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De dagen
die versnipperden
tot datums en herinneringen;
dagen van gisteren
vcorbij en gestorven.
Maar morgen,
ach morgen, grote morgen,
mijn gretige dagen
mijn bebloemde wereld van hoop;
kus mij, geluk,
omhels mij met je zomerarmen,
ik zal niet weggaan
niet traag sterven
niet vallen als een blad
niet zijn als de dag die voorbij trok ;
krachtig zal mijn lied stijgen.
als de klim-mende zon
— blinkende vogel
op de blauwe vlag van de hemel.
Ach morgen, mijn morgen,
jij zult altijd bestaan
altijd even hoopvol en bereid om te leven.
M. BRAET.
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Slechts éénmaal per jaar doen wij bercep op onze leden om
een geringe bijdrage van 100 F te storten. In feite is deze som te
gering geworden, maar het bestuur laat aan de leden de mogelijkhe:d zelf te bepalen of zij een hogere som wensen te storten
als steun nl. 150 F. Tot nu toe zijn er steeds een vijftiental leden
geweest die deze som betaalden. Wij rekenen er op dat meer
dan de helft van onze leden minstens voor het jaar 1959 tot de
storting van dit bedrag zullen overgaan.
Reeds elf leden hebben onmiddellijk aan onze oproep voldaan

1 Mevr. A. Meurrens Leuven 7 Hr V. Jurgens-Hoogboom
2 Hr A. Marmenout Blankenb.
Kapellen
3 Hr E. De Bats Berchem
8 Hr M - eus
Antwerpen
4 Mevr. J. Terrijn
Gent
9 Hr A. Pittoors
Antwerpen
5 Er L. Paeleman
Herseaux 10 Hr F. Couwenberg Blankenb
6 Hr H. Van Roye
Heule 11 Hr G. Maertens Sint .Kruis
Allen betaalden 150 F!
DANK
stort voor

1959 een steunbijdrage van 150 F NU
* **

zonèen uw BijöRacje wopôt het zamenhor -henöenkinsp.3.12 1959 CieEn succes
Daarom ook doet de UNIVERSALA ESPERANTO ASOC10 een
beroep op alle Esperantisten om de ZAMENHOF-Fondaĵo te spijzen door vrijwillige bijdragen voor de Vlaamse esperantistenbond wordt alles geconcentreerd bij onze penningmeesteres (zie
tweede omslagbladzijde)
Met dank ontvingen wij de bij Ir 9.9. van hiernavolgende leden

