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okazon por funkcii kiel interpretisto ĉe tre speciala konfe- 
renco, kaj esti akceptata en aŭdienco ĉe la hinda ĉef- 
ministro s-ro Pand.it Nehru. En letero, sendita el Ĉinujo, kie 
li nun estas en rondvojaĝo, jene li skribas pri sia sperto:

*
Dum la lasta semajno de decembro 1956 mi partoprenis 

en N ew  Delhi konferencon, kiel interpretisto. La konferenco 
havis nur tri membrojn: unu jugoslavo, unu hindo kaj unu 
ĉino. Ĉar ĉiu el ili parolas bone nur sian respektivan 
lingvon, estis tute nature, ke ĉiu el ili havu sian inter- 
pretiston. Kaj ĉar la sola komuna lingvo de la tri inter- 
pretistoj estis la angla, ni uzis tiun por la interpretado. Ne 
tiom nature por ni, esperantistoj, sed tamen, tiel okazis. 
Do, ĉiu frazo de la jugoslava partoprenanto estis tradukata 
de mi al angla (ne tre perfekte!) kaj poste retradukata de 
interpretistino al ĉina kaj de interpretisto al hinda (ankaŭ 
ne ĉiam perfekte!).

Tio okazas en multaj internaciaj kunvenoj, kaj nenio 
stranga ĝis nun.

Sed mi forgesis prezenti la konferencanojn. Unu el ili 
estis s-ro Vukotiĉ, prezidanto de la Mondfederacio de Surd- 
uloj, la dua estis s-ro Nigam, sekretario de la Hinda Asocio 
de Surdmutuloj, kaj la tria s-ro Li ŝih  Han, sendito de la 
Cina Federacio de Surdmutuloj; ĉiuj tri, kompreneble, surd- 
mutuloj. Kaj tio komplikas la situacion.

Pri simplaj aferoj la surdmutuloj el diversaj landoj inter- 
kompreniĝas per signaro, kiu estas preskaŭ internacia, kaj 
pri kies unuecigo speciala komisiono laboras. Ne temas pri 
alfabeto, sed pri signa lingvo. Tamen por komplikaj dis- 
kutoj pri regularoj kaj organizo, interpretistoj estis necesaj. 
Aliflanke mi diru ankaŭ, ke ĉiuj tri, sed precipe la jugo- 
slavo kaj la ĉino, per longa ekzercado atingis sufiĉe kom- 
preneblan parolmanieron, tiel ke ili ne plu estas surd- 
mutuloj, sed nur surduloj.

Sed estas interese, per kiaj diversaj sistemoj ni, la inter- 
pretistoj, komprenigis nin de niaj respektivaj ,,mastroj”. 
S-ro Vukotiĉ kapablas kompreni la parolatan vorton, rigar- 
dante la lipojn, precipe se oni klare parolas kaj emfazas la 
lipmovojn. Do tiel mi faradis. La interpretisto de s-ro 
Nigam, kiu estis lia frato, interkompreniĝis kun li per kom- 
bino de mansignoj kaj lipmovoj. F-ino Tan A i Cing kom- 
prenigis sin de s-ro Li per konstanta kaj rapidega skribado 
de komplikaj skribsignoj per unu fingro sur la manplato de 
sia alia mano.

Nun vi povas imagi, ke se ni multe ŝvitis dum tiuj tagoj, 
ne estis nur pro la varma vetero de New Delhi. Tamen, ni 
sukcese plenumis la taskon. Kaj ke mi ne faris tre malbone 
mian parton, pruvas la fakto, ke s-ro Vukotiĉ kaj s-ro Li 
invitis min akompani ilin dum rondvojaĝo tra Oinujo. Kaj 
dum mi ĉi tiujn liniojn skribas, nia ŝipeto milde naĝas sur 
la flavaj ondoj de la rivero Jangce, inter Hankoŭ kaj 
ŝanghaj.
Januaro, 1957. Tibor Sekelj, UL 2677.

Novaj mondaniĝoj en Japanujo.
Post la mondaniĝo de 17 komunumoj en Japanujo, pluaj du 

komunumoj, la vilaĝo Kokufu kaj la utfbo Tenri profclamis sian 
mondaniĝon 'kaj publifcigis pri tio deklaron, la 27-an kaj 28-an 
de septembro 1956, respektive.

KOKUFU-mura (Nomi-gun, Iŝikaŭa-ken) deklaris: „Aprobante 
la celadon de la Movado por Mondfederacio, la vilaĝo de Kokufu 
deklaras, ke ĝi penados por starigi la eternan pacon man-en- 
mane kun la popoloj de la tuta mondo.”

TENRI-ŝi (Nara-ken) publikigis la sekvantan deklaron: „Tenri, 
kiu antaŭ nelonge inaŭguris sin kiel urbon de la ,Religia Kulturo', 
nun deklaras sin ,Monda Urbo' kaj promesas labori por la bon- 
farto de la tuta homaro kaj por la starigo de la mondpaco.”

La nomo de la uibo Tenri devenis de Tenri-kjo, plej granda 
ŝintoisma sekto, kies centro sidas en tiu urbo. Preskaŭ la tuta 
urbo estas sub ĝia influo. Jen la kaŭzo de la deklaro: ,,urbo de 
la Religia Kulturo”. N.E.

DEKA, JUBILEA, KONGRESO DE LA 
MOND-ASOCIO DE MONDFEDERALISTOJ

La deka, jubilea, internacia kongreso de la Mond-Asocio de 
Mondfederaiistoj ofcazos en Scheveningen apud Hago, Neder- 
lando, de la 26-a ĝis 31-a de aŭgusto 1957. La luksa Kuracdomo 
de la farna banloko Scheveningen servos kiel kongresejo.

La kongresa programo konsistas el plenkunsidoj kaj komisi- 
onaj kunsidoj. La pritraktotaj temoj estas: I

1 Reformo de la Unuiĝintaj Nacioj.
2 Polica forto de la U.N. kaj malarmado. H
3 Helpo al la malpli evoluintaj landoj.
4 Regionaj federacioj.
5 Atomenergio por pacaj celoj. «

Parolantoj estos konataj ŝtatistoj, scienculoj, intemaciaj juris- 
toj kaj ekonomiaj ekspertoj. 11

En specialaj komisionoj estos anfcaŭ pritraktataj temoj en 
konekto kun la ĉi supraj, ekz. permanenta polica forto, inter- 
naciaj akvo-vojoj, antarktiko kaj sun-energio. Raportoj pri la dis- 
kutoj estos prezentataj al la kongreso. Grandan atenton oni 
donos al la mez-orienta situacio.

Car estas la deka kongreso, okazos diversaj festoj. Ciu, kiu 
interesiĝas pri intemaciaj aferoj, estos bonvena.

La Mond-Asocio de Mondfederalistoj fondiĝis en Montreux, 
Svisujo, en aŭgusto 1947. Gi nun bavas membro-organizaĵojn en 
30 landoj.

La oficialaj lingvoj de la kongreso estos la angla, franca kaj 
nederlanda. Samtempaj tradukoj okazos en kaj el tiuj lingvoj. 
Sekve de la jam afcceptitaj rezolucioj oni povos paroli ankaŭ en 
Esperanto, kondiĉe, ke oni mem zorgos por interpretisto.

Informojn donas: s-ro Ralph E. Lombardi, ĝenerala Sekretario 
de la Mond-Asocio de Mondfederalistoj, Keizersgracht 704, 
Amsterdam, Nederlando.

KUNVENO DE ESPERANTISTOJ
en la kadro de la Mondfederalista Kongreso 
en Scheveningen apud Hago, Nederlando.

La estraro de la Mondasocio de Mondfederalistoj proponis al 
U.L. organizi specialan kunvenon en la kadro de sia jubilea 
kongreso, kiu okazos de la 26-a ĝis la 31-a de aŭgusto en 
Scheveningen.

Ni havas nun la plezuron inviti kiel eble plej multajn 
esperantistojn por kunveno dum la Mondfederalista Mond- 
kongreso. Unue okazos la jarkunveno de U.L., vizitebla nur por 
membroj de U.L. La loko de la kunveno estos la „Kurhaus" en 
Scheveningen. La tempo de la kunveno kaj la nomoj de la 
parolantoj estos poste publikigataj.

Oni povos partopreni en la kunveno sen pago de enirprezo.
Tiuj, kiuj intencas partopreni en la tuta kongreso, pagas 150 

stelojn kiel kongreskotizon. Tiu sumo entenas ankaŭ la kostojn 
de diversaj festaĵoj. Oni povas aliĝi pere de Universala Ligo.

Centra Oficejo de UL.

Verko premiita de la Esperantista Akademio:

Kataluna Antologio
Kompilita kaj plejparte tradukita de 

Jaume Grau Casas,
iama vicprezidanto de la Esperantista Akademio.

Ci tiu bela libro prezentas majstre tradukitan elekton el la 
riĉa literaturo de la malgranda kataluna popolo, kiu posedas 
propran lingvon kaj rimarkindan kulturon. — La 416-paĝa 
kaj tuttole bindita libro kun ora stampo estas havinda 

trezoro por ĉiu literaturamanta esperantisto.

Prezo 48.— Steloj. — Sendkosto 2.— Steloj.
INTERNACIA ESPERANTO-INSTITUTO 
Riouwstraat 172 — Den Haag — Nederlando
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ANKAU LA MONDO DEVAS ESTI REGATA
Skribis HOWARD HUNTINGTON, prezidanto de „World Government 
Sponsors", oiiciala reprezentanto de la Konsilantaro de Eklezioj de 
Connecticut, Usono, ĉe Ia Ne-registara Organizajo de la Unuiĝintaj Nacioj.

Prezidanto Eisenhower jam  trifoje emfa- 
zis la bezonon al leĝo por la tuta mondo, 
do por mondo sub leĝaro.

Nun ni devas fari al ni la plej gravan 
demandon: kian specon de leĝo ni bezo- 
nas?

Internacia leĝo signifas laŭlitere: leĝo 
inter nacioj. Tia leĝo estus tre malfacile 
administrebla pere de la Unuiĝintaj 
Nacioj. Gi estus interpretata en diversaj 
manieroj de la membro-landoj laŭ la 
diversaj kaj konfliktantaj interesoj de tiuj

* landoj.
Sed mond-leĝo, kontraste al internacia

• leĝo, estus leĝo de mondjurisdikcio. Tia 
leĝo estus adm inistrata ne pere de la

' Unuiĝintaj Nacioj, sed de la Unuiĝintaj 
Nacioj mem. Gi estus adm inistrata ne sub

:■ la diversspecaj kaj konfuzaj aŭtoritatoj de 
multaj registaroj, sed sub unu aŭtoritato, 
la Unuiĝintaj Nacioj.

Ni do bezonas iun mondleĝon, sed nun- 
tempe tio ne estas facile atingebla, ĉar 

i por atingi tion devos esti farataj multaj 
paŝoj, i.a. la revizio de la ĉarto de la

: Unuiĝintaj Nacioj.
Sub la nuna ĉarto la organizaĵo de la 

Unuiĝintaj Nacioj estas senpova fari
, leĝon, laŭ kiu amasa murdado kaj milito

estas kontraŭleĝaj. Sub la nuna ĉarto mili- 
to estas implicite honorinda kaj patriota. 
Sub nia anakronism a ,,civilizacio” kuraĝo 
en milito, kiu estas amas-murdo, estas 
glorata kaj premiata.

En la nuna stadio de la homa evoluo ni 
estas ankoraŭ brutalaj barbaroj en sen- 
lieĝa mondo. Nun, dum nia malrapida 
marŝo al, ne en la ,,civilizacio”, ne estas 
eble fari mondleĝon. Oni devas atendi la 
konferencon por la revizio de la ĉarto de 
la UNO. Espereble tiu konferenco baldaŭ 
okazos.

Intertempe internacia leĝo estas ĉio, je 
kio ni povas esperi. Gi povas efektiviĝi 
en la kadro de la Unuiĝintaj Nacioj. Tia 
leĝo ne povos efike funkcii en kazo de 
danĝero, ĉar ĝi ne estas mond-leĝo, kaj 
ĉiu lando povas ĝin interpreti laŭ sia de- 
ziro, dum mondleĝo estus interpretata de 
la Unuiĝintai Nacioj laŭ la jurisdikcio de 
la Unuiĝintaj Nacioj.

Tamen, internacia leĝo povas esti sufiĉa 
por tempe konservi la pacon, se banditaj 
registaroj en sia malespero ne pelos siajn 
subigitajn popolojn en militon, por la savo 
de sia potenco en sia propra teritorio.

Internacia leĝo povas finfine akceli 
mondan opinion kontraŭ nacioj, kiuj ne

konsultas la Unuiĝintajn Naciojn, kaj 
favore al la submeto de internaciaj kon- 
fliktoj al la Uno.

Sed ĉiukaze internacia leĝo povas esti 
efika nur dum certa tempo, ĉar ĝi estas 
ĉiam submetata al la naciaj rajtoj de su- 
verena ŝtato, kio entenas, ke ĝi povas 
laŭvole organizi amas-murdadon aŭ mili- 
ton en la malforta kaj senleĝa jurisdikcio 
de la nuna mondo.

Oni do devas kompreni, ke internacia 
leĝo estas nur unu paŝo en la bona direk- 
to, nur dum tempo efika, ĝis kiam revizio 
de la ĉarto de la Uno ebligosi establi juris- 
dikcian leĝon, Mondleĝon, same kiel ni 
jam havas provincajn juĝejojn, ŝtatajn kaj 
federalajn juĝejojn, kiuj ĉiuj efike funk- 
cias en siaj respektivaj jurisdikcioj. Ju pli 
diversaj estas la popoloj en iu teritorio, 
ĉu en urbo, ŝtato aŭ nacio, des pli granda 
estas la bezono al jurisdikcio, por havi 
leĝon, kiu protektos la popolon kontraŭ 
amasmurdado kaj milito. La historio estas 
bona instruisto kaj tra la jarcentoj la his- 
torio instruis al ni ĉi tiun nerefuteblan 
lecionon: Ankaŭ la mondo devas esti re- 
gata.

La vojo al tiu celo, la vojo al mond- 
registaro, estas: plifortigi la organizaĵon 
de la Unuiĝintaj Nacioj, tiel, ke ĝi vere 
reprezentu la volon kaj aspirojn de la 
homaro. Tio estas laŭ nia opinio la sola 
vojo por transformi nian nunan senleĝan 
mondon al stabila, senmilita mondo kun 
devigaj leĝoj super la ŝtatoj.

KION FARAS
S"ino C. B. Marmeborg, AM  de UL en Gran- 

f gesberg (Svedujo), estas gvidanta du kurse-
tojn de Esperanto por komencantoj.

r S-ro H. F. van Denzen, AM  de UL en Bever- 
wijk (Nederlando), fariĝis instruisto de Espe- 
ranto en la K atolika Instruistina Seminario en 
Tilburg.

Prof. Carlos J. T. Pastorino, AM  de UL, in- 
t struisto de la latina lingvo en la Kolegio
oj Petro Il-a kaj en la M ilitista Kolegio en Rio

de Janeiro (Brazilo), estas gvidanta la gran- 
r dan radio-kurson de Esperanto, organizitan de 
' la „Legio de. la Bona V o lo ” . Lia helpanto ĉe
r la lecionoj estas s-ro Jorge Soares das Neves,
l; AM de UL en Rio de Janeiro.

