo. Kiel formi tiun kortumon ? La
deziro de la kunveno estis klara : necesis nur
konfirmo de agadprincipo jam evidenta —
regado de la mondo pere de la grandaj
ŝtEtoj. la kortumo kaj la arbitrac'o, sekve,
et,tos tereno nur de la po'encaj gtatoj.

Tiam malgranda, fizike malfortaspekta,
viro kun granda kapo super malfortika
korpo, delcgito de Brazilo, elstaris kaj
diri : „Ne!" Ante la fortaj ŝtatoj li pledis
por la malfortaj. Li estis advokato por la
malgrandaj nacioj de Eüropo kaj la novaj
ŝtatoj de Suda Arneriko. Rui Barbosa
kaùzis varrnegan debaton, sed baldaù oni
konstatis, ke li estas la elstara personeco
de la konferenco. Tiu konferenco rczultigis
malmultajn tujajn praktikajn sekvojn, sed
almenaù la jura egaleco de êiuj ŝtataj, êu

novaj aù malnovaj, ĉu riĉaj au  malriĉaj,
estis rekonita.

Rui Barbosa, la viro kiu akiris tiun
venkon per sole sia obstina volo kaj sia
vigla intelekto, estis kutimieinta al pledado
por justeco kaj respekto al la leo. Antaù
kelkaj jaroj lia biografio, verkita de Fer-
nando Ncrv, estis eldonita ankaù en Espe-
ranta traduko.

Universala poŝta unuiĝo pritraktas al
poŝtajn servojn de la mondo
Sendi leteron aü ĵurnalon al amiko ĉe

la alia flanko de la terglobo estas afero
simpla, ĉiutaga. Tiel simpla ki estas, efek-
tive, ke malmultaj pripensas, ke necesis
multaj jarcentoj kis la poŝtaj servoj atingis
sian nunan fidindecon kaj kompetentecon,
kaj kreskis al la vasta kaj kompleksa
sistemo, kiu nun traarkas la mondon.

Por certigi la seneenan fluadon de la
poŝtaj komunikajoj, 3C0 delegitoj el 96
landoj kunvenis en Ottawa, Kanado, de
aügusto kis oktobro 1957, por la I4a Uni-
versala Poŝta Kongreso.

Estis la Universala Poŝta Unuiko, kiu
siatempe rekonis Esperanton kiel klaran
lingvon en la kadro de poŝtaj kaj telegrafaj
kom un ikadoj.

Biologiaj aspektoj de kancero
D-ro Julian Hcxley, antaüa eyenerala

Direktoro de Unesko, jus eldonis gravan
libron pri studo de „biologiaj aspektoj de
kancero". Tiu verko, tute scienca tamen ne
seninteresa por vasta publiko, enhavas
sennombrajn strangajn kaj neatenditajn
eltrovojn : 80% de maljunaj ĉevaloj mortas
pro tumoroj; iaj interbredajoj de bestoj kaj
plantoj produktas nur kancerhavajn hibri-
dojn; la elblovitaj gasoj de Diesehnotoroj
kaüzas tumorojn inter agarikoj; unu el la
kanceroj plej oftaj en sudorienta Azio estas
trovata inter personoj, kiuj fumas cigarojn
kun la bruligita fino en la buŝo.

Jen la unua fojo, kiam verkisto pri tiu
temo k lopodis kolekti ĉiujn konatajn
faktojn pri kancero. La libro de Prof.
Huxley montras, ke la studado pri kancero
ne plu estas nur fako de la medicino, sed
ke k' i estas kampo de kenerala biologia
esplorado.

Por instigi la legantaron al solvado de la aperigitaj enigmoj	 fakte temp-
pasigo agrabla kaj instrua — el nia revuo la redakcio donacos premiojn laù jena
sistemo : êiam kiam unu partoprenanto obtenas nombron de 50 poentoj (kaj
tio eblos post 5 ait 6 fojoj de regula ensendo) li ricevos premion kaj rekomencos
denove je 0 poentoj. Tielmaniere ê iuj gepartoprenantoj estas certaj ke ili iam
ricevos premion eĉ se kelkfoje ili erare solvis ai) kelkfoje ne ensendis.

