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LA PLEJ JUNA KONGRESANINO
VIZITIS LA INFANKONGRESETON
kaj S-ro G. Debrouwere, prezidanto de Flandra Ligo, fotografis ŝin.
F-ineto Viviane Jaumotte, nepino de
la prezidanto de la L.K.K. kaj filineto
de la Gazetara Sekretario, fiere portas
la insignon de la Kongreso, al kiu ŝi
aliŝïs sub la numero 83.
...

Raporto kaj Pripensoj

Nia 45a Universala Kongreso
(BRUSELO 30 JULIO — 6 AŬGUSTO 1960)
La Komenco.
Evidente ke ni devas komenci per la komenco. Sed kie situas tiu
komenco ? Cu ĝi estas la alveno de la amasoj da kongresanoj en la
akceptejo ? Ĉu la interkonatiĝa vespero ? Aŭ la Solena Inaŭguro ?
Unu afero estas certa : ke por la kunorganizintoj la komenco estis
longe antaŭ tiuj eventoj ! La komenco por ili estis la daŭrigo de streĉa
laborado ... ĝis kelkfoje paroksismo ! Poŝtmarkgluado sur centoj da
kovertoj ; ne unu fojon. Stampado de 11.000 bildkartoj en la lastaj
horoj. La enmeto de la dokumentoj en ^- 1.900 kovertoj ; kun tiuj
kuponoj kaj ne tiuj-ĉi ; ĉe la alia, inverse ktp. La fabrikado de la
ĉapoj por la infanoj kiuj partoprenos la infankongreson. La alportado
de materialoj por la standoj. Kaj respondi kaj skribi ; kaj teletoni ; kaj
kunveni : la kapo devas esti registro ; kaj plendoj ; kaj malhelpoj.
Ripozi ? Estos hodiaŭ malfrue ; kaj morgaŭ tre malfrue. Manĝi ? Ne
nun ... Ho, mi tute forgesis tion Rapidu .. devas esti en ordo ! !
Por la plimulto de la kongresanoj la kongrespalaco mem estis
agrabla surprizo. Bela moderna konstruaĵo, facile atingebla kaj tre
funkcicele ekipita, ĝi tuj pruviĝis esti ideala kongrescentro. En ĝi oni
tuj trovis ĉiujn LKK-anojn kies nomoj tie-ĉi sekvas : M. Jaumotte,
!
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prezidanto ; Gr. Maertens, vicprezidanto ; H. Sielens, vicprezidanto ;
G.C. Fighiera. konstanta kongresa sekretario ; M. Roost, rektoro de
la ISÜ ; R. Jacobs, sekretario : L. De Marré, sekretario ; J. Oleffe.
kasisto : R. Jaumotte, gazetara servo ; S-ino J. Plyson, loĝado ; f-ino
M. Weyn, loĝado : f-ino R. Huysmans, ekskursoj : J. Verstraeten kaj
F. Volders ; membroj. Ankaŭ multaj kunlaborantoj kiuj sinofere kaj
meritplene preparis kaj pritrakis la centojn da detaloj de tiu
mondkunveno ĉeestis por efektivigi la plej streĉan parton de la tuta
jaro : la laboro dum la kongresa semajno en kaj ekster la palaco kaj
ia kunvenejoj.

La interkona Vespero.
La interkona vespero estis la fakta komenciĝo de la kongreso.
Ĝi estis gaja. brua, en atmosfero kiu invitas. Oni serĉis fremdajn
konatuloin ... kaj perdis la siajn ! Kvankam sen programo, ĝi estas
ĉiam sukcesanta ero de kongreso : libereco de parolo, de iro ien kaj
reen. Oni vidas manpremojn, aŭdas kisojn ! Kaj post la fermo de la
salono, oni povis vidi grupetojn vagi tra la urbo ; sur la belega kaj
belege lumigita Granda Placo kaj en stratoj kaj stratetoj.

La Solena Inaŭguro.
Ĉi estas la teoria komenciĝo. Tiu evento ĉiam allogas. Ne sen
kialo ! Ci havas kortuŝajn kaj imponajn momentojn ! Ni gratulu unue.
sed ne ĉefe, pro la muziko. Ci estis tre bela, kaj konforma al la sfero.
Ni citu la nomon de la ludinto : muzika konservatoria profesoro Verrees. Ni ĉiam ĝojas pro la salutoj de oficialaj instancoj : tio ja montras
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ilian interesiĝon pri nia movado. Ni speciale salutis la estintan kronprincon de Serawak : kavaliro Brooke, kiu laŭdire havas amikajn
rilatojn en medioj de regantaj personoj ! Cu baldaŭ ankaŭ tiaj instancoj estos influataj ? Kun iaj rezultoj ? Ni kompreneble bedaŭris la
foreston (certe kontraü ilia volo) de Profesorej Doktoroj Canuto kaj
Privat.
Post la simpatia hora saluto de la multnombraj partoprenantoj de
la 5a infankongreseto. al kiu la prezidanto varme bondeziris nome de
la " granda " kongreso, Sinjoro Achilles Van Acker, eksĉefministro.
faris Flandralingve tre simpatian alparolon esprimante sian fidon en
nia neŭtrala lingvo same kiel en nia tuta movado. Li bedaŭris ke aliaj
aŭtoritatuloj ne povis partopreni en la kongreso pro la Kongokrizo kiu
okupis ĉiujn seninterrompe. S-ro Sielens tuj tradukis la aplaüditan
paroladon. S-ro V.A. estis la sola ne-esperantista eminentulo kiu vidis
oarton de la kongreso ... Kaj ankoraŭ ... li estis jam for kiam Prof.
Lapenna komencis sian rimarkindan paroladon. La longa, riĉa, variega
kongreso restis fermita en sia kadro. La ekstera mondo ne spertis la
solvon de la lingva problemo kaj do plu pensos ke tiu problemo restas
nesolvita.
La longa sinsekvo de landaj reprezentantoj estas ankaü kelkfoje
impona. jen tiu el Ameriko ; tiel malproksime ; jen tiu el Oriento
ankaŭ el tiu fora regiono ! S-ino Datoe Toemengoeng el Lndonezio ; el
malproksima Oriento : el Nov-Zelando, niaj antipodoj ! La penso ke
ili venis el tiel malproksime por esti kelkajn tagojn kun ni. por kune
studi. priparoli, interamikiĝi, por atesti ke en la aliaj partoj de la
mondo estas samideanoj, ĉio tio fierigas nin, inspiras nin, kuraĝigas
nin, emociigas nin. Sed la Bulgaro tro longtempe (devis ?) parolis.
Lech-Walter tre sprite parolis kaj nur la Irlandano estis vere stulta
en sia alparolo.
La plej bela, la apogeo de tiu kunvenego estis sen ebla kontraŭ
diro. la " fest "parolado de Prof. Dr. Ivo Lapenna. Bela laŭ formo kaj
indeoriĉa laŭ enhavo. Li estas ne nur organizanta kapo sed ankaŭ
pensanta kapo : kaj movado bezonas unualoke pensantajn kapojn ".
Tio estas mia konvinko. Movado mortas se ĝi ne havas pensantan
kapon. Karaj gesamideanoj ; nia movado estas kultura movado kaj ĝi
havas ideologion ! ! Tio eble ne estas ĉiam klara al vi ? Ni devas elprofundigi kaj klarigi ĝin. Tiel ni formos konvikitajn esperantistojn. Al
tiu plej grava tasko jungis sin kelkaj. Ankaŭ ĉefe Dr. Lapenna.
Ie vi certe legos (devos legi !) tiun paroladon. Tamen, jen kelkaj
eroj : "... tiu kontraüaĵo inter la progresintaj materiaj-ekonomiaj fortoj
" kaj la postrestintaj politikaj formoj de kunvivado prezentas la fundamentan antagonismon de nia epoko. Ne estas hodiaŭ la vastaj maroj.
" nek la plej krutaj kaj altaj montoĉenoj ... sed estas unuflanke la arte
" konstruitaj obstakloj de politikaj limoj kaj, aliflanke, la lingvaj baroj.
" tiuj muregoj, kiuj disigas la homojn unuj de la aliaj ... kiuj rekte
" minacas plej serioze eĉ la pluan ekzistadon mem de la homaro kiel tia.
oni provis solvi la mondaferojn ankaŭ alimaniere, precipe
per traktadoj sur la t.n. altaj kaj plej altaj niveloj, sed malmulto estis
" kaj estas farata por interkompreniĝo sur la nivelo la plej malalta, sed
-
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F-ino M. Boulton, la fama verkistino,
kaj Sro Roose F., la redaktoro kaj
rcccnzanto priparolas verŝajne iun gravan poezian verkaĵon, antaŭ la enirejo
de la kongresa akceptejo kaj kun la
panoramo de Bruselo ĉe siaj piedoj.
Esperantistoj ĝuas rabaton.

plej grava nivelo. de la ordinaraj homoj. Oni lanĉis formulojn de tia
aï' alia kunekzistado : paca, aktiva ... sed oni ne pretis cedi eĉ
ereton de la absoluta ŝtata suvereneco. nek de la akiritaj pozicioj.
" Ĉiam te rn is kaj temas nur pri la kunekzstado de la ŝtatoj kaj multe
malpli, aŭ eĉ neniom pri la amika, paca kunvivado de la popoloj
La kakofonio, kiu anstataŭis la harmonion en la muziko, la
" deformitaj linioj en la pentrajoj kaj skulptajoj reflektas nur la konfuzon de tiu nuntempa homaro, kiu vivas kun unu piedo en abundo
kaj brilaj perspektivoj de plia materia bonstato, kaj kun la alia piedo
troviĝas sur la rando de abismo.
La paroladinto konstatis ankaŭ la malsukceson de multaj movadoj
kun internaciisma tendenco kaj. esplorante la kaŭzon de tiu malsukceso, li kun fera logiko demonstras ke internaciismo ne estas ebla sen
lingvo komune homa : " ... interkompreniĝi oni povas ankaŭ per nacia
lingvo, eĉ per gestoj kaj signoj. Sed estas esenca diferenco el vidpunkto de internaciismo kiu lingvo estas uzata. La instrumento utiligata por iu celo devas esti konforma precize al la bezonoj de la celo."
Karaj gelegantoj, metu bone tiun rezonadon en la kapo ! Ĉar se al
eksterstarantoj vi tutsimple diros ke iu internaciisma movado ne sukcesis por 1a fakto ke ĝi ne uzis la internacian lingvon ,ili povos vin
konsideri ŝovinistaj. Sed la supra argumento estas valida. Kaj ankaŭ
tiu-ĉi argument° ke ne-valortakso de internacia lingvo, aŭ malinteresiĝo pri ĝi montras klare ke la koncerna(j) persono(j) ne havas la
veran internacian spiriton, ke ili ne staras supernacie, ke ili allasas ian
nacian superregon.

.. .
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Ĉe la " Informoj " dejoris gvidistino de la urbo Bruselo kun membroj de la Brusela grupo inter kiuj precipe s-roj Jacobs kaj Jirousek ;
dum ĉe la sekcio " Ekskursoj " devis tre streĉe labori f-ino Huysmans
kun s-roj de Cuyper, Van Herck, Castel, J. Piron. Dekrom kaj aliaj.
Aparta stando por la loĝado estis prizorgita de s-inoj Plyson kaj
Weyn kaj de s-ro Nanquette. En la poŝtoficejo dejoris du esperantistoj.
Ĉe la alia enirejo, en la vasta sekcio " Dokumentoj kaj kaso
tuta taĉmento devis labori ĝis la lasta tago, sub gvido de s-roj Fighiera,
Oleffe kaj Van Eynde, inter kiuj ni hazarde citas ges-rojn Bernaerts,
Enzlin, Staes, Van Eynde, Obozinski, Isaacson, Lecat, Balleux, Van
der Stempel, Kestens, De Backer, Moriamé, Geers, Groverman ..
kaj aliaj.
Aliflanke en speciala oficejo funkciis la gazetara servo kiu por
la Belga gazetaro -- estis tre bone prizorgita dum la tuta tempo de
s-ro R. Jaumotte, diligente helpata de s-ino M. De Marré kaj de
f-ino Oleffe.
.

