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,,Pierre (JOrOsole estas la plej alta Itonscienco en
SvislariJo. Tiaj konsciencoj savos la homaron!
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Iuj partoprenis am baŭ servojn, la militan pro nacia devo, la
pacan pro hom ara volo. Iuj tute rezignis la unuan pro konscienca
voko nerezistebla kaj pagis sian rifuzon per monatoj aŭ jaroj en
malliberejo. Am baŭ specoj de absolutuloj kaj relativuloj bonvole
kunlaboris kaj oferis libertempon en somero por aldoni tian pacan
helposervon al sia ŝtata devo aŭ ŝtata puno.
M ortis nia sam ideano Pierre Ceresole, sed lia fondaĵo kreskas
de jaro al jaro. La ..Libervola Civila H elpservo Internacia” fariĝis armeo de la paco. En preskaŭ ĉiuj landoj ties taĉm entoj de
gejunuloj alportis sian helpon, en Finnlando kaj en H indujo kaj
G erm anujo, kaj en la lastaj jaroj ĝi portis kompreneble helpon
al inunditaj regionoj en diversaj landoj de Eŭropo.
Kiu volas kunlabori por tiu granda ideo kaj uzi nian lingvon
kun frem daj volontuloj, petu informojn de la Internacia Sekretario de la Civila H elpservo, 77 Boulevard Jean-Jaures, Clichy
(S ein e), Francujo.
Bela broŝuro ankaŭ en Esperanto aperis antaŭ kelka tempo
pri la esenco kaj celo de la Civilservo.

Edmond Privat.

«

La homo laŭ sia naturo staras inter rabobesto kaj anĝelo. Du
kontraŭaj fortoj destinis lian agadon. La akirem a egoismo
instigas lin al senindulgeco kaj malamo kontraŭ liaj kunhomoj,
kaj tute simile ĝi pelas la popolojn en militojn. La alia forto, kiu
celas la bonon ne por la aganto mem, alm enaŭ ne ekskluzive por
li, rezultigas zorgon pri la kunvivantoj, amon kaj pacon. Ĉiu
pensanta kaj sentanta estaĵo devas ekkoni, ke la dua vivprincipo
estas supera al la unua. Ĉiuj religioj, precipe la kristana, akcentas
ĉi tiun vidpunkton. Jesuo K risto ja diris: ..Feliĉaj estas la pacigantoj, ĉar filoj de Dio ili estos nom ataj",
Kial do la homoj ĝenerale, kial do la popoloj kaj registaroj ne
agas laŭ tiu maksimo? Ĉ ar ne prudento kaj saĝo regas la mondon, sed la egoismaj deziroj. T ial ĉiu homo, kiu alm enaŭ provis
kaj komencis kontraŭbatali la egoismon en sia propra brusto,
devas ankaŭ klopodi por krei pacan staton sur nia terglobo, kies
distancoj estas pli kaj pli facile transigeblaj kaj kiu pro tio
bezonas unuecon.
La spiritan tendencon, kiu abom enas la militon kaj deziregas
pacplenan mondon, oni nomas pacifismo. Sed ekzistas du diversaj nuancoj de pacifismo. La pasiva pacifismo opinias ĉiun soldatan deĵoradon neunuigebla kun la homa digno. C erte ĝi pravas
teorie. Sed en la reala historia vivo ofte okazis kaj denove povos
okazi atakoj de militemaj ŝtatoj kontraŭ pacemaj landoj. Se ĉi
tiuj ne estas arm itaj kaj pretaj al defendo, ili estos forglutataj
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360. — JARKUNVENO 1953.
Kiel jam
anoncite en la Of. Kom. n-ro 353, la nunjara
ĝenerala kunveno de UL okazos en la konferencejo ,,Woudschoten" ee Zeist (Nederlando) la
26-an de septembro, sabatc posttagmeze, en la
kadro de la aŭtuna konferenco de la Nederlanda
Mondfederalista Movado (W.F.B.N.). — La tagordo de la jarkunveno: I) Malfermo;
2)
Laŭtlego kaj aprobo de la protokolo de la an-

taŭa jarkunveno. kiu okazis en Osio (Norvegujo) la 5-an de aŭgusto 1952. •— 3) Raporto de la
sekretario. — 4) Raporto de la kasisto. — 5)
Elekto de du estraranoj. (Laŭ plano farita de la
Plenuma Estraro konforme a! la art. 5 de la statuto, en ĉi tiu jaro pro finiĝo de la sesjara oficteinpo aŭtomate elirantaj kaj reelekteblaj estraranoj estas; s-roj A. Cseh kaj d-ro H. C. Raasveldt.
Nomoj de kandidatoj povas esti ensendataj, kon-

Unu kvadrato pleniĝis! Rapidu plenigi la alian!
MEMBRO)

BRIKO)

99 centoj

100 miloj
La stato de la Universala Ligo en majo 1953.
La maldekstra kvadrato montras la nombron
de la aliĝintaj membroj en centoj ( unu nigra
rondtto ligniftu 100 mcmbrojn). la dekstra

kvadrato montras la nombron de la kolektitaj

b1000
,rik°j brikojn).
■“ mil°* (

n‘ffTa blokcto lignif&i

torme al art. 5 de la statuto, ĝis la 15'-IX-1953.
Kandidatoj de la estraro estas por la unua loko
s-roj A. Ĉseh en Hago kaj H. J. Hendriksen en
Bussum, Nederlando; por la dua loko s-ro d-ro Braz
Cosenza en Rio de Janeiro, Brazilo kaj s-ro d-ro
H. C. Raasveldt en Bogota, Kolombio.) — 6)
Raportoj de landaj reprezentantoj de UL. (Reprezentantoj. kiuj ne povos ĉeesti en la jarkunveno, bonvolu ensendi skriban raporton ĝis la
15-IX-1953.) — 7) Envenintaj proponoj. (Proponoj povas esti ensendataj, konforme al art. 9
de la statuto, ĝis la I5-IX-1953.) — 8) Ronddemando. — 9) Fermo.
361.
ADRESŜANĜO. — La reprezentanto de UL por Finnlando, s-ro Vilho SETALA,
havas de nun la sekvantan novan adreson: Irislahti,
MATINKYLA. Telefono: Helsinki 88-170.
362. — GRAVA PETO AL LA MEMBROJ.
— La internacia laboro estas nuntempe ege malfacila kaj komplika. Tial la Estraro de UL devas
turni sin al la Liganoj kun la insista peto, ke ili
bonvolu faciligi la laboron de la Centra Oficejo ne
nur pro kompato al la tro malmultaj laborantoj, sed
ankaŭ en la intereso de la akurata plenumado de
a r ? . 1 °bservante la sekvantajn konsilojn:
a) Oni skribu ĉiam tre klare, prefere per skribmaŝino. Se tio ne estas ebla, almenaŭ la nomojn
kaj adresojn oni skribu nepre imitante presliterojn.
. c t i ’ndiku ĉiam sian membro-numeron. —
c) En Ia korespondado oni limigu sin al la necesaj
komunikoj. — ĉ) Divers-specajn aferojn (aliĝo,
mendo, adresŝanĝo k.t.p.) oni pritraktu, se eble,
sur apartaj paperoj. - d) Oni ne postulu esceptojn, ĉar tli lamigas la funkcion de la oficejo ka)
pro tio nepre devas esti rifuzataj. — e) Oni ne
?°XtU U? err ^ ’ kies Plenum° ne apartenas al la
taskoj de la Centra Oficejo. — f) Se eblas, oni
^ n 7 lf U? a ele9?ntan ku‘imon: aldoni pretan respondkar on au koverton. aŭ respondkuponon. ŭe l a
a^!-Sa ,alveno de korespondajoj. precipe
lahorantn'an?l9<r ' ^3) pr2 , la manko de sufiĉaj kun«am h l u - CentFa J° f,Cei° ne P°vas 9nrantii
ciam baldauan respondon, kaj pro tio ĝi petas

hnnvn|'°n k3) lndul9on- Antaŭdankon al ĉiu, kiu
bonvolos observi la suprajn konsilojn!
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de la pacrom puloj. T ial la pasiva pacifismo ne estas utila, tiel
longe, kiel tia atako ne estas malebligita. P referinda do estas la
aktiva pacifismo, kiu volas konstrui la pacon, M alfacila estas
la tasko kaj grandegaj malhelpajoj devas esti ankoraŭ venkataj.
Ĉar la paco estos certa nur, kiam la eksplodajo estos senefikigita.
La naciaj ŝtatoj kun sia ĵaluze gardata, nelimigita suvereneco
kaj kun sia m alfido unu kontraŭ la alia estas la kaŭzo de la nuna
malfeliĉiga stato. La limigo de tiu suvereneco favore al mondregistaro libere elektota de la popoloj certe retrankviligus kaj
plibeligus la vizaĝon de nia turm entata planedo. Ni ĉiuj kunlaboru al ĉi tiu alta celo, kaj unu lingvo, kom prenata de ĉiuj bonvolaj homoj, plifaciligu nian agadon.
(Hcinz Hdlzemann, UL 7277. Brcmen (Germanujo).

,,M i kredas en perforto sub m ond-registaro kaj direktata de
leĝo. Mi ne kredas en perforto, uzata dum milito, ĉar ĝi ne
portas la kulpulon antaŭ la juĝejon, por ke li estu juĝata laŭ
justeco, sed ĝi portas senkulpulojn same kiel kulpulojn antaŭ
la tribunalon de potenco. La unua estas morala uzo de perforto,
la dua m alm orala.” — (Stanleij Jones, en letero al la eldonisto

de la ..Christian Centuri]".)

PENSOJ DE GANDHI
Same kiel neniu povas fariĝi teksisto. ne konante la regulojtt
de la teksado, tiel neniu akiros memkonon, ne sekvante certajn
regulojn. El tiuj, la tri sekvantaj reguloj devas esti observataj
de ĉiu homo.
La unita estas: estu vera. Tiu, kiu ne scias, kion signifas diri
la veron, similas al falsa monero: li estas senvalora.
La dua estas: al neniu malutilu. Tiu, kiu malutilas al aliaj,
envias la aliajn kaj li ne estas taŭga por vivi en la mondo. N i
ĉiuj estas ligitaj per la ligo de la amo, kiel ni konstatas inter
patro kaj filo, intcr frato kaj fratino, inter amiko kaj amiko. Sed
m havas la devon apliki tiun forton al ĉio, kio vivas. Kaj la
mezuro de nia ,.kono pri Dio" konsistas el la pli aŭ malpli ĝusta
uzo de ĉi tiu forto.
La tria regulo instruas, ke ni devas regi niajn pasiojn. N ur tiu
kapablas ekkoni sin mem, kiu plene regas siajn pasiojn. N i estas
kiel rajdantoj, kiuj ne povas bridi siajn ĉeualojn kaj kiuj baldaŭ
estos dejetataj. Sed tiu, kiu kun la brido en la mano, rcgas sian
ĉevalon, havas grandan ŝancon atingi la celon. Tio validas ankaŭ
por la homo, kiu estras siajn pa.dojn. N ur tia homo kapablos
ckkoni Dion.

AL MONDFEDERACIO
Injormoj pri lci federolista movado.
BRITUJO. — En la Malsupra Domo de la
brita parlamento s-ro Ralph Morley, deputito,
proponis la sekvantan rezolucion: ,,La parlamento
opinias, ke la subteno kaj plifortigo de la Unuiĝintaj Nacioj devas esti fundamenta celo de la
eksterlanda politiko de la brita registaro, kaj ke
ĝi devas evoluigi la organizon de la Unuiĝintaj
Nacioj al federacia mondregistaro, en kiu ĉiuj nacioj partoprenos, kun difinita kaj limigita potenco, sufiĉe forta por konservi pacon kaj antaŭveni
atakojn pere de mondleĝoj". La 6-an de marto s-ro
Morley defendis la rezolucion pcr impona parolado. S-ro F. Beswick, deputito de Uxbridge, subtenis la proponon. Sekvis interesa debato, scd
bedaŭrinde ĝi nc finiĝis pro manko de tempo. Ta
men jam estas granda paŝo antaŭen, ke ĉi tiu iemo
estas oficiale enkondukita en la britan parlamenton.
DANUJO.
I„a skandinavia unuiĝo por
mondfedcracio havas nun jam pli ol 15,000 mcmbrojn.

Nacioj. En la ceteraj du tagoj la du movadoj kunsidos aparte, kaj en la fina komuna kunsido okazos la diskutoj pri la envenintaj raportoj kaj rezolucioj. Krom laboro la kongresanojn atendas ankaŭ belaj festaranĝoj: tagmanĝo donota de la
urbestraro, noktomeza festo en la Reĝa Teatro,
prezentado de la dramo Hamleto en Helsingor,
Llnu-Mondo-Nokto en Tivoli, la fama parko de
amuzaĵoj en Kopenhago, k.t.p. — En la kong rcso
la ĉefa temo de la diskutoj estos la ŝanĝoj en la

Carto de la Unuiĝintaj Nacioj, La sekretariejo de
la Mondmovado jam ricevis reviziajn proponojn
de la landaj branĉoj en Britujo, Nederlando, Norvegujo kaj Llsono. Promesis sendi proponojn an
kaŭ la branĉoj en Aŭstralio, Belgujo, Danujo,
Finnlando, Francujo, Germanujo, Grekujo, Indio,
Kanado, Svedujo kaj Turkujo.
TURKUJO. — La federalista movado en Turkujo komenciĝis en la jaro 1948, kiam delegito de
la Mondmovado por Mondregistaro vizitis la urbon Istambul por fari prelegojn tie. Tiam s-ro
Tusun en kunlaboro kun s-ro Emin Yalman, redaktoro de la ĵurnalo ..Vatan" (Patrujo), fondis
asocion por mondregistaro, la unuan organizaĵon
federalistan en la lando. La asocio estis kun simpatio akceptata kaj la gazetaro raportis pri ĝi
favore. Gi havas nun proksimume 500 membrojn,

ITALUJO. — [„a itala federalista movado eldonas imponan organon sub la titolo ..Federalismo ncl Mondo". Ci publikigas sub ĉiu artikolo
rcsumojn en la lingvoj angla, franca kaj Hsperanto.
NEDERLANDO.
I a nederlanda movado por
Eŭropa Federacio aranĝis la 17-an de decembro
lastjara provan popolvoĉdonadon pri la deziro al
la federacio de la eŭropaj landoj. La voĉdonado
okazis en la urboj Bolsward kaj Delft. En la
unua loko el 4208 invititaj personoj en la voĉdono
partoprenis 3714 personoj (88.26%). el kiuj 3586
(96.55%) respondis per „jes", 105 (2.82%, per
,,ne' , kaj 23 voĉoj estis nevalidaj. En Delft el la
39,039 voĉdonrajtaj pcrsonoj aperis 29,188
(74.77%). E1 ili 27,164 (93.08%) personoj voĉdonis por la federacio, 1551 (5,3%) kontraŭ, kaj
469 voĉoj ne validis. La rezultato interesas ankaŭ
la mondfederalistojn, ĉar eŭropa federacio estas
rigardata kiel ŝtupo al mondfederacio,
KONGRESO EN KOPENHAGO.
La kvina
internacia kongreso de la Mondfederalista Mondmovado kaj la tria konferenco de la Mondasocio
de Parlamentanoj por Mondregistaro okazos samtenipe dum la 23-30 de aŭgusto en Kopenhago,
ĉefurbo de Danujo. Dum la unuaj kvar tagoj la
du kongresoj kune kunsidos por pritrakti la proponojn pri la ŝanĝoj en la Ĉarto de la Unuiĝintaj

