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A peras m onate.
Aboiiprezo: laŭvola, sed m inim um e 48 Steloj
1968. — A1 la A ktivaj M em broj de U niv ersala
cotizo. — L a abono estas n o tata n u r por plena
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53-a Universala Kongreso de Esperanto

LA P R A K T IK O

Madrid, 3-10 aŭgusto 1968

monata revuo distra kaj instrua

Alta Protektanto :
Ĉ ef-G eneralo F rancisco
H ispanujo

Franco,

Ŝ tate stro

de

Konstanta Adreso :
N ieuw e B innenw eg 176, R otterdam -2, N ederlando

Fondintoj: Andreo Cseh kaj Julia Isbrucker
Eldonas:
U niversala E speranto-A socio (En K onsultaj Rilatoj kun U.N.E.S.C.O.), R otterdam , N ederlando.
Redaktas:
W ilhelm Schmid
Ĉion por la redakcio
(m anuskriptojn, inform ojn, solvojn de konkursoj ktp.) oni sendu rek te al la redaktoro:
W ilhelm Schmid, 4537 O oaza K uroham a, Hasuda-m ati, Saitam a-ken, Jap anujo.
Cion por la administrado
(abonkotizojn, reklam ojn, ad resŝanĝojn ktp.)
oni sendu al la cen tra adm inistrejo ĉe:
U niversala E speranto-A socio, N ieuw e Binnenweg 176, Rotterdam -2, N ederlando. Telefono:
(010) 23 27 88. Pĉk en N ederlando: 378964; pĉk
en Svedujo: 74374; pĉk en Svislando: 12-2310.
Banko: M ees & Hope, R otterdam ; aŭ
al la ĉefdelegitoj kaj peran to j de U.E.A.
Jara abono 1968:
Laŭvola, sed m inim um e
48 steloj; 12 ned. gld.
A kceptataj estas ĉiuj ĝ en erale validaj pagiloj.
Aktivaj membroj de U.L.
ricevas la revuon La Praktiko k o n tra ŭ la membrokotizo, (kiu estas egala al la abonprezo),
kondiĉe ke la pago estu ricev ita ĉe unu el la
instancoj de U.E.A. A ldonaj pagoj por brikoj,
senditaj al U.E.A., estas tuj tran ssk rib itaj al la
k redito de U.L.
Universala Ligo
havas je dispono, laŭ k o n trak to farita je 7.4.
1964, po unu paĝo en ĉiu num ero por propraj
informoj.

Oficiala komuniko
Kotizoj. — E kde la 1-an de ja n u a ro 1968 la aliĝkotizoj estas je n a j:
K ongresano 77,— gld.; Edz(in)o 33,50 gld.; Ju n u lo 23,— gld.; S tu dento 38,50 gld.; B lindulo 31.— gld.
Enirvizo. — K ongresanoj el landoj, por kiuj estas p o stu lata h ispana
enirvizo kaj ĉe kiuj ne troviĝas h isp an aj d ip lo m atiaj rep rezen tan to j,
bonvolu inform i la Lokan K ongresan K om itaton, plej m a lfru e 30
tag o jn an taŭ la forvojaĝo, p ri la lando ĉe k iu ili deziras ricevi la
h isp an an enirvizon. N u r ricev in te ĝ u statem p e tiu n inform on LK K
povas certigi rap id a n liveron de la enirvizo.
O ra to ra K onkurso. — La tem oj ĉijaraj estas je n a j: a) „Ĉiuj homoj
estas denaske liberaj kaj egalaj laŭ digno kaj ra jto j” (Art. 1 Un.
Dekl. H om aj R ajtoj); b) Egaleco de seksoj en la Un. Dekl. de H om aj
R ajto j; c) La fenom eno de „F lo rin fan o j”. A lia tem o decidota.
E kskursoj. — Okazos tri sam tem paj tu tta g a j ekskursoj al Toledo,
Segovia kaj „E1 E scorial”. D etaloj en la D ua Bulteno.
Loĝiga Servo. — P or la kongresanoj estas rezerv itaj lokoj en
d iv ersk ateg o riaj hoteloj. La prezoj v arias de 9.— ned.gld. (en m od ern a stu d e n ta loĝejo) ĝis 40,— ned.gld. (en luksa hotelo). D etaloj en
la D ua Bulteno.
G en eralaj K unvenoj. — Dum la K ongreso okazos du G en. K unv. de
UEA, el kiuj u n u havas kiel tem on: „K u ltu raj rajto j kaj lingva diskrim inacio laŭ la Un. Dekl. de H om aj R a jto j”.
Foto-K onkurso. — O kaze de la Ja ro de H om aj R ajtoj 1968, LKK
ara n ĝ as in tern acian F oto-K onkurson k u n tri prem ioj, de 100, 70, 40
ned. gld. respektive. La p arto p ren o estas nelim igita: ĉiu ra jta s konk u rsi p er laŭvola nom bro da n ig rab lan k aj fotoj en m inim um a fo rm ato 13 X 18 cm. K iel tem o n oni r a jta s e le k ti k iu n a jn citaĵo n el la
U niversala D eklaracio de H omaj R ajtoj (unuopaj ekz. senpage ricev eb laj ĉe la k o n sta n ta ad reso ).
La k o n k u rsaĵo j devas esti senditaj an taŭ la 1-a de julio 1968 al la
53-a U niv ersala K ongreso de E speranto, P oŝtkesto 19039, M adrid,
H ispanujo.
K aravano. — A noncis k arav an o n al M adrid la E sp era n ta Societo en
L ju b ljan a, Jugoslavio. P or pliaj detaloj oni sin tu rn u al la m enciita
Societo, T av ĉarjev a 2/1.
F erv o ja Rabato. — K un la Dua B ulteno estos sen d ita al ĉiu aliĝinto
speciala rajtigilo, p e r kiu la p arto p ren an to j en la K ongreso ricevos
rab a to n en la hisp an aj fervojoj kaj en la plej g ran d a p arto de la
eŭropaj fervojoj. K un la rajtig ilo estos sen d itaj d etalaj instrukcioj.
G lum arko. — E stas aĉetebla ĉe la L ibro-S ervoj de la L andaj
Asocioj kaj de UEA bela kolora glum arko eldonita okaze de la 53-a
UK. Prezo: 0,50 gld. (2 st.) por 10-glum arka folio.
S tatistik o (je 15.1.1968). Arg. 1; A ŭstral. 3; A ŭstr. 5; Belg. 24; Braz.
4; B rit. 27; Bulg. 22; Ceĥ. 7; Danl. 13; F innl. 9; F ranc. 118; G erm . 38;
G rekl. 1; Hisp. 215; Hung. 12; Isl. 2; Isr. 5; Ital. 38; Jap . 7; Jug. 52;
K an. 3; Meks. 2; M onako 4; Nederl. 38; Norv. 9; NovZel. 1; Poll. 13;
P ort. 13; Sovet. 1; Sved. 24; Svis. 5; UAR 1; Urug. 1; Usono 18.
E n tu te 736 el 34 landoj.
G. G. Pom pilio, K o n stan ta K ongresa S ek retario

La aperdato
de La P raktiko estas la 15-a de ĉiu m onato.
Manuskriptoj por difinita numero
devas atingi la red ak to ro n plej laste la 15-an
de la a n ta ŭ a m onato. Ili estu tajp itaj en 2 ekzem pleroj, sur unu flanko de la papero, kun
in terlinia spaco kaj larĝa m arĝeno.
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Legu la klarigojn en la marta numero!
HUNGARUJO
B udapest. — H u n g araj esp eran tisto j, k u rsan o j deziras korespondi
(aĝo in te r 16-50) precipe k u n okcidentaj kaj tra n sm a ra j landoj.
(Validas daŭre!) „K onkordo” E speran to -G ru p o , B udapest, II.
K eleti K aro ly -u . 22. (Por grupbiblioteko kaj k u rsan o j uzitaj E .libroj, gazetoj estas dan k e akceptotaj!)
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La plej bone situanta haveno en la Atlantiko
Budĝeto de la konstruoj realigatai en ĝ i: 2074 milionoi da pesetoi
J. Martin Morales

E1 Puerto de La Luz” ), en Las Palm as
de G ran C anaria, estis ĉiam geografie,
pro sia p riv ileg ia situacio, unu el la
plej g rav aj havenoj por la atlan tik a
navigacio. Kaj en la m odernaj tem poj
oni aldonis, al ĝia situacio, taŭ g ajn instalajo jn kiuj faras ke ĝi estu p referata
haveno en la m araj vojkruciĝoj kie ĝi
troviĝas.
E1 la lastaj k o n ataj ciferoj oni ded u ktas ke ia h aveno de Las Palm as
okupas la kvinan lokon inter la eŭropaj havenoj, rilate la to nelaron de la
ŝipoj kiuj utiligas ĝin.
La hav en a trafiko iras en ascendan
linion, kiel p ru v as la kom parado de
ciferoj inter 1964 kaj 1965.
Ekzem ple la kruda tonelaro de la
ŝipoj kiuj eniris la h av en o n dum 1964,
estas 32.220.876. Ĝi altiĝis en 1965 ĝis
35.052.769 toneloj. La trafiko de pasaĝeroj dum 1964 estis 193.948 kaj en
1965 atingis 235.852. La ĝ en erala vartrafiko dum 1964 estis 1.085.921 tunoj,
kaj en 1965 1.151.894 tunoj. Kaj la fiŝk a p ta jo en irin ta en la sam an havenon
dum 1964, estis 178.297 tunoj, kaj en
1965 238.171 tunoj.
A liaj interesaj ciferoj kiuj reliefigas
la gravecon de la haveno de La Luz
kaj ties prosperon, ĉiuaspekte, estas ke
la nom bro de grandaj pasaĝerŝipoj
se ni ko nsideras nur tiujn kies grandeco superas 9000 k ru d ajn tonelojn estis
dum 1965, 476, nom bro kiu kom pare
kun tiu de 392, la sum o de sam specaj
ŝipoj kiuj eniris la h avenon dum 1964,
estas plialtigo de p resk aŭ 20 procentoj.
La cifero de 1965 egalas, m eznom bre,
naŭ gran d ajn ŝipojn ĉiusem ajne.
E1 la ŝipegoj kiuj regule ŝiphaltadas
en la haveno de Las Palmas, dum siaj
turism aj m arveturoj, estas tiuj de plej
granda tonelaro en la m ondo: ,,Q ueen
M ary" kaj ,,Q ueen Elizabeth", kiuj albordiĝadas ĉe la digo G eneralisim o.
K om preneble, pro tiu k o n stan ta trafiko, la h aveno ĉiam bezonas laborojn
por plivastigado kaj rebonigado. Kaj
tiuj, nun realigataj, respondas al vere
am bicia laborplano. Parton de tiuj laboroj kaj konstruoj oni plenum as intern e de la nuna g ran d a haveno ŝirm ita
de la digo G eneralisim o kaj aliajn,
ek stere, en la estonta haveno.
In ter la unuaj estas la ĝ en erala dragado, necesa por ke la grandaj petrol3

i {nidtij knabinoj atendantaj
Edziniĝem aj knabinoj en R aĝasthan,
norda provinco de H indujo, kiuj ne
sukcesis trovi edzon an ta ŭ la 13-a de
julio pasinta, havis m albonŝancon. Ili
devas atendi ĝis la 12-a de novem bro
1968 an ta ŭ ol ili povos pensi denove
pri edziniĝo, se ili ne volas provoki la
stelojn.
Je la m enciita dato en julio la suno
eniris la zodiakan signon K ankro. Tio
signifas, ke la dio de la amo, Kam adevo, ekdorm is. Tiu dorm o d aŭ ras k v ar
m onatojn, sam e longe kiel la m usono.
Laŭ la konceptoj en tiu parto de Hindujo, geedziĝoj plenum itaj en tiu ĉi periodo, ne povas prosperi.
Sed je la tem po, kiam K am adevo
vekiĝis denove, la planedo Ju p itero
eniris la zodiakan signon Leono kaj
restas tie d ektri m onatojn. Ciu astrologo en tiu regiono povas konfirm i, ke
oni devas atendi ĉion m albonan por
geedziĝoj, kiam planedo kiel Ju p itero
troviĝas en tiel m altran k v ila signo kiel
Leono. Iu astrologo diris: ,,Kiam Jupitero troviĝas en Leono, tio signifas
katastrofon por hom aj valoroj. N ur tre
facilanim aj hom oj k u raĝ u s geedziĝi en
tia periodo kaj, felice, en R aĝasthan ne
troviĝas m ultaj tiaj hom oj.”
A ntaŭ tiu ĉi deksesm onata periodo,
dum kiu geedziĝoj estas ege m alkon-

silindaj (feliĉe ĝi okazas nu r unufoje
en d ektri jaroj), oni povis k o nstati fortan plivigliĝon de la edziĝm erkato.
Dotoj, kvankam oficiale m alperm esitaj en H indujo, des pli altiĝadis ju pli
la fatala dato de la 13-a de julio alproksim iĝis. Same, la prezoj de ĉio kio estas
bezonata por festi geedziĝon kun la necesa dekoro.
Oni taksas, ke en tiuj m onatoj estis
plenum itaj 3O°/o ĝis 5O°/o pli da geedziĝoj ol en la sam a periodo de la an taŭ a
jaro.
K ulm ina tago estis la 12-a de majo,
kiam nur en Ĝ ajpur geedziĝis pli ol
5000 paroj. Iu loka p astro kaj astrologo
diris, ke tiun tagon li geedzigis 55 parojn. R ekorda tago en lia vivo. Lia honorario kelkfoje sum is la kvinoblon de
la kutim a. Tio ne estis escepto kaj tial
li kaj liaj kolegoj ne tim is la postan
tran k v ilan periodon.
En tiu ĉi regiono ĝ en erale geedziĝo
estas ege m ultekosta afero. O fte partoprenas centoj da gastoj kaj m ultaj restas p lurajn tagojn.
En la sudo de H indujo la astrologoj
m alak ceptas la teorion pri favoraj aŭ
m alfavoraj periodoj por geedziĝoj. Ili
opinias, ke la plej favora m om ento por
geedziĝo estas difinebla nur surbaze de
la individuaj horoskopoj de la estontaj
geedzoj.