La hongreso kaj Bruselo.
Se ni prave fieras pri tia manifestacio kia la kongreso, ni tamen
povus atendi ke ĝia propaganda ebleco estus ankaŭ tre granda. Nu,
tio estis tieĉi tute ne la kazo. Eĉ nia kongreso, tiom impona, perdigas
en la grandurbo Bruselo ; despli ĉar la lokaj aŭtoritatuloj montris
neniajn interesiĝon nek konsideron. Eĉ ne oficiala ; akcepto ! Dum ke,
mi ne scias kiom da, stultaj kongresetoj ĝuas ian oficialan rekonon en
palpebla maniero, por nia grandioza kultura kaj porhomara laborado :
nenio ! La sama ĉe la loka gazetaro, kiu, ĉar de la ĉefurbo, estas nature
de la plej grava. Oni povas legi ĉiutage, sur la unua paĝo, raporton pri
iu preskaŭ ignorata kaj tre malmulte ĉeestata manifestacio ; sed nin ili
ne vidas kaj ne volas koni. En tiu-ĉi lando por ekhavi konsideron, oni
devas esti subtenata Cu de la politiko Cu de la potenca financo. La t.n.
akcepton en Hoeilaert ni nomu laŭ ke ĝi estis en vero : ekskurso kaj
komerco. Feliĉe ke personoj kiel S-ro Jaumotte — kiu faris ĉion eblan
— ne lasas sin malkuraĝigi. Sed badaŭrinda ĝi estas. Ni scias kiom
valoras la paroloj de ĉiuj tiuj oficialuloj kiuj blekas pri altaj idealoj, la
bonfarto de la homaro kaj similaj aferoj. Ŝajno. trompo, hipokriteco.
Diversaj Kongresaranĝoj.
Sub la konstanta gvidado de la prezidanto. de la du vicprezidantoj
kaj de la KKS glate funkciis multaj servoj dum la tuta daŭro de la
kongreso.
Tuj ĉe la granda enirejo troviĝis la rendevua tabulo laŭ nova
bonega koncepto, kun kiel konstanta dejorantino F-ino E. Van der
Weken, kiu ankaŭ prizorgis la leterservon kaj ... la perditajn objektojn. (grava servo ! )
Surprizo estis la multaj, klaraj, modernaj tabuloj kaj indikiloj en
l a granda halo kaj en la diversaj koridoroj, laboro de S-roj Verstraeten, Montmirail, Schellekens, Andries kaj Hendrickx.
,
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S-anino Datoe Toemoenggoeng Chailand Sj cl Indonezio kaj Sro T. Sekej
kun Dirk Maertens antaŭ la kongresejo.

Infanoj de S-anoj Roose kaj Maertens
ripozas en la parko antaŭ la kongresejo. Kvankam la kongreso jam finis,
ili ne jam formetis la belan ĉapelon.

La librestandon bonege prizorgis s-ro R. Iserentant, direktoro de
la " Flanclra Esperanto - Instituto " kaj helpis lin en la vendado la
Bruĝaj gegrupanoj R. Martens, Roose kaj f-inoj A. Van Wezel kaj
C. Lefevere. Helpis ankaŭ la Gentaj f-ino Terrijn kaj s-ro De Boes.
S-ro G. Van den Bossche estis la dejoranto de " Belga Esperanto Instituto ". Oni tre multe vendis.
La foto-ekspozicio, organizita de s-ro De Brouwere el Kortrijk.
estis komenco en tiu speco. Ĝi donis impreson ne de ekspozicio, sed de
ornamajo de tiu vendejosalono. Oni tamen daŭrigu sur tiu vojo ĉar estis
kelkaj vere belegaj fotoj.
La sendo de la Germanoj kun la diskoj havis ankaŭ sukceson ;
sed ili tiom da fojoj aŭdigis tiun muzikon ke mi preskaŭ deziris neniam
plu aüdi tiujn esperantlingvajn kantojn, kvankam helaj. Nun, monaton
oost la kongreso, mi reludigas tiujn diskojn !
La filmoj pri Bruĝo, Oostende, la kasteloj en Belgujo ktp., prizorgita] de la Antverpena, Brua kaj Brusela grupoj estis belaj ; la
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elparolo estis klara. Tre multaj kongresanoj vizitis la prezentadojn.
En la kinejo deĵoris tre akurate s-roj Van Eynde, Montmirail, Hendrickx kaj Van Dessel.
En la salono antaŭ tiu de la libraj, oni povis aüdi konstantan, sen
haltan babiladon. Ĝi estis la stando de la bildkartoj kun s-inoj Jaumotte, Vermuyten, Volders-Van der Mast, f-inoj M. Jacobs kaj Brack.
Ne mirinde ke ili jam tagojn antaŭ la fino de la kongreso forvendis la
milojn kaj milojn da kartoj. Tiuj personoj devus esti en ĉiuj kongresoj
la Konstantaj Kongresaj Kartovendistinoj ! En la sama salono prizorgis
s-ro Schellekens la vendon de la kongresfotoj ; jam ek de la dua tago.

HET WELGEKENDE
MAGAZIJN VOOR MODERNE HERENKLEb NG

GROTE KEUS
IN GEREDE KLEDING
ROSTUMEN

La Internacia Somera Universitato.
Estis ok prelegoj. La temaro tre varia ; io por ĉies gusto ! Ĝenerale
ili estis tre multe ĉeestataj. Sed kelkfoje tro malfrue komenciĝis ! Mi
demandas al mi kial ? Tio estis tre ĝena rilate al la prelego de
T. Sekelj. Mi ĉeestis kvin. Nia mondvojaĝanto parolis pri " Yoga ".
Ĝi estis tre interesa sed mi ne komprenis lian konkludon kiam li diris
ke ĝi ne taŭgas por okcidentanoj ĉar tiuj lastaj havas tute aliajn vivkondiĉojn. Post atenta aCiskultado al lia prelego mi havis la impreson
ke la okcidentanoj povus pli bone toleri siajn vivkondiĉojn se ili adoptus tiun Hindan vivmanieron.
Mi tre ĝuis la altan sciencan nivelon de la prelego de Prof. Collinson pri " Toponimio ". Prave la paroladinto ofte diris, en rilato kun
68
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La Infankongreso.
Ĝia sukceso estis senprecedenca : 87 geknaboj de 10 nacioj. Estis
bonega ideo venigi ilin sur la podia dum la solena inaŭguro. La
" adopta patreco " (iniciita de S-ro Jaumotte) estis grandega sukceso
kaj ebligis la alvenon el landoj el kiuj tio estis ne ebla. Kompreneble ke la kunvivado dum tuta semajno de tia grupo — kun tiom da
diversaj karaktero, edukiteco, vivkoncepto ktp. — metas la organizantojn antaŭ tre seriozaj problemoj. Ni ne sufiĉe povas danki S-finon
Jacobs kaj aliajn. Tiu infankongreso akceptis la grandan kongreson
dum merkredo, posttagmeze. La gepatroj de tiuj infanoj devas scii ke
estas ne eble aranĝi pli bonan programon ol estis nun farita se antaŭ
la kongreso tiuj infanoj ne estas preparitaj. Ankaŭ mi batas sur mia
brusto kaj diras " mea culpa ". Mi ne volas diri ke tiu akcepto ne estis
bona aŭ ĉarma, tute ne ; sed ĝi povas esti ankoraŭ multe pli bona se la
gepatroj longe antaŭe instruas ion al siaj infanoj. Dum la ferma kunsido S-ro Jaumotte raportis pri tiu kongreseto. Mi volas aldoni ion.
Devas esti sufiĉe substrekata la idea flanko de la afero. Cu vi bone
konscias, karaj gekongresanoj, ke tie okazis io unika kaj io tute nova
en la mondhistorio ? Ke infanoj, de tiom da nacioj, libere, sen malhelpo.
sen antaüjuĝo, interparolis kaj interamikiĝis ! Sub influo de UNESCO
oni revizias la programojn en la lernejoj kaj oni devigas instrui pli en
supernacia spirito tiel ke oni eĉ ŝanĝas lernolibrojn. Sed kie tiu supernacia spirito kaj eduko pli bone efektiviĝas ol ĉe ni ? ! Ankaü tion
multaj oficialaj personoj kaj instancoj devus ne nur scii, sed konstati.

-

RABATO POR ESPERANTTSTOJ

klarigo de iu loknomo : " Ŝajnas ; verŝajne ; pavas esti ; eble ... •
Efektive multo en tiu branĉo estas ankoraŭ ne certa. Precipe interesis
nin la klarigo pri multaj Flandraj loknornoj. Mi havis poste la okazon
atentigi lin pri tio ke la nomo Brugge preskaü certe ne venas de
" brug " (= ponto) sed de la Norvega " Brygjja " (= elŝipiĝejo) (estus tro longe detali tie-ĉi la historiajn argumentojn). Kaj tio estas fakte
ne en kontraŭdiro, male, harmonias el historia realeco, kun la signifo
de antikv-germana " brugio " = loko kie estas ŝtuparo por trairi akvon.
La parolado de G. Waringhien estis ne nur tre interesa sed ankaŭ
uinda. Li parolis fakte pri tri Flandroj kiuj verkis Franclingve
E. Verhaeren ; Ch. De Coster ; M. Materlinck. G.W. havas la naturan
kapablon revivigi. Kiam li laŭtlegas literaturajn pecojn, lia voĉo estas
varma kaj sentoplena. Ni ankaŭ jam de longa tempo scias ke li bonege
kapablas traduki. Legu nur liajn tradukojn de Verlaine k.a. en " La
Nica Literatura Revuo ". Kelkajn aliajn Flandrojn li menciis. Multaj
Flandroj ne ŝatas tiujn aŭtorojn pro (kultur)politikaj kialoj. Sed ĝi
estas fakte ke kiel literaturistoj kaj artistoj ili meritas esti konataj.
Por la prelego de Dr. Lapenna la alfluo estis granda. Ĉirkaŭ la l0a h.,
kiam la antaŭa prelego ankoraŭ okazis, komencis la invado de la salonego. Povas esti ke ne nur la oratoro sed ankaŭ la temo trovis pli
grandan interesiĝon. Kaj ankaŭ por la historistoj estis interesa peco !
La parolado de Dr. Juan Regulo Perez pri la komercaj rilatoj inter la
Kanariaj insuloj kaj Flandrujo. Fakte te rn is pri tiu komerco en la
16a jarcento, laŭ la tiutempa mondhaveno Antverpeno. Tial la titolo
estis iom erariga. Antverpeno estis unu de la kvar ĉefaj urboj de la
Dukolando Brabanto. Tiu urbo apartenis al la Gra f olando Flandrujo
nur de 1357 ĝis 1406. Mi atendis ankaŭ kelkajn (certe malmultajn)
sciigojn pri tiu komerco kun Flandrujo dum la 15a jarcento. Dr. J. Regulo sendube metis " Flandrujo " ĉar Antwerpen situas en la Flandra
parto de Belgujo. Por esti rigore ĝusta ni devas detali ke Flandra
Belgujo fakte konsistas el parto de Flandrujo, parto de Brabanto kaj
parto de Limburgo ; de kiuj tri landoj nuntempe estas ankaŭ parto en
la hodiaŭa ŝtato Nederlando. Cetere la prelego estis ankaŭ plej interesa Paroladis plie Kur. Stop-Bowitz pri la eŭropa angilo ; Prof. Dr.
M. Roost, de la universitato de Bruselo, kaj kiu estis rektoro de la
I.S.U., pri la juraj problemoj en rilato kun la atoma energio ; H. L.
Elvin pri la Angla edukado ; Franck Merrick pri Esperantaj kantoj ;
!
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LA LKK-PREZIDANTO
dum la inaûguro de la infankungreseto