POST LA INUNDO / N N E D E R LA N D O
En tiuj rcgionoj dc Ncderlando, kiujn en la
komenco dc [ebruaro trafis la inunda katastrofo.
komencas refunkcii la normala viuo. Pcr strcĉa
laboro oni riparis la plej multajn digojn kaj
sukccsis sekigi parton dc la subakuiĝintaj urboj
kaj vilaĝoj. Sed resfas ankoraŭ grandaj teritorioj,
kics sekigo estas antaŭvidata nur por la printcmpo aŭ somero de la venonta jaro. —-

Pcr la sup.ra bildo
ni prezentas vidajon
cl la urbcto Klundert en la provinco Nord-Brabanto. kiu ankoraŭ ĉiam esfas parte sub akvo. De
maldekst.re la tria domo IMolenstraat n-ro 7) estas la hcjmo dc nia ŝatata samidcano s-ro C. M.
Vissers, Aktiva Mcmbro de Univerfala Ligo. En
lia loĝcjo la akvo atingis la altccon dc 215 cen
timctroj. — (Fofo dc C. Maris j-r en Klundert.)
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intcr kiuj estas pluraj personoj en gvidantaj oficoj.
Antaŭ pli ol tridek jaroj Ziya Gokalp. la fama
turka idealisto, diris: ,,Estas necesc, ke ĉiu nacio
fordonu parton de sia sendependeco kaj nacia
suvereneco por vivi pace sub mondregistaro. Ci
tion ankaŭ bodiaŭ la turka popolo firme kredas.
NOV-ZELANDO. — La urbo Howick deklaris
la 15-nn de novembro kiel tagon de la Unuiĝintaj
Nacioj. En la festparoladoj oni akcentis la gra-

vecon de la movadoj, kiuj laboras por la unuigo
de la homaro. S-ro A.G. Wiltshire, kiel reprezentanto de la Esperanto-Asocio de Auckland, konigis la rolon de la Esperanto-movado kaj la laboron de Universala Ligo.
OKCIDENT-AERIKO.
En Freetown, Ccfurbo de Sierra Leone, fondiĝis grupo de mondfederalistoj. — S-ro Gbedemah, ministro de komerco kaj industrio de la Ora Bordo, estas mem-

JU S T E C O
l)e I)elfi Dalmau, rnembro de la Akademio de Esperanto.

PHNSO KAJ SHNTO
Laŭ leĝoj? Jes, sed laŭ universalaj,
tuthomaraj leĝoj. Ne laŭ oficialaj, imperiaj
postuloj, superregoj. Universala justeco,
kies ĉefa malamiko aŭ danĝero estas imperio laŭ politika starpunkto.
Por komprenigo, por justa kaj paca interrilatado de homoj kaj popoloj, oni intencas eviti sentadon super pensado. Jes, se
estus eble, ke la malvarma rezonado estu
pli forta ol la varma. Sed por homaraj,
ĝeneralaj movadoj sentado, koro, fido, t.e.
varma konvinko, estas necesa, kaj eĉ neevitebla. La animo de Zamenhof, de ĉiuj
genioj, povas pli multe efiki en la homaro,
ol la pure spekulativa agado. Komuna estas
de genio kaj popolo — homaro — la forto,
la efiko de la animo. Sed oni devas amigi
justecon, universalan komunan justecon,
kontraŭ egoista; ĝeneralan, komunan, kontraŭ partiema.
Nura pensado malmulte efikas, ĝis kiam
ĝi varmiĝis, fariĝis konvinko, sento, ĝis
kiam ĝi animiĝis. Homo kaj homaro agadas
pli laŭ sentado ol laŭ pensado. Pensado
okazigas movadon nur, kiam ĝi etendiĝis
en la animon.

KULTURO
Eĉ kulturo malamikigis homojn, popolojn. Ĉar fortuloj volis kredi, ke ilia kulturo estas /a vera kulturo, la trudinda, la
supera, la sola, kiu meritas tiun nomon.
Certe tiu trompiĝo estas malfacila, preskaŭ
ne ebla ĉe svisoj, belgoj kaj aliaj malgrandaj popoloj. Sed romanoj, araboj, hispanoj,
francoj, germanoj, angloj, rusoj k.a. povis
trompiĝi aŭ blindiĝi, ebriiĝi pro sia gran-

DELFI DAI.MAU
direktoro de la Instituto ..Belpost-Tecnopost" en
Barcelona, membro de la Akademio de Esperanto,
rcprezentanto de Univcrsala Ligo por Hispanujo.

deco, forteco, kaj kredi pri propra supereco, unikeco.
La kataluna verkisto Carles Soldevila
antaŭ ne longe komentis tiun fakton. Li
asertis, ke kompreneble oni ne povas pretendi, ke okcidentano rezignu pri sia kulturo pro respekto al orienta. Sed ke danĝere estas, ke okcidentano, kiu naskiĝis en
Eŭropo aŭ en Ameriko, pretendas, ke Ok-

bro en la estraro de la Mondasocio de Parlamentanoj por Mondregistaro.
JAPANUJO. — S-ro Morikacu Inagaki, prezidanto de la japana sekcio de la Mondmovado por
Federacia Mondregistaro, senlace kaj tre efike
laboradas en Japanujo por la ideo de mondregistaro. Li organizis la Azian Mondfederalistan Kongreson en Japanujo kaj verkadas multajn tre bonajn artikolojn por la japana gazetaro.

cidento havas mision trudi al la cetera
mondo siajn principojn, sentojn, ideojn.

LINGVO
Kiam temas pri internacia, pri helpa universala lingvo, okazas tro ofte simile: okcidentanoj volas kredi, ke ia simpligita
latina, angla, hispana aŭ alia pure okcidenta lingvo estas akceptenda. Eĉ oni kuraĝis proponi, ke la tuta mondo akceptu
la hispanan, italan aŭ anglan sen simpligo.
Fakte, simpligo de iŭ el tiuj lingvoj estus
nur ia trompa eniro en la ordinaran, ĉar
la naturuloj ja ne uzus la simpligon, kaj
tiel ili nerekte devigus la aliajn, lerni la
ordinaran post la simpligita.
Tial, nur solvo kiel Esperanto, el mezo
de hindo-eŭropa lingvaro, de Kanado ĝis
Aŭstralio, profunde simpla kaj riĉa lingvo,
kiu estas nenies, povas esti ĉies. Zamenhof
mem ekzemplegis pri tia nenieseco-ĉieseco!
Sed eĉ tiukaze, se ne estus genia kreinto
de tia lingvo, genio por tia kreaĵo, la solvo
estus malvarma, sensenta, senkora. Kaj la
homaro ne akceptus senspiritan lingvon,
ĉar tia lingvo ne estus natura, ĉar ĉiuj
naturaj lingvoj havas homaran spiriton.
Se Zamenhof ne estus kapabla por la
sentoformo ,,Sur neŭtrala lingva fundamento — Komprenante unu la alian — La
popoloj faros en konsento — Unu grandan
rondon familian", lia solvo estus unu el
tiom da provoj de eminentuloj, kiuj kreis
lingvon senspiritan. Aŭ se li havus spiriton,
sed ne kapablon krei formon, li ne kreus
lingvon.
En la lastaj jaroj venis al mi kelkaj proponoj pri alpreno de ordinaraj aŭ simpligitaj okcidentaj lingvoj por universala
komprenilo. Post ekzameno kaj pripensado
mi devis konkludi laŭ la supre dirita, malgraŭ mia okcidenta facileco por tiaj kompreniloj. Kontraŭ justeco oni ne povas
esperi pacon kaj interkompreniĝon, daŭran
kaj universalan.
Delfi Dalmau (UL 3700), Barcelona.

EL L E T E R O J DE N IA J L E G A N T O J
Mi nc povas plendi pro la prezo dc La Praktiko, ĉar en la lasta jaro
krom la bela kaj interesa gazeto mi ricevis du premiojn. unue la broĉon
kun la kvinpinta verda stelo, kaj nun la belan libron Akbar, jnterescgan,
majstre tradukitan kaj luksc prezentitan. Mi estas tre danka. — (F-mo
A N. D. en P., Hispanujo.)
..La enhavo de La Praktiko t,re plaĉas al nri. El la konkursoj mi multe
ŝatas la kruc-vort-enigmojn, kiuj estas uzeblaj, sub granda formato, dum la
grup-kunvenoj." — '(S-ro A.B. en C„ Francujo.)
,,En la lastaj jaroj mi faris multajn kaj grandajn vojaĝojn. En 1949 mi
travojaĝis Anglujon. Irlandon, Belgujon. Nederlandon kaj Cermanuion. E n
1950 mi restis 14 tagojn en Svislando ĉe s-ro Livcrs en Btaad, kiu anoncis
en La Praktiko, ke li akceptas esperantistojn en sia hejmo. Tie estis malmultekoste kaj mi havis multe da plezuro per niaj interparoloj kaj dum la
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ekskursoj kune. Poste mi vidis la festludojn en IBregenz ‘(Aŭstrio) kaj
ĉeestis la TjO-kongreson en Konstanz. Post la kongreso en Parizo mi restis
en Francujo ĝis oktobro. Dum ĉiuj vojaĝoj mi liavis multe da utilo kaj
plczuro pro la helpo de Esperanto. Vivu Esperantujo! M i nun intencas vojaĝi ŝipe tra la Atlantiko kaj Mediteranea Ma/ro al la kongreso en Zagreb
kaj resti eksterlande dum du aŭ tri monatoj." — (S-ro A.F. en F„ Svedujo.)
,.La Praktiko estas mia plej ŝatata legajo. Ĝia enhavo estas tre varia,
la rakontoi pri moroj kaj kutimoj en frcmdaj landoj tre instruaj. Legante
ĝin, oni forgesas ĉiun kaj ĉion, nur ĝuas. Koran dankon!" — (S-ro O. ]■
en H„ Svedujo.)
\
,.Mi ĉiam ĝojas ricevante La Praktikon kaj tuj legas la interesajn artikolojn. Finc mi provas solvi la enigmojn, kiuj estas bonaj instruiloj. Entute
la gazeto plaĉegas al mi." — (S-ro P. F. en K„ Danujo.)

Respondo je la „Respondo”
T reege bonvena estis la artikolo aperinta en la decem bra num ero de La P raktiko, sub la titolo ,,Respondo je leteroj de
niaj m em broj".
E stas utile, ke de tempo al tempo la
estraro parolu al la membroj pri la oficialaj celoj kaj pri la laborplano de la Ligo.
F akte tiu artikolo m ontras, ke U.L. havas
viglan, vivantan membraron, ke la membroj kutimas skribi al la estraro kaj al la
redaktoro de La Praktiko, farante sugestojn, kritikojn, k.t.p.
Mi forte esperas, ke en la estonteco La
Praktiko fariĝos forumo por interesa interŝanĝo de vidpunktoj pri la celoj de la
ligo. C erte partoprenos multaj membroj
el diversaj landoj.
Pri la supre citita artikolo mi tutkore
konsentas, ke LI.L. ne devas dividi siajn
membrojn en diversajn kategoriojn laŭ la
de ili preferata maniero atingi m ondfederacion, sed lasas al ĉiu membro la liberecon elekti tiun vojon, kiun li juĝas plej
ĝusta, kaj ke ĝi deziras doni lokon al ĉiuj
por komune iri al la celo kun estimo por la
laboro de ĉiu aparte. Kvankam entute tiu
artikolo estas gratulinda, tam en ĝi enhavas diskuteblajn punktojn, ne koncerne la
diversajn vojojn al mondfederacio, sed rilate al la baza bezono kaj urĝeco starigi
m ondregistaron. Ekzemple, konsideru Ia
jenajn frazojn:
a)

,,M i plene konsciiĝas, ke m ondfederacio efektiviĝos nur en malproksima estonteco";

b)

,,Se eksplodos tria mondmilito (mi
nc kredas, ke tio o ka zo s)," k.t.p.

Se mi povus kredi, ke tria mondmilito
ne eksplodos, tiam mi estus kontenta, ke
m ondfederacio evoluu malrapide. Mi certe preferas, ke tiel okazu. Sed bedaŭrinde, la eblecoj kaj la ŝancoj, ke post ne
longa tempo mondmilito eksplodos, estas
treege grandaj. La nacioj kaj la du nuntempaj grandaj potencoj energie preparas
sin al tia eksplodo. Efektive, sole m ondregistaro povos eviti tion. M iaopinie ni devas starigi m ondregistaron kiel eble plej
baldaŭ, certe en la daŭro de dek jaroj.
E stas danĝere paroli pri ..malproksima
estonteco”, Tio povos gvidi al la sento, ke
tiu afero ne estas tiel urĝa, kvankam ĝi
estas treege urĝa. De jarcentoj la homoj

S-ro Giovanni Saggiori, jAM de UL en Padova
(Italujo), prezidanto de la lokn Esperantista Grupo, plenumas gravan funkcion kiel estro de la Esperanto-Fako ĉe la Internacia Foiro de Padovo.
Ĉiujare li organizas la internacian reklamon de la
Foiro per Esperanto, funkcias kiel interpretisto por
la eksterlandaj vizitantoj, kaj ankaŭ gvidas la propagandon de Esperanto inter la grandnombra internacia vizitantaro de la Foiro. La direktoraro de lu
Foiro estas tre kontenta pro lia sukcesplena laboro
por la Foiro.
S-ro S. P. Duin, AM de UL en Haarlem (Nederlando), senĉese propagandas Esperanton en
diversaj manieroj. Estante flegisto en granda hos-
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pitalo li atentigas la pacientojn pri nia llngvo
kaj havigas al ili lernilojn. Pluraj el tiuj post la
resaniĝo daŭrigis la studadon kaj aliĝis al nia
movado. En ia urba biblioteko, kun la konsento
de la estraro, li kutimas ineti Esperanto-lernilojn
kaj propagandilojn sur la tablojn dc la legoĉambro. Tiuj presaĵoj en mallonga tempo tute eluziĝas pro la multa legado, kaj li devas refreŝigi
ilin. jen, imitinda ckzemplo por niaj agemaj propagandistoj.
S-ro Heinrieh Mŭller, AM de LIL en Lehrte
(Germanujo), estro de la Laborkomunumo de Esperanto-instruistoj de Malsupra Saksujo, dum la
6-1.3 de aprilo gvidis Esperanto-kurson por geinstruistoj en Schwobber apud Hameln (Germanujo).
S-ro A. Ebbinge, AM de UL, impostoficisto en
Hago (Nederlando), kutimas dediĉi siajn liberajn
horojn al la arto de pentrado. En ekspozicio de
pentraĵoj, jus aranĝita en Hago, kelkaj el liaj pentrajoj ricevis tre favoran kritikon.
S-ro G. F. Makkink (LIL 614), biologo en W a
geningen (Nederlando), en la komenco de majo
forvojaĝis al Usono por kelkmonata studvojaĝo
en la servo de la nederlanda registaro. S-ro Makkink estas eminenta scienculo kaj liaj laboroj pri
la provizado de la nederlanda agrikulturo per dolĉakvo faris lin rckonita aŭtoritato.
F-ino Alexantlra Solar, AM de UL en Londono
(Britujo), prczidantino de la Brita Komitato de
UL, dum la ĵus pasinta vintra sezono gvidis Esperanto-kursojn cn Norvegujo.