S-ino A. M. F. Onnen-Onnen, AM  de UL en 
l)j Apeldoorn (Nederlando), tradukis en Esperan- 

ton la valoran anglan libreton ,,Christ in Y ou ” . 
La verketo aperas en la formo de 45 abone-

* blaj ,,lecionoj” . S-ino Onnen estas vidvino de 
la iama ĉefdelegito de UEA por Nederlando, 
inĝ. M. F. Onnen, kiu akiris multajn meritojn 
per sia sindona kaj oferema agado por Espe-

) ranto.
' S*ro Rag. Ermanno Filippi, reprezentanto de 

UL por Italujo, la 16-an de februaro komencis 
gvidi Esperanto-kurson en la Popola Univer- 
sitato de Romo. En la kurso partoprenas 30 
personoj, plejparte gestudentoj kaj geinstruis- 
toj. Alian kurson li gvidas por 10 geinstruis- 
toj de la unuagrada lernejo ,,G. Carducci” en

J Romo.
$ S-ro Roger Colney, AM  de UL en Gap 

(Francujo), senlaca kaj ideoriĉa pioniro de la
J mondlingvo kaj mondpaco, estas fabrikanta 

tre bonkvalitan flanon kun la varmarko ,,Ver- 
da Stelo” . Sur la  paketoj la informoj pri la 
preparmetodo estas presitaj apud diversaj 
naciaj lingvoj ankaŭ en Esperanto. La gajnon 
el la vendado s-ro Colney dediĉis al subteno 
de la pli gravaj esperantistaj organizaĵoj. 

i Estas tre dezirinde, ke la esperantistoj grand-/

LA LIGANOJ ?
nombre aĉetadu kaj disvastigu la bonegan 
produktaĵon de s-ro Colney. Tion ili faros 
ankaŭ en sia propra intereso, ĉar ĉiu, kiu 
gustumis la verdstelan flanon, estas ravita 
de ties bona gusto kaj delikata aromo. La 
adreso por informpetoj kaj mendoj: Produk- 
toj ,,Verda Stelo” , s-ro R. Colney, ,,Esperan- 
to” , Gap (Hautes-Alpes), Francujo.

S-ro Paul Ciliga, AM  de UL en Parizo
(Francujo), fakdelegito de UEA por junularo, 
fariĝis estrarano de la Tutmonda Esp. Junulara 
Organizo (junulara sekcio de UEA) kaj komi- 
siito por la rilatado kun neesperantistaj orga- 
nizaĵoj. Li interalie daŭre kontaktas kun la 
,,Mondcivitana Centro” (55 rue Lacepede, 
Paris 5), kies gvidantoj tre favoras Esperanton.

S ro Jean Pignero (UL 10942) en Crisenoy
(Seine-et-Marne, Francujo) estas kun laŭdin- 
da fervoro kaj sindono laboranta por huma- 
naj kaj kulturaj celoj. Kiel ,,esperantista 
m ondcivitano” li fondis kune kun redaktoro 
Y. M. Biget (Vertou, L.I., Francujo) la „Mon- 
dan Ago-Kom itaton” favore al la militkapti- 
toj, kun la celo revizii La Trian Konvencion 
de Genevo, kaj ellaboris proponon por la res- 
pekto de la digno de la militkaptitoj. Li vo- 
lonte sendas al la interesiĝantoj informajn 
presaĵojn kaj invitas la esperantistojn aliĝi al 
la Ago-Komitato. La adreso de s-ro Pignero: 
Crisenoy par Guignes-Rabutin (S. & M.), Fran- 
cujo.

S-ro St. V. Stojniĉ, AM  de UL en Pula (Jugo- 
slavio), instruas Esperanton en la instruista 
seminario, en la ekonomia mezlernejo, en la 
gimnazio kaj en la 8-jara lernejo de sia urbo.

S-ro Nicola Minnaja (UL 9724) en Roma 
(Italujo), pro sia bonega sukceso en la abitu- 
rientekzamenoj gajnis premivojaĝon disponi- 
gitan de la Rotaria Klubo de Romo. Li uzis 
ĝin dum la kristnaskaj kaj novjaraj festota- 
goj, por viziti kelkajn Esperanto-grupojn en 
norda Italujo, interesiĝante precipe pri la or-

ganizado de la junulaj sekcioj, laŭ la decidoj 
de la Universala Kongreso en Kopenhago. 
Samtempe li propagandis Esperanton ĉe la 
vizitataj Rotariaj Kluboj en la diversaj urboj, 
kaj faris poste detalan skriban raporton al la 
Rotaria Klubo de Romo.

Prof. Manuel Fernandez Menendez, AM  de 
UL en M ontevideo, honora prezidanto de la 
U rugvaja Esperanto-Societo, en la 6-a Am erika 
kongreso de Edukistoj (21-28 de januaro en 
Montevideo) sukcesis atingi, ke la kongreso 
en unuanime aprobita rezolucio rekomendis 
al ĉiuj instruistoj kaj profesoroj la  lernadon 
de Esperanto.

S-ro Rene Llech-Walter, DAM  de UL en 
Perpignan (Francujo), estrarano de UEA kaj 
vicprezidanto de UEF, faris lastatempe dek 
prelegojn kun provlecionoj de Esperanto an- 
taŭ 3000 personoj, dum 'la tempodaŭro de unu 
monato. La interesaj prelegoj de nia senlaca 
pioniro kun koloraj lumbildoj pri vojaĝoj kaj 
Esperanto-kongresoj estis ĉie grandsukcesaj, 
precipe en Versailles kaj Montpellier.

S-ro Eddy Borsboom, AM  de UL en Hago 
(Nederlando), nia juna, fervora aktivulo, en 
la lastjara somero, je invito de la nederlan- 
da asocio ,,La Junaj V egetaranoj” , partopre- 
nis en la internacia kongreso de junaj vege- 
taranoj en St. M ichiels Gestel kaj gvidis por 
la kongresanoj mallongan kurson de Espe- 
ranto.

POR LA EKSPOZICIO
en la 5-a Kongreso de la Esperanto-Ligo 
de Norda Ameriko (4-7 julio 1957 en New 
York) oni bonvolu sendi ĉian Esperanto- 
materialon, ankaŭ salutleterojn kaj bild- 
kartojn, afrankitajn prefere bildflanke. 
Ĉiu sendinto ricevos de ni dankesprimon 
per la U.N.-poŝto.

Adreso: Por la ESPERANTO-KONGRE- 
SO, clo World Government Sponsors, 767 
United Nations Plaza, NEW YORK 17 
(N.Y.), Usono.
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I

J I ando nagia
Oar ni tiel bone konas vin, Provenco, ni ĉiam konservas en verkisto, jam en 1885 skribis: „La olivanboj en Provenco estas la

niaj koroj vian bildon amatan. Kaj nl deziras, ke ĉiuj konu kaj 
amu vin same. A1 vi ili venos per trajnoj, flugmaŝinoj, aŭtobusoj, 
ŝipoj; eĉ bicikle kaj piede. Kun ili, kiuj jam aŭdis pri vi, sed 
ankoraŭ neniam vin vidis, ni volas dividi nian amon: ĉu vere 
ekzistas pli grava pruvo de amikeco?

A1 ĉiuj ni parolas. A1 la amantoj de arto, pentristoj kaj ver- 
kistoj; al la arkeologoj, kiuj ŝatas reviziti la lokojn famigitajn 
de 'la homa ĉeesto dum la prahistoriaj kaj historiaj tempoj; al 
tiuj, kiuj aŭdis pri reĝo Rene, pri reĝino Johanino, pri la troba-

duono de la  pejzaĝo. Ili estas nek tiel altaj, nek tiel fortikaj, nek 
tiel riĉe distorditaj, kiel trans la Alpoj. Tamen ilia milda sen- 
kolora vegetado estas kvazaŭ la teksaĵo mem de la lando!” ■ 

Al la aliaj vojaĝontoj ni diros: ,,Haltu en Donzere, kaj tie 
transiru la riveron, se la vento ne estas tro forta, sur la ŝoseo 
n-ro 86 J. Tie vi ekvidos la teruran belecon de la rivero Rhone, 
kirle fuĝanta al la sudo.'' Poste ni laŭiros la riveron ĝis Pont- 
Saint-Esprit, kaj de tie veturos rekte al Pont-du-Gard. Tiu majesta 
akvedukto, plej impona restaĵo de la Romana laboro, trans-

doroj kaj krucm ilitiroj; al la ŝatantoi de lingvistiko; sed ankaŭ al paŝegas gigante la sovaĝan valon, kaj kunligas la du bordojn de
la nivereto Gardon. La harmoniaj proporcioj de la tri etaĝoj de 
arkaĵoj, la kontrasto inter la abunde kreskanta verdaĵo kaj la 
ŝtonegoj antikvaj, de la suno origitaj, la grandioza ambasadoro 
de la pasimteco, ĉio inklinigos vin al reva meditado.

De tie ni veturos ĝis Uzes; en la Duka Palaco ankoraŭ ŝvebas 
vespere; al ĉiu ŝatanto de la belaj Arles-aninoj, kaj de la bur- la ombro de Jean Racine. Poste, laŭ la krutejoj de la boTdoj de 
leska Tartarin de Tarascon.

ĉiu estaĵo simple homa, kiun kortuŝas la olivarboj kriplokreskaj 
kun la maldensaj, malpezaj ombroj; kiun ebriigas la zumo de 
la cikadoj kaj la vento el la montetoj odoraj, kaj kvietigas la 
paco de ia  verdenigraj cipresoj; al ĉiu, kiu plezure alpaŝas sub 
la platanoj de aleo, en varrna urbeto siestanta, vekiĝonta nur

Bble vi aiveturos de Parizo nokte, per vagonaro. Do, ne kun- 
tiru la kurtenojn, kaj vi vekiĝos jam en Provenco, ie apud 
Montelimar. Dum vi rapidos al Avignon, vi povos admiri la valon 
de la rivero Rhone. Vin ravos la pureco de la mateno, kaj vi 
tremetos ekvidante la unuan olivaibon. Henry James, la usona

la Gardon, ni iros ĝis Nimes. Ci tiu urbo, kiun jarcentoj de la 
Romana gloro riĉigis per monumentoj, proponos al via scivolo 
siajn Arenojn, la juvelan Domon Kvadratan, la Turon Magne, 
kaj la Gardenojn de ia Fontano; ĉi tiuj lastaj estas agrabla 
kreitaĵo de la 18-a jarcento.

Forlasinte Nimes-on, ni nun iros tra  la  Camargue; ĝi estas 
vasta marĉa ebenaĵo, strange soieca, kvazaŭ loko, kie 
maro kaj tero vete batalas. Vagas taŭroj. Foje aperas 
rajdanta paŝtisto. Cie kuras la ondoj glataj inter la 
densaj kanejoj de la kanaletoj. Cie sekiĝas blanke la 
mara salo inter la kriplaj vegetaĵoj. Tie tamen la homo 
provis vivbatali. Jen potenca silueto de biena domo. 
Jen novaj rizkampoj, gaje verdaj, kreskanta riĉaĵo de 
tiu tero longtempe dezerta.

Aigues-Mortes antaŭ jarcentoj estis haveno. Tie 
Sankta Ludoviko, reĝo de Francujo, enŝipiĝis, irante al 
la krucmilito. La aluvioj ĉirkaŭpremis la urbeton, kaj 
nun ĝi dormetas enlande, malantaŭ sia zono de rem- 
paroj. Kaj estas mirige, ke trimil personoj kuraĝas plue 
loĝi inter tiuj rigidaj ŝtonoj, tiel foraj, tiel solecaj.

Sanktaj-Marioj-de-la-Maro, ĉarma vilaĝo de fiŝistoj, 
estas vera vidindaĵo, ĉefe por pentristoj, ĉar tie la ko-
loroj estas aparte delikataj. Tien pilgrimas laciujare
ciganoj, por kulti al sia sanktulino Sa.ra; en ĉiu kvara 
jaro ili tie elektas sian reĝinon, dum kolorriĉaj festoj.

Post mallonga devojiĝo al la A bateja fasado de Saint- 
Gilles, ni eniros en
larĝa aleo ombrita

la juvelan ĉefurbeton Arles, sur 
de platanoj. Arles tenos nin por

pluraj tagoj. Certe plaĉos al vi Saint-Trophime kun sia 
klostro, la Arenoj, la Antikva Teatro; vin ravos la 
majestaj cipresaj ombroj de la aleoj Alyscamps, bor- 
deritaj per tomboj, kie vi repaŝos en la paŝoj de la 
pentristo Gauguin. Sed nepre restu vespere, vagu en la 
malnovaj stratetoj, trinku tason da kafo sur la Placo 
de Forum, plurfoje de Van Gogh pentrita. Frumatene 
promenadu sur la bondo de la Rhone, tie malsupre. 
Kaj dum la varm a posttagmezo, kiam ĉio ŝajne ekdor- 
mos, ĝuu la delikaitecon de ĝlaciaĵo sub la ombroj de la 
,,Promenado'' de Lices. .

De Arles ni veturos al la ,,Alpetoj”, kaj grimpos ĝis 
Les-Baux, mezepoka vilaĝo, iam glora urbeto. Kastelo 
superstaras halucinan sunplenan ĥaoson de blankegaj 
rokoj; de tie al Saint-Remy, kie ni povos viziti la im- 
ponajn postrestaĵojn de urbo Romana, kaj ankaŭ la 
vartejon de la kompatinda freneziĝinta pentristo Van 
Gogh. Poste, pasinte tra Tarascon kaj Beaucaire, ni

Bildo el la kongres-regiono: v ir in o j en Arles, en siaj tipaj 
popolkostumoj.
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revenos al Arles, sed ĝin forlasos, kun 
bedaŭro.

Vojo kvardek-kilometra kondukos nin tra 
la Crau, senfina ebenaĵo sekega. Inter la 
ŝtonoj apenaŭ kreskas herbeteroj por la 
ŝafoj. Tie, en unu somera tago, sub suno 
senkompata, Mireille, la heroino de Mis- 
tral, kuris senespere al sia morto. La vojo, 
kiu trairas tiun solecejon, tamen vibras 
pro sunĝojo. Gin borderas altaj pinoj, de 
la vento deformitaj. Nia celo estas nun 
Martigues, malgranda haveno, de Corot 
amita, kaj poste Marseille, kiun ni atin- 
gos laŭirante la maron kaj la tutan lon- 
gon de la giganta haveno. Tie, post longa 
vojaĝo, atendos nin en la Kongresa urbo 
ne nur varma bonvenigo, sed ankaŭ la 
fama „Bujabeso”, kaj krade rostita labra- 
kofiŝo kun fenkolo, kun la dolĉa akom- 
pano de vino delikata de Cassis.

*
Kiam fine vi devos forlasi la kongresur- 

bon, Provenco tenos ankoraŭ aliajn riĉ- 
aĵojn por vi trezore. Vi certe estos farinta 
jam dum la kongreso viziton al Aix-en- 
Provence. Antikva restadejo de la grafoj 
de Provenco, ĉefepiskopa sidejo, universi- 
tata urbo, iama parlamenta urbo, ĝi svar-

mas Je belaĵoj, sub la ombroj de siaj belaj 
avenuoj. La Cours Mirabeau estos vin 
alloginta, kun siaj platanoj kaj fontanoj. 
Tie oni enspiras kulturon, delikatecon, 
altan dignon.

Nun, forirante, tra la montoj de Luberon 
ni povos atingi la Fontanon de Vaucluse, 
alian lokon gloran de Provenco, kie Pe- 
trarca prikantis la belecon kaj amon de 
sia amatino Laura. De tie ni iros ĝis Avig- 
non.

