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Aperas monate.
Abonpreio: laŭvola, sed minimume 48 Steloj
1968. — A1 la Aktivaj Membroj de Universala
totizo. — La abono estas notata nur por plena
R eklam -tarifo: 1 paĝo 800 Steloj, 1j Pafio
480, Ĵ4 paĝo 240, 1/8 paĝo 120 Steloj.
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Alta Protektanto :
C ef-G eneralo F rancisco
H ispanujo

monata revuo distra kaj instrua
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Ŝ tate stro

de

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

Oficiala komuniko

Fondintoj: Andreo Cseh kaj Julia Isbrucker
Eldonas:
U niversala E speranto-A socio (En K onsultaj Rilatoj kun U.N.E.S.C.O.), Rotterdam , N ederlando.
Redaktas:
W ilhelm Schmid
Ĉion por la redakcio
(m anuskriptojn, inform ojn, solvojn de konkursoj ktp.) oni sendu rekte al la redaktoro:
W ilhelm Schmid, 4537 O oaza K uroham a, Hasuda-m ati, Saitam a-ken, Japanujo.
Ĉion por la administrado
(abonkotizojn, reklam ojn, adresŝanĝojn ktp.)
oni sendu al la cen tra adm inistrejo ĉe:
U niversala Esperanto-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 perantoj 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 P raktiko k o n traŭ la membrokotizo, (kiu estas egala al la abonprezo),
kondiĉe ke la pago estu ricevita 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
kredito de U.L.

D ua Bulteno. — E kde feb ru aro ĉiu aliĝinto ricevas la D uan O ficialan Bultenon. En ĝi troviĝas, krom ĝ en eralaj inform oj p ri la
Kongreso, la m endiloj por loĝado, ekskursoj, bankedo, k.t.p. La Loka
K ongresa K om itato povas plenum i la m endojn de la K ongresanoj
n u r se tiuj estas fa rita j p ere de la m endiloj tro v iĝ an taj en la D ua
Bulteno.
L im dato. — Ni aten tig as ke la la sta lim dato por aliĝo al la U niv ersala K ongreso estas la 25-a de junio 1968. P ost tiu dato aliĝoj ne
p lu estas tra k tita j kaj la aliĝkotizo restos je dispono de la paginto.
En esceptaj kazoj LK K ra jta s akcepti aliĝojn dum la kongresa sem ajno, sed tiam la aliĝanto devas krom pagi la sum on de 25.— ned.
gld., sendepende de la kotiza kategorio. P or aliĝantoj dum la K ongreso LK K ne certigas la liveron de la kongresaj dokum entoj.
F erv o ja Rabato. — K un la D ua B ulteno estas sen d ita al ĉiuj aliĝ in toj loĝantaj en Eŭropo speciala karto, p er kiu ili ricevas la rajto n
ĝui 25% -an rab a to n je aĉeto de ferv o ja revenbileto al M adrid. La
k arto estas ak o m p an ata de d etalaj klarigoj p ri ĝia uzo.
Foto-K onkurso. — La lim dato por ia sendo de ko n k u rsaĵo j estas
fik sita je la 1-a de julio 1968.
Statistiko (je 30-1-1968). — Arg. 1, A ŭstral. 4, A ŭstr. 9, Belg. 24,
Braz. 4, B rit. 59, Bulg. 23, Ceĥ. 11, Danl. 17, Finnl. 11, F ranc. 127,
G erm . 42, G rek. 1, Hisp. 224, Hongkongo 2, Hung. 12, Isl. 2, Isr. 5,
Ital. 42, Jap . 11, Jug. 59, Kan. 3, Meks. 2, Mon. 4, Ned. 40, Norv. 9,
Nov-Zel. 1, Poll. 15, P ort. 14, Sovet. 1, Sved. 24, Svis. 5, UAR 1,
U rugv. 1, Usono 21. E n tu te 831 aliĝintoj el 35 landoj.
(N.B. J e 20.2.1968 la nom bro estis e n tu te 913 aliĝ in to j.)
G. G. Pom pilio, K o n stan ta K ongresa S ekretario.

A R T H U R R E G IN A L D C A M P B E L L +
La 1-an de ja n u a ro 1968 forpasis en B elfast, post longa
m alsano, A rth u r R eg in ald C am pbell en la aĝo de 69 ja ro j.
S -ro C am p b ell fariĝ is e sp eran tisto en 1926 k aj de tiam li
estis a k tiv a en la m ovado, ĝis en la la sta j ja ro j la m alsano
m alh elp is lin. D um longa tem po li estis la en e rg ia p rez id an to de B elfast E speranto-A socio.
En p lu ra j periodoj la fo rp asin to estis d elegito de U EA
kaj li estis a k tiv a m em bro de U n iv ersa la Ligo sub num ero
1925, k iu m a la lta n u m ero m o n tras, k e p re sk a ŭ tu j p o st la
m ilito li aliĝis al tiu m o n d fed e ra lista org an izaĵo . D um m u ltaj ja ro j li estis a n k a ŭ e s tra ra n o de U.L. k aj ĝia re p re z e n ta n to p o r Irlan d o .
S -ro C am pbell, kies dom o ĉiam estis m a lfe rm ita al e k ste rla n d a n o j, estis v ere in te rn a c ia homo. Ĉiam fid ele su b ten is kaj help is lin en ĉiuj porm o v ad aj laboroj lia edzino,
al k iu ni esp rim as ĉi tie nian plej sin c eran kondolencon.

Universala Ligo
h av as je dispono, laŭ k o n trak to farita je 7.4.
1964, po unu paĝo en ĉiu num ero por propraj
informoj.
La aperdato
de La P raktiko estas la 15-a de ĉiu m onato.

osk«<mi>«c.o

JARO p e MOMAJ RAJTOJ

....

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.

L________________ J
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! T eksto: ,,Por la In te rn a c ia Lingvo
— k o n tra ŭ lingva d isk rim in ac io ” —
„ Ja ro de H om aj R a jto j”.
MEMORIGA GLUMARKO
por la Jaro de Homaj Rajtoj 1968
Uzi ĝin v aste dum la tu ta jaro!
K oloroj: ora, o ran ĝ a, m alh elb lu a.
P rezo: 0,50 gld. (2 ste lo j) por 10
m ark o j. E ldono de UEA.

(N.B.: En la jan. no. la prezo estis erara.)

Janis Ezerinŝ

,

I, ,\ T U R I >
Historia rakonto

I
Zvanups estis kolorigisto. T ial en tuta
hum ileco li ankaŭ nom is sin E duards Z v a nups, kolorigisto. K ie l m ajstron de lia m etio
lin konis tuta R iga, k ie l homon kontraŭe —
tre m alm ultaj. Ĉi lastaj pro tio ankaŭ sciis,
ke Zvan ups estas fu rio za bravegu lo, ku raĝa,
eble tro kuraĝa, tam en fin fin e honorinda
viro. Jam de la infaneco li ofte ram padis laŭ
trabaroj, flu gis k iel birdo; helpis kolorigi
tegm entojn; ĵetis sin je reklam oj, kovrante
la lib e ra jn m urojn per bildoj; p raktik is je
ornam oj.
L a elek to de laboro ĉiam estis tia, ke preskaŭ la tutan dum tagan vivon li pasigis en
aero.
— Iam v i rom pos la kolon, — avertis lin
la konatoj de m alsupre.
— K a j vi? — li ŝercis anstataŭ respondo.
K om preneble, kiu homo rom pis sian kolon? P ro tio lia dem ando estis pli ol respondo.
A1 Zvan ups plaĉis en aero! L a altoj, en
kiuj li pasigis la plej grandan parton de sia
juneco, fand iĝis kun lia sango kaj fin fin e difinis eĉ liajn rila to jn kun la v iv o kaj la homoj. L i alk u tim iĝis rigard i je ĉio en perspektivo. Tio estis granda akiraĵo; ĝi egalvaloris
preskaŭ filozofian klerecon. K iom sensignifaj iĝis la potencaj m onum entoj, kiam li
supreniris al sia regno kaj rigard is de super
la urbo. K a j kiom b ravaj elk resk is la p ig :
m eaj kam entuboj, sam kiel gigantaj kraboj
platiĝas sur verd aj altaĵoj. P roporcioj kaj
in terrilatoj reakiras sian veran valoron kaj
neniam plu Zvanups uzis la vorton — b agatelo, ĉar bagatelo estas bagatelo, sed ankaŭ
ne estas bagatelo
M alsupre oni iris, kuris, falis, vetu ris, henis, sed li ne distingis plu sin jorojn de
koĉeroj, k vazaŭ ĵus li estus ekkon in ta la
fran ca jn en ciklop ed iistojn de kom enco ĝis
fino. Sed, ĉefe, li deziris ilin d iferen cigi ankaŭ ne sur la strato, tiel ke ne nur u n u foje
li ekaŭdis in sultojn de koĉero: „He, v i trabara rato !” kaj averton de sinjoro: „He, ĉu
vi ne estas ĝirondisto?” — La unuan li kom prenis, sed pro la vortoj de la dua li nur m ovis la ŝultrojn: tian beston li ne konis.
K e lk a fo je li laboris ankaŭ sur la tero, sed
tie li devis aŭskulti la babiladon de la fieraj
'ra m p u lo j’, kiu j ĉiam sciis alram pi kaj, tu rnante siajn cilin d rojn , fa ris m alsaĝajn rim arkojn.
„Iru pli bone p urigi la k am en tu b ojn !” —
li k riis grim acante. „ V i ne m alhelpu min,
mi diras!”
La sinjoroj foriris, sed Zvanups ĉe unua
okazo rapidis supren. V erd ire, tiaj okazoj al
li neniam m ankis.
K on traŭ siaj m etiaj kam aradoj li estis
speciale atentem a kaj ili estis sam e kontraŭ
Zvanups. N ur un u foje li iom pekis rilate origadon de iu preĝeja koko. Tio okazis tiel: La
koko staris tre alte, k va zaŭ je la pinto de la
P etra preĝejo. K iam la urbestraro pu b likigis
konkuron pri la origado, anoncis sin tre m alm ultaj, sed la plej entreprenem a k on k u ran to postulis k vin centojn.
Zvanups aŭskultis, aŭskultadis, ektusis,
su lk igis la frunton kaj diris: „T iam m i faros
senpage!”
_
Dum unu tago k va zau am uzigante h su k -

cesis plenum i la laboron. Tam en la gildo de
kolorigistoj elektis honoran ju ĝistaron, kiu
ku lp igis lin pro neallasebla m alaltigo de la
prezo.
,,Ne, sin joroj, vi m alju stas!” — respondis
Zvanups. ,,Unue, la prezon mi ne plim alaltigis, ĉar mi laboris senpage. Sen page mi
laboris nur pro tio, ke tiu, tiu viro — li
ignore m ontris al sia kolego — postulis, ke
lian tim on oni pagu per kvin cen t ore! Ĉu
vi opinias, ke li tion postulis por sia laboro?
Ne! L i postulis tion pro tio, ke li tim as grim pi je tia alteco. Sed la laboro tiom ne kostas.
C erbum u nur! K io estas tre m ulte, tio estas
tro m ulte! K aj ĝenerale, sinjoroj, tim em o
neniam estus objekto, por kiu oni povu postuli monon, — alm enaŭ ĝis kiam mi v iv o s!”
Tio estis ĉio, kion respondis Zvanups. Oni
p ravigis lin kaj oni devis konstati, ke li iĝis
je tuta kapo pli granda inter siaj m etiaj
kam aradoj.
Li alk u tim iĝis senti abism on sub la piedoj
— m irinda sento, kiu kon servis lin juna,
vig la kaj k u raĝa eĉ en la dua duono de lia
vivo. — S altu en abism on kaj v i estos viva!
— li ŝatis ŝerci.
II
O kazis tio en la jaro 1918. G rafo B urharts
post longa foresto revenis al sia palaco.
M algranda rivereto k aj paro da k avegoj ĉirkaŭ lia bieno donis al la ĉirk aŭ aĵo tiom da
gracia diverseco, ke oni devis konstrui sufiĉe
m ultajn m alb elajn dom aĉojn por m algran digi je duono la naturan im preson. L a palaco
ne apartenis al la m alnovaj. K on stru ita en
kom enco de la 19-a jarcen to laŭ plano de iu
m unkenano, ĝi m em origis kolosan ŝtonan
kukon kun proporcie alta, karotsim ila turo.
La rondaj form oj k u n subitaj kaj akraj
rom poj im itis konstruon m ezepokan, kiam
ĉiu iom pli granda kon stru aĵo sam tem pe devis enhavi fortikaĵon kaj som erdom on. Tiuj
ĉi n elogikaj kuniĝoj tre akre m ontriĝis en la
grafa palaco donante nek la m ornon de k a zem ato, nek la agrablan ĝojon de hejm eco.
B u rharts mem, kontraŭe, havis tute alian
opinion, same k iel lia nobela prapatro, kiu
nro la plano de tiu ĉi konstruo estis fordoninta siajn dekdu plej bonajn servu tu lojn.
N un jam pli ol tridek ja ro jn la palaco ne
estis riparata. D erom pitaj reliefoj kaj defalin ta stu kaĵo donis m otivon al pensoj de
entute m albela fantazio, nome, ke je ĝia
b ord eraĵo sidus gigantaj m uŝoj. L a dezerteco k aj m alpenem o havis gra va jn kaŭzojn,
kiuj devenis de pure fam iliaj aferoj de B u rharts — kaj tiuj siavice de la m alpacaj kaj
nedifinitaj cirkonstancoj en la kom enco de
la 20-a jarcen to en Ruslando.
Jam preskaŭ tutan jarcen ton estis tiel, ke
unu parto de la fam ilio loĝis ĉi tie, en la
hejm lando, kaj la dua en la m alnova patrolando: la atento ne estis d irek tita al unu loko
kaj la m alak tiveco tie ĉi, sam e k iel tie —
estis preskaŭ neevitebla.
T iu ĉi kom una m albeno de la tuta B a ltlanda nobelaro tre forte respegu liĝis en la
duonruiniĝinta palaco.
K iam nun grafo B u rharts la lastan fojon
revenis hejm landen, neniu el la cititaj k a ŭ zoj plu ekzistis. La germ ana im periestro regis en Riga: kom enciĝis la unuigado de