JUSTA V/VO
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DISVASTIĜAS EN HlSPANUfO

d n Hispanujo la Esperanto-movado en la lastaj
tcmpoj rapide disvastiĝas. En niultaj uirboj oni
f ,an0as kursojn kaj fondas espcrantistajn klubojn.
>
oha bildo prezentas parton de la entuziasma

Mi tutc samopinias kun la skribinto de la supra
respondo. La afero estas trcege urĝa kaj ni do
devas streĉi ĉiujn niajn fortojn por kiei eble plej
rapide atingi nian celon.
Julia Isbruckcr.

KION FARAS LA L IG A N O J?

»

r

revadas pri „unu m ondo” , sed nur nun ekzistas la ebleco kaj la kondiĉoj efektivigi
ĝin. Tiuj favoraj ko'ndiĉoj eble daŭros
kelkajn monatojn, eble kelkajn jarojn, kaj
post nelonge tiuj eblecoj ne plu ekzistos.
La venko aŭ la malvenko dependas de ni,
la nuna generacio!
Mi ne intencas aserti, ke la malfacilajo j starigi m ondregistaron en proksima
estonteco ne estas grandaj; kontrafle, la
ŝancoj de sukceso estas treege m algrandaj. Sed pro tio ni devas fronti la situacion kaj pliigi niajn klopodojn, memorante,
ke ni juris labori, ni juris batali por reunuigi la homaron!
Alan E. Johnson, U L 7327.
*

anaro dc la ĵus fondita Esperanto-Grupo ,,La
Verda Kolombcjo" cn la urbeto Ciafio Santa Ana
en Asturio, Narda fjispanujo.
(Foto Vega,
Ciaŭo Santa Ana.)

Dc Christian Morgenstcrn,

M i nc kredas pri la maljusteco;
La eventoj okazadas prave!
A rgum enti pri la tut-blindeco
D c la vivo. ŝajnas al mi sklavc!
E ĉ se stultaj uloj kune trotas,
Ilin ja la vivo ekzam enas.
lom -post-iom c spertoj frotas
Ilin, se necese, eĉ katenas!
N c k malbona. blinda, nek malĝusta
Estas vivo, scd ĉiele justa!
Trad. J. Robertson, UL 2002.
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FEDERALA

SPE R T O

S tu d o verkita de D ro E fJm ond Privat, univ. prof. en N eu ch d tel, prez. de l ?niv. Ligo.

XXXI
SPIRIIO KA| I.ITERO
La reganta fideleco al nacia suvereneco ĉiam tenis la spiriton
multe m aiantaŭ la litero ĉe la K onsilantaro de la Ligo kaj preskaŭ
same ĉe la U nuiĝintaj Nacioj. Estis iom pli bone ĉe la ĝeneralaj
kunvenoj de am baŭ institucioj, la malnova kaj la nova, ĉar la
granda nombro de m algrandaj ŝtatoj kreas atm osferon, ian tutm ondan opinion.
En la sub-institucioj, kie sidis personoj respondecaj al la ĝenerala kunveno kaj ne al apartaj registaroj, sufiĉe rapide kreskis
la kunlaborem o internacia. Ĉe la sekretariejo kaj en teknikaj
komisionoj sidis foje veraj apostoloj, agemaj por serĉi solvojn
justajn kaj pacigajn. Pli multaj ili estus, se la salajroj de la plej
altaj oficistoj ne tiom transpaŝus la limon kom pare kun tiuj de
la plej malaltaj, ĉar ne la mono, sed la spirito kapablas havigi la
verajn sindonulojn.
La diplom ata superkontrolado kaj la senĉesaj seniluziiĝoj pro
la sinteno de la Konsilantaro baldaŭ m alkuraĝigis m ultajn el la
plej bonaj fervoruloj. Unu post la alia forlasis Ĝenevon post kelkaj jaroj. Tam en, eĉ en la Konsilantaro, iom da hom ara sento
kreskis en la ĝardeno de kutimo kaj amika renkontiĝo. Kompare
kun sia kontrakto, la Ligo m ontriĝis ege m alsuper sia tasko, sed
kom pare kun anarkio kaj milito, ĝiaj kunsidoj alportis grandan
progreson.
Eĉ se la statuto transpaŝis la naciajn volojn, ne sufiĉe preparitajn, estis jam tuŝebla rezultato la sola fakto, ke oni nun havis

LA TEMPO RAPIDE
ELĈERPIĜAS!
La E sperantistoj, kiuj jam legis la rom anon „ IN V IT O
AL Ĉ IE L O ” , estas avertitaj pri la baldaŭ alvenontaj teruraĵoj sur la tero. Eĉ la malm ultaj cinikemuloj. kiuj nun
m ondsaĝe ridetas, ne kredante la averton spite de la konfirmegaj okazaĵoj, kiuj nuntem pe skuadas la popolojn, kredos post 1954, sed tro malfrue!
V eraj Z am enhofanoj am as siajn kunhom ojn; ili tolere
kom patas tiujn, kiuj subm etiĝas al blindiga m alamo pro
malica misinformo. Ili volas, ke la disigita, multe trom pita
hom aro atingu unuiĝon en libereco, prospero kaj senfina
feliĉo en tuthom ara gefrataro. Ili volas plenumi siajn
devojn en la diligenta, senĉesa sem ado de nia kara Lingvo
kaj de la hom aranism o por la estiĝonta N ova M ondo.
„ IN V IT O AL C IE L O ” ne pretendas esti voĉo de orakolo. scd la nunaj okazaĵoj en la vidcbla, teruriga m arŝado
al H arm egido pli kaj pli klare konfirm as la pravecon de
la avcrtoj en la libro. Legu kaj rclegu ĝin, kaj post kelkaj
jaroj, trav iv an tc H arm egidon, vi dankem e rikoltos vian
rekompencon. („ IN V IT O AL C IE L O
lam aperis finnlingve kaj anglalingve! Kial ne ankaŭ, en aliaj lingvoj
naciaj?)
*
Mendu la libron ĉe via landa libroscrvo aŭ senperc ĉe la eldonejo:
SIEG FRIED ZIE G LE R VERLAG , Engelberlstr. 7, Mŭnchen-Pasing,
Germanujo Prezo: broŝurita 3.—, bindita 4.3C gcrin. markoj. (La Iibro
estas vendata ankaŭ ĉe Ia Intcrnacia Espcranto-lnstituto cn Hago,
prezo 12.—, resp. 18. — Stelo), sendkosto —.60 St.)
Ĝi tiu anonco cstas skribita kaj pagita dc la aŭtoro
pro sincera deziro serui la bonan cclon dc homamismo.
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centron por ekzameni kom unajn m alfacilaĵojn kun la deziro eviti
militon.
Neniu bezonis esti profeto por aserti, ke tiu kutimo fariĝis
definitiva kaj necesa en la mondo. La kreo de la nova organizaĵo
de U nuiĝintaj Nacioj post la morto de la malnova Ligo tion
pruvis klare.
La Internacia R uĝa Krueo cn G enevo, la Universsda Poŝta
U nuiĝo en Berno, la Internacia Ageikultura Instituto en Romo,
k.t.p. sukcesis ja vivigi en siaj organizoj spiriton de tutm onda
kunlaborado super malsamaj vidpunktoj. E stas eĉ ankoraŭ pl>
normale, ke simila centro ekzistas por la fundam enta celo de la
interŝanĝoj kaj de la paco kune kun la komunaj zorgoj pri sano
aŭ interhelpo en okazoj de naturaj katastrofoj. Pri tiu ĉi lasta
punkto la itala senatano Ciraolo montris la avantaĝojn de antaŭtem pa preparo kaj preteco.
Ĉu por plibonigi nesufiĉan organon, ĉu por alporti pli da oleo
al radoj ekzistantaj, sed tro avare uzataj, por am baŭ celoj necesas
la varmo de publika sento aldoninda al la amo je nacia patrujo.
N ek la eta Konfederacio de svisaj ŝtatoj, nek la vasta Unuiĝo
de nord-am erikaj ŝtatoj estus eblaj kaj vivaj sen federala patriotismo, siatem pe amo nova, kiu kreskis kiel amika aldonaĵo al
la ĝistiamaj patruj-am oj.

X X X II
IN /ER N A f/EfTJ)
G randa eraro ĉe la publiko estas la kredo, ke nacia patrujam o
kaj internacia patriotism o ne povas kunvivi. Kio okazis en interŝtataj federacioj, pruvas la malon, V idu la sperton usonan, svisan
aŭ sovjetan ekzemple.
E kzistas ankoraŭ homoj tim antaj la vorton ..internacia” , kiun
ilia koro igas sam signifa kiel ..kontraŭnacia” . Nu, la poŝto estas
internacia, ankaŭ pano, komerco, scienco, religio, La plej vasta
eklezio kristana nomas sin ..katolika” ; en la greka lingvo tio signifas ..universala".
Nomu ĝin universala, hom ara, tutm onda aŭ internacia, nenia
institucio super landlimoj povas kreski sen ia sento aŭ amo por
ĝin varmigi. O fte la sento kreskas kun la institucio mem same kiel
floroj sur arbo. Usono kaj Svislando spertis tiun fenomenon.
Sovjetio simile. Kompreneble la publikaj lernejoj en tiuj federacioj kulturis tiun senton.
En svisaj respublikoj, kiel Baselo, Ĝenevo aŭ Tiĉino, la infanoj
stariĝas por ekkanti la kantonan kaj poste la federacian himnon
en ĉiu ceremonio. La du flagoj flirtas ĉe la fenestroj. Kiu rajtas
profeti. ke neniam ckflirtos tria standardo kaj eksonos tria kanto?
T ia hom ara simbolo, kiel la esperantista, nur pliriĉigus la ĝisnunan tradicion.
Se nia libereco kaj aparta nacia genio estas savataj kaj protektataj de la nova institucio pli vasta, ĉu ni ne konstatos gajnon
en la nova kompletiga sento?
Ami blinde kantonan aŭ nacian patrujon kicl absolutan plafonon, tio kondukas rekte al katastrofo, ĉar fatale okazas iam interfrapo kun alia grupo, same blinda, kiu kredas sian patrujon sola
en la mondo. Nu. patriotismo nacia en la realo ekzistas ĉiam en
la multenombro, neniam en soleco,
T roviĝas ne nur tragedia, sed ankaŭ ridiga elemento en tia
gusto por veroj falsigitaj per amo al unu sola parto de la mondo
kaj pro m alkapableco vidi objektive la faktojn de la ceteraj partoj.
Tiel oni falas en la fantaziojn de sovaĝaj gentoj, kiuj nomas sin
,,la veraj homoj" aŭ ,,la filoj de la suno” aŭ „la plej nobla nacio
en la tuta m ondo” , k.t.p.
En la mezepoko la eŭropaj familioj ankoraŭ agadis laŭ venĝo
kaj revenĝo kiel la K apuletoj kaj M ontaguoj en Verono, kies

dram on eternigis Shakespeare. La sento pri honoro kaj ,.vendetta" regis. Longe daŭris la kutimo pri dueloj.
N un tiu kutimo preskaŭ mortis kaj sento supera disvastiĝis,
Ĝi ne detruis la amon de la gepatroj al siaj infanoj. M ale, la patrinoj ĝojas, ke la filoj ne plu riskas sian vivon pro tiuj bataloj
pri familia honoro. En nia tempo bedaŭrinde la nacia honoro kaj
prestiĝo fariĝis tragedia preteksto por submeti la junulojn kaj
tutajn popolojn al la m ortdanĝero. H rĝas aldoni novan senton
al tiu blinda fideleco.

XXXIII

EDUKO AL MONDSENTO
Disvastigi m ondsenton por m algrandigi la danĝeron de blinda
patrujam o, tio necesas kune kun la pliperfektigo de m ondorganizo. La Ligo de Nacioj ja starigis Internacian Instituton de Intelekta Kunlaborado, sed oni devigis ĝin severe limigi sian agadon
kaj zorgi nur pri universitataj kaj bibliotekaj interrilatoj. Oni
timis pli hom aran kampon.
Kiam iu proponis enkonduki en la lernejojn instruadon pri la
celoj de la Ligo aŭ konsili senpartiecon en la lernolibroj pri historio, tuj aŭdiĝis protestoj en la nomo de la sankta nacia suvereneco. La nuna L IN E S C O ĝuas pli favoran atm osferon. sed ankaŭ
ne povas tro kuraĝi.
La ĝenerala kunveno de la Ligo de Nacioj ordonis enketon pri
la rezultatoj de E speranto-kursoj en lernejoj kaj voĉdonis oficialigon de sim patia raporto la 21-an de septem bro 1922. Ĝi konstatis, ke „la potenco de lingvo estas granda forto kaj la Ligo de
N acioj havas bonajn kaŭzojn por sekvi kun speciala intereso la
progreson de la Esperanto-m ovado, kiu povus iam havi grandan
influon por akceli la spiritan unuiĝon de la homaro. se ĝia disvastiĝo ĝeneraliĝus".
En la sekvinta jaro la kunveno petis la Interŝtatan T elegrafan
M ondunuiĝon doni al Esperanto la staton de rekonata lingvo por
internaciaj rilatoj kun norm ala tarifo. Poste la Unuiĝo decidis
tion per statu ta artikolo.
E stas certe. ke lingvo, eĉ nur helpa kaj neŭtrala, potence favoras unuecon. N eniu povas dubi, ke la angla lingvo fariĝis elemento de kuna kom preno kaj kultura parenceco inter la nacioj de la
Brita Ŝtataro. eĉ se kelkaj estas alilingvaj. La komuna uzo de
unu lingvo tenas ilin pli solide ligataj ol la nura tre malfiima
Statu to de W estm inster, kiu proklam as ilian plenan suverenecon
kaj eĉ ilian rajton eksiĝi el la fr.milio laŭvole, se ilia parlam ento
tion decidus.
Tiu brita „Commonivealth estas ekzemplo de ligo, kies spirito
superas la ..literon", dum ĝuste la malo montriĝis ĉe la Ligo de
Nacioj, kie m ondsento mankis kaj la praktiko videble m alsuperis
la statuton.
Sed neniu el la grandaj nacilingvoj povas krei komunan homaran senton, ĉar ili ankoraŭ entenas tro da unuflanka tradicio.
N ek la angla, nek la rusa lingvoj estas rigardataj ĉie kun egala
simpatio. Pozitiva sen to 'ek zistas interne de grupo de nacioj influitaj de angla aŭ slava kulturoj, sed negativa sento kaj malfido
ekzistas ĉe la cetera grupo. N ur neŭtrala lingvo kapablas eviti
tiun baron kaj unuigi m ondsenton super ĉiuj landlimoj.