„Kamadevo neniarn dormas dum la Universala Kongreso, alie oni ja sloribus tion en
la kongres-libro!"
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ŝipoj povu utiligi la tu tan digon. Kaj
oni konstruos an k aŭ la k a jo jn ,,del
C astillo” kaj ,,de R ibera", per kio la
albordiĝeja linio plilongiĝos pli ol mil
m etrojn. La nunaj 7200 m jam fariĝas
nesufiĉaj.
La ek stera haveno konsistos el digo
1500 m longa, paralele kaj je distanco
de mil m etroj kun tiu de la G eneralisimo kaj m oleo 800 m longa; oni destinos
la novan havenon por fiŝkapta trafiko
kaj kiel ŝipriparejon.
En dua fazo oni k onstruos la m oleon
de Las Palmas, kies longeco estos
2000 m.
La budĝeto de la konstruoj en la
unua fazo atingas la sum on de
1.185.000.000 pesetoj kaj tiu de la konstruoj en la dua 889.000.000 pesetoj.
Trad. Devis
*) La Palmoj de Granda Kanario
**) La Haveno de La Lumo.
Las Palmas de Gran Canaria: Regionaj
dancoj por turistoj.
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Konata funkciulo de UEA edziĝis
L a 8 -an d e se p tem b ro 1967 G lauco Pom pilio, K o n sta n ta K ongresa
S e k re ta rio de UEA edziĝis en R o tterd am al H iroko T ak an o el Tokio.
L a tu ta k o leg aro de la C e n tra O ficejo de UEA k aj g ra n d a nom bro
d a esp eran tisto j el R o tterd am , H ago k aj aliaj lokoj, in te r k iu j m u ltaj
h elp in to j de la ĵu s o k az in ta U n iv ersala K ongreso en R o tterd am ,
ĉeestis la cerem o n io n en la urbodom o k aj la p o stan akcepton.
L a p aro tro v is u n u la a lia n kiam S -ro P o m p ilio vivis p resk a ŭ u n u
ja ro n en T okio por la organizado de la tiea U n iv ersa la K ongreso en
1965. P oste F -in o T akano kelkfoje vizitis Eŭropon. Ili nun establiĝis
en n o v k o n stru ita a p a rta m e n to en la ro te rd a m a p eriferio.
Ni v a rm e d eziras al la novaj geedzoj plej g ra n d a n feliĉon.

Barcelono-Provinca Esperantista Renkontiĝo
E n Ripollet, Barcelono, H ispanujo, okazis la 9-a B arcelonoP rovinca E sp eran tista Renkontiĝo. Estis meso kaj pred ik o en E speran to , akcepto ĉe la Urbodom o, prelego de p o rtu g ala esp eran tisto
s-ro F irm o kaj kom una manĝo.

Supre: Glauco Pompilio kaj Hiroko Takano. La grava momento.

NEKROLOGO
Malsupre: D-rino Gouri Sadler, la edzino de la redaktoro de la
revuo Esperanto, gratulas la novedzinon, dum F-ino M. H. Vermaas,
la D irektorino de la Centra Oficejo, bondeziras al S-ro Pompolio
okaze de la akcepto post la geedziĝo.

Nova fo rta bato frapis la B olonjan E speran tistaro n :
La 16-an de novem bro 1967, kiel ĝentila
floro a b ru p te d e tra n ĉ ita de sia d elik ata
tru n k eto , nia k a ra sam ideanino

Prof. MARIA LUISA FIORE
(31 jara)
pasis de la tero al la ĉielo.
Ĝ en tila, in te lig e n ta kaj laborem a, ŝi
tu te dediĉis sian ju n a n vivon al disvastigo kaj in stru o de la lingvo E speranto. Ŝiaj lastaj vortoj estis por la
M ovado k iun ŝi konsideris sian tu ta n
m ondon!
F raŭ lin o FIO RE estas ko n ata an k aŭ ek ster Italujo, ĉar ŝi p arto prenis m u lta jn in te rn aciajn E speranto-K ongresojn, eĉ la Ju b ilea n
en Tokio.

★

La 6-an de decem bro m o rtis post kor-operacio, F -in o M onique
M ilette. Ŝi estis 33-jara, vicdelegito de U.E.A. kaj p rezidanto de la
E sp era n to -K lu b o en T ro is-R iv ieres, Q uebec, K anado.
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Ad. M. Kootvvijk

‘d^& porto p ri o p & cvetu ro
M ALLO N GA RAKON TO

Raporto dc Johario Kajno al la Tero

celon. La luno troviĝas malantaŭ ni.
Parolas Velsto. Estas nekom preneble.
Ĉiuj kunordigaj instrumentoj akordiĝis. Kun-piloto Kajno kuŝas senm ova
sur sia loko. Post la konstato, ke ni
perdis la direkton, li ne plu diris unu
solan vorton. Ni ankoraŭ klopodos rekorekti la direkton, revene al la tero.
Bonvolu doni la necesajn ciferojn.
T ra n se..........
. . . .Ha lo, kontrolo, ha lo, kontrolo!
Post mia lasta raporto, antaŭ tri minutoj, pri nia direktoŝanĝo, mi atendas ligon kun vi. Ĉu vi aŭdas min? Respondu, kontrolo!
Ripeto, ha lo, kontrolo, ha lo, kontrolo! Sajnas ke io misas kun nia akceptilo. Parolas V elsto, ĉu vi aŭdas
m in . . . . ?
Ha lo, kontrolo, ĉi tie V elsto en Lunveturilo I. Mi scias nun, ke ne plu estas
ŝanco de reveno. Pasis 15 minutoj post
mia lasta alvoko. Mi scias ke ni estas
perditaj. Kajno ankoraŭ ne parolis, sed
senparole kaj ridetante li transdonis al
mi tajpitan raporton kun la kom isio
transigi ĝin al vi.
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L onge antaŭ la tera tem pokalku lo loĝantoj de la ru ĝa planedo M arso vizitis Teron.
Tio okazis pro neceso. Ilia planedo fariĝis
preskaŭ neloĝebla. Ili konstruis sp acvetu rilojn, sam e perfektajn k iel tiu ĉi, kaj fa ris la
grandan veturon. Sed Tero forpelis ilin. M algraŭ sia a lta evoluŝtupo, ĉi tiuj M arsanoj ne
povis elteni la koleran perforton de la tiamaj Teranoj, homoj kaj bestoj. Ili do m alaperis kaj estis devigitaj elek ti alian planedon, Jupiteron.
Ĉi tiuj Jupiteranoj intertem pe atingis ŝtupon de civilizacio, resp. scienca scio, k iu antaŭas tiun de Tero per m ultaj dekoj da
jarcen toj.
Mi, Johano K ajno, estas ju piterano. Mia
vera nomo estas Penoko. Mi estas filo de
sciencisto kiu rajtas aldoni al sia nomo la
indikon Q 10, kio signifas k e li apartenas al
la dek plej grandaj sciencistoj de nia
planedo.
L i konstruis m ultajn scien cajn aparatojn,
tiel d elik ate kaj genie, ke sur v ia T ero li
estus sciencisto, kiu plej glore enirus la historion. In teralie li konstruis „m en s-m agn etofonon” — laŭ tera trad u ko — aparaton
sim ilan al v ia bend-m agnetofono, sed kun
tiu diferenco, ke lia aparato ebligas al hom a
menso — kiu post provoj m ontriĝis taŭga
por tio — dum la dorm o alp roprigi lernm aterialon kun apartenantaj bildoj. Do, io sim ila al la lernolibro sub la litkuseno ĉe vi.
M ia patro faris ankoraŭ pli. L i konstruis
aparaton por transsignali v iv a n ta jn estulojn
de aliaj planedoj al la nia. Estas eltrovaĵo
kiu, evidente, m alferm as vastajn p ersp ektivojn . L a unua vivan ta estaĵo, kiu n li tiam aniere venigis al Jupitero, estis m algranda
griza besteto. Ĝi estis ege rapida k aj havis
pintan beketon. M ia patro estis tre fiera,
kiam pere de la tradukm aŝino li ricev is la
inform on, ke la nom cn de la besteto oni literum as M U SO, tera nomo. Dua eksp erim ento rezu lte liveris m ulte pli grandan estaĵon, beston kun akraj dentoj, aŭdigantan
laŭtan m allongan sonon, sed k iu baldaŭ
m ontris sin am ikem a. La tera traduko donis
la vorton HUNDO. Sed am baŭ bestoj ne
vivis tre longe.
K rom e, m ia patro ne estis tute konvinkita,
ke li ve re transsignalis ilin al si de la Tero.

Ŝajnis, laŭ li, ke li prenis ilin de ie el la
spaco.
P ost tio sekvis eksperim entoj por sign aladi estaĵojn de nia planedo en la spacon kaj
post iom da tem po reve n ig i ilin. M i estu
m allonga: post du jaro j oni atingis la stadion, ke estaĵo je la m ezuroj de homo povis
esti transsignalita.
Mi, Penoko, estis la Jupiter-hom o, k iu
riskos la eksperim enton. K ien , tio ne estis
demando. La planedo Tero estos la celo. V ian
Teron mi estis vizitonta, la Teron, de kie
iam niaj antaŭuloj estis tiel hontige fo rp e litaj.
Mi finis m iajn studojn; 17 -ja ra in teligen ta
homo ju p itera povas atingi la titolon kiu n vi
nomas sur Tero inĝeniero. Mi estis prep arin ta m in k iel eble plej bone. Cion, kion mi
povis trovi en la b ib lioteko pri v ia Tero, mi
pristudis.
Mi bone m em oras la forvo jaĝo n . Mi kuŝis
etendita sur la transsignalilo. Mi aŭdis la
m allon gajn dem andojn kaj respondojn inter
V id eo -vid o kaj mia patro kaj pensis ke nun
baldaŭ oni ek fu n kciigos ankoraŭ la teleestezion, la aparaton, k iu devis sen ti m iajn
pensojn je grandaj distancoj kaj transdoni
ilin.
Oni ferm is la aparaton. S ek v is m om ento
de m orta silento, poste a lta susura sono kaj
m allonga forta pikado k ie l de elek tra k u rento. Poste — nenio. Mi estis su rvo je
Mi ve k iĝ is en hospitala lito. Oni trovis
min, k iel mi poste aŭdis, d rivan ta en lago,
elĉerpita kaj kontuzita. Estis ven tego kaj
k elk aj velboatoj pereis sur tiu lago. Oni interm iksis min kun junulo de mia aĝo, kiu
sendube dronis dum tiu ventego. Mi tute
sim ilis al tiu knabo. Nome, ĉiu hom o havas
sian sim ilulon, duoblulon, ankaŭ sur aliaj
planedoj. La serĉilo de la signalaparato direktis min precize al tiu punkto sur Tero, kie
troviĝis tiu duoblulo. Oni povus kom pari
tion kun radaro. L a reflek to de la bildo direktis min al la loko k ie troviĝis tiu alia.
K iam mi vek iĝis, mi vidis frem d ajn v izaĝojn ĉirk aŭ mi. Ili afab le ridetis kaj unu
m urm uris „D io mia, la knabo tam en ĝ isvivis ĝin.”
Tiam por la unua fojo mi aŭdis la voĉon
de homo sur Tero. M ia ekscitiĝo estis gran da: mi kom prenis via n lingvon! Poste oni
m etis m in en m algrandan ĉam bron kie troviĝis ankoraŭ du pacientoj. De ili mi aŭdis
ke mi nom iĝas Johano K ajn o, ne havas gepatrojn, sed nur kuratoron, kiu m alm ulte
okupiĝas pri mi. Mi apartenis al la plej alta
klaso de m ezlernejo. B ruem aj ju n u loj venis
al mia lito. Ui am ike frap is al mi la ŝultron
kaj diris ke mi baldaŭ revenu en la lernejon.
Tio okazis k e lk a jn tagojn poste. S ek vis
m alfacila tempo. Mi devis respondi singarde
kaj senenhave kaj b aldaŭ oni kom patem e
skuis la kapon. Ili ankoraŭ trovis Johanon
K a jn o sim patia knabo, sed tute ŝanĝita. S u feris ŝokon aŭ sim ile. A pen aŭ konis siajn
prop rajn am ikojn.
Mi devas diri, ke tio ne m ulte interesis
min. Tio ĉi do estis Tero, kun plenaj urboj,
kun m alm odernaj m allarĝaj altaj dom oj, sed
ankaŭ kun vastaj kam paroj k aj m aroj.
F ak te mi ne sciis, kion ek fa ri unue, ĉu
rigard i ĉirkaŭ en aŭ rig a rd i libron kun m ultaj ilu straĵoj. A m uzis m in via j televid iloj
kun m algran daj ekranoj kaj precipe la m aniero en kiu la homoj vespere katene gapis
al la plej fantaziaj okazaĵoj plenaj je k ru e laĵoj.

