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VAN ANGLIA TOT ZODIAC
ANGLIA DELUXE 	 PREFECT DELUXE

Tweedeur 	•  Vierdeur
4 cyl. - 36 rem-pk - Taks: 6 pk

Verwarmings - en ontdooiingsapparaat standaarduitrusting

Betalingsmogelijkheden : tot 36 maanden

BEANTWOORDT FORD AAN UW WENSENt::i^
CONSUL

4 cyl. - 59 rem-pk - Taks : 10 pk
In zijn klasse de enige wagen die plaats biedt aan 6 personen.

ZEPHYR
6 cyl. - 86 rem-pk - Taks : 13 pk

De ideale wagen voor beroepsbezigheden
en het week-end.

ZODIAC
6 cyl. - 86 rem-pk - Taks : 13 pk'

Zeer luxueuze uitvoering van de Zephyr.
Vraag zonder enige verplichting de brochure

over de ganse reeks aan de officiële Ford-verdekt
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Eldono de FLANDRA LIGO ESPERANTISTA

REDAKCIO : Drs. F. Roose, Sinte Klaradreef, 59, Brugge - Belgujo
Tel. 319.81.

VLAAMSE ESPEi2ANTISTENBOND

aangesloten bij Universala Esperanto -Asocio

VOORZITTER : G. Debrouwere, Magdalenastraat. 29, Kortrijk.

SECRETARIS : G. Maertens, Prins Leopoldstraat, 51, Sint-Kruis
Tel. 349.35.

PENNINGMEESTER : Mej. J. Terryn. Raapstraat, 74. Gent.

LIEA-VERTEGENWOORDIGER :
Dr. F. Couwenberg. Koninginnelaan. 14, Blankenberge
P.C. 4161.35.

CORRESPONDENTIE-KURSLIS :
A. Van De Velde. H. Pirennelaan, 25, Gentbrugge.

FLANDRA ESPERANTO I NSTITUTO :
Blankenbergse steenweg, 72. Brugge. P.C. 3268.51.

Lidmaatschap :

Leden : 100 F (met inbegrip van het tijdschrift)
Steunleden : 150 F (idem)
Inwonende leden : 25 F (met inbegrip van •' De Esperantist
Jongeren : 50 F (onder de 21 jaar)
Abonnement : 75 F

Postcheckrekening 2321.50

van de Vlaamse Esperantistenbond te Gent.

Tarief van de aankondigingen :

(geldt alleen voor firma's, niet voor correspondentie-adressen)
1 bladzijde : 500 F (afmeting 20 X 12)

1/2 bladzijde : 300 F (afmeting 10 X 12)
1/4 bladzijde : 150 F (afmeting 5 X 12)
Daar het bedrag verschuldigd voor de aankondigingen die meer-

dere malen moeten verschijnen, gefaktureerd wordt na het verschij-
nen der 1 ste aankondiging, wordt op de voormelde tarieven de
volgende vermindering toegestaan :

20 % voor een aankondiging die 3 maal wordt opgenomen,
30 % voor een aankondiging die 6 maal wordt opgenomen.

Verdere inlichtingen nopens de aankondigingen in het sekretariaat.         



NEKROLOGIO

La 30an de julio mortis en la aĝo de 73 jaroj S-ano C. J. van Veenendaal. Li
eldonis kune kun edzino « La Juna Vivo » kaj organizis la unuan internacian
junularsemajnon en Groet en 1938. La partoprenantaro estis tiam jam 200 el
9 landoj. Dum ses jaroj li ankaŭ instruis la lingvon en la lernejo. Dekojn da
vojaĝoj li organizis al SAT- kaj neŭtralaj Esperanto-kongresoj. Post la  milito, li
iĝis tro malsana por ankoraŭ ion entrepreni kaj estis precipe la bone konata
edzino, S-ino van Veenendaal-Bouwes kiu multege laboris.

En li la movado perdas altvaloran [orton. Ni memoru lin ofte. Al la infanoj
kaj la vidvino ni prezentas Kristanajn kondolencojn.

ci)ie tyd opoedt heen...

1859 : Geboortejaar van Dr, L.
Zamenhof, die in 1887 zijn eerste
leerboekje voor Esperanto liet
verschijnen.

1929 : Het jaar waarin het eer-
ste nummer van ons tijdschrift
" Flandra Esperantisto " het licht
zag.

1959: Het " Zamenhof - jaar "
tijdens welk Esperantisten uit de
vier werelddelen het eeuwfeest
vieren van de geboorte van de
uitdenker van de internationale
hulptaal.

In Polen en in Bulgarije werd
dit jubileum officieel herdacht
door de uitgave van bijzondere
postzegels.

Ons meer bescheiden 30-jarig
jubileum, mag nochtans niet on-
opgemerkt voorbijgelopen wor-
den. In dit jaar dient ook dank-
baar herinnerd te worden aan de
veteranen van het eerste uur en
aan de trouw gebleven kern, se-
dert 30 jaar deelachtig aan het
leven en de werking van Flandra
Ligo Esperantista.

Aan de grondslag van de
Vlaamse Esperanto-beweging ligt
de " Flandrema Grupo Esperan-
tista ", alsdan zeer aktief, die
reeds in 1928 onder de talrijke
buitenlandse bezoekers een bro-
chuur liet verspreiden: " La Flan-
dra Movado klarigata al la parto-
prenantoj de la XXa Universala
Esperanto Kongreso en Antwer-
pen

Het verschijnen in juli 1929
van het eerste nummer van

" Flandra Esperantisto " danken
wij eveneens aan het initiatief
van Flandrema Grupo. Slechts la-
ter. namelijk te Gent op 18 mei
1930, werd officieel overgegaan
tot de stichting van Flandra Ligo.
Daarop nam onze beweging een
snelle vaart en bestreek haar
werkkring weldra het ganse
Vlaamse land.

Tijdens de oorlogsjaren verbo-
den, is in de daaropvolgende pe-
riode veel voor onze beweging
verloren gebleven. Van vele eens
zo bloeiende afdelingen zijn wei-
nige aktief gebleven. Niet enkel
Aalst, Aarschot. Brussel, Kortrijk,
Mechelen, Oostende, Roeselare,
Ronse, St.-Niklaas en nog andere
verdwenen uit de gelederen, doch
zelfs Antwerpen, eens de baker-
mat van de Vlaamse Esperanto -

beweging, stond de eerste plaat-
sen af aan Brugge en. Gent, waar
onze afdelingen nog steeds taai
en volhardend voor het Esperan-
to-ideaal ijveren.

Als wij tijdig en doortastend
optreden, kan het Universeel Es-
peranto-Kongres dat in 1960 te
Brussel zal gehouden worden,
aanleiding en spoorslag zijn om
onze beweging nieuw leven in te
blazen. Een massale aanwezig-
heid van vreemde Esperantisten
zal de aandacht van gans het
land op Esperanto doen vestigen

Het mag geen slag in het wa-
ter zijn, het mag voor ons geen
mislukt kongres wezen, het hoort
aan ons van te zorgen dat het
lange tijd gunstig zou nawerken !

Kort geleden hoorden wij dat
leden niet tevreden zijn over de
werking van het Bondsbestuur.
Daartegen nochtans ; sedert hoe-
lang is het niet dat de huidige Be-
stuursploeg vruchteloos om aflos-
sing en aanvulling verzoekt ?

In het huidig nummer ver-
schijnt een oproep voor de alge-
mene jaarvergadering van de
Vlaamse Esperantistenbond, op
13 december, te Gent. Alle leden
kunnen er hun voorstellen en

a1E 'ES7 . 44
ANTWERPEN- TFL.22.4'i 30

EtiPeRa11tUStOJ Cf U.\S E MBAtO11.

plannen ter bespreking voorleg-
gen.

Het Zamenhof-jaar
Ons eigen 30-jarig jubileum
Het Wereldkongres van 1960

te Brussel
ziedaar wat allen moet aansporen
om Flandra Ligo Esperantista tot
een hernieuwd bloeiend leven op
te wekken.

De eerste 30-jarige periode —
de idealistische periode -- is af-
gesloten. Aan de jongere gene-
ratie hoort de taak de standaard
over te nemen en de praktische
verdere ontwikkeling van Espe-
ranto in te luiden.

Een ondoorzichtbare krankzinnige?