XXXIV
LA UNUIĈANTAI NAClOf
Ke la hom aro neprc bezonas interŝtatan organizon por eviti
militon, tion pruvas la fakto, ke post la malsukceso de la unua
provo (Ligo de N acioj) oni faris duan provon (U nuiĝintaj N aU oj). T ju d L,a m ondorganizo tamen havis, jam dc la komenco.
la samajn mankojn. kiel la unua. kaj riskas la sam an danĝeron.
N eniu bezonas esti profeto por antaŭdiri, ke ĝi devos ŝanĝi sian
statuton por sukcesi, aŭ ke tria provo ĝin anstataŭos, se ĝi detruiĝos kiel la unua.
Ĉn ĝi korektiĝos, ĉu ĝi cedos lokon al pli taŭga formajo, la
spertoj jam faritaj am baŭokaze utilos por konstrui pli bone. Kompare kun la Ligo la nova organizo, U nuiĝintaj Nacioj, havas unu
trc gravan avantaĝon: la partoprenon de U sono kaj Sovjetio, io

LA ELFREĜO
Laŭ la originala ritmo de G oethc
por la m uziko de Schubert.
Kiu rajdas tra n o k t’, kun v e n t’ pro 1 v et?
Jen estas patro kun in fan e t’;
Li havas knabon en zorga p en ’.
Lin tenas varm e en ĉirkaŭpren .
,,F ilet’, vi kial ektremis pro tim ?"
..Patreto, jen! elfreĝ’ en proksim !
La elforeĝo, kun v o st’ kaj kron !”
,,F ilet’, ĝi estas nebulzon .”
,,H o venu do. in fan ’, al mi!
Mi belajn ludojn ludos kun vi;
Ĝe 1 bordo brilas kolora flor’,
M ia panjo havas vestojn el o r ! ”
,,P a tre t’, ĉu vi aŭdas, ho mia p a tre t’,
Kion prom esas elfreĝ’ en sek ret’?’’ —
,,N e timu, filet’, ne timu vi,
M urm uras v e n t’ en velka fo li.”
..K nabeto bela, sekvu m in’,
La filinoj miaj v artad o s v in ’.
La filinoj, lertaj en danca rond -fo rm ’,
K antante, dancante vin lulos al dorm ’.”
,,P a tre t’, ĉu vi vidas, p a tre t’, mia k a r’?
En lok’ malhela jen elfin ar’!”
,,F ilet’, filet’, mi vidas precize;
M aljunaj salikoj ŝajnas jen grize.”
,.Mi am as vin, ĉarm a vi, mia k n ab e t’,
Se mem vi ne iros, mi prenos sen p e t’!”
..P atreto, patreto, li prenas min for!
E lfreĝo kaptas min, ho dolor !"
La patro ektrem is, kun g ran d a ra p id ’
Li rajdas, kaj plende en b ra k ’ ĝem as I’ id ’.
A lvenas p a tr’ al hejma k o rt’,
L’ infanon prenis jam for la m o rt’.
Trad. A. Graboivski.

mankis antaŭe. U sono ncniam aliĝis al la Ligo. Sovjetio venis
m alfrue en ĝin kaj male, partoprenis de la komenco en la kreo
de Ia nova mondorganizo.
B edaŭrinde baldaŭ kreskis forta malfido inter la du plej grandaj m em bro-ŝtatoj, kaj tio nur akrigis la situacion, jam negativan
pro la samaj eraroj ripetitaj. Kiel la Ligo, la U nuiĝintaj Nacioj
ne estas kunveno elektita de la popoloj mcm kun ekzekutivo reprezentanta la tuton: ĝi denove estas kunveno de registaroj kun
konsilantaro de naciaj potencoj. reprezentantaj sin mem aparte,
kaj ne la tuton. La bazo estas divido, ne unuigo. Pro tio la kunsidoj ilustras rivalecon, ne pacemon.
Por krei vcran konsilantaron kapablan certigi la pacon, ia kun
verto devas elekti personojn, ne ŝtatojn. kaj tiuj homoj, similc
kiel la juĝistoj en Hago, devus dependi ne dc siaj naciaj regista
roj, sed de la ĝenerala kunveno kun unu klara tasko: malebligi
militon. Tio estas tute alia afero ol defendi la intereson aŭ prestiĝon de tiu aŭ alia ŝtato.
T ia ekzekutivo povus esti elektata kune de du ĉambroj, se oni
volas konservi ion de la malnova sistemo kaj ne ŝanĝi radikale
ĉion: la ĝisnuna kunveno de ŝtatoj kaj dua kunveno elektota de
la popoloj laŭ proporcio de la loĝantoj. En la unua ĉambro ĉiuj
ŝtatoj e.stas egalaj, en la dua la grandaj havus pli da delegitoj
ol la m algrandaj.
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T io estas la sistemo ekzistanta inter la du ĉambroj de la usona
aŭ de la svisa parlam ento. Tiu ĉi lasta elektas mem la sep homojn
de la centra aŭtoritato ekzekutiva: la federalan konsilantaron de
ministroj. Ili reprezentas la tutan popolaron kaj ne apartajn ŝtatojn.

XXXV
TUTMONDA POLIUO
En vera federacio la centra aŭtoritato devas disponi pri propra
polico por teni ordon kaj ne almozpeti ĝendarm ojn de tiu aŭ alia
m em bro-ŝtato ĉiufoje, kiam ĝi devas agi por respektigi decidon
pri plebiscito, landlimo, k.t.p. Ĉiu observanto ja scias, ke la ĝendarmoj de ap arta ŝtato dependas de ĝia registaro kaj portas ĝian
koloron politikan. Kompreneble, tio naskas tuj suspekton ĉe aliaj
nacioj.
N ur senpartia polico sub aŭtoritato de senpartia ekzekutivo
povas eviti tiajn suspektojn kaj ne kaŭzi malamikajn reagojn ĉe
nacioj kun malsamaj politikaj tendencoj. Ke tiaj suspektoj kaj
reagoj povas fariĝi ege danĝeraj, tion pruvis la korea milito, kaj
sufiĉe klaran lecionon ĝi donis al la tuta mondo. Se la danĝero
estas sentebla ĉe la suspektantoj, ĝi estas same sentebla ĉe la
suspektato. Kio estus justa laŭ senpartia sistemo, fariĝas maljusta
por ĉiuj, eĉ la oferantoj. V eneno penetras la tutan aferon.
Similaj okazoj ilustras ankaŭ la delikatan situacion de la malfortaj ŝtatoj rilate al la pli fortaj en la diskutoj ĉe Kunveno aŭ
Konsilantaro. Prem o aŭ timo m alhelpas liberecon en diskuto. E stas danĝere kontraŭstari la volon de potenca najbaro aŭ de bezonata protektanto. Necesas voĉdoni kiel ,,satelito” aŭ kiel protektato.
N eŭtrala m algranda ŝtato, kiel Svislando, ne povas riski similan danĝeron. Pro tio ĝi neniam akceptis sidi en la K onsilantaro
de la Ligo kaj ne volis aliĝi al la U nuiĝintaj Nacioj. M ale, svisa
juĝisto povas libere sidi en la H aga T ribunalo sen ia respondeco
por sia registaro kaj por ĝia neŭtraleco. T ie li voĉdonas kiel persono sperta, ne kiel ŝtatdelegito.
N ecesas insisti pri tiaj diferencoj, ĉar ili tuŝas ne nuancon, sed
fundam enton. Protekti la civilan paceman loĝantaron de la mondo
kontraŭ militoj kaj sam tem pe ĝin defendi kontraŭ invadoj de unu
najbaro ĉe alia, estas afero ne realigebla sur bazo de divido kaj
de rivalaj suverenecoj. La kreo de aliancoj aŭ blokoj estas neevitebla sekvo de tia sistemo, ĉar se mankas unu supera senpartia
protekto, la diversaj ŝtatoj emas serĉi alian protekton, pli partian,
malpli perfektan laŭ sia geografia situacio aŭ ideologia prefero.
E1 tio rezultas, ke unu danĝero anstataŭas alian, kaj la konfuzo
kreskas.

XXXVI
KONKLUDO
Kion pruvas la spertoj pozitivaj de interŝtataj federacioj, kiel
la usona aŭ la svisa, kaj la spertoj negativaj de interŝtataj organizoj, kiel la Ligo de Nacioj? Ili pruvas, ke unuiĝo kun vera
aŭtoritato kapablas certigi pacon kaj prosperon kondiĉe, ke la
decidan potencon en komunaj aferoj tenu la centraj organoj, kaj
ne la diversaj ŝtatoj. Sur tiu kampo ili devas rezigni sian absolutan suverenecon. Sen tio la organizo malsukcesas kaj tion montras ĝuste la negativa Liga sperto.
..Eŭropo estas laca kaj perdis la esperon. Mi opinias, ke la
psikologia klimato ŝanĝiĝus, se U sono kun sia influo kaj granda
energio kuraĝe deklarus sian subtenon al propono por mondregistaro kaj dirus al la mondo, ke ĝi estas preta kunlabori
por tiu celo kun ĉiu nacio, kiu deziras iri tiun vojon.” —
(John N evin Savre, sekretario de la ..International Felloivship
o f Peconciliation". post sia vizito al Eŭropo.)
,,Aliaj paŝoj devos unue esti farataj, nome honesta kaj inteligenta klopodo bandaĝi la vundojn de Ia milito, kaj konstruo
de efektiva m ond-registaro, kiu kapablas finkalkuli kun la plej
danĝera elemento de la nuna mondo: ne uranio, sed nacia suvereneco.” — (R ichard M . Sutton en la ..Christian C entury.)
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LA MARO
H o! M aro, kion kaŝas via profundajo?
H o! kiom da misteroj, kiom da sekretoj?
A l ni montriĝas nur apenaŭ la suprajo,
Hodiaŭ kun sulkiĝoj, morgaŭ kun ridetoj.
V en teto dolĉa la spegulon bluan tuŝas,
A ŭ vipo de l' venteg' ŝaŭmantajn ondojn levas;
S ed pac’ eterna kaj mallumo nigra kuŝas
En m ond' senmova, kie via koro revas.
M iljaroj post miljaroj pasas kaj repasas;
N acioj, m ontoj detruiĝas aŭ naskiĝas;
S ed memorajojn sub la ocean' ne lasas;
V i, vasta kaj senmorta, iam ne ŝanĝiĝas.
La pafilego-tondro sur vi laŭte sonas;
Batalas ŝipoj kaj sub ondoj malaperas;
V i nur ruĝiĝas, kie homaj koroj dronas;
S ed pro ilia agonio ne suferas.
Por serĉi nekonitajn landojn kaj riĉajojn.
Sur vi la kuraĝuloj malproksimen iras;
K aj el la tuta m ond' reportas mirindaĵojn,
S ed pro l' eltrovoj aŭ trezoroj vi ne miras.
V i ne kompatas. se malgaja elmigranto
Larmerojn verŝas sur la longa vojo;
V i ne kom prenas la feliĉon de amanto.
S e li revenas al fraŭlina kor’ kun ĝojo.
Ho! M aro, dc la urboj, de T montar' tom bejo’
E n vian profundajon ĉio fine venas;
V i estas la silenta m ondo-rifuĝejo
K aj pri l' homara vivo la sekretojn tenas.
Originalc verkis Clarence Bicknell.

La centraj organoj devas rilati ne nur al la m em bro-ŝtatoj, sed
ankau rekte al ĉiuj homoj de iliaj popoloj. Devas ekzisti duobla
c.v.taneco, unu ap a rta kaj unu komuna. T ial Kunveno de ŝtatdeleg. o, ne sufiĉas. Krom ĝi devas ekzisti federacia parlam ento
elektata de la tuta logantaro kaj esprim anta la ĝeneralan popolan
deziron al paco kaj norm ala vivo.
, S,a m e l a us° nanoĴ aŭ svisoj elektas Ĉambron de Reprezenanto, au N ac.an K onsilantaron por sidi apud la S enato aŭ Konsilantaro de Stato,, tiel same la h o m aran o j‘devos iam elekti mondparlam enton por sidi apud la ĝisnuna kunveno de naciaj registaro, T .am an.ere la du principoj estos egale re p rezen tataj:' unuflanke la nac.a, interesoj kaj aliflanke la komunaj bezonoj.
r.u n s.stemon aplikas ekzemple la hinda federacio. kiu posedas
unu interstatan kaj unu popolan tuthindan ĉambron. La du mondcambro, kune devos elekti la centran ekzekutivan aŭtoritaton.
k.es ano, ka, estro neniel dependos de nacia registaro. sed estos
respondecaj al la komuna ĝenerala popolaro.
En \950 Tennessee. unu el la usonaj ŝtatoj, decidis organizi
popolan vocdonon por elekti tri m ondparlam entanojn. unu pomil.one, esperante, ke aliaj nacioj en la mondo faros samc Ili
vems al Genevo por partopreni kongreson celantan rekomendi
t.on al la tuta mondo De tiam en diversaj landoj oni proponis
legojn por s.m.laj elektoj, sed ili restis ankoraŭ nuraj pro-ektoi
En Londono en 1951 kaj 1952 kunvenis membroj de pluraj naciaj
pariam entoj por disvastigi la saman ideon kaj ekzameni kiaman.ere g.n realigi ekzemple per ŝanĝoj kaj aldonoj al la Statuto
de la U nuigintaj Nacioj. M alrapide progresas ideoj, eĉ se bezonoj
Ur9aS(Fino)

Vojaĝo en Korsiko.
— Diru, kara edzeto, kion
vi farus, se nun rabistoj atakus
nin?
— Ne timu, ĉi tie ne ekzistas
plu rabistoj.
— Sed tamen, se ili estus,
kaj se ili forrabus min?
— Nu, mi pensus, ke ili ankoraŭ ne konas vin, mia kara.
(Schiveizer III. Zcitung)

Logikaj demandoj.
— Kiel aĝa vi estas, knabeto? — demandis maljuna sinjoro.
— Ses, — respondas la knabo mallonge.
— Sesjara? Kaj vi ne estas
eĉ tiel alta, kiel mia pluvombrelo!
— Kaj kiel aĝa estas via pluvombrelo?
(T it Bits)

Efika venĝo.
Kolera sinjorino al la butikistino:
— Mi volas ŝanĝi ĉi tiun
parfumon. Mi ne amas plu 1a
viron, kiu ŝatis ĝin.