hejm lando kaj patrolando. Tio estis la e fe k tiviĝo de la politika idealo ne sole de B u rharts, — tio estis ankaŭ la garantio al hom eca ekzistado de lia gento kaj norm ala evoluo
en estonteco; ĉar, nur lib erigitaj de servado
al du monarftoj, la pli ju n aj anoj de la nobelaro liberiĝos el la k rip leco de la praavoj
kaj renovigos la nobelarecon, kiun atentos la
kontinento.
K e la nobeloj restos, pri tio grafo B u rharts ne dubis. La edziĝfesto kun L uiza M aria M encendorf estis fik sita en som erm ezo,
kaj nun jam sin sentigis la printem po.
En la fono de la nova intenco kaj evento
la grafo subite rim arkis, kiom m izere-d ezerta kaj nekonform a al la tem pbrilo estas lia
palaco. L a k ru d fera pordego estas rustiĝinta,
la fontano plenŝu tiĝinta — ve ra sovaĝejo.
R enovigi ĉion en bona ordo ne estis b agatela laboro. Sed neniam antaŭe la jun a grafo
sentis tiom da energio, forto kaj vivĝo jo. Ne
m ulte m ankis, ke li kom encus konstrui eĉ
novan palacon.
K u n e kun la adm inistranto de la bieno li
detale inspektis ne nur la grandan kastelon,
sed ankaŭ la stalojn, pavilon ojn kaj a k v o fa lo jn en la ĝardeno, detale konsiderante, al
kio oni devos alm eti la m anojn tuj, kaj kion
oni povus restigi por pli m alfrua tempo.
A1 la ĝardenisto li ordonis preni helpanton
kaj dum unu m onato ordigi la parkon, ĉefe
— la plej proksim an ĉirkaŭ aĵon ; sam e kom enci ren o vigajn laborojn je la oranĝerio.
Post tio li forvetu ris Rigon. T ie la ju n a
gralo dungis seson da m ajstroj — inter ili
estis ankaŭ Eduardo Zvanups, kolorigisto —
kaj kune kun ĉiuj specialistoj li haste revenis al sia bieno.
K on atiĝante kun la devoj, la m ajstroj
m alferm is siajn k o fro jn kaj kontrolis la m etiilojn. P reskaŭ ĉiu el ili ricevis k elk a jn helpantojn el la lokaj m etiistoj, escepte de Z v a nups, al kies taskoj kune kun detalaj instrukcioj transiris la k avalireca turo.
En la fundam ento de la instrukcioj kuŝis
m alnova grafa devizo, kiu, laŭ certigo de la
grafo mem, estis b areliefig ita ĉirk aŭ la supra rando de la turo, sed delonge jam iĝis
nelegebla.
„V ere, mia avo diris ke la genta devizo
neniam estis k lare legeb la,” aldonis grafo
B urharts, kaj ĉifoje ordonis speciale distingi
ĝin per konform a koloro.
„M i ne scias, ĉu ĝi bone aspektos,” dubis
Zvanups.
„Tio estas via devo, ke ĝi bone aspektu!
De la unua rigardo ĝi estu k vazaŭ ornamo.
Tio neniam m alhelpos!”
V ere, jam delonge estis tem po ke la devizo
de grafo B u rharts iĝu pli sentebla. L a juna
grafo tion konsciis pli akre ol iu ajn.
„ ĉ u mi rajtas scii, k iel sonas la d evizo?”
..M alm ulte v i de tio kom prenos!”
,,Ne! Tion mi dem andas nur pro tio, se
k elk aj literoj estus d efa lin ta j.”
„Jes, jes! Ĝuste! P A S T O R F ID U S A N IM ARUM ! — Tio signifas: kiel bona paŝtisto
de bonaj ŝafoj, ĉar mia gentpatro estis pastro
en N ŭ rn berg.”
„B on a ŝafpaŝtisto?” — dem andis Zvanups.
,,Ne, ne!! Tio ne estas tio! Mi jam pensis
ke latve nenio riceviĝos: ,,Sei ein Schdfer,
ein guter Schafer!
” , la tve oni ĝin ne
povas esprim i.”
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„T iel, tiel, tiel!” konklu d is Zvanups kaj
rigardis al la turo. L a tv e ja tie oni nenion
elŝeligos.
La laboro kom enciĝis. Oni konstruis helptrabaron ĉe la tuta frontono. Zvan u ps diris,
ke sian laboron li faros sen trabaro — kio
ŝajnis nekred ebla, ĉar la turo ja havis neniun hoketon, nek luketojn , escepte de m allarĝaj, b agatelaj kornicoj. Zvan u ps postulis
nur ŝnuregojn. L ia intenco estis ligj ĉirkaŭ
la turo la bezonatan kvanton de ŝnuregaj
ringoj, al kiuj li povus sin laŭ bezono albuki
kaj grim pi tiel alten k iel plaĉas. Ĉ ar la turo
pli m alsupre iĝis pli kaj pli dika, la ringoj
ne povos g liti m alsupren. M alfacilaĵon kreis
nur la alligado de la ŝnuregoj mem, — sed
Zvan ups lerte aranĝis ĉion per helpo de k a to. L i alligis la m irindan ĉirkaŭ iran ton al
unu fino de la ŝnurego kaj, logante ĝin per
fran d aĵo, igis la katon ĉirk aŭ k u ri k orniceton. T iel la unua rin go sukcese estis ligita
kaj sim ile ankaŭ la ceteraj.
V ere, la alligad o de ŝnuregoj progresis
m alrapide, ĉar la kato ne ĉiu foje tiel fa cile
estis k u rig eb la ĉirk aŭ la turon, sed la m onujo de grafo B u rh arts bone sciis, kiom m alm ultekosta tio estis.
,,C erte” — la grafo diris al li fo je ĝoja kaj
afabla, — „v i tute ne estas latvo. Ne! L atvo
vi ne estas!”
„ K ia l sinjoro grafo tiel pensas?”
,,Vidu, la lerteco kaj v ia laboro — tiuj pli
m em origas danon aŭ holandanon: G en drups
Zvanups
G jelleru p s, —
ne, vi ne estas latvo. En viaj vejn oj flu as
ĝerm ana sango!”
„Eble! Mi ne atentas la sangon!”
„Ho! La sango, tio estas ĉio!” —- ek k riis
grafo B urk h arts kaj preskaŭ sen ilu ziigita
foriris.
L a laboroj prokrastiĝis. Zvan u ps jam sidis
sur la pinto de la turo kaj fa jfis k iel sturno.
Sed apenaŭ li ĉirk aŭ is la turon, kiam la
kanto subite interrom piĝis. Jam de la komenco al li ŝajnis, ke kun la devizo de grafo
B urharts io estas en m alordo. Sed nun li
konfuziĝis tute — la unuan fojon li preskaŭ
fa lis de siaj altoj. T ie eĉ odoro ne estis de
tio, kion parolis la ju n a grafo: nek latina,
nek germ ana teksto — tie estis enm asom ta
e fe k tiv a latva m albeno!
M odere reliefig ita staris la m inacanta fra zo super la k av alireca palaco en preskaŭ
neatingebla alteco: eĉ de la dentoj de la
tem po netuŝita, ĝi tam en ne estis legeb la de
la m alsupro, k un fan d iĝan te kun la ĝenerala
grizeco de la muro.
K aj ju pli longe Zvanups observadis gin,
des pli li havis la im preson, ke tion faris ne
homa m anlaboro, sed estas skribo de la sensenta kaj fantom a Sorto mem. Tam en Z v a nups kredis nek al fantom oj, nek al la S orto. N ature — li logike kom encis filozofn ,
kiam aniere ĝi entute povis ekesti?
L i cerbum is m ulte, sed la sole akceptebla
k larigo estis: ke en dolĉa kaj fu rioza spiro
la kru ele teruran m albenon tie enm asom s iu
m aljuna m ajstro de B u rh arts el liaj servutuloj!
.
.
o
i
K aj subite Zvanups k va zau vidis: S u r kam poj de la bieno — am ason da sk lavoj, kiuj
per sangadantaj ungoj m alkom p aktigis la
teron de sia sinjoro; piloriojn en p reĝ ejk o rtoj, kie vento flirtig is la tord itajn h arligojn
de m a lv irg igita j virin o j kaj ju n u lin o j, la
tutan n igran jugon, k iu am asigis ĉi tiun
ŝtonm onton, sur kiu li nun troviĝas, kaj ——
li ektrem is! Ne! Eĉ ne per la plej m algranda
fin greto li plu rajta s tuŝi la silen tem ajn literojn de ĉi tiu a lta turo
.
tie kuŝas, d elik ate m ontrante siajn b rik ajn
eĝojn! S ilik fo rta j de argilo kaj sango! T iel
skrib i oni povas nur en izolitaj insuloj kiel
A postolo Johano aŭ en ĉi tiu alteco,. kien
atingas n ek okulo de m onoklo, nek vipo!
Zvanups forviŝis la ŝviton. L i m alsu preniĝis kaj m a ltra n k vile ek rigard is supren.
„He! P la ĉas?” — dem andis la grafo.
"M irinda turo! M irinda tu ro!”
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„T io estas v e ro !”
„N u r nenion mi kom prenas de viaj sk ribaĵoj
„Nu k iel? Certe, certe!! Mi jam diris, ke vi
tie nenion kom prenos! P or tio estas a lia j!”
Zvanups m allevis sian rigardon sub la
brovoj kaj daŭrigis:
„M i tam en pensas, ke tio estas m alprospera sk rib aĵo
”
„K io ? ” — ekkriis la grafo, ĉar Zvanups
e fe k tiv e perm esis al si iom tro, k ritik a n te la
sanktaĵon de tuta gento. — „M i petas vin pri
tio ne plu paroli! Mi petas vin plenum i la
ordonon! K a j
kaj
kaj
, ke vi
nur ne kom encu tie ion k orek ti kaj rip a ri!”
„G ard u Dio! N ur ne tion, nur ne tion!”
,,La turon konstruis V a lte r fon K oblenc.
ĉu vi scias, kiu estis fon K ob len c? T iu estis
m ajstro ĉe la turoj! Ho, tiu estis^ granda
m ajstro. Eĉ ne gruzeto tie forskrapiĝu — ĉu
vi kom prenas? Ĝi estas historia tu ro!”
,,Mi kom prenas, mi kom prenas, sinjoro
grafo,” — interrom pis lin Zvanups, kaj la
certigado restigis bonan im preson.
R efoje la grafo ripetadis, kion Zvanups
rajtas, kion ne rajtas fari, kaj petis la laborojn iom rapidigi.
„P ost unu sem ajno ĉio devas esti p reta!”
„Iom frue, sinjoro gra fo ” , la kolorigisto
balancis la kapon. Sed kion oni bezonas, tion
bezonas!”
„T ion oni bezonas” , — d ifinis B urharts.
Ĉ irk aŭ la m uroj oni jam kom encis fo rpreni la trabaron. La granda m ura maso estis akcep tinta brunan kupran koloron kaj
ŝajnis tiom peza, k vazaŭ ĝi kom encus m a lrapide enteriĝi. Jam aperis k elk aj gastoj de
superaj oficiroj el la okupacia m ilitistaro kaj
en akom pano de siaj sinjorinoj ofte prom enis
laŭ la ornam ota korto. T iu ĉi m iksaĵo de
laborantoj kaj vagantoj jam de kom enco
estis tiel ĝena, ke Zvan u ps tenis sin ĉiam
m alproksim e; eĉ la tagm anĝon li prenis kun
si al la turo.
De tie li observadis, k iel centoj da v o jriparantoj svarm is laŭ la ŝoseo kaj sur ĝi
m arŝis prusaj soldatoj. Foje li m issalutis la
novdungitan kuiristinon M ilda P araziti kiel
grafinon L u iza M aria M encendorf, k iu ankaŭ ĵu s alven is el K olon jo. Zvanups hum ile
petis pardonon antaŭ la kuiristin o kaj promesis ke en estonteco ŝia honoro ne plu suferos de sim ila eraro.
L a m alrapida progreso de la palacaj ren oviglaboroj kaj la alproksim iĝado de la fa m ilia festo kom encis tre n ervozigi la grafon
B urharts. Zvanups — la kolorigisto — ankoraŭ daŭ rigis laboradi sur la turo kaj la laboron finis nur fru m atene en la lasta tago.
Sed eĉ dum la plej granda okupiteco la grafo trovis tem pon por riproĉi la kolorigiston,
ke la literoj sur la turo estas ne tiel d istin gitaj k iel necesas, — kaj la fla v e ta j tonoj m alaperas en la bruna maso.
,,Tute la sam aj, k iel pli fr u e !” — tusis la
grafo koleriĝante.
„E ĉ per binoklo mi nenion vidas.”
„M i tam en penadis laŭ m iaj fo rto j!”
III
La horloĝo m ontris la deksesan. K aleŝo
post kaleŝo aperis en la aleoj, haltis por m om ento ĉe la paradaj pordoj; ellasis gastojn
kaj fo rru liĝ is al rem izoj.
L a enirpordoj estis m allarĝaj, en forĝita
ŝtona kad ro; post ili longa, om broplena k o ridoro finiĝis en ronda ejo ku n stellanterno ĉe
alta plafono, k iel sola lum igilo. De tie oni
sendis la gastojn al ĉiuj flan k o j; nur la parencoj m alaperis m aldekstren, kie ili denove
post longaj jaroj renkontiĝis, interkisiĝis,
gratu lis unu la alian kaj ĝoje ĉe m alferm itaj fen estroj enspiris h ejm land an aeron.
M allonge antaŭ la dudeka aperis la grafo
mem kun L u iza M aria M encendorf su rvoje
al altaro. Ilin sekvis la gastoj, sed nur m algranda parto de ili enpenetris la m allarĝan