Een amerikaanse uitvinder demon-
streerde zijn elektronische vertaalma-
chine, die foutloos engelse spreek
woorden in het russisch moest vertalen
en omgekeerd Het engelse spreek-
woord „The spirit is willing but the
flesh is weak " (De geest is gewillig,
maar het vlees is zwak) werd : De
geest is klaar, maar het vlees is rauw.
Het tweede spreekwoord „ Out of
sight, out of mand „ (Uit het oog • uit
het hart) werd ln het russisch vertaald
als „ ondoorzichtbare krankzinnige " !
Commentaar overbodig!

(Uit : „ La Praktiko „)
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HE/ WELGEKENDE
MAGAZIJN VOOR MODERNE HERENKLEDING

GROTE KEUS
IN GEREDE KLEDING
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STIJLVOL MAATWERK

KOEPOORTSTRAAT 64-66, ANTWER;EN
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Het is dit jaar een eeuw geleden, dat Dr. L. L. Zamenhof
geboren werd. Bij deze gelegenheid zag ook een lijvige Esperanto-
bloemlezing het licht met 358 originele gedichten van 91 auteurs uit
30 landen, dus allen gesteld in het Esperanto, gedurende de periode
1887-1957.

Daar waar het Esperanto het eerst had kunnen gedijen in Oost-
Europa, waar rassenhaat steeds welig tierde, en het zijn aantrekkings-
kracht op tal van idealisten bleef uitoefenen, waren het vooral Polen.
Russen en in het algemeen Slaven, die van meetaf in die taal een
klankbodem vonden, waarin hun gevoelige ziel kon natrillen.

Van een hunner, de bitter-verstandelijke Tsjech Dr. medicus
Stanislaw Schulhof (Lipka - Bohemen 1864 - Perdubice 1919) bren-
gen wij een typisch gedicht. Zijn gedichten bundelde hij onder vol-
gende titels : " Door Hoop naar Wanhoop " (191 1) . " Wat het
Leven bood " (191 1)  , " Herfstbloemen " (1912) . Verder verscheen
van hem een bloemlezing van in Esp. vertaalde Tsjechische dichters
(1920).

In onderstaand gedicht geeft Schuthof uiting aan de dwang-
gedachte, die de gevoelige Esperantist als obsedeert en hem noopt
zich onverdeeld te geven, zelfs met opoffering van zijn huiselijke
vrede en zijn stoffelijke belangen aan een ten slotte ondankbare taak
in een onverschillige wereld. Wij schrijven 1911. En hoe zwaarder
die taak des te intenser is de dynamische kracht die hem drijft, al
ontkomt hij bijwijlen niet aan de indruk sisyfuswerk te verrichten .. .

HET LIED VAN DE SLAAF

Ik zie het klaar, mijn lot is met het uwe
nauw verbonden als met ene keten.
zo dat ik me op u steeds moet bezinnen,
nimmer mijne vrijheid kan herwinnen
en ik u mijn soeverein moet heten!

Vaak heb ik mijn pen reeds weggeworpen,
zelfs uw zinbeeld — sterre met vijf stralen,
en ik poogde uw vuur in 't hart te doven.

maar meedogenloos blijft gij het roven
van uw slaaf, die gij doet stijgen, dalen  .. .

Zo hoort u nu toe mijn ganse leven,
al u'at jaren in het harte laten,
als een somnambule volg ik immer,
tegen wil, niets van u vergend, nimmer,
dromend noch van lauwer, roem of bate.

Door de landen zonder bloedige zwaarden,
— waar verwierft gij deze tovergave? —

trokt gij met uw groene ster naar buiten,
en spijt alles volgden zonder muiten
altijd nieuwe blind-gedweëe slaven.

Wreder dan beruchte usurpators
kondet gij de wereldzede tarten,
mensenvrijheid scheurden zij met tanden,
grenzen, delen, stukken uit de landen,
maar gij scheurt uit onze borst het harte.

vert. Hector VERMUYTEN.

1 Presigu viajn vizitkartojn kun verda stelo! 	I

j Speciala oferto okaze de novjaro: 	j
100 ekz_ 82 F

i
	

.50 ekz_: 60 F enkluzive de la sendkostoj.

PRESEJO DE BAENE-SERCU l
1 	 DELAPLACESTRAAT 3 	 1

Î Validas fĵis 31.12.1959 	 SI NT-I RU IS (I RUGGE) 	Ï
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« Angla Antologio

Pri tiu tre bela eldono aperis recenzo en nia antatia numero. Sekve de tiu
recenzo, S-ano W. Auld skribis al ni por diri ke li konscias pri la malmulta
kvanto de la mezepoka literaturo. Tio efektiviàis pro diversaj kialoj. La miraklo-
ludoj entenas sufiĉe da nedecajoj. « Everyman » estus prefere eldonata komplete
en E-o. Li volis doni unualoke literaturon kaj ne studomaterialon. Pri tiu lasta
punkto, nia reccnzinto diris la saman. Ni dankas s-ron Auld pro lia intereso en
nia recenzo kaj pro lia grandega laboro sur la tereno de la E-o-literaturo.
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HET SECRETARIAAT MELDT...

HET DAGELIJKS BESTUUR OP TOERNEE

De Voorzitter van de V.E.B., de Hr. Debrouwer. en/of Sanoj
Roose en Maertens bezochten bij het begin van het werkjaar de
afdelingen of kernen te Leuven, Mechelen. Antwerpen, Gent en
Blankenberge (in volgorde van het bezoek). Benevens een vrucht -

baar kontakt tussen de bestuursleden en de verantwoordelijken van
de plaatselijke kernen, werden resultaten bereikt inzake ledenwerving,
kursussen, Instituut en samenwerking. Wij houden er aan de orga-
nisatoren van deze bijeenkomsten en de gastgevers te danken, nl.

Leuven : Hr. en Mevr. Meurrens
Mechelen : Hr. Van Humbeek
Antwerpen : Hr. en Mevr. Cortvriend
Gent : Mej. Terryn en Hr. en Mevr. Vandevelde
Blankenberge : Hr. en Mevr. Couwenberg.
Het hoeft zeker niet gezegd dat het bestuur niet spanning wacht

op resultaten van deze kontakten. Van Leuven ontvingen wij het
eerste bericht : In " DE DIJLE " , wekelijks orgaan van de C.V.P.
aldaar, verscheen een kort verslag met een uiteenzetting van het
actie-programma (voordrachten, kursus enz.). Daarop volgde Ant-
werpen, met de aankondiging van een kursus in het V.T.B.-bonds-
gebouw. En dan kwam Dr. Couwenberg in de afd. Brugge spreken
over " Moderna Arto " hetgeen eveneens een niet verwachte vrucht
van het bezoek te Blankenberge is, aangezien de V.E.B.-Bestuursle-
den ten huize van de gastgevers enkele " dozen " met reproducties
ontdekten ! Met het voormelde gevolg... ! Dank Ü. Dr. Couwenberg.

UNIVERSEEL KONGRES TE BRUSSEL

De kinderen, van de inschrijvers, die de ouderdom van 13 jaar
niet bereikt hebben kunnen kosteloos ingeschreven worden als de
ouders voor hen afzonderlijk een " Aligilo " invullen, dag en jaar van
geboorte vermeldend.

Het inrichtend comité steunt er op dat de leden langs de
P.C.-rekening van Mej. Terryn, nr. 3309.23 zouden inschrijven en
overschrijven of storten. Doe het nu want na 31.12.59 verhoogt het
inschrijvingsbedrag aanzienlijk.

ZAMENHOF - FONDAJO

Wij ontvangen nog 200 F van Flandrema Grupo (Antwer-
pen) en 50 F. van de Hr Demol M. (Brugge). Dank.

£a 44a univeroata Longreeo en 'Dareovio
Pli ol 3.200 aliĝintoj !

Kiam estis decidata la organizo de la 44a Ü.K. en Varsovio,
multaj dubis ĉu ĝi iĝos efektive sukceso : precipe laŭ nombra vid-
punkto.

La vojaĝo al la fora Varsovio el diversaj landoj, kiuj ĝenerale
alportas la plej grandan nombron de partoprenantoj, estis efektive
tre longa kaj, aliflanke, la vojaĝpermesaj el la najbaraj landoj ne
estis grandskale antaŭvidataj.

