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•^ESPERO KATO LIKA
elegantoj,
Nia 27a Kongreso okazos en la bela aŭstra ĉefurbo VIENO, de 26-31 julio 1958;
en ĉi tiu kajero vi trovos la unuajn detalojn.
Jam diversaj personoj anoncis sin por esti ..konsuloj” de IKUE, sed ni bezonas
ankoraŭ pli multajn: fakte en ĉiu urbo devas esti almenaŭ unu konsulo al kiu niaj
membroj se necese povos turni sin. Do mi atendas multajn nomojn kun adreso
kaj profesio.
Estas jam dum jardekoj la kutimo, ke ĉiu samideano aĉetas en la monato decembro almenaŭ unu Esperanto-libron honore de la Zamenhof-tago, kiu en multaj
kluboj estas pli malpli solene festata ĉirkaŭ la 15a de decembro. Estas la devo de
ĉiuj adeptoj subteni la laboron de niaj verkistoj kaj ebiigi la eldonon de novaj
literaturaj verkoj. Feliĉe multaj regule aĉetas librojn, sed ĉiuj almenaŭ aĉetu unu
ĉiujare! La monato decembro estas tre taŭga pro la festoj, okaze de kiuj oni
kutimas sendi donacojn al parencoj kaj geamikoj. Kial do ne donaci libron al sia
kursgvidanto aŭ al ŝatata samideano? La kovrilo de nia revuo mencias parton de
la verkoj kiuj estas en nia stoko kaj ni ankaŭ aparte ankoraŭ mencios kelkajn.
Tamen mendu sufiĉe frutempe kaj atentu la indikojn je la fino de la granda librolisto. Mendante librojn ĉe ni, vi subtenas vian propran revuon!
Mi urĝe petas ĉiujn niajn membrojn, pagi jam nun la kotizon por 1958. Per tio
vi efike helpos nin kaj ŝparos al ni kostojn kaj ekstran laboron. Jam en la januara
numero de EK vi trovos la novan kuponaron, se mi ekscios pri via pago por 1958
antaŭ Kristnasko. Kaj se vi estas sufiĉe bonstata, vi povus aldoni ion por subteni
nian laboron, aŭ pagi duan kotizon por samkredano en lando, el kiu pago ne estas
ebla. Polujo kaj Jugoslavujo nun libere allasas nian revuon; multaj samideanoj tie
sopiras akiri ĝin, kaj estus tre dankaj al bonfaremaj samkredanoj. Se vi deziras, ni
sendos al vi la nomon kaj adreson de persono. por kiu ni notos de vi pagitan abonon.
Ankoraŭfoje mi petas al membroj, kiuj ankoraŭ ne pagis la kotizon por 1957 aŭ
antaŭaj jaroj, tuj egaligi la konton aŭ almenaŭ pagi parton de la ŝuldo. Tio ja
estas ĉies devo. kaj ne farante tion, oni grave malutilas al nia afero.
Kaj denove Ho, mi timas tedi vin, sed estas nepre necese ke mi ĉiam denove
insistu je la sama afero: ni bezonas almenaŭ 200 novajn membrojn por povi pliampleksigi kaj plibeligi nian revuon. Tial ĉiu el ni ne nur faru ĝeneralan propagandon por akiri novajn adeptojn al nia movado, sed klopodu ankaŭ varbi inter la
katolikaj esperantistoj novajn membrojn por IKUE, kiuj ja samtempe estas abonantoj
de ESPERO K A TO LIKO , ĉar la kotizo por IKUE enkludas la abonon je E.K. Se vi
mem ne ŝatus fari propagandon ĉe konataj katolikaj samideanoj, sendu almenaŭ
iliajn nomojn kaj adresojn al mi, tiam ili ricevos provnumeron de nia revuo kun
cirkulero. Nia devizo estu: Ciu katolika esperantisto unualoke membro de IKUE!
Ankaŭ en la nomo de la tuta estraro de IKUE, mi deziras al vi ĉiuj:

IBenitan kaj gajan K nstnaskon!
T. D.
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"27a I.K .U .S.-K ongreso en Vieno
2Ĝ - 31 julio IQ5Q
Post kiam ni definitive sciis ke nia 27a nepre ne povos okazi en Lourdes, ni demandis nian reprezentanton por Aŭstrujo, s-ron Walter Mudrak en Vieno, ĉu li
vidus la eblecon prepari kongreson en la bela ĉefurbo de Aŭstrujo aŭ alia loko en
tiu lando. Post esploro kaj komprenebla hezito li fine povis komuniki nin, ke
VIENO akceptas. Feliĉa kaj decidiga cirkonstanco estas, ke en la lasta semajno de
julio okazos la inaŭguro de la Zamenhof-monumento, donaco de la tuta Esperantistaro. Tiu solenaĵo estos enkadrigata en Esperantista ferio-semajno, kies aranĝo
estas en la spertaj manoj de s-ro Kortega konsilanto Hugo Steiner, fondinto-direktoro de la Internacia Esperanto-Muzeo.
La programo ankoraŭ ne estas detale fiksita: ĝi aperos en sekvonta numero de E.K.,
sed ni jam povas diri, ke okazos diversaj interesaj ekskursoj, i.a. al la Semmeringmonto, 100 km. sude de Vieno. IKUE havos kelkajn specialajn ekskurso;n, sed ĉio
estos fiksata tiel, ke oni povos partopreni al ĉiuj aranĝoj.
Oni povus anonci sin nur por la IKUE-kongreso, sed ĉar la kotizo por la festaranĝoj estas tre malalta, nome 500 ŝil. (75 ned.guld. = 300 ,,steloj” ) inkluzive
loĝadon (en studentaj hejmoj ktp., laŭeble en 1-3 litaj ĉambroj), manĝojn kaj
diversajn ekskursojn, estas plej avantaĝe enskribi ankaŭ por la ferio-semajno.
La nombro da parteprenantoj tamen ne estas senlima, do kiu plej frue anoncas
sin, povas esti certa pri sia loko!
La aparta kotizo por la IKUE-kongreso estas por anoncoj ĝis la unua de
aprilo 60 ŝil. (9 guld. = 36 steloj;) edzinoj kaj gejunuloj ĝis 21j. pagos la duonon; por ĉiu posta monato de anonco po 10 ŝil. pli.
Por personoj kiuj preferas loĝadon en hotelo ni povas komuniki, ke la prezoj varias
inter 30 - 50 ŝil. por 1-lita kaj 50 - 100 ŝil. por 2-lita ĉambro, por unu nokto,
sen matenmanĝo. La LK K povas prizorgi rezervadon en hotelo, sed precipe en la
ferio-monatoj estas vera hotelproblemo en Vieno, do la LK K ne povas garantii
lokon en hotelo al personoj, kiuj anoncos sin post la 15a de januaro. Antaŭpago
de 20% de la tuta hotelprezo estas necesa.
Personoj, kiuj ne povos partopreni nian 27an, sed tamen deziras aliĝi por subteni
nian aferon, ricevos siatempe, post pago de la IKUE-Kongreskotizo, ĉiujn kongresdokumentojn.
La Loka Kongres-Komitato konsistasel jenaj personoj:
Prof. d-ro E.J. Gdrlich, prezidanto.
s-ro W. Mudrak, sekretario, kun s-ino Maria Mudrak, 2a sekr.
s-ino H. Kaes, kasistino.
Sac. Komandoro Georg Plank, religia Konsilanto.
S-ro Kortega Konsilanto H. Steiner havos specialan funkcion en la komitato.
Jam nun aranĝu vian libertempon tiel, ke vi povos partopreni tiun sendube brilan
feston. Ricevante la aliĝilon vi tuj plenigu ĝin kaj sendu ĝin al la sekretario de
la LKK, kun pagatesto. Pagoj al niaj landaj reprezentantoj, aŭ al nia oficejo en
Dordrecht, Ned. aŭ rekte al s-ro W . M udrak, Beatrixgasse 19/9, V IE N O ,
111-40, Aŭstrujo, poŝtkonto 105.713. Tamen ĉiam menciu por kio via pago estas
destinata!
Kaj ĉu ne estas eble, se vi ankoraŭ ne antaŭe sendis donacon por la Zamenhofmonumento, aldoni ĝin al via pago? Ja ne kostos ekstran laboron por vi!
La komitato estos tre danka al ĉiuj donacintoj.
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Translokita persono
Mi iel sentas, ke post la milito
Pli ol antaŭe Kristo foras pli;
El kutimaĵoj niaj ŝajnas Li
En trapasantan novon ekzilito.