Raporto pri Spacveturo (daŭrigo)

Fundamentaj „Homaj Rajtoj" kaj liberecoj

K aj la lernejo! Ĉio instru ata apenaŭ in teresis min, escepte de la historio. P ri ĝi m iaj
dem andoj, faren d aj ĉar registrend aj por nia
planedo, ŝajn is aŭ stu ltaj, aŭ im pertinentaj.
L a ŝanĝo ven is tiun tagon, kiam la profesoro pri kem io m ontris k elk a n eksperim entojn k iu jn li k la rig is per serioj da form uloj.
Mi apenaŭ aŭskultis, ĉar mi estis leganta
m alnovan historian libreton, kiu n mi hazarde trovis en librobudo. L a profesoro riproĉis
m ian m alatentem on kaj sarkasm e dem andis,
ĉu eble mi havas pli bonan solvon por la
p ritrak tata problem o. M i rigard is la form u lojn sur la tabulo k aj konstatis, ke la profesoro pretervid is k e lk a jn esencajn derivojn.
K iam mi iris al la tabulo por ellabori ilin mi
forgesis, ke ĉe v i sur T ero oni ankoraŭ tute
ne atingis tiun nivelon. D onante m allon gajn
klarigojn , m i kom encis ellabori la form u lojn. P or Tero tute novaj form u loj, kiuj
m ontris en la d irekton de tute nova b ru lm aterio. K iam mi estis skizinta la eblecojn,
mi rim arkis je m ia m iro, ke la profesoro kaj
ankaŭ la direktoro kiu n oni rapide vokis,
algapis min p erp leksaj. Ili ek scitite ek flu stris, m ontrante, k alk u lan te, m anipulante fo r-
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mulojn.

Unu sem ajnon poste m i staris antaŭ foru mo de sciencistoj, kiuj atakis m in per dem andoj kaj form uloj. Ili klopodis m oke fo rviŝi m iajn ideojn. Sed, dom aĝe por ili, la scio
kiun ni posedas sur Jupitero m u ltege superas la ilian.
V i ĉiuj scias la ceteran historion pere de
la ĵu rn alo j. V i scias ke m allonge poste oni
proponis al m i fun kcion ĉe la sp acvetu rolaboratorio. V en is invitoj el ĉiuj partoj de
la mondo. E1 okcidento kaj oriento venis
proponoj, m isteraj m esaĝoj, oni ĉirkaŭ is min
per gardistoj, kaj ĉio ĉi tute konfuzis min.
Mi konfesas: m i ne plu sentis min feliĉa.
Mi konstatis ĉirk aŭ mi ĵaluzon, intrigojn,
flatad ojn . Mi decidis fin i ĉion kaj reiri al
Jupitero. N e sola, sed kun tera homo. Vi, sur
Tero, nun scias kio okazis.
Sub mia gvidado oni konstruis tiun ĉi
L un veturilo n . Oni faris tre m ulte da bruo
pri ĝi. D en ove m i estu m allonga:
E ble vi rim arkis ke ni am baŭ, V elsto kaj
mi, en la sp acvetu rilo kuŝas sur specialaj
kuŝiloj provizitaj de reto el m ald ikaj dratoj.
T iuj estas tran ssign aliloj, sam aj k ie l tiu
uzita por tran ssignali min de Jupitero al
Tero.
Sur Jupitero oni certe estas preta por a kcepti nin. Mi iras nun kaj V elsto sekvos
min, kaj mi esperas ke ni bonorde alvenos
sur nia planedo.
Tio ĉi estis m ia m esaĝo, konfeso se v i vo las, al vi, T eranoj, k iu jn mi nun salutas el
m alproksim o.
★

Ha lo kontrolo, ha lo Tero. Tio ĉi
estas V elsto. Mi ne scias kion kredi.
Cu li estas freneza? Pro Dio, tuj donu
kunordigilajn ciferojn, por ke mi alĝustigu la kom putilon je la direkto por
reveno. Cu ni h avas. . . . Dio mia, kio
o k a za s. . . .? Ŝajnas ke ni estas sub kurento. Mi sentas strangan pikadon. . . .
Kajno, Kajno, . . . .K ajn o. . . .! Li estas
for! Mi vidis lin malaperi. M alrapide li
fariĝis m alklare videbla, d ia fa n a ....
Kio okazas al mi. . . . K io. . . . Kontrolo !. . . . K io . . . . K on trolo. . . .! K io . . . .
Ĉ i tie finiĝas la magnetofona bendo registrita la 9-an de novembro 1975.

Laŭ ,,LIet Vrije Volk"

En la dua jardeko de nia jarcento preskaŭ
ĉie la signifo de la Internacia Lingvo forte
kreskis, kaj en komerco, kaj en scienco, ĉie
ĝi e s tis v ig la kaj forta elemento.
Rapide kreskis ankaŭ la nombro de la
lernejoj en kiuj oni instruis Esperanton.
Bona' pedagogia revuo estis la ligilo inter
la geinstruistoj esperantistaj. Sur ĉiu kam po
sukcesis la senlaca laboro, la senekzem pla
luktado. Granda estis la entuziasm o kaj sindono Tiuj faktoj m ulte kaj profunde impresis la diversajn instancojn kaj registarojn.
Oni jam kredis, ke la tempo de finfin a venko
de la Internacia Lingvo ne plu povas esti
fora.
La dua mondmilito preskaŭ entom bigis la
lingvon. M ultaj homoj dum la ĉiutagaj zorgoj por ricevi la necesajn nutraĵojn, por savi
la vivon, forgesis la Internacian Lingvon kaj
ties valoron, ili forgesis la unikan ŝancon
donitan de la sorto al la hom aro sur lingva
kampo. Post la milito la Internacia Lingvo
kun valora kaj am pleksa literaturo vekiĝis
al nova vivo. Sed la vojo ne estis facila
kom pare al la tempo antaŭa, kiam ekzem ple
en G erm anujo jam 630 geinstruistoj instruis
Esperanton al dudekm il infanoj, sed nun oni
instruas la lingvon nur en m anpleno da
lernejoj.
Tio devas ŝanĝigi! EU G I (EsperantoUnuiĝo de Germ anaj Instruistoj) preparas
internacian kunvenon la 20an ĝis 29a de
septem bro 1968 en la fam konata Sonnenberg
(Harzmontaro) kaj petas la helpon kaj kunlaboron de sam lingvanoj el la tuta mondo.
Per tia internacia semajno, al kiu ni intencas
inviti reprezentantojn de la landaj ku ltu rm inistroj, em inentulojn de sindikatoj, reprezentantojn de la registaroj landaj, ktp., ni
esperas grandan paŝon antaŭen. Sonnenberg
estis fondita post la lasta m ilito kiel renkontejo de geinstruistoj el la tuta mondo.
La Internacia Laborrondo Sonnenberg estas
societo por akceli internacian kunlaboron kaj
laboras sub la moto: „Paroli unu kun la alia
— antaŭjuĝojn venki — interkom preniĝi —
respondece agi.”
Por flegi ĝeneralan kaj politikan edukadon
ĉiu jare okazas dum la tuta jaro dektagaj
internaciaj kunvenoj por plenkreskuloj kaj

junuloj de diversaj politikaj kaj religiaj konvinkoj el ĉiuj rasoj, nacioj kaj profesioj. De
1949 ĝis la fino de 1966 jam 75.000 homoj el
110 nacioj partoprenis Sonnenberg-kunvenojn. EU G I volonte donos pli da inform oj.
Interkom preniloj ĝis nun ĉiam estis la
angla, franca kaj germ ana lingvoj. Neniam
efektiviĝis labortagoj helpe de la Internacia
Lingvo. La kaŭzo ne estis m anko de favoreco
flan ke de la estraro de Sonnenberg, sed
skeptiko pri vera seriozeco de la lingvo
Esperanto. Oni opiniis, ke sufiĉas la naciaj
lingvoj. En interparoloj kun la prezidanto de
Sonnenberg ni nun sukcesis forŝovi ĉiujn
dubojn. L a estraro de Sonnenberg decidis
gastigi nin kaj disponigi al ni sian tutan
adm inistracian aparaton. Por Sonnenberg tio
estas unika eksperim ento. Ĉu v i nun kom prenas, kara leganto, ke pro tio nia sem ajno
en septem bro 1968 devos fariĝi plena sukceso?
Se ni sukcesos en Sonnenberg, la oreloj
de Ja gravuloj en G erm anujo m alferm iĝos.
Sed pro la internacia reputacio de Sonnenberg efikos tio eĉ eksterlanden inter la
„Instruistaro” . M alsukceso estus pro la internacia reputacio de Sonnenberg m alhelpaĵo
ne nur por ni en Germ anujo. G ravaj lernejaj
kaj kulturaj instancoj perdus ĉiun intereson.
Tial ni vokas la instruistojn de la mondo:
Partoprenu, rezervu jam nun la tempon en
septem bro por Sonnenberg kaj anoncu vin
b ald aŭ !
La kadrotem o de la kunveno estos: Fundam entaj „H om aj R a jto j” kaj liberecoj.
Prof. Lapenna kaj diversaj aliaj em inentaj
esperantistoj prelegos. La restado en la kom forta hejm o Sonnenberg peras krom la interesa tagordo ankaŭ interparoladojn kaj
sufiĉe da libera tempo por prom enadoj en
la ĉarm a ĉirkaŭaĵo, en la fam konata Harzmontaro. La kotizoj ne estas altaj, ili sum iĝos je nur 80,— gm k por dek tagoj (manĝadon kaj tranoktadon inkluzive),
An ncu vin ĉe la EU G I-kom isiito por la
Sonnenberg aranĝo
Helm ut Sonnabend, rektoro
3161 Dollbergen, ŭber Lehrte
Germ anujo.
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ZADKINE,
FAMA SKULPTISTO f
Ossip Zadkine, unu el la plej grandaj sk u lp tistoj de nia tempo kaj mondfam a, m ortis la
25-an de novem bro 1967 en Parizo, 77-jara.
Zadkine naskiĝis en 1890 en la rusa urbo
Sm olensk. K iam li havis 16 jarojn, liaj gepatroj sendis lin al Britujo. Poste li iris al
Parizo, kie li baldaŭ havis kontakton kun
grupo de junaj artrenovigantoj, inter kiuj
Chagall, Soutine kaj M odigliani, kiuj poste
fariĝis same fam aj kiel li. En 1911 li unuan
fojon partoprenis en ekspozicio.
Dum la Unua m ondmilito li servis en la
franca legio de alilandanoj, sed devis reveni
kiam li fariĝis viktim o de venengaso. En
1921 li fariĝis franca civitano.
Influis lin la kubismo kaj k elkajn el ĝiaj
elem entoj li uzis dum sia tuta vivo. Laŭ
absolute propra stilo li ligis en la periodo
inter la du m ilitoj la k lasikajn tradiciojn de
la greka skulptoarto kun la novaj artaj konceptoj.
Unu el lia unuaj ekspozicioj okazis en Rotterdam, Nederlando. Dum la dua mondm ilito Zadkine povis, ram e kiel kelkaj aliaj
eŭropaj artistoj, fuĝi al Usono per speciala

vizo. Post sia reveno al Eŭropo li vizitis
denove Rotterdam. L a kom pleta detruo de
la urbocentro forte im presis lin kaj inspiris
lin krei la monumenton „D etruita urbo” , kiu
nun troviĝas en la nova centro de tiu ĉi urbo
kaj kiun ekkonis ĉiuj partoprenantoj en
la 52-a U niversala Kongreso en pasinta
aŭgusto.
En ĉiuj eseoj pri la skulptoarto de Zadkine
tiu ĉi skulptaĵo estas konsiderata kiel kulmina verko. P er tiu ĉi kreaĵo li bildigis pli
impone ol iu ajn alia artisto de sia generacio la katastrofajn okazaĵojn de la dua
mondmilito.