Kaj kontraŭ pesimismo kaj eĉ kontraŭ la plej eble granda opti-
mismo, tiu éi kongreso estis ne nur same grava, sed multe pli grava
ol ĉiuj antaüaj de la lasta postmilita periodo ... Kaj, eĉ se ni konsi-
deras la tutan serion de la 44a U.K., ni konstatas ke, esceptante
Parizon kie la Kongreso en 1914 nè okazis, — la Varsovia Kongreso
venas en tria loko.

Sed ne nur la nombra sukceso estas konsiderinda. Ni povas
diri ke neniam antaüe Universala Kongreso povis kalkuli je tiel
malavara helpo kaj subteno de la oficialaj instancoj : en tiu ĉi okazo
de la pola registraro.

Ne nur ministroj ĉeestis la Malferman Kunsidon, ne nur ili gran-
dioze akceptis la pli ol trimil êeestantojn, sed ili disponigis al la
Kongreso, multe pli ol kiu ajn povis esperi kaj fakte ĉion, kion ĝi
bezonis.

La Kongreso okazis en la plej granda kaj luksa palaco, kiun oni
povas imagi al si : kaj kiu permesis la kunigon de ĉiuj manifestacioj,
inkluzive la teatrajn prezentadojn en unu sama granda ejo.

La ceremonioj en Varsovio kaj en Bialystok. kie murtabuloj
estis inaŭgurataj kontraŭ la domoj, kie naskiĝis kaj vivis D-ro Za-
menhof, kaj ĉe la muro de lernejo, kiu portos lian nomon, estis vere
plej bone prizorgataj. Kaj por monumento Zamen:ho'f. kies unua ŝtono
estis masonata duni kongresa ceremonio, granda konkurso estis
starigata inter artistoj, kiuj liveris maketojn, inter kiuj dek estis
premiataj.

Speciala juĝantaro ankoraŭ decidos pri tiu éi monumento, sed
jam nun, kun la unua ŝtono estas enmasonita dokumento per kiu la
44a U.K. konstatas la volon de la esperantistaro, ke monumento
ornamu publikan placon de la naskiĝurbo de D-ro Zamenhof.

Ankaŭ laŭ labora vidpunkto. tiu ĉi Kongreso estis granda suk-
ceso. Krom du generalaj kaj multnombre ĉeestataj kunsidoj de Ü.E A.,
ties komitato kunvenis kvinfoje dum pluraj horoj por diskuti la
diversajn problemojn, kiuj rilatas al la disvolvigo de nia movado.

Dume okazis Bekoj kaj dekoj da fakaj kunsidoj, ĉeestataj de
profesiuloj aŭ de hobby'emuloj.

Pri la vesperaj festoj, la kongresanoj havis ne nur la Internacian
Balon, kiun antaŭiris intima festeno, sed ankaŭ diversajn teatrajn
programojn, inter kiuj unue citinda estas la prezento de plej agrabla
verko de Bernard Shaw " Pygmalion ". fare de êeha trupo " La
Verda Caro de Julio Baghy ".
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Laŭ elekto de la teatrajo kaj precipe laŭ luda kaj reĝisora vid-
punktoj, tiuj ĉi sindonaj artistoj prezentis plej belan spektaklon.

Ankaŭ la Internacia Arta Teatro, kies reĝisoro estas la cetere
ankaŭ bonege ludanta Srdjan Flego, el Parizo, prezentis konatan
teatrajon de Molière : " La Friponajojn de Skapeno

Pro la bonega akustiko de la salono, ni tiun ĉi fojon bonege povis
aŭdi la aktorojn, kontraŭe al tio kio okazis en Mainz. Sed ni ja vere
bedaŭras ke la reĝisoro modernigis la teatrajon kaj ludigis gin en mo-
dernaj vestajoj ... Tio ja estas farebla por iaj teatrajoj ... Tiu ĉi
teatrajo de Molière fakte multe perdis de sia allogajo.

Krome estis ankorafi Bulgara Vespero eksterprograma, sed kiu
rikoltis grandan sukceson. malgraŭ la longeco de la unua parolata
parto.

Pri la Somera Universitato ni povas diri ke la prelegoj estis
same altnivelaj kiel dum antaŭaj jaroj kaj ankaŭ ĝuis merititan
sukceson.

Dum la ferma kunsido, la prezidanto Prof. Canuto komunikis la
novan konsiston de la estraro. post elektoj. Ĝi konsistas ekde min el
Prof. Canuto, prezidanto : Prof. Yagi (Japanujo) kaj S-ro Holmes.
vicprezidantoj ; Prof. Lapenna, ĝenerala sekretario : S-roj Llech-
Walter, D-ro Herrmann, Rajski kaj Smith, komitatanoj. Li aprobigis
Rezolucion prezentitan de la Komitato kaj kiu enhavas alvokon al la
registaroj por enkonduko laŭgrada de esperanto en la lernejojn.

Varmaj dankvortoj estis direktitaj al ĉiuj membroj individue de

la L.K.K. kaj speciale al ties prezidanto S-ro Rajski. kiu siavice
dankis ĉiujn siajn kunlaborintojn kaj tiam invitis S-ron Maurice Jau-
motte akcepti la grandan kongresflagon, por ĝin kunporti al Bruselo,
kie Ŭi ornamos la fundon de la scenejo dum la oficialaj aranĝoj de
la 45a Universala Kongreso.

Ambaŭ la L.K.K.-prezidantoj tiam enbrakiĝis kaj. post akcepto
de la flago, S-ro Maur. Jaumotte, direktis varman alvokon al la
ĉeestantaro.

S-ro Rakski kaj li, -- li diris, ĵus prezentis la estintecon kaj
la estontecon. Sed tiun estontecon la kongresanoj mem devas forĝi.
Kongreso estas la laboro de multego da homoj bonvolaj, kiuj ĉiujare
sin preparas al granda vojaĝo, ne de turismo sed de idealismo.

Nunjare, vi venis al lando vasta, al urbo kiu multe suferis.
Venontjare, vin akceptos lando malgranda kun ĉefurbo, kiu pro
feliĉa hazardo malmulte suferis. Tie vin akceptos ne tiel granda
palaco, sed vi renkontos Mannekenpis, tutapude, de la fieraj gildo-
doinoj de la plej bela Granda Placo en la tiiondo.

Venonte al Belgujo, en viaj valizoj kunprenu ne nur vestajojn,
sed ankaŭ grandan provizon da bonhumoro. tiel ke se en Bruselo
estos, — kiel ĉie kaj ĉiam, — mankoj, vi povu esti indulgemaj kaj
bonhumoraj por ke ankaŭ la 45a U.K. bone sukcesu.

Post tiu ĉi parolado, kiun ni resume donas kaj kiu estis longe
aplaŭdata, Prof. Canuto nur aldonis la vortojn : " Vivu la 45a " .. .

kaj ĉiuj forlasis la grandegan luksan salonon, kie okazis tiel belaj
solenajoj, kaj la palacon, kie ĉiuj ĝuis plej grandiozan kongreson.

Ni aldonu ke. dum la malferma kunsido, S-ro M. Jaumotte kaj
F-ino Terryn estis salutantaj la kongreson, nome de la registaro kaj
de la belga esperantistaro. Kaj krome ankaŭ ke, en sia koverto, du
kongresano estis trovinta plej belan, grandformatan kaj lukse ilustri-
tan albumon pri la kongresa urbo Varsovio !

Ĝiumaniere, du konservos pri tiu ĉi 44a U.K. la plej belan
memoron !

'e SGtineee geneee.kunde

vervolg van blz. 82

Het Chinese geneesmiddel " sjen-  de lijdende mensheid ook nu nog
nongvan " liet in practisch alle op vele gebieden aan deze Oos-
behandelde gevallen na korte tijd terlingen gezondheid en medische
een zeer duidelijk merkbare ver- hulp zal te danken hebben.
betering in de algemene toestand
vaststellen. 	 Vrij vertaald uit het Espe-

De Chinese geneeskunde draagt 	 ranto naar Djang Tian-laj.
een rijke en beroemde erfenis van 	 Uit " El popola Ĉinio " door
eeuwen ver. Alles wijst er op dat

	
R. MINY.
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NATURALISMO KIEL DOKTRINO INTERLINGVISTIKA II`be eftieteôe geneeókunde

De Chinese geneeskunde kan
op eeuwenoude vermaardheid bo-
gen ; wie soms moest denken dat
deze roem verstard is in ar-
chaische werkwijzen en oud bij-
geloof, zou verbaasd staan bij na-
dere kennismaking met de hui-
dige methoden. Ter gelegenheid
van een medische tentoonstelling
te Peking, met inzendingen uit de
ganse Chinese volksrepubliek,
publiceerde het Esperanto-orgaan
van communistisch China een in-
teressante kijk op onvermoede
aspecten van de Chinese genees-
wijze, die een synthese is van
eeuwenoude en ultramoderne me-
thoden.