lnĝ. Oton Pancer pri la vivo de vilaĝanoj. Mi nun esperas ke tiuj
orelegoj estos en aparta broŝuro eldonataj. Sed mi ne devas multe
esperi se mi konstatas ke la du antaŭauj tiaj eldonoj (tamen jam tute
ne freŝdataj) estas ankoraŭ ne elĉerpitaj. Kaj tion mi ne komprenas
se aliflanke mi vidas ke la ISU mem estis multe vizitataj. Mi profitas
la okazon por diri ke la broŝuro kun la ISU-prelegoj de Malmö estas
nun havebla por nur du ŝilingoj !
La Belga Vespero.
Naŭ tagojn antaŭ la komenciĝo de la kongreso, S-ro Jaumotte
diris ke li rimarkis ke estis nenio sur la programo por la dimanĉa
vespero. Kaj kun lia konata humoreca sento. li aldonis ke tamen
ankaŭ en Bruselo povas pluvi, eĉ dimanĉ.vespere. Do li tuj havis la
ideon pri iu Belga. informa kunveno. La prezidanto, vic-prezidanto kaj
sekretario de la du ligoj sidus sur podio kaj respondus demandojn pri
nia lando. Vi konstatas la irnprovizecon de tiu kunveno ! Tamen ni
havis planon. Post enkonduko de S-ro Jaumotte paroladus mallonge
Drs. F. Roose pri la historio de nia lando. Poste ni montrus lumhildojn
pri la diversaj aspektoj de nia lando. Kaj poste ankoraü se montriĝus
dezirinde mi, parolus iom pri kelkaj Belgaj tipoj kiuj famiĝis kaj ludis
gravan rolon en la eksterlando. Do, ni ne plu timis alfronti la publikon.
Kio fakte okazis ? Ke post la enkonduko de la kongresa prezidanto
komenciĝis tuj la demandoj kiuj estis tiel multaj ke ili plenigis la vesDeron. Kaj ĉiu montris sian plenan kontentecon. Unu demando estis ne
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respondata ĉar ni ne sukcesis kapti kion la demandinto ĝuste volis kaj
ankaŭ ĉar ni havis la impreson ke li volis debaton. Sed ĉar eble kelkaj
legantoj volus scii respondon, jen mi donas ĝin. Ternis pri la nomo :
Belgo ". Tiu nomo aperis unuafoje iom antaŭ Kristo per J. Cezaro kiu
per ĝi volis nomi la nordan parton de Gallujo kaj kiu entenis multajn
tre diversajn gentojn. (Morinoj ; Menapianoj ktp. ktp.) Poste tiu nomo
tute malaperis kaj reaperis nur en la 16a jarcento. Estis la humanistoj
(tiui kleruloj kiuj studadis la antikvon) kiuj re-uzis ĝin. Kaj tiam ĝi
estis la nomo por indiki la landojn kiuj nun konsistigas Belgujon kaj
Nederlandon. Tiu nomo estis uzata nur de tiuj intelektuloj, ne de la
regantoj. Ekzemple, imperiestro Karlo Va devis nomi sin : Grafo de
Flandrujo, Duko de Brabanto, ktp. ktp. La unua reganto kiu uzis
kolektivan titolon estis ArkiDuko Alberto (1598-1621) : " Princeps
Belgarum " kaj en la ideo ili havis ĉiujn la " malaltajn landojn apud la
maro ", kvankam en realo li regis nur la sudajn, proksimume la nunan
Belgujon. pro la disiĝo kiu okazis fine de la 16a jarcento.
Ni pensas. kaj ni esperas ke tiu aranĝo inspiros sekvontajn kongreskomitatojn por prezenti samajn inforrnkunvenojn je intenco de la
eksterlandanoj.
La Sekciaj Kunvenoj.

Okazis du sekciaj kunvenoj : I) Esperanto en la lernejoj ; 2) Kontrihuo de Esperanto al la granda projekto de UNESCO " OrientoOkcidento ". Nur la unuan mi ĉeestis. Ĝi estis multe vizitata. Antaŭ la
komenco, ni ricevis ses-grandformatpaĝan dokumenton kun rezultoj
cle la enketo farita de CED.
La " Centro de Esploro kaj Dokumentado " estas kreitajo de
Dr. Lapenna. Ni tuj diru ke ĝi estas ege bezonata kaj ke ĝi laboras
plej serioze kaj laŭ scienca plano. Ĝi havas stabon de fidelaj kaj
kompetentaj kunlaborantoj. Nu, kiam estis la vico al la Franca reprezentanto por raporti pri stato de nia lingvo en la Francaj lernejoj, ni
foje rigardis en la dokumento kaj trovis tie liston de 49 lernejoj en
kiuj E-o. estas instruata. Sed S-ro Ribot deklaris ke almenaŭ 300 paroladoj estis en lernejoj faritaj kaj ke, sekve de tio, ĉirkaŭ 100 kursoj
estis donitaj ! Do, granda nekompleteco de la dokumento. Venis ankaŭ
la Jugo-Slava reprezentantino. Laŭ la dokumento : 16 lernejoj, kun
Esj.-kurso. Sed, laŭ la reprezentantino : cent dudek ses lernejoj ! ! Kaj
tiel plu ! En la dokumento troviĝas flanke de la nomo de la lernejoj.
indikoj pri jes aŭ ne oficialeco de la kurso, nombro de lernantoj. tipo
de lernejo ktp. Sen ke oni pri tio parolis en la kunveno, mi malkovris
eraron. Mi do pensas ke enŝteliĝis tie multaj eraroj. Do, en kiu •grado
tiu dokumento estas ankoraŭ utila kaj uzebla ? Tio ne estas kulpigo de
Dr. L. aŭ de liaj kunlaborantoj. Ili ne povas labori laü alia maniero ol
ke ili nun faras. Sed tio montras ke oni estas kompatinda se oni dependas de la informoj de la esperantista amaso ! Ŝajnas ke CED planas
dokumenton pri la vivo kaj laboro de la esperantaj grupoj. Tio estos
io belega ' almenaŭ se estas la grupoj mem kiuj devos doni la infor-;
mojn ! (kaj mi ne vidas alian eblecon) Oni havos bildon de kio devus
.
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EL « KURIOZA OKAZAJO

de Goldoni

esti. Kaj CED sendu tiam, ne-antaŭvidite, inspektoron por kontroli !
Pri nia lando, nur unu mencio en la dokumento kaj ne raporto. Tamen
estas en niaj ligoj kelkaj instruistoj kaj profesoroj. Kial ili nenion
sciigas al sia liga sekretario ? En kelkaj landoj oni laboras kaj progresas tre serioze : Nederlando, Polujo, i.a. Ekzistas projekto de " Interŝtata Konvencio " al kiu pluraj landoj ŝajnas favoraj : enkonduki
csperanton se aliaj landoj ankaŭ faras ĝin.
En la dua sekcio oni konsideris kio estas jam farita : prelegoj,
la libro " Nepalo malfermas la pordon " ; tradukoj de okcidentaj verkoj
en orientajn lingvojn pere de esperanto. Mi ne scias ĉu oni menciis la
vojaĝon de F-ino joŝiko Kajino kaj de S-ro Itoo ? Ia rezolucio rekomendas daŭrigon kaj interŝanĝon de sonbendoj kaj de paroladantoj.
La Akademio de Esperanto pritraktas la problemon -ata -ita.

Sidis sur la podio la akademianoj. Ĉiuj gravuloj, kompetentuloj.
certe ! Sed ne ĉiuj pri lingvaj aferoj ! Enkondukis la debaton la Prez.
Inĝ. Isbrücker. Lia parolado estis poste disdonata. Ankaŭ li, kiel
preskaü ĉiuj polemikantoj. batas sin je Zamenhof. Kiel la Kristanoj
de diversaj eklezioj mortfrapas unu la aliajn per la Sankta Skribo
tiel ambaŭ partioj mortfrapas reciproke per citajoj de la majstro.
Temas pri tio-ĉi : kiam oni volas diri ke, en pasinta tempo, al iu ait io
okazis io, ĉu oni devas meti ĝi, li, ŝi estis -ita aŭ estis -ata ? En niaj
regionoj ĉiuj diros : kompreneble " estis -ata " ; ĉar la alia formo
signifas ke en tiu pasinta tempo ĝi ne plu okazis" sed jam estis okazinta. Tiel ni lernis en la kurso. Ne, diras ne malmultaj, " estis -ita " vi
devas skribi ; as ata signifas daŭron, ne-finitecon, kaj se vi volas difini
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ke la ago jam finis vi do uzu " estis-ita ". Tiel G.W., en sia cetere
majstra libro " Lingvo kaj Vivo " (eldono Stafeto ; recenzita en tiu-ĉi
revuo) komprenas la frazon ke " iu estis renversata de veturilo " tiel,
ke la veturilo daŭre kaj ree (senfine ? !) renversas lin.
Absurdajo ! Sed homoj kiuj tro ekskluzive teorie rezonas, venas
ofte al tiaj sensencajoj. Tiuj lastaj estas nun nomataj la " aspektuloj ".
Post Isbrücker parolis Prof. Collinson kiu opinias ke estas tre
danĝere enkonduki " aspektojn " en la konjugacioj. Ni notu ke Collinson estas fama filologo.
Tiam Prof. Lapenna defendis la tezon de la aspektoj. Li multe,
multe tro longe parolis. Kuratoro Stop-Bowitz kontraŭargumentis.
S-ro Pragano parolis ankait en kontraŭa senco. Poste Prof. Waringhien havis la parolvicon. Li estas senegala erudiciulo. Lia interveno
estis aŭtoritata kaj impresa. Li metis la esperantistojn antaŭ sia respondeco. Li diris ke grava danĝero de ne-plu-unueco en la lingvo-uzo
minacas, kaj li demandis ĉu ni decidos daŭrigi la lingvon de Zamenhof
aü ne. Kvankam impona ?, mi ne povas ne diri ke mi opinias ĝin sofista
kaj paradoksa. Mi ekzemple miras ke personoj kiuj tiel rigore tenas
sin al la fundamento, uzas la malaprobitan -io anstataŭ la fundamentan
-ujo por la landnomoj. Due : vole aŭ nevole la lingvo de Zamenhof
ŝanĝiĝis iomete ekz. en pli-uzo de kelkaj afiksoj kaj malpli-uzo de
aliaj. Trie. Zamenhof certe uzis la participojn laŭ la koncepto de la
aspektuloj (Tion G.W. nerefuteble pruvis en la citita verko) sed oni
ne trovas tian devigan uzon en la Fundamento ! Kaj ŝanĝo, se dezirinda kaj se ne kontraŭa al la fundamento, estas permesata. Mi formulus mian opinion, kiu ne estas tiu de filologo, (do senvalora ?) tiel :
verboj estas konjugaciataj en tempoj. El la naturo de la afero mem,
" tiuj tempcformoj donas nur tempojn kaj nenion alian. Se en konjugacio oni aldonas aspektojn, oni aldonas ion al konjugacioj frem• dan. La frazo : la sepan de majo la rezolucio estis akceptata " , signifas ke en tiu dato la akcepto okazis : kaj se vi subkomprenus, pro
tiu -ata, ke ne finiĝis en tiu dato, tiam la persono dirus tute nature
• ne la sepan, sed la okan aŭ iun postan daton. " Plej trafe S-ro Jung
montris la absurdecon de la aspekta sistemo per kelkaj ekzemploj. Sed,
kompreneble. estis jam tiel malfrue ke S-roj Lapenna kaj Waringhien
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La Kongresanoj, fotografitaj tuj post la Solena Malferma K ur la ŝtuparo de la Kongrespalaco, flanke de la ĉefa enirejo.