Sed rapidega estas la forges’
Pri la ĉagren’ kaŭzita al aliaj,
Se ni nur manĝas, loĝas, krom la pliaj
Antaŭstaremo puŝa kaj sukces’.

Ne povas savatendo de Tadvent’
Atenti eble ĉi impreson konan,
Ni tamen, laŭ mi, perdis ion bonan
Kaj restas nin nur bedaŭranta plend’.

Post kiam tion spertis mi, Kristnasko
Ne plu min tiom plezurigas por
Kunesti kun la sankta Di-sinjor’ :
Mi timas pri nia peza pekofasko.

Ĉu nomon ĉi bonafo? En realo
Ĉu ni retrovus ĝin ĉe Tvintra ven’?
Gi ŝajnis la flagrada flamo en
De Ptabernaklo la olepokalo.

Sub tia ŝarĝ’ similas Li sur pajl’
Al idoj de gepatroj, kiuj devis
Rifuĝi, tial ke sin nove levis
Reĝimo, elpensita de kanajl’.

Ne disfajrego sed lumeta meĉ’,
Kiu vin tamen ŝirmas kontraŭ timo
Por tio en mallumo de Tanimo —
Kvankam apenaŭ taŭga por la preĝ’.

En striktstreĉitaj tukoj envolvite,
Vinditaj de 1’patrina malabund’
Li ŝajnas, nekutima al ĉi grund’,
Cielan moviĝeblon serĉi spite.

Cu estis falsa la memfido, ke la
Homid’ plej ofte estas de bonvol’,
Simplulo, apud vi per trajno for,
Kontemplos Dion en majesto bela?

Nur pro trankvil* senhelpa la respond’
De Thomo estas iom da kompato.
Silent’ fidinda ĉesu, kaj ĝis sato
Malamos porĉiame Lin la mond’.

Anĝeloj kantis jen en Betlehem
Trans la tegmentoj kaj la Fil’ de Dio
Aperis al paŝtistoj. Sed ĉu mi, ho
La voĉon estus aŭskultrnta mem ?

Li venis tien ĉi, al ni profita,
Sed ĉ;u infano venas nur por ni !
Rigardas mondon kaj sin turnas ĝi
Kviete, je la rev-estont’ avida.

Kaj vi leganto, ĉu vi kun ĝojtriloj
Irinta estus tra 1’glacia vent’,
Sengarde 1’meblojn lasus pro 1’flugpend
De la anĝeloj, ne de bombardiloj ?

Ho kiom malbonfaras al Li, ĉu
Eksegezisto, pastro, ĉu levido,
En ĉiu infar.o, — dure ĉe la vido
De vundiĝintoj vojiranta plu.

Neniu en Betlehem eksaltis pro I’
Sirenoj de 1’Digraco. La amaron
De 1’infanmurdo — kiel ĉi fifaron
De krima reĝ’ digestis la popol’?

En ĉiu fajrer’ subbrula surtretata,
Rompiĝas Li en fleksrompita kan’.
Vidante 1’mondon, Dio, la kristan’
De siaj preĝoj estas hontigata !

Kontraŭ kruelo lia, ne ribelo
Eksplodis: la konata interpac’
Eltenis skuon, kvankam la amas’
Timaŭdis la veadon de Raĥelo.

Pardonu nin, kompatabunda flu’,
Ke 1’savon post jarmiloj da sopiro
Akceptas ni en tiaj kor’, azilo,
Vi, translokito de 1’Di-triunu’.
Anton van Duinkerken, Nederlando.