REDDING VOOR DE
" VERLORENEN ".

Wie zou er, als hij wilgetwijg-
jes zachtjes in de wind ziet wie-
gen, deze in verband brengen met
geneeskunde ? Wie zou er aan
denken ermede een medemens te
redden van de vreselijke amputa-
tie van een been ? ... Niemand
wellicht, en toch is deze genees-
wijze reeds vele jaren in China
bekend. Een dokter uit Vuhan
heeft deze oude heelmethode
weer in voege gebracht, en is er,
na proefnemingen op dieren, in-
derdaad in geslaagd het heen van
een mens voor amputatie te red-
den. Een verver uit de provincie
Hubej had een 300 Kg. zware
molensteen op zijn linkerbeen ge-
kregen. Er werd een vers wilgen-
takje in het vermorzeld been be-
vestigd, en dit zogezegd volko-
men vreemd lichaam maakte wel-
dra deel uit van het gekwetste lid
en redde de man van kreupelheid.

Foto's staven het schijnbaar on-
mogelijk rezultaat.

Ook van de doofstommen
wordt zeer veel werk gemaakt.
Te Shanghai boekte men hij deze
patiënten verbazende rezultaten
met de eeuwenoude acupunctuur
en cauterisatie. Het principe van
deze heelmethoden is op welbe-
paalde plaatsen van het lichaam
met spelden te prikken of brand-
wonden te veroorzaken. Op een
totaal van 182 patiënten noteerde
men het verbluffend percentage
van 79 genezingen op de hon-
derd.

In combinatie met Chinese me-
dicamenten brachten voornoemde
oude methoden zelfs genezingen
bij de zo lastige vallende ziekte.
In Tsjeng-ciu werd hierdoor het
leven van 10 patiënten gered.

Geen enkel gebied van de ge-
neeskunde wordt verwaarloosd.
Men boekte reeds merkwaardige
successen bij lijders aan de prac-
tisch ongeneeslijke long-silicose,
men heeft eigen medicamenten te-
gen kinderverlamming en kleu-
renblindheid. Een patiënt wiens
gezichtsvermogen bijna verloren
was, werd geholpen met een
weefselafscheiding uit valken-
ogen.

Tegen te hoge bloeddruk
wordt Serpinae algemeen be-
schouwd als het basisverweer-
middel. Toch blijkt het dat de
Chinese Rawwolfia Verticillate
nog betere rezultaten geeft. Een
andere Chinise plant, lysimachia
christinae, laat galstenen verdwij-
nen zonder dat operatief ingrij-
pen nodig wordt.

Ten slotte wordt veel aandacht
besteed aan de kankerbesrtijding.
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Mi ĝoje laŭdas la iniciativon de F1.L.E. aperigi en sia gazeto
artikolon pri aliaj I.L.-projektoj. Tiu fakto, kaj ankaŭ la stilo de la
celita artikolo pruvas ke en esperantistaj medioj oni pli kaj pli kon-
scias ke la problemo de I.L. nur povas esti solvata en klimato de
scienca objektiveco. Malgrandigi la valoron de aliaj projektoj kondu-
kas al nenio.

Mi tute akordiĝas pri kio Peter Beiszwanger diras ĝis p. 71. Tie
li tamen forlasas la objektivecon kaj skuas per kelkaj netrafaj frazoj
la argumentojn de 1' naturalismo. Vere, mi ne povus tion en unu paĝo.

A) " LAŭ LA NATURALISTOJ LA LINGVO NE BEZO-

NAS ESTI PRECIZA AG LOGIKA.

Logiko rilate al strukturo de iu H.L. estas komplekso, je kiu
partoprenas la 4 sekvaj elementoj : (1) reguleco, (2) unusenceco
(monosemie) : unu signo po funkcio unu funkcio po signo.
(3) renverseco (de l' derivado) kaj (4) nekontraŭdiro.

(I) Tiu kriterio montriĝas tre produktiva en la I.L.
(2) Havas limitatan praktikeblecon.
(3) Estas granda balasto ; komparu Idon.
(4) Estas preskaŭ neebla, ĉar la lingvo ne estas iu matematika

pasigrafio.
El tio la sciencistoj prave konkludas, ne ke I.L. " ne bezonas

esti logika ", sed, ke I.L. " ne povas esti logika ". Ke ankaü Esperanto
ne povas esti logika pruvas la jenaj. kelkaj ekzemploj el la multaj :
(1) bovo (neŭtrala) - bovino (inseksa) - virbovo (virseksa)

koko (neŭtrala kaj virszksa) - kokino (inseksa) - virkoko (vir-
seksa )
knabo (nur virseksa) 	 knabino (inseksa) - [ virknabo (ne ek-
zistas )1.
dekster - maldekstre 	 ricevi - doni
varma - malvarma 	 sed 	 komenci - fini
bona - malbona 	 morto - vivo
pumpi - pumpilo , kombi

	
kombilo, fosi - fosilo ... sed

marteli - martelo, kroni
	

krono.
(2) la bonaj libroj : unu signo po funkcio sufiĉus.
(3) tiun principon Esperanto forpuŝas kiel nefundamentan.
(4) Esperanto estas riĉa je ekzemploj : la artikolo kaj numeraloj

havas situacion esceptan rilate al pluralo kaj akuzativo ; certaj
adverboj ne finas per la karakteriza -e finajo.
La " precizecon ". kiun P.B. proklamas, ankaŭ ne Esperanto

praktikas. Jen la vortoj de Zamenhof mem pri tiu problemo : " Ĝene-
rale mi devas ripeti ĉi tie tion, kion mi jam kelkajn fojojn esprimis ĉe
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aliaj okazoj : ni ne devas peni, ke nia lingvo estu tro preciza. ĉar tiam
ni nin mem nur katenus kaj ofte, por esprimi simplan ideon, ni devus
uzi vorton deksilaban ; ĉiufoje, kiam ni sen timo de malkompreni o
povas doni al` la uzanto liberecon. ni devas tion ĉi fari kaj permesi al
li uzi laŭvole diversajn formojn (se ili nur ne estas kontraŭ la leĝoj
de nia lingvo afi kontraŭ la logiko aŭ komprenebleco)  , .-3nsta-
tai"t postuli, ke li ĉiam uzu nur unu formon. " (Lingvaj Respondoj
p. 28.)

B) " LAŬ ILI NE NECESAS KE UNU VORTO KORES-

PONDU NUR AL UNU IDEO KAJ INVERSE. "

Ankau tio estas utopio, kaj ni konfesu ke ankaŭ Esperanto ne
sekvas la principon " unu vorto po ideo kaj vice versa ". Jen kelkaj
ekzemploj :

virbovo - taŭro, vagonaro - trajno, obligi - multipliki, mortintajo -
kadavro. kreskajo - planto, profundegajo - abismo, ventego - ŝtormo  -
tempesto, vortorompa - perfida, kromvirino - konkubino, malsanulejo -
kliniko - hospitalo, pafilo - fuzilo. pafilego - kanono, redaktejo -
redakcio. libraro - biblioteko, piedpilko - futbalo, ktp.

Ankaŭ la esperantistaj afiksoj ne prirespondas al tiu postulo :
-ad- havas 3 signifojn, -aj- 5. -id- 5, -ism- 6, -an- 4, -em- 3, ek- 2,
re- 2 kaj el- 9 (vidu Plenan Gramatikon de Kalocsay -Waringhien).