La solvojn oni sendu al la redakcio ait al la prizorganto de la rubriko : Man-
kenbergse Steenweg, 72, Brugge.

1.a solvoj povas esti ensendataj gis la fino de la monato. Car la komenco estas
êiani malfacila ni êi-foje donas pli malpli facilajn enigmojn. Iom post iom ni pli
malfaciligos la taskojn.

Grava rimarko : la litero R inter krampoj (R) past iu ajn difino signifas ke la
trovota vorto estas radikvorto.

Kaj min kun pacienco al la tasko

I. Magia kvadrzto : Formu horizontale kaj vertikale la samajn vortojn
sekvantaj difinoj

1) altranga ekleziulo

2) loko kie okazas bovobataloj (R)
	

2

3) malvenki (R)	 3

4) levigo kaj refalo de akvo.	 4

2. Divenaĵcij
a) Mi estas la âipo de la dezerto

— senkapigita mi igas speco de kaê.o
— denove senkapigita mi subite estas besto ?

h) Nomlisto mi estas
- senkapigita mi îgas krustaco

— ree senkapigita mi nun estas vasta akvosurfaco
-- kaj denove senkapigita mi formas amason ?



3. Ciferenigmo : Anstataùigu la ciferojn per Iiteroj la i' la donitaj difinoj. Je
ekzakta solvado de la difinoj vi trovos de l ĝis 27 tre konatan proverbon.
7 - 10 - 24 - 6 - 14 - 20 	 nepre bezonata
3 - 9 - 5 - 16 - 12 - 2 - 12 - 4 grupo da personoj, elektitaj por konsistigi

specialan kunvenon
19 - 27 - I - 23 - 5 - 4 	 granda antipatio
15 - 25 - 10 - 26 - 9	 restadejo de Dio
22- 17- 21 - 14 - 13	 nenatura
8 - 16 - 18 - 9	 plata malbonodora insekto
11-2-19-13	 simila.

4. Ĉenenigmo : Per la ĉi-subaj difinoj formu 14 kvarliterajn radikvortojn
komencante ĉiam per la lasta litero de la antaùa vorto. La unua vorto komen-
cas per la lasta litero de la lasta vorto.
1. muzikilo 2. insekto 3. vaporiĝema fluidajo 4. fingroornamaĵo 5. bleki

kiel korvo 6. skribilo 7. papa krono 8. konstruaĉo 9. montrilo de kompaso
10. teleskoopvitro 11. monstra fiŝo 12. bildeto  de sanktulo 13. vaporiĝema

fluidajo 14. hejt.iĵo.

-Qet 3ekretariaat rtte(dt-- 	

INWONENDE LEDEN :

Mevr. Volders F. kan voor
haar premie over het jaar 1957
nog kiezen tussen de twee vol-
gende werken: "Gebonden Stijl"
en " La Karnavalo kaj la Som-
nambulino ". Zij gelieve zo spoe-
dig mogelijk haar keuze aan het
sekretariaat te doen kennen, op-
dat aan Mevr. Lauwers (Bel-
gisch Kongo) het overbiljvend
werk zou kunnen toegezonden
worden.

Wij nemen de gelegenheid te
baat om onze leden er op te wij-
zen dat het thans de gelegenheid
is om de personen deel uitma-
ked van hun gezin als inwonen-
de leden aan te sluiten. Alhoewel
de abonnementsprijs van " De
Esperantist ". dat hun gratis
wordt toegezonden, tot 15 F is
verhoogd. blijft de bijdrage aan
de V.E.B. ongewijzigd. en de
premies die dit jaar tussen de
inwonende leden zullen verloot
worden, zijn geput uit de meest

recente en interessante werken
der Esperanto - literatuur. Weze
het jaar 1958 een rekordjaar
voor het aantal inwonende leden.

Afzonderlijke abonnementen
op " De Esperantist " worden
echter slechts tegen betaling van
15 F aangenomen.

JAARVERGADERING :

Bevredigende opkomst voor
deze vergadering die op 1-12-58
te Gent werd gehouden.