devis foriri ; kaj do ni ne scias kion ili estus eventuale respondintaj.
Ankaŭ ekestis jam iom da bruo. tiel ke mi, kaj verŝajne ankaŭ aliaj.
ne plu tre bone komprenis s-ron Jung. Tie-ĉi sekvas liaj tri ekzemploj,
eble ne tute laŭliteraj. 1) Te rn is pri iu ĉambro de kiu " ĉiuj fenestroj
estis fermitaj " kaj do (por aerumi ?) " ĉiuj estis malfermitaj "(!) Jes.
ni ne povas uzi -ataj, por indiki finitecon(!) 2) Te rn is pri kongresanoj
kiu; eniris salonon kie ili estis regalitaj kaj poste eliris tiun lokon kie
ili estis regalitaj. Dufoje, sensence, -itaj ; kie evidente la unuan fojon
devas stari -ataj. 3) La trian mi bone povis noti. Hazarde S-ro Jung
publikigis tiun en " Heroldo " kaj ne la aliajn. " Sur la strato kuris
viro ; liaj kruroj estis forŝiritaj de bombo " (!!). La rezulto de ĉio-tio ?
Ke ekregas konfuziĝo ! Feliĉe, kiel S-ro Jung akcentis, ke en tre multaj
kazoj ne gravas kiu participo estas uzata. Ne plu restis tempo por lasi
aŭdigi sin la " vox populi esperantistici ". Tio vekis indigniĝon ĉe
kelkaj ; kaj ekster la muroj la diskutado estis forte daŭrigata.
La Ekskursoj de la Jaŭdo.
Estis du ekskursoj. LInu al Waterloo, Charleroi (kie la urbestro
akceptis;, Ardenoj kaj la valo de la Mozo. Sajnas ke okazis sufiĉe
76

granda malfruiĝo ĉar oni volis montri tro al la grupo de ĉirkaŭ
160 personoj. Speciala vagonaro veturigis 440 personojn al Brugge.
Fakte ne tion, ĉar kelkaj venis tro malfrue en la Brusela stacidomo
kaj devis preni sekvintan. vagonaron. Dum la vojaĝo ĉiu ricevis folion
sur kiu li (ŝi) devis indiki preferon por mallonga vizito kun muzeo aü
boatveturo, air tre longa vizito sen muzeo nek boato. Estis tri kategorioj. Ekster la Brua stacidomo la tuta aro estis en grupoj dividata
kaj povis komenciĝa gvidado.
Kiuj elektis la plej longan viziton komencis jam en la stacidomo
mem kaj ricevis detalan historian klarigon pri la urbo. Ĉiuj devis esti
sur la burgo-placo je 11.45 h. por la akcepto en la urbdono. Ĉiuj
kolektiĝis en la granda Gotika salonego dum ke malgranda grupo
(" eminentuloj " !) estis akceptata en la skahena salono. Tiu lasta akcepto iom malsukcesis. Efektive devis esti tie personoj kiel Dr. Solzhacher, Stop-Bowitz k.a. Sed pro la longo atendado al la boatoj, tiuj
venis tro malfrue, do ne ĉeestis. Drs. Roose alparolis la urbestron kiu
poste respondis : Nome de la fremduloj parolis S-ro Minnaja. Ankaŭ
S-ro Debrouwere, prezidanto de Flandra Ligo, kaj S-ro Poupeye,
parolis. Poste la grupeto iris al la Gotika salonego kie estis
nur " aüdeblajo " j, neniu " gusteblajo ". Parolis denove S-ro Roo77

se. nunjara prezidanto de la Komitato Bruĝa de la du grupoj. kaj la
urbestro. Intertempe sonorilarkoncerto aŭdiĝis je nia intenco. Ni povis
konstati ke Brugge estas urbo kie svarmas la turistoj duni la tuta somero kaj kie okazos multaj kongresoj. Tagmeze. en la ornamitaj haloj, la
partoprenantoj ĝuis Brueghelecan tagmanĝon. Servistoj en 16jarcenta
kostumo kaj muzikistoj idem. Biero tiom kiom oni volis, en speciala pokalo. kiun oni povis gardi kiel memorajon. Nur du ombroj je tiu tre
bone sukcesinta restado en Brugge : ĉe du tabloj la malfrue envenintoj
ne ricevis sufiĉe da manĝaĵo ; kaj estis en la lastaj tagoj tiom da enskriboj ke ne estis sufiĉe da pokaloj. Oni demandis tra la mikrofono ke oni
kunportu po familio nur unu pokalon ; sed kelkaj ne faris tion. Por
estontaj kongresoj oni eble pripensu ne plu akcepti enskribojn, por
granda ekskurso, post iu fiksita dato.
Je la 15a, la grupego iris al Oostende, la marbordo. Sufiĉe lacaj,
ili vespere reatingis Bruselon. Ni aldonu ke la kondukistoj de la boatoj
donis unuafoje la klarigojn en Esperanto. Estis tradukita la teksto
kiun ili kutimas eldiri.
En la du ekskursoj denove aro da gesamideanoj metis sin je
dispono kaj faris bonegan laboron. Ekskursestrino F-ino Huysmans
akompanis al la Ardenoj. Ŝi gvidis ankaŭ la postkongreson en Germanujo. S-ro Georges De Cuyper gvidis la parton de Charleroi. En
Brugge estis f-ino Marie-Louise Roose kaj s-ro A. Dumarey kiuj donis
klarigon en la muzeo. Gvidis en la urbo : s-ino Henriette Roose-De
Kersgieter, f-inoj Yvonne Poupeye kaj Willems, s-roj Roose, Martens,
Poupeye, De Mol, Hendrickx, Iserentant. Samideano De Bruyne zorgis
pri la vagonaro. Speciala kurseto estis antaŭe donita de s-ro Roose.
Vendredaj Ekskursoj.
Okazis posttagmeze ekskurso al Antverpeno sub gvido de s-ro
Jaumotte. kiu donis ĉiujn eblajn klarigojn en la centra stacidomo. en
la Rubensdomo, la Verda Placo, la urbdomo kaj sur la ŝipo dum la
Skeldoveturado. Li estis akompanata de s-roj Verstraeten, Vermuyten,
De Marré, Balleux, Jan Jacobs kaj s-ino Bernaerts.
Ankaŭ al Gent ekskursis grupo de kongresanoj sub gvidado de
f-ino Terrijn kaj s-ro De Boes. Ili ricevis bonan superrigardon pri tiu
historie kaj ekonomie interesega urbo.
En Lieĝo s-roj Bruno Denoël kaj M. Lemme helpis kaj kondukis
la partoprenantojn de la postkongreso.
Teatra Vespero.
Plej granda laüdo ! Tiuj Jugoslavaj gesamideanoj estas veraj
artistoj kaj mi kredas ke nia plej bona trupo de profesiuloj ne
estus pli bone farinta. Ili ludis " Kurioza Okazaĵo " de Goldoni. La
aplaŭdego estis meritita. Bedaŭrinde, bedaŭrinde ke tia prezentado
(kaj la tuta prepara laboro !) estas nur por unu foja ! Kvar tagojn
poste, la sama trupo ludis " La friponaĵoj de Skapeno " de Molière.
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200 personoj ĉeestis kaj egale ĝuis kiel la lundon vespere. Tiun trupon
ni devas ankoraŭ revidi !
La Kongresa Balo.
Kion diri pri ĝi ? Mi bedaŭras ke ne estis devigita malhelkolora
kostumo por doni impreson de ceremonieco. Ŝajnas ankaŭ al mi ke
multaj iom frue foriris. Muziko estis tro laŭta. Kompreneble ke oni
tre bone amuziĝis.
Vizitoj.
Tiun al la muzeo de Belaj Artoj gvidis Dr. Couwenberg por
ĉirkaŭ 70 personoj. Tiujn al la radio-stacio gvidis LKKvicprezidanto
Gr. Maertens. Kie li trovis la tempon ? ! Kaj al la Kongo-muzeo gvidis
S-inoj Staes kaj Jirousek kaj F-ino Obozinski.
Fakkunvenoj.
Estis de la Katolikoj, Framasonoj, Juristoj, Kuracistoj, Universala
Ligo, instruistoj, ĵurnalistoj, blinduloj, rotarianoj, skoltoj (oni ne komprenas ke Esperanto ne estas jam multe pli disvastigita en tiuj medioj) , de la ŝak-amatoroj (ĉu la maĉo kontraŭ Belga grupo okazis ? la
rezulto ?) , de arkitektoj kaj konstruistoj. de la Protestantoj de la
studentoj. de spiritistoj, de veteranoj. de la Liber-ekonomia Movado,
de la militrezistantoj, kaj por ĉiuj oni devis trovi raportanton kaj poste
multobligi la tekston Jes, kelkaj laboradis kaj laboradis, ne viditaj.
malantaŭ pordoj preskaŭ konstante fermitaj. Cu ne S-ino De Marré ?
R. Jaumotte kaj ... ?
Okazis plie " Belarta " kaj " oratora " konkursoj. S-ro Albert
Samijn el Bruselo gajnis du premiojn por tradukita poeziaĵoj. Carlo
Minnaja gajnis la oratoran konkurson kaj do ankaŭ la pokalon kiun
li el la manoj de Dr. Lapenna ricevis kaj ... tuj povis redoni ! Ĉu ne
estus pli bone lasi ĝin al la koncerna persono kontraŭ skriba atesto ke
li donos novan, saman. se li perdus ĝin ?
Aŭtoro de la jaro estis proklamata S-ro T. Sekelj, la homo kiu
starigis esperanto-flagon sur la Akonkagua 1 Ĉu vi deziras detalojn ?
Legu lian libroj pri tiu heroajo.
La Fino.