C) " LA AKTIVECO DE NATURALISTO KIEL KON-

STRUANTO DE L.I. DO POVAS ESTI NUR PASIVA : LI

POVAS ELEKTI NUR INTER JAM EKZISTANTAĴOJ : MEM

KONSTRUI Aŭ KUNMETI LI NE POVAS. "

' Interlingue (la lingvo, kiun P.B. prenas ekzemple) estas tiel
aütonoma kiel Esperanto ; tiu aserto do ne estas ekzakta. Mi citas
Matejka (Cosmoglotta 136 A marte 1948) : " Ni povas eĉ deklari
kiel principon ke vorto, korekte formita laŭ la derivaj reguloj, kiuj
estas instruataj en niaj gramatikoj, devas esti konsiderata kiel ekzakta.
eĉ se ĝi ne prirespondas al iu internacia formo en kiu oni kutimas
ĝin trovi en la vortaroj. " Estas ankoraŭ pruvenda fakto ke en Espe-
ranto oni multe profitas de la konstrua kaj kunmeta libereco kaj
aûtonomeco, ĉar kiel ni tuj vidos : ankaŭ esperantistoj plej facile
sin turnas al pruntepreno de internaciaj vortoj anstataŭ ol praktiki
tiun liberecon. (ofte prave. Rim. de la red.)

La interlingvistoj ĝenerale proklamas la principon de interna -

cieco tre grava. Interlingue. la reprezentanto de titi skolo kaj sola
vere vivanta lingvo el ĝi, reguligis je mirinda maniero la trezoron de
internaciaj afiksoj, tiel ke la internaciaj vortoj estas puraj Interlingue-
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vortderivaĵoj. Prave ili konstatas ke vera invado de internaciaj termi-
noj forptiŝas la aŭtonomajn esperantajn kaj plipezigas la vortarojn
ekspozicio, psihologio, transakcio. inerteco, socialisto, fonetiko, lnstl-
tucio, konkurenco, konkordanco, konsekvenco, morala, redakcio, koo-
pero, sekundara, konservativa, ŝoforo, komisaro, komisiono. diktator-
eco, precedenco, produktiva, futura, navigacio.

En Interlingue la formoj : exposition. psic;hologie, transaction,
inertie, socialist. fonetica, institution, concurrentie. concordantie, con-
sequentie, moral, redaction, cooperation. secundari, conservativ, cho-
fero, comissario, comission, dictatura, precedente, productiv, futuri,
navigation estas regulaj derivajoj. (sed ilia derivadsistemo estas pli
komplika kaj malfacila. Rim. de la red.)

E) Estas ankoraŭ menciinda ke la Interlinguemovado estas tre
aktiva kaj akiras pli kaj pli seriozan disvastiĝadon. Estas kiel la
redakcio de FI.L.E. diras. ke ni devas sekvi la laboron de l' intelek-
tuloj, kiuj chie tro teorie agas, ne atentante pri realajoj kiel Esperanto-
kongresoj kun 3.000 anoj ... Tamen ni konsciu pri la fakto ke la ideo
de I.L. nur venkos kun ilia apogo kaj kunlaboro. (Ilia studo ofte
utila~ sed ilia agado pli malutilas. Rim. de la red.)

Ni memorigu ankaŭ la teniĝon de Zamenhof : vera esperantisto
klopodu antaŭ ĉio pri la venkigo de l' ideo de I.L. ; ĉu Esperanto
havos la honoron esti elektita tiucele, tio estas ja de duagrada gra-
veco.

P.S. Ege legindaj pri tiu ĉi temo estas la verkoj de Dro W.
MANDERS (ano de la Esperanto-Akademio) : " Vijf Kunsttalen
380 p. 100 F kaj " Interlingvistiko kaj Esperantologio " 77 p. 35 F.
ambaŭ haveblaj ĉe la Fl. E. Instituto. (kaj laste sed ne malplej grave.
" Lingvo kaj Vivo " Esperantologiaj studoj de G. Waringhien. Noto
de la red.)

W. WELLEKENS.

Rim. de la redakcio : Esperanto estas certe logika, sed ne ĝis
ekstremo. La ekzemploj de S-ano Wellekens de derivitaj vortoj ne
estas ĝustaj ĉar pumpilo ekz. estas jes derivita de pumpi sed martelo
ne de marteli. La radiko martel estas substantiva radiko kaj la verbo
devas esti derivata per aldono de sufikso ad. La sama por kron. Mi
ne konsentas ke en " la bonaj libroj " unu signo po funkcio sufiCus.

Esperanto certe sekvas la principon de " unu vorto po ideo kaj
vice versa " kaj liaj ekzemploj por pruvi la .kontraŭon estas preskaŭ
ĉiuj maltrafaj. Efektive li forgesas ke multaj vortoj, estante inter-
naciaj. estas pro tiu fakto mem alprenitaj kaj ke hazarde. sekve de
ebleco mem formi vortojn, povas ekzisti dua samsignifa vorto. Ekz.:
malsanulejo kaj hospitalo. Alia lia ekzemplo vortorompa-perfida estas
ne ĝusta pro malsama signifo. La aŭtoro montras plie al la diversaj
signifoj de unu sama afikso. Sed la ĝenerala signifo restas la sama.
Ekzemple : ad montras jen daŭran staton. jen daŭran agon jen ripeta-
don ; sed estas tamen ĉiam ion daŭran. Prave la aŭtoro mem konscias
ke la intelektuloj el la kampo de Interlingue agas kaj rezonas tro
ekskluziv-teorie .. .
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MALPLI DA LATINA KAJ PLI DA MINA LINGVO

Post Oksfordo, Kembriĝo jus decidis ke la latina lingvo povos
esti anstataŭata per iu moderna lingvo por la enir-ekzameno al la
Universitato. Cu la hindi-lingvo (intergenta lingvo de Hindujo), la
bina lingvo, la araba lingvo kaj la afrikaj idiomoj estos klasigataj
inter la lingvoj kies scio malfermos la pordojn de la supera instruado ?

Tiu demando estos ekzamenata de du dekduoj da ekspertoj, kiuj
kunvenos en la lernejo por orientaj kaj afrikaj studoj (Universitato de
Londono) sub la aŭspicio de la Atlantika Alianco.

Dum la pasinta aŭtuno. parlamentanoj de la O.T.A.N. diris ke
la Okcidento devas pli vigle klopodi por kompreni la pli grandan
parton de la monda enlogantaro, kies kulturo estas bazita, nek sur la
greka, nek sur la latina lingvoj. La nuna kunveno de ekspertoj provos
fiksi programon tiucele.

Ŝajnas ke la orientalistoj mem konfesas ke. en ilia fako, la
vivantaj lingvoj devas esti konsiderataj pli gravaj ol la mortintaj :
la hindi-lingvo devas esti preferata al la sanskrito kaj la kuo ju
(nacia lingvo de 1 inujo) al la hina lingvo de la antologioj el la
Konfuzia periodo.

Post deko da jaroj, la hindi-lingvo kaj ne plu la angla estos la
intergenta lingvo de i lindujo.

Tiu artikoleto denove iom nialfortigas la pozicion de tiuj,
kiuj obstine ' proklamas ke nur la angla. aŭ eĉ nur la latina lingvo.
povas ludi rolon internacian.

Du faktoj iam pli evidentigas : unuflanke, la plej diversaj naciaj
lingvoj pli kaj pli forpuŝas la tiel nomatajn kulturajn lingvojn. kiel
estas la angla la franca. la hispana, la germana. .k.t.p.

Aliflanke " artefarita " lingvo, kiel la hindi-lingvo, farigas la
nacia lingvo de grandega popolaro.

Konstatinte la unuan fakton oni nur povas konkludi ke la lingva
ĥaoso per la natura evoluado ĉiam pli kaj pli pligravigas ; ke racia
solvo do pli kaj pli urgigas.

Konstatinte la duan fakton. oni nur povas konkludi ke eksperi-
mento, kiu brile sukcesas en Hindujo kun la hindi-lingvo, nepre
ankaŭ sukcesos tutmonde kun Esperanto. Ŝa Pu Pej.