Esperanto de H ector Verm uyten

★
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de 1’ Strabulo.
Tute sola la Strabulo kuŝas mortanta sur lito en ĉambreto super malproksima
haven-drinkejo.
Estas la nokto de Kristnasko. Ekstere susuras la pluvo kaj la vento ploraĉas inter
la domoj de la strateto. La ŝipoj aŭdigas la akrajn voĉojn de siaj sirenoj kaj
malsupre, en la drinkejo, triste melankolie lamentas la dancorgeno meze de freneza
ĝojtumulto.
Kaj tie nun kuŝas la Strabulo, sentas ke alproksimiĝas la fino. Silente li tenas la
okulojn fermitaj, aŭskultante la muzikon kaj la voĉojn kiuj altrudas sin supren,
kaj sento de kompatinda, sensenca forlasiteco ekregas lin, ĉar li kuŝas mortanta
tiel sola en tiu malluma ĉambraĉo, dum la aliaj amuzas sin, ridas kaj kantas, spitante la morton.
Subite li ekpensas ke estas kristnaska nokto. ,,Ĉu eble neĝas ekstere?” li demandas sin. Sed li aŭdas la bruon de la pluvo en la tegmenta defluilo kaj ĝemas.
Ĉio detruiĝas, eĉ la kristnaskaj noktoj perdis sian neĝon; eĉ la legendo pri neĝo
kaj steloj, pri anĝeloj en la silento de la sankta nokto, eĉ tio ne plu ekzistas.
Li memoras la kristnaskan nokton el siaj infanjaroj. kiam
li ankoraŭ loĝis en Hamburgo. Estis kristnaskaj noktoj
kiel simboloj, kun Jesu-infanetoj kaj noktaj diservoj, kun
familia intimeco kaj patrina amo. Ho, kiel malproksima
estas ĉio tio! Kaj kio restis de la kristnaskarbeto? Kio
de la eta knabo kiu staris apud ĝi kantante pri ,,Paca
Nokt’, sankta Nokt’...” ? Kio de ĉiuj tiuj revoj, iluzioj,
deziroj, esperoj? Dum sesdek jaroj li estis maristo, krozadis tra ĉiuj maroj kaj oceanoj, vizitis ĉiujn terpartojn, de Anglujo al Aŭstralio,
de Hindujo al Brazilo. Ĉiujn havenojn li konas, li drinkis, vivis, batalis, estls en
malliberejo, konis mizeron kaj lukson en ĉiuj tiuj urboj, kaj ĉiufoje li estis forlasinta ilin iom pli malriĉa kaj pli senespera...
Malfacile li spiras, mallaŭte li ĝemas, ĉar ĉiu movo kaŭzas al li doloron. ,,La ŝipo
estas truita”, li pensas, ,,mi esperas ke nun baldaŭ venos la fino.”
La mastrino de I’ drinkejo venas supren. ,,Kiel vi nun fartas?” ŝi zorge informas,
,,La kandeleto estingiĝas,” ĝemas la Strabulo, ,,mi ne plu bezonos enlistiĝi” . ,,Vi
certe denove resaniĝos,” opinias la virino.
Hieraŭvespere ŝi loĝigis la Strabulon, ĉar ii aspektis tiel malsana, tiel mizera kaj
stranga kiel ankoraŭ neniam. Tiel longe kiel ŝi estris la ,,Urbo Hamburgo” ŝi jam
konas lin. Si mem ankaŭ originas de Hamburgo, kaj tial ŝi ĉiam ĝojis kiam la
Strabulo dum ĉiu vojaĝo ankris en ŝia gastejo. Ili interŝanĝis anekdotojn de sia
urbo, memorigis ĉiujn malnovajn okazintaĵojn, por iom kvietigi sian nostalgion.
Kaj eĉ la akcento de iliaj voĉoj efikis iom da hejmeco kaj silenta intimeco.
Malgraŭ la fakto ke la Strabulo kelkfoje estis impertinenta, ebriiĝis tro ofte kaj
forgesis pagi siajn ŝuldojn, li ja ĉiam restis la samlandano, por kiu la gastejestrino
montris sin komplezema. Aŭ ĉu eble estis lia kompatinda aspekto de eterna
vagemulo, lia forlasiteco de senhejmulo kaj mizerulo — ĉiam ŝi havis manĝon kaj
liton por la Strabulo.
Malsupre kriaĉas la orgeno, la festantoj kantaĉas ĥaose. Ŝipo fajfegas, trifoje sinsekve. Kaj la pluvo susuradas, la malluma, peze falanta pluvo.
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Obtuze la sonoj penetras lian cerbon. Estas malvarme en la malpura ĉambreto, la
muroj estas malsekaj, de la fenestroj rompiĝis vitro kaj la vento trablovas siblante.
,,Nun estas kristnaska nokto,” diras la Strabulo subite kortuŝita,
Kristnaska nokto. Jam tiom da ili li travivis. en malproksimaj havenoj, en gastejoj,
surmare. Li eĉ ne plu povas memori ĉiujn. Sed unu subite staras brilanta antaŭ
lia spirito, kristnaska nokto el lia juneco. La patrino estis stariginta kristarbon,
malgrandan, mizeran arbeton ornamitan per arĝentpapero, vatoj kaj kelkaj kandeloj; liaj gefratoj staris ĉirkaŭe kantante: ,,Paca Nokt’, sankta Nokt...” Poste ili
kune diris etan preĝon por la patro kiu troviĝas surmare. Kaj la panjo estis
bakinta kukaĵojn...
Poste neniam okazis tiel bela Kristnasko. La patrino estis mortinta kaj ĉiu irinta
sian vojon. La Strabulo ne plu sciis preĝi kaj dum sekvintaj Kristnaskoj li diboĉis
en drinkejo, kun granda tumulto por superkrii la nostalgion.
Kaj nun li kuŝas ĉi tie en tiu fremda ĉambreto, kaj la
Kristnaskofestoj el la infanjaroj revenas al li, kio subite
kaŭzas al li naŭzon, ĉar fariĝis tiel strange en lia kapo.
Kristnaska nokto... Abioj kun lumo kaj brilo. Kaj la
Jesu-infaneto venanta kun la Paco en siaj manetoj, por
ĉiu homo. Por ĉiu? Do ankaŭ por li? Ankaŭ por la
Strabulo? Kiel estas eble: ankaŭ por li, kiu dum sia
tuta vivo faris nenion krom drinki kaj blasfemi?
Li devis krii kelkajn fojojn antaŭ ol venas la majstrino.
,,Voku sacerdoton,” li petas.
,,Kion vi diras?” miras la estrino.
,,Mi devas vidi sacerdoton! Ĉu tio do estas tiel stranga?
,,lomete, jes...”
„lru do... Rapide! Rapide!”
Denove la Strabulo estas sola. Stranga sento regas lin. Li fermas la okulojn kaj
pensas pri sia patrino, kiu nun certe estas kontenta kaj kiu alridetas lin de ia loko
kie estas agrable kaj silente, kaj kie estas paco por mizeruloj kaj vagabondoj...
Post kiam la sacerdoto estas beninta lin, la Strabulo preskaŭ ne plu povas paroli.
Lia spirado stagnas. Nur en liaj okuloj estas videbla milda lumo, io kio antaŭe
neniam troviĝis tie, subtila, infana feliĉo.
Subite la Strabulo levas la kapon. Li faras signon por ke oni silentu kaj aŭskultu.
Neniu aŭdas ion. Nur la Strabulo restas sidanta kun streĉita atento, kun mirinda
ĝojo sur sia malbela vizaĝo. Mallaŭte, balbute, li diras ankoraŭ; „Paca Nokt’,
sankta... Nokt’... dormas... ter’....”
Malsupre, en la drinkejo, la estrino silentigas la dancorgenon kaj ekstaras meze
de la festantoj:
,,Supre homo estas mortanta; mi petas vin, esti trankvilaj dum momento....”
Subite silentiĝas. Nur la lumetoj sur la kristnaskarbo faras brueton, kaj ekstere
susuras la pluvo.
La Strabulo estis komencinta la vojaĝon al la haveno, kie li finfine trovos ripozon...
Super la urbo vokas la sonoriloj...
ROBERT VAN PASSEN.
Trad. T.D.
El: Het VVeekblad,
Averbode, Belgujo.