Novzelanda Televido elscndis pri Baghy
Dum la N ord-N ovzelanda Esperanto-K onferenco en Auckland, d-ro J. Ham vai, prezidanto de la „N ew L ynn E speranto-K lubo” ,
konigis al la aŭskultantaro la vivon kaj
verkadon de la forpasinta, granda hungara
esperanto-poeto Julio B aghy.
La nov-zelanda televido, — tre sim patianta
al la Internacia Lingvo, — transdonis sufiĉe
longan parton de la parolado de d-ro Hamvai, kun la samtempa, anglalingva, m ajstra
interpreto de la prezidantino de la K on ferenco, s-ino Rita Aagaard.
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D-ro A. Mildivurf

A tos h av as fam an nom on. Gi estas la sim bolo de kredo
por la tuta ortodoksa mondo, kaj ĝia ap arteco estas ĝis
hodiaŭ rifuĝejo por viroj, kiuj deziras konsekri siajn vivojn
al preĝo kaj trovi pacon m alproksim e de la mondo.
Mi estis tirita al M onto Atos, ĉi tiu duoninsulo m alperm esita al virinoj kaj plena de m onaĥoj, pro ĝia eksterordinara historio, ĝiaj fam aj freskoj, ĝiaj riĉaj m onaĥejoj kaj
ĝiaj erm itoj.
Mi ne v etu ris kiel Bizancologo aŭ ikonografo; mia tasko
ne estis trovi rara jn m anuskriptojn, nek iri de preĝejo al
preĝejo analizante la d iv ersajn pentroskolojn. Mi ekiris
sim ple kiel homo plena de scivolem o, dezirante ekkoni vivm anieron kaj pensadon m alsim ilajn de mia. Kion mi esperis
m alkovri estas la spirito, kiu m ovis hom ojn izoliĝi sur ĉi tiu
duoninsulo, eble la sola loko en Eŭropo, kiu eskapis detruadon tra la jarcen to j. Kio estas la naturo de ĉi tiu teokratio,
ĉi tiu respubliko de la m onaĥoj m alperm esita al iu ajn ina
kreajo?
Cu la hom oj v iv an taj ĉi tie pru v as ke ili savis la sekreton
de spirita vivo, aŭ ĉu dekadenco influis ilin forgesi pri la
origina celo de la grandaj k onstruajoj, kiuj alportis famon
al la S ankta M onto? Ĉu A tos estus sensignifa?
K vankam M onto A tos estas p arto de G rekujo, ĝi ĝuas
adm inistran aŭtonom ion. Gi estas kvazaŭ religia ŝtato, kaj
tial la m etropolito de T hessaloniki povas doni enirperm eson.
A ntaŭ du jaroj mi sen iu kialo ricevis m alfavoran respondon rilate al rnia A tos-vizito, sed ĉijare mi ricevis perm esilon surloke sen iu m alfacilajo.
La aŭtobusa oficejo por la trafiko al Erissos estas instafita
en la profundo de iu kafejo. Mi ricevis la bileton sen ia
ekscitiĝo. Por kom enci la vojon al Erissos la aŭtobuso uzas
la vojon al Istam bulo, larĝa vojo, kiu fariĝas baldaŭ polva
kaj trueca. Poste ĝi ek h altas por tran siri la m ontan centron
de Ĥ alkidiki, kiu etendiĝas orienten en tri punktoj; la plej
norda el tiuj estas A ghion Oros.
La plej stran g a v etu rad o kom enciĝas kiam oni m alsuprenvenas ĉe la alia flanko de la m onto. La aŭtobuso faras sian
dolorigan vojon laŭlonge de skua vojeto, c irk a trita de grandegaj truoj, kiuj k u ras m alsupren tra e ta valo tran ĉita inter
k ru taj deklivoj kun kelkaj arbetoj kaj gracilaj arboj.
Fine la aŭtobuso ek sek v is la fluujon de rivereto, poste ĝi
subite plonĝis en arb aro n pro n ek lara kaŭzo. Baldaŭ m i
ekvidis la m aron, ŝaŭm antan m alantaŭ ku rten o de arboj kaj
post kelk aj m inutoj la m otoro m uĝis por treni la pezan
veturilon laŭlonge de sabla m arbordo al la vilaĝo Erissos.
Erissos estas la lim loko por Atos. Gi estas la lasta centro
an taŭ la sankta duoninsulo. Erissos, fiŝista vilaĝo, eĉ ne
donas la im preson, ke ĝi turniĝas direk te al la maro.
Plia k v aronhoro por atingi la alian flankon de la istmo,
la sudan flankon, kaj la aŭtobuso m alsuprenigis min ĉe la
rando de eta m arbordo. Gi estis la finhaltejo kaj neniu domo
estis videbla. La loko nom iĝas Tripiti.
Tripiti estas la loko kie mi prenis la boaton por Daphne.
Tie estas sim pla kafejo. Mi do estis finfine ĉe la sojlo de
M onto Atos.
Longe mi atendis ĉi tiun m om enton. La boato por Daphne,
la oficiala haveno, ruliĝis danĝere en la ondoj kun sia ŝarĝo
8

de viroj. De nun mi vidos nur virojn. Subite mi suferis pro
la ĵetiĝo de la boato.
Mi tenis m iajn okulojn fiksitaj je la g ran d a duoninsulo
dube videbla alte super la akvo. La d en tig ita m arbordo ŝajnis etendiĝi por ĉiam orienten en senfina serio de golfetoj
kaj rokaj punktoj.
A n k o raŭ mi nenion povis distingi en la m allum a verda
am aso de la arbaroj k o v ran taj la ĉenon de m ontoj. Malproksim e, ĝuste ĉe la pinto de la duoninsulo, estis la supro
de Atos, a sp ek ta n ta kiel v era m onto; ĝia krono de nuboj
donis al ĝi aspekton de netu ŝita pinto.
D oĥeiarou, la unua el la m onaĥejoj ĵus ekleviĝis an taŭ
mi! Gia grandeco respondis al ĝia grandioza ĉirkaŭo. Disv astiĝ an ta sur roka prom ontoro, su p e rrig a rd a n ta la m aron,
ĝi pensigis min pri m ezepoka fortikaĵo, kun escepto ke ĝi
estis kostum ita per koloraj balkonoj, ĉefe ruĝaj kaj bluaj.
Super la m uroj estis etaj b rik -konstruaĵoj, kun tegm entoj
kaj kun larĝaj kam entuboj kaj ruĝe pen tritaj kupoloj. La
koloroj harm oniis perfekte kun la okraj kolornuancoj de la
rem paroj kaj terasoj super ili. Unu eta nigra silueto aperis
en speco de p endanta ĝardeno. Poste D oĥeiarou m alaperis.
Ĉiu m onaĥejo estas libera kaj sendependa ĝis en la interna
organizo, sed ĉiuj A tosaj m onaĥejoj sekvas unu aŭ du form ojn de religia vivo: aŭ ili vivas en kom uneco aŭ ĉiu vivas
sian individuan vivon en la kom unum o.
M onaĥoj v iv an taj individue havas d em okratan reĝim on.
Ili viv as sendepende unuj de aliaj. Ili loĝas en p riv ataj apartam entoj kun siaj propraj kapeloj kaj povas fari siajn religiajn cerem oniojn sole. Ili kuniĝas nur dum la grandaj festoj kaj solenaj oficoj.
K om unecaj m onaĥejoj pli sim ilas al m onarĥio. La abato
d irek tas la m onaĥojn kaj ili vivas en ĉeloj kaj estas ten ataj
sub la kom unum -disciplino. Ili forlasas ĉiujn siajn posedaĵojn kaj ne posedas ion propran.
La m onaĥoj v iv antaj individue tenas siajn propraĵojn,
kaj ili zorgas pri ili tiel bone kiel eble ĉar post ilia m orto
ĉiu posedaĵo venas al la m onaĥejo. K elkaj el ili posedas eĉ
bienon ek ster A ghion Oros, kiun ili estras.
La luksaj ko n stru aĵo j atestas a n k o ra ŭ hodiaŭ la m irigan
kaj to rtu rita n historion de la ortodoksa m ondo depost la
falo de la Bizanca Im perio. Estas m alfacile elekti inter ĉiuj
tiuj ko n stru aĵo j de variaj epokoj, ĉiuj tiuj preĝejoj kaj mallum aj kapeloj plenigitaj per ikonoj, latunoj kaj skulptita
ligno, grandaj m anĝejoj kun m uroj fresko-kovritaj.
La nutro de la m onaĥoj estas nek red eb le m alm ulta. Estas
teru re dum la vin tro — sen varm o kaj sen lumo kaj tiuj
trablovaj koridoroj kiuj sentigas nokte k v azaŭ oni estas
surm are sur m alnova ŝarĝboato. La ventoj estas glaciigaj
kaj kiam neĝas, la m onakoj povas nenion fari, nur resti
volvitaj en siaj ĉeloj. Feliĉe la som ero estas longa. Oni
ricevas la im preson ke la vivo en la m onaĥejoj ne ŝanĝiĝis
dum jarcen to j, kaj mi dubas ĉu iu ajn iam pensis pri enkonduko de tek n ik aj plibonigoj en m aterian organizon de la
loko. N atu re ili trovis vojon por ŝpari al si lacecon, uzante
ekzem ple p uliojn por levi lignon al la pli supraj etaĝoj —
sed krom tio, la m irigaj n atu raj kondiĉoj de la duoninsulo
zorgis pri la aferoj. La unuan fojon mi ekkom prenis la en-

sorĉan forton de silento depost kiam mi venis sur la duoninsulon. Sen konscio pri tio, mi alkutim iĝis al stato de senaktiveco kaj meditemo en la vasta k vieteco de la naturo,
forportita de la malrapida ritmo de la monaĥa vivo. Mi
v iv is kiel ili vivis. Etendita sur mia lito, kiu estis nenio alia
ol tabuloj kovritaj per ruĝa materialo, ne remburitaj, mi
permesis al mi en vo lviĝi en la pezan silenton, kiu pulsas
kun la ritmo de ondoj.
Promeni sur la vo jo j ne estas facile. Sendube pasis longa
tempo depost kiam oni faris sur ili iun laboron. Eble ili iam
estis veraj vo jo j en la tagoj kiam estis sufiĉe da trafiko
inter la monaĥejoj, sed nun la ŝtonoj per kiuj oni pavim is
ilin, Roman-maniere, estis aŭ entom bigitaj aŭ leviĝintaj el
la tero, kaj kvankam la ŝtonrandoj de la ŝtuparoj estis interspacigitaj en maniero kiu estus ekzakte taŭga por mulo, ili
estis eksterordinare m alkonvenaj por mi.
Mi pensis ke ĉiuj horloĝoj en A tos ne estas en ordo sed
mi eraris. Monto A tos viva s laŭ ,,Bizanca tem po” — tio estas
ok horojn malantaŭ nia. Laŭ ĉi tiu metodo estas dekdua je
sunsubiro-kaj ĉiujn kvin tagojn la monaĥoj reguligas siajn
horloĝojn laŭ la sunsubiro, kiu nature ŝanĝiĝas ĉiutage.
Plej multaj el la monaĥoj estis antaŭe vilaĝanoj vivantaj
en patriarkaj vilaĝoj, kiujn mi jam vidis antaŭ mia alveno
al Atos. Ili ne bezonis iun detalan instruon por esti akceptataj en la m onaĥejoj; la regularo insistas pri neniuj specoj
de preparstudoj por la akiro de eduko — eĉ religia eduko —
ĉar eduko signifas malmulton en la spirita evoluo de Atosmonaĥo. La m onaĥeja v ivo de la A tosaj monaĥoj korespondas al la malsama koncepto pri dieco, malsimila maniero de
religio-prezentado, kaŭze de la orienta temperamento kaj
la aparta karaktero de la ortodoksa eklezio. Inter bizanca
kupolo kaj gotika arkaĵo ekzistas tuta mondo de pensado
kaj la pluraj jarcentoj de historio, kiuj disigas la du ekleziojn, tiun de la Oriento kaj tiun de la Okcidento.
Depost la dektria jarcento nenio ŝanĝiĝis sur Atos. Neniu
nova ideo enpenetris. Monto Atos restis ekster la ĉefaj fluoj
de ideoj kaj ĝiaj organizo, ritoj kaj kutimoj solidiĝis. Monto
A tos fariĝis esprim aĵo de la ortodoksa eklezio. Ligita kun la
bizanca imperio, la eklezio dividis ĝian sorton kaj ĝian
malpliiĝon.
Oni diris — kaj mi estis preparita kredi tion — ke la monaĥoj de A tos konsideras homan scion senutila kaj eĉ danĝera
por kredo. Tio, sendube, estas la kaŭzo kial la librejoj de
la Sankta Monto estas konfidataj al analfabetoj kiuj ne povas esti infektataj de ili.
M onaĥo plenumas sian kredon plej bone plene akceptante
sian homan staton, en la limdaŭro de bona kaj simpla vivo.
Li ne okupas sin pri civilizo kaj la mondo de konstante ŝanĝanta penso. Li lim igas sin en la daŭro de la sindono al la
temp-honoritaj reguloj, kiujn li konas parkere kaj tiamaniere preparas sin por sia transa vojaĝo.
La nutraĵo en m onaĥejoj estas nek bona nek sufiĉa. Spite
de tio estas tre malmultaj malsanuloj en Atos. Dum la vintro
kelkaj malvarmumas aŭ ricevas gorĝdoloron, kaj unu aŭ du
el la monaĥoj kiuj laboras kiel terkulturistoj havas korsuferojn pro subnutro, sed por multaj el ili malsano estas ĝuste
senkulpigo por forlasi la monaĥejon kaj viziti siajn amikojn.
Ŝajnas al mi ke la malpeza dieto kun apenaŭ iom da viando estas ĝuste tio, kio certigas ilian bonsanon, speciale de
tiuj, kiuj sekvas vivo n liberan de fizikaj penoj. Salita fiŝo
estas ilia baza nutraĵo.
Profunde impresis min la mirinda scenejo, kiun la monaĥejoj prezentas, sed kiam mi konsideras la vivo n de ĉi tiuj
homoj, izolitaj unuj de la aliaj antaŭ la granda malpleno de
A tos komunumo, mi sentas nur malĝojon kaj la vivo n en
mondo de lim igita penso. Mi miris kiun influon M onto Atos
povas ankoraŭ havi je la ortodoksa mondo. Ĝi certe ankoraŭ forte influas Grekujon, sed ĉu estas eble por iu komunumo daŭre flankstari de progreso kaj de ĉiuj novaj ideoj?
G rekaj arnikoj konfesis, ke la v ivo de la monaĥoj sur Atos
ne ĉiam estas edifa. K elkaj el ili opiniis, ke la monaĥejoj