turan preĝejon — la ceteraj devis kontentiĝi
kun sufiĉe m alseka kaj m alb ela koridoro.
Tam en la vortoj de la ĉefpastro T orlof sonis
ĝis la plej m alproksim aj, ĉar li parolis laŭte,
energie kun em fazo. L i parolis pri tio, ke
Sinjoro Dio estas nia firm a fortik aĵo, kom parante ĝin kun la kastelo de grafo B u rharts kaj trovan te la lastan ofte ne m alpli
forta. ĉ a r jarcen to jn ĝi gardis jam la brava jn k a v a liro jn dum la bataloj ku n ĉ i-la n daj barbaroj kaj gardas hodiaŭ la altŝatatajn ĉeestantojn, kiuj rapidas daŭrigi la kom encitan laboron. G rafo Joaftim o B urharts
hodiaŭ prenas al si helpantinon por la renovigin d a batalo, — finis solene la ĉefpastro,
— tial estu glorata li kaj lia am ikino, ĉi
tie por ilia v iv o kaj tie eterne! Am en! Am en!
Am en!
A p en aŭ la n ovedziĝintoj, per ĝo jk rio j salu tataj, m alsupreniĝis, laŭ kom ando de la
generalkom andanto eksplodis tri salutpafoj
el m algranda kupra kanono. M alproksim en
sonegis la m uĝa tondro, ru liĝan te trans ĉiuj
arbaroj de la grafo k aj heroldante eĉ al tim em aj bestoj la enkondukon de ju n a estrino
en iliaj abarlim oj.
En la salono eksonis ed ziĝfesta m uziko!.
„ĉe fp a stro T orlof parolis bonege” , — diris
la civilgu b ern atoro m alsu preniran te la ŝtuparon.
„Jes!” — respondis leŭtenanto fon Zakens,
„n u r ĉu li ne tre ofte interm iksis D ion kun
grafo B u rh a rts?”
„M oderna teologio scias, kion ĝi faras.
Dum e ĝi neniel m alhelpas!”
K iam la parolanta paro rid etan te aperis
en la salono, la gastoj jam okupis siajn lokojn
ĉe la tabloj. K repu sko kom encis densiĝi, n uboj ku ntiriĝis pli kom pakte k a j oni devis
ek b ru ligi la lam pojn. ĉ e la tabloj daŭris la
parolado de la ĉefpastro, kiun sekvis p o litik ulo, adm inistranto, m ilitisto. Ĝi estis brilan ta
parado de vortoj, k iu j celis unue kon k eri la
favoron de la mastro, poste la afab lan atenton de ĉiuj aliaj grafoj. ĉ a r k ie l ajn, ili ĉiuj
havas kom unan celon en tiu ĉi mondo, tute
egale, ĉu ili konstruis siajn p alacojn ĉi tie aŭ
sur la K abo de Bona Espero.
La tagm anĝo proksim iĝis al sia n eeviteb la
fino; preter la fen estroj fulm is la sign alraketo
L a gastoj bruante rapidis ek steren, k elk aj eĉ kun pokaloj kaj forketoj
en la m anoj. L a lakeoj altrud iĝem e ĉion de
ili forprenis, liberigan te ilia jn m anojn por
m ultaj kaj diversaj aliaj devoj. L a nokto estis m allum a. K om enciĝis ilum inado. A rb oj
en la parko kom encis flo ri per oranĝaj flo roj, fontano ŝprucis ĉielark o jn , kaj a lte en
aero, fa jro en nuboj skrib is gloron al la jun a
paro.
„Joaftim , tio ja estas treege b ela!” — e k kriis la ju n a edzino, tenante lin ĉe mano.
»»Vi estas kon ten ta?” — red iris la grafo
kaj kisis la fin g retojn de sia sinjorino.
Ili iris antaŭen kaj denove haltis. L a tuta
ĝardeno estis en fa jr a lumo. Subite la jun a
sinjorino m ontris al la turo kaj ra v ite sciigis:
„K ara , kaj ankaŭ tie lum as!”
G rafo B u rharts ek rigard is la turon. Jes,
vere! A n k aŭ tie brilis! L a literoj m ilde fosforeskis, zonante lum an ringon ĉirk aŭ la
tura pinto. Ha, tiu m izera kolorigisto! Jen,
kion li elpensis!
M allarĝaj, longaj literoj jam sufiĉe k la re
reliefiĝis kontraŭ la n igra m uro. Ne! La
kolorigisto estis p rizorgin ta veran surprizon!
,,Joaftim, m irinde! Ĉ arm e!”
„V e re !”
L a turo ek b rilis pli hele! L a grafo provis
legi.
„Lasu! L asu !” — li petis, kiam L u ize M aria kom encis lin denove d elik ate tiri je
mano.
„M i deziras m ontri al vi, k iel naĝas mia
a lvetu rigita cigno,” — diris ŝi.
„Jes, jes, je s!” — ne cedis la grafo. L iaj
okuloj profundiĝis en la turo. Sed stranga
afero! A sp ek tis k va za ŭ la literoj estus m ik -

sitaj kaj ne sekvus en ĝusta ordo. — Sed
tiam subite ŝajnis, ke la grafo estus legin ta
k e lk a jn silabojn, kaj subite li faris unu paŝon m a la n ta ŭ e n ..........
„G randioze! N ekom pareb le!” — k riis leŭ tenanto fon Zakens alpaŝante. „Sin jorin o,
ĉu ĝi estas la devizo? D evizo de la g ra fo ? ”
„Jes! D evizo de la g ra fo !”
„Ho! B onega ideo! A n k aŭ mi ĝin eluzos
por la palaco de m ia patro — tuj kiam mi
revenos Zalcburgon. B onega ideo! K om p reneble, m alofte ĝi povas e fe k tiv iĝ i tiel a rk itekte kaj bonstile k iel ĉi tie.
Ĉ irk aŭ ili k olek tiĝis pli kaj pli da hom oj,
kiuj sentis sian devon ra v iĝ i pri la nova
ilum inado, sam grade k iel la dom m astro
mem. Ĉiuj levis la kapon kaj turnadis, ion
ajn balbutante, sed la leŭtenanto fon Z akens etendis la kolon kiom li nur povis el
la am elita kolum o kaj siavice silabis: „S
Sa
S -asp er
P er aspera ad astra!?
Ne! Tio al mi ne plaĉas. Tio estas nenia devizo, ĝi estas nur tia proverbo. Sa
sper!
”
„O ni ne povas sufiĉe k la re legi, —
rim arkigis la ĉefpastro Torlof, — unu el la
m alm ultaj, kiuj scipovis iom la latvan lin gvon.
G rafo B urharts staris rigidiĝinta. L i ankoraŭ dubis. Ĉi tie oni povis vid i nur
Dio
scias ĝin
Sed tiuj vortoj ja havis nenion
kom unan kun lia devizo. D em andoj lin rekonsciigis.
„Jes, m alfacile legeb la,” — respondis la
grafo, laŭpove tran k vile, sed forturnis la
vizaĝon ke la ceteraj ne vidu, k iel k on vu lsias la vizaĝm uskoloj. „S in jo ro j, tie estas
fin fin e nenio por m iri! Ni iru pli profunden
en la parkon.”
E kb rilis denove ra k eto j; la lageto iĝis m alhele blua kaj la cigno reb rilis en ĝi kiel
suno. Sed en la plej m alproksim a anguleto
de la parko la grafo ordonis al siaj arb aristoj ellasi dekses leporojn kun flam aj vostetoj, por aranĝi al la gastoj distran noktan
ĉasadon. La bestetoj tim e k u regis inter la
arboj, havante je siaj vostetoj pale verdan
lanternetojn. Jam k ra k is la unuaj pafoj kaj
la grafo vidis okazon n erim arkite d eflan k iĝi
de la gastoj kaj de la edzino. P er trem antaj
paŝoj li k uris m alantaŭen. E1 la palaco sonis
m uziko, en fenestroj kru ciĝis om broj de la
dancantoj. Sed super ĉio staris la turo kun
b rila ringo.
.
.
.
Jes! Nun ĝi brilis pli hele kaj la literoj
estis distin geblaj eĉ de m alproksim e. La grafo proksim iĝis kiel ŝtelisto, sed la kolo subite ŝajnis k vazaŭ ela rtik ig ita kaj m alfacile
estis levi eĉ la kapon. Sed li tralegis. L i
tam en tralegis. P er ĉiu nova vorto liaj genuoj kurbiĝis pli, la haroj hirtiĝis k aj konvulsio kom encis tiri la m aldekstran vangon.
Fine li fa letis sur benkon. Ja eĉ tra ferm itaj
okuloj brulis la kru ela m albeno:
„F R A K A S U . TO N D RO , L A V IP U R A N
G E N T O N !”
„
. ,
B rulis, rondiris, turniĝis! Sajm s ke la hteroj deŝiriĝus de la turo, flu gu s k iel fa jra j
birdoj laŭ la ĝardeno kaj denove revenus je
sia alta loĝejo. L i m alferm is ree la okulojn
por certiĝi ĉu ve re estas tiell? K aj vere —
tie brulis hele k iel antaŭe: ,,F R A K A S U ,
TO N D RO , L A V IP U R A N G E N T O N !”
Ho, Dio! Tio estis io neebla! Tio ja estis io
entute neebla! Je kio li do invitis siajn am ikojn, kaj kie li festas sian edziĝan festenon!?
Sub tiu abom ena skribaĵo! L i do m okis sin
m em kaj siajn ŝatatajn gastojn, je Dio, tiel!
Ĉu nur m okis? Ne, ne! Tio estas io terura,
io
jes
L i ne povis plu pensadi. L a
pensoj m iksiĝis! La m anoj trem is! Tiam subite li ekŝanceliĝis; eksaltis, kuris en la k orton kaj kriis:
„K ie estas la kan ajlo? La kan ajlo?!? L a
kan ajlo!!! L akeoj k uris renkonten.
„K ie estas la m alben ita,” mi demandas?
„K ion ? K iun ? K iu n ? ”
„T iu Zvanups, la rabisto! Ĉu li ankoraŭ
estas ĉi tie ? ”