In telegramstijl: Financies ge-
zond — De werving voor UEA
blijft nagenoeg konstant — Ten
einde de correspondentie kursus
beter bekend te maken bij het
grote publiek. zal een door de
Hr. Vande velde A. op te maken
tekst in de lokale bladen door
bemiddeling van de afdelingen,
gepubliceerd worden. r Flandra
Esperantisto wordt vanaf 1 ia-
nuari 1958 door de V.E.B. zelf-
standig uitgegeven. -- Geen Es-
peranto-kongres in België in

1958 wegens de speciale omstan-
digheden veroorzaakt door de
wereldtentoonstelling ; het kon-
gres zal vervangen worden door
een Esperanto-dag, waarschijn-
lijk te Brussel.
AANKONDIGINGEN :

De Bondsvoorzitter, afd. Ant-
werpen en afd. Brugge zorgden
reeds voor de eerste aankondi-
gingen volgens het tarief in de
loop van de maand december
aan alle leden medegedeeld. En
Gij ? ? Het tarief staat vermeld
op de tweede omslag_ bladzijde.
TIJDSCHRIFTEN
VOOR DE LEDEN :

Gedurende het jaar 1957 kon-
den wij opnieuw verscheidene
tijdschriften uitgegeven door Es-
perantoverenigingen in andere
landen, ter beschikking stellen.
Elf leden namen deze gelegen-
heid te baat.

Hierna volgt de nieuwe lijst
voor 1958. De eventuele aanvra-

pers moeten zich zo spoedig mo-
gelijk aan het sekretariaat wen-
den, met opgave van minstens
drie titels, geplaatst volgens orde
van voorrang. De voormelde elf
leden mogen echter niet meer
beschikken over het tijdschrift
dat zij gedurende het verlopen
jaar hebben ontvangen.

British Esperantist
2. Dansk Esperantoblat
3. Franca Esperantisto
4. Germana Esperantisto
5. Jugoslava Esperantisto
6. Laborista Esperantisto
7. North America Esp. Review
8. Norvega Esperantisto
9. Sveda Esperantisto

10. Sennaciulo
SCHRIFTELIJKE
ESPERANTO-KURSUS

Een artikel door de Hr. Van-
develde A. opgemaakt, werd in-
tegraal door het " Brugsch Han-
delsblad " overgenomen. Mogen
de inschrijvingen weldra volgen!

STEUNENDE LEDEN :
EERSTE LIJST.

Mej. B. Cornelis - Aalst
Mej. P. De Cock - Aalst
Hr. F. Couwenberg - Blankenberge
Mevr. A. Meurrens - Leuven
Hr. A. Van de Velde - Gentbrugge
Mej. J. Terrijn - Gent
Hr. F. Roose - Brugge
Hr. E. De Baets - Berchem
Mej. M.J. Top - Veurne

Ieder van hen betaalde 150 F.
Mal 	

Lesivejo - Memlesivejo MIA R EVO
Tel. 361.86 - Postcekkonto 891.05

V. V E R L E Y E	 Oosterdse steenweg 43, St Pieters-Brûgge
la l€S1v€jo "m'a ncvo" pRIZOPC,aS VIan

lav3..1on kun la ncCESa konlpetcntCCO, kaJ tio cstas pOR
pPOFIto : pupeco kaj malpli iJa EluziQo.



entuziasmigis kaj kunkantigis la ĉees-
tantojn. — S-ro Vcrrnersch arte de-
klamis la poemon: Ivaĉjo, de J. Baghy.
— Pere de magnetofono, S-ro Vanneste
prezentis specon de dialogo fuŝita, en
kiu kuiristino kaj gimnastikprofesoro
intermiksis siajn konsilojn. Ankoraù
per aliaj bonhumoraj paroladoj li amu-
zigis la atiskultantojn. — Imitante tele-
videlsendon, Ges-oj Van de Velde koni-
gis la lastajn novaĵojn el Esperantujo.
— Cisfunde oni ekzamenis la penska-
pablecon kaj irnagpovon de la gesami-
deanoj per cerbgimnastiko. — La lote-
rio vekigis tics intereson, precipe flanke
de la sinjorinoj, êar la premio; ĉoko-
lada ŝuo plena je pralinoj, donaco de
nia amiko Vanneste, allogis la gefran-
demulojn. — Por fini, la Prezidanto,
S-ro De Boes, instigis la gesamideanojn
al aktiva poresperanta laboro kaj re-
komendis la aĉetation de la helegaj
libroj, kiujn Flandra Instituto tiucele
disponigis al la Sekcio.