Ferenc Szilagyi 'f
D -ro F erenc Szilŭgyi, ĉef-red ak to ro de „N orda P rism o ” k aj aŭtoro
de p lu ra j tre k o n ataj lernolibroj kaj b e llite ra tu ra j verkoj, forpasis
— 7 2 -jara — la 1-an de decem bro 1967.
D enaske (1 feb. 1895, B udapest) hungaro, li loĝis de post la trid ek aj
ja ro j en Svedujo. P e r siaj trad u k o j kaj re d a k ta j laboroj li alp o rtis
al la in te rn acia publiko k u ltu rv a lo ro jn kiel de H ungarujo, tiel ank aŭ
de Svedujo: „Poem aro el H u n g arlan d o ” (1929), „La p e n tro a rto en la
m alnova H u n g aru jo ” (1932), „H ungara A ntologio” (kunlaboranto,
1933), „Sveda A ntologio” (same, 1934), „H um ora n o v elaro ” (de sveda
aŭ to ro H asse Z., 1944), „Sveda n o v elaro” (1950) kaj „Ni en S k an d in av io ” (1956).
L ia v ere in te rn acia re d a k ta agada kom enciĝis ĉe la senm orta
„ L ite ra tu ra M ondo”, ĉe k iu li estis k u n -re d ak to ro ekde 1931 ĝis ĝia
p o stm ilita m alapero. Li estis k u n lab o ran to an k aŭ de la „E nciklopedio
de E sp eran to ” (1933). S endependan publicadon li kom encis en 1943
p e r la u n u a el la k vin „R apsodioj” — v ariaj b e llite ra tu ra j kajeroj —
kiuj ap eris ĝis 1953. Sed jam en 1955 li povis fondi n ian plej sukcesan
k u ltu ra n revuon de post „ L iteratu ra M ondo” : „N orda P rism o ”, kaj
la ek v ilib ra varieco kaj alta kvalito, k iu jn ĝi d an k as al lia redaktado,
v iv ten is ĝin tr a ĉiuj aten d eb laj sortoŝanĝoj.
A kcenti tiel un u av ice la red ak to ro n Szilagyi ne signifas su b tak si
la v erk isto n Szilŭgyi. K iel o riginala novelisto (ekde „T ran s la fab eloceano” en 1931, tr a „La g ran d a av e n tu ro ”, 1945, kaj „ In te r sudo kaj
n o rd o ”, 1950, ĝis „Koko k rias jam !” en 1955) li ĝuis tia n reputacion,
k iu n a tu re elektigis lin kiel k u n -re d ak to ro n de la antologio „33 ra k o n to j” (1964). La u n ik an rom anon „Tiel okazis aŭ M istero m in o ra”
(1958) la recenzistoj ĝ en erale taksis m alpli alte, ol la literatu risto j.
Poezion li v erk is m alpli abu n d e („Dekdu p o eto j”, 1934).
K iel la sam landano Baghy, Szilagyi estis longe ak tiv a an k aŭ su r
la kam po lingva. L ern in te E speranton en 1924, li ja m en 1932
aperigis, sub la titolo „La sim pla E sp eran to ”, la p ro totipon de tiu
d in am ik a lernolibro, kiu poste aperis en 7 naciaj lingvoj. Sam stila
k u rso p o r progresintoj, „E llern u !”, sekvis en 1937. P ri liaj p u b lik aj
kursoj en H u n g aru jo kaj Svedujo, por kiuj li jam en 1932 uzis lu m bild o jn kiel helpilon, K alocsay iam skribis: „Li donis tiom da nova
spico al la C seh-m etodo ke p er tio estiĝis m em stara Szilagyi-m etodo”.
E n la organizita movado, Szilagyi estis i.a. sek retario de la Bela rta j K onkursoj de 1953 ĝis 1957 kaj m em bro de la L ingva K om itato,
poste A kadem io, de 1930 ĝis la m orto.
D -ro V. S ad ler

La Atomerao 25-jara
La atom erao kom enciĝis en Cikago. Sub la trib u n o de la u n iv e rsita ta sportejo, en kelo sen fenestroj, oni ekfunkciigis la 2 -an de
decem bro 1942 novan specon de fornego, „pilo”, stakon d a g ra fitblokoj, k o n stru ita n ĉirk aŭ provizo de uranio.
A n taŭ 25 ja ro j, pro fu n d e sek rete oni sta rtig is ĉi tiu n u n u an p rim itiv a n reak to ro n , kiu devis ekfunkciigi ĉenan reakcion. Tio estis la
celo. La splitiĝoj de la u ran io -k ern o j devis reagi u n u j al aliaj. Tion
d iris la teorio, surb aze de kiu la pilo estis k o n stru ita laŭ la indikoj
de la sciencisto E nrico F erm i, nask iĝ in ta en Italujo. Cu la realeco
respondos al la teorio, tion oni devis an k o raŭ atendi.
E fektive, ĉio okazis laŭ la planoj. La reak to ro funkciis kaj oni
povis ĝin estri. Tio m alferm is la vojon al m u ltaj eblecoj, an k aŭ al
tiu de bombo. La uzado de atom energio evoluis en du k o n traŭ a j
d ire k to j: la uzado por m ilitaj kaj la uzado p o r civilaj c e lo j. . . .
La p rim itiv a lab o rato rio sub la stadiono ne plu ekzistas. Oni m a lk o n stru is ĝin. E n p roksim a loko n u n troviĝas m onum ento. Tie la
2 -an de decem bro g ran d a nom bro da sciencistoj kaj ŝtatisto j el la
tu ta m ondo k unvenis por m em origa solenaĵo, post trita g a konferenco
p ri atom problem oj.

eble neniam povus regajni sian prosperon kaj do estus pli
bone konstrui vojon al Monto Atos kaj ŝanĝi ĝin al turista
vizitejo. Sed mi suspektas ke la greka menso estas tro profunde religia, ke tia transformo estus entreprenota. Oni trovas profundan respekton por la Sankta Monto inter la popolo, krom tio, preskaŭ ĉiu vilaĝano aŭ laboristo havas, aŭ
havis, amikon, kuzon aŭ fraton sur Monto Atos.
Dum mia restado tie mi sentis la specialan atmosferon de
ĉi tiu antaŭdestinita lando, konsekrita al religia v ivo dum
tiel rnultaj jarcentoj. Rigora leĝo malpermesas la eniron de
,,ĉiuj virinoj, ĉiuj inaj bestoj, eŭnukoj aŭ senbarbaj knaboj” .
La altiro ne venis nur de la beleco de la grandaj fortikaĵoj
kun multaj kolorriĉaj balkonoj, ĉirkauitaj de silentaj arbaroj kaj fontoj de malvarm eta akvo. Se viroj venis preĝi en
ĉi tiun lokon, kiam ekzistas same belaj lokoj sur la bordoj
de la Egea Maro, ĉu ne estis pro tio, ke ĉi tie oni spiras
specialan aeron miksitan kun saĝo kaj pieco?
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K o re k to j
je la k o tizlis to 1 9 6 8
(sur paĝo 332 de la nov. no. 1967)

Inter eiuj specoj de vizitantoj sendube la
ŝtelistoj estas la plej m alŝatataj. Tam en la
sorto alportas ankaŭ tiajn kaj la krim inala
kodo detale kaj science distingas diversajn
gradojn — laŭ m otivoj kaj rezultoj — de
ŝtelado. P ri tio oni devus demandi fakdelegiton pri juro, sed mi kiel n efakulo distingas
nur: sango fluis aŭ ne fluis, la ŝtelisto trovis
aŭ ne trovis ion, oni vidis aŭ ne vidis lin, la
polico trovos aŭ ne trovos lin. Tiel ankaŭ
dem andas min la geam ikoj al kiuj mi rakontas: ŝtelisto estis en nia domo! Tio ne
interesas vin? Pardonu, sed min ĝi treege interesas; ĝi estas ja la unua, unika fojo en
mia vivo ke mi ĝuis — tio ne estas la ĝusta
vorto — do, ke mi suferis tiun sperton. Mi
konfesas: sensaciaĵo ĝi ne estis, kaj nenio
aperos en la ĵurn aloj, ne fluis sango, la
ŝteliston neniu vidis kaj la polico verŝajne
ne trovos lin. Tam en estas rom antike em ocia
sento, kiam oni venas hejm en k a j . . . . do mi
scias, ke v i tam en estas kortuŝita pri la
sorto de via redaktoro, ĉu oni ŝtelis lian
A nglan Antologion aŭ lian Simpozion pri
-ataZ-ita.
Por ke vi povu vidi la situacion per policanaj aŭ detektivaj okuloj, mi volas unue
priskribi la cirkonstancojn. V i ja scias mian
adreson; Hasuda estas urbeto kun 27.000
loĝantoj (laŭ la polico ĉiuj honestaj homoj),
kaj Kuroham a estas apartenanta al ĝi v ilaĝeto, en distanco de 2 - 3 kilom etroj. En
Kuroham a troviĝas ankaŭ kelk aj nov-dom aroj, kie loĝas ĉefe iam aj Tokianoj. Tokio
estas ja urbego, kaj grundo ankoraŭ ne prikonstruita estas tre m ultekosta. T ial pli kaj
pli da homoj ekloĝas en ĉirkaŭaj urbetoj kaj
vilaĝoj. Ankaŭ mia edzino naskiĝis en Tokio,
k ie loĝas ŝia patrino kaj ŝiaj gefrato j. Sed nun
ni apartenas al tiuj k iu j ofte dum tage estas
for en Tokio kaj la domo restas ferm ita en
Kuroham a. Tiel okazis ankaŭ iun m erkredon
posttagm eze. Mia edzino foriris jam matene
kaj m i tagmeze. Kun lerteco akirita dum 14monata praktikado mi ferm is antaŭ foriro
ĉiujn pordojn, fenestrojn kaj lign ajn fenestrokovrilojn. En japana domo „fen estro”
ne havas la saman signifon kiel en eŭropstila domo. Oni same ĝuste povus nomi ĝin
pordo, ĉar kiam ĝi estas m alferm ita, vi facile
povas eniri kaj eliri. Krom tio la „fen estroj”
estas tiel grandaj kaj m ultaj, ke alm enaŭ ĉe
unu flanko la domo laŭ tuta longeco estas
m alferm ebla kaj enirebla. Kutim e, kaj ankaŭ
ĉe ni, tio estas la suda flanko rigardanta al
m algranda ĝardeno. Ni havas ankaŭ ĝardenan barilon el bam buaj stangetoj, sed ĝi
estas tiel m alalta, ke ankaŭ neatleto facile
transsaltus ĝin. Tial ni ne bezonas ŝlosi la
ĝardenpordon. Ankaŭ interne ni kutim e ne
ŝlosas pordojn. F akte nur du estas ŝloseblaj.
Mi ne povas diri kiom da ĉam broj estas en
nia domo. Laŭ ŝovo de pordoj tio povas
fariĝi kvin (krom necesejo kaj banejo) aŭ tri,
laŭ bezono aŭ plaĉo. Ĉ iukaze, ĉiujn fenestrojn kaj la plim ulton de la pordoj oni fermas glitŝove aŭ glittire, kaj poste „ŝlosas”
per diversspecaj rigliloj kaj ŝraubfiksiloj.
Ferm i la domon postulas vintre dek, kaj
som ere dudek m inutojn da m anipulado; dum
la m alvarm a sezono oni ja ne tiel m ulte
m alferm as la domon kiel somere.
Tiu m erkredo ne estis eksterordinara tago,
sed pro kuna vizito al iu oficejo ni ankaŭ
kune venis hejm en. La ĝardenpordo ne estis
same ferm ita kiel mi ferm is ĝin. Tio tamen
ne igis min suspekti pri ŝtelisto, ĉar la
prop an -gaso-liveristo prom esis ja alporti
novan botelegon kaj starigi ĝin laŭkutim e ĉe
la m alantaŭa flan ko de la domo. La ĉefa
dompordo estis norm ale ŝlosita; en la vestiblo kaj en la stovejo nenio rim arkinda.

10

Jugoslavio
La ĝusta abonkotizo estas 30 NDin. Plue,
lau aranĝo inter S-ino Lapenna kaj S-ro
Mizerit, ciujn pagojn por La P raktiko kolektos la cefdelegito S-ino E. Lapenna.

Svedujo
La ĝusta abonkotizo estas 21 sv.kr. Plue,
pagojn oni sendu ne al la specialkonto, sed,
kiel ĝis nun, al Eldonas Societo Esperanto,
Fack, Malmo-7.