3

1 Hr A. Marmenout 50 F
Mej. J Terrijn 50 F
Gent
Blanken berge 4 Hr H Van Raye 125 F Heule
2 Hr J. Van der Zeypen 50 F
5 Hr G. Maertens 50 F St. Kruis
Londerzeel
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EX ORIENTE LUX : La Lumo venas el la oriento.
Noto : ĉi-suban tre interesan arti:volon ni trovis en la bonega Nederlandlingva revuo " PLEIN ". (adreso : Bczuidenhout 17 D-zn
Haag Nederlando) Kun la afabla permeso de la redakcio ni
represas ĝin. Tradukis ĝin por nia revuo Marleen Bogaert,
studentino.
Tra Hindujo marŝas tre maldika, 60 jara viro, vestita sole per
koksotuko. Ĉie li kunvokas la homojn. Tiam li preĝas dum kelka
tempo kaj poste li demandas al ĉiuj kiuj posedas teron por fordanaci
parton de ĝi. Je granda miro de multaj, li ricevis ĝis nun jam pli ol
du milionoj da hektaroj. Tiujn li donas al terkulturistoj kiuj nenion
posedas. Lia idealo estas : ricevi unu sesonon de ĉiuj kulturterenoj en
Hindujo. " La malriĉuloj devas esti konsiderataj kiel la sesa infano en
la familio. Do, donu al ili la 'hcredparton je kiu la sesa infano rajtas ".
Tiu viro estas Acharya Vinoba Ehave. Kiu vidas lin kun la pinta
griza barbo, dikaj okulvitroj, mizera aspekto, ne povas supozi ke tiu
estas konsiderata kiel unu de la plej kleraj Hindoj ; kaj ke li devenas,
kiel Nehru, el aristokrata Brahmana familio. Li studis sanskriton kaj
teolog:on ; kaj i jis dis:iplo de Gandhi. Post ties morto en 1948, li
opiniis ke la tempo alvenis por publike agi ; kaj por daŭrigi la laboron
de la Majstro. Li komencis fervore agadi por afero kiu frapas la
atenton de ĉiu Hindo : pli bona dispartigo de la tero inter la milionoj
da Parioj.
Terreformadoj per libcrvolaj donacoj.
La maljusta dispartigo de la kulturteroj estas unu de la plej
gravaj kaŭzoj de la tnaltrankviliĝanta malriĉo kiu regas en la 700.000
vilaĝoj de Hindujo. 5 % de la terkulturistoj estas bienposedantoj ;
12 % havas sufiĉan grundon : kaj 43 % posedas ĝuste sufiĉe da tero
por resti en vivo. Sed 40 % de la kamparanoj posedas absolute nenion. Pro tio, tiuj lastaj devas labori por aliaj aŭ nenion fari kaj morti
pro malsato. Por solvi tiun plej urĝan problemon, Vinoba komencis
sian " Budan " --- movadon (mallongigo de " Eunidan-Jagna = servi
Dion dispartigante la teron inter si) . Li decidis demandi al riêuloj kaj
malriĉuloj ke ili donu 1/6 de siaj kampoj al tiuj kiuj nenion posedas.
Dum iu tago en aprilo 1953, Vinoba kunvokis la loĝantoj de la vilaĝeto Telengana kaj parolis al ili. Li rakontis kiel li estis survoje al
Puri. fama Hinda sanktejo. Sed li ne iris tien por en la templo preĝi
^l Dio. Li preferis renkonti Dion en templo kreita de Li mem, nome
en la homo. " D_o certe estas tie. sed Li estas trovebla nur per amo
kaj boneco. Dio estas antaŭ via pordo en la persono de la malriĉuloj
kaj de la kamparznoj sen kampaj. Li konvinkis kai klarigis sian fantastan projekton. Unu de la ĉeestantoj timeme oferis 40 hektaroin.
Tio estis la komenco de propramova terdispartiga movado, kiel la
mondo neniam antaŭe vidis. De vilaĝo al vilaĝo tiu okazalo ripetigis ;
kaj ĉiam ankoraŭ Vinoba vagadas. Plej ofte la plej malriĉaj kamparanoj estas la unuaj kiuj fordonas iom. La bienposedantoj sekvas
hcz'teme. Sed depost ke la movado disvastiĝis, ankaŭ ili ne plu morale
kapablas fortiri sin de la alvoko.
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La prezidanto de Hindujo, Rajenda Prasad, oferis de siaj privataj
posedajoj tiom kiom Vinoba volas havi. Tiamaniere Vinoba kolektis
du milionojn da hektaroj, kiujn li disdonis inter la nenionposedantoj.
Apogo de la registaro.
La Hinda registaro kiu ankaŭ depost jaroj estis okupita pri la
problemo de la terreformado, atente sekvis la strebadon de Vinoba.
Ministro-prezidanto Nehru, same kiel Vinoba disĉiplo de Gandhi,
invitis lin por pridiskuti la problemon kun la ŝtatkomisio en NovDelhi. Vinoba sekvis tiun inviton je sia propra maniero : ne per
aviadilo, kiun Nehru volis alsendi, sed piede li iris la 1.300 Km. Dum
tiu vojaĝo li ankoraŭ ricevis 7.000 hektarojn. En Nov-Delhi li konferencis dum tagoj kun la aŭtoritatuloj. La terreformado de la registaro kondukis al senfinaj disputoj pri kompensadoj kaj multaj scias
kiamaniere fuĝi tra la malfermajoj de la reto. Sed la alvoko al la
konscienco, kiun disradias Bhave kaj liaj disĉiploj, en diversaj grupoj
vagantaj tra la lando, evitas tiujn konfuzajojn, akceptante nur libervolan donacon. Tamen kelkaj specialistoj ne estas tre trankvilaj pri la
praktika utilo de la " Budhan " movado. Ili timas ke iĝos tro granda
la dispecetigo de la tero.
Estas ne certe ĉu Vinoba kapablas tiel juste disdoni la ricevitan
teron kiel li sukcesis kompatigi la terposedantojn. Okcidentaj observantoj opinias ke Bhave faras tion ekstreme malpraktike. Tial estas
eble bone ke lia movado en la lasta tempo eniris direkton iom alian,
kiu el terekonomia vidpunkto estos verŝajne pli efika kaj kiu estas
entuziasme suhtenita de la regantaro.
Donaco de la Komunumo.
Ĝi komenciĝis en 1956. Vinoba kaj liaj disĉiploj vagadis tra la
provinco Orissa por prediki la " Budhan "-movadon ; kaj ili tiel forte
impresis la popolon ke ne nur apartaj posedantoj, sed eĉ tutaj vilaĝoj
funkciis sur koopera bazo.
Je la fino de 1957, pli ol du mil vilaĝoj en la provincoj Orissa,
Madras kaj Bihar jam sekvis tiun ekzemplon. Tiel ekstaris granda,
nova koopera movado en Hindujo.
La danĝero de dispecetigo de la tero estas nun forigita. Miloj
da hektaroj da fruktodonaj teroj estas nuntempe plugataj kaj semataj
de la vilaĝkomunumoj por la vilaĝkomunumoj. En Nov-Delhi oni
dankplene profitis tiun okazajon kaj oni donis al la vilaĝo la statuton
de publika korporacio ; tiel ke ĉi-tiuj kooperadoj en la kadro de la
kvinjarplano povas esti helpataj per brutaro, semajoj, artefarita sterko, iloj. pruntajoj kaj teknika helpo. Tio faras la aferon alloqa ĉe
aliaj vilaĝoj por aniĝi. Tiu nova evoluo en la strebado de Vinoba
Bhave ricevis la nomon " Grandam " ; tio signifas : dono de la
komunumo.
Ŝanĝiĝo de Mentaleco.
Laŭ la koncepto de Vinoba, ĉio tio estas nur komenco. La tuta
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terreformado estas por li nur simbolo de la aliformigo de la mentaleco,
foie diris
kiun li volas efekLvigi en Hindujo. " Estas mia intenco
-okazigi trioblan revd.ucion. Unue mi volus ŝanĝi la koron de la homoj:
due mi volus vidi ilin ŝanni sian konduton : kaj trie mi deziras reformi
la socian strukturon ". La ŝan§i§o de la homaj koroj efektivinas,
ĉiuj kiuj renkontis lin atestas, per lia nura ĉeesto. Pri tio liaj disĉiploj
ofte parolis senpasie kun la Amerikana aŭtoro Christopher Rand, kiel
ilia karaktero iom post iom pliboninis en la monatoj duin kiuj ili kune
kun li vagadis. Ne la plej eble granda bonfarto por la plej eble
granda parto de la homoj estas la strebado de Vinoba, ĉar tiamaniere restas ĉiam rnalprofitanta malplirnulto. Prefere li strebas al laj
pli modestaj vivkondiĉoj kiuj valoras por ĉiuj senescepte. Estas ĉiam
la subpremitaj malplimultoj kiuj revolucias kontraii la subpremo kaj
kiuj perfortas. Ili devas esti prizorgataj, ne en unua instanco per
gvidata planekonomio, sed per la amo de homo al homo. Tio tamen
ne signifas ke Vinoba rifuzus kunlabori kun ekonomiistoj. Li volas
kontakton kun ĉiu sincera homo.
Religiaj Aspektoj.
Ankau en alia senco V.B. influas profunde en nuntetnpa Hindujo : kiel religia gvidanto. Li estas unu el la plej eminentaj aŭtoritatuloj de la Hinda religio kaj cetere bonega konanto pri Islam° kaj
Kristanismo.
Same kiel Gandhi kaj Nehru li trapasis jarojn en la malliberejo,
prenante kaj studante. Dum titi periodo li predikis al kunarestitoj pri
unu de la sanktaj libroj de la Hindoj : la Ehagavad Gita. De tiuj predikoj jam 250.000 ekzempleroj estas venditaj. La Hinduisrno estas
penetrita de la ideo ke la homo nenion signifas. ke la mi" devas
esti neniigata. kaj ke la surtera vivo estas malfeliĉprovo. al kiii oni
devas sin submeti pacience. Sed êiam Vinoba atentigas ke troviçjas
en la Ehagavad Gita nenio kio neas la valoron de la homa persono:
kaj ke nur kiam oni tion en si mem realigas, oni kapablas plenumi
sian devojn je la komunumo. Lia nova klarigo estas nuntempe arde
pridiskutata : kaj kvankam ni kaŭzis multan kontraŭstaron, tamen
multaj Hindoj emas opinii kiel li.
" Iii iuj timas ".
Christopher Rand rakontas ke li petis V.B. por lasta interparolo
post kelktaga kuna vagado. V.B. estis tre silentema. Rand demandis
al li ĉu li opinias ke ankaŭ la okcidentanoj devus adopti liajn principojn de senperorto kaj de 'morala konvinko. V.B. silentis iom kaj
poste demandis " Kio estas Okcidento kaj kio Oriento ?". Christopher
respcndis ke Eŭropo kai Ameriko estas la Okcidento. La okcidentanoj havas sian Biblion " li cris Tiun-ĉi ili ne devus legi unu tagon
kaj nin forgesi la ses aliajn tagoin ". Poste li aldonis per tre mallaŭta
preskaŭ nekomprenebla voĉ.o : Ili ĉiuj timas. Ni devus serĉi kaj trovi
"