„L i ankoraŭ estas en la k u irejo, sinjoro
g ra fo !”
„Ĉ i tien la hundon!”
En la korton venis Zvanups, la kolorigisto.
— Bruto! — k riis grafo B u rharts, ekvid an te
la ridetantan vizaĝon de la kolorigisto. L a
grafo kaptis la kapon de Zvanups, fleksis
supren kaj kriis:
„R igardu! R igard u !”
„M i vid a s!” — respondis Zvanups, —
„sed vi ne rom pu mian kapon; vi ne nomu
min b ru to !”
„ K - i- o !? ”
„M i nur deziris vin ĝo jigi
ĝojigi, estim ata sinjoro! V erdire, ĝi estis ja via propra
dezirego. V i m alperm esis al mi ion ajn ŝanĝi. Mi b rillu m igis nur tion, kio staris tie
jam de la tem poj de viaj praavoj
de la
pratem poj, estim ata sinjoro grafo.”
„O n i ne devis, ne devis,” — preskaŭ plorĝem ante hurlis la grafo, kaj petego estis en
lia voĉo. „K ion oni povus fa ri? ”
„M i opinias, ke tie oni plu nenion povas
fari, sin joro.”
„N e estas vero, Zvanup, v i m ensogas!”
K aj denove lia voĉo kom encis m inaci. Sed
tiam k vazaŭ rekonsciiĝante li transiris je pli
m ola tono petanta, ku rbiĝis k ie l serpento, alprem iĝis, d eflankiĝis kaj iĝis m alhela kaj
minaca.
„Z vanu p, a ŭ sk u ltu !”
„Je s!”
„S u p ren iru tuj kaj estingu
forigu
ĉion! Mi tion ne povas elteni
ĝi ja ne
estas ŝerco!
”
„G i ne estas ŝerco!”
Ho Dio! K iom strange sonis la voĉo de la
m izera kolorigisto! P li fru e li tiel ne parolis.
„Z van u p! P ren u monon, sed supreniru
tuj, m om ente, senprokraste
”
„Ne, ne! Tio ne estas ebla, tuj tio ne estas
ebla
”
„K om encu! K om encu!”
„N e -n e !”
„Jen m il rubloj, sed kom en cu!”
„O ni jam pagis al mi! Mi tion ne povas!”
„V i ne volas! Mi vidas, v i ne volas! F rip ono!” — K aj la grafo denove per etenditaj
manoj ĵetis sin al la m ajstro. Ĉ i-fo je Z v anups desaltis flanken, kaj en lia vizaĝo respeguliĝis verda fajro.
„Jes! Mi ne volas! Mi ne faros tion! N eniam! G rafo, ĝi estas ilum inado! I - l- u - m -in -a -d -o !”
L a k u rb iĝin ta staturo konvulsiis. Li m em origis m ortantan vulturon, kies flu gilo j ne
plu m oviĝas, sed la ungegoj m inacas kru ele
ŝiri! — E1 la parko revenis la unuaj ĉasistoj
kun leporoj. La grafo akre ekridis, tiam tute
tran k vile m ontris al la m ajstro:
„A n k a ŭ ĉi tie estas unu leporo!”
A lv en is leŭtenanto fon Zakens, al k iu la
grafo diris k e lk a jn vortojn. Je unua signalo
kiel fantom oj el la m allum o elnaĝis dek
soldatoj.
„F o rk o n d u ku !” — kom andis la oficiro, —
kaj tio estis ĉio.
Post duonhoro apud la arbaro ektondris
k elk aj obtuzaj pafoj, kaj la bruegoj ekster
la m uroj ĉi nokte per tio finiĝis
Sed en la palaco ili rekom enciĝis. G rafo
B u rh arts tre deziris forgesi. Li drinkis, dancis kaj fortiris ĉiu jn kune. N un dum dancado al li ofte ekm ankis la spiro; li liberiĝis
de sia kundancantino kaj fa lis en seĝon. Sed
tuj li leviĝ is denove, tu rniĝis k iel sekiĝinta
arbofolio ĝis li falis preskaŭ en la m ezo de
la salono.
ĉ iu j ekscitiĝis!
„K io estas kun vi, sinjoro g ra fo ? ”
„G litis la piedo, pardonu!” — kaj li lev iĝis tam en sen helpado. „R igardu, rigardu!
Oni edziĝas kaj tuj ankaŭ m alju n iĝas,” —
li penis ŝerci. Sed la ju n a edzino prenis lin
su b brake kaj kondukis
al alia fino de la
salono
„V i ne devas plu dancadi, Joahim o.”
,,Ho Dio! K aj kiam ni plu dancados” — li

Mi aĉetis ĝin de skulptisto!

spiregis. K a j inter la plej proksim a am ikaro
li observis la salonon kaj rim arkis ke m ultaj
k iel rigid iĝintaj sidas en siaj seĝoj. Jes, la
plej granda parto inter ili estis la m agnatoj
de V idzem e. Ili evitis eĉ iri en la korton
kaj sidis, sidis, m askante la teruran m alfacilecon kun la dorm o kaj laceco. K a j la grafo
certe k onvinkiĝis ke ankaŭ iliaj kapoj k lin iĝas pli m alalten sub la b rila m albeno. V ere
estis m om entoj, kiam ŝajnis, ke tra la plafono de la turo gutus brulantaj sulfuro kaj
fosforo! La grafo entiris la kapon en la ŝultrojn, kaj unu post alia la ceteraj faris la
samon. N ur la ju n u laro sin refreŝigan te v izitadis la parkon. Dio ne kreis ilin kun la
scio de la latva lingvo. R even ante ili vokis
plenvoĉe:
„G ra fo B uhart, kiom m irinde radias la
turo! Ĉarm e! Ĉarm e! C arm e!” La grafo rid etis kaj konsentante kapjesis al ili.
„Jes, jes!
” li diris kaj ferm is la okulojn. — „S o rĉe!” Sed la vejn oj ŝvelis kaj la
spiro denove kom encis m anki.
„Joahim o, v i estas m alsana,” — ekscitiĝis
la edzino.
„N enio, nenio!
”
M ateniĝis kaj la salono iom post iom komencis m alpleniĝi. L a pli m ultaj el la gastoj
eniris la kaleŝojn kaj forveturis.
Dum la venontaj tagoj la grafo viv is kiel
som nam bulo. K iam vesperiĝis, li kaŝis sin pli
profunde en la ĉam broj, ne deziran te vidi
kiel, kun la krepuskiĝo, la turo kom encis
m ilde fosforeski. Fine li transiris loĝi en la
domo de la adm inistranto; sed li ne plu sukcesis kom enci la rip arlab orojn de la turo. —
ĉ a r , la germ ana arm eo devis retiriĝi
kaj ankaŭ la ju n a geedzparo devis kom enci
sian edziĝfestan vojaĝon!
De tiu ĉi vojaĝo ili ne plu revenis.
IV

ANSTATAU EPILOGO:
D uonkilom etron de la biena parko
inter la kam poj ĉe pina monteto kuŝas
Zvanups, kolorigisto. Dum vesperoj,
kiam la om broj iĝas pli longaj, ankaŭ la
TU R O kun sia om bro vizitad as la m ajstron — kaj ili kiel kutim e —
renkontiĝas!
El la latva lingvo esperantigis
Ints ĉ a ĉ e
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Cobra:

ucliio p o r v iro j

Do, ni devas ka lku li pri domo p li granda kaj 3 T E JO -k o tizo j . . . .
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E1 verkaĵetoj de lernejanoj pri la
lernitaj temoj
La diferenco inter reĝo kaj prezidanto estas tio, ke reĝo
estas filo de sia patro kaj prezidanto ne estas tio.

★

Dum en la antaŭa jarcento nur viroj havis voĉdonrajton,
hodiaŭ por partopreni balotadon oni devas aparteni al
ambaŭ seksoj.

★

Dumtage la tero turniĝas ĉirkaŭ la suno, nokte ĉirkaŭ la
luno. Kiam la tero returnas sin, ĝia malantaŭo troviĝas
antaŭe kaj ĝia antaŭa flanko estas malantaŭe.

★

Virojn, kiuj esploras grotojn kaj subterajn riverojn, oni
nomas ginekologoj.

★

Kanguruoj posedas poŝon sur la ventro, en kiu ili kaŝiĝas
kiam minacas danĝero.

★

La regulo de Arĥim edo estas tio, ke ĉiu objekto metita en
fluidajon, eliras mafseka.

★

Elizabeton de A n glujo oni nomis la virgulin-reĝino, sed
ŝi akiris famon precipe kiel reĝino.

★

Skeleto estas persono kiu montras sian internon kaj perdis sian eksteron.

★

Je sia reveno la krucm ilitistoj tre ĝojis retrovi siajn fidelajn edzinojn kaj multajn novajn infanojn.

★

Kukolo estas birdo kiu metas la ovojn de aliaj birdoj en
sian propran neston kaj inverse.

★

La gravito estas tio kio, se ĝi ne ekzistus, kaŭzus ke ni
falus supren.

★

Nia familio konsistas el mia patro, mia patrino kaj mi
mem. Mi estas la plej juna.
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„Lucia, sur mia skribotablo kuŝas ia skribajo de la instruisto de nia Edveno!" diris sinjoro Schocke (legu Ŝoke)
trankvile. ,,Poste vi ja povas rigardi ĝin. Oni invitas nin
aliĝi al la Gepatra K on silan taro. . . . por aktive subteni la
edukadon de nia filo en la iernejo kaj tiel plu. . . . Do, al
mi tio ne konvenas. Hejme la edukado de la infanoj estas
afero de la gepatroj, same kiel en la lernejo ĝi estas afero de
la instruistoj kaj fino! Sed, se vi volas, vi povas tien iri, vi
ja estas egalrajta. . . . "
,,Kien vi ne iras, tien ankaŭ mi ne volas iri!" diris sinjorino Lucia brave. Poste eniris la familio triope la solidan
gastejon „C e la susuranta tilio", ĉar konsidere al la laborliberaj sem ajnfinoj oni decidis rezigni pri la hejm ecaj kuirejlaboroj kaj estonte tagmanĝi dimanĉe nur en restoracio.
Inter bovvosta supo kaj viena kotleto subite incitiĝis fa
galo de sinjorino Lucia: ,,Edveno!" ŝi siblis retenante sin,
,,tuj prenu la tranĉilon en la dekstran manon kaj la kubuton
de sur la tablo! Vi kondutaĉas jam same kiel via patro! Ĉu
vi tion eble lernas en la lernejo?!"
,,Pst! faris sinjoro Schocke m altrankvile kaj singardeme
ĉirkaŭrigardis la najbarajn tablojn.
,,Jes, pst -— tio estas ĉio, kion vi povas diri, kiam temas
pri la edukado de via filo!" siblegis amare sinjorino Lucia.
„N ur antaŭhieraŭ revenis la knabaĉo el la lernejo — nu,
apro estas pura homo kompare kun li! Pizojn li havis inter
la haroj, aron da kuiritaj pizoj!"
,,Pizojn? Kuiritajn pizojn??" demandis malrapide sinjoro
Schocke kaj rigardis fikse en la okulojn de sia ruĝiĝanta
ido. „K ial vi havis ĝuste pizojn inter la haroj. Edveno?!'
„N u. . . . nu nur tiel, paĉjo. . . . dum la lerneja tagmanĝo
sciu. . . . ni startigis kelkajn raketojn, nu, kaj kelkaj surkapiĝis al mi!"
..Klarigu, kara tilo, nur
jenan miraklon de I' natur !"
recitis sinjoro Schocke post solenplena silentminuto.
„Nu, estas tiel dum la ta g m a n ĝ o .... se la instruistoj
hazarde ne observas nin, ni prenas la kuleron kiel raketdepafejon, metas en ĝin pizojn aŭ ion ajn alian kaj ekpafas
bum! — la ŝarĝajon en la ĉambron. Kaj se la instruistoj
poste kolerege demandas, kiu tion faris, ni ĉiuj rigardas
bonkondute sur niajn telerojn. . . . kaj neniu estas la kulpulo!"
„Bum!" kriis sinjorino Lucia spontanee kaj levis la brakon
por punfrapo. „N e ĉi tie en la restoracio!" flustris petege
sinjoro Schocke kaj kaptis ŝian manon. Poste li denove
turnis sin interesite al sia esperplena filo: ,,Montru al mi,
kiel vi tion per la kulero f a r a s .. .. el nuraj pedagogiaj
kaŭzoj kom preneble. . . . "
„N enio estas pli facila ol tio, paĉjo!" kriis la knabo entuziasme. Prenu simple ĉi tie la kuleron de panjo. Kaptu ĝian
tenilon inter viaj dikfingro kaj montrofingro de la maldekstra mano, jes, ĝuste tiel, paĉjo. Metu sukerkubon en la
kulerkavon; per la dekstra montrofingro tenu la sukeron
kaj nun streĉu la tenilon. . . . "
,,Ĉu vi finfine volas lasi tiujn stultaĵojn!" Sinjorino Lucia
batis kolerege sur la manon de sia edzo. La sukerkubo sible
flugis tra la gastejo kaj alklakis ĝuste al la sulkoplena
pensula frunto de la gastejestro, laboranta malantaŭ la
bufedo. La gastejestro rigidiĝis je salkolono kaj murmuris:
,,Kio estis tio?!"
„Sukerkubeto. La sinjoro, sidanta ĉe tablo 7, bonvolis alpafi vin per ĝi! klarigis la ĉefkelnero cerem oniece. Sed
dume la m alfeliĉa sinjoro Schocke jam estis ĉe la gastejestro, pardonpetis m ultvorte kaj donis siaflanke ampleksajn