La Solena fermo estas ĉiam emociiga. Ĉar, ankaŭ se oni spertis
kelkajn malagrablajojn, la belaj momentoj estas tamen superantaj kaj
tiam oni forgesas la unuajn. Envenis de la reĝo respondo al la telegramo sendita. Ni aŭdis la finraportojn kaj multajn dankojn al multaj
personoj pro multaj servoj. Ni aŭdis la rezultatojn de la konkursoj.
Tr e imponaj estas certe la raportoj pri komitato kaj estraro. Imagu
ke la unua kunvenis dum 19 horoj kaj la dua dum 15 horoj. Kelkaj
punktoj estas notindaj. Kotizoj UEAmembreco kaj kongreso plialtiĝos.
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Aperos dua Belarta kajero de UEA kiun redaktos W. Auld. Por
kampanjo en Afriko, kiun faros T. Sekelj, estos disponata sumo de
mil pundoj. Estas la dua jaro ke UEA ne havas deficiton. Preleçvojaĝoj estos depost nun ekskluzive sub aŭspicioj de LIEA. La estraro ja
volas eviti inalagrablaĵojn al la organizantoj de tiaj prelegoj kaj celas
iom garantii indecon.
Universala kongreso '61 okazos en Harrogate (Yorkshire) kaj
la intenco estas ke ĝi prezentiĝos kiel internacia arta festivalo. Kie ĝi
okazos en '62 ? Cu en Ascoli ? (Italujo). En '65 eble en Tokio. Tre
dezirinde ke foje estu en alia kontinento. UEA klopodos aĉeti propran
domon en Rotterdam. Aperos du libroj en serio " Okcidento-Oriento
kaj kredito de 200 pundoj estas disponata por agado en Oriento.
La lastaj momentoj alvenis. Dankvortoj al la LKK ; dankvortoj al
Ja Belgaj esperantistoj ; kaj fine dankvortoj de G.C. Fighiera nome
de la LKK al la prezidanto s-ro Jaumotte kaj transdono de donaco ..
certe utila por prezidanto : martelo ! Liaj voĉo kaj martelo kune certe
nun superregos ankaŭ plej grandan bruon de esperantistoj kiuj ja
fervorege parolas sian lingvon ! (kiu lingvo, tiu sia lingvo ?). Bedaŭrinde ke la solena fermo ne povis okazi en la sama salono de la solena
inaŭguro kie pendis la flago. Ni foje vidis kiel malrapide, ĉe la fino,
la kongresa flago malsupreniris, estis faldata kaj transdonata al la
prezidanto de la venonta kongreso. Kortuŝa momento ! La " Espero
estas tiam kun pli da sento ankoraŭ kantata ... kaj estas ankaŭ la
lastan fojon de tiu semajno ke super la horo ni aŭdas la voĉon de ...
Einar Dahl !
Finita. Jes estis entute bela kaj bona kongreso. Mallonga, amika
akcepto de la kunlaborintoj tuj poste ankoraŭ en la palaco trafe
akcentis tion.
.

TRUSTOPILOJ, TRUSTOPEMULOJ AÛ TRUŜTOPINTOI I
Al ili iras nia ĉies dankemo!

Semajnoj jam forpasis de la solena fermo de nia 45a Universala
Kongreso kaj kelkaj revuoj esperantaj jam raportis pri tiu ĉi jarfesto.
La plej multaj skribas iom of iciale kaj donas detalojn nur teknikajn. Ili ne trovas lokon por multon aldoni pri la atmosfero de la
Kongreso mem ; pri la laboro farita de la organizintoj kaj por danki
tiujn, kiuj tiom multon faris, por ke la Kongreso estu sukceso.
Ke ĝi estis sukceso, ĉiuj atestas ... Kaj se estas plendetoj, ili
ĝenerale ne rilatas la laboron de la organizintoj, sed la mankon de ĉio,
kio estus estinta por la kongresanaro la atesto kaj pruvo ke nia registaro, ke la urbestraro, ke la belga gazetaro taksas iom grave niajn
klopodojn kaj nian laboron ... Sed pri tiu ĉi plendo ni havos okazon
ankoraü diri vorteton.
Tiuj kiuj disponis pri iom pli da spaco. gratulas la subskribinton,
ĉar prezidanto de la L.K.K. ; malmultaj en siaj gratuloj ankaŭ kuncitas la L.K.K.-anojn ... Sed fakte neniu disponis pri sufiĉe da loko
por ankaŭ kanti himnon je la honoro de la anonimuloj. --- kaj ili estis
cent en Belgujo --, kiuj dum la monatoj antaŭ la Kongreso, dum la
Kongreso mem, kaj kelkaj eĉ post la Kongreso, ĉion faris por ke ĉio
enordiĝu.
Kaj estis tamen fakto ke, sen tiuj ANONIMULOJ ... la truŝtopiloj, la truŝtopemuloj aŭ truŝtopintoj, — kiel ilin nomis iu kunlaborintino, kiam ŝi, el miaj manoj. akceptis la dankesprimilon, kiun la L.K.K.
donacis al ĉiuj siaj gehelpantoj —, NENIO estus okazinta !
Tion la subskribinto, tuj kaj senhezite, memorigis al tiu anonimulino, kiu plenumis. kun diversaj aliaj, ne nur, sed inter aliaj, ankaŭ
taskojn humilajn taskojn kiujn iuj (kiuj ne scias, ĉar ili mem neniam
ion faris) taksas kiel iom stupidaj : leterfaldado, enkovertigo, stampado, ktp., la legendon de la nederlanda knabo, kiu havas sian monumenton ĉe niaj nordaj najbaroj :
Tiu bubo momente ŝtopis, simple per sia fingro, la unuan trueton
en la digo. kiu antaüanoncis la baldaŭan pliampleksigon de la breĉeto
kaj la cedon de la digo ... Dank'al lia simpla, sed kuraĝa ago, la
plenkreskuloj havis la tempon por firmigi la digon ... Kaj tiel tiu bubo
savis sian hejman regionon de terura subakviĝo
Tiel ankaŭ niaj truŝtopiloj, per la regula kaj daŭra kunlaboro,
kiun ili donis al la K.K.S. kaj al la L.K.K. ĝenerale, zorgis ke ne
ekestu vera breĉo en la disvolviĝo de la multaj laboroj, kiujn necesigas
la preparo de Universala Kongreso kaj ke ĉio okazu je la ĝusta momento, en la ĝusta maniero.
Al ili iras nia penso ... al ili enskribiĝis la miloj kaj miloj da
iras nia danko, en tiu ĉi tago en faktoj kaj agoj de sindono, kiujn
kiu ni turnas la paĝon ... la esperantistaro de nia lando alCar, se la laboro de preparo kaj portis, kaj daŭre alportados, al nia
de efektivigo de tiu ĉi Kongreso komuna afero, al la sukcesigo de
eble ŝajnas giganta kaj kolosa ... Esperanto.
Ni tamen tutspeciale memoru
ĝi tamen fakte estas kaj restos
nŭr paĝo en la Granda Libro, en tiun-ĉi paĝon plej belan !
Maurice jaumotte.
de pli ol duonjarcento, -kiu,
;

lt

Mi aldone ankoraŭ ion koncerne la du ligojn en nia lando. Estis
tempo dum kiu ekzistis nur la Belga Ligo. En 1930 fondiĝis la Flandra
Ligo jun9, batalema, kun multe da romantismo. Dum tuta periodo
estis ... nu, ne amikaj rilatoj Depost kelkaj jaroj tio ŝanĝiĝis. Kaj nun
la harmonio en la kunlaborado estis perfekta, perfekta ! sur loka kaj
sur landa skaloj. Ni iĝis frataj organizoj. Sen ia ebla dubo, tiu - ĉi
kongreso rokfirmigis tiujn sentojn. Sub la gvidado de la personoj
kiujn ambaŭ ligoj nun havas, tiu stato restos. Ambaŭ ligoj devas
kunordigi siajn planojn kaj metodojn per celtrafe atingi kaj konvinki
la malfervoran publikon kaj la malfavorajn instancojn en Belgujo.
!

LA REDAKCIO.
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46-a Internacia kongreso de ESPERANTO
Jtarrogate (13ritu jo)
5-12 aùgusto 1960

La Homo estas en Bang er o kauze
de sia propra laboro.
Noto de la redakcio.

Jam en tiu ĉi numero, en kiu ni raportas pri la 45a U.K.,
•
ni tamen
volas atentigi pri la 46a, kiu okazos en Harrogate, kaj por kiu la
kotizoj estas plialtigitaj, kompare al tiuj por la 45a en Bruselo.
Ĉiu do rapidu por ankoraŭ ĝui la rabatitan kotizon de la unua
periodo, kiu estas ĝenerale : B.Fr. 550.
Por la individuaj membroj de U.E.A. rabato de B.Fr. 50.
La edzino de kongresano pagas la duonon de la kotizo de la
edzo ; dum infanoj ne pli ol 20-jara kaj studentoj pagas 1/3 de la
ordinara kotizo por kongresano.
Kotizoj

Kongresano
Edzino
Junuloj malpli ol
20 jaroj kaj studentoj

Ĝis 31-12-60

31-3-61

30-6-61

500
250

590
295

6'80
340

190

220

250

Perantino: F-ino J. Terryn; poŝtfekkonto de Flandra Ligo Esperantista en
Gent No 2321.50

Algemene Jaarvergadering
GENT 18.12.1960
in Milkbar 'T ZUID

Afdeling Gent zorgt voor een bijzonder programma en het Boekeninstituut houdt een verkoopstand met de restanten van de grote
kongresboekenstand.
Houdt deze dag vrij vanaf 15 uur !!

82

Sub tiu titolo aperis en antaŭa numero artikolo de Prof. Dr. L.
Flam kiun mi demandis al li por traduki kaj publikigi. Sekve de peto,
mi donas jenajn pliajn informojn pri venkinto. Li havas nun 48 jarojn.
Li jam verkis 14 librojn kaj tre grandan nombron da sciencaj artikoloj
kiuj aperis en en-kaj eksterlandaj revuoj. Erare ni menciis ke li estas
membro de la " Humanisma Asocio ". Li estas ankaŭ eks-politikakaptito de la koncentrejo Buchenwald (Nr. 48753) . Kiel scienculo kaj
homarano li ĝuas ĝeneralan konsideron kaj li havas ankaü la meriton
ke li direktas la instruadon de la fako historio sur novaj, multe pli
efikaj kaj celtrafaj vojoj.
La Redakcio.

^u

nternucia goto-QI' pozicio

La la internacia foto-ekspozicio aranĝita en la kadro de la
45a internacia Kongreso de Esperanto en Bruselo, nombris 29 bildojn,
plej multe de tre bela kvalito, el kiuj pluraj teknike perfektaj.
La juĝantaro klasigis ilin laŭ sekvanta ordo :
1. " Plantado de arbaro " de Antonov Luben, Sofia.
2. " Lumo kaj Ombro " de Hinderyckx, Brugge.
3. " La Sektoro 18 " de Doris Malenzyk, Zabrze.
4. " En la Tendo " de Antonov Luben, Sofia.
5. " Lernantoj konkeras Teknikon " de N. Nikolov. Sofia.
6. " Kvieteco " de D-ro Pedro A. Tesone, Buenos Aires.
La bildoj de Maertens G. kaj Debrouwere. G., organizantoj de la
ekspozicio, estis ekster konkurso.
La juĝantaro ekzamenis poste la tuton de la ensenditaj fotoj de
ĉiut partoprenanto kaj klasigis ilin grupe laŭ sekvanta ordo :
1. Antonov Luben, Sofia, Bulgarujo.
2. Doris Walenzyk, Zabrze, Polujo.
3. N. Nikolov, Sofia, Bulgarujo.
Kvankam la ekspozicio estis nur modesta, kompare al tiuj kiuj
jam delonge fariĝis tradiciaj foto-manifestacioj en multaj landoj. ĝi
certe povis esti konsiderata kiel interesa kaj imitinda iniciativo.
La venonta kongreso en Harrogate staros sub la signo de " arta
festivalo ". La eksperimento de Bruselo atestis ke en niaj rangoj estas
amatoroj kiuj majstre estras la foto-arton ; la 2a ekspozicio estu sukceso kaj decidu por ĝia regula enkonduko en ĉiuj kongresoj !
83