165

Ĉ IR K A Ŭ K R IS TN A S K O EN P O L U J O

Por bone kompreni la ĝojon de la kristnaskaj tagoj en la pola vivo, ni provos
pentri la preparon kaj solenon de tiu granda festo kun tradicio unika en la mondo.
Advento. Tempo de atendado . . . La historio de la katolika Polujo estis plena
je atendo. Gin misuzis la pola mistikismo, la pola mesianismo, sed la sana kulto
de la Pola Reĝino al kiu la pola nacio konsekris pasintjare ĉiujn monatojn nomataj
,,Maria Jaro Jubilea” (1656-1956) montras ĝian ĝustan sencon.
Maria estas la Kunsavantino. Al Ŝi apartenas la advent-tagoj. En multaj landoj de
17 ĝ is 25 dec. estas celebrataj solenaj votivaj mesoj sub la nomo ,,oraj mesoj” ;
en Polujo tiaj votivaj mesoj okazas ĉiutage. Oni nomas ilin Rorate-Mesoj, laŭ la
unuaj vortoj de TEnira Kanto. Ili posedas propran tradicion, ekz.: Suraltare troviĝas sep kandeloj. La meza simbolas la Dipatrinon, kiu donis al ni la Lumon, Kriston.
Dum la sankta Meso la ĉeestantaro kantas adventkantojn, kiuj ripetas la penson:
Maria donos al ni Dion.
Rosu, ho ĉielo, de supre kaj la nuboj pluvu la Justulon. Malfermiĝu la tero kaj
produktu la Savanton . . . .
Dumadvente la infanoj frumatene forlasas la hejmon kun lucernetoj, lampionoj tre
originale faritaj, kun lumoj. Hi venas kaj heligas la malluman preĝejon. La multkoloraj lampionoj impresas edife. Dum la Oferado la infanoj, venintaj kun la lumo,
rajtas doni pajleron sur pleton. Tiuj pajleroj migros sub la trogon de TDiinfano.
La lampionoj simbolas ankaŭ la lampojn de la saĝaj virgulinoj, irantaj renkonte
al la Fianĉo . . . La granda Advent-alveno de Kristo-Juĝisto devas nin teni ĉiam pretaj.
lam en la antikva Polujo dum la Rorate-Mesoj sep naciaj klasoj oferis sian kandelon kun la vortoj:
„Mi pretas ĉiam
Juĝtagon dian . . . ”
La Adventkrono, pendanta antaŭ la altaro kun kvar kandeloj ekbruligataj laŭ la
vicoj de dimanĉoj, estas novdata en Polujo. La kutimo venas el Germanujo, sed
trafe streĉigas la atenton je la alproksimiĝanta Kristnasko. La kvar kandeloj simbole reprezentas la kvar vivetapojn: infanecon, knabecon, aĝon maturan kaj la
maljunecon . . . kvar aĝoj kiuj iras kaj atendas Kriston.
Antaŭfesta Vespero. Tiun tagon oni abstinencas kaj fastas. Dum la sankta Meso
ni ripetas la vortojn: ..Hodiaŭ vi ekscios ke la Sinjoro venos.” Tiel Moseo anoncis
al la hebreoj la alvenon de la manao. Tiel same la Eklezio atentigas pri Kristo,
la manao por ĉiuj fiduloj.
En ĉiu pola domo surtable, je honora loko, troviĝas oblato. Oni reciproke rompas
oblaton kaj manĝas ne sian, sed rompitan pecon de la persono, al kiu ni esprimas
Kristnasdezirojn. Tiu oblato en formo kvarangula pensigas pri tiuj tempoj, kiam
oni benis panon en la preĝejoj kaj sendis tion al konatoj, kiel signon de unueco
kaj amo. Hodiaŭ ĉiu pola antaŭ Kristnasko sendas enlande kaj eksterlanden en
leteroj al siaj konatoj pecon da rompita oblato, kiel signon de amo. Ankaŭ bestoj
ricevas iom da tiu benita oblato, ĉar en tiu sankta nokto ĉiu vivaĵo adoris Dion
surtere.
La Kristnaskarbo riĉe ornamita estas por ni simbolo de homo, kiun
ornamis Kristo per siaj gracoj.
Post la vespermanĝo la infanoj iras
al tiu arbo, ĉar tie ili trovas donacojn. Oni kantas, enlitigas la etulojn
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kaj preparas sin por la noktmeza diservo, kiu portas la nomon de Pasterka, Meso,
kiun la fidelaro ĉeestas en la spirito de la paŝtistoj.
Kristnasko. Eble nenie oni posedas tiom da kristnaskkantoj, kiom en Polujo. En
specialaj kantlibroj troviĝas ĝis naŭcent kantoj, konataj sub la nomo kolendo
(kalendaro). Ili estas kantataj en la preĝejo dum pastoraloj kaj en familia rondo
sub la kristnaskarbo. Gajaj, spritaj momentoj el la paŝtista vivo, kiu ĝojas pro la
Novnaskito, juĝas la homon laŭ la kristana leĝo kaj montras tiujn ma’fortajn flankojn de la vivo, kiun la Kristinfano povas nobligi kaj sanktigi.
Dum la kristnaska tempo oni aranĝas eĉ en preĝejoj religiajn ludojn, misterojn
pri la Kristinfano, kiuj portas la nomon de Jaselka (manĝujo) . . .
Generale la N ovjaro kaj la festo de Epifanio kunigas la fidulojn sub la Betlehema
Stelo. Oni iras kun la Tri Magoj en la misilandojn, oni preĝas por la disvastigo
de nia sankta Kredo, por la misiistoj. En ĉiu paroĥo liturgie vestitaj sacerdotoj
vizitas kaj benas la katolikajn hejmojn, alparolas la gepatrojn, ekzamenas la infanojn;
konsilas, konsolas kaj preĝas kun ili.
Nur post la festo de la Sankta Familio malrapide ĉesas la granda entuziasmo kaj
pieco por la tagoj de kolendoj kaj pastoraloj.
H . Paruzel, sac.
Polujo.

Katohka Csperanto-Kevuo por
En januaro aperos la unua numero de ,,Katolika Sento” , nova Esperanto-gazeto,
brajlepresita por blinduloj. El diversaj landoj multaj blinduloj jam sendis aplaŭdojn
kaj aprobojn al la redaktoro, S-ro G. Veron. Evidentiĝas, ke la nova revuo havas
multan laboron antaŭ si.
La blinduloj, kiuj deziras ricevi la revuon pagos malaltan kotizon (6 stelojn) ĉar
multaj el ili estas malriĉaj; plie, el la nepagipovaj landoj ankaŭ venis multaj petoj;
estus do tre dezirinde, se la vidantaj samideanoj iom helpu al tiu laboro favore
al la blinduloj; ili tion povos fari, aldonante sumeton por ,,Katolika Sento” al sia
baldaŭ sendota kotizo por IKUE kaj E.K. La naciaj reprezentantoj de IKUE kaj
EK estas rajtigitaj enkasigi la abonojn de la blinduloj, kaj la donacojn de la vidantoj; ili transsendos al IKUE por posta enordigo.
S-ro VERON (Pl. de la Petite-Bruyere - DOMFRONT - Orne - Francujo), estos
dankema al IKUE-anoj, kiuj sendos por la revuo artikolojn, prefere mallongajn,
nur pri religiaj temoj. Li ankaŭ estus dankŝulda al tiuj, kiuj praktikas brajlon,
sin anonci al li por komuna kaj urĝa laboro.

★

Benitan Kristnaskon kaj feliĉan Novan Jaron
estas la teksto de niaj belaj, mankolorigitaj poŝtkartoj.
10 div. f 1,50 afrankite.
167