Avignon! Gi certe altiros vin kaj rete- 
nos vin, kiel Arles, kvankam malsame. La 
majesta palaco de la papoj ameme rigar- 
das de supre la beletan antikvan ponton 
Saint Benezet, nun rompitan, tiun de la 
fama popolkanto:

Sur la pont' en Avignon'
Oni dancas, oni dancas,- 
Sur la pont' en Avignon'
Oni dancas en la rond'!

Gu ni jam finis? Ne. Estas ja senfina la 
vagado en Provenco. La amikemaj mal- 
fruantoj ankoraŭ frandos la bombonojn de 
Carpentras-, ili povos admiri, de la supro 
de la monto Ventoux, vastan pejzaĝon 
irantan de la Monto Blanka ĝis la Pire- 
neoj; ili povos enspiri la bonodoron de la

lavendoj, esplori la Romanajn restaĵojn, 
tiel bele florornamitajn, de Vaison-Ia-Ro- 
maine, kaj fine miri pri la plej bele <kon- 
servita teatro de la tuta antikva mondo, 
en Orange. Gia beleco premas la koron. 
Pri ĝia muro Ludoviko la XIV-a diris: ,,La 
plej foela muro en mia reĝlando!”

*
Kaj nun, ankoraŭ momenton prokrasti- 

ĝante, iru vespermanĝi en Chateauneuf- 
du-Pape. De la altana belvidejo, kiu supe- 
ras la tutan valon, vi duone vidos en la 
malproksimo, dum vesperiĝos, Avinjonon 
kaj ĝian Palacon. Oni alportos al vi fros- 
tajn olivojn kaj pasteĉon. Vi metos viajn 
lipojn en vian glason de tiu vino blanfca 
de Chateauneuf, en neniu alia loko tro- 
vebla. Vi manĝos ĉasviandon kaj kort- 
birdaĵon kun alia vino de Chateauneuf, 
sed ruĝa. Vi lastfoje aŭskultos la kanton 
de la cikadoj, kiu ĉiam akompanis la zu- 
mon de via motoro. Vi enspiros plenpulme 
la odorojn, por ilin forporti kun la koloroj 
kaj sonoj. Sed melankolio nepre ne mal- 
gajigu vian lastan vesperon Provencan, 
ĉar ni sekrete tion diras al vi: ne adiaŭu! 
Oni ja ne adiaŭas Provencon, ĉar ĉi tien 
ĉiu ĉiam revenas! J. P. BEAU, UL 2600.

Ora jubileo de Tharald Dybing.
N ia lig an o  n-ro 10928, s-ro Tharald Dybing 

en Oslo, antaŭ nelonge festis sian 50-jaran 
jubileon kiel esperantisto.

En Kristiansand-S., en la suda parto de Nor- 
vegujo li naskiĝis la 16-an de aprilo 1884, do 
li baldaŭ havos 73 jarojn. Sed tion oni tute ne 
povas kredi, kiam oni vidas la kvankam blank- 
haran, sed tamen junaspektan kaj spirite vere 
ĉiam junan, bonhumoran, helpeman kaj fervo- 
ran samideanon.

La 11-an de oktobro 1906, dum kelktaga 
restado en Oslo, li hazarde 'legis en gazeto, ke 
en la vespero okazos prelego de studento, la 
nuna profesoro Emil Smith, pri nova, farita 
lingvo. S-ro Dybing ĉeestis la prelegon, kaj de 
tiu tago li estas entuziasma esperantisto. Dum 
la 50 jaroj li kaptis ĉiun okazon por disvastigi 
nian lingvon. Li verkadis artikolojn, gvidis 
kursojn, fondis klubojn, kaj multaj el liaj

THARALD DYBING

iamaj lernantoj estas ankoraŭ fidelaj esperan- 
tistoj.

Antaŭ mUltaj jaroj li perdis sian edzinon, sed 
li havas kvar infanojn, kiuj vivas, kaj mi bone 
memoras, ke post la kongreso en Kopenhago 
li fiere diris al mi: ,,Ĵus mi ricevis informon, 
ke mi fariĝis praavo!"

*
En la jaro  1947 s-ro Dybing venis al Oslo 

por gvidi ĉi tie vendejon kune kun sia frato. Li 
tuj aliĝis al nia Klubo, partoprenis en ĉiuj la- 
boroj, havis kaj havas m ultajn oficojn, kaj 
precipe senlace li laboras en la gazetara servo.

Antaŭ kelkaj jaroj li aliĝis al Universala 
Ligo, kies celo treege plaĉas al li, kaj la 
organo de U.L., La Praktiko, havas en lia koro 
apartan lokon. Li mendis la Ce-kursmetodon 
por uzi ĝin en sia instruado, kaj li havis la 
belan ideon festi sian jubilean jaron sendante 
al UL ĉiumonate nombron da aldonaj brikoj.

Dum la Kongreso en Kopenhago s-ro Dybing 
ricevis la insignon de veterano, kaj en la 50- 
jara  jubiiea festkunveno de la Klubo Esperan- 
tista de Oslo li fariĝis kavaliro de nia kluba 
ordeno ,,La verda pantoflo".

Dum sia longa esperantista vivo li, kom- 
preneble, multe korespondis kun la tuta mondo. 
Grandan parton de la interesa kaj por li tre 
valora korespondaĵo li zorge konservadis en 
granda kesto, sed dum la lasta mondmilito 
malicaj hornoj disrompis kaj forhejtis la keston 
kun ĝia enhavo, kaŭzante al li per tio ĉagre- 
non, kiun li ankoraŭ ĉiam sentas.

Mi ne povas memori klubkunvenon aŭ alian 
Esperanto-aranĝon en Oslo, kie li ne ĉeestis, 
sed ankaŭ eksterlandajn kongresojn li parto- 
prenas, kiam lia tempo tion permesas. Ofte mi 
renkontis lin en aliaj landoj kaj ankaŭ ofte 
kune kun li mi vojaĝis, kaj ĉiam mi spertis, 
ke li estas ne nur modela esperantisto, sed 
ankaŭ vera idealisto kaj bonkora homo.

Fine mi volas rakonti, ke li estas bona dan- 
cisto. Li partoprenis en Oslo grandan danc- 
konkurson en la m alnovjara vespero 1956-57, 
kaj kun sia kundancantino gajnis la duan 
premion! Tio estis impona sukceso, ĉu ne?

Mi kore deziras al mia malnova amiko an- 
koraŭ m ultajn jarojn en la servo de la mond- 
lingvo por la bono de la homaro.

S-ino Ingrid Raastad-Jensen, UL 7425, Oslo.

KIEL HIR UNDOJ
La tasko de la cigno estas cigni; 
leoni restas la leona devo; 
la papilio devas bunte signi 
sur heĝoj; ĉiam rajtas ĉiu mevo 
flugi en kurbo bela kaj serena, 
mevi grizblanke en meveco plena.

Sed ni, ni homoj, luktas kaj envias; 
ni vivas en suspekto kaj dilem', 
intrigas, malhonestas, kalumnias 
pro malkapablo esti hur ni mem, 
ĝenas la grandajn pro envi’ sekreta 
aŭ arogantas apud homo e ta ....

Ni lernu, nin akcepti en homeco; 
en nia karna robo ni nin vestu 
kvazaŭ por festotago; kun la speco 
ni vivu laŭ la tasko; tie nestu 
preter envio, preter korovundoj, 
simplaj kaj taŭgaj kiel la hirundoj.

Marjorie Boulton, UL 8979.

J. I. M.
Por festi la jubileon de la SKOLTA 

MOVADO, kiu estis fondata en la jaro 1907 
de Lordo Baden-Powell, la skoltaj instancoj 
okazigos grandan Ĵamboreon, Indabon kaj 
„Moot"-on (kunveno de roveraj skoltoj) en 
Sutton Coldlield Park apud Birmingham  (An- 
glujo), de la 1-a ĝis la 12-a de aŭgusto 1957.

Oni atendas, ke 35,000 skoltoj el 40 landoj 
partoprenos la eventon. La Brita Sekcio de la 
Skolta Esperantista Ligo intencas organizi kun- 
venon por esperantistaj skoltoj. Por ke la pre- 
paro estu facila, la organizantoj deziras frue 
scii la proksimuman nombron de la parto- 
prenontoj. Tial ĉiuj esperantistaj skoltoj estas 
petataj sendi baldaŭ sian adreson al la brita 
agento de S.E.L. (s-ro Charles Bardsley, 42 
W estbourne Street, Oldham, Lancashire, An- 
glujo), por ke li povu sendi al ili invitilon.
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Brazila j esperantistoj ĉe Ia inaŭguro de Ia 
jus m a lkovrita  portre to  de d-ro Zamenhof, 
Kooperativo, estrarano de Universala Ligo.

lib re jo  de la K u ltu ra  Kooperativo de Esperantistoj en Rio de Janeiro. En la  mezo estas videbla la 
donaco de d-ro A lberto  Bonfim. Antaŭ la portre to  staras d-ro Braz COSENZA, prezidanto de Ia 
Apud l i  staras prof. Ismael Gomes BRAGA, eminenta ak tivu lo  en Ia brazila Esperanto-movado,

forta apoganto de la  Kooperativo.

11Zam enhofa Semaino 11 en Brazilo
c

Post la instalo de propra presejo, la „ K u ltu r a  Kooperativo 
sperantistoj”  nun m alferm is ankaŭ librejon en sia nova

sideio, en la centro de R io  de Janerro.En la lastaj jaroj la tutmonda espe- rantistaro ofte aŭdis pri la vigla kaj de sukcesoj al sukcesoj marŝanta Espe- ranto-movado en Brazilo. La Praktiko jam  plurfoje en grandaj artikoloj raportis pri la kuraĝa aktiveco de la brazilaj samideanoj, kaj precipe pri la rimarkinda entrepreno de „Kultura  
Kooperativo de Esperantistoj", fondita en la jaro 1951, kiu pro siaj larĝaj celoj kaj jam realigitaj planoj vekas ĉie respekton kaj admiron.

Kiel en antaŭaj jaroj, oni okazigis en Rio de Janeiro  ankaŭ en la lasta jaro, kunlige kun la naskiĝtago de d-ro Ludoviko Zamenhof, diversajn solen- aĵojn kiel programon en la kadro de la tradicia ,,Zam enhofa Sem ajno". A nkaŭ nun, kiel ĉiujare, la Zamenhofa Semajno estis patronata de la A so cio  
Esperantista de Rio de Janeiro , kaj estis organizata en kunlaboro kun la Kooperativo de Esperantistoj.La Zamenhofa Semajno estis inaŭgu-

rata en la festsalono de la Kristana 
A so cio  de Ju n a j V iro j (Y M C A ), strato Lapa 40, sabate, la 8-an de decembro, sub la prezidado de prof. Delio Pereira 
de Souza, kaj en ĉeesto de reprezen- tanto de la ĉefurba policestro. Prof. 
N elson Pereira de Souza  faris parola- don pri la vivo kaj idealisma agado de la majstro d-ro L. L. Zamenhof. Lian fluan Esperanto-lingvan paroladon por la ĉeestantaj neesperantistoj en portu- galan lingvon tradukis prof. Delio.



En la vespero de la sama tago, en la sidejo de la Instituto Benjam in Con- 
stant (registara organizaĵo por la in- struado de blinduloj) en la kvartalo 
Praia Verm elha  (Ruĝa Marbordo) oni fondis en speciala solenaĵo novan organizaĵon de la Esperanto-movado 
„Brazila Unuiĝo de Blindaj Esperan- 
tistoj" (B.U.B.E.) sub la gvidado de nia blinda samideano proi. S ilv io  P elico .Malferminte la kunvenon en la fest- salono de la Instituto, li faris parola- don pri la alta celo de la nova orga- nizaĵo sur speciala kampo en la ĝene- rala esperantista agado. Parolis ankaŭ 
prof. Luiz Carlos N u n es D 'A n g elo , same blinda samideano, pri la signifo de B.U.B.E. por la Esperanto-movado, kiel institucio de socia kaj homama utileco por la blinduloj de la tuta mondo. La blinda poetino Benedita de 
M eio  deklamis du sonetojn, kiujn ŝi mem verkis. Entuziasma aplaŭdo de la ĉeestantoj rekompencis ŝin. Pluaj parolantoj estis la blinda f-ino Iracema, reprezentantino de la A socio de la Spiritisma Libraro por la Blinduloj, 
d-ro Braz Cosenza, prezidanto de la Kultura Kooperativo de Esperantistoj, pri la intelektaj kaj sociaj interrilatoj de B.U.B.E. kun la Kooperativo, kaj fine prof. Ism ael G om es Braga, en sia kvalito de vic-prezidanto de Brazila Esperanto-Ligo. Li reliefigis la rolon de la blinduloj, kiuj nun per la fondo desia organizaĵo B.U.B.E. kvazaŭ pruvas strato Candelaria 77, okazis solena dis-

La franciskana pastro Johano Baptista KAO, ĉina esperantisto vivanta en Brazilo, faras paro- 
ladon dum la inaŭguro de la Esperanto-Librejo en Rio de Janeiro. Maldekstre, en blanka 
vesto, d-ro Braz COSENZA, prezidanto de la Kooperativo. Dekstre de d-ro Cosenza staras Ia 
blinda esperantisto prof. Silvio PELICO,, prezidanto de B.U.B.E. (Brazila Unuiĝo de Blindaj 
Esperantistoj). Tute dekstre en la antaŭa vico staras s-ino Joana DURANTE, nederlanda espe- 

rantistino loĝanta en Brazilo.Ĵaŭ d e grupo da esperantistoj farisdonado de diplomoj al la kursfinintoj viziton al la Esperanto-Presejo, pose- de la lasta jaro. Je  ĉi tiu okazo prof. daĵo de la Kultura Kooperativo de ekzemplo la homaro devas serĉi la D elio Pereira de Souza, prezidanto de Esperantistoj. La vizitantoj povis tieal la mondo, ke ili vidas pli, ol la pli- multo de la vidkapabluloj. Laŭ iliasavon en la reciproka sinofero.Marde vespere en la sidejo de la
A socio  Esperantista de Rio de Janeiro ,