Problemo de la moderna tem po:

KIEL MALVIVA ESTAS HOMO POST MORTO?
Oni povas plilongigi la v iv o n ....... kiorn longe ?
m orto estis facile rekonebla. Kiam ne plu ekzistis spirado,
nek sangcirkulado, nek asim ilado, tiam tem is pri m orto. Sed
bodiaŭ okazas, ke hom oj, en tiu senco m ortintaj, estas revivigitaj. A1 la rusa sciencisto Landau okazis ke, post grava
akcidento, dum la trak tad o li plurfoje m ortis kaj estis revivigita, fine daŭre. Li do ne estis m ortinta kiam koro kaj
spirado ne plu funkciis. Sed li an k aŭ ne vivis en la norm ala
senco de la vorto. Kia do fakte estis lia stato?
Sekve, la ebleco refunkciigi la o rganojn kaŭzas, ke necesas revizii la nocion ,,m orto". Eble, la stato n en kiu troviĝis
Prof. Landau, oni devus nomi: m alviva, sed an k o raŭ vivipova. Sed estas ank o raŭ plia kom plikajo. Kiam Landau estis
resaniĝinta, li povis norm ale kiel hom o plue vivi. Liaj „mortoperiodoj" ne daŭris tiel longe, ke lia cerbo estis difektita
aŭ eĉ m ortinta. Sed povas esti kazoj, en kiuj tia difekto
efektive okazis, dum tam en ekzistas an k o raŭ la ebleco revivigi la viktim on. En tia kazo plue vivas funkcianta korpo
kun pli aŭ m alpli difektita aŭ tute ne plu fu n k cian ta cerbo.
R esaniĝo ne estas ebla, ĉar la cerboĉeloj estas la solaj ĉeloj
en la korpo, kiuj ne estas a n sta taŭ a taj kiam ili detruiĝas.
Tiu ĉi problem o estas m oderna, ĉar pli frue ne estis eble
k o n stati ĉu ekzistas an k o raŭ cerbofunkcio. H odiaŭ la kuracisto povas m ezuri la elek tran funkcion de la cerbo (per
elektro-encefalogram o, m allonge EEG). Kiam kuracisto vidas hom on m ortanta, la halto de la spirado hodiaŭ ne ĉiam
k o nvinkas lin. Povas ekzisti an k o raŭ korbatado. Se ĝi ne
estas k lare konstatebla, helpas lin an k aŭ en tio e lek tra metodo. Se an k aŭ ĝi ank o raŭ iom funkcias, ekzistas ebleco revivigi la pacienton tiel ke li povos norm ale plue vivi.
C erboĉeloj m ortas pro m anko de okcigeno, sed ne tuj.
Post la halto de la sangcirkulado kom enciĝas la detruado de
ĉiuj korpaj ĉeloj, sed ekzistas m allonga tran sira periodo
por ĉiuj ĉeloj inter du ĝis m aksim um e dudek m inutoj. La
cerboĉeloj estas tiuj kiuj difektiĝas plej rapide, post 2-3
m inutoj. Post m aksim um e dudek m inutoj la korpo de paciento povas do esti ankoraŭ refunkciigebla. Ekzistas kazoj
en kiuj refunkciigita korpo m ontris plu neniun EEG-aktivecon.
Post iom da tem po (Prof. Carnps proponas dekdu horojn)
en tia kazo oni povas esti tute sekura ke ŝanco je cerboak tiv eco ne plu ekzistas. Ĉu tiam oni devas daŭrigi la artefaritan funkciadon de la korpo? Aŭ ĉu oni povas diri; vivas
a n k o raŭ m ultaj ĉeloj, sed la hom o kiel hom o m ortis. Cu
tiam m alŝalto de la m aŝinoj signifas m ortigon? Cu tia organismo el ju ra vidpunkto ekzistas ankoraŭ kiel homo? Tio,
povas esti grava pro la heredaĵo. Oni povas imagi, ke ekzistas k o n traŭ aj interesoj, ke iuj hom oj deziras ke la vikti............. ............... .................. ......... iiun................ .......................................
mo estu d ek larita m ortinta, dum por aliaj estus pli oportune
se li restus k onsiderata kiel viv an ta (oni pensu, ekz. pri
Ludilo por viro j (daŭrigo)
asek u raj problem oj).
N ova difino pri m orto estas bezonata. Prof. Cam ps ne proklarigojn. „Jam en ordo!" m ansvingis tiu. „Kion la knabaĉoj ĉion elpensas! Do, sim ple per la kulereto, vi diris? Cu ponas ion konkretan, sed li pli malpli sugestas la jenon:
eble tiel?" La g a stejestro pafcelis rapide kaj ekpafis. La bela kiam estas pruveble, ke la centra nervsistem o ne plu estas
restarigebla, la viktim o estu deklarita m ortinta.
k elnerino startis v ertik ale supren kaj faligis pleton kun
A ntaŭe, la vortoj vivo kaj m orto servis por difini surbaze
bierglasoj. La pafajo trafis precize ŝian genukavon, m alkaŝide
kelkaj sim plaj k arakterizoj du statojn. La stato kun spirtan de la m inimodo.
Sinjorino Lucia m otivis lundon sian aliĝon al la G epatra ado, asim ilado, generado estas vivo, la stato sen tio estas
K onsilantaro per jen a laŭdinda frazo; „Car mia filo eĉ hejm e m orto. Sed evidente la transiro de unu stato al alia ne estas
de la p atro lernas nur stultaĵojn, alm enaŭ mi volas helpi al tiel preciza kaj la difino tro simpla.
C erte m ultaj diskutoj en ĉiaj m edioj estos necesaj por
la instruistoj en la lernejo eduki lin al lojala homo!"
nova
ĝ en erale akceptebla difino.
El „Berliner Zeitung” tradukis R. kaj D. Berndt

En m alsanulejo kuŝas homo. Senkonscia, jam dum sem ajnoj. K uracista arto funkciigas la spiradon kaj korbatadon.
La cerbo ne m ontras aktivecon; la pli altaj funkcioj, la
m enso m alaperis. La k u racisto scias, ke ili ne plu revenos.
Kio kuŝas tie? Cu homo? Cu nur lia aperajo? Cu li estas
m alviva? Cu li estas vivanta?
La respondoj al tiuj ĉi dem andoj havas an k aŭ p raktikan
gravecon. O ni povas savi la vivon de alia. p acien to per
tran sp lan tad o de reno. Cu oni rajtas forpreni ĝin de la estajo, kiun oni per ap arato j kaj sen espero je resaniĝo tenas
„vivanta"? Cu la senm ensa korpo havas an k o raŭ rajto jn je
heredo? Ĉu laŭleĝe ĝi estas ank o raŭ edz(in)o? Kaj kiam
la k u racisto m alligas la tubon de la oksigeno, ĉu tiam li
m ortigas hom on? Cu tiu n e n a tu ra vivo devas esti d aŭ rig ata
kaj, se jes, kiom longe? (Eble oni povus utiligi la a p a ra ta ro n
por paciento kiu ja a n k o raŭ estas savebla). Kiarn kaj kial
oni decidas ke iu estas m ortinta? Kio estas m orto, kaj kio
estas homo?
Pri ĉiuj ĉi problem oj lastatem pe oni m ulte diskutas kaj
m ultaj pensoj estas form ulataj.
„M arley estas m alviva, tiel m alviva kiel n a jlo ..........
Per tiuj vortoj C harles Dickens kom encis sian K ristnaskan
R akonton. Per tiuj vortoj ni scias ke sendube M arley estis
tute m alviva. C ar laŭ ĉiuj difinoj najlo estas senviva objekto. Rezignacie la hom o diras „finfine ni ĉiuj m ortos." Sed
m alcertiĝas tiu certeco per jen kaj jen leviĝantaj dem andoj
kiel la supraj. A ntaŭ nelonge la Londona profesoro Camps
dem andis: kio estas m ortinta? kaj konstatis: ni bezonas novan difinon de la m orto.
Estiĝis iu konfuzo pri la nocio m orto kaj diversaj kom petentuloj aten tig as pri la konsekvencoj de tiu konfuzo.
Ekzemple, oni povas dem andi ĉu paciento, kies cerbo ne plu
funkcias, sed kies korb atad o estas d aŭ rig ata pere de aparatoj, estas v iv an ta aŭ m ortinta. Cu eble li estas v iv an ta kiel
organism o, sed m ortinta kiel homo?
M alfacila problem o, kun aspektoj filozofia, biologia, socia etik a Ĉu estas devige aŭ perm esite teni korpon funkcian ta (kio estas ebla), dum ekzistas la prak tik a certeco ke
neniam plu ĝi vivos kiel homo? Cu estas perm esite au eble
eĉ devige m alŝalti la m edicinajn m aŝinojn tuj kiam tiu certeco ekzistas, tiel ke la jam senm ensa korpo povu cesigi la
funkciadon? Kiu decidas pri tio kaj kiam ? Cu la plenum o de
tiu decido estas m ortigo aŭ eble eĉ m urdo?
Tio dependas de la difino kiun oni atrib u as al la vivo. Gi
dependas an k aŭ de la progresoj de la scienco. Pli frue la
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dow ska.
L a patro estis fariĝon ta u n iversitata profesoro pri m atem atiko kaj fizik o kaj la patrino estis forlasonta sian okupon k iel profesorino en knabina liceo en V arsovio, kiam
naskiĝis M anya. F akte tio signifas M aria.
Post 28 jaroj M anya skribis el P arizo al
sia m alnova am ikino K azia en Pollando:
K iam v i ricevos tiun ĉi leteron, mi havos
novan nomon. Mi edziniĝos al la viro, pri
kiu mi rakontis al vi pasintan jaron en V a rsovio. Mi bedaŭras, ke mi devos resti en
Parizo, sed kion fari? La sorto profunde
ligis nin kaj ni ne povas toleri la penson
v iv i sen la alia. Respondu al mi je la jena
adreso: Sinjorino C urie, L ern ejo por fiziko
kaj kem io, 42 Lhom ondstrato. T io estonte
estos m ia nomo ..............
M anya S klo d o w ska venis al P arizo sen
mono. P ro la politikaj cirkonstancoj la patro
havis m alfacilaĵojn , li perdis monon, la patrino m ortis, la fam ilio kun k vin infanoj
apenaŭ povis vivten i sin. V ap oriĝis la revo
de la patro sendi la infan ojn al eksterlando
por studado.
M anya tam en iris al eksterlando, al F ran cujo, sen mono. Ŝi iris tien post m alfeliĉa
am historio kun riĉa ju nu lo, kies gepatroj
m alperm esis al li la am ikecon kun „knabino
sen groŝo” .
En la fino de 1891 ŝi alven is en P arizo kaj
en registriĝis ĉe Sorbono en la fa ku ltato de
natursciencoj. Unuan fojon oni skribis ŝian
nomon kiel Marie. Ŝi devis v iv i per tri fran koj tage. P lu raj aliaj polaj studentoj en
eksterlando tiutem pe estis en sim ilaj cirkonstancoj.
La vivo signifis m alvarm on, m alsaton kaj
studadon. K e lk fo je ŝi povis respiri ĉe sia
fratino B ronya, loĝanta, edziniĝinta, en
Parizo.
Ŝi havis sufiĉe da am bicio por prepari
doktoriĝon en du fakoj samtempe: fiziko kaj