pnoi. ô R°foi pasls
La redakcio ricevis la sekvantan leteron de la U.E.A.-estraro :
Estimataj Sinjoroj kaj karaj Amikoj,
Per tio ĉi ni plenumas la bedaiirindan devon informi vin ke laŭ ĵus ricevita
telegramo la 29-an de oktobro 1960 subite forpasis en Torino la Prezidanto de
Universala Esperanto-Asocio, Prof. D-ro Viorgio Canuto.
En la nomo de la Asocio ni telegramo direktis nian profundan kondolencon
a l Sinjorino Canuto kaj al ŝia filo, same kiel al Itala Esperantista Federacio.
Tclefone ni petis D-ron Int. G. Azzi reprezenti U.E.A. ĉe la funebra ceremonio
kaj prizorgis ke florkrono de la Asocio estu metita sur la tombon.
La perdo de tiu ĉi elstara personeco, eminenta sciencisto, integra esperantisto
kaj aminda homo signifas grandegan baton, antaŭ ĉio por liaj edzino kaj filo kaj
por la scienca mondo itala, sed ne malpli por la tutmonda Esperanto-Movado.
En tiu ĉi momento ni povas nur peti de vi ĉiuj ankoraŭ pli energie kaj sindone plenumi viajn taskojn, ĉiu sur sia loko, por ke la Movado en unucco kaj
solidareco portu ĉi tiun baton kaj daŭrigu la laboron por niaj celoj laŭ la
ekzemplo kaj en la spirito de la mortinto.
Post tiu ĉi provizora informo aperos detala artikolo en la decembra numero
de la revuo « Esperanto ».
Fidante je vi ĉiu,
Por la Estraro :
Harry W. Holmes, O.B.E.
Prof. D-ro Ivo Lapenna,
Vic-Prezidanto.
Generala Sekretario.
FLANDRA IGO alitas al la kondolencesprimoj de UEA, kaj promesas des pli
boni labori por nia celo.

Partoprenintoj el nia lando al la 45-a kongreso
En nia numero de majo junio, ni aperigis unuan liston de enloĝantoj de nia lando, kiuj aliĝis al la 45a Universala Kongreso.
En la nuna, ni presigas la finon de tiu ĉi listo kaj evidentiĝas do
el tiu ĉi daŭrigo ke, inter la 1931 kongresanoj, kiuj aliĝis el ĉiuj partoj
de la mondo, estis 259 el nia lando.
Rezultato tute kontentiga por lando tiel malgranda kiel la nia !
-

1561
1591
1592
1610
1611
1622
1623
1639
1640
1641
1642
1643
1646
1647
1648
1649
1701
1719
1732
1733
1734
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Thibau, Rita, Antverpeno
Matuszeweski, Tadeusz, Rocourt.
Bajurski, Wicslaw, Roucourt
Piron, Claude, Namur
Piron, Nicole, Namur
Kwasiborski, Kazimierz, Cheratte
Butowska, Stefano, Cheratte
Van Dessel, Albert, Antverpeno
De Roover, Mark, Antverpeno
De Roover, Kris, Antverpeno
De Roover, Frank, Antverpeno
De Roover, Anne, Antverpeno
Apers, Karto, Mchleno
Lefevere, Christiane, Bruto
Maertens, Dirk, Bruto
Lddür, Erik, Gento
Hendrickx, Josée, Antverpeno
Henquinez, M.-Th., Wijgrnaal
Romanczyk, Danuta, Ottignies
Lodür, Katja, Gento
Montmirail, Marit, Antverpeno

1735
1736
1737
1774
1775
1776
1777
1815
1816
1833
1838
1840
1856
1871
1881
1882
1883
1899
1906
1924

Verdijck, Linda, Antverpeno
Verdijck, Wim, Antverpeno
Erculisse, Marie-J., La Bouverie
Jurion, Rosa, Westmalle
Lombaerts, Fr. Belsele-Waas)
Roosc, Marie-Louise, Bruto
Smots, Maria, Bruto
Hendrickx, Freddy, Antverpeno
Hendrickx, Henry, Antverpeno
Lcrnout, Jozef, Mortsel-Antv.
Vanderlinde, Maurice, Astene
Vanbreusc, Rita, Verviers
Vleugels, Arthur, Wijgmaal (Br.)
De Doncker, Jean, Bruselo
Mathieux-Toussaint, A., Brusclo
Arnold Juliette, Bruselo
Guyot, Mateo, Barchon
Borghys, Jules, Willebrocck
Karnas-Verhoeven El., Antverpeno
Naster, Marcel, Mekleno.

FR 101
Kenneth G. LINTON : " Kanako el Kananam" aventuroj en la ĝangalo de Novgvineo. Eldonis en 1960 la " Esperanto Publishing
Company LTD." Rickmansworth. Herts Anglujo. 199 paĝoj.
Prezo : 14 ŝilingoj plus 1 ŝilingo afranko.
Kiam vi ricevas tiun-ĉi numeron en mano, kara legant (in) o, la
vesperoj iĝas jam pli longaj, kaj la pli malvarmiĝanta vetero igas vin
serĉi dolĉe varmigitan angulon en hejmeca logoĉainbro. Almenaŭ mi
esperas ke tiam vi serĉas la feliĉon hejme kaj ke vi direktas vin al la
plej bona amiko kiun oni povas havi : bona libro. Jen, tia libro estas la
supro menciita. Kiu estas la aŭtoro ? La estinta prezidanto de la
Aŭstralia Esperanto Asocio. Pri kio temas ? Pri la ankoraŭ ne sufiĉe
konata Novgvineo kaj ĝiaj triboj. Cu li kompetentas ? Dum la dua
mondmilito la verkinto servis tie en la Reĝa Aŭstralia Aerkorpuso. En
tiu tempo li skribis multajn leterojn al sia edzino pri siaj travivajoj.
Tiuj leteroj poste estis la bazo de multaj prelegoj. El la prelegtekstoj
fariĝis la libro.
S-ro Linton sentis grandan emon por ekkoni pli profunde tiujn
enloĝantojn kaj sukcesis en tio, fariĝinte ilia amiko. Sub la plumo de
Linton tiuj personoj ne restas sovaĝuloj sed iĝas homoj. Li kapablas
ankaŭ tre bone priskribi la naturan wedion. Mi ne priparolos la
enhavon : tion vi devas mem legi ... kaj ĝui. La stilo estas klara kaj
flua. Ankaŭ al esperantistoj ankoraŭ ne spertaj utilos kaj plezurigos
tiu libro. C i estas ilustrita per kartoj kaj desegnaĵoj. Ĉar ĝi konsistas
el forta kaj bela papero kaj estas forte bindita, ĝi restos sendifekta
post legado tiel ke ĝi estos ornamlibro por via biblioteko. Do pri tiu
libro. ĉia laüdo I

F. E.

" Memorlibro pri la Zamenhof-jaro". Redaktis Prof. Dr. I. Lapenna.
Eld^nis : U.E.A. Rotterdam 1960. Formato : 22,5 X 29 cm. 104

Paĝoj + 16 fotopaĝoj. Prezo : 12,50 Ned. Guld. aŭ 50 steloj.
Bindita.
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Estas ne sekreto, kiam la estraro de UEA volas ion, ke ofte estas
Prof. Lapenna kiu klare vidas kio estas farenda kaj ke estas la sama
persono kiu havas la volforton por persisti ankaü kiam multaj malhelpoj baras la vojon. Sen Dr. Lapenna ni estus ankaü havintaj ian
memorigon pri la centjara datreveno de la naskiĝo de la " Majstro " ;
sed certe ne en tia amplekso kaj en tia impono en kia ni travivis ĝin
nun. Je la fino de ĉiuj manifestacioj devis esti tiu-ĉi memorlibro ..
kiu nun, pro la cirkonstanco ke UNESCO decidis memorigi la saman
figuron en 1960, estos eble la komenco de nova serio de manifestacioj.
Ni notu unuavice ke tiu memorlibro estas laŭ ĉiuj vidpunktoj inda
publikigeĵo. komparinda al similaj libroj en nacia lingvo pri grandaj
naciaj figuroj. Tio montras denove en kia grado nia movado leviĝis
ĝis la nivelo de serioza kultura movado. Ankaŭ tion ni dankas grandoarte al Dr. Lapenna. En la aluditaj nacilingvaj honorigaj libroj,
kutime aro de intelektuloj skribas kontribuajon. La sama okazis tie-ĉi.
Kelkaj de tiuj artikoloj jam aperis en " Esperanto ". Sed multaj aliaj
estas nur nun publikigitaj. Ĉ iuj senescepte staras sur alta nivelo. Inter
tiuj artikoloj staras ĉu poemoj (ekz. de Prof. Dr. E. Privat) ĉu pensoj
de Zamenhof mem. La redaktoro eĉ opiniis konsilinda aperigi poemon
de Pou] Thcrsen pri Josephine Baker(!) en kiu li vidas verŝajne ian
similkarakterecon kun Zamenhof ? Mi ne scias Cu necesas citi kunlaborantojn ? Estas memkompreneble ke oni trovas nomojn kiel Waringhien Collinson, Kalocsay, Auld, Boulton kaj multajn aliajn. Cetere
multaj de niaj gelegantoj jam havis okazon vidi la libron kiu troviĝis
e n la stando dum la universala kongreso. Vi trovas tie ankaŭ la internacian patronan komitaton, la organizan komitaton, la deklaracion
okaze de tiu datreveno, la bazan programon ... kaj apartan grandformatan foton de Zamenhof, kiu viciĝas en la malmultaj belaj fotoj
pri li. Aparte menciinda estas la kolonaro kun biografiaj informoj pri
Zamenhof, verkita de Roland Jossinet. Post la artikolaro sekvas la
superrigardo pri ĉio kio estas farita en la diversaj landoj por inde festi
la majstron ; tion kompilis F-ino M. Vermaas. Tre interesa estas
evidente la fotaro kiu ilustras la vivon de Z. Por fini mi volas akcenti
propagandan flankon de la memorlibro : multaj personoj metas sur la
tablo de sia salono iun helan libron kiel ornamajon aŭ por okupi eventualajn atendantojn. Se vi, kara leganto, ankaŭ faras tion, nu, metu
tiun-ĉi libron ; ĝi plenumas Crtljn postulojn je tia libro.
F. E.
.