kial ili timas ".
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Estis tro malfrue por ankoraŭ enpresigi la informon en nia antaiia
numero, kiam estis findecidite ke la tri Ligoj, kiuj jam de kelkaj jaroj
organizis komunan Kongreson sub la nomo de Beneluksa Kongreso tion daŭrigos, ankaŭ en 1959, malgraià la interrompo en tiu
ĉi jaro. kiam Belgujo rezignis sian organizrajton pro la Universala
Ekspozicio de Bruselo.
La proksima Kongreso estas do organizata dum la proksimaj
pentekostaj tagoj, de la samideanaro de Haarlem. kie la loka Grupo
cetere ore jubileas.
Sabaton, la 6an de majo :
Je la 14a malferminos la Akceptejo.
Je la 16a : Akcepto de la Haarlema Esperanto-Societo : Komprenado faras Pacon ", okaze de ties 50-jara ekzistado.
Je la I 7a : Oficiala Akcepto.
Je la 19.30a: Malferma Ceremonio.
Je la 20a : Interkona Vespero.
Je la 23a: Balo.
Je la 2a matene : Bonan nokton !
Dimanĉon, la 7an :
Je la 10.30a h. : Kunveno de la tri Ligoj (aparte).
Je la 12,30a h. : Komuna lune°.
Je la lia h. : Daŭrigo de la jarkunveno de LEEN. Por ambaü
aliaj Ligoj : vizito al Keukenhof.
Je la 18a h. : Komuna festmanno.
Je la 20a h. : Festvespero.
Lundon, la San:
Tuttaga ekskurso (aŭtobuse) tra Kennemerland kaj Zaanregiono. Reveno en Haarlem proks. je la 4a posttagmeze por adiaŭi.
Por la ekskurso oni devas sin anonci antail la 15a de marto, por
ke la aŭtobus-entrepreno povu rezervigi por ni la necesajn veturilojn.
La Kongreso mem okazos en la restoracio Brinkman, Grote
Markt, atingebla, de la stacidomo, pere de la linio 1 (la aŭtobuso
haltas sur la Grote Markt).
ôis la 31a de jan. 59, la kongreskotizo estas G. 5,— tio estas
proks. Fr. 65, 'sed post tiu dato i devos esti altigata nis G. 6. t.e.
ĉirkail Fr. 80.
Ciu do haviqu kiel eble plej baldaŭ sian alinon, al la kasisto de
sia Grupo aü rekte al la Kongresprizorgantinoj desia Ligo.
Gvid.libreto pri RAVENNA.
Ci ne estas tre granda sed havas tamen 30 paĝojn kaj estas belege ilustrita.
Ciu scias ke Ravenna estas historie plcj interesa urbo. Ni ofte devas ĝoji ê ar iu
turista oficejo bonvolas aldoni unu paĝon en E-o teksto. Despli ni nun ĝojas êar
ni pliriêiĝis per tute en E-o. reclaktita broguro. Ci estas eldonita de la tiea E-o
grupo kaj tie oni povas senpage ricevi ĝin. Sed sendu, kompense, Esperantaĵojn
por ilia planata ekspozicio. Adreso: P. Anita Garibaldi, 1 Ravenna Italujo.
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44-a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
Varsovio -- 1. 8 aŭiusto 1959
Sub honora protektado de la
Ministro Prezidanto de Pola Popola Respubliko
JOZEF SYRANKIEWICZ

Firma Van Iseghem & Verstraeten,
P. V. B. A.