Wi1WU11 JIII14iUlU1NU 1I11IIIlu1111111111IIIIII111111111111llllu11111 	 111MinI■ IIIIIIIIIIIIIII1111IIIIIIIIIIIt  1 111M1111IIIIInf lHI1ftn►u IIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIU1

P ARTMETLOJ 	 STILMEI3LOJ
KLASI KAJ MEBLOJ 	 MODERNAJ MEI3LOJ

_	ftV.  DE LATTE1 	 E

Statiestraat, 29 EEKLO

iuuuuuuuul utuuuluunuuunullnnnlnnnnnnnnnunmtnuuultunuuuu 1 nn 1 1m 1 utnnunnulmmlluunuunnunuuununluunuuuuutluuul P

86     

Solvo el la antaŭa numero :
soriko - asketo - totemo - negoco - eklogo - siroko - umbelo
igvano - kerubo - ulcero - indigo - tabano - rapiro - ornato
pirolo - ordino - iktero - dukato - cŭnuko - galero - alpako
rubuso - toporo - jujubo - anĉovo - konuro - sireno - atleto
sinapo - numido - ergoto - poluri - urtiko - ignamo kumiso -
ulekso - insidi - tomato - raheno - oscili - pokalo - okzalo -

impeti - dilati - ermeno .- megero - oksidi - komika - sepalo
aspilo - tumoro - saboti - emfazo - obsecli - dazipo - najado
osmozo - meduzo - astako - likeno.

" La mondo estas komedio por tiu kiu pensas, kaj tragedio por
tiu kiu sentas. "

Atingis post tiu konkurso 50 p. kaj ricevas libropremion je
valoro de 75.— : S-ro F. Volders - Frato Arni - C. Hindryckx.

NOVA TASKO - KRUCVORTENIGMO (10 p.)
Horizontale :

1. infekta malsano, karakterizata de febro kaj inflamo de la haŭto
(R) - hinda spicajo. konsistanta el pulvorigita pimento kaj
kurkumo (R)

2. multscieco pri detaloj kaj dokumentoj en ia faka scienco (R) -
teologo kaj kultoficanto de moskeo (R)

3. unutaga, nedaŭra (R) - orienta manĝo el rizo kun  ruga pipro
kaj rostita viando (R)

4. fizika ĉirkaŭajo en kiu vivas iu estajo aŭ okazas iu fenonteno
vergeto kun pinto uzata kiel mortigilo ĉe primitivuloj (R)

5. tersurfaco, spaco inter difinitaj limoj (R) - por skribo preparita
felo bovida (R) - pronomo

6. korta birdo kun delikata viando (R) - subtera tigo ĉe kelkaj
plantoj, kiu kreskas ĉe unu ekstremo kaj detruiĝas ĉe la alia (R)

7. sufikso - arbo el familio de koniferoj (R) - speco de manĝo,
8. fadenajo el diserigita eluzita tolajo por surkovri vundojn (R) -

senarba, granda. herbriĉa ebenaĵo
9. adverho - nedifina pronomo - prefikso - nearmita, rapida milit-

ŝipo (R)
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10. supera plata parto de kolona kapitelo (R) - portalego de
Egiptaj temploj (R) - sufikso

11. pastro ĉe la antikvaj Keltoj (R) - alta arbo
12. plej profunda parto de rivero aii de mara pasejo  - adverbo
13. devenanta el malproksima fremda lando (R) - senarba marĉa

stepo (R)

Vertikale :
1. eliĝi nevideble - malmola minerala silikato kies koloro estas

verda (R)
2. raporti (R) - subsela kovrajo de ĉevalo (R)
3. celanta liberigon de la tuta nacia teritorio - kunordiga kon-

junkcio
4. aüdigi kontinuan kaj obtuzan bruon  - orienta veturilo
5. abstrakta koncepto de la spirito pri objektoj aŭ ecoj - geografia

karto - preciza tempo de ia okazajo (R)
6. bongusta frukto (R) - senindulge mallaŭdi. kritiki.
7. sufikso - arbo etl familio de koniferoj (R) - speco de manĝo,

konsistanta el hakita porkajn, miksita kun graso (R)
8. parto de la vizaĝo (R) - sidilo sur dorso de rajdbesto (R) -

ricevi ion por ĝin uzi. kontraŭ pago (R)
9. ne agema, senenergia 	 kontrailstari (R)

10. malsupra ĉeftrabego de ŝipo (R) - transcenda stato de perfekta
sereneco en la Budaismo

11. multnombra, ĝenerala senorda kolekto (R) - infanteriano de la
franca afrika armeo (R) - manĝebla frukto (R)

12. vegetaĵo kies dika tubera radiko estas manĝebla - gravurita
desegno, kies entajlojn oni plenigas per nigra emajlo

13. nedaŭra inklino al io (R) - havanta senvalvan urnon.
La solvoj estas sendotaj al la prizorganto de la rubriko : Roger

Iserentant, Blankenbergse steenweg 72 - Brugge.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

* ** ** * *** ** *) * * *
* * **

I * ** * ** *

RECENZOJ
Dr. K. KALOCSAY kaj Dr. G. WARINGHIEN "Plena Gramatiko

de Esperanto". Tria kompletigita eldono : unua kajero 181 paĝoj.
Prezo : It. L. 1.400 kaj Us. Dol. 2.25.
La du antaŭaj eldonoj de tiu-ĉi majstroverko ne plu estas

haveblaj. Tamen urĝe bezonata estas tia kompleta gramatiko. iu
kiu volas koni ĝisfunde esperanton, kaj du kiu estas aŭ estos ŝarg. ita
per perfektiga kurso aü kiu volas  la esperanto-grupojn enprofundigi
en nia lingvo, devas pristudi ĝin en tiu• libro. Per ĝi oni ekkonos
ĉiujn detalojn de la lingvo, ĉiujn nuancoj ĉiujn eblojn, ĉiujn faktajn
uzojn de ĝi tra la tuta mondo, nun kaj en la pionira periodo ; ekkonos
ankaŭ la Zamenhofan uzmanieron. Tiu libro pensigas. Ĝi pliigas en
ni la lingvan senton. Ĝi ofte teoriumas. Kaj sur tiuj lokoj estas kom-
preneble okazo por interŝanĝo de diversaj opinioj. Tute detale estas
pritraktataj ekz. la elparolado de vokaloj kaj konsonantoj. (Precipe
tion la Nord- kaj Sud-Nederlandanoj foje atente tralegu. sur paĝoj
42-47), La vortfarado, tiel interesega fenomeno en nia lingvo. kiu
estis la dua ĉapitro en la dua eldono, ne ankoraŭ troviĝas tie-ĉi. Ni
trovas tie-ĉi ortografion. fonetikon kaj la vortospecojn kaj - funkciojn.

Kiu nun enskribas sin por la tri kajeroj profitos unu Us. Dol.
Tute evidente ke ni tre varme rekomendas !

F. R.

SANDOR SZATHMARI " Vojaĝo al Kazohinio " Eldonis en 1958
S.A.T. Avenuo Gambetta 67 Parizo (XX) ; 318 paĝoj ; prezo :
2.40 Us.Dol.
Ni kredas ke Francujo havas samtempe kaj la plej helajn kaj la

plej malbelajn libro-eldonojn. La eldonoj por bibliofiloj estas famaj.
Sed estas ankaŭ vere ke la ordinaraj libroj estas ĝenerale ne belaj kaj
ne prizorgitaj, rilate la eksteran aspekton. Tamen ili estas multe-
kostaj. La sama kun tiu-ĉi broŝurita eldono. La titolpaĝo-malbela
papero-estas plej ordinara  : simpla kadro kun nomo de aŭtoro kaj
titolo de verko. Ordinaraj sed bone legeblaj literoj sur plenaj paĝoj.
Prezo (multe) tro alta. Sed la enhavo estas rimarkinda ! Unue la
verko mem havas sian draman historion kiun oni povas legi en la
" prezento sur paĝoj 3 kaj 4. Jam dekomence ĉe la legado oni
pensas pri la " Vojaĝoj de Guliver " de Jonathan Swift, ne nur ĉar
la titolo de la parto mencias lian nomon sed ankaŭ pro la formo
de la verko : ĉe la kapo de la ĉapitroj troviĝas la resumo de tio kion
oni legos en ĝi ; kaj la stilo estas arkaisma. Kun transmeto de la
situacioj en la hodiaŭo, la verko estas satiro pri la du ekstremoj en
kiuj povas fali la homaro. La aŭtoro komencas per ridindigo de la
Angla kolonia politiko. Post saviĝo el ŝipdrono. li konvene sen -
konsciigas por poste vekiĝi meze de tute fremda. nekonata popolo.
En la priskribo de la moroj de tiu popolo la verkisto atestas pri
eksterordinara imagpovo. Li intertempe ankaŭ diskonatigas ekono-
miajn kaj aliajn teoriojn sub la marko de situacioj kaj konceptoj de
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tiuj strangaj tipoj. Se la vivo ĉe la Ĥinoj estas nur konstanta miro 1-).
dua parto kiu pritraktas lian vivon ĉe la Behinoj konsistas el multaj
teruraj momentoj. Laü mia tute persona gusto tamen, la aŭtoro de
tempo al tempo tro per paroloj klarigas kaj ne sufiĉe montras. La
tuto estas vere dua " Vojaĝoj de Gulivero ". Sed Cu pro tio la verko
egale famiĝos ? Tion oni ne povas antaŭdiri. Tio ofte dependas de
aro da ne-antaŭvideblaj cirkonstancoj. Mi nur diras al tiuj kiuj volas
agrable kaj utile pasigi liberajn momentojn : vi devas absolute legi
tiun libron.