La Lampiro
Kristnaska Legenclo
La eta lampiro, kiu havis sian nesteton sur unu el la nigraj, malsekaj traboj de la
stalo, salte vekiĝis, frotante siajn okuletojn per la maldikaj piedetoj.
Tremante en la malvarma nokta malhelo la steletoj brilis; sur la deklivoj de la
montoj la vento ludis kun lignofajroj kiujn ekbrulis la paŝtistoj, groteske kaj
freneze dancigante la flamojn. En la malproksimo vidiĝis la lumoj de Betlehemo.
La lampireto konis ĉiujn bruojn de la nokto; la blekado de la ŝafoj vokantaj siajn
idetojn, la akraj voĉoj de la paŝtistoj, la metalsimila sono de la kolĉenoj de la
gardhundoj, la dolĉplendanta muziko de la paŝtista fajfilo, la
ĝemado de la vento inter la palmoj , la ritma frapado de la
pluvo sur la pajlaj tegmentoj de la kabanoj.... ĉiuj sonoj estis
al ĝi familiaiaj. Sed tiun nokton io eksterordinara vekis ĝin
el la sonĝo; estis la plorado de infano kaj la dolĉa voĉo de
virino murmuranta lulkanton.
La lampiro, tre scivola, rampas el sia kaveto. Gi palpebrumas
kaj nerveme movetas siajn antenojn pro tio kion ĝi vidas. En
la palflava lumo de eta fajro, kiun juna viro nutras per branĉoj kaj sekaj folioj, sidas junulino, preskaŭ knabino, kun ploranta bebo en siaj brakoj.
,,lnfano naskiĝis ĉi tie dumnokte!” ekkrias la lampiro kortuŝita.
,,Kiel bedaŭrinde ke tiuj kompatindaj vojaĝantoj devis rifuĝi
en ĉi tiun negastaman groton!”
La vermeto estas tute okupita de tiuj pensoj, kiam granda
lumo heligas la malluman lokon, kaj videbliĝas kelkaj fantaziaj
estaĵoj ŝvebantaj en la frosta nokta aero. lii estas kiel bluaj,
blankaj kaj rozkoloraj ombroj; subite eksonas kanto en la
silento, tre bela kanto, parolanta pri paco al la homoj de bona
volo. La lampiro ektimas: kion signifas ĉio ĉi tio?
Baldaŭ aŭdiĝas la murmuradoj de alproksimiĝantaj paŝtistoj;
paŝtistoj kiujn ĝi plurfoje vidis ĉi tie kolektiĝi ; voĉoj kaj
misteraj lumoj, anoncantaj la naskiĝon de la Mesio, estis vekintaj ilin. Ili envenas timemaj, iom ĝenataj, sur la pintoj de
siaj enormaj piedoj. Alveninte apud la infaneto, ili forŝovas
per tremanta mano la brosan hartufon de antaŭ la okuloj kaj
ilia kruda vizaĝo akiras dolĉan esprimon....
La nokto pasis for kaj la pilgrimantoj en la groto denove
estas solaj. La knabeto ree ekploras, sendube pro malvarmo:
la patrino lulas lin per sia mirinde dolĉa voĉo.
La eta lampiro nerverme promenas sur la trabo. Kion ĝi povus
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fari por konsoli la infanon! Se ĝi estus brilkolora papilio, ĝi flugus antaŭ liaj
okuletoj, farante kapricajn zigzagojn por amuzi lin; se ĝi estus najtingalo, ĝi kantus siajn plej belajn triladojn por konsoli lin; se ĝi estus lokusto, skarabeto aŭ
grilo, ĝi povus ion fari por distri la knabeton. Sed ĝi nur estas malbela, malhela
vermeto. Kion ĝi povas fari?
Embarasita la lampiro prenas siajn antenojn inter siaj kruroj, dum ĝi turniĝas,
turniĝadas sur la vermtruita ligno de la trabo. La plorĝemoj de la infaneto daŭras, en la voĉo de la patrino aŭdiĝas doloro.
Dum unu el tiuj turniĝoj la lampiro perdas sian ekvilibron kaj falas sur la maneton de la knabeto: ĝi ruĝiĝas pro honto! Kiel bela la infano estas! Kiel klaraj
tiuj okuletoj, kiuj scivole rigardas la besteton. Ĉar la infano
ĉesis la ploradon vidante la lampiron sur sia mano; el tio ĝi
ĉerpas kuraĝon kaj ĝi komencas, unue singarde, poste pli
rapide rampi sur la maneto. Gi saltetas de unu fingreto al
alia, la infano atente observas ĝin; plurfoje la salto fiaskas kaj
tiam ĝi falas, rulante sur la pajlo de la manĝujo, dum la infaneto ridas. La lampireto estas ravita. Gi faras mil akrobataĵojn
kaj simiaĵojn, ĝis fine ĝi rimarkas ke la bebo fermas siajn
okuletojn kaj ekdormas.
Kia rigardo de la patrino, dum ŝi singarde forprenas la lampiron kaj metas ĝin sur la vandon de la stalo! Estas iom
malfacile, atingi la kaveton, ĝi estas laca, sed sentas sin feliĉa
kaj kontenta. Gi deziras dormi, sed lumo de bele verda koloro
lumigas la nidon. Ĝi malfermas la okulojn iom pli, kredante
ke la radio de iu stelo estas filtranta inter la fendoj de la
plafono. Sed ne! la lumo daŭre brilas. Gi rigardas ĉirkaŭen
kaj estas mirigita: ĝi jam ne plu estas la malbela, malhela
kaj forĵetinda vermo de antaŭe. La parto de ĝia korpo, tuŝita
de tiu infano, estas luma, radianta, kiel eta lanterno, kiel
smeraldo disĵetanta dolĉan, verdan lumon.
Dum la lampiro rigardas la trankvile dormantan infanon, la
suno aperas inter la montoj je la horizonto....
De tiu tempo dum stelplenaj noktoj mil lumantaj punktetoj
vagadas sur la kampoj: estas la etaj lanternoj de la lampiroj,
kiuj memorigas nin pri la unuaj bonfaroj sur la tero al la
Infano Jesuo.
FRATO VAGEMULO.
El: ECOS DEL CARMELO Y PRAGA.
Trad. T.D.
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K O M PLEK SA j PROPRAj N O M O J DE S A N K T U L O J
KAJ S A N K T U L IN O J - V II
6. Familiaj nomoj.