A .E .R .J ., faris paroladon pri la signifo vidi la presejon en plena funkciado, de la Esperanto-movado kaj pri la res- kun la tuta laboristaro. D-ro Braz Co- 
senza, prezidanto de la Kooperativo, faris tie paroladon. En sia parolado lipondeco de la esperantistaro.■%•.•••»% - . •••« • -3OB» • « A'. i'.•y •-• ? • - fK* .JK . •• .w•z.• <•.«► «•:%••■•■ .•'«•■•>*• : xy: :.<• :•».< « turnis sin speciale al la laboristoj de la presejo kaj klarigis al ili, ke ilia laboro estas aparte grava por la nobla afero de la m ondlingva m ovado, ĉar la celo de la entrepreno estas ne monprofito, sed la plibonigo de la vivo de la homaro.O kaze de ci tiu vizito al la presejo oni ankaŭ inaŭguris belan portreton de d-ro Zam enhof sur la muro de la granda maŝinĉambro de la presejo. La inaŭguran paroladon faris prof. Ism ael 
G om es Braga, vicprezidanto de Brazila Esperanto-Ligo. La finparoladon faris 
s-ro A lberto  dos Santos M artins, admi- nistranto de la presejo. Li memorigis
Grupo de esperantistoj dum vizito al la propra 
presejo de la Kooperativo de Esperantistoj, dum 
Ia ,,Zamenhota Semajno" en Rio de Janeiro. 
Tute dekstre staras d-ro Braz COSENZA, prezi- 
danto de la Kooperativo. Apud li staras la 
brazila esperantisto s-ro Alberto dos Santos 
MARTINS, AM de UL, administranto de la Es- 
peranto-Presejo, donante klarigojn pri la funk- 
ciado de la presejo. Maldekstre staras la merit- 
plena veterana esperantisto prof. Ismael Gomes 
BRAGA, AM de LJL, inspiranto kaj malavara 
helpanto de la esperantistaj aktivecoj en Bra- 

zilo kaj en la internacia rnovado. 43



Dum la v iz ito  al la Esperanto-Presejo, post 
inaŭguro de Ia portreto de d-ro Zamenhof, la 
membroj de la Kooperativo de Esperantistoj 
kun intereso ka j kontenteco rigardas Ia funk- 
oiadon de la presmaŝinoj. En la centro staras 
d-ro Braz COSENZA kun prof. Ismael Gomes 
BRAGA. De dekstre la tria  ka j el ĉ iu j la p le j 
altkreska persono estas s-ro A lberto  dos San- 

tos MARTINS, adm inistranto de la presejo.la ĉeestantojn pri la multjara senlaca laborado de la meritplena brazila Esperanto-pioniro kaj veterano prof.Ismael Gomes Braga, kaj la laboristojn de la presejo li admonis, ke ili konsci- iĝu pri tio, ke fakte ili ne estas nuraj laboristoj ĉe ĉi tiu kultura entrepreno, eĉ ne nuraj oficistoj, sed kunlabo- rantoj en la plenumo de alta tasko, en la kreado de la estonteca pli alta kulturo de la homaro.En la naskiĝtago de Zamenhof, sabate, la 15-an de decembro, en grandnombra ĉeesto de anoj, de espe- rantistoj ĝenerale kaj de vizitantoj, oni inaŭguris solene la propran sidejon de la Kooperativo kaj de ties Esperanto- Librejo, en la interetaĝo H-208 de la konstruaĵo Itu, strato Treze de Maio 
47, en la centra parto de la brazilaĉefurbo. La unua parolanto estis d-ro Esperanto-movado, kaj kun danko kaj ŝajnis, ke la prezo de ĉi tiu inda sidejo
Braz Cosenza. Kiel prezidanto de la laŭdo raportis pri la helpema kaj ofe- estas tro alta. Sed nun, post la finpago,Kooperativo li reliefigis la signifon de rema kunlaborado de la plej multaj ĝi valoras la duoblon, preskaŭ unuIa Librejo en la kadro de la Koopera- esperantistoj brazilaj en la realigo de milionon da steloj.Por inaŭguri portreton de d-ro Zamenhof, artan oleopentraĵon de itala pentristo en la stilo de Ludoviko la XV-a, elokventan festparoladon 'faris 

prof. Ismael G. Braga. La pentraĵo estas donaco de d-ro Alberto Bonfim, konsilanto de la Kooperativo. Lia kvin- jara fileto Marcelo, ankaŭ ano de la Kooperativo, en la momento de la in- aŭguro fortiris la belan Esperanto- flagon, kiu ĝis tiam kovris la por- treton.La pluaj oratoroj dum ĉi tiu solenaĵo estis prof. Delio Pereira de Souza, pre- zidanto de A.E.R.J., s-ro Gomercindo, kontoristo de la Kooperativo, pastro 
Johano Baptista Kao, ĉina esperantisto loĝanta en Brazilo, f-ino Hersila kiel reprezentantino de la ,,Legio de la Bona Volo", kaj fine la hungara espe- rantisto s-ro Ladislao [Zinner.Dum la paŭzoj inter la paroladoj la ĉeestantaro ĝuis belajn akordionludojn de la blinda esperantisto Sidney, ano de B.U.B.E., kaj artan deklamadon de 
prof. Silla, jam konata poeto brazila, kiu prezentis kelkajn el siaj Esperanto- lingvaj poeziaĵoj. Dum ĉi tiu solenaĵo prof. Ismael proponis fondi specialan kason de B.U.B.E. por kolekti monon destinitan al eldono de Esperantaj verkoj en Braille-preso por la blindaj esperantistoj.La inaŭgura solenaĵo kaj samtempe

tivo kaj ĝenerale en la tutlanda ĉi tiu grava akiraĵo. Ce la komenco
rr.W'
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REGION A ESPERANTO-KONGRESO EN BRA7ILO
Kun granda b rilo  okazis en Ia urbo Barbacena la dua kongreso de la esperantistoj de la 

brazila ŝtato M inas Gerais, sub Ia aŭspicio j de Brazila Esperanto-Ligo. La kongreso ĝuis la ple- 
nan subtenon de la urba j ka j ŝtataj aŭ to rita to j, ka j en la kunsido j partoprenis p lu ra j em inentaj 
f ig u ro j de Ia pub lika  v ivo . N ia b ildo prezentas grupon de kongresanoj antaŭ la katedra lo  de 
Barbacena post Ia festa diservo. En la mezo sta as kanoniko Isaias LAGARES el Ia urbo LJbera- 
ba, k iu  celebris la meson ka j faris la predikon en Esperanto. M aldekstre de l i  staras d-ro  
Osvaldo FORTINI, urbestro de Barbacena, dekstre d-ro Luiz de Azeredo CO UTINHO  el Ia ŝtata 
ĉe fu rbo  Belo Horizonte, prezidanto de Ia kongreso. La Ioka radiostacio disaŭdigis la diservon  
ka j regule elsendis in lo rm o jn  p ri la kongreso. Tuj post Ia fin iĝo  de la kongreso p li o l ducent 
personoj komencis Ie rn i Esperanton en nova j kursoj. La sekvonta, tria  kongreso de la esperan- 
t is to j'd e  M inas Gerais okazos en la urbo Caratinga, en ju lio  1958.

la jara ,,Zamenhofa Semajno” fermiĝis per regaleto, en kiu oni gustumis kuk- aĵojn, salumitaĵojn, dolĉaĵojn kaj gla- ciaĵon, en gaja samideana atmosfero
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IN T E R E S A  L E T E R O
La sekvo de artikoleto en La Praktiko.

Estimata redaktoro!
En La Praktiko, numero de decembro 1955, aperis artikoleto en la 

rubriko „Panoramo" pri ŝrankoj por Ia gardado de stencitoj.
Mi estas oficistino ĉe la ŝtata registaro. Unu el miaj taskoj estas 

iunkciigi la mimeografan maŝinon kaj pretigi la stencilojn per skrib- 
maŝino. Tiujn stencilojn ni ĉiam uzadas refoje. Estis ĉiam ĉagreno al 
rni, ke en mia oficejo ne estis ioko por tiu j stenciloj. Mi devis meti ilin  
en tirkeston de skribtablo, sed ankaŭ aliaj oficistoj metadis siajn ajojn 
en Ia sarnan tirkeston. Neniu atentis pri la stenciloj, kaj fine ĉi tiuj 
ĉifoniĝis, kaj mi devis ĉiam pretigi novajn. Tio kaŭzis trioblan mal- 
bonon: (1) por la kaso de ia ŝtato, (2) por mia labortempo en la 
oficejo, kaj (3) por mia humoro.

V i povas do ĉtiveni, kiel feliĉa m i estis, kiam mi Iegis en La Prak- 
tiko pri la stencil-ŝrankoj. M i tuj skribis pri tio al la estraro de mia 
oficejo, kun la sugesto, ke estus utile havigi tian ŝranketon al nia 
oticejo. Imagu mian grandan surprizon, kiam mi ricevis Ieteron, ke la 
estroj ne nur akceptis mian sugeston, sed i l i  trovis ĝin tiel bona, ke 
i l i decidis rekompenci min per ĉeko por 15 dolaroj! Kaj eĉ pli, mi 
ricevis inviton ir i en la oficejon de la guberniestro mem, por ricevi 
tiun ĉekon el Ia manoj de Iia moŝto! Tiu ceremonio okazis la 15-an 
de oktobro.

Ne estas malfacile divensi, kion mi faros per tiu neatendita ĉeko. 
Mi uzos ĝin por pagi miajn jarajn kotizojn al UEA, UL, Heroldo kaj 
ELNA, kaj se restos iom da mono, mi destinos ĝin por La Praktiko. 
Mi opinias, ke mi ne povus pli dece uzi tiun rekompencon, ol dedi- 
ĉante ĝin al Esperanto. p^no poan u. ORLOFF, UL 1439,

Newton Centre (Massachusetts), Usono.

La „TECACOTU” de la „TUPI”
(Pri la bona vivo de la Tupi-Guarani-indianoj.)

Ci tiun strangan titolon ni trovis super letero de D-ro Ralph Bircher 
al sia anaiko en Sud-Ameriko, aperinta en la nederlanda vegetarism a 
gazeto. Ci tie sekvas ekstrakto el tiu letero:

*
Vi timas, ke vi malsaniĝos, kiam vi devos restadi en la varmega 

ebenaĵo de Sud-Ameriko kun ĝia malbona klimato kaj multaj mal- 
sanoj. En via ĉirkaŭaĵo estas multaj malsanaj, malfortiĝintaj kaj 
suferantaj homoj. Ciuj kredas, ke la klimato estas kulpa. Libertem- 
pado en pli altaj regionoj ne donis helpon. Kaj nun vi aŭdis, ke 
en Eŭropo ekzistas speciala, nova kuracarto, kiun oni nomas la 
biologia aŭ la kuracarto de la tuta homo, kaj ke tiu nova kurac- 
metodo povas helpi vin.

Vi petis min, kiu laboras en la centro de tia kuracarto, doni al 
vi konsilon. Sed vi tute ne bezonas serĉi helpon tiel malproksime 
en Eŭropo, ĉar ĝuste en la regiono, kie vi vivas, naskiĝis la 
„Tecacotŭ", la „bona vivo" de la Tupi Guarani-indianoj, sistemo 
de vivreguloj, kiu tute similas al tio, kion trovis ĉi tie la nova 
kuracarto. Kion trovis la pioniroj kaj docentoj dum la lastaj jar- 
dekoj per klinikaj kaj laboratoriaj esploroj, tion trovis antaŭ tre 
longa tempo la spiritkonscio de la indianoj.

La plej granda idealo de la indianoj, kaj precipe de la Tupi- 
Guarani-indianoj, estas bona saneco. Por ilust.ri la bonan sanstaton 
de tiuj indianoj, mi citas la verkiston Stuart Chase: ,,La sanstato 
de la indianoj igus iun filozofon mortigi sin kaj bankrotigus den- 
tiston aŭ kuraciston." Kaj unu el la plej fidindaj observantoj, 
B. Traven, diris: ,,La indianoj en la altmontaro estas ĉiuj tre 
sanaj kaj ili atingas tre altan aĝon, preskaŭ nekredeblan por 
eŭropanoj. La konataj gento-listoj de la inkaoj montras aĝojn 
de 80-100 jaroj.”

Kaj en la deksepa jarcento skribis Thevet: ,,Mi ne renkontis ĉe 
la Tupi-Guarani-indianoj eĉ unu kazon de invalida maljunulo, 
kio estas kutima en Eŭropo. La grizuloj kuras kiel junuloj kun 
kuraĝe levitaj kapoj!”

Estas science pruvite, ke en la regiono de la Tupi-Guarani- 
indianoj estis tre alta kulturo jam antaŭ la tempo de Kolumbo. Ili 
direktis sian atenton precipe al pozitiva pensmaniero, harmonia 
kaj ĝojplena animo. Ci tiu harmonia vivmaniero est.is akcentata 
ankaŭ ĉe la inkaoj. La historiisto Cobo skribis pri tio: ,,La inkaoj 
tiel organizis la laboron sur la kampoj, ke tiu laboro estis festa 
okazaĵo por ili. De la komenco ĝis la fino ili kantis dum la laboro 
kaj oni formetis ĉiujn zorgojn. Lacecon ili ne konis.”

La Tupi-Guarani-indianoj ankaŭ perfekte zorgas pri korpa 
pureco. Kiam ajn ili vidas riveron aŭ lagon, ili saltas en la akvon 
kaj lavas sin. Kelkfoje tio okazas dekdu fojojn tage. Sed ĉiu devas 
fari tion minimume unu fojon tage. Ili manĝas sobre kaj mal-

NOV-ZELANDANO EN MONDVOJAGO
S-ro Bertram POTTS, fervora esperantista aktivulo en 

Nov-Zelando, redaktoro de la Nov-Zelanda Esperanto- 
Gazeto, estas kun sia edzino en ĉirkaŭmonda vojaĝo. La 
supra bildo montras amikan manpremon inter s-ro Potts 
(maldekstre) kaj lia antipoda samideano s-ro Marcel 
LESOIN, prezidanto de la Esperanto-Klubo en la nordfran- 
cuja urbo Lille. La vojaĝo de ges-roj Potts daŭros 18 
monatojn. Ili ĉie vizitas la esperantistajn klubojn kaj 
Esperanto estas la sola lingvo, kiun ili uzas. S-ro Potts 
faras ankaŭ tre interesajn paroladojn pri sia lando kun 
filmoj. Dum ilia mallonga restado en Nord-Francujo la 
regiona gazetaro aperigis 10 artikolojn kaj 3 fotojn pri ĉi 
tiu rimarkinda mondvojaĝo. (Kliŝo „Nord-Matin", Lille.)

multe, sed despli bone maĉas ĉion. Kion ni manĝis dum unu tag- 
manĝo, sufiĉas al indiano por du tagoj. Ili ne trinkas vinon aŭ 
bieron, sed nur malmultan paragvajan teon (Mate). Ili malmulte 
fumas, certe ne ĉiutage. Viando estis antaŭ la tempo de Kolumbo 
nekutima manĝaĵo. Ne ekzistis dombestoj; la inkao-regnoj devis 
utiligi ĉiun kvadratmetron da tero, tiel ke oni ne povis grasigi 
bestojn. En la regiono de la aztekoj la baza nutraĵo estis vege- 
tara laŭ esploroj de profesoro Harris el Bostono. Cetere la kruda, 
/reŝa planta nutraĵo ludis grandan rolon en la ĉiutaga dieto de 
ĉiuj indianaj popoloj. Ce ĉiu manĝo ili manĝis fruktojn, ĉefe 
ananasojn, sovaĝan rizon, maizon kaj multajn aliajn fruktojn. 
Ili uzas tre malmultan salon, ĉar ili kredas, ke salo mallongigas 
la vivon de la homo.

Ci tiu estas nur supraĵa skizo de la ,,bona vivo"  de la indianoj. A1 
ĝi apartenas ankaŭ sufiĉe longa dormado, fastado, la eduko de infanoj, 
kiu lasta tre akordiĝas kun niaj plej novaj edukmetodoj.

Kompreneble ni ne povas reiri al la primitivaj manieroj de nutrado kaj 
vivado, sed ni devas trovi novajn vojojn kiuj ligas la avantaĝojn de 
la ,,Tecacotŭ" kun tio, kion donas al ni nia moderna kulturo. Ci tiuj 
ideoj estas la bazo de la nova kuirlibro de Bircher-Benner. La moderna 
nutraĵo povas redoni al ni sanon kaj vivĝojon.
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S ouvenir de la H ollande

Je n  la m algranda, sed per siaj m alm uliaj 
vorloj lam en tiel sugesliva poemo de la 
em inenta nederlanda poeto k a j eseisloH endrik  M A R S M A N  (1899-1940)
form anta la  enkondukon por la luksa  
bildalbum o pri N ederlando, k iu n  la Eldonejo  
W . van Hoeve en H ago p u b lik ig is  en la 
lingvoj nederlanda, a n g la , fr a n c a , germ ana, 
h isp an a, itala k a j esperanta.