-

N -ro 1

OFICIALA KOMUNIKO

St B€Pfl ARÔSC

vitwmoj - sp&GUIOJ

1

hoBoken

-

vitpO-CEi11E.ntO pop tutvItpà-kOI1StpU.\JOJ
m11AStI ko

:

100

631

„ SCC11121t " vltp0
kolop ic it j vI CROJ
alumini.1 sennustlkm stancaoj pop
kupoloj

Oktobro 1958

Adrzso : Por korespondado sufiĉas la adreso : 44-a Universala
Kongreso de Esperanto, Varsovio, Pollando.
Ban'.co : Narodowy Bank Polski, Warszawa, VII.OM . n-ro
1531-9-525.
Kotizoj : La kongresaj kotizoj estas kalkulitaj en usonaj dolaroj.
Ôis fino de decembro validas jenaj kotizoj : Kongresano 6 :
Edz (in) o : 3 : Junul (in) o ĝis 20 jaroj kaj studentoj : 2.
Individuaj membroj de U.E.A., t.e. membroj, kiuj ricevas minimume la Jarlibron, rajtas rabaton de $ 1. Edz (in) o de Individua
Membro ricevas rahaton de $ 0,50.
La kotizo rajtigas senpagan partoprenon en ĉiu programo organizita de la Loka Kongresa Komitato kaj la regulan ricevon de la
kongresaj dokumentoj : oficialaj Bultenoj, Kongresa Libro, insigno,
k.a. Oni povas aliĝi Cu rekte per Banko. ĉu ĉe la Perantoj.
Societaj Vesperoj : La Loka Kongresa Komitato petas ĉiujn lokajn Esperanto-Societojn tra la mondo organizi almenaŭ unu informvesperon pri Varsovio kaj Pollando. mendante ĉe la Kongresa Oficejo
jenan disponcblan materialon :
a) BAZA ARTIKOLO POR PRELEGOJ PRI VARSOVIO:
b) MAGNETOFONO PROGRAMO PRI VARSOVIO : C. 15'
muzika kaj paroI-surbendigo ;
c) TURISMAJ BROSUROJ EN ESPERANTO PRI VARSOVIO.
La supre menciita materialo estas senpage disdonita de la Kongresa Oficejo al priinteresitaj lokaj societoj regule aliĝintaj al Landa
Asocio.
Vizoj : La polaj aŭtoritatoj decidis, ke la kongresanoj ricevos
50 % rabton de la kosto por enirvizoj ; grupoj kaj karavanoj pagos
nur 1,50 dolaron (B.Fr. 75) . La internaciaj aŭtomobil-triptikoj validas
en Pollando. Pluai detaloj aperos en venonta komuniko.
Zamznhofaj F. stoj : La 44-a Universala Kongreso de Esperanto
en Varsovio, urbo kie D-ro Zamenhof ellaboris sian genian verkon,
solene festos. per apartaj ceremonioj, la centjaran datrevenon de la
naskiio de D-ro Zamenhof.
Magn f`ofon t programo pri Pollando kaj Varsovio : La 15-minuta muzika kaj parola hendo (rapideco 9,5) enhavas inviton de la
ĉefurbestro de Varsovio Zygmunt Dworakowski kaj bonvenigajn
salutoin de la prezidanto LKK, A. Rajski, kai de la K.K S.
Statistiko (is fino de decembro) montras 281 entute el 28 landoj
(koinpare : en 1957 je la sama dato : 201 el 25 landoj) Por Belgujo : 8.

steenweg,

teleÇ00n 37.88.20

Bele kaj iom lukse presita eldono de la supre publikigita Unua
Oficiala Bulteno. kun helaj bildoj, kun provizora programo kaj kun
la nomoj de la L.K.K.'anoj, estas havehla ĉe la adreso de la Kongreso
en Varsovio, kaj ankaŭ ĉe la perantinoj.
Pri la Provizora Programo troviĝas en tiu dokumento jenaj ĉefpunktoj .
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I. Manifestacioj antaŭ la Kongreso : 1. Oficiala Antaŭkongreso ;
2. Pedagogia Seminario Cseh.
II. Kongresaj Laboroj : 1. Kongresaj sekcioj : 2. Ĝeneralaj kun venoj de U E.A. ; 3. Fakaj kunvenoi ; 4. Komitato de U.E.A. ; 5. estraro de U.E.A.: 6. Akademio de Esperanto.
I II. Kulturaj Programoj : 1. Solenajoj de Zamenhofa Jaro ; 2.
Belarta Konkurso ; 3. Oratora Konkurso : 4. Enlandaj prelegoj ; 5. Internacia Eskpozicio.
IV. Internacia Somera Universitato.
V. Festoj 1. Interkonatiga Vespero ; 2. Solena Inaŭguro : 3.
Teatrajo (aŭ Opero) ; 4. Kongresa Balo ; 5. Specialaj vizitoj ; 6. Ekskursoj : 7. Filmprezentado : 8. Solena Fermo.
Jubilea Medalo : Por honori D-ron Zamenhof okaze de la cent
jara datreveno de lia naskiĝo, la L.K.K. eldonis artan surtablan memormedalon el pura arĝento, en bela skatoleto kun altabliga apogilo.
La medalo prezentas reliefan bildon de D-ro Zamenhof, kun
memorskribo pri la 1ubilea Jaro.
La prezo estas 2 Usonaj Dolaroj aü Fr. 100. Vi povas ĝin mendi
ĉe la Instituto.
Glumarkoj : Kvarkoloraj kongresaj glumarkoj estas aĉeteblaj je
prezo de Fr. 15, por folio de 25 markoj.
:

-

101

ME1‘11072Ai0j PRI LA MAJSTRO EN VARSOVIO.

Sub la titolo Var3ovio, lulilo d Esperanto aperis en " He roldo" artikolo skrii)ita de Ludwik K. Zamenhof, la nepo de nia
Majstro, kun multaj konas pro lia êeesto de Universalaj Kongresoj.
La. ankaŭ la lasta en Mainz.