Ciuj reins hejmen, kontentaj kaj so-
pirantaj al la sekvonta Zamenhoffesto.

A. VAN DE VELDE

LEUVEN

L. E. A. — Raporto 1/1958
Kie pasintiare Lovena E-ista Aret°

aktive daùrigas siajn klopodojn por
disvastigi E-on je loka kaj e nacia
plano.

Komence ni klopodis trovi ktmvene-
jon en centro de Loveno por pli facile
labori. Bedaùrinde junulargastejo, rila-
te al niaj monrimedoj, ne pruvis esti
taùga tiucele. Poste naturamikoj-sami-
deanoj proponis demandi al urbestro
lokon. S-anoj J. Laenen kaj G. Jacobs
ricevis de li certigon pri disponigo de
interesa ejo: la urbestraro eldonos ver-
ŝajne ankaù E-ajn flugfoliojn okaze de
Mondekspozicio 1958... Dum 6 monatoj
oni atendadis pluan aranĝon sed sen
rezulto; tamen niaj samideanoj ne lasis
kvieta la urbĉefon pri nia afero.

Intertempe ili sukcesis komenci kur-
son en propra ejo kun ok regulaj ge-
lernantoj.

Niaflanke, ni klopodis cnkonduki
E-on en aliaj fakaj mezoj. Okaze de
antaùvidita grandskala agado en Love.
no ni skribis al Pax Christi (organizo
kiu jam uzas E-on je eta grado) kaj al
V.V.K.S. (Vlaams Verbond der Kato-
lieke Skouts) antaù kelkaj monatoj.
Pax Christi ĝis nun ne respondis peton
por kunlabori. Kontraire de V.V.K.S. ni

tuj ricevis respondleterojn: S-ro Van
Gulck (Antverpeno - V.V.K.S. E-o fako)
promesis instigi lokan estron kaj tiu
sciigis al ni sian deziron helpi al ni
tiam kiam oficiale oni ne povos kun-
labori pro tro diverssnecai agadrerenoj
kaj, problemoj de movado, oni tamen
bonvolos anonci nian agadon al lovena
skoltaro kaj instigi ĝin kontakti nin
individue.

Do resume, pro manko de taùga kun-
venejo kaj kunlaboro, ni devas provi-
zore forlasi unuan ideon pri tuja grand-
skala propaganclagaclo en Lovent). Jus
tamen ni ekscias ke nia prezidanto
(kiu momente estas ekstreme okupita)
pristudis 5-jaran planon por Loveno !

Kaj jen tre ĝojiga novajo. Eksstuden-
to de Lovena Altlernejo komencis tie
labori por E-ista idealo. Je unua kun-
veno ĉeestis 25 gestudentoj kaj tiam
S-ano De Smedt (Brasschaat) decidis
peti financan helpon al Monsinjoro Van
Waeyenbergh, Rektoro, kion li ne ob-
Lmis; li tamen de K.V.H.V. (Katoliek
Vlaarns Hoogstudenten Verbond) rice-
vis sumon de 500 F por siaj unuaj klo-
podoj.

D-ro Pauwels, P-ro en germanaj ling-
voj al sama Altlernejo (vidu pri li arti-
kolon en « De Standaard)) de 28.3.1954
kaj « Heroldo de E.-o » de 1.5.1954) tre
favore parolis pri E-o dum tuta kurs-
tempo por subtcni S-anon De Smedt
morale. Je 7 1.1958, dum dua kunveno
S-ro Jaumotte de R.B.L.E. alparoladis
22 gestudentojn dum 2 horoj pri pro-
blemo de internacia lingvo kaj ĝia sol-
vo per E-o. S-anino Meurrcns gardos
kontakton kun tiu mezo por chia es-
tonta kunlaboro.

Hazarde ni cksciis ke K.W.B. (Kato-
licke Werkliedenbonden) cldonos okaze
dc Universala Ekspozicio  1958 specialan
7-lingvan numeron de « Raak », ia ofi-
ciala organo. Ni skribis al la taga es-
traro dc tiu organizaĵo, aldoninte bro-
ŝuron « De internationale taal » kaj
U.N.E.S.K.0.-raporton de D-ro Lapenna,
por klarigi al :g1 neceson uzi interna-
cian lingvon E-on; kaj jes tuj ni rice-
vis favoran respondon. Ciuj anoj do,
tiom kiom eble, gratulu K. W. B. por
ĝia klarvido.