Panjo
En B ritu jo, oni serĉis por iu konkurso la
plej m aln ovajn ankoraŭ u zatajn lavm aŝinojn
en la lando. Ĉe s-ino W. venis sinjoro kiu
petis ŝin, m ontri al li la m arkon „P a n jo ” , ĉar
tiun maŝinon anoncis ŝia filo por la konkurso.
La organizantoj de la konkurso trovis la
m arkon „P a n jo ” tiel bona ŝerco, ke ili notis
s-inon W. k iel tre m alnovan ankoraŭ bone
fun kcian tan lavm aŝinon.
Ŝi havas ŝancon gajn i la unuan prem ion.
plej m odernan lavm aŝinon!
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kun 35-jara fizikisto, kiu fa ris jam k e lk a jn
gra va jn m alkovrojn. Iom poste li sendis al
ŝi k iel signon de am ikeco kom plikan trak ta ĵon pri ,,Sim etrio en elektron aj k am p oj” ,
subskribitan per lia nomo: P ierre Curie.
R eciproka admiro kaj ŝato kreskis al konfido, al am ikeco kaj fine al amo. Ili geedziĝis en 1895. L a m ielm onatan vojaĝon ili faris
per biciklo.
Poste M arie koncentriĝis al la demando,
je kiu temo doktoriĝi. Tiam la paro ek in teresiĝis plej streĉe je iuj m irak laj eksp erimentoj de Henri B ecquerel.
Tiu ĉi B ecquerel iam forte surpriziĝis,
kiam li konstatis ke fotopapero estis prilum ita, dum li estis absolute certa ke la
fotopapero estis pakita kaj form etita tiel sekure, ke lum o ne povis atingi ĝin. L a sola
ebleco estis, ke tra la pakm aterialo iu radiado efik is je la fotopapero. D iversspecaj
m aterialoj estis en la proksim eco. B ecqu erel
trovis, ke la prilum ado okazis ĉiam , kiam
en la proksim eco estis u ran ihavaj m aterialoj. Li fariĝis fam a k iel la m alkovrin to de la
„radiado de B ecqu erel” (tio, kion ni nun
nomas rad ioaktiveco). Sed restis la dem ando: kiu elem ento fakte radias?
L a studentino M arie C urie, kune kun sia
same interesita edzo, rezonis en tiu senco,
ke la radiadon devas kaŭzi nepre iu ankoraŭ
nekonata elem ento. ŝ i klopodis trovi ankaŭ
aliajn m aterialojn en la kolekto de ercoj en
la lernejo kie instruis P ierre, kaj ŝi trovis
ankoraŭ unu pecon, kiu radiadis, eĉ tre
forte.
El: Raporto al la A kadem io, ju lio 1898:
Ni kredas, ke la material'0 kiun ni izolis el
tiu ĉi erco, enhavas iun ankoraŭ nekonatan
m etalon, kiu laŭ siaj ecoj devas esti parenca al Bism uto. Kiam la ekzisto de tiu ĉi
nova m etalo estos konfirm ita, ni proponas
nomi ĝin Polonio, laŭ la nomo de la naskiĝlando de unu el ni.
El: Raporto al la A kadem io, decem hro
1898: La diversaj ĉi supre klarigitaj, faktoroj
igas nin kredi, ke la nova radianta materialo
enhavas novan elem enton kaj ni proponas
nomi ĝin Radiumo.
Ĉio ĉi venis el la kem ia k u irejo de geC u rie; la nomo „lab orato rio” estus tro grandioza por la hum ida kelo de la lernejo de
P ierre, kie oleolam po lum igis la kru d lign an
tablon. Tie ili devis izoli el erco radiantajn
elem entojn. Tio signifas: dispecigi ŝtonojn,
aldoni acidojn, apartigi la konsistigajn elementojn — kaj intertem pe ordigi la m astrumadon, prizorgi la bebon Irene kaj fine la
studadon.
K om encis alvenadi antaŭ la pordo ŝarĝvetu rilo j plenaj de ŝtonegoj, k iu jn la aŭstra
registaro laŭ peto de M arie C u rie afab le disponigis kontraŭ kostprezo, unue po centoj
da kilogram oj, en la daŭro de la postaj jaroj
po m iloj da kilogram oj. En 1906 estis liv e ritaj 23.600 kilogram oj da erco kaj, kun senfina pacienco, el tio estis lib erigitaj dekdu
gram oj da radium o, la R adianta Elem ento,
m ilionoble pli forte radianta ol uranio kaj
polonio.
Intertem pe m ulte okazis: en 1903 la paro
ricevis, kune kun B ecqu erel, la N obelpremion. K aj en 1906, tiun katastrofan 19-an de
aprilo, en la strato D auphine ĉ eva ltirita
ŝarĝvetu rilo frakasis la kapon de P ierre.
Ili am is unu la alian, ne nur k iel grandaj
sciencistoj, sed kiel varm sentaj hom oj. En
sia taglib ro ŝi daŭrigis la skribadon al la
forpasinta edzo: Mia P ierre, mi leviĝ is post
sufiĉe bona dormo. Tio estis antaŭ k va ro n -

horo, kaj jam nun mi volas denove plorĝem i k iel besto
Mia kara P ierre, mi dezirus rakon ti al vi,
ke oni enoficigis min je via katedro, kaj estis aro da idiotoj kiuj venis por gratu li min
pro tio
Ŝi daŭrigis la vivon, sed nur duone. En
1911 ŝi denove ricevis la N obel-prem ion, nun
pri kem io. Intertem pe en la fizik a scienco
m ulte ŝanĝiĝis. Ĉ ar la radiado ja signifas,
ke, radiante, la elem entoj transform as sin
mem en aliajn elem entojn. K a j la atom oj de
tiuj elem entoj disfalas, tiel ke la m alnova
vorto atomo — n ed ivid eb la unuo — ne plu
estis aktuala. M alferm ita estis la vojo al nukleo-esploro, al n ukleaj reagoj, eĉ al atom bom boj, sed ankaŭ al la d iferen caj aplikoj
de n u klea radiado, inter kiuj tiu por la lukto
kontraŭ kancero.
Tiu lasta apliko signifas: ekzorci la diablon per la diablo. M arie m anipulis la rad iadon de radium o, kiam ankoraŭ ne sufiĉe
bone oni konsciis pri ĝia danĝero. Ŝiaj m anoj estis b ru ligitaj, sed tio ne estis la plej
grava; n erim arkeb le la sangokancero evoluis.
Ŝia filino Irene daŭrigis kun sia edzo F re deric Joliot la sciencan esplorlaboron. Ili
ricevis la N obelprem ion unu jaron post la
forpaso, pro la detrua m alsano, de M arie
C urie, je la 4-a de ju lio 1934.
ŝ ia filino E ve ve rk is ŝian biografion, en
kiu ŝi skribis, i.a.: ĝis la fino de sia vivo ŝi
povis nur kun plej granda peno elparoli la
vortojn : 'P ie rre ’, 'P ierre C u rie’, ’m ia edzo’ aŭ
’via patro’.

Desegno-regulo
M ultaj homoj havas la kutimon
komenci arbitre desegneti aŭ skribaĉi,
dum ili sidas en pli aŭ malpli enuigaj
kunvenoj. Per sprita vorto oni nomas
la rezultojn ,,dudloj". Brita profesoro
pri matematiko, Hyman Levy, evidente
mem multe ,,dudlis” , sed krome, li rigardis tiujn desegnetojn per okulo de
sciencisto.
Li publikigis novan matematikan tezon, kiu rilatas al la desegnado de kurbofiguroj. Desegnu ion ajn fantazian,
konsistantan el kurbaj linioj. Metu
punktojn tie, kie la linioj kruciĝas kaj
ankaŭ tie kie linio kom enciĝas aŭ finiĝas. Ofte la kurbaj linioj jen kaj jen
limigas ebenojn. La tezo diras:
La nom bro de la p u n k to j, m inus la
nom bro de la lin ip e c o j d iv id ita j de la
p u n k to j, plus la nom bro de la e n ferm ita j ebenoj estas ĉiam = 1.

Ekzemplo:
En tiu ĉi ,,dudlo” troviĝas 5 punktoj,
7 linipecoj kaj 3 ebenoj. Do: 5 minus
7 plus 3 estas 1.
Tio ĉiam trafas, laŭ la profesoro, ankaŭ en kazo de perspektivaj desegnajoj, sed tiam la formulo devas esti plilarĝigita: punktoj minus linipecoj, plus
surfacoj, minus enfermitaj spacoj.

13-a Internacia Junulara Kunveno
6-4-1968/13-4-1968
en A achen, jg Colynshof,
G erm anio
Temo: E ŭ ro p o m u z ik a s .

Urganoj ne klinis m in . . . .

a t nŭ,
En la novaj landoj de A frik o la nova
tem po portas m ultajn novajn aferojn en
k e lk fo je konsterna rapideco. Tio konfuzas
m ultajn precipe ju n a jn homojn.
En Zam bio tiu rilate gravan helpon en
efik a m aniero donas la gazeto „Zam bia
M ail” . En ĝia rubriko, sub la nomo Jozefina,
saĝa, inteligen ta kaj sprita virino respondas
al m iloj da plej diversaj dem andoj, restante
mem ĉiam nekonata.
N om bro da dem andoj kaj respondoj estas
k olek titaj en libreto, per k iu eŭropanoj povas ekkoni la hodiaŭan socian evolu procedon en A frik o . Estas sensacio, en tiu m aniero konatiĝi kun viv a n ta popolo en sia ĉiutaga vivo, plezuro kaj ĉagreno, sen abstrakta
„problem aro” .
Jen k elk aj ekzem ploj:
„V irin o j el la biertrin kejo ŝtelis de mi
mian edzon. Knabinoj en jiupoj kun franĝo
estas pretaj fari ĉion por iom da mono aŭ
biero. Por ne perdi lin por ĉiam, mi iras kun
li kaj ankaŭ trinkas. Tiam venas kvereloj
kaj sekvas mizera hejm en ven o kiu hontigas
min. E ble, iam oni ŝanĝos la b ierejojn al lernejioj por niaj infanoj. Sed kion mi intertem pe povas fari, Jozefina, por konservi la
geedzecon?”
Respondo: „M i bone kom prenas vin, sed
fari erarojn kune ne m ulte helpos vin. Iru al
la lecionoj pri kuirado en la inform centro
kaj lernu ankaŭ k iel vi povas agrab ligi vian
loĝejon. Eble, bongusta m anĝaĵo tenos vian
edzon hejm e. Petu lin, aĉeti iom da biero
por la hejm o kaj tiam v i mem verŝu ĝin,
m odere, kiam venas vizito de am ikoj. In vitu
ilin foje al manĝo, tiel ke iom post iom plaĉos al li esti kom forte hejm e.”

★

..

11

K u n lab ore kun B E JA , JE F O kaj NEJ G e rm ana E speranto-Jun ularo aranĝos sian printem pan Internacian Junularan K unvenon
1968 denove en la agrab la ju n u la rg astejo
Aachen.
L ig e kun ĝi Tutm onda E sperantista Junulara Organizo (T E JO ) okazigos P raktikan
K urson en la serio de Sem inarioj por G v idantoj.
Se estos sufiĉe da partoprenantoj, GEJ

tiom da homoj kun tiel m alaltaj sa lajro j, ke
ili m em nenion povas en trepren i.”

★
„K ia m mi revenis, post longa ĵorperm eso,
en mian vilaĝon, m i koleris kiam mi rim arkis, ke mia frato loĝas kun mia edzino en
unu ĉambro. Li diris, ke li gardis ŝin, sed
ne plaĉas al m i, ke ili vivis kiel geedzoj,
Kion mi nun devas ĵa ri?”
Respondo: ,,Metu vian fraton ekster la
pordon. Post tio pardonu via n edzinon aŭ
eksedziĝu. K a j, okaze de sekvon ta longa fo rperm eso, se vi estos ankorau edzo, kunprenu
ŝin al via vila ĝo .”

★
„M i estas 25-jara kaj m i intencas edzinigi
mian kuzinon, kiu estas vidvino. Mi sincere
amas ŝin kaj ŝi min kaj ŝi deziras baldaŭ
edziniĝi. Sed mia p lej aĝa ĵrato diras, ke en
nia tribo estas m albone edzinigi „duam anan”
virinon. Mi tiel amas ŝin, ke m i havas sendorm ajn noktojn, kiam m i pensas p ri ŝta
beleco. Por la tribo estas nur malgranda
eraro. K ion ni faru, Jozefin a?”
Respondo: ,,Edzinigu ŝin kaj bone dormu.
V i estas sufiĉe aĝa por scii kio estas bona
por v i.”