Parolante pri mcmorajoj pri nia Majstro. en Varsovio. li citas la
Tombon de la Majstro mirakle ŝparitan de la milita torento, kiu
rernemorigis kaj remetnorigas ke tiu-ĉi urbo estas la lulilo de nia
movado, ke tie la Majstro vivis kaj laboris, esperis kaj suferis kaj
mortis des pli tragedie, ĉar \ridante la plej karan idealon de sia vivo
droni en la fluo de san3o dum la unua mondmilito.
Kaj la aŭtoro daŭrigas:
" Ne restas bedaŭrinde pli da materiaj memorajoj de la Majstro
en Varsovio. La Zamenho'ra strato. kie li logis (kaj kie ankaŭ tute
hazarde logas nun mi), ne memorigas per ia ajn detalo la aspekton
poseditan en lia tempo. Tiu strato havas sian tragedian hStorion.
Custe i fariàis, duin la tempoj de malestimo de homa indeco, la
kalvaria vojo de la juda popolo ; tra gi oni kondukis la amasojn da
sendefendaj homoj al la vagonoj de morto. Post la juda ribelo, eiuj
domoj estis ruinigitaj gistere. Nun la strato estas parto de moderna
urbokvartalo, kaj la novkonstruitaj domoj neniel similas al la tiama
strato d, juda malriêularo. Ne ekzistas ankaii la domo ĉe la strato
Krolewska. kie la Majstro logis dum la lasta periodo de sia vivo :
bruligis senreste duin la siego en 1939. Tiu domo estis ankaŭ la domo
de mia infaneco, kaj ĉiuj miaj plej karaj infanaj rememoroj estas ligitaj kun ài. Fermante la okulojn mi vidas. kvazafi tio estus hierail. la
grandan kabineton kun rigardo al la Saksa Cardeno. kie ĉe la iama
labortablo de mia avo laboris mia patro sanktejon, kiun mi povis
erÈri nur post speciala permeso. Mi vidas la salonon, kies unu tuta
flanko estis okupita per granda pentrajo montranta Antverpenon. don-icita al ma avo post la tiea kongreso. En tiu salono staris vitrita
ŝranlzo enhavanta memorajojn : ordenojn. per kiuj honorigis la Majstron diversaj registaroj, kusenon kun enpikitaj insignoj de êiuj
universalaj kongresoj, komencinte de Boulogne, diversajn mantiskriptojn, foto;n. ktp. Krome la biblioteko enhavis nreska:i éiujn publikigita;n Esperantain presajojn. do estis preskail Esperanto-muzeo. ".
Kaj Ing. Ludwik K. Zamenhof konkludas sian artikolon per la
certigo ke la eksterlandaj esperantistoj venontaj al la kongreso povas
esti certaj. ke"iii estos kore bonvenigataj ne nur de oficialuloi, sed
ankaŭ de la Varnovia popolo. konata pro sia gastameco. bonhumoro
kaj amikeco.
Petoj por Korespondado
1) Sro Artur Pankratz (24 b) ELMSHORN ( apud Hamburg) Panje sir 14/111
West-Deutsland, docento de lingvoj: angla, franca, rusa, pola kaj hispana,
havas intereson por la flandra kaj tre deziras korespondant(in)on.
2) Fino Zjuhica Zukanova BUA0V0 9 a 30 BULGARIE, komencantino, deziras
korespondi kun flandroj. (21 jara) estas kalkulistino.
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aro.
La Belgz Prezidanto de la Ĉambro de Deputitoj
en la Patrona Komitato.
Okaze de la Zamenhofa Jaro, la Internacia Organiza Komitato
decidis starigi Patronan Komitaton kaj petis ke, en ĉiuj landoj, oni
klopodu havigi al si la apogon de la plej altaj instancoj.
'

ta

amenhola

D-ro Kempeneers, prezidanto de B.C.K.E., ricevis de la hierarhie
plej alta aŭtoritatulo en la Lando. Statministro Camille Huysmans,
prezidanto de la Ĉambro de Deputitoj, favoran respondon al la peto
de la Belga Esperantistaro eniri tiun Patronan Komitaton.
Ankaŭ la ĉefministro akczptis.
Je la momento de prcsigo, ni eksciis ke ankaŭ S-ro Gaston
EYSKENS, ĉefininistro akcept:s esti membro.

KARLISELVOJACO.

Laŭ la kvanto de lernolibroj, kiu eitijare vendigas, ni povas diri,
ke miloj kaj miloj da homoj èiujare lernas au komencas lerni
nian lingvon. Kie ili restas ? Kial ili forlasas niajn vicojn ? La respondo ŝajnas simpla : Nia lingvo ne donas tuj la avantagon, kiun donas
aliaj lingvoj. Ni ne rezonu. ni ne kidpfgu ; ni simple konstatu ĉi tiun
fakton. La homoj ne lernas Esperanton (aŭ restas fidelaj), ĉar Esperanto ne estas sufiĉe utila : kaj Esperanto ne estas sufiĉe utila, ĉar la
homoj ne lernas Esperanton. jen la problemo. jen la cirklo. kiun ni
devas rompi.
Esperanto estas internacia planto, kiu nur povas flori en internacia kampo. Tial niaj universalaj kongresoj ĉiam denove ĝuas grandan sukceson. Ili estas konvinkaj manifestacioj nerefuteblaj. Kie ajn
gi okazas. la flagoj flirtas sur la tramoj ; la ministro, urbestro aŭ alia
altrangulo alparolas nin ; la gazetoj rapprtas pri la kunvenoj : la
restoracioj havas mentikartoin en Esperanto tukoj kun Esperantoteksto pendas en la urbo ; la vendistoj en la butikoj balbutas nian
lingvon. Tiam la urbo atentas kaj rekonas nin. Tiam lumas nia stelo.
Bedaŭrinde ĝi lumas nur unu semajnon kaj super unu urbo. Post
la fermkunsido, Esperantujo r arias historio. Ĝi reaperos post 51 semajnoj. sed en tute alia urbo.
Tial la subskribinto forte cerbumis. kiel ni povas krei. apud la
universala kongreso, iun internacian arangon, per khi nia stelo lumos
pli longe kaj super pli multaj lokoj. Tiel naskijis la ideo aranĝi
karusel-vojagon. Ci estas projekto, kiu krome portas en si multajn
eblecojn por la interna. same kid por la ekstera propagando.
Ankaŭ el financa vidpunkto tin propagando estas efektivigebla.
Car gi preskail ne postulas elspezon. Tial gi facile estas enŝovebla en
la propagando-budàeton de êiu loka sekcio. La U.E.A.-estraro decidis
doni sian apogon (vidu "ESPERANTO' maja-eldono paĝo 78 dua
kolono) al la organizo de tiaj karuselvojaç.joj.
Interesatoj sin turnu por cletall priskribo kai pro-Tram° 1959 al
S-ro Hans Bakker, y. Tuyll y. Seroosker.kenplein 33 Amsterdam
Z. (Nederland). kin senpage havigos Ciujn informojn.
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EL LA FLANDRA PO ZIO

LA INTERNACIA PREMIO
DE LA BELGA PERIODA GAZETARO.