Marjorie BOULTON " Virino ĉe la Landlimo ". Drametoj kaj skeĉoj.
Eldonis : KOKO Kopenhago, 1959. 196 paĝoj. Prezo : 9 Dan.
Kronoj aŭ 18 steloj.
En la antaŭparolo, la verkistino klarigas kial ŝi verkis 15 teatrajetojn : kvankam nia literaturo estas mirinde riĉa je poezio, kaj
same riĉa je romanoj kaj noveloj — ni ankaü menciu la vojaĝpriskribojn — tiu literaturo estas egale malriĉa je dramoj. Mi tute konsentas
pri tiu aserto ; kaj mi eĉ povas tuj aldoni : malriĉa je kiu ajn bela
teatrajo ail kiu ajn mallonga verkajo kiu plene taŭgas por artvesperoj
aŭ distrai kunestoj. Tial mi aplaŭdas la aperon de la libro kaj mi
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aplaŭdas la manieron laŭ kiu la eldono teknike estas efektivigita
fortika koverto, bone enbindigita, senligna papero ; jen libro kiu ne
disfalos post unu tralego. La libro, konsistanta el 15 verketoj, estas
tiel vari-enhava ke iel oni trovas la drameton aŭ farseton kiu taŭgas
por ia medio. Tamen, ĉiuj ne estas samnivelaj ; kaj kelkaj eĉ ne estas
realigeblaj sur la scenejo. Mi opinias ke la farseto " Drasta Kuracado
kaj la tragedio " Liberiĝo " teknike devus esti adaptataj : ne eblas
ternigi du aktorojn dum longa ludparto. almenaŭ se reĝisoro postulas
ke la ternado estu kiel eble plej reala ; restas nur la ebleco ke iu elverSas ternpulvoron, sed tiam la ludantoj ne plu elparolas unu vorton. Por
la dua menciita verketo, la postuloj de la teksto ne povas esti anstataŭigitaj per sugestoj, sen risko de perdo de la drama forteco. Pri la
literature plej bela " Ĉe l'akvo de Forgeso " en versoj, mi estas certa
ke nur estas eble prezenti ĝin sur scenejo, se la roluloj estas profesiaj
artistoj. Sed kun tiu kondiĉo la verketo plene sukcesos. Ĝenerale oni
povas averti la teatrajver.kistojn ke versoj malhelpas la akceptopretecon
fare de la aüskultantoj : kaj ke skeĉoj, kiuj celas distri la ĉeestantojn,
devas evolui al kulmino, atingota preskaŭ je la fino aŭ kiel finajo mem
de la verko. M. Boulton ne ĉiam atentis pri tio. La kelkaj kritiketoj
tamen neniel celas malvalorigi la verkon entute ĉar. kiel mi jam diris,
ĝi estas aplaüdenda kaj bezonata. La lingvo estas kompreneble modela;
tamen mi opinias la uzon de la adverbo " akcidente " anstataŭ "okaze"
iom stranga. Menciinda ankoraŭ estas ke kvin el la teatrajetoj ricevis
premion dum belartaj konkursoj. kaj ke la libro entute estas dediĉita al
Julio Baghy.
Jen. karaj reĝisoroj, 15 skeĉoj el kiuj vi povos ĉerpi laŭprefere.
Sed ne nur por ludigi la enhavon vi aĉetu la libron ! La plej multajn
teatrajetc>jn mi legis ĝisfine pro la spriteco kaj la lingvobelcco mem.
Gr. M.
« Mojca Etulino» Karintia popola rakonto; ilustrita de Mara Kraljeva ; eldonita
de Slovenia Esperanto-Ligo 1960. 18 pakoj; prezo: 0,25 Us. Do.
Literaturo por infanoj. Belaj desegnajoj kaj belaj koloritaj pajloj.
Gi rakontas kiel la leporo havas la du antaŭpicdojn mallongaj. Gi estas
numero 1 en la serio « Abeleto » kaj la eldonantoj asertas ke tiu serio havas tre
grandan sukceson en Jugo-Slavujo. Ni nepre kredas tion.
Du aliaj numeroj stas por tiu-ĉi jaro ankoraŭ anoncitaj. Gi certe plezurigos
la infanojn. Ge patroj kiuj volas ke iliaj infanoj lernu nian lingvon aĉetu tiun
malmultekostan libreton. Al pcdagogoj ni lasas la diskuton cn kiu grado povas
influi (malbone) infanan animon la rakonto pri fia ago pro kiu alia estas punata.
F. R.
LIDJA ZAMENHOF « Bahaismo — la Religio de la Paco ».
Gis estas reaperigo de artikolo kiu aperis en 1931 en « La Nova Tago ».
Gi kostas 0.30 Germ. Mark. kaj estas havebla ĉe Rudolf Horn en Neckargemiind, Kr. Heidelberg Kastanienherg Germanujo. Ni forte rekomendas la
legadon de tiu artikolo ; se oni havas jukopovon, kompreneble. La koverto mencias la centrojn kie oni povas akiri Bahaismo-literaturajojn en nacia lingvo. Por
nia lando estas menciita adreso en nia ĉefurbo, nur en Franca lingvo.
Konkludo : aŭ la organizantoj ne scias ke la plimulto de la popolo en la
belga Stato parolas la Nederlandan lingvon, aŭ la Baha-publikigajoj ne estas
destinitaj por la Flandroj.
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Diversaj Sciigoj
La 46a Universala Kongreso en Harrogate (Anglujo).
S-ro Norman Williams, lernejestro en Denton apud Manchester,
intencas organizi vojaĝon per aŭtobuso antaŭ kaj post la kongreso. Li
venos preni partoprenantojn en Dover. Oni vizitus Canterbery, London, Stratford o Avon, Kimrujo, Chester ktp. Post la kongreso, la
vojaĝo iros al Skotlando Edinburgo, la altmontaro ; reveno tra la lagoregiono. Li antaŭvidas ke la tuta vojaĝo kaj kongreso daŭron de 1 ĝis
18 aügusto. La kosto por la du vojaĝoj. kun tranoktoj kaj manĝoj
ĉirkaŭ 20 pundoj. Interesiĝantoj skribu al li. Adreso : Two Trees Lane,
Denton, Manchester.
La " Virino de Ameriko 1960 " estas Esperantistino.
La " Unuiĝo de Amerikaj Virinoj " kies ĉefa sidejo estas en
Nov-Jorko, organizas ĉiun jaron gravan konkurson por elekti la
VIRINON DE AMERIKO, inter la plej elstaraj virinoj de la kontinento pro iliaj kulturaj, soci aj aŭ intelektaj agadoj. Por elekti ŝin la
U. de A,V. havas en ĉiuj amerikaj landoj virinajn komitatojn kiuj Joke
elektas la plej indan virinon por proponi ŝin ; kaj sendas al la centra
oficejo " curriculum vitae ".
Ĉi jare estis elektata Angelina Acuna de Castaneda. Ŝi estas
profesorin kaj poetino, kaj kunfondinto de la Guatemala Esperanta
Asocio. Oni eble memoras ke antaŭe estis foje elektata S-ino Eleanor
Roosevelt.
D-ro.

J. V. Martinez Nolasco.

Speciala letervespero.
La Esperanto-grupo de LJÜBLIJANA en Jugo-Slavujo organizas
specialan letervesperon kaj invitas ĉiujn kunlabori per redakteto pri la
temo : " Kiel mi vivas kaj agas kiel esperantisto ". La 10 plej bonaj
respondoj estos premiataj per jarkolekto de " La Suda Stelo " (tre
interesa revuo noto de red.) kaj ili estos publikigataj en la Esperantorevuoj.
Adreso : Esperanto-klubo, Poŝtfako 275 LJÜBLIJANA JugoSlavujo.
Elsendoj en Esperanto pri la Usonaj elektoj.
Estis 3 tridekminutaj radioprogramoj kcnsistintaj el intervjuoj,
hiografiaj notoj, respondoj al demandoj, raportoj pri la elektobatalo.
Datoj : 21a, 28a de oktobro kaj 4a de novembro. Horo : 22a laŭ
Greenwich. Ondo : 31,20 (9615 kcs) kaj 25,26 metroj (11875 kcs)
por Eŭropo.
Raportojn pri ricevo kaj opiniesprimojn sendu al Dr. W. Solzhacher, Voice of America, Rm. 2528, HEW, Washington 25, D.C.,
Usono.
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Internacia Seminario de Germana Esperanto-Junularo
en Oldenburg/Oldbg.
Kiel en la pasintaj jaroj ni aranĝos inter Kristnasko kaj Novjaro
nian tradician Seminarion, al kiu ni kore invitas niajn eksterlandajn

geamikojn.
jen la unuaj informoj :
Loko : Junulargastejo de Oldenburg/Oldbg., situanta en nordokcidenta Germanujo proksime al Bremen.
Tempo : De la 26-a de decembro 1960 ĝis la 1-a de januaro 1961 ;
la malfermo okazos la 26-an de decembro vespere, la fermo la 1-an de
januaro tagmeze.
Programo : Ĉefa temaro estos " Sudamerikaj Problemoj " pritraktataj per prelegoj kaj sonbendaj raportoj el Sudameriko ; krome okazos
film- kaj lumbildprezentadoj. diskutoj pri la esperantista junularo, surbendigo de raporto pri la Seminario, ekskursoj kaj silvestra balo.
Prezo : Pro ŝtata subvencio la prezo (enhavanta loĝadon kaj ĉiujn
manĝojn) estos nur 40,— GM por gepartoprenantoj malpli ol 25-jaraj
kaj 50,— GM por pli ol 25- jaraj. Parto de la vojaĝkostoj (ĝenerale
50 %) sur la linioj de la Germana Federacia Fervojo estos repagata
al la gepartoprenantoj malpli ol 25- jaraj.
Aliĝo : Ĝis la 1-a de decembro 1960 al Germana EsperantoJunularo, T 6/18, Mannheim, Germanujo, kun indiko pri nomo. antaŭnomo, preciza adreso, naskiĝdato kaj profesio. Por plifaciligi nian
laboron, bonvolu aliĝi kiel eble plej baldaŭ.
Koran bont'enon en Oldenburg/Oldbg.
Germana Esperanto-Junularo.
Federacia Estraro.
Eindelijk een Nederlandse plattegrond van Brussel !
Om in een belangrijke leemte te voorzien en voornamelijk om de
mensen te helpen, die het met h et gebruik van het Nederlands in

Groot-Brussel goed menen. heeft de Vlaamse Toeristenbond een plattegrond van de hoofdstad en haar randgemeenten, voorzien van de
Nederlandstalige straatnamen, uitgegeven.
In een fraai geplastificeerde kaft van 11 X 17 cm ligt vooreerst
een opgeplooide overzichtelijke vierkleurige plattegrond van 41X50 cm.
aangevend de voornaamste gebouwen, de gemeentegrenzen, de hoofdwegen en de tram- en autobuslijnen. Deze plattegrond is verdeeld in
120 genummerde vierkanten, die in brochurevorm als tweekleurige detailplattegronden herhaald worden en waarop nogmaals op groter
schaal al de straten, tramlijnen, parken, spoorlijnen, openbare gebouwen enz. voorkomen. Boven elk detailplan zijn de namen der gemeenten (eventjes 43 !) aangegeven, welker grondgebied geheel of gedeeltelijk daarop voorkomt.
Het kaft behelst bovendien en dit is wel het voornaamste —
de lijst (62 blz.) van al de openbare wegen. in het Nederlands en het
Frans door elkaar alfabetisch gerangschikt. doch telkens met de vertaling in de andere taal erbij (behalve voor de gemeenten met eentalig
Nederlands stelsel) . Dan zijn er nog lijsten van stadstram- en buurtspoorlijnen.
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Wie mocht twijfelen aan de juiste Nederlandse benaming van een
straat in het Brusselse, vindt hier een veilige gids en hoeft niet langer
meer zijn toevlucht te nemen tot het voor de Vlamingen vernederend
gebruik van de Franse straatnamen.
Prijs : slechts 40 F. Leden van de Vlaamse Toeristenbond (postrekening 936.27 van de V.T.B. te Antwerpen) en van de Vlaamse
Automobilist.enbond betalen slechts 36 F. Voor toezending over de
post dient de prijs met 2 F verhoogd.

KONFITEJO „LA CIKONIO"
G. DENDOOVEN-DERIJCKE
LANGESTRAAT, 52, BRUGGE - TEL. 342.78
SPECIALAĴO DE BAPTO- SUKERO
LUKSAJ KAJ ORDINARAJ SKATOLOJ

La Nova " Index Translationum " de Unesko Enlistigis
preskaû 30.000 tradukoj.