M em origa
glum arko
B ruligin te la petrolforneton mi ekiris al la
kvarkolora
dorm ocam bro por ŝanĝi la vestojn. Japana
por la
dorm ocam bro m alsim ilas al eŭropa. Enirante
vi ne vidas litojn, sed rim arkas, ke la planko
estas tegita per p ale-flava junkoplektaĵo.
J A R O DE
La ntajo kun m atracoj troviĝas en m ursr£?P „ fermita per glitpordoj. Antaŭ
enH O M A J RA JTO J
litigo” oni elprenas la litaĵon kaj sternas
gin sur la junkoplankon. La dormado estas
1968
same bona aŭ m albona kiel en eŭropa lito.
A v an ta ĝo estas, ke ĉe tertrem o oni ne povas
Prezo: 0,50 gld (10 steloj) p o rlO m a rk o j.
elfali. Krom e, oni povas uzi dum tage la
Eldono de UEA.
ĉam bron alicele. Ni metis en la ĉambron unu
komodon kaj unu vestoŝrankon kaj tial mi
iris tien por ŝanĝi la vestojn. K aj jen la
surprizo: la ŝranko m alferm ita, vestoj sur la
L in g v o p ro b le m o m o rtd a n ĝ e ra
planko, la tirkestoj de la komodo sur la
planko, tolaĵoj, kimonoj,, gantoj, ŝtrum poj
IJirektisto pereis pro miskompreno
kaj trikvestoj fiaose disĵetitaj. „Joŝiko” , mi
vokas, „ŝtelisto estis ĉi tie!” Nun ni rigardas
/vntau lom da tempo, sur la Hinda Oceano,
ankoraŭfoje la malordon kaj decidas nenion
pereis jugoslava ŝipo Trebinje. N ederlanda
tuŝi ĝis^ venos la polico. Poste ni rigardas
sipo Schiekerk estis en la proksim eco kaj
..ŝian” ĉambron, kiu estas apude. Tie tro9nis helpon por savi la m aristojn de Treviĝas ŝia skribotablo kiu samtempe servas
binje. Tiuj eniris la savboatojn.
kiel kosm etika konservejo. Ankaŭ tie ĉiuj
c ^r b nu ei la m aristoj falis el savboato,
tirkestoj m alferm itaj kaj — unu fenestro
direktisto B rouw er de Schiekerk saltis de la
frakasita. De tie do envenis kaj eliris la
sipo en la akvon kun savoŝnuro por savi lin.
stelisto. Nun mia edzino prem os la butonon
'5 ° ,rot!w er kriis al ĉina m aristo kiu m anide la alarm -sonorilo. Jes, ni havas alarm P ns la snuron iom plilongigi ĝin. La ĉina
sonorilon kun sam tem pe fu n kcian ta ruĝa
an sto m iskom prenis lin kaj ne plilongigis,
lam po por vo ki helpon de najbaroj kaj tim igi
sed detranĉis la ŝnuron.
rabistojn. Ankaŭ niaj n ajbaroj havas tian
T 8 ,m aristo de Trebinje, kiu estis la plej
avertilon. Dum mia edzino nun vigle babilis
ga el la sipanaro, estis tam en savita. S-ro
kun la najbarino, mi rigardis fine en „m ian ”
B rouw er m alaperis en la ondoj.
ĉam bron. En ĝi troviĝas skribotablo, m ultaj
libroj kaj gazetoj. Ankaŭ en ĝi estis granda
malordo, sed — konfidence dirite — mi ne
plu scias, ĉu tiun m alordon kaŭzis la ŝtelisto
aŭ mi mem. Tial mi kom encis ordigadi, por
mantelo, car surplanke kuŝis m alnovaj tram ke la polico poste ne trovu tian malordon.
kartoj el Roterdamo, vizitkartoj de jam
K om preneble mi scivolis, ĉu la ŝtelisto ion
onge forgesitaj renkon titoj, k elk aj respondforprenis. Miaj libroj ja estis jam antaŭe en
uponoj internaciaj. T iujn mi intencis ŝanĝi
bona ordo kaj tiel mi tuj vidis, ke m ankas
ontrau poŝtm arkoj ĉe la Kuroham a poŝtnek la Sankta Biblio, nek la Rabistoj de
oticejo, sed tie oni ne akceptis ilin. Ne m irige
ŝ ille r ’. E1 tio mi konkludis, ke la ŝtelisto
a ’v ankaŭ la ŝtelisto rifuzis ŝteli ilin.
estas nek kristano, nek esperantisto. Sed ĉu
nkau nescio havas avantaĝon, mi pensis.
li trovis m ian m on er-kolekton? Mi serĉis kaj
e ia stelisto ne forprenis fotilon kuŝantan
serĉis, nenion trovis. Bedaŭrinde mi jam de
sim ple sub la m atena ĵurnalo, estas nura
tre longa tempo ne havis okazon ĝue rigard i
malbonsanco por li. Tam en ni havis longan
m ian kolekton kaj tial ne plu sciis en kiu
is on de perditaj objektoj, ĉefe pro miaj
skatolo kaj en kiu angulo mi konservis ĝin.
HnJ-ii r° J , d iorn P °st iom mi kom encas
Mia edzino revenis kun novaĵo: La polico
ĉam hrCUJ a / tel,St° efektive estis en mia
estas tre okupita ĉar jam antaŭ ni tri fam ini
dT ° X e serĉas kaj serĉas- kaĴ Jen,
lioj —- ĉiuj en Kuroham a — telefonis, ke
en la plej m alantaua, m alsupra, m altrovebla
ilia domo dum foresto estis priŝtelita. Post
T ™
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unu horo la polico tam en venis; unu civile
edzino kuragigas kaj komencas serĉi kai
vestita, alia uniform ita. La uniform ito havis
serci L a listo de ŝtelitaĵoj ŝrum pas al du,
ian m edikam entan keston kaj komencis
tri objektoj kaj kiu scias, eble ankaŭ ili
serĉi je fingroprem oj. Vane; la ŝtelisto uzis
tam retroviĝos — sen polico. K iel ŝtelisto
gantojn. Dum e la alia diligente rigardis,
povus trovi ion kion eĉ la posedanto ne
notis, dem andis; ho, fariĝis longa protokolo.
trovas?
Ne sen rideto mi vidis, ke la ŝtelisto estis
W. Sch.

Bertrand Russell
L a 90-jara b rita filozofo B ertran d R ussell
publikigis sian aŭtobiografion, kiu ĵetas
novan lum on sur la personecon de tiu ĉi
m u ltflan k a homo, gajnin to de la literatu ra
N obelprem io 1950, portanto de la b rita O rdeno de M erito kaj granda pacifisto.
T ri pasioj gvidis lian vivon: la sopiro al
amo, la avido je scio kaj la kom pato pro la
suferoj de la hom aro.
K ie l m atem atikisto, filozofo kaj adepto de
progresem aj sociaj ideoj, R ussell havis fo rtan influon dum la unua duono de nia ja r cento. K u n adm irinda o b jek tiveco kaj sincereco li rakon tas pri sia vivo.
In telektan honestecon, econ kiu n li abunde trovis en C am b rid ge kaj m encias kun
aprezo, li ankaŭ m em gran d sk ale m ontras.
A p erte li rekonas siajn erarojn , in telek ta jn
kaj aliajn. K iam , ekz. li rakon tas k iel li k ritikis sian unuan edzinon, li ne forgesas a ldoni, ke tiun ĉi k ritik o n tro m ulte stim ulis
klopodo, p ra vigi sin mem.
Russell devenis el fam a an g la fam ilio. L iaj
gepatroj m ortis fru e kaj edukis lin parencoj
tre konven ciem aj. P ro tio li estis d evigita
k iel jun ulo kaŝi antaŭ ĉiuj siajn pensojn,
nome siajn ideojn pri la kristanism o, kiun
li forlasis en sia ju n aĝo post longa racia
dubo.
Russell, kiu pasigis siajn fru a jn ja ro jn soleca, kun libroj kaj la naturo, trovis en
C am b rid ge la spiritan klim aton en kiu li
sentis sin hejm e. R egis etoso de senlim a disk u tlibereco inter la studentoj kaj la in telek ta elito tuj akceptis lin en sia mezo.
L a parencoj de R ussell forte kontraŭis lian
edziĝon al virino, kiu im presis lin pro sia
beleco k aj progresem aj ideoj, sed kiu ne
apartenis al la supera klaso. P or tim igi lin,
la parencoj sugestis ke eb le iliaj infanoj povus fa riĝ i nenorm alaj. K iam R u ssell tiam
decidis ne h avi infanojn, tio ankoraŭ duobligis la abom enon de la parencoj.
R ussell m ulte vo ja ĝ is en Eŭropo kaj U sono kaj ĉiam okupiĝis pri p o litik aj-so ciaj
dem andoj. En G erm an u jo li studis ekonomion kaj tie ekin teresiĝis pri la social-d em okratio.
G randan signifon havis por li la m atem atiko. A n taŭ lia k va rd e k a jaro la m atem atiko
estis la ĉefa kam po de lia interesiĝo kaj fon to de feliĉo. A llo g is lin la perfekteco, la
„m alvarm a severa beleco” de la m atem atiko.
Jam fru e li k on vertiĝis al pacifism o, al
kio li ĵetis sin forte kaj sentim e. L i agis por
rezisto je soldatservo dum la unua m ondm ilito kaj fine li estis kondam nita je m alliberejo dum ses m onatoj. En la m allib erejo
li ve rk is sian libron E nkonduko al M atem atika Filozofio. P li fru e li jam estis verk in ta
la Principia M athem atica, kio estis epokfara
verk o por la bazoj de la nova m atem atiko.
L a k araktero de R u ssell im presas k iel
en ergia kaj im pulsiva, m algraŭ subtono de
pesimismo.
En siaj n e-filo zofiaj verk o j R u ssell m ontras profundan interesiĝon pri sociaj, po litikaj kaj edukaj problem oj. O b je k tive kaj ne
sen ironio il analizas la hodiaŭajn p o litikajn
kaj sociajn streĉojn; li atendas de su p ernacia m ondregistaro, — tiel forta ke, se necese, ĝi povas devigi al obeo, — planadon de
investado kaj justan distribuon de m aterialoj, por ev iti la k atastro fa jn m ilitajn kon flik to jn de nacioj celantaj nur propran intereson.

Konfesi aŭtomobile
En S yd n ey, A ŭstralio, oni konstruos k atolikan p reĝejon kun k on fesejoj, k iu jn aŭtom obilistoj povos en vetu ri laŭ la ekzem plo de
sam sistem aj kin ejoj. P er butonoj la pastro
povos esti avertita, ke pekulo alveturis.

„S ciu , infanoj, ni estas elektita popolo, kaj nia Diino nomiĝas M intz."

L a striom uso kun sia zebrosim ila felo ne
estas natura hazardaĵo, sed eksterord inare
rim arkin d a laboratoria produkto. L a plej
m iriga eĉ ne estas tiuj naŭ nigraj k aj ok
blan kaj strioj laŭ larĝaj, k va n k a m ili estas
pli ol ku riozaj. Sed pli stranga ankoraŭ estas
la genealogia tabelo de la striom uso: la artefa rita besto h avas k vin gepatrojn, kio okazis
evid en te ne sen hom a interveno.
L a eksperim enton fa ris D -in o B eatrice
M intz en P hiladelph ia, Usono. Jen k ie l ŝi
faris sian krean laboron:
Ŝi parigis du n ig ra jn m usojn k aj ankaŭ du
b lan kajn . Ĉe am baŭ m uspatrinoj ŝi forigis la
ovon kiam ĝi enhavis nur eb le ok ĉelojn. Ŝi
forigis la m em branon de la ĉeloj, k iu j tiam
povis libere m iksiĝi.
Ĉi tiun m iksaĵon ŝi m etis en la uteron de
kvin a muso, kiu troviĝis en stato de pseŭdogravedeco pro pariĝo kun sterila virm uso.
ĉ io cetera evolu is glate. L a trom pita m uspatrino senpene naskis la idojn de k v a r aliaj
m usoj, je kio ŝi eble m iris pri la stranga aspekto de k elk aj el siaj infanoj. Post ĉi tiu
unua en 1965, D -ino Mintz kreis ankoraŭ
k vin ce n t p liajn tiajn striom usojn. L a bestoj
bonege prosperis kaj m em zorgis pri posteu laro de pli ol 25.000 ekzem pleroj.
K om preneble, D -ino M intz faris siajn eksperim entojn ne pro ŝerco. ŝ i klopodas ekscii

iom pli pri la m aniero, laŭ kiu el unu fek u n d igita ovoĉelo per ĉiam pli daŭranta d iv idiĝo estiĝas la m iliardoj da ĉeloj, kiuj kune
form as homon aŭ beston. M algraŭ la kom una deveno tiuj ĉeloj m ontras m ilojn da diferen coj: haŭtoĉeloj, hepatoĉeloj, ostoĉeloj
ktp., kiuj tam en ĉiuj — kun la escepto de la
generoĉeloj — havas la kom unan econ, ke
ili estas provizitaj de la sam a kolekto de
genoj.
E vidente, tiuj genoj havas la instrukcion
distingiĝi en unu aŭ alia senco. D evas ekzisti
iuspeca skem o por la kielo, kiam o kaj kieo
de tiu ĉi ĉeldiferenciĝo.
D -ino M intz klopodas per sia kurioza bredado ekscii iom pli pri tiu skem o. La ligo
kun kancero estas evidenta: tie io m isas en
la skem o de ĉeld ivid iĝo kaj ju pli oni scias
pri la okazaĵoj en ĉelo, des pli k reskas la
ŝanco, ke oni iel povos tion in flu i. In flui,
ekzem ple, por k on traŭ b atali kanceron, k v a n kam tio ŝajnas ankoraŭ m alproksim a. C erte
la vo jo estos ankoraŭ tre longa.
D -ino M intz nun iom ete progresis rila te la
esploron de la vojo, kiu kondukas de la
ovoĉelo kaj unu d ifinita geno kiu estas ligita
al la haŭtkoloro, al la tuta k olek to de ĉeloj,
kiuj ĉe dekstra kaj m ald ekstra flan k oj de la
muso donas d ifinitan koloron al d ifinitaj
partoj.
Sed enigm o restas, ekzem ple, k ial tiuj
m iksitaj ĉeloj de la a rte fa rita ovo tam en e fikas je regu la zebrodesegno. Estus ja ankaŭ
eble, ke la muso estus ricevin ta senordajn
m akulojn. Eĉ sur tiu ĉi parteto de grandega
esplorkam po troviĝas ankoraŭ su fiĉe da
enigm oj por laborigi D -inon M intz kaj ŝiajn
kolegojn dum m ultaj jaroj.