Trankviligo.
— Doktoro, — diris la timema juna virino, — ĉu vi estas
certa, ke estas nur malvarmumo? Kelkfoje la kuracistoj donas recepton kontraŭ malvarmumo, kaj tiam la paciento
mortas pro alia malsano.
— Ne timu, sinjorino, —
respondas la kuracisto; — se
mi donas al vi recepton kontraŭ malvarmumo, vi povas
esti certa, ke vi mortos pro
malvarmumo!
(Libellc)

Ofendiĝo.
— Bone kuntiru viajn rimenojn, ni baldaŭ surteriĝos en
Anglujo, — vokis la stevardino al la pasaĝeroj en la amerika flugmaŝino. Unu anglo
tre koleriĝis kaj kun indigno
diris:
— Ne estas dece, ke la
amerikanoj amuzas sin pri la
porciigo de nutraĵoj en Britujo!
(Nctv Humorist)

Ĝusta respondo.
La deioranta serĝento dum
la inspektado de la soldata
dormejo falis pro uniformo, kiu
estis simple 'jetita sur la plankon. Furioze li ekstaris kaj
kriegis:
— Kiu idioto ne faldis siajn
vestojn antaŭ ol enlitiĝi?
— Adamo, serĝento, — venis la respondo el ĉiuj litoj.
(Tatlcr)

Inter amikoj.
Mi serĉadas knabinon,
kiu ne trinkas alkoholon, ne
fumas, ne blasfemas, kaj kiu
unuvorte ne havas eĉ unu malbonan kutimon.
— Kaj por kio vi serĉas ŝin?
(Jugend)

Preparoj.
La studento malsukcesis en
la ekzameno kaj telegrafis al
sia patrino: ,,Malsukcesis, preparu la patron.”
La respondo estis: ,,Preparis la patron, preparu vin men.”
(Collcgc Life)

(Lc Rirc)

Inter geedzoj.
Edzino: Vi scias tre bone, ke
mi tute konsentas, ke vi havas
propran opinion. Sed mi protestas, se vi diras, ke tiu opinio
estas ĝusta!
(Dc Lach)

Saĝa konsilo.
— Nu, ĉu vi ne edzinigos la
filinon de la bankisto?
— Ne. ĉiun sian monon ŝi
portadas al sia kudristino.
— Do, tiam edzinigu ŝian
kudristinon!
(Fantasio)

En restoracio.
Gasto: Kelnero, reportu ĉi
tiun ovon kaj petu kuiri ĝin du
minutojn malpli!
(Kaspcr)

Libra sorto.
— Vi havas belegan kolekton de libroj, — diras la vizitanto, — sed vi dcvus havi pli
da ŝrankoj,
— Jes, vere, — respondas
la gastiganto, — sed mi ĝis
nun ne kuraĝis peti ilin prunte.
(Lustige Kiste)

— Paĉjo, kial vi ridas tiel forte?
— Ĉar mi legas esperantan libron, mia fileto. Kia
rimedo bonega kontraŭ malĝojo en la nunaj tempoj!
D. Wranka.
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Sekreto de longa vivo.
La raportisto de granda gazeto vizitis la viron, kiu jus
festis sian cent-trian naskiĝtagon.
— Kaj kion vi faris por atingi ĉi tiun altan aĝon? — li demandis,
— Mi ne scias ankoraŭ, —
estis la respondo; — mi intertraktas ankoraŭ kun du fabrikoj de konservaĵoj.
(Ncu> York Watchman)

La alia vidpunkto.
La pastro dum longa tempo
aŭskultis la paroleman junulon.
kiu klarigis la teorion de Darwin pri la origino de la homo.
Kun fajra entuziasmo la junulo
ekkriis:
— Por mi estus tute egale,
se mia avo estus estinta simio!
— Jes, tion mi kredas, —
respondis la pastro; — sed ĉu
ankaŭ por via avino?
(Cheshirc Herald)

Kaŭzo de ĝojo.
La tropika ĉasisto fanfaronadis pri siaj aventuroj kaj alvenis al iu batalo inter li kaj unu
granda tigro.
— Estis nur unu alternativo: la tigro aŭ mi!
Edzino: Kia feliĉo, mia kara,
ke estis la tigro. Alie ni ne havus tiun belegan felon antaŭ
la fomo!
(Readers Digcst)
Kvitiĝo.
Iu viro enkuris en la oficejon de advokato kaj demandis.
— Sinjoro advokato, se iu
hundo ŝtelas pecon da viando
en la butiko de buĉisto, ĉu tiam
la mastro de la hundo devas
pagi tion?
Kompreneble,
diras la
advokato.
— Bone, — respondas la
viro; — tiam vi ŝuldas pl mi
tri guldenojn, ĉar via hundo
ŝtelis grandan bifstekon el mia
butiko.
— En ordo, — diras la advokato kaj tuj pagas la tri guldenojn,
En la sekvinta tago la buĉisto ricevis de la advokato leteron kun postulo de tri guldenoj pro donita jurista konsilo.
(Haagschc Post)
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Loĝcja dometo cn la Pionira Urbo.

Konstruejo de modcl-ŝipoj, kun malgrar.da baseno.

La „Pionira Urbo” vokas vin!
In vito al la urbeto de g ebiuiboj a p u d Z.agrel).
V enu kun mi, junaj amikoj, ne bedaŭru iom da tempo; ankoraŭ nur kelkajn paŝojn, kaj jen, la stacidomo jam videblas. N e
miru, vi ne estas en la lando de la mirakloj, sed en la reala mondo. Jen, rigardu, m algranda trajno atendas sur la reloj kaj ĉiuj
oficistoj ja estas knaboj, same kiel vi. Eniru kun mi, mi petas; la
trafikisto jam signalis forveturon. Post nelonga tempo eniras en
la vagonon knabo-konduktoro por kontroli la biletojn.
A tenton dekstren! R igardu la konturojn de la nova parto de
Z agreb. A ro da loĝdomoj leviĝas grandskale por iom mildigi la
postmilitan loĝejan krizon de la grandurbo. Ni jam atingas la
unuajn deklivojn de la Z agreba monto kaj la tereno komencas
esti arbara. Ni preparu nin nun por la eliro. P reter tiu arbareto,
malsupre de la monteto estas videbla vilaĝa preĝejo, kaj tie
kaŝas sin de la interesata okulo la Pio.nira Urbo, la urbo de la
m algranduloj. Sur la alta masto ĉe la enirejo en la urbon,
gaje flirtante nin salutas la pionira standardo. M alferm iĝas rigardo super la tuta komplekso, kiu am pleksas areon de pli
ol 400.000 kvadrataj metroj. Ĝirkaŭ la grandaj lernejaj konstruaioj ariĝas pli ol dudek loĝdomoj por grupoj de lernantoj.
Ĉ irkaŭe ducent geknaboj dufoje en la jaro interŝanĝiĝas en
la urbo. Komence de Septem bro kaj Februaro formikas tie novuloj — la elektitaj plej bonaj gimnazianoj el la tuta Popola

En la mallong-onda radiostacio, dum elsendo.
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Respubliko Kroatio, T ie ili pasigas plenan jarduonon sub la gvido
de junaj kaj bonaj profesoroj. La lernejaj prelegejoj estas moderne konstruitaj kun am fiteatre starigita benkaro. A nkaŭ la
klasoj estas belaj kaj allogaj. M odernaj kaj bone dotitaj diversaj natursciencaj kabinetoj servas por la uzo de la lernantoj. La
apartaj konstruaioj estas disponeblaj kiel laborejo de modeloj
por aviadiloj, boatoj kaj ŝipetoj, kaj la artefarita lageto atendas
je akcepto de ilia ŝiparo. M ultaj kaj diversaj ludkampoj pretas
al distro de la infanoj post la seriozaj lecionaj horoj, La vera
m allonga radio-elsendstacio funkcias per manipulado, sub kompetentaj manoj, de junaj radioam atoroj, kaj ĉe la ekskursoj ĝi
prizorgas konstantan ligon inter la ekskursanta grupo kaj la
urbo. A nkaŭ la kolom bo-leterportistoj estas ŝatataj por transporto de la salutoj kaj sciigoj de la ekskursanaro al la hejmanoj.
Rasaj kunikloj kaj kortbirdoj estas bredataj grandnom bre. Entute la infanoj en la urbo ekkonas m ultajn praktikajn sciojn de
la praktika kaj progresem a homo. T ie kreiĝas nova homo, edukiĝas socialisma homo, kiu ĉiam scios ĝuste taksi la valoron de la
Iaboro kaj la honeston de la vera homo.
La urbo, pere de Esperanto, okaze de la vizito de la aŭstralia
edukisto, s-ro F tank H alls. nun starigas kontakton inter la aŭstraliaj mezlernejanoj kaj sia urbanaro. En somero, dum la gran-

Farejo de model-flugmaŝinoj.

En la klaso dum leciono pri fiziko.

En la klaso dnm la skriba tasko.

daj ferioj, la urbo funkcias kiel som errestadejo por multaj lernejanaj grupoj, kaj tiam la vivo bolas per ludo kaj ĝuo sub la ardanta suno kaj lazura ĉielo de la sudo. La tuta urbo estas konstruita laŭ modelo de similaj studentaj hejmoj en la okcidentaj
landoj.
La direkcio de la urbo kaj ĝia urbanaro esperas okaze de ia

38-a U niversala Kongreso de Esperanto saluti en sia mezo esperantistajn gastojn, kaj jam antaŭĝojas je vido de siaj junaj eksterlandaj kam aradoj kaj ŝatataj amikoj geinstruistoj kaj profesoroj esperantistaj.
Bonvenon al la Pionira Urbo!
Z v o n k o Rehoriĉ.

LA VETERA SORĈISTO
La kalveta sinjoro kun la akraj okuloj
estis tute serioza.
— Jen mia problemo, doktoro. Mi deziras flugi sen iu halto de Hawaii al New
Jersey per mia m algranda unum otora flugmaŝino; tio estas distanco de proksimume
5000 mejloj. Mi jam unu fojon provis fari
tion, sed atingis nur la urbon San F rancisco. Ĉi tiun fojon mi volas esti certa pri
la ĝusta vento, ne ventegoj, ne nebulo, ne
frosto. Mi devas fari la vojaĝon en la fino
de la vintro. Ĉu vi povos fiksi por mi la
ĝustan daton de foriro?
La granda homo m alantaŭ la skribtablo
respondis senhezite:
— Mi pensas, ke ni povos fari tion. Ni
provizore fiksu la tempon en la komenco
de marto. La precizan daton mi donos al
vi kelkajn sem ajnojn antaŭe.
La kalveta sinjoro estis Bill O dom . la
fama flugisto, kiu poste pereis dum la
flug-konkursoj de Cleveland. Inter la
multaj heroaj flugoj, kiujn li faris, estis
ĉi tiu fenomena flugo en m algranda aviadilo en 1949. Odom diris poste:
— Mi nur direktis la maŝinon. La
honoro aparten as al la viro. kiu fiksis la
ĝustan veteron — doktoro Krick. Tiu
homo estas grandioza.
D oktoro Irving P arkhurst Krick mem,
kiu estas unu el la plej famaj meteorologoj
de la mondo, asertas, ke estas nenio grandioza en la an taŭdirado de la vetero. Li
diras, ke la vetero kondutas laŭ modeloj:
se en certa momento en la pasinteco la
kondiĉoj estis precize tiaj kaj tiaj, kaj
tri sem ajnojn poste pluvis tagmeze, tiu
modelo ripetiĝos dum jarcentoj.
D -ro Krick kaj liaj 40 kolegoj en la

A m erika Instituto por Aerologaj Esploroj
en Pasadena (K alifornio), senfine studadas tabelojn kaj grafikojn, sur kiuj ili
desegnis la karakteron kaj la fluojn de la
aero ĉie en la mondo. Iliaj informoj venas
de daŭre bruantaj teletipoj kaj radioraportoj pri la kondiĉoj de la vetero en la
tuta mondo.
Kiatn unu mapo kun ekzistantaj kondiĉoj estas kompleta, oni kom paras ĝin kun
tagaj raportoj de la pasintaj 50 jaroj, ĝis
ili trovas periodojn de analogaj kondiĉoj.
E1 la raporto pri la vetero post tiuj periodoj la scienculoj ĉerpas siajn antaŭdirojn
por la estonteco.
La laboroj de la instituto estas tiel praktikaj, ke la usona aer-arm eo estas kliento
de suborganizajo de la instituto. kiu donas
informojn pri la vctcro al siaj membroj. La
aliaj klientoj, pli ol 200, konsistas el
industriistoj, komercistoj, oleotnagnatoj,
konstruistaj firmoj, esploristoj, flug-kompanioj, eĉ m ontar-grim pistoj kaj riĉaj
vidvinoj, kiuj komprenis, ke, se ili ne povus
influi la veteron. ili povos aranĝi siajn
proprajn aferojn tiamaniere, ke la vetero
efikos favore al tiuj aferoj.

Ruĝa ro zo . . .
Puĝa rozo. dc l' amo la simbolo;
A h . samrapidc velkas vi.
Petalo falas post petalo.
P lcnum iĝas la fatalo
N u r restas sole la foli'
K aj homo sen konsolo...

j
j
{
•

E1 la sanktejo de D -ro Krick iras senfina fluo de ekspresleteroj, telegram oj,
radiogram oj kaj telefonparoladoj al klientoj. N e ekzistas ĝeneralaj antaŭdiroj. En
multaj kazoj la v etero mem eĉ ne estas
menciata, sed la konsiloj estas donataj laŭ
la bezonoj de la laboro de la kliento, kompreneble post antaŭ a esploro pri la vetero.
Ekzemple iu fotografisto, loĝanta apud
Bostono, kiu rivelis la filmojn de am atoraj
fotografantoj, devis dungi helpantojn por
tiu laboro unu sem ajnon antaŭe. Se li
dungis tro multajn, li perdis monon; se li
dungis tro malm ultajn helpantojn, li ne
povis plenumi ĉiujn mendojn. Kiel li povis
scii unu sem ajnon antaŭe, ĉu li havos tre
multan, inultan aŭ malmultan laboron?
D -ro Krick kolektis la sem ajnajn laborraportojn dum unu jaro de la fotografisto
kaj poste komparis ilin laŭtage kun la
veter-raportoj. Interalie li rimarkis, ke, se
la dimanĉoj estis belaj, tiam en la sekvinta
sem ajno Ia fotografisto havis multegan
laboron; sed se je dim anĉo la vetero estis
pluva, tro varm a aŭ tro malvarma, la sama
fotografisto preskaŭ ne liavis laboron. Eine
d-ro Krick esprimis la staton de la vetero
en la preciza nombro de filtnoj, m ontrita
en la raportoj de sia kliento. N untem pe li
ĉiusemajne sendas al la fotografisto telegram on, kiu ne entenas la veter-antaŭdiron, sed la nom bron de la filmoj. kiuj
cnvenos en la sekvonta sem ajno por riveli.
Kiam
la
Kalifornia
Legom kultura
Asocio deziris komenci kulturi terpotnojn.
ĝia gvidanto unite konsultis d-ron Krick.
Se ht asocio povus produkti novajn terpomojn pli frue ol iu alia, ĝi ricevus pli
altajn prezojn. I.a dem ando estis, kiu estas
la plej frua dato por planti la terpomojn
sen la risko de frosto.
D -ro Krick studis la aferon kaj en la
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komenco de januaro li sciigis al sia kliento,
ke la lasta frosto okazos la 19-an de
februaro. Kaj efektive tiel estis. La asocio
tiel prosperis, ke ĝi triobligis sian terenon
kaj dungis d-ro n Krick por regule konsili,
kiam la terpom oj devos esti plantataj.
P ost la terura neĝblovado en la jaro
1949 super la okcidentaj ebenaĵoj iu fervoj-m agnato, kiu multe suferis pro tio,
turnis sin kun tiu problemo al d-ro Krick.
— Ĉi tie mi portas al vi mapon pri la
fervojo, li diris. Mi deziras sufiĉe frue

ekscii, kiam superakvegoj inundos la reltrabojn, kiam neĝ-blovadoj povos glaciigi
la rel-komutilojn kaj kiam ekneĝos; mi
deziras scii, kie am asiĝos la neĝo kaj kiel
altaj estos la neĝamasoj.
Dum kiam d-ro Krick tute enprofundiĝis en tiun problemon, li rim arkis, ke li
sam tem pe trovis m ultajn faktorojn, kiuj
influas la kampoj.n apud la fervojo. Se la
fervoja direkcio scius precize, kiam la
farmistoj devos alporti artefaritan sterkon
al la kampoj aŭ forporti la rikolton, tiam

i DU FAMAJ MONOLOGOJ )
Hamleto:
Ĉu esti aŭ ne esti, — tiel staras
N un la dem ando: ĉu pli noble estas
E lporti ĉiujn batojn, ĉiujn sagojn
De la kolera sorto, aŭ sin armi
K ontraŭ la tuta m aro da mizeroj
Kaj per la k o n traŭstaro ilin fini?
F orm orti — dormi, kaj nenio plu!
Kaj scii, ke la dorm o tute finis
D oloron de la koro, la mil batojn,
H eredon de la korpo, — tio estas
T re dezirinda celo. M orti — dorm i —
T ran k v ile dormi! Jes sed ankaŭ sonĝi!
Jen estas la barilo! Kiaj sonĝoj
V iziti povas nian m ortan dorm on
Post la forĵeto de la teraj zorgoj,
Jen tio nin haltigas; tio faras,
Ke la mizeroj teraj longe daŭras:
Alie kiu volus elportadi
La mokon kaj la batojn de la tempo,
La prem on de 1' potencaj, la ofendojn
De la fieraj, falson de la juĝoj,
T urm entojn de la am o rifuzita,
La malestimon, kiun seninduloj
R egalas al m erito efektiva, —
Jes, kiu volus tion ĉi elporti,
Se mem, per unu puŝo d e ponardo,
Li povus sin de ĉio liberigi?
Kaj kiu do en ŝvito kaj en ĝemoj
La ŝarĝon de la vivo volus porti,
Se ne la tim' de io post la morto,
De tiu nekonata la n d ’, el kiu
N eniu plu revenas. Kaj pro tio
Plivolas ni elporti ĉion teran,
O1 flugi al mizeroj nekonataj.
La konscienco faras nin timuloj;
A1 la koloro hela de decido
Aliĝas la paleco de 1’ pensado;
Kaj plej kuraĝa, forta entrepreno
Per tiu kaŭzo h altas sendecide,
Kaj ĉio restas penso, sed ne f a r o ........
W . Shakespeare.