Dio amas min
ALICE NAHON (1896-1933)
Di' al mi diris, faru nun kanteton.
Mi diris. vana pen' !
Li volis ĉe mi resti kaj gvidis mian manon
mallertan, kiel panjo skribigas la infanon,
kaj kanto — jen !
Kaj kanto, jen el mano kreskis kiel
el majo herbtrunket'
Antaŭ ol mi deziris pri semo kaj pri floro,
je kantoj por la homoj maturis mia koro,
do estis mi poet' !
Do igis mi poeto pro Digraco,
estante mem sen sci'
anim-agace
pri la gravaĵoj, librosaĝo.
Kial min Di' e.lserĉis, mizeran sen kuraĝo,
por ĉi muzik-meti' ?
Ne scias mi, sed inter ĉiu kanto
homserva mia, sin
vorteto " kial " trovas -- senbrila ĉena ero,
kaj mi komprenas nure pri dolĉa ĉi mistero.
ke Dio amas min.
trad. Hector VERMUYTEN.

En nia antaŭa numero, ni jam atentigis pri la granda sukceso de la
esperanta partop-eno en la konkurso organizita de la " Asocio de
ikelgaj kaj Eksterlandaj Per:odaj Ĵurnalistoj
Inter la 27 ensenditaj artikoloj. estis 13 en franca lingvo. 6 en
rnperanto, 4 en nederlanda-flandra. 2 en germana aŭstra, 1 en hispana-meksika kaj 1 en svcda lingvo.
Esperanto tie do havig's al si la duan lokon.
Ankaŭ ĉe la eliminaj aŭ forigaj operacioj, Esperanto bone sukcesis. Inter la tri konservataj por fina rangigo, estis unu esperanta,
unu franca kaj unu gcrmana, el Aŭstrujo.
Finfine, la juĝantaro decidis ke la Premion meritas S-ro Jénicot,
kiu aperigis en franca lingvo artikolon en la revuo " Entre Amis
kiu laŭ la iuĝantoj plej bone respondis al la antaŭmetita temo.
S-ro Jénicot do ricevos la premion de 10.000 frankoj.
Kaj ni kore gratulas lin, same kiel la du, kiuj en lasta instanco
forfalis, kaj ĉiujn aliajn, kiuj publikigis kaj ensendis Esperanto-artikolojn, kiuj helpis al kreado de favora atmosfero por nia lingvo, en
medio kie ankoraŭ tromulte ekzistas miskomprcno pri Esperanto.
".

-

-

*s*

NOTO : Nunjare ni memoras la 25an jaron de ŝia morto. Si estis
ankoraŭ juna kaj bela kiam la sorto fortiris ŝin de nia popolo.
Neniu kapablas legi ŝiajn poemojn sen emocio. Ili parolas pri
soleco, seniluzigita amo, dezirego al feliĉo. Si havis sufiĉe fortan
kredon en Dio kaj tio faris ŝin malgraŭ ĉio. ofte tre serenfeliĉa
kaj servema kaj plena je amo al la proksimulo.

la konC lĉoi estas la plej pPol itaj
la
kaj la

SERVOJ

la plej pe>Zsonaj ĉe

i

Esperanto kaj Filatelio.
En unu el niaj antaŭaj nmeroj ni presigis artikolon kun sama
titolo.
Pri ĝi ni ricevis, antaŭ iom da tempo jam, leteron de S-ro Felix
Epste'n, komitatano de U.E.A. loganto en Hamburgo kaj kiu atentigas nin pri la jeno :
1) pri 2 : Brazilujo : la trie menciita marko aperis ne en 1937.
scd jam en 1936.
2) pri 5 : Ruslando : mankas : 1930 (Michel-katalogo V. 393)
3 rubloj flave-verda kaj nigre-bruna, Elektro farejo (akvobarilo)
Volchov (kun Esperanto teksto)
3) tute mankas la 2 markoj de Triest, regiono B (Michel-kataloio N" 103 kaj 104) : estas la samaj markoj kiel tiuj de Jugoslavujo,
sed kun la s•irpreso : STT Vujna.
Kun danko racevita kaj kun plezuro presigita en nia revuo

:

-

-

.

!
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no Estas la sekReto
CFE C,la PapIOEQa ppo(weSO

Asocia sidejo : ROESELARE

Noordstraat, 38 Belgujo
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Statuta Ĝm:rala ja:kunvzno en Gcnt 21-12-'58.
La Flandraj E3perantistoj kaj precipe la ligaj kaj szkciaj estrarnnoj kaj la reprezentantoj estas petataj ĉeesti la sube indikitajn kunr. stdo;n, konforme al art. 9 de la organiza regularo. La estrarkunveno
kaj la ligkunveno okazos en kafejo " Colombophile " F. D. Rooseveltstraat (Zuidpark. tramo 7).
Ni atentigas niajn liganojn je la graveco de la kunveno, pro la
punktoj de la tagordo kiuj pritraktos la memstaran eldonon de nia
▪ puto.
ESTRARKUNVENO (ek de la 10-a horo)
Malfermo - Financa raporto UEA Gazeto FEI - Fermo
JARKUNVENO (ek de la 15-a horo)
1. Malfermo
2. Financa raporto
3. Sekretaria raporto
4. UEA-raporto
5. Koresponda kurso (raporto)
6. Gazeto-Kunlaborantoj
7. Kongreso en Haarlem 1959
8. Kotizoj
9. Financoj de la gazeto
10. Eksiĝo de 6 estaranoj
reelektadoj
11. Diversaj proponoj
12. Fermo
Aldonoj al tiu tagordo devas esti ĉe la sekretario antaü la
18-12-58.
-