Ne konvenas traduki familiajn nomojn. Ili ja posedas alian karakteron ol la propraj
nomoj. La propraj nomoj de personoj, kiuj retroiras al nomo de Sanktulo aŭ Sanktulino, kaj envenas en la diversajn naciajn lingvojn kaj en Esperanton, iom akiris
komunan karakteron. Tiel ili asimiliĝas al aliaj komunaj vortoj en tiuj lingvoj,
akceptantaj naciajn proprajn formojn. Tial la esperanta formo ankaŭ retroiru al tiu
internacia origino kaj ne al iu nacia formo, ĉar tiel ni akirus tiom da Esperantaj
formoj de unu nomo, kiom ekzistas naciaj formoj. Ekz. en ,,La Nica Literatura
Revuo (1957, 107, 108) ni trovas, ke G. VVaringhien uzas la formojn: Luiso kaj
Viljamo, el la franca kaj angla lingvoj, dum jam ekzistas la internaciaj Ludoviko
kaj Vilhelmo. La lastaj ŝajnas al ni preferindaj.
La familioj montras pli grandan stabilecon ol la apartaj personoj, tiel ankaŭ iliaj
nomoj estas multe pli stabilaj kaj senŝanĝaj. Ili montras tial nacilingvajn formojn,
kiuj restas senŝanĝaj en aliaj landoj kaj lingvoj kaj indikas la naciecon de la koncerna familio.
Certe en la renesanca epoko pro la internacia karaktero de la kulturo oni same
internaciigis familiajn nomojn, sed nur pri tiuj membroj de la familio, kiuj posedis
internacian famon. Tiel ni parolas pri Petrus Canisius (naskiĝinta en Nimego, Nederlando). Lia familia nomo estas latina traduko de la nederlanda familia nomo: Hond
(Hundo).
Nun ree kultura internaciiĝo estas kreskanta kaj povas esti, ke verkisto por internacia publiko internaciigas sian nomon, kiel ekz.: Grenkamp-Kornfeld. Sed ree tie
ĉi temas pri unuopuloj.
Prave Georgo Agricola en ,,La transskribo en Esperanton de personaj nomoj”
(Esperanto, 1948, 119) indikas la diferencon inter voknomo kaj familia nomo:
,,Persona nomo estas duspeca. La ĉefa estas la familia, tiu kiun la infano kvazaŭ
heredis kaj la dua, tiu kiun la feliĉaj gepatroj difinis por la infano . . . Familia
nomo, io tre specifa, ne estas tradukata, almenaŭ ne ĝenerale. Se Johann Schmied
aŭ iu Kovacs Janos enmigras Usonon kaj fariĝas civitanoj, ili ŝanĝas siajn Johann
aŭ Janos en John: sed, ke Schmied aŭ Kovacs iĝu Smith jam estas alia afero. Vi
rimarkas jam la diferencon, ĉu ne? Kvankam Smith estas tute la sama ideo, ĝi
tamen estas io ne tuŝebla, kiam temas pri familia nomo, firma roko en la maro
de la nomoj. Kelkfoje tamen, per aŭtoritata decido, oni rajtas ŝanĝi sian familian
nomon, ĝin tradukante. Ekzistas eĉ tiaj en Esperanto!
Do ankaŭ temas pri ,,roko en la maro de la nomoj” , kiam la kromnomo de Sanktulo aŭ Sanktulino estas familia nomo! Kaj tamen . . .
Se ni diras: Aloiso de Gonzaga, ĉu ni tiam komprenas, ke Gonzaga estas familia
nomo kaj ne naskiĝ- aŭ loĝloka? Guste tio estas unu el la kialoj por elekti ,,de”
kaj ne ,,el” por indiki la lokan kvaliton. Ĉar tiun saman ,,de” ni povas uzi ĉe
familiaj nomoj, kaj tiel ankaŭ en kazoj, en kiuj ne estas klare ĉu temas pri loka
aŭ familia kromnomoj.
Principe ni do ne ŝanĝu familiajn nomojn. Se temas pri Sanktuloj aŭ Sanktulinoj,
la familia nomo tamen ne estas aldonata por indiki la familion, kiel ĉe modernaj
homoj en ilia civila vivo, sed tiu nomo nur servas kiel distingilo inter pluraj Johanoj,
Petroj ktp. La aparteno al tiu ĉi aŭ tiu. familio estas io kvazaŭ hazarda.
Tial ankaŭ tiaj kromnomoj ĉiuj havas la tendencon fariĝi novaj propraj nomoj, kiel
ekz. fakte fariĝis la nomo Canisius, kiu kiel dirite, origine estis latinigita nederlanda
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Valencio, la mediteranea urbo, kun pli ol duonmiliono da loĝantoj, kie troviĝas
la sidejo de Hispana Esperanto-Federacio, suferis,— lunde 14an de Oktobro — la
plej teruran katastrofon de sia tuta historio. Pro efiko de apoteoza pluvego, vera
rekordo en Eŭropo — 852 litroj por ĉiu metro kvadrata! — la kutime trankvila
rivero Turia elbordiĝis kaj lavange inundis multajn centojn da kvadrataj kilometroj
kaj la urbo mem, disportante detruon, pereon kaj morton.
Tiel forta estis la impeto de la alfluo, ke en furioza ondado la rivero penetris,
englutinte ĉion, eĉ en la urbocentron. Oni povas diri, ke krom pli ol tricent
domoj plene detruitaj, precipe en modestaj kvartaloj, neniu konstruaĵo — sekve,
neniu hejmo — restis sen difektiĝo. Nia urbo, ordinare gaja, bela kaj pura, dolorige impresas nun — post unu semajno — sub dika tavolo da koto kaj ŝlimo, kio
multe malhelpas kaj malfaciligas la pezajn laborojn por restarigi la normalecon en
plej urĝaj servoj. La nombro da viktimoj ŝajne alproksimiĝas al la dua milo, kaj
la materiajn damaĝojn oni taksas je pli ol dekmil milionoj da pesetoj (proks. 200
milionoj da dolaroj). Tre dankinda estas la tuja oportuna helpo de ĉiuj najbaraj
provincoj kaj la kortuŝa solidareco de la tuta lando kaj de la tuta mondo, kies
ĉefaj radiostacioj — eĉ tiu malproksima de Pekino — elsendis kondolencajn vortojn.
La valencianoj emocie dankas tion, konstatinte, ke bonvolaj humanecaj sentoj
fendas kaj ŝiras ĉiuspecajn politikajn kurtenojn...
Ankaŭ la valenciaj esperantistoj ricevas jam multe da leteroj kaj poŝtkartoj de
eksterlandaj geamikoj, al kiuj komisiite mi deziras sciigi, pere de ĉi tiuj rapide
skribitaj linioj, ke malgraŭ la intenseco de la }us okazinta kataklismo, neniu urba
esperantisto perdis la vivon nek suferis gravajn perdojn en sia havajo, almenaŭ ✓
ĝis plej lastaj informoj en la Federacia sekretariejo.
Je nomo de la valencia esperantistaro,
Luis Hernandez, Redaktoro de Boletin.
familia nomo kaj nun kiel nova nederlanda familia nomo kaj kiel propra nomo
pluvivas. Do ni povas en Esperanto diri: Petro Kaniso, same kiel Petro Krisostomo.
Alia trajto sekvas: la Sanktuloj kaj Sanktulinoj ĝuas internacian intereson, la vivo
de iliaj nomoj do same estas internacia kaj kiel Esperantistoj ni deziras, ke iliaj
kromnomoj estas por ni direblaj laŭ reguloj de Esperanto. El tio sekvas, ke ni
uzas nian propran abocon, se tio estas ebla; ni nur evitu ŝanĝojn, kiuj faras iun
nomon nerekonebfa. La transskribo tiam estu plej simpla, kiel ekz.: c (antaŭ a.o,u)
= k, ch = ĥ aŭ ĉ aŭ ŝ, ph = f, ktp.
Tiel ni povas diri:
Andreo de Korsini
Francisko de Karaciolo
Antono Maria Zakaria
Johano Berĥmans
Johana Franciska Fremiot de Ĉantal
Aliaj nomoj tamen eĉ ne toleras tiun ĉi internaciigon, ili restu senŝanĝaj kaj oni
povas nur inter krampoj indiki kiel ili estas elparolendaj, ekz.:
Margarita Maria Alacoque (Alakok)
Johano Baptisto Vianney (Viane)
La estonta uzo pri tio decidu.
N O TO : Speciala kazo estas la nomo Petrus Damiani, ĉar tie la parto Damiani indikas la fraton de la Sanktulo. En Esperanto hi do povas diri: Petro de Damiano.
H.G. VVannemakers S.J.
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Aŭstralio. Estas la deziro de la aŭstralia

episkoparo, ke pli da virinoj ol ĝis nun
elmigru al Aŭstralio el la landoj, kiuj
liveris la plej multajn enmigrintojn. La
episkopoj opinias tion necesa por ripari
la ekvilibron. En paŝtista letero ili diris,
ke la fakto ke la nombro da enmigrintoj
estas pli granda ol tiu da enmigrintinoj,
kondukis al pli rapida kreskado de prostituo kaj al gravaj ekonomiaj problemoj.
La neceso por evoluigi la postmilitan industrion en tiu lando kiel eble plej rapide estas la kaŭzo, ke oni preferis virojn al virinoj. Jen kiel la granda manko de
virinoj ekestis. La postrestado de virinoj kaj parencoj en la lando de deveno kaŭzis,
ke multaj enmigrintoj deziras reiri hejmen kaj ke la nombro da senradikiĝintaj
elementoj en la aŭstraliaj urboj pligrandiĝadas.
Usono. Dum oni en diversaj landoj esprimadas ,,psikologiajn” malfacilaĵojn kontraŭ
la celibato, — feliĉe ne de kompetenta flanko — la nombro da vokiĝoj al sacerdoteco en Usono atingis feliĉan altecon. Estas rimarkinde, ke precipe la kazerno liveras tiom da vokiĝoj! 10% de la vokiĝoj al sacerdoteco (laŭ ,,lnformations catholques internationales” ) estas eksoficiroj. Post la serioj de spiritaj ekzercaĵoj, kiuj
okazadis la lastajn jarojn, entute 5000 junuloj sin anoncis kiel seminarianoj; oni
povas krome atendi 800 vokiĝojn de tiuj, kiuj nun ankoraŭ estas sub la armiloj.
Plue ŝajnas, ke el la virinaj sekcioj de la amerika armeo venas multe da vokiĝoj
por la monaĥineja vivo.
Ĉinujo. En 1957 la nombro da katolikoj en la diocezo Hongkong superis la 100.000.