Stenotipistino:
Ĉu edziniĝi aŭ ĉu ne? T iel staras
N un la dem ando. Ĉu pli noble estas
Elporti ĉiujn batojn, ĉiujn sagojn
D e la fraŭlina sorto, kaj restadi
N ur stenotipistino (laborante,
Ho ve! por edzo de aliulino),
Aŭ p er la edziniĝo ilin fini?
Liberi — ami — kaj nenio plu!
Konscii, ke ni tiel tute finis
L aboron de la plumo — la mil zorgojn
H eredon de la poŝto — tio estas
T re dezirinda celo! F lirti — ami
Edzini! Jes — sed eble eksedzini!
Jen la barilo! Kiaj malbonaĵoj
V iziti povas nian gevivadon
Post la forĵeto de rutinaj devoj!
Jen tio nin haltigas; tio faras,
Ke nia fraŭlineco longe daŭras.
Alie, kiu volus elportadi
La mokojn kaj kapricojn de la estro,
La prem on de laboro, la fiŝercojn
De 1’ ĉefkomizo, polvon de la libroj,
T urm entojn de la bubo oficeja,
La katinecon, kiun ĉiu kolegino
R egalas al m erito efektiva,
H aladzon de m alkaraj cigaredoj
M albonodorigantan ŝiajn harojn?
Jes, kiu volus tion ĉi elporti,
Se mem, per unu vorto ĉe la pastro
ŝi povus sin de ĉio liberigi —
P or kuirejo ŝanĝi oficejon,
P or forno aŭ lulilo skribm aŝinon?
Kaj kiu do en ŝvito kaj en ĝemoj
La ŝarĝon oficejan volus porti,
Se ne pro tim' al riskoj kaj danĝeroj
De tiu nekonata lan d ’, el kiu
N eniu plu revenas, aŭ eskapas,
N ur eksedziniĝante? Kaj pro tio
Plivolas ni elporti ĉion ĝenan,
O1 flugi al mizeroj nekonataj.
ĉ i tiu penso tenas nin fraŭlinoj.
La plej kuraĝa edzinem ulino
Pro tiu kaŭzo haltas sendecide.
Kaj ĉio restas penso, sed ne faro.

' ) len du famaj monologoj: unu famiĝinta kaj unii famiĝonta. Ĉar ili ambau
A . E. M . B.
meritas esti konataj kaj eĉ parkere sciataj,
ta unua kiel klasikajo, la dua kiel genia
nurodio, ni
rcprcsos itin * kun la varma rckomendo. ko niaj legantoj cttlernu
ilin por propra lingva ekzcrco kaj por deklamado en klubaj kunvenoj. La monologon dc
Harr.leto ni transprcnis el la zamenhofa traduko de ta dramo, la spritan parodion el la
gazcto „La Brita Esperantisto". Bcdaŭrinde la aŭtoro dc la lasta kaŝis sian nomon. La red.
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ĝi povus fari aranĝojn longan tempon
antaŭe. N un oni ellaboras program on por
intim a kunlaboro inter la fervojdirekcio
kaj la kam paranoj, kiuj devas uzi la fervojon. N untem pe estas projektataj novaj
flanklinioj de la fervojo, uzeblaj por meti
vagonojn en tiujn lokojn, kie laŭ d-ro
Krick estos favoraj kondiĉoj, kaŭzantaj
eksterordinaran rikolton.
D -ro Krick studis fizikon en la Kalifornia U niversitato kaj li havis grandegan
intereson pri radio. Li havis sian propran
m allongondan sendilon. Fulm otondroj, la
malamiko de la radio, igis lin konscia pri
la vetero. Li estis scivola, ĉu li povos
apliki sian konon pri fiziko por an taŭdiri
la veteron, por ke li povu elekti favorajn
vesperojn por la radio-interparoladoj.
Li sciis, ke li devos studi matematikon,
kaj tial li prenis vesperan oficon ĉe iu
flug-kom panio kaj enskribigis sin ĉe la
Kalifornia Instituto de Teknologio. Li
fariĝis la protektito de ĝia fama prezidanto, d-ro R obert A . M illikan kaj la plej
klera lernanto de la geofizikisto Beno
G utenberg, iama veter-profeto de la germana arm e-estraro.
N eniu alia multe atentis d-ron Krick
ĝis la vespero de la 4-a de aprilo 1933,
kiam li, deĵorante en la aer-haveno, anoncis al la radio-stacio, ke terura ventego
ekblovos de la bordo de N ew Jersey. Kiam
kelkajn horojn poste la aerbalono ,,A kron”
de la Am erika M ilitŝiparo pereis pro tiu
ventego, Krick estis mondfam a.
D -ro M illikan invitis lin organizi la
unuan m eteorologian departem enton de la
Kalifornia T eknologia Instituto kaj fariĝi
ĝia rektoro, kaj poste sendis lin al Eŭropo
per stipendio de Rockefeller. En Germ anujo li vidis, ke la scienculoj eksperim entas per nova sistemo pri veter-antaŭdiroj. Li studis ilian teknikon, aldonis kelkajn unikajn plibonigojn kaj reiris al la
Instituto por instrui la novaĵojn al siaj
studentoj.
U nu el liaj unuaj studentoj estas nun
general-brigadestro D. N . Vates, komandanto de la usona aer-arm ea veterservo.
Alia, kolonelo B. G. H olzm an, laboris kun
D -ro Krick en Eŭropo dum la dua mondmilito, ili kune fiksis la datojn por la
bom b-atakoj kaj p o r ia norm andia invado.
M onatojn antaŭe la D -tago estis fiksata
por la 5-a de junio 1944. Kiam la tago
alproksimiĝis, d-ro Krick kaj Holzman
rekomendis prokraston al la 6-a de ju.nio.
Aliaj veter-ekspertoj m alsam opiniis kun
ili kaj konsilis fiksi la tagon por du semajnoj poste. Ili asertis, ke la vetero la 6-an
de junio malebligos invadon.
Krick kaj Holzm an restis ĉe siaj opinioj
kaj gener^lo Eisenhow er akcepvls ilia.n
konsilon, kaj tiam aniere la D -tago ricevis
sian lokon en la historio. Du semajnojn
poste la vetero estis tia, ke la albordiĝo
estus estinta tre riska, se ne malebla. Longan tempon poste oni eksciis, ke ankaŭ
la germ anaj veter-profetoj solene deklaris,
ke invado la 6-an de junio ne estos ebla.

R aportoj pruvis, ke la antaŭdiroj de
d-ro Krick estas en 92-97 procentoj akurataj, sed li mem havas m ultajn zorgojn
pro tio, ke liaj antaŭdiroj ne estas ĉiam
precizaj.
M altrankvilajn m omentojn havis d-ro
Krick kaj lia stabo en la tago de la
edziniĝo de fraŭlino Jean Shuler. En
aprilo 1949 fraŭlino Shuler konfidence
rakontis al d-ro Krick, ke ŝi intencas edziniĝi la 26-an de junio, vespere je la 8-a
kaj duono, en la ĝardeno de sia gepatra
hejmo en la urbo D es M oines en Iowa.
Ŝia dem ando estis, ĉu d-ro Krick povos
garantii belan veteron, D -ro Krick promesis fari sian eblon. Do la gepatroj de
fraŭlino Shuler elsendis 500 invitilojn. Sed
60 horojn antaŭ la vespera festo iu observanto notis terurajn ŝanĝojn en la ĉielo
de Iowa kaj ŝajnis, ke tio kaŭzos plenan
fiaskon de la edziĝfesto. D -ro Krick tuj
mendis detalan mapon de Des M oines,
pikis ruĝkapan pinglon sur la hejmon de la
familio Shuler kaj kom encis desegni la
verŝajnan vojon de la ventego.
D udek-kvar horojn antaŭ la edziĝo li
sendis trankviligan telegramon: okazos
fulm otondro en la posttagm ezo, sed la
vespero estos klara. Tiam li atendis streĉe,
en turm entiĝo. La 27-an de junio la veterraporto de Des M oines konfirmis, ke efektive en la posttagm ezo estis severa fulmotondro, Sed ĉu pluvis vespere en la
ĝardeno de la Shuler-familio? Fine alvenis
m algranda letereto de la patrino de la
novedzino:
,,En la posttagm ezo daŭre minacis
pluvego, sed en la vespero la ĉielo estis
brila kaj klara, precize kiel vi antaŭdiris.
M ian koran dankon, ke vi tiel bone zorgis
pri ĉio!"
Stene King
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NEFO RG ESEBLAJ
FER IO TA G O J
per la plej granda kaj plej bela
nederlanda ŝipo por libertempvojaĝoj sur la Rejno.

Ĉiusemajne de sabato ĝis vendredo.
Unuaklasaj manĝaĵoj, ĉiuj kabinoj kun elektra
lumo, fluanta akvo, malfermeblaj fenestroj, belaj
kaj larĝaj sunferdekoj, kaj du hejmecaj salonoj.

SpnpUĈJP

ni sendas al vi nian ampleksan
kele ilustritan prospekton (ncderlandingvan.)

Skribu esperantlingve al:

La ĉefa stacio de la Ŝtataj Ĝardcn-Eksperimentejoj (svedlingve: Statens Tradff&rdsforsdk) estas
en Alnarp. sed multaj filioj estas dise lokitaj en la
tuta lando.
En la laborejoj oni faras eksperimentojn, testojn
kaj provojn pri fruktoj, beroj, ornamplantoj kaj
legomoj. La laboroj ampleksas kulturmanierojn,
produktadon, reproduktadon, bredadon, sterkadon.
semadon, interspacigon, plantadon, akvadon, gref
tadon, pritranĉadon, ŝprucigadon, forcadon. rikoltadon, traktadon de diversaj baztrunkoj, teknikajn
problemojn k.t.p.
Estas granda progreso por la Esperanto-inovado, ke grava ŝtata institucio komencas uzi nian
lingvon, kio fariĝis nun fakto. dank’ al la estro,
profesoro Fredrik Nilsson. Estas dezirinde, ke
esperantistoj ekster Svedujo en granda nombro
slcribu al la EksperimenteljOi por esprimi sian
ĝojon pro ĉi tiu ŝatata kaj alte taksata decido.
Tiaj skribaĵoj pruvos al la estraro de la Eksperimentejo, ke ĝi ne faras vanan laboron kaj
nebezonan elspezon. La uzadon de Esperanto iniciatis kaj la Esperanto-tekstojn redaktas s-ro Carl
A. Klanp. ĝardenestro.

KUNVENO

DE METILERNANTOJ
MOLENSTRAAT 61
TELEFOON 11.71.13
'«-GRAVENHAGE

ESPERANTO EN LA SERVO
DE LA SVEDA STATO
La Ŝtata Ĝarden-Eksperimentejo en Alnarp ie
Akarp (Svedujo), situanta kelkajn kilometrojn
ekster la urbo Malmd en Sud-Svedujo, en la nuna
jaro komencas uzi Esperanton kiel resumlingvon
en siaj labor-raportoj. Tiuj aperas plurfoje ĉiujare
kaj estas dissendataj al universitatoj, bibliotekoj,
ĝardenaj eksperimentejoj kaj similaj institucioj en
la tuta mondo. Kiel resumlingvon oni uzis ĝis
nun nur la anglan lingvon, sed de nun ankaŭ
Esperanto aperas kiel dua lingvo por resumoj.

S-ro Chareille, prezidanto de la Metia Cambro
en Gueret (Francujo), en la lasta jaro organizis
junular-kunvenon por gejunuloj elektitaj el la
plej bonaj metilernantoj de Francujo.
En ĉi tiu jaro s-ro Chareille intencas ne nur
kunvenigi gejunulojn el Francujo, sed ankaŭ inviti grupojn kaj asociojn de la tuta mondo, ke
ankaŭ tiuj sendu bonajn metilernantojn.
La ejo de la kunveno estas la ..Moulin des
Apprentis" (Muelilo de la Metilernantoj) en Bonnat, 10 kilometrojn de Gueret, en la departemen
to Creuse. La renkontiĝo okazos dc la 15-a de
julio ffis la 15-a de aŭffusto. La kosto de la restado estas 500 frankoj (20 steloj) por unu tago.
Oni povos enskribiĝi ĝls la fino de julio.
Esperantisto de la regiono deĵoros kiel tradukisto kaj eble faros kurson.
Interesiĝantoj bonvolu skribi en Esperanto al:
S-ro Guff Tatet, Le Peuronceau, Guerct (Creuse),
aŭ en la franca lingvo rekte al: S-ro Chareille.
Bonnat (Crcuse). Franeujo.
G.F.. UL 6363.

TUTMONDA EKSPOZICIO
DE INFANDESEGNAĴOJ

EL LA BENELHKSA ESPERANTO KONGRESO
Dum la pentekostaj tapoj okazis en la urbo
Antvcrpefh.) (Belpnjd) la dua ..Beneluksa Kon
greso” de belgaj, ncderlandaj kaj luksemburgaj
espcrantistoj. Nia bildo montras ĉarmoplenan scenon el la programo de la kongresa fest-

vespcro:
..Junuhna
el Zeist ( edert/iaf/vi
i», la ,,/•••»•«•»■
•»« Grupo
— i
lando) en „La Menueto". unu el siaj tri prczentajoj. Malantaŭc. sidanta ĉe la fortepiano, estas
s-ino P. J. van Wijnen
van der Sanden. ffvidantino de la prupo.