★

„M i estas Manjo. La instruisto kiiu ŝatas
min diras, ke knabinoj kiu j ne dormas kun
sia instruisto, ne sukcesas en siaj ekzam enoj.
Ĉu tio povas esti vera?”
Respondo: „S e vi ne estas sufiĉe lerta por
scii ke la respondo estas „n e ” , tiam vi ankaŭ
ne estas sufiĉe inteligen ta por sukcesi en via
ekzam eno.”

★

„En mia m em konstruita loĝejo ni havas
nek lumon, nek akvon. Ne estas lernejoj,
nek kom forto, sed nun oni konstruas bierejon. Se ni trinkas bieron, per la gajno iam
oni povos pagi akivokondukilojm. ĉ u ankaŭ
en aliaj landoj m alriĉaj homoj devas trinki
bieron antaŭ ol venas akvo por iliaj infan o j? ”
Respondo: „S e ĉe vi ekzistas kom itato por
ĝeneralaj bezonoj, nepre subtenu tion. Ĉu ne
povas iri k elk aj reprezentantoj al la kom unum estraro? P etu ke en la preĝejo oni parolu pri la afero. En aliaj landoj oni ne dependas de biero por ricev i sanitarajn aranĝojn. Sed en m ultaj landoj ankaŭ ne estas

„K iam knabinoj ricevas pli da instniado,
ni ĝojas, ĉar A frik o tiel progresas. Sed mi
timas, ke nur malbelaji knabinoj studas. Ĉu
Dio privilegie traktas m albelajn knabinojn,
ĉar ili povas akiri edzon nur per p li bona
eduko? K ial belaj knabinoj ne lernas pli
m ulte? Sen via konsilo, Jozefina, m i restos
fraŭlo.”
Respondo: „K io n vi bezonas, estas o k u lv itroj. E kzistas amaso da bonedukitaj b elu linoj. E ble v i ne vidas ilin, ĉar ĉirk aŭ ili staras tro da am ikoj. K n ab inojn sen klereco oni
vidas pli facile, ĉar la viroj preterpasas ilin
ne haltan te.”

La liftknaboj strikas kontraŭ UN, pro tiu
Esperantopeticio . . . .
25

Adolf Sproeck

A:

TRANOKTO
Skeĉo laŭ epizodo el la lib ro „K red u m in, S in io rin o ”
de C. R ossetti
p ersonoj: 1. la m a strin o = A
2. la gasto
= B
3. d u a gasto (ne p a ro la n ta ).

,p a rd o riu o p in iis, ke eble v i ŝatus tr in k i tason
n n kn o f Ĵ“ S
pret! gis teon p o r m i k a i pensis, ke eble
ankau v i satus tn n k i tason da ĝi.

B: M rne n °^ ^ \ , eStaS
lrO kom pieza- ^ e l m i dan ku a l vi?
(prenas la tason, metas gin sur ta b lo n apud la lito ).
V tu
v o lo n te estas kom pleza a l vi.
(Li ameme okulum as sin. Ŝi rigardas, ridetas. Eliras).
B: Bonan n o k to n !
N cn m i ^ e l n e h ^ '
V ir' n ° ' K a' ko m P‘ eza. Cu? Cu?
Nc, m i elp e lu sm el m ia j pensoj. (E nlitiĝas)
M i ne

fprenase hb°ro^i'
Ĉ am bro k u n g ra n d a lito en la mezo. O ni povas pro v izo ri k u n m e ta n te k e lk a jn benkojn, k iu jn oni ko v ras p e r lito tu k o . L itkuseno, kovrilo. P o rd o (a ŭ k u rte n o ) su r u n u flan k o de la
ĉam bro.
S injorino A. ordigas la liton. Sonas sonorilo (aŭ frapo ie la
p o rd o ).

i e T K Ĵ o 1^

^
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,G9U' f°rŜOVU aiiain Peasoi"

k ° f r ° ' legaS‘ IU frapas al la P - d0»

A : (envenas en n e g liĝ o deloga). Pardonu s in io ro
povas e kd o rm i. Cu v i havas cig aredon p o r ln i?

M i ne

B: InrezenhJs ^ t n r n i.la r i 9ardon de ŝi). V o lo n te . M i petas
A : Jes, m i venas. (Iras al la pordo k a j m alferm as). Bonan
vesperon, s in jo ro . K io n v i deziras?
B: Pardonon m i petas. M ilfo ja n pardonon, s in jo rin o !
estas frem da en ĉi tiu urbo, ju s a lv e n is per la tra jn o
ne trovas h o te lo n havanta lib e ra n ĉam bron. F ine
k o n s ilis a l m i, p ro v i ĉe v i. Ĉu eble v i povas d o n i a l
ĉam bron alm enaŭ p o r unu nokto?

Mi
kaj
oni
mi

A : V i havas fe liĉ o n , s in jo ro . A n ta ŭ unu h o ro s in jo ro fo rvo ja ĝ is . K a j jc n tiu ĉi ĉam bro, k u n tiu bonega, granda
lito iĝ is lib e ra . Se v i volas . . . .

d orando n)
p„
'
Si prenas- S id i9as snr la
lito ra n d o n ). Jen fa /ro (li donas fa jro n ).

A: MOre ‘i o t H

C C " ' U' " m a rk,s' ka v/ es(os g e n llla h o m o .
m „ „ S M * rnrJ , ° v,s
«I v/ p e r ĉ i ĉam bro. K a j
ne havis CI9aredo)n k a j pensis: Ir u a l la s in io ro l i
S ĉ Z ^ i o n u " " " avJ s' » ' r,° " ras « « C p S T v "

^ea, p a ra o n u ..........

ionTe V f n r S .'08'
A

B: IIo , ĉu m i v o la s !!! N e grave, k io m ĝ i kostas. M i restas.
D ankon al v i. M i restas.
A : Bone. V i ne bedaŭros. Cu v i lia va s a n k o ra ŭ d e ziro jn ? M i
kom pleze plenum os a l v i ĉ ia jn .
B: D ankon, s in jo rin o . M i ne havas. M i estas fe liĉa , ke m i
tro v is ĉam bron k u n tie l bela lito . D ankon.
A : Do, bonan no kto n , s in jo ro ! (Ŝi eliras).
B: (Kom encas sen ve stig i sin. E1 sia k o fro elprenas p ija m o n ).
Bona afero. Bela l i t o ..........., b c la ........... ja, bela s in jo rin o
K io n ŝi d iris? K om pleze plenum os . . . . Cu vere? Kom pleze? Uo, s in jo rin o , bela s in jo rin o ? M i tute ne havis
d e z iro jn . Sed nun m i havas (surm etas la p ija m o n ) ..........
m i h a v a s .......... (Iu frapas je la pordo). Ila , k io estas?
E nvenu! (S in jo rin o A . envenas k u n taso da teo).

(Sx h ez,tas p lu p a ro li).

P°V0S ,el k°mpiezi ai vir tre vo'

(baibute) S in jo ro la afero estas, k e ...........ho m i ne p o .
vas d in . M i ne kuraĝas (pro ksim iĝ a s al H L? videb°e
e kscitig a s p li ka p li)
Kmi
v iu e u ie
Ja, peton m i havas. V id u ' g r a n d a k a M ^
PC‘m
T r n n rn n rtn n n r , , , !
' ° ranaa k a l la rg a estas VIU lltO.
/ ro granda p o r unu p e rs o n o ----- Cu eble sed m i netas
ne cagrenigu . Se eble v i iom nin n
i
■' Se° m peta
p o r dua
.
‘ °m e te fla n ke m g u s, estus lo k o

B" a l° ŝ n ODiTm / Ĵ n R n 1^ 111616 fla n k e n iĝ as. etendas la b ra k o jn
al si). Dum la tuta tem po tio n m i d e ziris! V o lo n te g e '
A :'

je n a S ffs ta *^ V i(eStaS ĝe n ,i,a h o m o - ^ aran Uam
kon. C ar )ena estas la afero: Ekstere estas s in io ro k iu
urge bezonas lito n . Do v i konsentas, ke l i
(V o ka
eksteren) V enu, s in jo ro !
>- n. . . . (voK as
La dua gasto aperas ĉe la pordo
i
al la lito. B. k o n ste rn ita stra b a s al a
la m an o i’ rig ard as
s al la sm jo rin o , al la n ova gasto ).

Kurteno
^ V Z \Z \Z \Z \Z \f

A d o lf Sproeck

k a v a lir o
El I-b u rg o la s in jo ro
K o rd e ziris a l v ir in o
E1 H olando. A I ĉarm ino
B rule b ru lis lia koro.

—
•

Jam a lv e n is el la fo ro
Frem da ulo. L i p e r v in o
F la tis al la s in jo rin o .
I-B u rg ' p lo ris p ro doloro.
M isas k a v a liro tia:
B elaj v o r to j ne sufiĉas,
K a j neniam ko n le n tiĝ a s

i
Nenio por vi! Li ŝajnigas esti saĝulo, sed havas nur 18 transistorojn!

,no at ta ttrit de I' mono.
N u r va lid a s la eldono.
T in te b la g i povas ĉiu !

I

z a m v n u ein in e m

P ri la ĉi-su b aj dem andoj vi povas ja facile k o n su lti v o rta ro n aŭ
d em an di pli le rta n esp eran tisto n . T am en, u n u e p ro v u resp o n d i sen
helpilo kaj sen helpanto. K elkaj dem andoj ŝajnos al vi naive facilaj,
eble ĉa r via p ro p ra nacia lingvo ne konfuzas v in tiu rila te , sed
— an k a ŭ vi trovos v ia jn k ap tilo jn . S u b stre k u la resp o n d o jn , k iu jn
vi opinias ĝustaj, kaj poste rig ard u su r paĝo 30 kiom foje vi eraris.

BRODO

a)
b)
c)
ĉ)
d)

speco de itala supo;
ku d ro -o rn am ad o ;
nigra pano;
rando de m aro aŭ rivero;
zigzaga b o atv etu ro k o n tra ŭ la vento.

SOFOKLO

a) bazo sur kiu staras statuo;
b) a n tik v a greka reĝo, pri kiu oni verkis
teatraĵo n , tra d u k ita n an k aŭ en Esperanton;
c) a n tik v a greka tragedi-verkisto;
ĉ) speco de m alnova teleskopo;
d) m ortigo per prem ado je la gorĝo.

KOMODO

a)
b)
c)
ĉ)
d)

speco de m alalta ŝranko;
oportuneco, agrableco;
ridiga teatraĵo;
tro-indulgem o;
lavotablo.

TRIPO

a)
b)
c)
ĉ)
d)

m anĝebla intesto de bestoj;
ekskurseto;
vojaĝo;
drinkejaĉo de hazard-ludem uloj;
seksm alsano.

PRESKRIPTO

SO LVO J

L -o n b n r tn
- 3 KOIlKLiraO

T iun ĉi krucvortenigm on en la ju lia/
aŭg. n -ro solvis 36 legantoj. Iom an m alfacilon prezentis po r kelkaj la dem ando dua de Horiz. 5 — B atraketo;
ili legis ĝin „ b a t-ra k e to ” an stataŭ „ b a tra k -e to ” kaj tiel v an e cerbum is
p ri egalsignifa vorto. A liaj solvis ja ĝuste Raneto, sed riproĉe dem andis: nu, kiu rilato estas in te r b a t-ra k e to kaj rano? Do, konsilo:
se io ŝajnas al vi tre stran g a esprim o aŭ m ispreso, rig ard u an k o raŭ foje en viaj vortaroj. Enigm o sen enigmoj ne estas enigmo! K aj jen
la bona solvo:

S

K 0

L

A

S

T

A L

I

S

M A

E

L

R

E

K T
V E

E

N D

E

■

0

D 0

T

A L

I

R

0

■R
■0
P I
■D

F

0

R

K 0

T

I

K

N 0

E

M A

J

R

E

0

■

A N E
L
0
J

T

■S■

D E

T

0

G A N

■S

KONKURSA REGULARO
1. En la konkursoj ra jta s p arto p ren i ĉiu abonanto de La P rak tik o
kaj ĉiu A ktiva M em bro de la U niversala Ligo.
2. En unu koverto oni povas sendi p lu ra jn solvojn, ank aŭ solvojn
de diversaj personoj; sed ĉiu solvo devas esti su r a p a rta papero.
A dreso: W ilhelm Schm id, 4537 K uroham a, H asuda, S aitam a-ken,
Ja p an u jo . A erpoŝta sendo ne necesas, se vi alm enaŭ en du
sem ajnoj post ricevo de la gazeto p retig as la solvon kaj enpoŝtigas.
3. S u r ĉiu papero oni sk rib u su p re la num eron de la konkurso,
kaj m alsu p re sian nomon kun adreso.
4. Solvoj ne konform aj al la su p raj reguloj ne p arto p ren o s la
konkursojn.
5. P roksim um e du o n jaro n post apero de la konkurso ni publikigas
la solvon kaj la nom ojn de la p rem i-g ajn in to j. La aljuĝo okazas
p er lotado el la ĝustaj solvoj.
6. La prem iitoj povas libere elekti el la speciala listo de prem iaj
libroj, diskoj ktp. laŭ la indikitaj prezoj en steloj. La prem iitoj
ne pagas afran k o n por la alsendo. Ili sciigu sian elekton al la
L ibroservo de U.E.A., N ieuw e Binnenw eg 176, R otterdam -2,
N ederlando, in d ik an te la k o n k u rsan num eron kaj la num eron
de La P ra k tik o en kiu troviĝas la solvo.