La statistikoj montras inter julio 1955 kaj julio 1956 pligrandiĝon de 16.000. Apud
la ordinaraj infanbaptoj oni povas konstati la ĝojigan nombron da 12.000 konvertitoj el ia paganismo kaj 133 el la protestantismo. La diocezo momente havas 135
katolikajn lernejojn kaj kolegiojn kun entuto de 47.900 gelernantoj.
Germ anujo. La germanaj episkopoj decidis kompiligi tutnovan biblion, destinitan

por uzado en la lernejoj de ĉiuj diocezoj kaj en la familioj. La intenco de ĉi tiu
biblia eldono estas: sufiĉe konsideri la novajn teologiajn pensmanierojn. Gi enhavas
ne libertradukitajn rakontojn, sed donas la puran bibliotekston. Escepton oni faris
por la pasia historio de Kristo. La novan biblion ornamas plurkoloraj bildoj kaj
fotoj. La episkopoj esprimis la esperon, ke la germanaj katolikoj pere de ĉi tiu
lerneja kaj familia biblio venu al la legado de la originala biblio.
Italujo (V a tik a n u rb o ). La budĝeto de la tri grandaj papaj misio-agadoj ĉijare

sumas 21.100.000 dolarojn. 70% de tiu sumo estas destinita por helpi al 700 misiejoj,
13% por la edukado de enlandaj sacerdotoj. La restanta sumo de 3.500.000 dolaroj
estis kunigata de katolikaj infanoj kaj estas destinita por la infanoj en la misiolandoj.
Polujo. De pola universitatstudento ni danke ricevis por ĉi tiu rubriko serion da

tre belaj fotobildkartoj de lia lando, inter kiuj kelkaj de lia kardinala moŝto Viŝinski
okaze de lia vizito al Poznam kaj Lvov. Estas eble interese kaŭze de tio rimarki,
ke en Lvov ankaŭ estas romkatolika episkopo de la ukraina rito, nome Mons.
Carneckij C. ss. R. La ukrainaj kristanoj, kiuj longan tempon vivadis en skismo,
en 1595 denove unuiĝis al Romo per la Unio de Brzesc. Kiam je la fino de la
antaŭa jarcento multaj el ili elmigris al Kanado — kaj poste ankoraŭ pli multaj
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Paroĥestro notis kun miro, kiel
komercisto, kiu cetere ne tre ŝatis la sacerdotojn kaj
ne okupis sin pri religio, je ĉiu okazo instigis siajn
subulojn al ĉeesto de la diservoj kaj al bonaj rilatoj
kun la parofiestro.
Unu tagon la sacerdoto renkontis la komerciston kaj
dum babilado demandis pri la kaŭzo de ties fervoro.
,,Sinjoro,” estis la respondo, ,,mi scias ke mi ne bezonas timi trompon flanke de mia personaro, kaj povas esti certa ke ili fidele
plenumas siajn taskojn kaj honeste gajnas siajn salajrojn, se ili regule ricevas la
sakramentojn!”
2 0

Sperta komercisto.

Stranga amerika riĉegulo iam alvokis unu el siaj oficistoj kaj diris
tute serioze al li: „Sur ĉi tiu tablo kuŝas duonmiliono da unudolaraj bankbiletoj;
mi donacos al vi tiun tutan sumon se vi sukcesos nombri ĝin en malpli ol 24
horoj. Rigardu la mur-horloĝon: estas precize la naŭa. Ekkomencu tuj, kaj ĝis
morgaŭ!” Kaj li foriris.
La oficisto mirigite rigardas per avidaj okuloj tiun biletamason. Per febra mano li
ekprenas ilin kaj rapide, rapidege kalkulas: unu, du, dek, cent... jen paketo, poste
alia, li apenaŭ spiras. Ho, la laboro ja estos peniga kaj longdaŭra, sed tamen....
Jen li sidas, kun kurbita kapo, fiksatentaj okuloj, senmova korpo; nur la manoj
moviĝas, agitas, iras kaj reiras kun monotona reguleco de maŝino: li kalkulas....
La horoj pasas rapide, tagmezo sonas, li apenaŭ rimarkas ke li malsatas, li kalkulas,
senĉese kalkulas. La suno malleviĝas, kaj ankoraŭ ĉiam li kalkulas. Noktiĝas, la
stratoj fariĝas silentaj. La domo mem envolviĝas en silento kaj mallumo; alia oficisto venas eklumigi lampon kaj meti glason da vino apude... nenion li vidas,
nenion li aŭdas, li nur kalkulas, senĉese kalkulas.
La horloĝo jam delonge sonigis la dudek batojn de noktomezo; unu aŭ dufoje la
dormo venis pezigi liajn palpebrojn; li forskuas la dormon, kalkulas, kalkuladas
senĉese. Liaj nervoj rigidiĝas, la muskoloj de lia mano doloras, la vido konfuziĝas,
la tagiĝo paligas la lumon de la kandelaro... li nenion vidas, nenion sentas, ĉiam
kalkulas.
Gis antaŭ li, lia estro rigardas lin kompate, lia estro, kiu estas revenanta kaj
subite diras, metante siajn manojn sur liajn: ,,Sufiĉas, sonas la naŭa!”
La malfeliĉulo ne estis farinta la duonon de sia tasko. Li malfermas du grandajn
senbrilajn okulojn kaj terenfalas mortrigida kun terure perfortitaj trajtoj.
(El: .,Les paillettes d’or” tradukis d-ro A. Falcoz.)
Perdita tago.

Bonan apetiton! Vizitanto de turista kafejo avide mordas en magdalkuko, kiun

li jus mendis. Tamen li tuj elreviĝas: la kuko estas malmola kiel piedro.
,,Ho, kelnero, tiuj viaj migdalkukoj ne estas manĝeblaj!”
,,Kiel vi deziras, sinjoro; mi tuj anstataŭos ĝin per pomkuko.”
,,Sed, mi jam mordis plenbuŝon el ĝi!
„Ne gravas, sinjoro, ni ankaŭ havas jam almorditajn pomkukojn!
— kelkaj belgaj redemptoristoj transiris al ilia rito por povi pli efektive labori inter
ili. Poste la episkopo de Lemberg (Lvov) vokis ilin kiel misiistojn al sia diocezo.
Sed bedaŭrinde la kristana amo ne ĉiam regis inter la latinaj kaj orientritaj katolikoj; estu la noblanima faro flanke de la misiistoj, kiuj forlasis sian riton el amo
al la orientuloj, ekzemplo por i l i !
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Brazilo. Kiel oni scias, la regis-

taro de Brazilo kaj ankaŭ tiu
de multaj provincoj kaj urboj
favoras kaj subtenas Esperanton.
Nun la urbestro de la urbego Sao
Paulo kun 3 milionoj da enloĝantoj,
nia samideano D-ro Ademar de
Barros, subskribis dekreton pri la
starigo de oficiala kurso de Esperanto, sub direktado de la Sekretariejo de Edukado kaj Kulturo. La
Esperanto-klubo de Sao Paŭlo ricevis la honoran taskon, organizi kaj reguligi la
programojn. Ni ŝuldas multan dankon al urbestro de Barros kaj ankaŭ al nia
eminenta s-ano D«ro Erlindo Salzano, la ĉefa instiganto.
x
A ŭstrujo. A KLE, VIENO aranĝis la 8an de okt. sian 250an kunvenon post rekomenco de la agado post la milito. Okazis festprogramo por membroj kaj gastoj.
Unuanime oni decidis, subteni la laborojn de la ĉefdioceza ,,Tago de la Katolikoj”
1958, kies temo estas ,,La socia respondeco de la kristano” kaj kies devizon ,,La
proksimulo via frato” la katolikaj esperantistoj konsideras kaj praktikas ankaŭ laŭ
la larĝa koncepto: La proksimulo, ankaŭ ali-nacia, ali-lingva, via frato!
x
Italu jo . En VARESE okazis en la lasta semajno de septembro la Itala EsperantoKongreso, al kiu partoprenis 400 membroj, krome gastoj el 12 landoj. Okazis bone
vizitata Di-servo, dum kiu predikis en Esperanto patro Carolfi. La Dekano, paroĥestro Mons-ro Crossi diris dum la kunveno tre afablajn vortojn por saluti kaj
bonvenigi. Dum la kunveno de IKUE oni precipe pritraktis la klopodojn por enkonduki Esperanton en la porsacerdotajn seminariojn.
x
G erm anujo. La 43a Universala Kongreso de Esperanto okazos en MAINZ, de
2 - 9 aŭgusto 1958, por kiu anoncis sin ĝis la fino de oktobro 212 partoprenontoj
el 25 landoj. Kotizo: 28 DM, kun rabato por edzinoj, junuloj ktp. Adreso: 43a
Universala Kongreso de Esperanto, M AINZ, Germanujo.
x
Hispanujo. Laŭ detala raporto en BOLETIN, la revuo de Hispana Esperanto Federacio, la kongreso en MADRID de 22 - 29 Julio ĉ.j. bonege sukcesis. Pli ol 300
parteprenantoj, inter kiuj pluraj eksterlandanoj, havis belegan semajnon kun brila
programo. Okazis krom la laborkunsidoj kaj prelegoj de eminentaj personoj, ankaŭ
vizitoj al muzeoj kaj vidindaĵoj, sankta Meso kun prediko en Esperanto kaj ankaŭ
diversaj solenaj manĝoj, inter kiuj lunĉoj oferitaj de la urbestraro, kaj de la provincestraro, ekskursoj al diversaj aliaj urboj, i.a. al Toledo, kun oficiala akcepto
en la urbodomo. Sendube ne nur la partoprenintoj fortikiĝis en sia fideleco al nia
movado, sed ankaŭ mi!oj da aliaj personoj, inter kiuj aŭtoritatuloj, estas atentigataj
je Esperanto.