Anĝeloj
A nĝelo estas flugilhava, virseksa, senmorta
kaj parolas hebree. Lia ĉefa okupo estas
servi Dion, sed li helpas ankaŭ homojn por
elturniĝi el m alfacilaĵoj, rolante kiel gardisto,
konsilisto, gvidisto, juĝisto, interpretisto,
kuiristo, konsolanto, klariganto, edziĝperanto
kaj tombofosanto.
A1 tiuj ĉi konkludoj venis usona poeto kaj
profesoro,
D -ro
G ustav
Davidson, pristudinte pli ol trim il anĝelojn el la literaturo.
Ĉ iu jn ĉi anĝelojn li ku nigis en „A n ĝ e lgvid ilo”, libro de 387 paĝoj.
Davidson kom encis kolekti anĝelojn por
literatu re distri sin. Cu li mem iom post iom
ekkredis je ili? Ŝajnas al mi, li diris, ke se
sufiĉe da homoj kredas je anĝeloj, ja ekzistas
anĝeloj. Ni kreas kion ni k r e d a s .. ..

„Unue tiuj sciencistoj difektas miajn flugilojn per raketoj, kaj poste ili diras, ke mi
tute ne ekzistas!”
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Merito

Konsolo

Dum forperm eso iu kaporalo lasis kreski
al si belan barbon. B aldaŭ li devos reiri al
la kazerno kaj, ve, forrazi tiun imponan
ateston de vireco. Tial li petskribis al la
kapitano, ke li bonvolu perm esi al li portadon de barbo pro m ultjaraj deĵoraj m eritoj.
K orprem e li atendis la respondon kaj tiu
baldaŭ venis: „Paragrafo 17 de la Disciplina
Regularo m alperm esas portadon de barbo
dum deĵoro. Sed pro viaj m eritoj v i povas
porti ĝin ekster deĵoro.”

Efektive kolera
Juna edzino: „Hieraŭ, anstataŭ la skatolo
aven floka trafis en m iajn m anojn erare la
skatolo sapofloka, kaj mi kuiris supon por
Leopoldo.”
Bopatrino: „K aj kion faris mia kara filo?”
Juna edzino: „Ho, li fariĝis nebrideble
kolera, li efe k tive ŝaŭm is!”

La kompatinduloj
L a m inistra moŝto pri p u b lika instruado
en neevoluinta lando bonvolis fari inspektan
rondvojaĝon tra la kam paro. Proksim e de
granda vilaĝo lia aŭtom obilo difektiĝis kaj
svarm e alkuris la vilaĝanoj por ĝui la
sp ektaklon kaj adm iri la u rbajn vestojn de
la em inenta sinjoro. ’K ia perdo de laborhoroj por ili’ — pensis la m inistro — 'sed
mi donos al ili edifan lecionon’. K aj li komencis oratori pri la granda valoro de la
laboro, pri la progresoj en aliaj landoj kaj
konkludis: „Eksterlandaj laboristoj diligente
laboras de frua mateno ĝis m alfrua vespero,
ĉu tio ne pensigas vin ? ” — Pensiga silento.
G is unu m alespere ekkriis: „Jes, sed al tiuj
kom patindaj laboristoj ni m alfacile povas
helpi!”

Unua aktoro: „M ia talento estas mia sola
havaĵo.”
Dua aktoro: „N e m alkuraĝiĝu, m alriĉeco
ne estas hontinda.”

Bonaj amikinoj
„Facile mi estas kortuŝita,” diris Ursula
al sia amikino, „kaj hieraŭ blindulo petegis
pri almozo tiel sincere, ke mi preskaŭ lasis
persvadi min — sed ekzistas ja tiel m ultaj
sim u lan toj. . . . ” — demande ŝi rigardis sian
am ikinon — „tam en mi donis al li dolaron.”
„K ion li do diris,” scivolis la aŭskultantino.
„L i kom encis tiel: „B ela fraŭlino, m i . . . ”
— „Bone, bone,” interrom pis la am ikino, „vi
estus povinta doni al li du dolarojn.”

Egoismo
Turisto: „Sinjoro gvidisto, mi kom prenas
ke tie ĉi estas la loko kie m ultaj senesperuloj saltas en la abismon. Sed, ĉu tio
neniam igis vin program i alian vojon kun
la ekskursantoj?”
G vidisto: „A bsolute ne, oni ja antaŭpagas m in!”

Tute vane
K om ercisto P agstop rakontas al kolego:
„Im agu, pasintan nokton mi sonĝis, ke la
morto vizitis min en mia kontoro. Mi estis
ve re te ru rita.” — „K a j kion v i diris al li? ”
— „Nu, kiel kutim e, mi petis, ke li venu je
la 1-a de la sekvonta monato. K aj nun mi
timas, ke tiel okazos.” — „N e tim u,” konsolas la kolego, „certe ankaŭ li scias, ke tiam
li venus tute van e.”

Sen vortoj
•

l

Bone, bone; nun ni atendu, en kiom da
lingvoj li scias „naĝi” !

★
Jes, dank’ al Tibor! Mi lernis per lia fama
VID-AŬD-PALPA METODO . . .

BAMAM
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Kolektis kaj tradukis A. Szijarto

Merlo povas mem logi katon

„Ĉu vi volas diri, ke vi intence truigis la ŝipon?”

„Estonte ankaŭ mi portos la verdan stelon . . .”

Kiam kato kaptas birdon, la homo koleras
je ĝi. Sed, malprave. Ja la kato agas nur laŭ
sia naturo. Krome, se la birdo estas merlo,
eble ĝi kulpis mem.
Tiun eblecon malkovris la germana ornitologo Tretzel per interesa sperto. Li veturis
per sia aŭtomobilo tra iu trankvila urbokvartalo kaj aŭdis la fajfon de merlo. La
signalo sonis tiel „homa” , ke lia unua penso
estis pri imitaĵo.
Havante kun si magnetofonon, li tuj surbendigis la sonojn de la merlo.
Veturante pluen, li rimarkis ke ankaŭ aliaj
merloj en la proksimeco fajfas melodieton
similantan al tiu de la unua merlo, sed la
„homa” elemento fariĝis des pli malforta, ju
pli li malproksimiĝis de la loko, kie li aŭdis
la unuan rimarkindan signalon.
Estas konate, ke kelkaj birdoj kapablas
trompe precize imiti homan fajfadon. Konata estas la kazo, en kiu hundoj de ŝafistoj
reagas je la fajfado de hirundoj, kiuj kapablas tre nature imiti la sonojn per kiuj la
ŝafistoj kutimas voki siajn hundojn.
Tial Tretzel ekserĉis la fonton de la rimarkinda signalo. Ĉirkaŭ la loko kie li unue
aŭdis ĝin, li demandis la homojn ĉu ili konas
personon en la proksimeco, kiu kutimas en
difinita maniero fajfi al besto aŭ familiano.
Tiamaniere li trovis la ĝustan personon. Li
aŭdigis al li la sonbendon. La homo apenaŭ
kredis siajn orelojn kaj unue pensis, ke li
aŭdas sin mem: la bendo aŭdigis la fajfsignalon, per kiu li kutimas hejmen voki sian
katon. Efektive, li rimarkis ke lastatempe la
kato plurfoje venis hejmen nevokite de sia
mastro.
Evidente, en tiuj kazoj la kato komprenis
la fajfadon de la merlo kiel tiun de sia mastro.
Tretzei science analizis la fajfadon de la
merlo kaj tiun de la sinjoro kaj konstatis ke
estas miriga simileco. Sed la merlo transponis la signalon unu kvinton pli alten ol estis
tiu de la homo. Krome, la merlo ornamis ĝin
per longa tono, kiu finiĝis en glisando.
Montriĝis plue, ke la signalon transprenas
aliaj merloj. Plej proksime al la loĝejo de
la katposedanto la simileco estas la plej
granda. Pli malproksimen la „homa” elemento en la merla fajfado malpliiĝas.

Mi diris: Alportu la Praktikon . . . ho jes,
mi devas unue iri al la poŝtejo kaj pagi la
abonon!

Tiuj okulvitroj estas distingilo inter viro kaj virino, aŭ inter
esperantisto kaj neesperantisto; ĉu ni demandu?

„Mi neniam fajfas vin, kiam vi devas iri
al la lernejo, knabaĉo!”
„Do, estis merlo . . .”
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A1 tlu venis
C1 k n4?
jcv°rten
o el la ju n ia n u mero
golvoiig mKelkaj
e ra ris en la
an gulo naĝe - elatero - aceta kaj m etis naĝi - eladero - acida, sed
la p h m u lto solvis g uste k iel sube:

V ian solvon sen d u al: W ilh.elm S ch m id , 4537 K uroham a , H asuda,
S a ita m a -k e n , Japanujo.

G
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6 7 8 - a konkurso
KIRLOENIGMO

A L A N T E R I
M O C IIĜ U S
A Ĝ E flo B lL
L A T E R 0Ha
9 N A T O |A M

l a t H aH tra
o m a r H lien
gB r e g i o n o
IZ O T E R M O J
La loto elektis — in te r la ĝu staj solvoj — por la
Unua premio = 24 steloj
S -ron P. Viry, M alzeville, F rancujo;
Dua premio = 20 steloj
D -ron S alv ato re Fiorentin, P adova, Italu jo ;
Tria premio = 16 stcloj
S -ron W. von der Ley, D achau, G erm an u jo Okc.
m ^ n d o n T l a 03 b° nV° lu elek ti el la llsto su r Paĝ° 220 kaj d irek ti sian
LIBROSERVO de U.E.A.
N ieuw e Binnenw eg 176, R otterdam -2, N ederlando.

Akademio decidis pri ĝusta -ata/-ita
Laŭ oficiala kom unikaĵo de la A kadem io

C irkaŭ la nom broj en sk rib u laŭ movo de horloĝm ontriloj 17
k v in literajn v o rtojn p ri la subaj signifoj. K omencoj de la vortoj
estas signitaj. L iteroj ĉirkaŭ la mezo donos 17-literan aldonan
solvon.
HELPVORTOJ:
1. Iam a loĝanto de la hodiaŭa H ispanio — 2. E piteto k a ra k te rizan ta supraĵon, kies ĉiuj punktoj estas proksim um e ĉe sam a
nivelo, p rez en ta n tan nek kavaĵojn, nek elsta ra ĵo jn — 3. Ŝ tata
in stitu to aŭ p riv ata firm o por financaj operacioj — 4. Bela ra n ĝ ita arb a re to en parko. — 5. Tem po dum kiu la suno estas
sub horizonto kaj ne lum igas al ni — 6. M alpeza d u m asta velŝipo — 7. Nomo de diversaj fruktoj kun m alm ola ligneca ŝelo
nom ita endokarpo — 8. Sovaĝa eŭropa bovino — 9. P rezen tan ta
tia jn kolorojn, kiuj ŝanĝiĝas laŭ la pozicio de la observ an to — 10.
M em bro de la H itlera nacisocialism a partio — 11. M asonita fajru jo
por baki panon, fandi m etalojn, aŭ por aliaj celoj — 12. T re facile
v ap o riĝ an ta fluaĵo, d evenanta de efiko de acido su r alkoholo _
13. K onstitucia ra jto de ŝta te stro fo rĵeti provizore aŭ definitive
decidon de p arlam en to — 14. A kvo gute te re n d efa lan ta de la
d ensiĝintaj nubovaporoj — 15. T eologo-juristo, kies rolo estas
in te rp re ti la K oranon kaj la Sunaon kaj postuli la plenum adon
de la religiaj aŭ ju ra j ordonoj en ten a taj en tiuj libroj — 16.
Mezono kun m aso in te r 200-oble kaj 220-oble pli g ran d a ol tiu
elek tro n o — 17. Mola fibreca substanco, tro v iĝ an ta sub la haŭto
de la anim aloj.