Sendube niaj legantoj k u n  intereso uzos la 
u n ik a n  okazon por kom pari la tradukojn  
de la poemeto en la d iverslin gvaj eldonoj.

H erinnering  aan H olland

Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband,
de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.

R ecuerdo a H olanda

Cuando en Holanda pienso, 
veo sus anchos rios 
por prados inlinitos 
apacibles discurrir; 
caminos adornados 
de altas alamedas, 
sus erguidos penachos 
enhiestos al final; 
en el espacio inmenso, 
hundidas en su seno, 
las blancas alquerias, 
salpicando el lugar; 
olmos y aldeas, 
gallardos torreones, 
iglesias y arboledas 
en grandiosa hermandad.
E1 aire pierde vuelo; 
el sol, muy lentamente, 
en velos y en vapores 
diluye su color; 
y en todas las comarcas 
del agua eternamente 
la voz amenazante 
se escucha con temor.

emoro ^J lo lan

Holando.... lando 
de larĝaj riveroj 
fluantaj lace 
tra kampo ebena, 
vicoj de poploj 
sveltaj, gracilaj, 
tremantaj plumoj, 
ĉe horizonto serena, 
kaj perditaj en 
senfinaj spacoj 
Ia farmejoj 
disaj en la lando; 
arbgrupoj, vilaĝoj, 
turoj senpintaj 
preĝejoj kaj ulmoj 
kaj nuda strando; 
ĉielo malalta
kaj nebulopro
nuance griza,
la suno pala;
kaj ĉie aŭdiĝas
la voĉo de T akvo, 
de ĉiu timata 
minaco fatala.

M em ories of H olland

Thinking of Holland 
I see wide rivers 
slowly winding 
through endless lowland; 
rows of delicate, 
filigreed poplars, 
plumelike, high 
on the horizon stand; 
snugly ensconced 
in limitless space 
farms lie scattered 
all over the land; 
trees and villages, 
truncated towers, 
churches and elms 
form a pattern so grand; 
the sky hangs low, 
and slowly the sun 
is wrapped in vapours 
of varying grey; 
and in all regions 
the voice of the water, 
herald of danger, 
is heard with dismay.

Quand je pense a la Hollande, 
je vois ses larges rivieres 
couler var la

fin,
par

campagne sans 
je vois ses rangees 
de peupliers
estompes dans le Iointain 
selever en immenses 
plumets;
et ses fermes perdues 
dans Tinlini des champs; 
je revois ses bouquets d'arbres, 
ses villages,
ses tours elevees,
ses eglises
et ses ormes serres
sous un ciel bas,
le soleil qui s'etouffe lentement 
dans des brumes d'un gris irise, 
et de partout j'entends 
la voix des eaux,
obsedante, de ses desastres 
eternels.

E rin n eru n g  an H olland

Denkend an Holland, 
seh ich breite Gewasser 
trag durch unendliches 
Flachland gehn,
Reihen undenkbaar 
schmaler Pappeln 
wie hohe Federn 
vor den Wolken stehn; 
und in dem gewaltigen 
Raume versunken 
die Bauernhofe 
verstreut ŭbers Land, 
Baumgruppen, Dorfer, 
gekappte Tŭrme,
Kirchen und Ulmen 
in weitem Verband.
Die Luft hangt tief
und die Sonne wird langsam
in graue vielfarbene
Dampfe gelost,
und in allen Provinzen
wird die Stimme des Wassers
mit seinen ewigen Grabern
gebangt und gehort.

R icordo  d ’O landa

Quando penso all' Olanda, 
vedo vasti fiumi 
scorrere lenti 
per immense pianure, 
filari di pioppi 
incredibilmente sottili 
come alte pennacchi 
affacciarsi all' orizzonte; 
e immersi
nello spazio sconfinato 
i casolari
sparsi per le campagne, 
alberi aggruppati, villaggi, 
campanili tarchiati, 
chiese e olmi
in grandiosa unita.
II cielo vi e basso 
e il sole lentamente 
affonda in grigi 
vapori iridescenti, 
e da per tutto 
la voce delle acque, 
foriere di perenni sciagure, 
e ascoltata e temuta.



,,Por nova mondo konstruata"

LA KAMPARANA LERNEJO
Kian ajn opinion oni havas pri la 

kamparanoj, la terkulturistoj estas la 
bazo de ĉiu nacio, sed, tiu bazo, kiu ĝin 
rimarkas? Kiu turisto ĝin atentas, kiam 
li admiras monumenton?

Niaj monumentoj estas konstruitaj 
jam de jarcentoj kaj ili firme tenas sin. 
La socia konstruaĵo, male, renoviĝas 
je ĉiu ĝeneracio, kaj konstante oni 
devas eduki la junularon por certigi la

ITALA RADIO
La stacio ROMA de la  Itala Radio elsendas 

en Esperanto ĉiusem ajne trifoje: marde, 
merkrede kaj vendrede, de la horo 18,55 ĝis 
19,10 laŭ m ezeŭropa tempo sur la mallongaj 
ondoj de 30.90, 41.24 kaj 50.34 metroj.

Programo por aprilo:
2. — Festivalo de la itala kanzono.
3. — Kuriero de Esperanto.
5. — Aprilo.
9. — Jozefo Garibaldi. (Okaze de la 150-a 

datreveno de lia naskiĝo.)
10. — Kuriero de Esperanto.
12. — Leterkesto kaj bibliografio.
16. — Novaĵoj el Italujo.
17. — Kuriero de Esperanto.
19. — Pasko.
23. — La naskiĝo de Romo.
24. — Kuriero de Esperanto.
26. — Torquato Tasso.
30. — Assisi, la urbo de Sankta Francisko.

La nova rubriko ,,Kuriero de Esperanto”, 
disradiata ĉium erkrede, celas porti en la hej- 
mon de la aŭskultantoj la plej freŝajn kaj in- 
teresajn informojn el la mondo esperantista, 
kaj konigi la novan kaj m alnovan literaturon 
de Esp.

Prelegantoj: s-ro Luigi M innaja kaj prof. 
d-ro Vincenzo Musella. — Fakestro: s-ro Luigi 
Minnaja. — Adreso: Radio Roma, Esperanto- 
Fako, Casella postale 320, Roma (Italujoj).

daŭran ŝanĝiĝon. Bedaŭrinde, en mul- 
taj landoj la edukistoj, intelektuloj 
kaj urbanoj instruas nur kun konside- 
roj rilataj je la urbo. Malatentante la 
kamparanojn, ilian vivon kaj ilian 
socian rolon, la edukistoj kreis ler- 
nejojn, kiuj estas nesufiĉaj por efek- 
tive formi farmistojn kaj edzinojn de 
farmistoj. Tiuj unuagradaj lernejoj 
estas similaj por ĉiuj, urbanoj kaj 
kamparanoj.

En junio 1935 unu franca junulo 
rifuzis reiri al supera lernejo, kie, li 
diris, ,,oni ne faras kamparanojn”, kaj 
li volis esti kamparano. Tiam pastro 
Granereau, filo de kamparano, kreis 
tion, kio ne ekzistis: ĉirkaŭate de tri 
familiestroj, kiuj donis al li kvar ler- 
nantojn, pastro Granereau fondis en sia 
paroĥo de Serignac (Francujo), sek- 
cion de agrikultura metilernejo. Post 
20 jaroj da senĉesa agado tra nombraj 
malhelpaĵoj, pastro Granereau iris de 
la loka tereno al la nacia, kaj nun 
atingas la internacian. Nun li povas 
prezenti ne nur al Francujo, sed al ĉiuj 
nacioj, koncepton de Kamparana Ler- 
nejo, kiu formas homojn taŭgajn por 
la fundamento de la nova mondo kon- 
struata.

La strukturo de la Kamparana Ler- 
nejo estas:
1) Familioj respondecas je neplen- 

aĝuloj, kaj metas je la dispono de 
la lernejo la ekspluatadon de la 
familia bieno, tiel realigante veran 
kunlaboron de ,,familio-lernejo”.

2) Grupiĝo de la familioj en spiritajn

Pastro GRANEREAU 
kreinto de la ,,kamparana lernejo".

komunumojn laŭ siaj religiaj aŭ 
filizofiaj konceptoj ekster ĉia poli- 
tika kaj partia spirito.

3) Edukantoj eniras en la lernejan 
kadron kun la samaj rango kaj 
rajtoj, kiel la instruistoj mem.

Por ĉiu informo oni povas turni sin 
al: Centre International de 1'Ecole 
Paysanne, Lamorlay (Oise), Francujo.

Naskiĝo. — A1 ges-roj THIERRY-JUGE (UL 
11463) en Gap (Francujo) naskiĝis fileto Gil- 
les en la somero de la pasinta jaro.

Internacia gefianĉiĝo. — La 19-an de 
februaro en Utredht (Nederlando) gefianĉiĝis: 
s-ro Janko BO2IĈ, studento en m ilitista aka- 
demio en Ebemdorf (Aŭstrio), abonanto de La 
Praktiko, kaj f-ino M arieke de BRUIN (UL 
10516) en Utredht.

Morto. — En 's-Hertogenbosch (Nederlan- 
do) mortis en februaro s-ro Ant. ROELOFS, 
abonanto de La Praktiko de la komenco. Li 
senlace laboradis por Esperanto, precipe per 
regula publikigo de informoj en la lokaj 
gazetoj.

— En Shelton (Usono) mortis en novembro 
s-ro Johano ESPERANTO, AM de UL.

— La 8-an de oktobro mortis en Arnhem 
(Nederlando) Fratino M. BONAVENTURA, 
monaĥino kaj instruistino en ,,Insula Dei”, 
katolika edukejo de instruistinoj. Kiel per- 
fekta kaj fervora esperantistino ŝi dum pluraj 
jaroj instruis Esperanton al la lernantinoj de 
la edukejo.

Esperanto-manifestacio en Bologna. — Dum 
la nunjara Internacia Foiro (8-22 de majo) en 
Bologna (Italujo) okazos tu ttaga Esperanto- 
m anifestacio kun ekspozicio. La loka esperan- 
tista grupo petas sendi de ĉie ekspozician 
materialon, precipe rilate al la aplikado de 
Esperanto ĉe la industrio kaj komerco, la spe- 
ciala temo de la manifestacio. En tiu tago 
okazos ankaŭ ,,amikeca festo” kun disdono de 
donacoj al la ĉeestantaj eksterlandanoj. La 
adreso por la sendaĵoj kaj inform petoj: Espt- 
rantista Grupo „Achille Tellini”, Via Rolan- 
dino 4, Bologna, Italujo. M aterialon por la fer- 
voja fako oni sendu prefere al: Itala Fervojista 
Esp.Asocio, Via Donato Creti 61, Bologna.

Ekskurso al Korsiko. — La kongresa komi- 
tato en M arseille organizas postkongresan 
ekskurson per flugmaŝino de ,,Air F rance” al 
„la insulo de belecoj” Korsiko, lando de 
Napoleono. La ekskurso daŭros kvar tagojn

kiuj oni faros aŭto- 
vizitibusajn

(10-13 de aŭgusto), dum
rondveturojn por viziti la famajn

vidindaĵojn  de la insulo. Oni loĝos dum la 
ekskurso en unuaranga hotelo en Ajaccio. La 
kostoj de la tu ta ekskurso (vojaĝo, pensiono, 
vizitoj kaj ekskursoj, akompanado kaj impos- 
toj) estas 1240 steloj.

Ora Esperanto-jubileo en Japanujo. — La 
japanaj esperantistoj festis la 50-jaran ekzis- 
ton de sia landa organizaĵo per brila kaj 
grandsukcesa kongreso, en kiu partoprenis pli 
ol kvarcent personoj. La tri radiostacioj de 
Tokio elsendis la ĉefajn aranĝojn, la plej grava

japana ĵurnalo (Asahi) detale  raportis, kaj 
em inentuloj sendis g ratu lajn  mesaĝojn. Por la 
poŝtaĵoj de la kongresanoj estis uzata speciala 
E s p e r a nt o - s t a m p o .

„Mondo,rr la sensacie startin ta  granda pro- 
paganda gazeto en Belgujo, post la apero de 
tri imponaj num eroj devis provizore ĉesigi la 
aperadon pro malfacilaĵoj, kiuj sekvis el la 
politika situacio, kaj pro malamika kontraŭ- 
laboro. La eldonejo esperas venki baldaŭ la 
m alhelpojn kaj aperigi la kvaran numeron.

„Grajnoj en Vento”. — Sub ĉi tiu nomo la 
svisa instruisto M arcel Erbetta en Bienne ini- 
ciatis belegan laboron internacian per Espe- 
ranto. Estas formataj aroj de 12 klasoj de 
lernejoj en 12 landoj, kiuj unuiĝas kaj kune 
eldonas komunan gazeton, konsistantan el 
verkoj de la gelernantoj. La infanoj skribas 
pri siaj hejmo, vivo, lernejo, ludoj, festoj k.t.p. 
kaj aldonas 'bildojn, fotojn, proprajn  deseg- 
naĵojn, prospektojn, sekigitajn florojn k.t.p. La 
gazetoj, binditaj en volumojn, estas inter- 
nacie interŝanĝataj. La lalboro kom enciĝis kun 
granda sukceso, kaj ni jam  vidis belegan 
volumon de la Dua Rondo, redaktitan de s-ro 
Stefano Koŝutiĉ, instruisto  en Zagreb (Jugo- 
slavio). Ni varrne rekom endas al la tu ta  
instruistaro esperantista, kunlabori en *la 
,,Grajnoj en V ento” kaj por informoj turni sin 
al la tutmonda organizanto: s-ro M arcel Er- 
betta, Rue des Pins 66, Bienne 7 (Svislando). 
Por la respondkosto oni aldonu respond- 
kuponon aŭ UL-stelon.
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Adresaro de kolektantoj. — La ,,Tutmonda 
Unio de K olektantoj” (TUK) intencas eldoni 
baldaŭ tutm ondan adresaron de personoj, kiuj 
kolektas poŝtmarfcojn, glumarkojn, alumet- 
etiketojn  k.t.p. La enlistigo de la adresoj 
estas tu te  senpaga. Interesiĝantoj skribu al: 
s-ro J. Dalet, 79 bis A venue du Chateau, 
Asnieres (Seine), Francujo.

Kurso pri geonismo. — La tria internacia 
kurso pri ,,Esperanto kaj geonism o” okazos 
dum la 20-27 de julio nunjara en la kastelo 
M ŭnchenwiler apud M urten-M orat, Svislando. 
D-ro W illiam Perrenoud el N euchatel (Svis- 
lando) donos prelegojn pri la geonismo (tut- 
mondaj kulturefektivigoj), ekzamenos novajn 
aplikojn de la Ora Metodo kaj interesan mani- 
eron prezenti la disvolviĝon de la hom aro pere 
de lumbildoj. La kosto de partopreno (kotizo, 
loĝo kaj manĝo) estas 98 sv. frankoj. La kur- 
son organizas la Svisa Esp.Instituto, Breiten- 
rainstrasse 12, Bern.

Kongresaj glumarkoj. — Por helpi la pro- 
pagandon de la Kongreso en M arseille, la loka 
Esp. Grupo eldonis belajn glum arkon kaj 
poŝtkarton en plurkolora preso. Por 2 steloj 
oni povas ricevi 25 glum arkojn aŭ 4 poŝtkar- 
tojn. La mendojn kaj pagojn oni sendu al: 
Esperantista Grupo, 106 avenue Joseph Vidal, 
M arseille 8, Francujo. Poŝtkonto: n-ro 156-15, 
M arseille.