M. M.

VERNA HILLS " Alko kaj Suna en siaj du Dometoj ". Eldonita en
1958 de Esperanto-press Oakvillc Ontario Kanado. El la Angla
tradukis Riidiger Eichholz. 78 paĝoj. Prezo : 0,95 ..
Komenciĝas flori la Esperanto-literaturo por infanoj. jen ;re

ĝojiga fenomeno. Ankaŭ sur tiu tereno necesas kelkaj kuraĝaj, entre-
prenemaj, praktikaj kaj klarvidaj pioniroj. Verŝajne la plej elstara
inter ili estas Rüdiger Eichholz kiu jam eldonis diversajn tiajn " orajn
libretojn " sed de kiuj ni ricevis ĝis nun nur la suprenomitan. Li estas
ankaŭ eldonato kaj redaktoro de " Gepatra Bulteno " kiun ni forte
rekomendas al ĉiuj gepatroj kaj pedagogoj. Tiu-ĉi verko havas longan
ankaŭ eldonanto kaj redaktoro de " Gepatra Bulteno " kiun ni forte
antaŭparolon direktitan al gepatroj kaj instruistoj. en kiu e$tas paro-
late pri infanaj psiko, imago kaj travivado. Sur tiurilataj spertoj estas
bazitaj la 22 rakontoj koncerne la geknabojn Alko kaj Suna. Ni devas
akcenti ke la aŭtoroj kontraŭstaras rakontojn kiel ekz. la  famegajn
de la fratoj Grimm ĉar tiuj montras ne-realan vivon kaj priskribas
tro da ruzaĵoj kaj kruelajoj. R.E. pravas ke tre multaj de tiuj ne
taŭgas por infanoj. Sed ĉu li scias ke Grimm ne imagis ilin. nur rera-
kontis popolajn rakontojn ? Ja. Anderson imagis kaj skribis por infanoj.
La aŭtoroj tie-ĉi, kontraŭe. volas eduki en la ekkono de la ĉiutagaj
mirakloj de la reala ĉirkaŭanta mondo. Ni aldonu ke zstas tre mul-
taj. rave belaj desegnajoj.

S-ano Rüdiger Eichholz presigis ankaŭ ĉiujaran murkalendaron
kun bildo de Zainenhof kaj la nomoj de monatoj kaj tagoj en
Esperanto. Prezo : 0.60 $.

GAü- IU -BAŭ " Mi volis viziti lernejon ". El la eina tradukis Liŭ
Hung-kang. Eldonis Ĝina Esperanto Ligo P.O. Kesto 77 Peking
Ĉinujo. Prezo : 1 ail.
76 desegnitaj bildoj kun mallonga subteksto. Verŝajne destinita

al infanoj por malamigi ilin la riĉulojn. Estas por ni Okcidentanoj
ĉiam tre malfacile por juĝi orientan arton. Ĝi estas tre simpla rakonto
pri infano, kiu volas iri al la lernejo, estas tie fitraktata de riĉula
knabo kaj kiu fine devas ĉesi studojn kaj servuti. Li tamen kunprenas
librojn. Tre verŝajne similaj aferoj okazis tre ofte. La rakonto estas
en si mem korprema, sed mi ne trovis en ĝi ian artan literaturajon.

M. M.

Marjoric BOULTON « ERO.I ». Originala poemaro. Kun du portrctoj de la
aŭtorino. Eldonis « Staleto » de Juan Regulo Perez. La Laguna, Tenerife,
Kanariaj insuloj, 1959. 368 paĝoj. Prezo : 2,40 Us.D. aŭ egalvaloro, plus
sendkostoj.
La kura>o, entreprenemo kaj iniciatemo de Prof. Dr. Juan R. Perez estas vere

ekzemplaj. Tiu-ĉi dika volu.ruo estas la tria por speciale honorigi Zamenhof en la
Zamenhofjaro kaj j;i ne estas la lasta. Li spitas la eventualajn finance-praktikajn
(aŭ malpraktikajn) malhelpojn kaj daŭrigos ... per verko de Prof. Dr. G. Warin-
ghien, per tradukoj el Sofoklo, Shakespeare k.a. Tiu-ĉi estas la 15a en la listo de
la cldonoj, se ni konsideras ke la « Esperanto Antologio » estis duobla numero
kaj ke la 13a, estante artikoloj de la eldonanto mem, devas ankoraŭ aperi. Mi tuj
aldonu ke la « Eroj » estos verŝajne rapide elĉcrpita. La cldonnombro mil estas
ja tre malalta kaj M. Boulton havas jam pravigitan (amon kiun ankoraŭ pligran-
digos tiu-ĉi poemaro. Tiun ekstreme simpatian figuron ni jam pri:parolis en nia
recenzo pri la « Esperanta Antologio ».

Sia lasta verko konfirmas kion ni tic diris. Si havas mesaĝon (legu unue la
enkondukon-perlo de prozajo !) d e kiu la poemoj estas la ofte tre originala,
bildoriêa kaj imagofrapa esprimo. La enhavo estas tre varia en tiu senco ke tre
multo en la universo inspiras ŝin : bestoj, scienco, naturo, la homoj ktp. Nur la
religio tute ne inspiras ŝin. Ni devas kompreni kaj akcepti tion. Sed tamen ĝi
estas bedaŭrinda manko en ŝia personeco. Tio ne volas diri ke la postmorta
problemo ne okupas ŝin, kiel atestas la tre bela « La Morta Arniko ». La plej
granda fonto de inspiro estas malfcliĉa amu, t.e. amo al edzigita viro, kaj kiu do

povas atingi plenumiĝon. Ne konkludu el tio ke ĝi estas malmorala ! Si
dediĉas noblan poemon al lia edzino kiun ŝi amas ; ŝi priskribas la evoluon de
tiu amo al amikeco estonta (la dua « Letero al mia plejamata »-tre bela !) ; kaj
kulmino, ankaŭ en poezia beleco, estas la poemo « Finfine ». La parto « Bildoj
el mia Albumo » estas la sama kiel la fama « Rirnportretoj » de P rof. Dr. K.
Kalocsay, sed ne en formo dc rondeloj. Si pripoezias farnajn esperantistojn
Potls, Waringhien, Lapenna, Thorsen, Malmgren k.a. Ofte ŝi estas tr e' sprita kiel
ekzemple rilate al Malmgren. La oratoran talenton de Lapenna si komparas al
piroteknikaĵo kies tradicia festotago en Anglujo koincide estas ankaŭ la naskiĝ-
tago de Lapenna ! Se la poemo « Anriko duin krizo» esprimas realen, tiam ĝi
estas grandega laŭdo al Dr. Lapenna de kies forta personeco ni ne ankoraŭ konis
tiun flankon. Poezio estas tre grandparte afero de subjektiva sento. Por ni la
parto « Sur Sanga Tero » :ne estas cgc valora ; sed multaj verŝajne opinios tion
plej bela. Tiu-ĉi poemaro ne estas ĉiuloke facila legajo ! Tute ne. Ankaŭ tiu kiu
funde konas la lingvon devas ofte malrapide legi, kaj relegi. Poste venas kom-
preno ... kaj la rekompenco ! : ĉar ni ricevas ideojn kaj veran poezion. Ni tamen
devas konfesi ke ni tute ne komprenas la interpunkcion.