Dum la aŭtuno de ĉi tiu jaro okazos en la sveda
ĉefurbo Stokholmo tutmonda ekspozicio de infandesegnajoj. <5i estos aranĝata de la Sveda I.a
borista Esperanto-Asocio en kunlaboro kun la
granda ĉiutaga gazeto ..Aftontidninffen"
La moto de la desegnajoj estos: ..laboro kaj
festo en mia hejmregiono". La desegnaĵoj povos
esti koloraj aŭ blank-nigraj. Sur ĉiu desegnajo
devas esti notitaj: la nomo de la lando kaj la
titolo de la desegnajo, en la nacia lingvo kaj en
Esperanto, plue la nomo kaj la aĝo de la deseg
ninto.
En la ekspozicio povos partopreni infanoj en
aĝo ĝis 15 jaroj. Ciu partoprenanto ricevos rekompencon. Post la ekspoziciado cn Stokholmo, nl
provos cirkuligi la dcsegnajojn tra la tuta lando.
La sukceso de ĉi tiu ekspozicio estas tre grava
el nia vidpunkto, ĉar per tio ni havigos al nia
organizajo bonan reputacion. Ni nun petas kunhetpon de la espcrantistoj en la tuta mondo, kaj
ni turnas nin precipe al la geinstruisto), kun peto
alsendi desegnajojn, kiuj bone konformiĝas al la
moto ..Laboro kaj festo en mia hejmregiono
Helpu nin montri al la redakcio de la kunlaboranta
gazeto, al ĝia legantaro kaj al la vizitantoj de la
ekspozicio, ke la esperantistoj vere kapablas fari
praktikan interpopolan laboron.
Sueda Laborista Esperanto-Asocio
Barnhusgatan S, Stockliolm, Svedujo.

61

Naskiĝo. — A1 la familio MOLERA-URGELL£S (AM de UL) en Moya (Hispanujo) la 5-an
de aprilo naskiĝis fileto Jaume (Jakobo). La ĝojigitaj gepatroj dissendis la novajon per bela ,,telegramo" presita en Esperanto.
Morto. — La 6-an de februaro mortis en Londono f-ino Rose A. DAVEY, AM dc UL, komitatanino de la Kooperativa Esperanto-Ligo, en la
aĝo de 44 jaroj.
- S-ino M. J. KRAMER-Boer. AM de LIL
en Brummen (Nederlando), mortis la 22-an de
marto, en la aĝo de 71 jaroj. Ŝi estis fervora kaj
fidela esperantistino, antaŭe membro de la Espcranto-Societo ,,Fine Ci Venkos" en Hago, kiam
ŝi loĝis en W assenaar apud Hago.
En Helsinki (Finnlando) inortis en aprilo
s-ro Alex PIHKANEN, AM de UL, en la aĝo de
67 jaroj.
— En la monato aprilo mortis en Morges
(Svislando) f-ino Helene MONOD, dum multaj
jaroj fervora esperantistino, fondintino de la loka
Esperantista Grupo. La Grupo okazigis je ŝia
memoro specialan kunvenon la 28-an de aprilo.
La kongreso en Zagreb. — Informoj pri la kongresaj aranĝoj estas regule elsendataj per Radio
Zagreb, ĉiuĵaŭde vespere je la 24,05 (M ET) sur
ondolongo 264.7 m. Solena inaŭguro de la Esperanto-elsendoj de Radio Zagreb okazis la 16-an
de aprilo. La legantoj de La Praktiko estas petataj aŭskulti la elsendojn kaj skribi al la radiostacio por danki kaj esprimi dezirojn. La direktoro
de la stacio, s-ro Ivo Sarajĉiĉ, cstas membro de la
honora komitato de la kongreso. — Vizito al la
..Infana Urbo" apud Zagreb estos aranĝata precipe por gejunuloj kaj pedagogoj. Interesiĝantoj

anoncu sin kiel eble plcj baldaŭ. Pri tiu rimarkinda urbc aperas speciala ilustrita artikolo en
ĉi tiu numcro de La Praktiko sur paĝoj 58-59. —
La direkcic de ,,Rade Konĉar", la plej granda fabriko en Kroatujo, invitis la kongresanojn por vizito.
A1 la kongreso jam aliĝis 1400 personoj
el 27 landoj.
Haarletn — kongresurbo por 1954.
La estraro de U.E.A. decidis akcepti la inviton de la
urbestraro de Haarlem (Nederlando), por tie okazigi la 39-an Universalan Kongreson de Espcranto, en la somero de 1954.
Hispana Esperanto-Kongreso. — La 14-a Hispana Kongreso de Esperanto okazos dum la 7-10
de aŭgusto en Bilbao, la plej granda urbo de la
Baska Lando kaj ĉefurbo de la baska provinco
Bizkajo. La kongresa programo entenas multajn
allogajojn, ekz-e: akcepto en la urbodomo; literatura vespero; diservo kun Esperanto-lingva prediko; demonstracio de la baska manpilkludo en la
Sporta Klubo; ŝipekskurso; vizito al la altfornoj
en Baracaldo; prezentado de baskaj dancoj; oficiala
bankedo sur la monto Archanda; tuttaga ekskurso
tra la baska marborda regiono kun vizito al la
fama ,,Arbo de Guernica . La organiza koinitato
klopodas aranĝi neforgeseblajn tagojn kaj esperas
grandnombran partoprenon, ankaŭ el eksterlando.
La adreso de la komitato; Ronda 32, Bilbao, Hispanuio.
Brazilo.
S-ro Hans-FIerbert Urbat, gerinana
cvangeliana misiisto, en la monato februaro ekloĝis en la urbo Joazetro da Bahia kaj en marto
komencis gvidi Ĝe-inetodan Esperarito-kurson en
la inisia domo. Li klopodas organizi kurson ankaŭ
en la urbo mem, por la loĝantaro.
Kiel veturi al Zagrcb? — La redakcio de la
germanlanda Esperanto-gazeto „La Ponto" petis
oin publikigi la sekvantan informon.-. Por la veturo
nl Zagreb el Ia landoj Britujo, Belgujo, Danujo,
Norvegujo, Svedujo kaj Germanujo ekzistas nur
unu trajno, la t.n. ..Taŭern-Ekspreso" (Ostendo
21,00; Bruselo 22,35; Kolonjo 2,30; Munkeno
11,05; Zagrebo 2.3,20). Por doni al ĉiuj kongresanoj oportunan sidlokon, la Germana Federacia
Fervojaro intencas aligi apartajn vagonojn (eble

de Munkeno aŭ de Hamburgo), se sufiĉa nombro
da partoprenontoj sin anoncos. Pro tio ĉiuj interesuloj el la supre menciitaj landoj estas petataj,
kiel eble piĝ baldaŭ, sed nepre ĝis la 10-a de
lulio, komuniki al s-ano J. Gressner (Ravensbergerstrasse 117, Biclefeld, Germanujo), ĉu ili intencas veturi per la „Taŭern-Ekspreso" la 23-an,
24-an aŭ 25-an de julio. Antaŭ ĉio tio gravas por
grupoj! Pripensu, ke en tiu tempo oni ferias en
ĉiuj landoj, do la trajnoj estos plenplenaj! Demandoj pri ĉi tiu afero povos esti respondataj nur
escepte, kaj nur, se respondafranko estos aldonita.
Studenta konferenco en Ljubljana. — La ,,Internacia Federacio de Esperantistaj Studentoj kaj
Altlcrnejanoj" (IFESA ), fondita pasintjare en la
unua student-konferenco en Schluchsee (Germanujo), aranĝas novan student-konferencon, kiu
okazos en Ljubljana, ĉefurbo de Slovenio, dum
la .1-8 de aŭgusto nunjara. Estos pritraktataj temoj
pri studmanieroj kaj studeblecoj ĉe diverslandaj
universitatoj, kolegioj kaj altlernejoj, pri la Esperanto-katedroj, studenta aktiveco, kaj okazos
serio de prelegoj pri kulturaj temoj. En la programo estas ankaŭ ekskursoj, balo k.t.p. La partopreno kostas 12 us. dolarojn. Detalan programon oni povas ricevi de: IFESA, Laksegade
35, Kopenhago K., Danujo.
Gvatemalo. — En la pasinta jaro okazis en
Gvatemalo grandsukcesa ekspozicio de infandesegnaĵoj, dank’ al la bona kunlaboro de esperantistoj el 22 landoj. La ekspozicio, organizita de
la Ministerio de Publika Eduko, faris grandan
impreson kaj vekis multan estimon kaj favoron
al la. Esperanto-movado. Ciuj kunlaborintoj en la
diversaj landoj ricevis rekompencon en la formo
de kafo, poŝtmarkoj aŭ desegnaĵoj, kaj la infanoj.
kies desegnaĵoj partoprenis en la ekspozicio, ricevis krom donaco ankaŭ oficialan diplomon de
la ŝtata Direkcio de Belartoj. La ministerio pu
blikigis ilustritan prospekton pri la ekspozicio kaj
katalogon, presitajn en la landa lingvo kaj Espcranto. En la miciato kaj efektivigo de la ekspozicio multan meriton havas niaj samideanoj D-ro
Jules Bonge, prezidanto de la Gvatemala Esperantista Asocio, kaj s-ro Tibor Sekelj.
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AĜA J K O M PL IK A JO J
S-ro H enriko Elegant edziĝis en sia 31-jara aĝo al la
ĉarm a f-ino Linjo Blondin. En la daŭro de la jaroj naskiĝis
al ili: filo Roberto. filino M atildo, kaj post longa tempo filineto Anjo. En la jaro 1945 s-ino Elegant havis naŭfoje la
aĝon de Anjo, kaj la filo havis la sam an aĝon, kiun lia patrino havis en la tempo de sia edziniĝo. En la jaro 1946 Roberto havis precize la duonon de la aĝo de sia patrino.
En la fino de la jaro 1935 la sttmo de la aĝoj de ĉiuj familianoj estis 100 jaroj, kaj en la fino de la jaro 1956 la sumo
de la aĝoj de ĉiuj familianoj estos precize 200 jaroj.

E1 la supraj 42 ŝilaboj formu 14 trisilabajn kaj sesliterajn
vortojn kun la jenaj signifoj:
1. Ovliverantino. — 2. Nigra bovo sudazia. — 3. Ruĝa frukto. —
4. Ĉarma dombesteto. — 5. Senti emon al io. — 6. Hinda miraklulo. —
7. Oftega birdeto. — 8. Dramprezentejo. — 9. Laktliverantino. — 10. Geografia kartaro. — 11. Mizera domaĉeto. — 12. Alte taksi iun. —
13. Nobela titolo. — 14. Parto de la jaro.
*

Kiel aĝaj estis la membroj de la familio Elegant en la fino
de la jaro 1945?

Post tio prenu el ĉiu vorto unu literparon (ne silabon, sed
du najbarajn literojn), tiel, ke ili cn la numerita vico kune
donu bone konatan proverbon.

Intei la solvintoj estos dislotataj la sekvantaj tri libropremioj: (1)
PALA C O D E DANC.ERO, romano pri s-ino Potnpadour; (2) LA
NIG R A G ALERO de Raabc, tradukita el la germana linyvo; (3) BULGARAJ R A K O N TO J de LM .Vazov, trad. dc A.D.Atanasov.
La solvoj estos akceptataj ĝis la 15-a de septembro. Sendu ĉiun solvon
sur aparta papero, por povi partopreni en la premiado.

V T D ir jn /ia D r n o o
d'slotatai ,a sekvantaj tri libropremioj: (1)
STRANGIA H hRED AJO, oripinala romano de H A Luukeri
TPl
N O V E LO J de A. S. Puŝkin; (3) LA I N T E R V I D i c O ^ A lf e d d e
Viyny.
La solvoj estos akceptataj ĝis la 15-a de septembro. Ne forgesu plenumi
la konkursajn regulojn!
p
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L oĝejm anka tem po. — Iu ĵurnalisto en
unu ned erlan d a urbo fariĝis patro por la
unua fojo. Li tuj iris al la urbodom o por
registrigi la filineton. De tie li senprokraste daŭrigis al la loĝej-oficejo por peti
por ŝi dom on kaj enskribigi ŝin en la
longa atend-listo. N un li esperas, ke la
filino ricevos loĝejon, kiam ŝi edziniĝos.
P olicana ekipajo. — Laŭ la brita gazeto ,.D aily T e le g ra p h ” ĉiu virina policano en Britujo ricevas ĉiujare ses parojn
da nilonaj ŝtrum poj, kiel parton de la
oficiala polica ekipajo.
U tileg a teorio. — Iu taksi-ŝoforo en
Am eriko, kiu fariĝis nacia ĉam piono per
tio, ke li neniam havis akcidenton, ricevis
la peton paroli dum 15 minutoj per la
radio por klarigi, kiel li sukcesis veturi
unu milionon da kilometroj, ne havante
eĉ unu akcidenton. Li respondis, ke li ne
bezonas 15 m inutojn por tio, ĉar por la
plena klarigo sufiĉas duona minuto: ,,La
afero estas tre simpla. Mi veturas ĉiam
laŭ mia teorio, ke ĉiu alia homo en la
m ondo estas freneza!
La sp rita o rato ro . — Iu tre fama paroladisto en unu vespero tiel entuziasm e
parolis kaj gestadis, ke li ne rim arkis, ke
li staras ĉe la rando de la podio. En
momento kun g ran d a bruo li falis sur la
plankon de la salono. R apide li ekstaris,
forviŝis de sia vesto la polvon kaj reiris
sur la podion. Post la ĉeso de la ridado
de la publiko li rekom encis sian parola-

don. dirante tre afable: ..Gesinjoroj, mi
opinias, ke ĉi tiu fojo estis la unua, ke
mi m alsupreniris al la nivelo de mia
a ŭ d a n ta ro .”
E,nergiaj virinoj. — Ke la aĝo de la
virino ne bezonas esti m alhelpo por ko
menci novan laboron, elokvente pruvas la
83-jara virino en la usona ŝtato M ichigan, kiu ĵus publikigis sian unuan literaturan verkon.
Pli konvinkan pruvon
donas la 102-jara franca virino. kiu sta
rigis oficejon de dom -m aklerado. la 89jara virino, kiu en U sono kandidatigis
sin al la guberniestra ofico, kaj super ĉiuj
la respektinda pola m atrono, kiu en sia
aĝo de 115 jaroj faris la kuraĝan decidon:
lerni legi kaj skribi!
Konsola konsilo. — E n unu frizista
butiko pendas sur la muro tabuleto kun la
sekvantaj vortoj: „N e plendu. se viaj haroj elfalas. Imagit. ke viaj haroj dolorus
kaj ili devus esti eltirataj kiel viaj dentoj!”
E nviinda kontenteco. — En iu urbeto
la pastro dum sia dimanĉa prediko petis,
kc tiuj, kiuj deziras iri en la ĉielon, ekstaru. Ĉiuj ĉeestantoj ekstaris, escepte de unu
viro. Post tio la pastro petis, ke tiuj ekstaru, kiuj deziras iri en la inferon. Neniu
ekstaris. La mirigita pastro rigardis Ia
obstinan personon kaj dem andis lin, kien
1: deziras iri. ..Nenien, — respondis la
vjro — mi estas tute kontenta ĉi tie.”
V irinoj protestas. — En la urbeto Bar-