Vojaĝo al Aŭstrio. — La ,,Philips-Esperanto- 
Klubo” en Eindhoven (Nederlando), sekve de 
siaj sukcesaj societaj vojaĝoj, aranĝitaj en la 
antaŭaj jaroj, organizos en ĉi tiu jaro 11-tagan 
aŭtobusan vojaĝon al Aŭstrio. La vojaĝo ko- 
menciĝos la 26-an de julio en Eindhoven kaj 
finiĝos la 6-an de aŭgusto. La vojo kondukos 
tra Koln, Stuttgart, Mŭnchen, Salzburg, Sie- 
gelhausen ĉe Neckar, Mainz, Bingen. La vo- 
jaĝkosto estas 358 steloj. Por detalaj infor- 
moj oni turnu sin al la organizanto: S-ro J. 
Mols, Zonneroosstraat 10, Eindhoven. Tele- 
fono 63577.

Jubilea kongreso en Brazilo. — La brazilaj 
esperantistoj en la tagoj 14-21 de julio havos

sian 15-an kongreson, en  la urbo N iteroi (ŝta- 
to Rio de Janeiro). La kongreso estos sam- 
tempe jubilea festo pro la 50-jara ekzisto de 
la Brazila Esperanto-Ligo, kiu fondiĝis la 21-an 
de julio 1907. Okaze de la jubileo estos aran- 
ĝataj diversaj festaĵoj kaj Esperanto-ekspo- 
zicio. La organiza kom itato esperas, ke mul- 
taj gastoj venos ankaŭ el aliaj landoj, kaj ke 
multaj salutleteroj venos el la tuta mondo. 
Ĉi tiuj estos presataj kun brazil-lingva traduko, 
por disdono inter la neesperantista gastaro. 
La adreso de la Organiza Komitato: Kongreso 
de Esperanto, Caixa postal 10, N iteroi (Estado 
do Rio), Brazilo.

„Interlanda Rondo Infana", fondita en Po- 
lujo antaŭ unu jaro, celas krei amikecon in ter 
diverslandaj infanoj kaj iliaj gepatroj, kaj 
dokumenti la amikecon per reciproka donaco 
de ĉiutagaj ludiloj. La Rondo, kies prezidan- 
tino estas s-ino M. Kaminska kaj sekretario  
s-ro B. Czechowski, funkcias jam  inter 22 
landoj, kaj la 14-an de aprilo aranĝos „salut- 
feston”. Kiuj aprobas ĉi -tiun noblan agadon, 
bonvolu sendi salutskribaĵon kaj ludilon (per 
leterpoŝto kiel „paketo” ĝis la  pezo de unu 
kilogramo) al: ,,Interlanda Rondo Infana”, 
strato Okopy 6, Krakow, Poliijo.

Abelbredista lernejo. — En la vilaĝeto 
Saint-Christol apud la urbo Ales (departe- 
mento Gard, Francujo) ekzistas ŝtata lernejo 
por abrelbredistoj, kies teknika direktoro, s-ro 
R. Caivas, estas esperantisto kaj abonanto de 
La Praktiko. En ĉi tiu jaro la abelista instru- 
ado okazos dum la 15—31 de julio. La instru- 
ado estos franclingva, sed nefrancaj parto- 
prenantoj ricevos helpon de s-ro Calvas. La 
lernantoj povos loĝi senpage en komuna 
dormejo, kaj ankaŭ manĝi en la lem eja  resto- 
racio. Ĉiujn informojn oni povas senkoste 
ricevi de: S-ro agr. inĝ. R. Calvas, 59 faubourg 
du Soleil, Ales (Gard), Francujo.

Enciklopediaj folioj de Esp. dokumentado. 
— Ĵus aperis 11 pluaj folioj de la bonega 
franclingva kolekto de informoj pri Esperanto, 
redaktata kaj eldonata de s-ro Louis Perret en

Lyon. La kolekto jam  kreskis ĝiŝ dikega 
volumo kaj enhavas netakseble valoran mate- 
rialon por ĉiu, kiu bezonas kompletajn kaj 
fidindajn inform ojn pri la Esperanto-movado. 
Ni varrne rekom endas al ĉiu serioza esperan- 
tisto, kiu komprenas la francan lingvon, havigi 
al si ĉi tiun unikan verkon, aŭ provizore 
almenaŭ peti specim enajn foliojn por ekkoni 
ĝin. La adreso de s-ro Perret: 106 Cours D-r 
Long, Lyon 3, Francujo.

Hispanujo. — La esperantistaro de Sabadell 
aranĝis la 23-an de decembro en la ejo 
„A teneo” de la apuda urbeto Castellar del 
Valles propagandajn prelegojn de d-ro Mari- 
ano Sola el Tarrasa, vicprezidanto de Hisp. 
Esp.-Federacio, kaj de prof. Delfi Dalmau el 
Barcelona, reprezentanto de UL por Hispanujo. 
En preparo estas nun la starigo tie de Espe- 
ranto-kurso, gvidota de samideano el Sabadell.

Italujo. — La 12-an de februaro ĉe la granda 
postlabora organizo de fervojistoj ,,Dopolavoro 
Ferroviario” en Genovo komenciĝis granda 
kurso de Esp., gvidata de s-ro Pietro Bisesti, 
reviviginto de la m alnova Esp. Soc. Sampier- 
darena. — S-ro Giancarlo Sartorio en Genovo 
estas klopodanta organizi kursojn ĉefe poT 
m ondfederalistaj fervojistoj. — La Esperan- 
tista  Grupo de M irandola (Modena) aranĝis en 
decem bro belan ekspozicion. La rezulto estis 
nova kurso kun multaj partoprenantoj. La 
Grupo estas tre  danka al ĉiuj, kiuj per siaj 
sendaĵoj pligrandigis la valoron kaj efikon de 
la ekspozicio.

Rumanujo. — Speciala kunveno de rumanaj 
esperantistoj la 26-an de decembro en la ĉef- 
urbo Bukureŝto formis provizoran organizaĵon 
sub la nomo ,,Iniciata Komitato por Esperanto 
de la Rumana Popola Respubliko”. La unua 
tasko de la 'komitato estas revigligi kaj reor- 
ganizi la rum anan Esperanto-movadon. Gi ser- 
ĉas kontakton kun la alilandaj orgariizaĵoj kaj 
deziras ricevi esp-aĵojn. Kiel sekretarioj de la 
kom itato funkcias s-roj Iosif Petrin kaj Simion 
Zal. Ilia adreso: „Esperanto”, Poŝtkesto 205, 
Bukureŝto, Rumanujo.

480-a konkurso
LITERA ENIGMO

La solvo konsistas el 57 literoj, kiuj estas numeritaj. La

479-a konkurso
VORTO-ĈENO

Eltrovu la 27 vortojn, kiuj tormas ĉenon tiel, ke ĉiu vorto 
komenciĝas per la meza silabo de la antaŭa vorto. La unua 
vorto komenciĝas per la meza silabo de la lasta vorto. Ciuj 
serĉotaj vortoj konsistas el tri duliteraj silaboj, do el ses 
literoj. Jen la signiioj de la vortoj:

1. Sennesta birdo. 
tombo de Mahometo.

2. V osthava astro. — 3. Urbo kun la

de preĝejo. - 
Itala urbego.
11. Osta internaio.

V ira nomo. 
9. Trinkilo.

4. M alanĝelo. 5. Duonronda parto
7. Feliĉa princlandeto. 8.

14. G randega nukso

— 10. Kvarpiedulo kun ĝiboj. 
12. Usona mono. — 13. MalmuJtvorta.

15. Jara pago 
— 17V eturila stango por jungi cevalojn. — 

ordeno. — 18. Cio, kion ne la homoj faris.

al societo. 19.
Ano de religia 
— 19. Tram onta

vojo. 20. Venĝema diino. 21. M aterio kondukanta elektron.
- 22. Plankkovrilo.

kreskajAo. 25. Bulba floro.
23. Flugmaŝinkondukisto. 24. Akva

26. M alrapidega besteto.
27. Malpuraj*o sur vesto.

La divenitajn  vortojn  oni skribu en  la formo de listo (unu vorto 
sub la alia). — Inter la solvintoj estos dislotataj libroprem ioj en la 
valoroj de 20, 15 kaj 10 steloj. — Laj solvoj estos akceptataj ĝis la 
fino de junio. — Ne forgesu plenum i la  konkursajn  regulojn!

literoj estds troveblaj helpe de la sekvantaj ŝlosilvortoj:

27 4 42 6 5 10 — vira nomo.

12 11 16 1 44 3 9 29 nomo de monato.

30 43 23 14 17 19 38 palestina rivero.

21 22 37 35 36 45 46 rakontoj por infanoj.

18 54 8 7 26 25 50 — vira nonio.

49 15 44 33 34 31 55 — parto de la monato.

32 13 2 4 44 20 54 9 10 distancm ezuro.

47 48 52 1 23 28 40 39 14 11 okcidenteŭropa
lando.

42 53 41 51 29 glacipluvo.

24 5 7 17 57 38 56 — ‘homido j .

1 57 — m alnova ĉina proverbo.
Inter la solvintoj estos dislo tataj libroprem ioj en 'la valoroj de 

20, 15 kaj 10 steloj. — La solvoj estos akceptataj ĝis la fino de junio. 
•— Bonvolu observi la konkursajn  regulojn; antaŭ ĉio: ĉiu solvo 
es'tu sur aparta  papero!
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5-a I n t e r n a c i a  E s p e r a n t i s t a

FERIO-SEMAJNO
11-19 aŭgusto 1957 en Krommenie, Nederlando.

La Esperanto-Grupo „UNUECO" en Krommenie (Nederiando) 
kore invitas la esperantistajn unuopulojn kaj grupojn, partopreni 
en la 5-a Internaoia Esperarttista Ferio-Semajno, kiu samtempe 
estos Jubilea Semajno kaj en ĉi tiu jaro okazos dum la tagoj 
11-19 de aŭgusto.

Sen troigo ni povas diri, ke niaj Ferio-Semajnoj ĝuas bonan 
reputacion. En la pasinta jaro ni akceptis gesamideanojn el 
6 diversaj landoj, kaj por la  nunjara Jubilea Semajno jam envenis 
la unuaj aliĝoj, nome el Italujo  kaj Jugoslavio.

En la programo ni prezentas: Interkonatiĝan vesperon; ailogajn 
ekskursojn, aŭtobuse kaj ŝipe, al la plej gravaj vidindaĵoj de 
Nederiando, i.a. al Volendam, al Marken, al la granda digo de 
la Suda Maro, al la mondfama fromaĝfoiro en Alkmaar, al la 
nederlanda ĉefurbo Amsterdam  kaj ai la rezidenca kaj marbaneja 
urbo Hago; fine grandan adiaŭan festvesperon.

Oiuj partoprenantoj gastos senpage en la hejmoj de 'lokaj 
gesamideanoj; tial la partoprenkostoj estas nur 60 ned. guidenoj 
(240 steloj) por la tu ta  semajno. Ci tiu sumo entenas ankaŭ la 
kostojn de ĉiuj ekskursoj.

La iimdato de ia aiiĝo estas la 1-a de majo 1957. Detalajn in- 
formojn volonte donos nia sekretariino: s-ino J. A. van der 
Meulen-van. Harten, Popelstraat 13, Krommenie.

Koran saluton ĝis la renkonto en nia JUBILEA 5-A FERIO- 
SEMAJNO en KROMMENIE! (Represo petata.)

LA INSULO DE ROBINSONO 
FARIĜIS LOKO POR TURISTOJ

Preskaŭ ĉiu infano ĝuis la libron pri Robinsono kaj lia insulo- 
Nun tiu insulo denove tiras al si multan atenton, ĉar iu vojaĝ- 
oficejo en la sudamerika lando Citio organizas ekskursojn al la 
insuio, kiu devas esti vera paradizo.

La insulo apartenas al la arkipelago Juan Fernandez; ĝi situas 
je tricent mejloj de la ĉilia bordo, okcidente de la havena urbo 
Valparaiso. La vojaĝoficejo certe ne komunikas, ke la tu ta  his- 
torio pri Robinsono estas nur parte vere okazinta. La viro, kiu 
servis k iel modelo por la robinsona figuro, vivis tie nur kelkajn 
jarojn kaj ne dudek, kiel oni povas legi en la libro.

La heroo estis la skota matroso Aleksandro Selkirk. Pro ŝip- 
pereo li alteriĝis en ila jaro 1705 sur la insulo kaj forlasis ĝin 
en 1709. Kvar longajn jarojn  ii tamen pasigis sur la insulo. En 
1709 unu brita  ŝipo reportis iin al Eŭropo.

Origine la arkipelago apartenis al Hispanujo. En la jarcento 
post la  restado de Robinsono la insulo estis uzata kiel mal- 
iiberejo por krimuloj. Nuntempe ĝi estas paradiza insulo kun 
afablaj loĝantoj, kiuj m algraŭ la fakto, ke ili devenas de tiuj 
gekrimuloj, akceptas ĉiun fremduion tre gastame. Iii vivas pres- 
kaŭ ĉiuj de la fiŝkaptado, sed iii ne estas tiel laborem aj kaj 
fervoraj, kiel la fiŝkaptistoj en nordaj landoj. Post la kapto de 
unu kankro, maksimume du kankroj, ili kuŝas en la  sunbrilo sur 
la bordo de ia maro. Oiusemajne venas ŝipo el Oiiio por aĉeti la 
kankrojn, kiujn oni vendas en Ciiio por rnulta mono. La fiŝistoj 
pro sia maidiiigenteco do ne multe perlaboras, sed ili ne multe 
bezonas. Agrikuituro kaj brutbredado ne estas konataj tie. Same 
kiel Robinsono, la enloĝantoj ĉasas en la arbaroj por akiri sian 
nutraĵon.

K O N K U R S A JS O L V O J
konkurso469 En ĉi tiu konkurso, publikigila en la 

num ero 228 (oktobro 1956) de La Prak- 
tiko, partoprenis 114 personoj, sed el ili nur 94 sukcesis senerare solvi 
'la konkursan taskon. La ses proveiboj, k iuj formas la ĝustan solvon, 
estas la sekvantaj:

1. ORA ŜLOSILO CIUN PORDON MALFERMAS.
2. ROSTITA KOLOMBO NE FLUGAS AL BUŜO.
3. PLEJ BONE RIDAS TIU, KIU LASTE RIDAS.
4. KION ONI VOLAS, TION ONI POVAS.
5. KIU NE RISKAS, TIU NE GAJNAS.
6. LUPO SANĜAS LA HAROJN, SED NENIAM LA FAROJN.

La prom esitajn tri prem iojn per la lotado gajnis la sekvantaj konkur- 
santoj: la la n  premion (librojn en la valoro de 20 steloj) gajnis s-ro 
Marijan JERBlC en Osijek, Jugoslavio; — la 2-an premion (librojn en 
la valoro de 15 steloj) gajnis s-ro Robert LLORENS en M ontelimar, 
Francujo,- — la 3-an premion (librojn en la valoro de 10 steloj) gajnis 
f-ino A. J. M. PERK en  Utrecht, Nederlando. — La prem iitoj bonvolu 
fari sian elekton el la listo de la Konkursaj Premioj, publikigita en 
la januara numero de La Praktiko. — En la solvoj de 20 konkursantoj 
troviĝas diversaj eraroj (ekz-e: ,,lipo ŝanĝas la haro jn”, ,,kion oni volas 
teni”, ,,kion ne volas", ,,plej bona ridas", ,,lupeo ŝanĝas la horojn, 
sed neniam la aferojn”, ,,kune ne volas, teni ne povas” k.s.) aŭ ne 
estas ĉiuj ses proverboj, kaj tial ili ne povis partopreni en  la premiado. 
Por la 4-a proverbo ni akceptis kiel bonan ankaŭ la formon: „Kion 
ni volas, tion ni povas."