„EDULO”
kaj kom pletigas la rezulton de la voĉdono fa rita de la A kadem io
en Ju lio 1965 p ri la senco de la pasivaj participoj en la Fundam ento.
Cia eblo de dusenceco en la uzo de tiuj participoj estas do forigita
per ĉi tiu decido kaj la Akademio esperas, ke la aŭtoroj de lernolibroj
de nun konsideros la ĉisuprajn modelajn frazojn nur en la senco
aprobita.
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deP FaU n a ^ v J F m S ? E speranto-A socio (DEB) „solvi la problem on
tato de UEA k ie l h?°'1 l a V Z am enhof”, kaj de la u n u an im a K om itato de UEA „kiel eble plej b ald aŭ ” difini tiu n solvon;

(estos -ata) 1.

Ni g aran tias, ke la domoj d e tru ita j dum la m ilito
k v to j
1 Cn 197° ” = d0 la g ara n tian to j estos
1970

k ™ “ “ s ka)

b) n u r se en la d aŭro de 1970 oni finos la rek o n stru a (estos -ita) 2. ^ p r o m e s a s , ke m ia ŝuldo estos pagita la 9-an de
a) la ŝuldanto senŝuldiĝos la 9-an de Majo;
b) la suldanto senŝuldiĝos plej m a lfru e la 8-an de Majo.
(estis -ata) 3. 7 ^ i asertas ke la aŭtom obilo de s-ro X estis efektive
rip a ra ta la lastan sem ajnon =
■’ n * p S o n dS “, S 0o’
e ' ekUv" »k “ » « “
>»
b) la lastan sem ajnon oni efektive finis la riparadon.
(estis -ita) 4. „V ia, propono estis unu an im e

ak cep tita

la

3-an

de

a) oni akceptis la proponon la 3-an de Ju n io ;
b) oni akceptis la proponon an taŭ la 3-a de Ju n io
la A kader? io’ P !r 26 VOĈ°Ĵ el 31 voĉdonintoj (kaj 6 krom ai b lankai
a)°Cestas ^ n f o r m a a l ^ I a ^ t r ^ f ' r ""
61 Uuj frazoj
la se^co
a) estas kontorma al la tradicia lingvouzo de Zamenhof kai ke ĉia
ahspeca in te rp re to estas neoficiala. Tiu decido cetere n u r konfirm as
( daŭ rig o )

iĉ a

ntcdcjr&nclci ^ & r a k t ik o
s

\

La legendo pri la
fulmo
___________ _______________ <

Estis iam kompatinda indiana knabo
kies patro, granda ĉefo, estis mortigita
en batalo, kaj kies patrino estis forportita de la malamikoj.
„N i ne forportu la knabeton,” diris la
malamiko, ,,ĉar li povus maturiĝi kaj
venĝi la rnorton de la patro.”
Do, kiam la vilaĝo estis forbruligita
kaj la maizo piedpremita, la knabo estis forlasita sen m anĝajo aŭ ŝirmejo;
kaj la malam iko foriris laŭ la valo, portante kun si la patrinon de la knabeto
kaj ĉiujn liajn fratinojn kiel sklavinojn
al siaj domoj.
Dum la tuta tago la knabeto marŝis
inter la forbruligitaj tendoj, trovante
tie ĉi kaj tie m aizkernojn kiujn li varmigis kaj manĝis por ne malsatmorti;
sed kiam nokto venis li estis tre laca
kaj eniris la arbaron por havi rifuĝon.
Jam la lupoj sciis, ke la vilaĝo forbrulis kaj ke la loĝantoj foriris; do ili
eniris la arbaron por serĉi nutrajon. Ili
diris: ,,Estas neniu nun por observi kaj
mortpafi nin per siaj rapidaj sagoj.”
Apenaŭ la knabo kuŝiĝis por dormi
kiam apud lia kapo li aŭdis la muĝon
de ursoj kaj la blekon de m alsataj lupoj. Li ekstaris kaj penis kuri; sed la
vulpoj estis ĉie ĉirkaŭ li, kaj jam li
povis vidi iliajn flam antajn okulojn.
Nu, la knabeto estis brava kaj vigla;
li povis kuri kiel cervo kaj grimpi kiel
kato. Do, salte li kuris al alta, rekta
pino, ĉirkaŭprem is ĝin, kaj antaŭ ol la
plej rapida vulpo povis atingi lin, li
estis alte en la protektantaj branĉoj de
la arbo. Tiam la pinbranĉoj flustris
mallaŭte al li, kaj petis lin envolvi sin
inter ili kaj ekdormi. La trunko, rekta
kaj forta, servis al li kiel dorso, kaj la
etaj pintufoj sternis sin super li por
teni lin varma, kaj la m aldikaj branĉoj
tenis lin.
Sed dum la nokto, voĉo el la ĉielo
parolis al li. Estis la voĉo de bona spirito, kaj ĝi diris al la infano: ,,Mi kompatas al vi, eta knabo; kaj mi venas por
porti vin en la supran aeron. Tie vi
neniam malsatos nek estos malvarma,
kaj kruelaj sovaĝaj bestoj ne povos
manĝi vin kiam venos nokto."

Tiam la infano sentis sin levita alten
super la arboj de la arbaro. Super la
lando ili rapidis, pli kaj pli alten, kaj
direkte al la brilantaj steloj.
Tiam estis metitaj en la manoj de la
infano dek-du arĝentaj sagoj kaj la
bona spirito diris: ,,Iru nun al la norda
ĉielo, kie la kruelaj spiritoj loĝas. Per
tiuj sagoj mortigŭ la ĉefon inter ili. Ĵetu lin trans la rando de la tero en la
grandan oceanon ĉirkaŭ ni. La bonaj
spiritoj ĝojos; ĉar tiuj en la norda ĉielo
cfte alportas malbonon al ni."

Fine la infano levis la lastan sagon.
Zorge li tenis ĝin, kaj lerte li tiris la
ŝnuron. Rekte al la koro de la spirito li
sendis ĝin; sed bedaŭrinde, apenaŭ ĝi
flugis duonon de la vojo, la spirito
transformis sin en grandegan monton
kaj staris nigra kaj severa kontraŭ la
norda ĉielo.
Kontraŭ la rokan montoflankon la
sago trafis, kaj falis disrompita en la
muĝantajn akvojn.
,,Kaj nun,” kriegis voĉo el la nordo,
,,vi forpafis ĉiujn sagojn. Dek-du vi pafis trans la ĉielon al la potencaj spiritoj. Toleru nun vian punon,- ĉar la kolero de la spiritoj estas sur vi. Por ĉiam
same kiel viaj sagoj, vi ekfulm os kaj
brilos, kaj vin jetos trans la ĉielojn.
La homoj sur la tero timos vin, kaj kien
ajn vi iros, vi portos detruon.
Tiam ektondris. La infano estis portita alten inter la nuboj. La norda vento
kriegis, kaj ĵetis lin trans la ĉielon,
lasante post si strion de brulanta fajro.
,,Estas la izola fulm o,” diras la Ruĝaj
Infanoj kiam ili vidas la fajron inter la
nuboj; ,,la blua fulmo, en kiun iam
knabeto estis ŝanĝita de kruelaj spiritoj de la norda ĉielo .”
El „Legendoj de la Ruĝaj Infanoj” de
Mara L. Pratt tradukis Lehman Wendell

ANONCETOJ
Tarifo: 2 vortoj jc 1 Stelo,
minimumc 12 Stcloj.

„Kaj nun vi forpaĵis ĉiujn sagojn . .

Do, la infano prenis la sagojn kaj
ekiris al la norda ĉielo kie la spiritoj
loĝis; kaj tie li trovis ilin grandnombraj, kurantaj tien kai reen tra la ĉielo.
Lerte li streĉis la arkon dum li zorge
celis.
Unu, du, tri sagojn li sendis trans la
grandajn neĝkampojn. Kvar, kvin, ses;
sed ankoraŭ li trafis eĉ ne unu spiriton.
Sep, ok, naŭ; estis tre strange. Dek,
dek-unu — restis nur unu sago; ĉar
kiel fulmo, la spiritoj, akreokulaj kaj
viglaj, kiam ili vidis la sagojn alveni,
ili supren saltis en la aeron, aŭ sin
m allevis sub la stranga ĉiela linio kiun
homo, eĉ se li vojaĝus tage kaj nokte,
neniam povus atingi.

NI ARANŬAS LETERVESPERON dum
Marto 1968. Ni respondos al ĉiuj. Adreso:
S-ro Gaudeau, 13 rue des Amandiers, F-91Savigny-sur-Orge (Francujo).
KULTURA KOOPERATIVO de Esperantistoj nin informis ke la radistacio ,,Jornal
do Brasil”, en la populara fako „Pergunte ao
Joao” (Demandu al Johano), de antaŭ sep
jaroj disvastigas Esperanton tra la tuta lando. La kreinto de la programo indas ricevi
kuraĝigajn salutkartojn el la tutmonda esperantistaro.
Adreso: S-ro Joao Evangelista, Radio Jornal de Brasil, Av. Rio Branco 110, Rio de
Janeiro, Brazilo.
LAU INFORMO de Kultura Kooperativo
de Esperantistoj, en Rio de Janeiro, la federacia deputito Arnaldo Nogueira petis al la
Ministerio pri Edukado, en la 23a de novembro, oficialan informon rilate al la E-instruado en la brazilaj lernejoj. Oni petegas urĝe
sendi salutkartojn por kuraĝigi lin tuj prezenti leĝprojekton al la Ĉambro de Deputitoj. Bonvolu skribi al la jena adreso:
Dep. Arnaldo Nogueira, Cŭmara dos Deputados, Brasilia, DF, Brazilo.

15

IV O L A P E N N A

V O JA G IM P R E S O J
DE EGIPTO

E L E K T IT A J P A R O L A D O J
KAJ P R E L E G O J

tra Azio kaj Eŭropo per Esperanto
L a C n u a P arto konsistas el 16 paroladoj farita j in te r 1950
kaj 1966 dum la U niversalaj K ongresoj aŭ en aliaj okazoj,
inkluzive la pledojn por E speranto en la G eneralaj K onferencoj de UNESKO en P arizo (1952) kaj M ontevideo (1954).
La D ua P a rto enhavas tri tek sto jn p ri la lingva problem o
en la in tern aciaj rilato j, D -ro L. L. Z am enhof kaj U.E.A.,
kiuj povas esti taŭge u tilig ataj aŭ kom plete aŭ p a rte ank aŭ
por prelegoj, radioelsendoj, artikoloj aŭ inform oj.
ClU leginto de RETORIKO, ClU persono, kiu iam aŭdis la
aŭ to ron paroli, ce rte havigos al si tiu n ĉi libron, kies
enhavo iusence signas la etap o jn de evoluo de la E sp eran to M ovado en la eventoplenaj 16 jaroj, al kiuj ili rilatas.

L a u n u a tia o kazaĵo en la m ez-o rien to . L ibro o rig in ale
v e rk ita en E sp eran to , k u n bele k o lo rita kovrilo. P rezo:
5 in te rn aciaj resp o n d k u p o n o j.

Eldono de la aŭtoro.
M endebla rek te de la aŭ to ro :
152 p.p., form ato 20 X 15 cm (kiel R etoriko), p laste bindita.
Prezo: 11 gld. aŭ 44 steloj.
M endu ĉe UEA !

D-ro Nassif Isaac, P.O. Box 1221, Cairo, Egiptujo
kaj de U.E.A.

C A R M A D IS K O !

RAMONA VAN DALSEM
LA FELICO
K A J SES A L IA J K A N TO J EN ESPERANTO

La revuo
55

E SP E R A N T O

55

estas la oficiala organo de UEA kaj
estas la plej in tern acia E sp eran to -rev u o en la mondo,
k u n legantoj en 83 landoj.

S en rip ro ĉ a prononco. K la re g a lingvo.
Fleksebla, nerom pebla, p lasta m aterialo.
E ldonis: U.E.A. Prezo: 2,50 gld., 10 steloj.
A ldonu lO °/o por sendkostoj.
M endu tu j ĉe U.E.A., N ieuw e B innenw eg 176, R otterdam -2,
N ederlando. P o ŝtk o n to 378964.

55

E SP E R A N T O

55

estas via revuo kaj dependas de via apogo.

Ole Ramby :

Novajo
Abonu ĝin! Varbu por ĝi

NATURA NUTRADO

ab o n an to jn (18,75 gld, jare)
kaj M em brojn-A bonantojn, do kun la ja rlib ro de UEA
(25,— gld. jare)

Ĵu s ap eris tiu 14-paĝa b ro ŝu ro tra d u k ita el la d an a de
B e tty L arsen.
K un bele ilu s trita kovrilo.
N a tu ra n u tra d o estas rim edo por re g e n erad o de la
organism o. Ĝi h elpas k o n se rv i v ian sanon.
L a b ro ŝu ro kostas: 8 0.25 (F r.F r . 1.20) aŭ ekviv alen to .

P e tu abonilon de la C entra Oficejo de UEA,
N ieuw e B innenw eg 176, R otterdam -2, N ederlando.

Ĉe SAT, 67 av. G am b etta, P aris-2 0 (p o ŝtk o n to 1234.22 P aris)
aŭ ĉe v ia L ibroservo.

P etu specim enan ekzem pleron!
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Esperanto-Pn($i*)o

»Iardinxveld, N ederlando