★

La Indekso de Jarkolekto 54
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aperos en decembro 1958, kun la indekso de jarkolekto 55. Tiel
vi povos bindigi la du kolektojn kune por havi belan kaj interesan
volumon.
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Mi sendas al ĉiuj miaj geamikoj en la
tuta mondo mian tutkoran saluton kaj
la plej varmajn bondezirojn kaj kristanajn salutojn! Ansel Falcoz el AOSTA.
Italujo.
x
Deziras korespondi kaj interŝanĝi p.m .

kun Nederlando, Italujo kaj Hispanujo:
Frato Pedro Fonteyn, Missieseminarie
VValfergem, ASSE, Belgujo.
x
Duodecimala Societo, 20 Carlton Place, STATEN ISLAND N.Y., Usono vo’as
reklami kaj propagandi la duodecimalan sistemon de kalkulado, sed ŝanceliĝas
inter Esperanto kaj Interlingua. Skribu tuj petante informojn en Esperanto,
skribante la vorton Esperanto sur la adresflanko de via poŝtkarto: se centoj da
tiaj petoj envenas, Esperanto certe venkos !
x
La Katolika Esperanto Grupo, Erfgooierstraat 79,

HILVERSUM, Nederlando,
alvokas ĉiujn grupojn, rondojn kaj personojn en la tuta mondo, kiuj aranĝas E-kurson por komencantoj, transdoni la nomon kaj adreson de la kursgvidanto, kaj
tiujn de la partoprenantoj, kun aĝo, profesio, temoj de korespondado, dezirataj
korespondlandoj ktp. al suprenomita adreso. Ni volas veki la intereson de la kursanoj per korespondado, kiu povus komenci post la 15a leciono. A!donu respondkuponon: tiam ni sendos en februaro 1958 la ricevitajn adreslistojn kun ĉiuj detaloj
al la kursgvidantoj.
x
Korespondadon kun ĉiuj landoj, unue per poŝtkartoj, serĉas 7 gelernantoj
(17-30 jaraj, diversprofesiaj kaj -konfesaj)? Skribu al: Anton Kronshage, Hatzfelder Str. 116a, WUPPERTAL-BARMEN, Germanujo.
x
Japanaj gelernantoj 16-18 jaraj deziras korespondadi pri div. temoj kaj interŝ.
ilustraĵojn kun gelernantoj tutmonde. Skribu al: O w ari Koko Esperanto-Klubo,
4, Takada-cho, Mizuho-ku, NAGOYA, Japanujo.
x
Por 55 gekursanoj, 11-40 jaraj, inteligentaj, diversfakaj (multaj studentoj) serĉas
korespondantojn la kursgvidanto Stanislaw W a lic k i, Zgierska 96, LO D Z 11,
Pollando.
x
Granda nombro da diversaĝaj polaj geskoltoj deziras kontaktiĝi kun la tuta
mondo kaj koresp. pri diversaj temoj. Skribu al: Zdzislaw Papierowski ul.
Dworcowa 9, SKARSZEW Y, Pollando.
x
Junularo deziras interŝanĝi poŝtkartojn kun fraŭlinoj 16-22jaraj tutmonde.
Jovenes de Accion Catolica, Nuestra Senora de la Paz, Valderribas 35, MADRID,
Hispanujo.
x
Gesinjoroj jakob Schumm, BAMBERG, jubilea urbo esperantista, Germanujo,
deziras al ĉiuj geamikoj feliĉan Kristnaskofeston kaj Dibenitan Novjaron. x
Enketo pri la pieco al la S. Koro de Jesuo:

1) Kia vi prezentas al vi la S. Koron?
2) Kion vi pensas pri la pieco al la S. Koro?
Respondu al: Frato C. van Lierop S.C J.
p/a „Apostolado de Rehonorigo” , Liesboschlaan
313, BREDA, Nederland.

R A D IO H IL V E R S U M I. La disaŭdigoj de

katolikaj novaĵoj en Esperanto okazas ĉiun
sabaton de 23.15 ĝis 23.22 h. (la lastan sabaton
de ĉiu monato ĝis 23.25 h.) M.E.T. Ondlongoj:
ĝis la fino de decembro je 402 m. Prelegas:
s-ro Chr. Schijf.
Raportojn nepre sendu al:K .R .O . Esperantofako, Emmastr. 52, HILVERSUM, Nederlando.

VOKAS

RADIO ROMA Esperanto-Fako.Casella postale
320, Roma (Italia).
La dissendoj okazas de h. 18 55 ĝis h. 19.10 (M.E.T.)
Ondlongoj: metroj 30.90 = Mc/s. 9.71; 41.24 = Mc/s 7.27; 50.34 = Mc/s 5.96,
Prelegantoj: marde: alterne S-ro L. MINNAJA kaj Prof. D-ro V. MUSELLA; merkrede: S-ro Luigi MINNAJA; vendrede: Prof. D-ro Vincenzo MUSELLA.
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Panoramoj de italaj urboj: Lucca
Kuriero de Esperanto
Decembro
Partenopeaj insuloj: Capri
Kuriero de Esperanto
Leterkesto kaj bibliografio
Novaĵoj el Italujo
Kuriero de Esperanto
La Sanktulino de la elmigrantoj: Francesca
okaze de la 40-a datreveno de ŝia morto
Revenas Kristnasko
Kuriero de Esperanto
Du dandoj mokataj (novelo de Bandello)
Jaro finiĝis

Clektu hbiron poir donaci
ned. guld.
Jugoslavio kaj ĝiaj popoloj, 312 p. riĉe
ilustr. ankaŭ kun koloraj bildoj, lukse bind
Fdldes, Strato de PFiŝanta Kato, 268 p.
van Eeden, La Malgranda Johano, 184 p.
Boudier-Bakker, Surprizoj, romano, 208 p.
Rilke, Leteroj al juna poeto, 50 p. bind.
VVells, La dormanto vekiĝas, 210 p. bind.
Vanvveddingen, Sub la vitra Kupolo, mistero 160 p.
Rosbach, Homoj kaj riveroj, noveloj, 140 p. bind.
Degreef, La Radianta Lotuso, Romano el Tibeto, 194 p.
VVagnalls, Palaco de Danĝero — Mme de Pompadour, 208 p. bind
1 ned. guld. = 4 steloj. Aldonu 10% por afrankkostoj.
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