THEO RAMAKr..R «Sankta Nlkolao en Nederlando ». Tradukis el la Angla
S-ino Julia Isbrücker. Eldonis: Intern. E-o. Institut° Den Haag 39 pagoj.
Prezo: 6 steloj. •
Estas notinda fakto ke pli kaj pli da infanoj lernas nian lingvon. Sekve: la
infanliteraturo en nia lingvo kreskas. Ja, ekzistas jam lernolibroj por infanoj kaj
kelkaj tre belaj libroj. Jen nova perlo en tiu genro. Cri estas plaĉega. Multaj
belegaj ilustrajoj. Multaj St. Nikolao-kantoj kun la muziknotoj. Carmaj infandesegnajoj. Gepatroj kies infanoj konas Esperanton aŭ lernas gin, nepre donu al
ili tiun lihreton kiel donacon. Plenkreskuloj, ne forgesu ke per tiu elciono vi
povos fari bonegan propagandon en geinstruistaj medioj !
« INFANOJ DE LA MONDO » revuo N-ro 3 Julio 1958 de la samnoma eldonejo
en Japanujo; adreso: Hongo 6-13 TOKIO. Prezo: 2 respondkuponoj.
Tiu-ĉi numero estas denove tre bela kaj pleninteresa. La enhavo estas tre
varia. Kelkaj desegnajoj, kelkaj kantoj, iom multe da Japana skriblingvo; cetere
tute kompreneble, ĉ ar ili devas disvastigi ĉefe en Japanujo. Ankaŭ tie-ĉi ni forte
rekomendas. Donu al infanoj kiuj lernas Esperanton kaj montru al geinstruistoj
ne-esperantistaj.
MACHADO DE ASSIS « TEATRO » 4 komedioj tradukitaj cita Portugala lingvo.
Eldonis: Liga Brasileira de Esperanto Praea de Republica, 54, la Rio de
Janeiro, 1958; 155 pagoj. Prezo: Cr 80 00 ail 10 steloj por la bro:Surita kaj
Cr $ 150,00 aŭ 18,75 steloj por la bindita eld.
La Brazilaj gesamicleanoj eldonis tiun libron okaze de la 50 jaroj kiuj pasis
depost la morio de la aŭtoro. Teatrajoj certe mankas en nia literaturo, precipe
por grupoj kiuj volas prezenti ion en kongresoj kip. Do, despli ni ojas pro tiu-ĉi
eldono. Ni aldonu tamen ke la prezentontoj bezonos certe el naturo komikaj
personoj. Tiam ili havos sukceson. Estas kelkaj preseraroj.
MARTINUS « FOLIOJ EL LA BILDOLIBRO DE DIO ». El la Dana lingvo tradukis
C. Graversen kaj la Literatura Komitato de SAT kontrolis. Eldonis la
Spiritscienea Institut° de Martinus Kopenhago. 89 pagoj. 6,50 Dan. Krono.
Jam estas bone konitaj la bele eldonitaj libretoj de Martinus. Li estas persono
kiu jam multege verkis kaj kiu estas penetrigita de la unueco de C'io kaj de la
eterneco de ê io. Li scias arg,umenti. Estas io tre konvinka en lia rezonado. De tie
venas ke li kaptas tre multajn spiritojn. Ankati libro pensigas. Ci krome
havas la meriton atentigi pri spiritaj veroj kaj valoroj en tiu-ĉi en materialismo
clronanta mondo. Kompreneble restas la demando pri precizaj kredoj certecoj.
Tial tto ne povas konvinki kredantan kaj instruitan Katolikon. Ni tamen devas
bonvenigi tiun libron ĉar ài altiras al spirita koncepto de la vivo.
ALPHONSE DAUDET: « TARTARIN DE TARASKONO » el la Franca tradukis
Jean Delor kaj Paul Le Brun. Eklonis Heroldo de Esperanto. 192 pagoj;
prezo: 6 Ned. Guld.
Tiu libro estas ĉerverko (.1, la Franca lit,2raturo. ci nepre devis ekzisti ankaŭ
en Esperanto. Gi rakontas pri la kuragon mankanta sed glorplena kaj gloravida
Franca malgrandurba burĝo kiu deziregas kaj projektas fari heroajojn kaj disl:onigas tion sed plej eble longtempe prokrastas ! Cio kun bonega humoro.
Oni legas kun streêita atento kaj dalre oni ridas. Tiu libro estas trezoro !

-

UNIKA SUKCESO
Li

Triumfa maro — tiel oni povas norni la venkoplenan vojon de
helega monata kultura gazeto

" Nuntempa Bulgario"!
Komencante en 1957 per eldonkvanto de 2.000 ekzempleroj. nun
havas jam 11.000 abonantojn en 56 landoj de la mondo.
Sed éio atingita palas antaŭ la perspzktivo. kiu malkovriĝas
ante' tiu perlo de nia gazetaro.
Dum 1959 " Nuntempa Bulgario " apzros en
48 paĝoj,

krome gi havos kovrilon.
Gi estos presata per profunda kupropreso, multkolora kaj belarta,
Ide! la plej elstaraj ilustritaj mondrevuoj.
La eldonkvanto de
20.000 ekzempleroj
ebligas la saman malkaregan jarabonon, kiel gis nun