KONKURSA3 SOLVOJ
En ĉiu tiu konkurso, puhlikigit.i en l.i
**
■■■•«— - —— - numero 180 (oktobro 1952) de L.i m '
tiko, partoprenis 67 personoj. E1 ili 60 personoj suk,cesis trovi 'a kaŝitan
pan proverbon. Ĝi estas: KION ONI VOLAS, H O N O N IPO V A S^-- U.
tri libropremiojn (p er la lotado gajnis: (1) s-ro Ju ius
Marc
peno, Belgujo; (2) s-ro Albert Fauvel en Quimper Francu o 3) s-ro Marc
Guillaume en Parizo. Francujo. La premioj estas dissendata, :sa,nt mpi kun
ĉi tiu numero de La Praktiko. - La malbona) solvo) (O fte
v° las' k'° .
neniu povas; Kion oni povas, tion oni volas; Kion om volas, tion nen p
vas) ne partoprenis en la premiado.
□
— l / n n l / i i i « e n En ĉi tiu konkurso, publikigita en la
3
K O n K U r S O » numero 18O (oktobro 1952) de La Praktiko. partoprenis 69 personoj. E1 ili 66 sukcesis bone solvi la
trovi la sekvantan propagandan frazon de la ^ e
p A , '» % riiT A
HOMO NUN EKLERNUS ESPERANTON POS1 DU IARO) LA TU
MONDO POVUS PAROLI EN LA ^AMA LINGVO.
.^ .i slosdvort ,
ORANGUTANGO. HEROLDO DE h S p ERANTO'
PORTUGALUJO, SKOLOPENDRO, JAPANUJO, DIMANĈO, S LEN II.
MUSVOSTO, AVENTURO. — La promesitajn tri premiojn la lotado ha
vigis al la sekvantaj konkursantoj: (1) f-mo L. Vechtmann en ag°.
derlando; (2) $-ro Pierre Fourtane en Bernac-Debat, Francujo, (
M. Fr. Roelants en Hago, Nederlando. — La premioj estas dissendata) samtempe kun ĉi tiu numero de La Praktiko.
En la kon ursa
' 't ’ ,.
seraro mankis la numero 37 por la litero „J en la slosilvorto .PORTUGALUJO ".
La solvoj de tri konkursantoj enhavis diversajn ciarojn kaj tial
ili ne povis partopreni en la dislotado de la premioj.
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DE

ton (A nglujo) la kom unum -estraro organizis vesperan kuir-lernejon por fraŭloj.
Du virinaj unuiĝoj trovis la aferon tro
danĝera kaj energie protestis, ĉar laŭ ili
la sekvo estos. ke la yiroj fariĝos ankoraŭ pli sendependaj kaj do malpli emos
edziĝi.
M orto en la ĝusta momento. — En unu
monakejo en la urbo P atras (G rekujo)
antaŭ nelonge mortis F rato O riales, kiu
dum multaj jaroj vivis en tiu domo kiel
pia monako. Li donis al si la taskon, mane
kopii dekkvinfoje la Biblion. En tiu maniero li volis pentofari pro la pekoj, kiujn
li faris dum sia juneco. Sidante sur la
seĝo, sur kiu li dum dudek jaroj sidadis
dum la kopiado, li mortis ĝuste en la momento, kiam li finis la dekkvinan kopion
kaj per tio sian pentofaron.
V irin a profesio. — E n U sono 5 % -oj
de la kuracistoj estas virinoj, en Britujo
17%,, kaj en la Sovjetunio pli ol 50% .
La pasenia tem po. — En la oficejo de
la radiostacio unu aktorino proponas sin
por deklam ado *en Ja rad io-ĝrogram oj.
La sekretario tran sd o n as al ŝi form ularon
por plenigi ĝin. La aktorino kom encas
skribi la respondojn je la dem andoj, sed
ĉe la dem ando pri la aĝo ŝi haltas kaj
hezitas. La sekretario, rim arkinte tion,
post kelkaj momentoj ĝentile d iras al ŝi:
,,Se vi perm esas, estim ata artistino, mi
konsilas al vi iom rapidi. La tempo, kiu
pasas, povas nur plim alfaciligi la a fero n .”

W E Q W IJ Z E R

naar intcrnationaal begrijpen door correspondcntic in dc internationale taal Esperanto.
Nederlandlingva propaganda lernolibreto lati la finnlingva originalo
verkita de Vilho SetalS, membro de la Akademio de Esperanto.
La 24-paĝa broŝuro entenas rapidkurseton dc Esperanto, letermodelojn
kaj la 500 plej ofte uzatajn radikvortojn, elektitajn sur scienca bazo
laŭ la statistiko de vortofteco.
La materialo dc ĉi tiu libreto estas sufiĉa por komenci internacian
korespondadon kaj por legi la libreton ,,MARY KAJ SLILO (rakonteto pri la amikiĝo de angla knabino kaj finna knabo en la formo de
iliaj lcteroj),
Prczoj: DE WEGW1JZF,R — .80 Stel.
MARY KAJ SULO —.80 „
Al revendistoj la kutima rabato. — A l Aktivaj Membroj dc IIL rabato
dc 10% ĉc antuŭpago.
Eldonis;
INTERNACIA ESPERANTO-INSTITUTO
Riouwstraat 172, Den Haag. — Poŝtkonto 162626.
(Oni povas pagi ankaŭ per ncderlandaj poŝtmarkoj en lctero.)
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KORESPONDU!

Kia plezuro!
Kia ĝojo!

K la rig o j en la januara numero!
CEĤOSLOVAKIO
Bohunovice.
S-ro Bohuslav NOVOTNY, Hluŝovice u Olomouce, N-ro
48. — Dez. kor. k.ĉ.l., p.ĉ.t. La anonceto validas ĉiam,
FRANCUJO
Paris 15. —■ S-ro Bertin TITON, 71 rue de la Convention. — Dez. interŝ.
PM kun seriozaj kolektantoj de la tuta niondo. Nepre kaj ĉiam respondos.
Saint-Priest-Taurion (Haute-Vienne), — S-ro Jean-Louis PELLOUX, Place
de la Mairie. — Dez. kor. k.ĉ.l., p.ĉ.t. per L kaj PI. Certe respondos.
ITALUJO
Milano.
S-ro Giovanni TANZI, Via Bronzetti 38. — jnterŝ. PM kaj
glumarkojn.
JAPANUJO
Hirakata-City (Osaka), — 2000 geklubanoj dez. kor. k.ĉ.l. kaj interŝ. PI,
PM. Ni nepre respondos. Adresu al: ..ESPERANTA KORESPONDA
KLUBO", Oka-Shinmachi 260.
NEDERLANDO
Appelscha (Frislando), — S-ro J. HARMENS (malsanulo de pluraj jaroj),
Sanatorio „Beatrix". — Tre dez. kor. k.ĉ.l. kaj ricevi PM, fotojn k.t.p.
el la tuta mondo. Absolute certe respondos al ĉiu.
SVEDUJO
Ryd — S-ro Eric CASTELL, Postfack 62.
Dez. kor. kaj interŝ. PI
precipe kun ekstereŭropanoj.

Ciu kantema kaj nekantema esperantisto devas posedi la
belan libreton:

eldonita de J. H. Vink (AM de UL 11) en Hago.
Ĝi entenas la tekstojn kaj muziknotojn de 19 popularaj kantoj, tre
taŭgaj por esperantistaj kunvenoj, kaj kvar belajn desegnajojn de
M. Petzoldt. — Prezo nur 1.60 Steloj.
Vendata ĉe la Internacia Esperanto-Instituto, Riouivstraat 172,
Den Haag, Nederlando.

NOVAj LIBROJ
La recenzitaj libroj kaj ĉiuj aliaj eap-aj
libroj estas aĉeteblaj ĉe la Internacta
Esperanto-Instituto en Hapo.
JARLIBRO DE LI.E.A. 1953. llnua parto. 271
paĝoj. Formato 11 X 15 cm. Neaĉetebla, sed
ricevebla nur de Individuaj Membroj de Univcrsala Esperanto-Asocio, Heronsgate, Rickmansworth (Herts.) Anglujo. — Pli frue, ol en la antaŭaj jaroj, aperis nun la enhavriĉa kaj tre praktike aranĝita Jarlibro de UEA. Apud la kutima
enhavo (Adresaro de la Delegitoj; Adresaro de la
Akademianoj; Librokatalogo; Listo de eldonejoj
esperantistaj; Listo de la Universalaj Kongresoj;
Detala informaro pri la esperantistaj organizajoj,
gazetoj k.t.p.; Mallongigoj, regularoj, statistiko
k.t.p.) troviĝas nun ankaŭ listo de la Aranĝoj
Esperantistaj en 1953. La libro estas utilega kaj
nepre havinda por ĉiu esperantisto, kiu volas koni
la movadon kaj partopreni en la esperantista vivo.
Julie Supichova: MLADY DOPISOVATEL
(Juna Korespondanto). 24 paĝoj. Formato 10 X 14
cm. Eldonis la Ĝehoslovakia Esperanto-Asocio,
Praha. — Helplibreto por la internacia korespondado, enhavanta frazojn kaj esprimojn grupigitajn
laŭ temoj, en la lingvoj ĉeĥa kaj esperanta.
SENNACIECA REVUO 1953. 59 paĝoj. Formato \7j/2 X 22J^ cm. Prezo 200 fr.fr. Eldonis
Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), 67 avenue
Gambetta, Paris 20 (Francujo).
Kiel en la pasinta jaro, ankaŭ nun SAT publikigas sian literaturan revuon en unu sola numero por la tuta jaro.
Ĉi tiu dua numero en la postmilita serio enhavas
legindajn artikolojn de G. Waringhien, A. C.
Blatt, Lucien Laurat, T. Jainaga, J. Regulo-Perez,
Ismael Gomes Braga, Raymond Schwartz, F.
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Ankaŭ vi povos
Ittdi post 3 monatoj!
Centmiloj da homoj nun bone ludas,
kiuj pensis, ke ili neniam lernos!

Kial ne ĝui la neelĉerpeblajn
plezurojn de mem lertece ludi instrumenton? — Nun estas nekredeble facile ludi tuj laŭnote ĉiujn
specojn de muziko, kiujn vi ŝatas.
En kelkaj monatoj vi jam povas
ludf pli multe da muziko, pli lerte
kaj pli facile, ol post tri-jara sukcesinta studado per la tradicia
metodo.
Centmiloj da muzikamantoj jam
ludas per Klavarskribo, kaj ĉiu
muziko, kiu ne estas preskaŭ tute
nekonata, jam estas havebla en
la nova skribo; ankaŭ la plej eminentaj verkoj de la grandmajstroj,
piano- kaj violonkoncertoj, oratorioj, la nova filmmuziko kaj la

moderna dancmuziko, studmuziko
kaj etudoj ĝis la plej altaj gradoj,
religia muziko k.t.p., entute pli ol
10.000 eldonaĵoj, inter kiuj multaj
albumoj, ofte bele binditaj.
Multnombraj muzikinstruistoj en
diversaj landoj jam instruas siajn
lernantojn laŭ Klavarskribo. La
simpleco de Klavarskribo ebligas
ankaŭ sukcesplenan studadon per
skribaj muzikkursoj, kiuj nun ekzistas por multaj instrumentoj en
la lingvoj angla, franca, germana
kaj nederlanda.
Personoj serioze interesiĝantaj,
— muzikamantoj kaj muzikinstruistoj — skribu por nedevigaj informoj al:

Intemacia Klavarskribo - Instituto en Slikkerveer (Nederlando)
Bonvolu indiki la instrumenton kaj ĉu „amanto" aŭ ..instruisto".

Klavarskribo estas la ĝenerale uzota muzikskribo.
Do lernu ĝin jam nun!!

Szilŭgyi, Paŭlo Thorsen, Petro Levi, F. Faulhaber, T.S. Aldsvorth kaj F. Baronnet. La eldonaĵon beligas pluraj ilustraĵoj kaj arta kovrilo.
Klemenz Wieczorek: KIEL AŬTODIDAKTO
AL PEDAGOGIA SCIENCO. 39 paĝoj. For
mato 14'/^ X 21 cm. Prezo 1.80 g.m. plus sendkosto. Eldoninto: Nikolaus Wieczorek. Komisiita
eidonejo: Limburger Vereinsdruckerei GmbH en
Limburg/Lahn, Germanujo. — Pensoj, instruoj kaj
konsiloj de altspirita aŭtoro, pri etiko, eduko kaj
(nstruado. La leganto ricevas en 32 ĉapitroj vastan
rigardon super la temo kaj informojn pri Ia vivo
kaj laboro de la historfaj figuroj sur la kampo dc
Ja pedagogio.

ANONCETOJ
TARIFOi
1 vorto aŭ mallongigo 0.20 St.
MONTRU NIAN ADRESON al personoi. khn
deziras partopreni en Skriba Esperanta A-kurso
(Nur por nederland-lingvanoj.) Petu prospekton!
Esperanto-School, Abelenstr. 54, Hengelo (O.)
„OOMOTO", la monata gazeto de la japana religia movado „Oomoto”, estas abonebla ĉe la Internacia Esperanto-Instituto en Hago (Nederlando).
La jara abonprezo estas 18.— Steloj.
FILATELISTOJ!
Mi kolektas specialajn poŝtstampojn sur kovertoj de la UEA-, SAT- kaj
naciaj kongresoj. De la kongresoj okazontaj en
1953 kaj postaj jaroj nur, se oni uzos mian koverton. Petu ĝin! Mi kolektas ankaŭ kongres-insignojn kaj Esp.-poŝtkartojn, sed ĉi tiujn nur, se
la poŝtmarko estas gluita sur la bildflankon kaj
cstas stampita de la poŝto. Mi kolektas ĉiajn Esp,glumarkojn, precipe la kongresajn, kaj interŝanĝas

ilin aŭ rekompencc, je deziro, mi respondas per
bild-kovertoj. Nov-eldonitajn mi aĉetas. _ S-ro
Louis OBRECZIAN, Box 51, WATERMAN
(Pa.), Usono.
LETERVESPERON aranĝos la 7-an de septembro la Esperantista Klubo en Tauranga, okaze de
la tria datreveno de sia fondiĝo. Ĝiu ricevos respondon. La adreso: S-ro R. j, Clarkson, 8 Norrts Street, Tauranga (Nov-Zelando).
MALNOVAJ NUMEROJ de La Praktiko, por uzo
en kursoj, grupkunvenoj kaj studrondoj kiel ekzerca legajo, estas haveblaj en kvantoj malaltpreze. Pluaj informoj ĉe la eldonejo de La Praktiko.
LETERVESPERO.
La Esp. Grupo de Hud
dersfield okazigos la 20-an de aŭgusto leterves
peron en kiu oni laŭtlegos leterojn de alilandanoj. Bonvolu sendi leteron pri iu tcmo. Antaŭ
dankon! — Adreso: S-ro T. W. BOWYFR 46
Lowerhouses Lane, HUDDERSFIELD, Anglujo.
granda Esperanto-Ekspozicio en Barcelona, okazonta post du monatoj. Sendu tuj viajn presaĵojn
cn Esperanto al: S-ro Claramunt. Kooperativo,
i eruel 26, Barcelona (Hispanujo).
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Esperanto-ekspozicio! Belaj poŝtkartoj, leteroj kaj
ciaj Esperantaĵoj estas bonvenaj. ĉiu sendanto
ricevos fotografaĵon pri nia urbeto. Sendu ĉion a!
SANTa ° ŭn!’aPI? a La Verda Kolombejo", CIANO
SANTA ANA (Asturias), Hispanujo.
LETERVESPERON aranĝos la 2-an de sept.
ia Esperantista Grupo en la Altlernejo de Tau
- r L 9 a 'r-,C lU ricevos respondon. Bonvolu adresi al:
rhe Director of Education, Technical Block,
Tauranga College, TAURANGA, Nov-Zelando.

Esperanto-prese jo PIER WESTERBAAN, Vaillantlaan 523—527, Den
Haag, Nederlando.