Listo de 29 213 tradukoj en pli cl 200 lingvoj eldonitaj en 64 landoj. plejparte en 1958, troviĝas en la lasta dek-unua eldono de la
" Index Translationum ", kiun UNESKO eiujare eldonas. La kosto
de la 730-paya volumo estas 18.50 us. dol. ; £ 4.12.6 ; 65 fr.fr .
Lenin restas la plej ofte tradukita verkinto en la mondo. En la
pasinta jaro 209 tradukoj de liaj verkoj aperis, el kiuj la plej granda
parto estas en la lingvoj uzataj en Sovet-Unio. Sekvas Shakespeare
kun 127 tradukoj kaj Jules Verne kun 104, poste tri rusaj verkistoj :
Tolstoj, Dostojevski kaj Gorki.
Aliaj verkistoj, el kies verkoj oni eldonis po pli ol 60 tradukoj,
estas Simenon, Engels. Marx, Agatha Christie, Alexandre Dumas pere,
Erle Stanley Gardner, Zola kaj A.J. Cronin.
Po inter 50 kaj 60 tradukoj aperis el la verkoj de la jenaj verkistoj : Turgenjev, Conan Doyle, Hemingway, Dickens, Maupassant,
Steinbeck, Ĉeĥov, Andersen, Pearl Buck. Jack London, Victor Hugo,
Mark Twain kaj Somerset Maugham.
Inter la eldonintaj landoj. Sovet-Unio eldonis 4 458 tradukojn en
siaj diversaj lingvoj, kaj Germanujo 2 513. Sekvas Ĉehoslovakio kun
ĉehaj kaj slovakaj tradukoj, Japanujo, Francujo, Nederlando, Rumanujo kaj Svedujo. Ĉiu el tiuj Iandoj eldonis pli ol 1 000 tradukojn.
El la 29 2 13 tradukoj, pli ol 60 °/o, 16 293. estas fikciaj.
(Laŭ Unesco Features kij UEA-Informservo)
.

-

Esperantista Skiferio Adelboden Svislando
24-an de decembro 1960 2-an de januaro 1961
-

ADELBODEN estas skistacio en la Bernaj Alpoj alta je 1400
metroj.
Por la kvina fojo ni organizas skiferion, ĉar la pasintaj ĉiam
majstro sukcesis. Ni donas al vi ĉi-sube la necesajn informojn.
Aĝo : de la 16-a jaro, kaj ĝis kiam oni ne plu sentas sin sportema !
Loĝejo : Propra bela ĉaledo (alpa lignodomo) en la koro de fame
konata skiparadizo nin atendas. Ĉiuj helpos en la interna doma laboro :
kuirado, purigado ... Por la tranoktado estas pajlomatracoj kaj litoj.
Programo : skiekskursoj. glitŝuado, ekskursoj, festoj : kristnasko,
novjaro, lernado de belaj horoj. orgenkoncerto, prelegoj, prezento de
kolorkliŝoj pri la pasintaj skiferioj
Prezo Por la tuta restado : svisaj frankoj 95,-- (320 steloj). Ĉio
estas enkalkulita : loĝado, hejtado, ĉiuj manĝoj, akcident-asekuro

Por parta partoprenado (almenaŭ 3 tagoj) : potago sv Fr 12,-(40 steloj) .
Averto : Tiu skiferio estas organizata por esperantistoj. Ni rekompencos per monrepago la bonajn esperantistojn, kiuj ne krokodilos.
Se venas esperanto-komencantoj, ili devas antaŭ la skiferio almenaŭ
esti trastudintaj esperanto gramatikon. Ni ne plu akceptas tiujn profitulojn, kiuj klaĉas la tutan tagon nacilingve ! Ni preferas esti malpli
multe nombraj sed havi veran samideanan atmosferon.
Vojaĝo : De la fervoja stacidomo " Frutigen " vi veturos per
aŭtobuso ĝis la haltejo " Schützenbrücke " (unu haltejo antaŭ Adelboden mem). Tie vi trovos indikilon kun la nomo ESPERANTO kiu
montros al vi la vojon.
Adresoj : Por aligi ekribu al ESPERANTO, LA SAGNE (NE)
Svislando. Dum la skirestado la adreso estos : ESPERANTO, Chalet
Egghaus Boden, ADELBODEN Svislando.
Aliĝo : Bonvolu aliĝi kiel eble plej rapide pere de poŝtkarto, kie vi
mencias vian nomon, antaŭnomon, adreson. naskiĝdaton, profesion, alventagon kaj forirtagon en la skirestado kaj enventualajn rimarkojn
(bonvolu skirbi preslitere). Ciru samtempe la antaŭpagon de svisaj
frankoj 25,--- (84 steloj) al nia poŝteekkonto ESPERANTO-JUNULARO DE SVISLANDO, LA SAGNE (Neuchâtel) IV 6291.
Aliĝo nur valoras post la ricevo de la antaŭpago.
Atentu : Muzikantoj estas petataj kunpreni sian muzikinstrumenton. Estas eble lupreni skiojn, ŝuojn, glitŝuojn en Adelboden. Nia caledo ne estas elasta, do tuj aliĝu kaj ne hezitu ĝis kiam ĉiuj lokoj estos
okupitaj ; La aliĝantoj ricevos pliajn informojn.
-

-

La Esperanto-junularo de Svislando
La Esperanto-edukistaro de Svislando
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QIWPA VIVADO

alOOM

Se vi panolas pRi

AFDELING AALST
De firma De Bisschop, IJzerwaren. Gentsestraat, 35, Aalst, kocht
40 boeken aan " Tragiek en Triomf van Dr. Zarnenhof ", dit ingevolge
bemoeiingen van de Hr. Demesmaeker M., ons aktief lid aldaar. Deze
boeken zullen dienen voor de publieke voorlichting te Aalst, en zullen
tevens een kleine aankondiging van de voormelde firma bevatten.

VlallOaĴEJO. SE

-

pensas pl?!

Vl pensas lm VIM) aĵ€Jo...

VI

acetas ce

STROVI

Vlamingstraat, 48 BRUGGE

AFD. ANTWERPEN
Onze afdeling heeft ook dit jaar een kursus ingericht met medewerking van
de V.T.B. Lesgever is de Hr. E. Debaets.
AFD. BRUGGE
Verslag van de vergadering van 10-11-60 : oni het nuttige aan het aangename
te paren werd besloten bij elke vergadering ± 1/2 uur te besteden aan oefeningen
nopens Esperanto grammatika en -taal. Dit heeft ten doel de beginnelingen meer
en meer geleidelijk in te wijden.
« Du choc des idees jaillit la lumière » — onder dit motto hielden we
een debatavond en kwamen er toe een ideale oplossing te vinden voor het
dilemma « VOOR OF TEGEN DE DOODSTRAF ».
Vergadering van 17 11 60 : eerst het half uurtje der gebruikelijke oefeningen
in Esperanto taal- en -grammatika. Vervolgens apen we het nummertje van de
B.B.C. na uit haar repertorium « Twenty questions » — maar dan in Esperanto
natuurlijk !
Vergadering van 24.11 60 : gebruikelijke opwarmingsschotel. Daarna gaat
alle aandacht naar de Heer COUWENBERG F. die handelt over « De
Primitieven ». Deze spreekbeurt zal worden opgeluisterd met een schat aan
reproducties nopens deze Vlaamse Meesters. Allen welke reeds het geluk hadden
deze Nestor uit de Esperantowcreld te horen bij zijn spreekbeurt over « Moderne
Schilderkunst » (opgeluisterd met honderden reproducties) zullen stellig met
entousiasme terug present zijn. « Een festijn voor oog en oor » is de enig juiste
typering voor deze avond.

StROVI... VI

STROVI

Varoj :
GARANTIO pri
bona kvalito
kaj bona prizorgado

Telefono : pogranda komerco 34559

detala

»

33408

STROVI estas unuaranga !

-

-

Wat we onze Leden bieden buiten het werkprogramma van de maand.

a) telkens na afsluiten der werkvergadering : filmbespreking betreffende de geboden programma's welke lopen in de bioscopen uit het Brugse. De Heer
Dumarey A., onze feestleider, staat in voor deze voorlichting.
b) vergadering voor de verslaafden aan hersengymnastiek : iedereen gcheugt zich
stellig nog de spannende avonden welke destijds gewijd waren aan het geliefkoosde onderwerp « hersengymnastiek ». Ten huize van de Heer Dumarey en
onder zijn leiding gaat er op dinsdag 22-11-60, op algemene aanvraag, weer een
avond van « hersengymnastiek » door. Alle ware liefhebbers (en ook de neofieten welke belangstelling hebben) worden vriendelijk uitgenodigd om deze
datum vrij te houden.
c) elke woensdag vanaf 20 uur : kursus in het Middenstandshuis, 't Zand.

R. I.

DEZIRAS KORESPONDI kaj ricevi novajojn el nia lando:
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
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Kazimlerz Zurawski, Strato OstRolecka, 1 PRZEMYSL (Pollando )
Jana Cichova, U. Svobodarny, 12 PRAHA 9 (C.S.R.)
i Ialino Wiodorczyk, ul. Zeglovska, 45 WROCLAW (Pollando)
Petro Poliŝĉuk, Novo Moskovskaja, 18, kv. 15 TASKENT, U.S.S.R.
Witold Lackowski, Jozefin, p.PAWLOW, prov. Chelm woj. LUBLIN
Lev Sapiro, Glavpoŝtampt (do vostrelovabija) KISINCI, Moldavio U.S.S.R.
V. Trofimov, V., str. Frunze 17 10*. 1. KIEVO, 7k U.S.S.R.
Shen Xie rong, Gongdiansuo, Sheng Li Lu, BENGBU, ANHUI, Cinio
Vasil Grigorov Vasilev, st. Rodosto, N° 3 RUSE, Bulgaria
E. Strassburger, Av. Alberto Bins, 1034, PORTO ALEGRE, Rio Gre. do Sul, Braz.
-
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poR viaj ekstenlancaj
tRanspagoj
poR ŝanĜoj en la plej alta
kuRzo
poR vojaĉöevizoj
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Bank van Roeselare 8. Westvlaanderen
Sidejo : ROESELARE
Noordstraat, 38 Belgujo I

4

*
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38 Agentejoj kaj oficejoj en la tuta provinco de Okcidentflandrujo.
*
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man«r_aktuI?Ajo plîzmo DE BROU\AJERE
Magdalenastraat, 29, Kortrijk (Relcjujo) - Tel. (056) 216.54

VIRINAJ BLUZOJ IAJ JUPOJ
MAGDELEINE
"

ôeponita kvalitma>~ko
la peufekta konfckcio
Çat inkita cl plej tionaJ svisaJ te.ksAjoj

Haveblaj en la bonaj konfekcibutikoj

PRECIPAJ CENTROJ
Antwerpen

N

Y

Aalmoezenierstr. 2
Abdijstr. 57
Anselmostr. 17
Nationalestr. 87
Arlon
: Marché-aux-Legumes 16
Brugge
: Breidelstr. 8
Brussel
: Galerie d'Ixelles 9
Anspachlaan 194
Eupen
. Kirchstr. 14
Gent
Brabantdam 25
Herstal
: Rue Large Voie 4
Leuven
: Bondgenotenlaan 29
Luxembourg : Place de la Gare 67
Mechelen : Grootbrug 8
Roeselare
: Ooststr. 124
Tournai
: Rue Royale 75
Turnhout
: Herentalsstr. 6
Verviers
Pont St. Laurent 2

— Presita en Belgujo de H. De Baene•Sercu. Delaplccestraat 3. Sint Kruis Brugge —