Post Robinsono vivis ankoraŭ alia eŭropano sur la insulo, 
barono Heinrich von Rodt, kiu ekioĝis tie kun sia edzino. Ili 
havis m ultajn infanojn kaj ankoraŭ nun vivas tie pranepoj de 
barono von Rodt, kiuj grandparte havas ankoraŭ blondajn 
harojn.

Por amuzi la turistojn, ia enioĝantoj kelkfoje prezentas la 
renkonton de Robinsono kaj Vendredo, lia servisto. La roman- 
tika- ludo profunde impresas la rigardantojn. La rolon de Robin- 
sono ludas ĉiam iu kun la nomo Rodt. Post la prezentado ĉiuj 
iras al la groto, en kiu Robinsono kaŝis sin dum la unuaj tagoj 
de sia alveno pro eventuala danĝero. Ciuj enloĝantoj, infanoj kaj 
pliaĝuioj, precize konas la enhavon de ia farna iibro, ĉar ĝi 
apartenas ai la devigaj legaĵoj en la sola iernejo de la insulo.

Tamen ne ĉiuj turistoj vizitas 'la insulon por honorigi la heroon 
de sia juneco. M ultaj venas kun fosiloj kaj pioĉoj. Iii ne serĉas 
ripozon aŭ romantikon, sed ia miiit-kason de la angla mar- 
vojaĝisto Francis Drake. Laŭ unu el la anglaj m aristaj rakontoj
tiu monsumo devas esti kaŝita sur tiu insulo. Kiam Drake ĉasis
la galionojn de ia reĝo de Hispanujo, li uzis la arkipelagon kiel 
militbazon. Oni konkludis el tio, ke ii ankaŭ kaŝis sian monon 
tie.

Jam m ultaj homoj serĉadis tie, sed kvankam ili ne trovis la 
monon, neniu bedaŭris sian restadon sur la insulo, ĉar por ili 
estis speciala ĉarmo vivi dum kelkaj semajnoj la vivon de 
Robinsono en la dudeka jarcento de robotoj kaj atomoj!

Grava verko:
470-a konkurso. En ĉi tiu konkurso, publikigita en la 

numero 228 (oktobro 1956) de La Prak- 
tiko, partoprenis 132 personoj, kaj el ili 129 tute bone solvis la literan 
enigmon. La kaŝita konsilo de Kirk Douglas estas: rrSe ofte mankas 
butono sur via jako, restas al vi nur du vojoj ireblaj: edziĝi aŭ eksed- 
ziĝi." — La ŝlosilvortoj estas: KATEDRALO, BOFRATINOJ, OBSER- 
VATORIO, AŬTOMOBILOJ, ĜENDARMO, KURAĜULOJ, ZANZIBARO, 
SVEDUJO, SVISUJO, SAKRISTIO, EDELVEJSO. — Pro la granda 
nombro de la solvintoj estis dislotataj kvar premioj. Ilin gajnis la 
sekvantaj konkursantoj: la 1-an premion (librojn en la valoro de 20 
steloj) gajnis s-ro Pierre RfiGNIER en GJuillan, Francujo; — la 2-aa 
p!remion (librojn en la valoro de 15 steloj) gajnis f-ino C. M. van 
STATEN en Utrecht, N ederlando; — la 3-an premion (librojn en la 
valoro de 10 steloj) gajnis s-ino W. LAURIE en Bournemouth, Anglujo;

la 4-an premion (librojn en  la valoro de 10 steloj) gajnis sr o  Anton 
KRAJINA en Sarajevo, Jugoslavio. — La prem iitoj bonvolu elekti por 
si la premiojn el la listo de la Konkursaj Premioj, publikigita en la 
januara numero de La Praktiko. — En la solvoj de tri konkursantoj 
troviĝis eraroj, kaj tial ili ne povis partopreni en la premiado.

M emorlibro de la Tria Esperantists 
Eŭkaristia M ondkunveno

okazinta en la kadro de la 36-a Internacia Eŭkaristia Kongreso.
Kompilis Pastro D-ro Joh. Bapt. Kao O.F.M.

Formato 19 x 14 cm kun 215 paĝoj de teksto plus 75 ilustraĵoj; 
presita sur bonkvalita papero. Bonega libro por ĉiuj bibliotekoj 
de esperantistaj societoj kaj tre efika ilo por la propagando de 
E speran to  p rec ip e  en  la k a to lik a j rondoj.

Prezo: 2 us. dolaroj aŭ 8 ned. guld. aŭ 150 braz. kiuz. 
plus afranko.
A kirebla ĉe:

LIBROSERVO de ,,Espero K atolika”, F re d e rik s tra a t 10, Dordrecht, 
Nederlando, kaj

BRAZILA ESPERANTO-LIGO, Pra<;a da Republica 54 sob., Rio 
de Janeiro, Brazilo.
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Moderna, praktika, ilustrita,

ESPERANTO
kompleta lernolibro por franclingvuloj:

DOUZE LECONS
PIERRE DELAIRE, instruistoLa nova, modernigita eldono de L'Esperanto en douze le^ons en- havas por ĉiu leciono detalajn komentariojn pri ĉiuj specialaj gra- matikaj aferoj (precipe pri la .uzo de „sia” kaj de la akuzativo, pri la konjugacio kaj la uzo de la modoj en Esperanto). Diversaj tabeloj igas la gramatikajn klarigojn facile kompreneblaj per simpla rigardo.Krom tio, ĉiun lecionon sekvas allogaj legajoj (anekdotoj, poemoj, literaturaĵoj, proverboj, kantoj) kaj vortenigmoj.Fine, ampleksa apendico ebligas pliprofundigi la lernadon per

Esperanto Pariza Radio.specialaj klarigoj ĝenerale ne donataj en ordinaraj lernolibroj, plue: listoj de verboj kun la ĝusta prepozicio uzenda, listo de verboj laŭ la eco (transitivaj, netransitivaj k.t.p.), listoj de modernaj vortoj, de idiotismaj tradukoj, de nekonfuzendaj vortoj; listoj de vortoj laŭ temoj (Historio, Geografio, Botaniko, Zoologio, Medicino, Profesioj kaj Metioj, Armeo, Industrio kaj Komerco, Literaturo kaj Belartoj. Ludoj kaj Ludiloj, Religioj, Landnomoj, Personaj nomoj); formuloj de ĝentileco; listoj de interjekcioj, onomatopeoj, mallongigoj k.t.p.
Ciu franclingva esperantisto ankoraŭ. nesperta devas trastudi la novan lernolibron de s-ro Delaire, en kiu abundas utilaj konsiloj. 

La Esperanto-instruistoj uzu ĝin kiel kurslibron!Prezo afrankite: 660 fr.fr. aŭ 26.40 steloj (ordinara nebindita eldono); 900 fr.fr. aŭ 36, Por rekomendita sendo aldonu 25 fr.fr. aŭ 1 stelon. steloj (luksa bindita eldono).Sendu la mendon kun la mono al: S-ro Pierre DELAIRE, 9-bis, Rue du Cdt-de-Poli, Orleans (Loiret), Francujo, al la poŝtĉekkonto n-ro 
271-69 Orleans, aŭ per intem. poŝtmandato aŭ per UL-steloj. — Ce mendo de 5 ekz-oj rabato 2O°/o, ĉe 12 ekz-oj 3O°/o, ĉe 30 ekz-oj 40%.

LA HISTORIO DE LA TIRFERMILOEn la mateno de la 2-a de oktobro de la jaro 1891 okazis la sekvantaj incidentoj en la dormoĉambro de la 25-jara bankoficisto 
Whitcomb L. Judson kaj lia 19-jara edzino 
Elisabeth, kiuj loĝis en Meadville en la amerika ŝtato Pensilvanio:La laĉoj de la korseto de sinjorino Whit- comb rompiĝis, kaj ankaŭ la hoketo de ŝia bluzo. Sinjoro Whitcomb tro forte tiris siajn ŝulaĉojn, tiel, ke ankaŭ ĉi tiuj disŝiri- ĝis, kaj krome du butonoj de lia pantalono falis sur la plankon. Tio estis tro multe por la geedzoj. En tiu momento la edzo ĵuris, ke 11 donos al la homaro vere fidin- dan fermilon.Precize 84 tagojn post la malfeliĉiga tago li montris al sia edzino ruzan kombi- naĵon de malgrandaj hokingoj, pinĉiloj kaj ŝraŭbetoj, kiuj laŭ li estis la ideala fermilo. Li prenis patenton je sia „zipper", kiel li nomis ĝin, kaj donis demonstracion de sia eltrovo en ekspozicio en Kolumbio en la jaro 1893. La juna juristo Lewis Walker, ankaŭ el Meadville, estis entuziasma kaj pagis tuj 500 dolarojn, per kio li akiris ĉiujn rajtojn. Li starigis la Universalan 
Fermilo-Kompanion, sed post mallonga tempo II devis konstati, ke la fabrikado de ĉi tiu nova fermilo estas tro multekosta sen bonaj maŝinoj.Lewis Walker komencis prunti monon, petis denove la kunlaboron de sinjoro Judson kaj komisiis lin konstrui aparaton, kiun oni povos fabriki en grandaj kvantoj. Judson denove komencis klopodadi kaj elspezadis ĉiam pli da mono. Li martelis, segis, fajlis kaj lu t is .. . .  sed sen ia suk- ceso. Tute seniluziiĝinte li ĉesigis sian laboron kaj forlasis sian mastron kun la neuzebla patento, la malsukcesintaj maŝi- noj kaj kun ties nemalpliiĝinta entuziasmo.Ne, Lewis Walker eĉ unu momenton ne pensis forlasi la ideon kiel nerealige- blan. Li serĉis kontakton kun la juna sveda teknikisto Gideon Sundback, kiu laboris ĉe la Westinghouse-kompanio por konstrui dinamojn, kaj post multaj penoj Lewis W'alker sukcesis persvadi lin fariĝi lia kunlaboranto.Walker laboris dum la tago en sia advo- kata kontoro kaj elspezis ĉiun gajnitan

monon al la laborejo de sia sveda amiko. Nur mallongan tempon antaŭ la unua mond- milito ili sukcesis amase produkti la tir- fermilon. Sed neniu atentis ĝin. Ili jam konsideris likvidi la fabrikon, kiam venis mendo el Novjorko. La tajloro M. S. Groom el Brooklyn mendis 1500 tirfermilojn. Ci tiu tajloro intencis uzi ilin por la monujoj ĉe la maristaj zonoj. La unua maristo, kiu aĉetis la novaĵon, trovis ĝin idiota, sed praktika. Sekvis pluaj klientoj, kaj kelkan tempon poste la amerika admiralitato faris kontrakton kun la fabrikestro.Post la milito unu granda ŝufabriko ekuzis la fermilon; ĝi enkondukis la ,,Zipp- 
sandalojn" kaj baldaŭ la firmo Walker kaj 
Sundback produktis milionon da tirfermiloj en unu tago.Gideon Sundback forvojaĝis al Eŭropo kun la celo vendi la patenton por ĉi tiu mondparto. En la ĉefurbo de Svisujo li ricevis la adreson de iu ,,frenezulo” , kiu eble interesiĝos pri tia sensencaĵo. Tiu frenezulo estis la eltrovinto de la hernia bandaĝo, la fabrikisto Martin Othmar Win- 
terhalter en Sankt-Gallen.Winterhalter rigardis la fermilon, rnova- dis ĝin, ridetis kaj demandis:— Kiom?Sur papereton Sundback skribis:,,1.000.000 da dolaroj por Eŭropo” .Winterhalter prenis la papereton, forstre- kis la lastan nulon kaj aldonis:,,Dek procentoj el la vendenspezo” .Sundback kapjesis.En la Zischgarten-strato numero 2 Win- terhalter komencis en malgranda domo la fabrikadon de 500 metroj tage. Poste li aĉetis malnovan teksaĵ-fabrikon en Wup- 
pertal, kie 100 homoj trovis laboron.Li perfektigis la maŝinojn kaj en la jaro 1926 ĉiutage faris 10.000 metrojn. En la jaro 1928 li posedis jam fabrikojn en Sankt- Gallen, Luksemburgo kaj Milano. Li ven- dis siajn patentojn — li estis jam en la posedo de 25 novaj patentoj — ankaŭ al pli malgrandaj landoj, kaj fine liveris siajn perfektigitajn maŝinojn ankaŭ al siaj amerikaj kolegoj en Meadville.Pro akcidento dum skiado en Engelberg la antaŭe tiel trankvila viro restis en

daŭra tre ekscitita humoro.Lia edzeco estis antaŭe tre feliĉa, sed tio ŝanĝiĝis, kaj li eksedziĝis. Post mal- longa tempo li edzinigis la 17-jaran Inge 
Thompson kiu baldaŭ forlasis lin denove.En la fino de la dua mondmilito Win- terhalter havis kapitalon de 30 milionoj da svisaj frankoj, sed li sentis sin malsana kaj malfeliĉa. Oni portis lin al sanatorio. Laŭ la diro de liaj parencoj li ne estis plu tute sana en la kapo. La estontaj heredantoj sukcesis decidigi lin peti la nerv-specialis- ton Catamalli, profesoron ĉe la universita- to de Modena, ekzameni lin. Ci tiu konklu- dis, ke li estas nur rapide ekscitiĝanta per- sono. La heredontoj faris ĉion por meti lin sub kuratorecon. Plurfoje oni sendis lin al nervmalsanulejo, sed ĉiufoje li sukcesis forkuri. Unu fojon li devis eĉ ŝteli el sia propra posedaĵo. Sed oni enfermis lin definitive en la sanatorion Bellevue en 
Kreuzlingen, apud la germana limo.*Intertempe la tirfermilo, pliperfektigita de Winterhalter, iĝis treege populara en la tuta mondo. Multaj milionoj estas ĉiutage fabrikataj kaj vendataj.En la somero de la jaro 1954 d-ro Gideon Sundback mortis en Meadville, en la aĝo de 74 jaroj. La heredintoj de Judson kaj Sundback apartenas nun al la plej riĉaj patent-posedantoj de la tuta mondo. La sekvestrita kapitalo de Winterhalter kreskis al 25 milionoj da svisaj frankoj. Kaj tiu sumo ĉiam pli kreskas, ĉar la posedanto elspezas por sia restado en la sanatorio nur 125 frankojn monate.

Abonu la jugoslavian 
Esperanto-gazeton:

UDA STELOInforma - kleriga - literatura - instrua - revuo monata.
J a r a b o n o :  1 usona 
dolaro aŭ 15 steloj.

A d r e s o :  „LA SUDA STELO", 
Poŝtfako 275, LJUBLJANA, Jugoslavio.
Oni povas aboni kaj pagi ankaŭ pere de 
la Internacia Esperanto-Instituto, Riouw- 
straat 172, Den Haag, Nederlando.

fr.fr
fr.fr
fr.fr


Legu la klarigojn en la januara numero!
BELGUJO

Deurne-Antverpeno. — S-ro Rene BALLEUX (kunlaboranto de belga 
TV-klubo), Oude Donklaan 83. — Dez. kor. nur pri televidaĵoj: 
gazetoj, programoj, aparatoj, teknikaj kaj aliaj interesaĵoj.

FRANCUJO
Argele& Gazost (H.P.) — S-ro Valeriano BLASQUEZ, Hopital. — Dez. 

interŝ. uzitajn PM k.ĉ.l. Bonvolu afranki filatele. Certa respondo 
al ĉiu.