1, 5 USA dolaroj at:i egalvalaro en ĉiu nacia valuto.
Abonu tuj ! Ne prokrastu ! Garantiu la ricevadon de la belega
dészeto, mendante ĝin per simpla poàtkarto al nia institut°.
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« Paco kaj Justeco » BRUGGE.
Ankaŭ en la somero ni havis regule kunvenojn. Unu vespero estis dediĉita al
dcbato pri la temo « arto ». Dum du aliaj kunvenvesperoi !a prezidanto pritraktis
la poeman literaturon: kelkaj poemoj de M. Boulton, « Kial tiuj ctaj Damoj » de
R. Schwartz kaj la du sonetoj de L. Tarkonyi. « La Kvindektria Jaro ».
Nia vin tra agado komcnci}is en Okt. per « Sud-Afrika Vespero » (9-10-'58).
Roger Martens parolis pri la ekonomio, Gr. Maertens pri la Esperanto Movado
kaj la prezidanto pri la historio de Sud Afriko. Poste ni vidis tri kolorfilmojn.
La 16an de Sept. nia festdirektoro aranĝis denuve tre interesan cerhogimnastikon.
Tiun ĉi fojon la konkurso ne finiĝis post unu vespero, sed daŭros dum pluraj
venontaj vesperoj. La 23an Rogcr Martens devis ekzercigi nin en gramatikajoj.
Iom malagrabla materio ! Sed precipe tial ni donas tiun taskon al R.M. ĉar li
faras tion ĉiam laŭ tre originala maniero kaj tre varia metodo. La 30an de Okt.
nia vic-prezidanto okupis nin pri diapozitivoj kaj poste montris seriojn vere tre
helajn. La 6an de Nov. estis estrarkunveno kie ni jam priparolis la Kristnaskfeston. La 13an de Nov. estis ree la vico de nio prezidanto por doni literaturon.
Tiun ĉi fojon li legigis kaj klarigis 3 sonetojn de « memoro » de L. Tarkoyni.
Poste li pritraktis la problemon de la ncologismoj okaze de artikolo en « Gcrmana
Esperanto-Revuo » kaj de alia artikolo de J. Baghy en « Pola Esperantisto ». Por
la literaturaj aŭ artaj vesperoj ni prenas multan materialon el la du bonegaj
revuoj « La Nica Literatura Revuo » kaj « Norda Prismo ». La 20an de Nov. ni iris
al S-ro De Meycre por aŭdi klarigojn pri la steloj kaj por admiri ilin tra liaj
teleskopoj. Ni organizis ankaŭ kurson de Esperanto kiu ĝis nun bone sukcesas.

GENT
En kunlahoro kun diversaj Gentaj Esperanto-grupuj, nia sekcio aran>ŝis, la
27an de Septembro, debatvesperon en la Junulargasf.ejo. Ceestis proksimume
50 personoj al kiuj om disdonis faldfoliojn nri la skriba kurso de FL.L.E. La
skaheno pri instruado, S-ro Hacquaert, vizitis la ekspozicion sed ne havis la
chlecon resti la tutan vesperon. — Nia Prezidanto, S-ro DE BOES, paroladis pri
la ekesto kaj disvastiĝo de Esperanto, pruvis la tailg'ccon de nia lingvo kiel
internacia komunikilo kaj atentigis la ĉecstantojn pri la granda nombro de
turismaj broŝuroj, faldprospektoj kaj libroj ckspoziciitaj. Li tre facile refu *is
kelkajn antaŭjuĝojn rilate Esperanto. — S-ro SOVIERS. el Antverpeno, regalis la
aŭskultantojn per gajaj kantoj esperantlingvaj kaj tiel efike kontrihuis al la
sukceso de la vespero. — Por fini, oni montris filmon pri la junulargastejoj kaj
ĵriaj kutimoj en Belgujo.
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espeRantistoj c,uas Raaaton.

LEUVEN

se VI paPotas pRl stROVI... vi pensas pRi

Ni devas suhstreki la scnlacan agadon de sekretario W. Wellekens, kiu verkas
artikoletojn por gravaj tagiurnaloj kiel « De Standaard (11-10 -'58) kaj kiu pri zorgas la Esperantotekstoin de la multlingva revuo « Raak ». Ankaŭ a rt ikoloj en
« Het Volk » kaj « De Volksmacht ». Niajn gratulojn !

vlanöaĵejo. SE vi pensas pni VlanaaĴejo...
aCEtaS CE STROUI

Aug. Stroobandt-Victoor

BEERNEM
Nia tiea amiko Rev. Frato Gamalii l denove bonege propagandis nian aferon
okaze de ekspozicio en la instituto kaj sekve de tio kunigis malgrandan aron da
novaj esperantistoj.

FAMILIA VIVO
Tutkorajn gratulojn al ges. Michielsens-Dcclocdt de la sekcio Brugge pro
naskio de dua infano.
Ankaŭ la filino de nia liga prezidanto ricevis duan infanon. La unua estis
filo; kaj nun estas filino. Al La•.ira Dcbrouwere kaj ŝia e zo niajn plej varmajn
gratulojn kaj hondczirojn. Samajn gratulojn por la filo de S-ro Dcbrouwere,
Carlo, kiu patriĝis je filino, Martine, kiu naskiĝis la 19-11-1958.
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Vlamingstraat, 48 BRUGGE
STROVI . Varoj :
GARANTIO pri
bona kvalito
kaj bona prizorgado

Telefono : pogranda komerco 34559
detala
33408

S T R O V I estas unuaranga !

VIRINAJ BLUZOJ KAJ JUPOJ
" MAGDELEINE "
öeponita kvalitmanko
la peRfekta konfekcio

faBRIkuta el plej Bonaj svisaj teksaĵoj

Haveblaj en la bonaj konfekcibutikoj

A+
manuçaktuizaĵo Omo DE BROU WERE
Magdalenastraat, 29, Kortrijk (Belgujo) - Tel. (056) 216.54

4*
Reprezentanto en Nederlando :
J. C. ben

hantoq, kostveRloRensumat,
zanùvoont, tel. k
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