Kiam ni aldonas ke dum lia restado
en malsanulejo ni ankoraù vizitis F-on
Ami Decorte (kiu ege eojis pri tio) êi
raporto pri lastaj monatoj estas kom-
pleta.

W. W.

BRUGGE
« Paco kaj Justeco »

Ekster la kutimaj kunvenoj, ni havis
komunan kunvenon la 23an de decem-
bro kun la alia Bruĝa grupo okaze de
Zamenhofrememorigo. Nia membro R.
Martens bonege aranĝis Esperanto-cer-
bogimnastikon. La du grupoj estis in-
tormiksitaj tiel ke ambaù grupan ( in)oj
havis ehlecon interamikiĝi kaj kunla-
hori.

La postan sabaton okazis nia jara
Kristnaskofesto. Ci-tiun fojon ni estis
la gastoj de gcsinjoroj Ludo Michiel-
scns-Sirnonne De Cloedt.

Absolute ê iuj estis ravitaj pro la
abunda kaj vere bonega manĝajo. Ni
vcr;arldas tre multan dankon al ili
kiel ankaù al iliaj helpantinoj : Ada
van Wezel kaj Simonne De Koninck.
Ni preskait ĉiam en tiu festa okazo
honorigas iun de niaj plej meritplenaj
membroj. La vico estis al F-ino De Ko-
ninck kiu jam ofte lukse regalis kaj
gastigis nin; kaj al Grég. Maertens kiu
kiel vicprezidanto de la grupo kaj se-
kretario de la ligo. faras multcgan la-
boron. Inter la programpunktoj estis
nova skizo, verkita de A. Dumarey, kaj
ludita de li mem kun Grég. Maertens.
Ci estas samspeca kiel tiu ludita dum
la kongreso de Gent, kaj almenaù tiel
agrablega. Gratulon al la talenta ver-
kinto kaj ankoraù aliajn ! !

Jen sekvas resumo de la tradicia
parolado de la prezidanto. Temo: « Re-
ligio estas opio por la popolo. Tiu eldi-
rajo venas de la maldekstra laborista
socia movado de la antaira jarcento.

En la tiamaj cirkonstancoj, ni povas
kompreni tion. Cenerale la religiuloj
ne sufiĉe atentis pri la mizerega vivo
de la laboristoj kaj tro facile konsolis
per ĉiama montro al ĉielo, animaj me-
ritoj ktp dum ke ili mem ja ofte ne
fartis malbone, materie, kaj ili mem
havis bonajn rilatojn kun kapitalistaj
ekspluatantoj. Reakcio : la sociaj gvi-
dantoj akcentis preskair mir rnaterian
plibonigon de la vivo de la laboristaro.
Kiam oni komparas la nunan staton
riurilate kun la antaira, la ega progre-
sado farita estas okulfrapa. Do, la
homaro, inkluzive la laboristaro, estas
nun feliĉa ? Per statistikoj kaj faktoj,
la paroladanto montras fenomenojn
kiuj pruvas la kontraiton, efektive, re-
lié.° dependas de io alia. Ci estas anim-
stato. Ne unuavice materiaj sed spiritaj
postuloj determinas ĝin. Tion forgesis
kaj (intencc ?) forgesas tiel nomataj
gvidantoj. Tial. se oni havas la devon
batali por justeco kaj racieco je la
materiaj bonajoj de la mondo, la ma-
terialista erno estas kondamnenda kaj
detrua, kaj ankair iluziiga ĉar ĝi ne
donas la paradizon sur la tero. La
Materialismo estas opio por la popolo.

GENT
En kunlaboro kun Amika Rondo kaj

Laboristaj Esperantistoj, Sekcio Gent
aranĝis Zamenhoffeston, dimanĉon la
15-an de Decembro.

La programo estis tre riĉenhava kaj
bone ekzekutitzt. Inter la diversaj pro-
grameroj. la juna talento F-ino Wat-
cant, kantis plurajn popolkantojn, kiuj
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