Ni certe uzus komplete alian, kaj laŭ nia opinio, pli klaran. M.B. kompreneble
poezias ankaŭ pri sia kato ! Ciuj estas plene ĉarmaj kaj « Fino » estas tre
sprita. Fina rimarko : post legado de tiuj poemoj, oni multe pli profunde kom-
prenas la virinan psikologion. Estas jam kliŝaĵo paroli pri pliriĉigo de nia litera-
turo. Tamen tiu-ĉi eldono estas tio ; kaj en tre grava mezuro eĉ. Ni ne povas
sufiĉe instigi niajn legantojn tuj aĉeti tiun libron kiu, ni ripetas, estos rapide
elĉerpita.

F. R.
« SENNACIECA REVUO » N-ro 86 ; jaro 1958 ; 56 paĝoj ; prezo : 30 belg. frank,

2 guld. ; 220 Fr. Fr. ; 4 gil. EID. S.A.T. Avenue Gambetta 67 PARIS (20).
Kiel la antai✓iaj, ankaŭ tiu-ĉi kajero estas tre interesa. Materialo por ĉies

gusto. T ri studoj pri ekonomio : 1) petrolo 2) mondokrizo 3) rilatoj mono-
demokratio. Literaturo : 1) pri la Finnlanda aŭtoro Kivi ; 2) du poemoj.
La poemo de M. Boulton tre seniluziigis nin. Kiel poemo ĝi ne multe valoras.
Kaj la temo estas pli taŭga por fari studon pri fii. Kial M. B. ne tion faras ?
Plia enhavo : pri Leo Tolstoï ; pri la insulo Sankta Brandano de la bone konata
J. R. Perez ; pri du landoj : Islando (tre, tre interesa) kaj Forrnoso. Ni havas
la impreson ke la redakcio-kiu respondecas, se ne pri la enhavo, ja pri la formo
de la artikoloj ? — volas cnuzigi kelkajn ncologismojn kiel ekz. magra p. 20
lanta, frida, sinki sur p. 28. Ni varme rekomendas.

Drs. F. R.

F. R.
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GRUPA VIVADO

V.E.B. - Afdeling Antwerpen : Sinds einde september hernamen wij onze halt-
maandelijkse vergaderingen, om beurt steeds ten huize van een onzer leden.
Belangstellenden zijn steeds van harte welkom. Data en adressen der vergade-
ringen te bekomen via telefoonnummer 32.44.30.

Door de afdeling werd een Esperanto-kursus ingericht in het V.T.B.-honds-
gebouw, Sint Jakobsmarkt, te Antwerpen (Jeugdzaal). De lesgever is onze gewaar-
deerde medewerker de Hr-. I-l. Vermunten.

Grupa Vivo • Sekcio Gent : Gedurende het voorbije zomerseizoen hadden wij
het groot genoegen onze Bondsvoorzitter in ons midden  te hebben. Hij kwam ons
vertellen over zijn reis in Sicilië, hij vertoonde ons daarbij zijn reeks zeer mooie,
gekleurde lichtbeelden. Alle aanwezigen waren opgetogen over het genotene.
Na haar terugkomst van Warschau vertelde Mej. J. Terrijn over het Universala
Kongreso. De volgende week brachten wij een bezoek aan de tuin van Mej. A. B e-
godt en werden er op fruit van eigen kweek vergast. Ti scrnher ging ofte
bedrijvigheid uit naar de geplande inrichting van de Winterkursus. Wij hopen
op goede deelneming in het vooruitzicht van het aanstaande kongres.

Beernem : Duin la Bicikla Konkurso, kiu okazis la lla. Septembro, ni denove
arangis esperantan ekspozicion, kiun vizitis ĉirkaŭ 4000 personoj. Cirkaŭ 2000
broŝuroj estis disdonitaj parolante pri la celo cie la ekspozicio, kaj donante
kelkajn adresojn, precipe la adreson de la korespondokurso de la (landra espe-
ranta ligo. La multaj vizitintoj precipe interesiĝis pri la centoj da leteroj kaj
poŝtkartoj kaj kelkaj notis diligente diversajn adresojn.

La biciklokonkurso mem altiris pli, ol 11.000 personojn ; kaj la miloj da
programeroj rnenciis jene : « Ne forgesu viziti la ekspozicion pri la mondlingvo
en la 1° ĉamhrego dekstre en la pavilono S. Mario. Pliriĉigi vian lingvoscion.
Le rnu Esperanton ! ! »

Ni precipe devas danki la tlandran esperanto-instituton, kiu jam por la tria
tojo afable pruntis ekspozicimaterialon, kiel ankaŭ sinjoron A. Van dc Velde, kiu
denove donis pr•opagandhroŝurojn de lia esperanto-korespondkurso. Ni dankas
ankaŭ du neesperantistojn, sed simpatiantojn kiuj senpage presis ĉirkaŭ 3000 pro-
pagandbroŝurojn por la ekspozicio.

Frato Gamallël.

« Paco kaj Justeco » Brugge. — Dum la somero ni havis du debatvesperojn ;
unu pri la tre komplika kolonia problemo kaj unu pri la psikologio de viro kaj
virino. La 21an de majo nia liga prezidanto S-ro Debrouwere venis parolacíi pri
sia vojaĝo al Sicilio. Liaj belegaj kolorbildoj montris precipe la ĉiutagan vivon
tic. Ciumonate ni estis regalataj per interesega cerbogimnastiko  de nia festdirek-
toro A. Dumarey. Plian tian vesperon donis al ni grupano  R. Miny. Unu vespero
estis dediĉata al la lasttempaj, multaj, belaj kaj interesaj puhlikigajoj (precipe
de la eldonejo Stafcto). Trifoje R. Martens gvidis Esperanto-ekzerco-vesperon.
Pro la originala kaj komika prezentmaniero, tiu ne-alloga programpunkto iĝis
agrabla kaj ŝatata okazaĵo. Tre regule ni  iris Vollev-Ball-ludi la sabatan posttag-
mezon kaj unu vesperon ĉiusemajne. La unua laborkunveno de septembro estis
por vojaĝmemoroj, en kiuj eminentas F-ino De Koninck. La nova kurso iĝis
sukceso ĉar 22 venas tre regule al ĝi.

DECEMBRO = LIBROMONATO
Esperanto leerboek Zondervan-Manders 35, - F
Esperanto in 20 lessen (Bakker) 45.- 	 F.
Vortoj kaj Esprimoj (Zonderman) 16.- F.
Gebonden stal (Faulhober) 11,- 	 F.

MENDU CE
Flandra Esp. Instituto, Blankenbergse steenweg 72, Brugge
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ta konc coj estas la plej ppoÇItaj

kaj la SERVOJ la plej peRsor j CE

no estas la sekReto
aE Cia Rapiaega pROCRESo

Asocia sidejo : ROESELARE
Noordstraat, 38 Belgujo

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

St BeR11a12ôse SteellWe , 631 hoB0ke11
Vltpaloj - spequtoj - „ SECURIt " VItRO
kotoRlciltaj vitoj
aluminiaj senniastikaj stangoj pOR
kupoloj
vitno-cemento pop tlltVitPa-kOilstpllajOj
mastiko

t€le$oon 37.8S.20



manuraktuaajo film() DE BROUWERE
Magdalenastraat, 29, Kortrijk (Belgujo) - Tel. (056) 216 54

W 'J

VIRINAJ BLUZOJ KAJ JUPOJ
" MAGDELEINE "

d ponit\ kvalltmm2ko
la peirektA konÇckcio

ratzRikita cl plej RofAJ svisA] tcksaĵoj
Haveblaj en la bonaj konfekcibutikoj

PRECIPAJ CENTROJ :
Antwerpen : Aalmoezenierstr. 17

Abdijstr. 57
Anselmostr. 17
Nationalestr. 87

Arlon 	: Marché-aux -Légumes 16
Brugge 	 Breidelstr. 8
Brussel 	: Galerie d'lxelles 9

Bd. Anspach 194
Eupen 	:  Kirchstr. 14
Gent 	: Brabantdam 25
Herstal 	: Rue Large Voie 4
Leuven 	:  Bondgenotenlaan 49
Luxembourg : Place de la Gare 67
Roeselare 	: Ooststr. 124
Tournai 	: Rue Royale 75
Turnhout 	 Herentalsstr. 6
Verviers 	: Pont St. Laurent 2

DRUKK. H. DE BAENE-SERCU, DELAPLACESTRAAT. 3, SINT-KRUIS - TEL. 346.36
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