Cannes (A.M.). — S-ro D. DELESALLE, 37 avenue de Grasse. — Dez.
kor. k.ĉ.l., p.ĉ.t., precipe pri moroj kaj por amikaj interrilatoj. 

Conflans-SteHonorine (S. & O.). — F-ino Monique RIOTTON (26-jara
sekretariino), Rue de la Justice. — Dez. kor. k.ĉ.l., precipe kun 
amatoroj de glitkurado.

Ermont (S. & O.). — S-ro Louis COURTOIS, 3 rue Foch. — Dez. kor. 
k.ĉ.l. pri ĉiaj interesaj temoj.

Nancy (M. & M.). — S-ro R. DEGRELLE, 29 rue des Brice. — Serĉas 
korespondantojn por 17 gekursanoj novaj, en la aĝoj de 18 ĝis 
25 jaroj. Ili dez. kor. k.ĉ.l., p.ĉ.t. Certa respondo al ĉiu.

Pont-Sainte-Maxence (Oise). — S-ro F. NĈEL, 31 Quai du Mesnil- 
Chatelain. — Dez. kor. kun Afriko, Azio, Oceanio, Amerikoj, 
Svisujo, Aŭstrujo kaj Rumanujo per L kaj PK. Interŝ. uzitajn PM.

HISPANUJO
Moyd (Barcelona). — S-ro Francisco', PARAREDA, strato San Pedro 23. 

— Dez. kor. k.ĉ.l.
Moya (Barcelona). — S-ro Jose TRIA, strato San Antonio. — Dez. kor. 

JUGOSLAVIO
Beĉej. — S-ro Bela BURU (AM de UL), Zilinski E. ul. 17. — Dez. kor. 

k.ĉ.l., precipe kun Sudameriko, Afriko, Azio, Islando, Japanujo,

Oceanio kaj Francujo, p.ĉ.t. Interŝ. gazetojn en Esp. kaj naciaj 
9 J •

Gorenji Logatec (Slovenio). — S-ro Franc KORENĈ (instruisto) Deŝko 
vzgajaliŝĉe. — Dez. kor. k.ĉ.l., p.ĉ.t., precipe pri geografio, ĥistorio 
folkloro, literaturo, instruado kaj edukado. Certa responao al ĉiu!

Vinkovci. — Gelernantoj de la Ekonomia Mezlernejo dez. kor k.c.l 
Adreso: Esperanto-kurso, Ekonomska srednja ŝkola pri gininaziii

Zagreb. — S-ro Mladen LONĈARIC, Vlaŝka 83. — Dez. kor. k.ĉ.l.' 
p.ĉ.t. Respondo certa.

Zrenjanin. — S-ino Anica BOŜNJAKOV (28-jaraĝa oficistino), Strato 
Jovana Popoviĉa 14. — Dez. kor. k.ĉ.L, p.ĉ.t., interŝ. PI kaj 
Esp. gazetojn. Dez. renkonti en la Kongreso en Marsejlo kaj dez 
kor. kun Francujo pri eventuala reciproka gastigado. Certa 
respondo.

NEDERLANDO
Alblasserdam (Z.H.). — S-ro E. van WALSUM (Del. de UEA), Fop-Smit- 

straat 68. — Ciu, kiu sendos al mi ventm uelilkarton de sia lando 
ricevos tian  karton pri nia muelilregiono, unika tuteŬTope.

Den Haag. — S-ro H. VALKENBURG, de Savornin Lohmanlaan 226. 
Dez. kor. kaj interŝ. PM kun Sudafriko, Aŭstralio, Kanado kaj kun 
Portugalujo kaj kolonioj.

PORTUGALUJO
Funchal (Madeira). — S-ro Bento de ABREU (seminariano), Seminario. 

— Serĉas korespondantojn por 25 seminarianoj (13-22-jaraj), kiuj 
dez. kor. esp-e kaj france kaj interŝ. PM, PI k.t.p. k.ĉ.l. Nepra 
respondo.

SVEDUJO
Malmd. — S-ro Sigurd SCHLYTER, V attenverksvagen 3 a. — Dez. kor. 

per PI kun ĉiuj ekstereŭropaj landoj. Bonvolu afranki filatele. 
Nepre respondos.

LA GAZETAR
KAJ LA MONDLINGVO

Menciataj estas nacilingvaj gazetnumeroj 
kiujn la redakcio ricevis.

La D6p6che (taga; Toulouse, Francujo). — 
25/III/56, pri la prelego de s-ro Llech-Walter 
en S. Gaudens.

La Provincia (taga; Cremona, Italujo). — 
28/11/56, 22/III/56, 31/111/56, grandaj ilustritaj 
artikoloj pri la esperantista ekspozicio de in- 
fandesegnaĵoj.

Free Mind (monata bulteno de la Amerika 
Humanista Asocio; Yellow Springs, Ohio, 
Usono), III/56, raporto pri la rezolucio de 
A.H.A. studi la problemon de mondlingvo.

L’Yonne Rĉpublicaine (taga; Auxerre, Fran- 
cujo). — Esp.-Kroniko en multaj numeroj, pri- 
zorgata de s-ro R. Imbert el Migennes.

La Vanguardia Espanola (taga; Barcelona, 
Hispanujo). — 26/VII/56, ilustrita artikolo prl 
la 17-a Hisp. Esp. Kongreso.

La Bourgogne Republicaine (taga; Dijon, 
Francujo). — 25/VII/56, granda ilustrita arti- 
kolo pri la vojaĝo de la franca esperantisto 
Roger Imbert al Finnlando.

Destino (semajna ilustr. revuo; Barcelona, 
Hispanujo). — 4/VIII/56, Letero de D. Dalmau 
pri Einstein kaj Zamenhof, kun portreto de 
Zam. — Intervjuo kun d-ro R. Herrero Arroyo, 
prez. de Hisp. Esp. Federacio.

Leeuwarder Courant (taga; Leeuwarden, 
Nederlando). — 9/VIII/56, artikolo „W ereld- 

de P. sur la unua paĝo, kun primitivaj 
opinioj de persono ne havanta sciojn pri la 
temo. — ll/V III/56, respondoj de D. de V.-S.,
W. Veldman kaj F. H. Kat je la artikolo 
„W ereldtaal” de P.

Jydske Tidende (taga; Kolding, Danujo). — 
•7/VIII/56, art. pri D-ro Mildwurf.

Aarhuus Stiftstidende (taga; Aarhus, Da- 
nujo). — 20/VIII/56, inf. pri prelego de D-ro 
Mildwurf.

Middelfart Amtsavis (taga; Middelfart, Da- 
nujo). — 21/VIII/56, artikolo kun portreto pri 
esp. prelego de D-ro Mildwurf.

Aarhus Amtstidende (taga; Aarhus, Danujo). 
— 22/VIII/56, art. pri prelego de D-ro Mild- 
wurf.

Aalborg Stiftstidende (taga; Aalborg, Da- 
nujo). — 22/VIII/56, intervjuo kun D-ro Mild- 
wurf, kun portreto.

Neerlandia (monata organo de la „Alge- 
meen Nederlands Verbond”; Hago). — VII- 
VIII/56, sub la titolo „Taalmoeilijkheden Ln 
het Beneluxverkeer” diskuto inter Mr P. van 
Delden kaj Prof. Gerretson pri la taŭgeco de 
Esperanto.

Demokraten (taga; Aarhus, Danujo). — 23/ 
VIII/56, art. pri prelego de D-ro Mildwurf.

Viborg Stifts Folkeblad (taga; Viborg, Da- 
nujo). — 24/VIII/56, intervjuo kun D-ro Mild- 
wurf.

Vendsyssel Tidende (taga,- Hjorring, Da- 
nujo). — 24/VIII/56, ilustrita artikolo pri pre- 
lego de D-ro Mildwurf.

Socialdemokraten (taga; Randers, D anujo.— 
27/VIII/56, artikolo kun portreto pri esp. pre- 
lego de D-ro Mildwurf.

GRAVA INFORMO!
En „Aftonbladet", la plej granda vesper- 

ĵurnalo de Svedujo, oni publikigas senpage 
korespondpetojn de eksterlandaj korespon- 
demuloj. Tio estas bona okazo por la esperan- 
tistoj, montri al la ekstera publiko la vastan 
uzadon de Esperanto en la internacia kores- 
pondado. Tial la nesvedaj esperantistoj, kiuj 
deziras korespondi kun svedoj, estas petataj 
sendi sian korespondpeton rekte al la nomita 
ĵurnalo. La adreso: Redakcio de A ftonbladet, 
Vattugatan 12, S tockholm  1, Sveduio.

A N O N C E T O J
TARIFO:

1 vorto aŭ mallongigo 0.20 SL

NE-KATOLIKOJ, kiuj deziras informojn pri 
la katolika kredo, povas ricevi ilin senpage 
pere de la Internacia Katolika Informejo. Se- 
kretariejo: Fraterhuis, Loonopzand (N. Br.), Ne- 
derlando. — Skribu klare viajn nomon kaj 
adreson.

ESPERANTO-SCHOOL, HENGELO (O.), Abe- 
lenstraat 54, is het adres voor een schrifte- 
lijke E-cursus Esperanto. — V raagt prospec- 
tus!

MONDO SENMILITA — folieto sendota sen- 
page. Adreso: BM/JONIB, London WC1, Bri- 
tujo.

TUTMONDA ADRESARO de kolektantoj de 
poŝtmarkoj k.a. objektoj estos baldaŭ eldonata 
de TUK (Tutmonda Unio de Kolektantoj). La 
enlistigo de la adresoj estas tute senpaga. Per- 
sonoj, kiuj deziras esti menciataj en tiu 
adresaro, sendu baldaŭ siajn adreson kaj dezi- 
rojn al la redaktanto: S-ro Jean Dalet, 79 bis 
Avenue du Chateau, Asnieres (Seine), Fran- 
cujo.

INTERLERNEJA RONDO de „Grajnoj en 
V ento” serĉas lernejojn en Anglujo, Aŭstralio, 
Bulgarujo, Nederlando, Polujo, Japanujo kaj 
Usono por kunlaboro. Interesuloj skribu por 
informoj al la peranto: S-ro Gabriel Mussier, 
'instruisto, Treteau (Allier), Francujo.

LETERVESPERO okazos la 5-an de aprilo en 
Alĝero. Skribu multnombre por plikuraĝigi ge- 
komencantojn, kiuj deziras korespondi kun la 
tuta mondo! Adreso: Les Eclaireurs Fran<;ais, 
40 rue dTsly, Alger, (Alĝerio).
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„N e  fo rg esu : A m ste rd a m  e s ta s  la  ĉe fu rb o  de N e d e rla n d o ! La p re ĝ e jo  d e  S a n k ta  B avo  en  la  u rb o  H aarlem .

D u b ild o j e l la ĝ is  n u n  p le j be la  lib ro  en  E speran to . —  E ld o n e jo  W . v a n  H o e v e , H ago.

N
„MIRAKLO EL AKVO

K o lek to  d e  fo to j d e  Ed v a n  W ijk  N .F.K ., k u n  te k s to  d e  M ag. E. El'ias,
191 p a ĝ o j, el k iu j 16 p a ĝ o j k u n  k o lo rfo to j. 
U n iv e rsa la  L igo ĉe  a n ta ŭ p a g o  99 s te lo j. —

Ĉu vi konas Nederlandon?
R ig a rd u  n u n  N e d e r la n d o n  k u n  la  fo to - 

g ra f is to  Ed v a n  W ijk  k a j k u n  la  ĵu rn a -  
lis to  M ag . E. E lias, k a j e s to s  k o n a tiĝ o  —  
aŭ  re n o v ig ita  k o n a tiĝ o , —  k iu  fa ro s  al 
v i m u lta n  p lez u ro n .

E b le  v i n en iam  e s t is  en  N e d e r la n d o  
k a j v i  k o n is  ĝ in  n u r  e l lib ro j k a j rak o n - 
t o j ; tiam  ĉi tiu j b ild o j d o n o s  al v i k la ra n  
im p re so n  p ri la  lan d o , la  s fe ro  k a j la 
h o m o j. Se v i jam  b o n e  k o n a s  N ed e r- 
lan d o n , tiam  v i v id o s  ĉ ia jn  k o n a ta jn  
lo k o jn  d e n o v e  e n  tu te  a lia  m a n ie ro . V a n  
W ijk  v a g is  t r a  la  la n d o  k a j p re n is  s ia jn  
fo to jn , k ie  'li v id is  b e la n  lo k o n , in te re s a n  
fa sa d o n  aŭ  k a ra k te r iz a n  a n g u le to n . Li 
fo to g ra fis  n e  n u r  a le o jn , fa sa d o jn  k a j 
a rb o g ru p o jn , se d  a ld o n is  a n k a ŭ  tiu jn  
h o m o jn , k iu j la ŭ  li e s ta s  tip e  n e d e r la n d a j 
k a j a p a r te n a s  al la  d ek o ro .

M ag. E lias v e rk is  al la  b ild o j a g ra b le

—  En lu k sa  to lb in d o  k u n  
S en d k o s to  p o r  N e d e r la n d o

tra d u k ita  d e  J u l ia  Isb ru c k e r . 
o ra  s ta m p o . —
2.40 s te lo j, p o r

F o rm a to  22 X  31%  cm. —  
P rezo  110 s te lo j ;  al A k tiv a j M em b ro j de  

a lia j la n d o j 4 s te lo j. R egistrdgo  1 s te lo .

in tim a jn  ra k o n to jn  p ri la  g ra n d a j  k a ĵ 
m a lg ra n d a j u rb o j, p r i  la  s i le n ta  k am p aro , 
p ri la  ak v o , la  f lo ro j k a j h o m o j. P o r 'la 
b ildo j li sk r ib is  k ern a jm  su b sk rib o jn . La 
le g a n to , k iu  k o n a s  N e d e r la n d o n , renkon- 
to s  a b u n d o n  d a  m e m o ra ĵo j, tra fo liu m a n te  
k a j le g a n te  ĉi t iu n  lib ro n .

Sed  o n i n e  b e z o n a s  komi la  la n d o n  p o r 
in te n se  ĝ u i ĉi t iu n  lib ro n .

La lib ro  k o m e n c a s  k u n  la  g ran d a j 
u rb o j e n  tr i  ĉ a p i t ro j :  A m ste rd am , ,,tre - 
z o re jo  d e  la  larndo”, R o tte rd a m  „ĉiam  
d il ig e n ta ” , H ag o  ,,reĝ a  u rb o ” . La p lua j 
te m o j e s ta s : s c ie n c o  k a j  k u l tu ro  ,,sp ir ito  
k a j k o r o ” , la  k a m p a ro  ,,la  p a c a  s i le n to ” , 
la  u rb o j  en  la  p ro v in c o j  „g lo ro  d e  la  
u r b o j” , p le z u ro  k a j  sp o r to  ,,-simplaj p le - 
z u ro j”, la  la b o ro  ,,ĉi tiu  p o p o lo  la b o ra s ”, 
la  f lo ro j ,,la b e la  o rn a m o ”. L a lib ro n  fer- 
m as fo to se r io  p ri la  m a ro  k a j la  e n la n d a j 
a k v o j k u n  la  te m o  „ la  e te r n a  fo n to ” .

V en d a ta  en  la In te rn a c ia  E sp e ra n to -In s titu to  e n  H ago  k a j  e n  la  l ib r e jo j  k a j  I ib r o s e r v o j .

MM

Esperanto-Pres.ejo en Helmond, Nederlando.
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