6 7 9 -a konkurso

a) k u racista skribaĵo pri la uzendaj medikam entoj;
b) loka leĝo aŭ m alperm eso;
c) indiko kiel oni devas uzi m aŝinon
a p arato n aŭ varon;
ĉ) postulo, kiel oni devas uzi heredaĵon;
d) rajtoperdo pro transpaso de templimo.

K O N K U R S A J

Vian solvon sendu al: Wilhelm Schmid, 4537 Kurohama, Hasuda,
Saitama-ken, Japanujo.

I

ĈIFRA ENIGMO
Cu vi povas legi ĉi-su b an sentencon de u n u el niaj poetoj? Je
la fino troviĝas lia nomo:

I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 4 10 11 6 11 6 12 8 13 11 6 11 6
8 12 1 4 6 1 1 6 1 2 15 2 9 8 9 !
1. 12 4 10 16 2 1 9
K iel vi vidas, la vortoj ne estas ap a rtig ita j, n u r u n u fo je ap eras
voksigno kaj pun k to . ĉ iu nom bro resp o n d as al u n u litero. E ble
vi trovos ilin p er kvin ŝlo silfrazo j:
1.
2.
3.
4.
5.

Oni vokas la bovon ne 5 2 3 14 2 1 6, sed 14 10 2 1 6.
La 14 4 13 de sinjoroj estas m ulte da horoj.
E kzam eni agadon, por fari ŝanĝojn, se necese: 10 2 11 6 16 6 6.
En la 9 4 7 6 1 5 8 1 8 periodo de nia lingvo . . . (Z)
En E speranto oni devas ĉiam 8 12 15 2 1 14 6 la an taŭ la sta n
silabon.
P or la solvo vi sk rib u n u r la sentencon kun aŭtoro!

P re m io j:
La UNUA PREMIO

24 steloj

trafis al S -ro Je a n Saugere, G ueret, F ran cu jo ;

la DUA PREMIO = 20 steloj
tra fis al S -ro H. V. George, Torpoint, B ritujo;

la TRIA PREMIO = 16 steloj
tra fis al S -ro Roger Milon, Brive, Francujo.
Ili bonvolu elekti el la KONKURSAJ PREM IO J kaj kom uniki
sian deziron al la
LIBRO-SERVO de U.E.A.
N ieuw e Binnenw eg 176, R otterdam -2, N ederlando.
N.B. La listo de prem ioj ap eris su r paĝo 220 de 1967. En la m a rta
n u m ero 1968 ĝi aperos denove, reviziita.
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Pavel Hlavatej

La Fakdelegito pri kontraŭ-tabakismo:
Pipo estas veneno eĉ se ĝi estas
pacopipo!

La subpremita propagandisto:
V i m alpermesis mian tendon kun
E speranto-steloj, do vi ankaŭ ne
toleru tion!

La akademianoj:
Ĉu vi volas esti m ortigata aŭ
mortigita?
28

PERIA KURSSEMAJNO EN JIINAJ HEJMOJ
Nun, ree en Nederlando, restas al mi la memoroj je belega
semajno en la altlernejo ,,Junaj H ejinoj", kie, sub la superrigardo de gesinjoroj Friis, okazis la aŭtunferiaj kursoj
Aarhus. Nur tiuj, kiuj iam partoprenis, povas scii la veran
signifon de tia aranĝo. Ĝi fakte estas miniatura kongreso en
kiu diversnaciaj esperantistoj dum unu semajno kune studas, ekskursas, amuziĝas kaj interkom preniĝas en intima
amika rondo.
Jam la vo ja ĝ o estis por ni, kvin haganinoj kaj kvar
groningenaninoj, kvazaŭ festo.
En Aarhus atendis nin en la stacidomo gesinjoroj Friis kaj
kelk aj aliaj lokaj esperantistoj. Tagon poste ni estis bonvenigitaj en ,,Junaj H ejm oj". Jam enirante la belegan halon
ni estis kaptitaj de tiu nepriskribebla sfero de io festa, amikeca, kiun ni sentis dum la tuta semajno. La dormĉarmbroi
estis tiel ĉarmaj kaj invitaj, ke oni ne povas ne senti sin
vere hejme tie kaj ni tuj ,,okupis" la ŝrankojn por la vestoj
kaj la litojn por iom ripozi antaŭ ol ni pretigis nin por la
vesperm anĝo kaj la vespero interkona. Tiam ni, post la
bonvenigaj vortoj de s-ro Friis vidis film ojn pri naskiĝo de
insulo ĉe Islando (tre impona!) kaj pri la regiono de Aarhus.
En la paŭzo, kiam ni trinkis kafon, alvenis la brita karavano
sub gvidado de S-ro Murphy. Tiam ni estas kune 55 personoj el 9 landoj, nome: Aŭstrujo, Britujo, Ĉ eĥoslovakio, Danlando, Finlando, Germanujo, Hindujo, Nederlando, Svedujo.
Lundomatene okazis la oficiala malfermo en la prelegejo.
Post la kanto de ,,La Espero” . S-ro M urphy gvidis mallongan
diservon. Poste: la kursoj!
Ni povis elekti el k va r kursoj. La kurson laŭ la naturmetodo Friis, kiu enhavas ankaŭ la preparan kurson por Friismetodaj geinstruistoj, instruis s-ro S. Hansen. S-ro M urphv
gvidis la daŭrigan kurson destinitan por tiuj, kiuj partoprenis malgrandan elementan kurson aŭ kurson laŭ la metodo
Friis, dum f-ino Riisberg gvidis la paroligan kurson. S-ro
M oravec lerte klopodis nin perfektigi en lingvokapableco.
Partoprenante en la lastm enciita kurso, ni povis konstati,
kiom malmulte ni fakte scias pri la bona, internacia uzado
de la lingvo. Ne ĉiam ni konsentis pri iu esprimo kaj okazis
lernigaj diskutoj el kiuj oni ankaŭ lernis iomete kompreni la
nacian esprimkarakteron.
Post la lunĉo estis ekskurso al Aarhus per aŭtobuso, kie
oni povis rigardi diversajn interesajn lokojn, i.a. la urbdomon. Tiun vesperon la programo kuŝis en la manoj de la
nederlanda grupo. Mi estis tre fiera pri tio, ke eĉ la komencantinoj preparis sin por partopreni en ĝi. Ni kontribuis per

deklam o de poemoj, rakontoj (eĉ vera historieto tre kortuŝa
pri kato sur la tegmento), per skeĉoj, pianosoliudo kaj kanado. Tute ekster la programo: la batalo kun la scenejkurteno, kies trairebla mezo ĉiarn ŝajnis perdita, je granda plezuro de la publiko. Tro rapide pasis la tagoj. M atene ni estis
diligentaj kursanoj, posttagm eze ni ekskursis. A1 la ekspozicio de kooperativo F.D.B., kie ni post afabla akcepto kaj
bonvenigo ĝuis kafotrinkadon kun multaj kukoj kaj tiel
fortigite ni rigardis la grandegan magazenon. Ni vizitis
modernan lernejon kun propra banejo, kinejo, klubejoj,
k.t.p., precipe interesan por la instruistoj inter ni.
K iel belega estis la promenado tra la arbaro, kiu situas
tre proksim e de ,,Junaj H ejm oj" kaj de kie ni ofte havis
belan rigardon al la maro. M eze en la arbaro en iama muelejo ,,Skovm ollen" ni trinkis kafon. La tabloj estis belege
ornamitaj per florfolioj, formantaj la vorton ,,Esperanto".
Krome ni vizitis la grandm agazenon „S allin g ” , kie ni post
bonvenigo kaj la kutirna kafotrinkado, ,,vagis" tra la diversaj etaĝoj, admirante, aĉetante. A nkaŭ al la antikva urbo
(sentegmenta muzeo fakte) ,,Den Gamle B y ” okazis ekskurso.
Mardo- kaj m erkredvespere ni ĝuis interesajn program ojn
sub gvido de la Britoj kaj Danoj. Belajn diapozitivojn, skeĉojn, kantojn, muzikon, filmon kaj popoldancadon oni
prezentis. La gajaj prezentadoj, precipe en la dua parto de
la dana vespero, estis vere surprizaj. S-ro Jorgensen prezentis sin ne nur kiel bonan ekskursgvidanton, sed ankaŭ
kiel lertan kantinstruiston, kiu entuzisme kantigis nin ,,Mi
amas vin". La lasta vespero estis brila finalo de ĉio, kion ni
ĝuis en tiu semajno. Fabela aspekto atendis nin, kiam ni en
la paŭzo eniris la manĝoĉambron por la kafotrinkado: sur
ĉiuj tabloj belegaj florornam aĵoj kaj lumantaj verdaj
kandeloj!
Popoldancante ni finis tiun vesperon kaj devis jam adiaŭi
tiujn, kiuj la tagon poste frue devis forveturi. La adiaŭo de
bonaj geam ikoj postlasas ĉiam en nia koro ian malplenecon, sed ĉiam gaje sonis la ,,ĝis revido iam, ie!" Fino de
belega semajno en ,,Junaj H ejm oj". C erte mi parolas el nomo de ĉiuj partoprenintoj, kiam mi diras: ,,Laŭdon kaj aplaŭdon por la admirinda paro gesinjoroj Friis, kiuj jam dum 36
jaroj tiel bonege gvidas la feriajn kursojn. E1 la nomo de ni
ĉiuj mi diras: Multan dankon al vi ambaŭ pro ĉio bona,
ĉio bela, kion ni ĝuis kaj travivis kune en ,,Junaj Hejm oj"
en la ĉarma dana lando kun ĝia gastam a popolo." N ia ,,ĝis
revido" ne estis nur frazo, ni certe revenos!
Ramona van Dalsem

Postskribo: pri Ramona van Dalsem, du motoroj kaj humanisma laboro
Laŭ la supra raporteto oni povus supozi, ke Ramona van Dalsem
partoprenis la Ferian Kurssemajnon kiel iu ajn hazarda esperantisto.
Ŝi estas tro modesta por aludi, ke ŝi estis tie laŭ speciala invito de
Ges. Friis por ornami la programon per sia ĉarma kantado. Eĉ malpli ŝi venas al ideo diri unu vorton pri la granda sukceso kiun ŝi
tie rikoltis, kune kun sia fidela akompanantino Toos Schoonman.
Ramona van Dalsem ja estas kantistino, konata jam tra la tuta
mondo pro la disko „La Feliĉo kaj ses aliaj kantoj”, eldonita de
UEA, pro sia bonega prezentado dum la 52-a U.K. en Rotterdam
(vidu: sept. no. Praktiko 1967) kaj pro multaj prezentadoj en plej
diversaj lokoj.
Ni memorigas, ke tiu ĉi simpatia artistino fariĝis en 1967 en
Amsterdam nederlanda ĉampionino de la amatoraj gekantistoj
(vidu: maj no. Praktiko 1967) kaj ni povas aldoni ke la 31-an de
marto venonta, same en Amsterdam, ŝi devos defendi tiun titolon.
Tiu konkurso, kies juĝantaro konsistas el spertaj fakuloj de
Radio kaj Televido, ne nur donas al amatoraj artistoj la eblecon
akiri spertojn kaj rutinon, sed samtempe ĝi servas al tre bona celo,

ĉar la profito de tiuj aranĝoj iras al societo por mense kaj korpe
kriplaj homoj. La granda motoro malantaŭ tiu afero estas S-ro
Kees Bruijn.
Krom tiu ĉi sinjoro ankaŭ alia persono multe helpas la karieron
de Ramona van Dalsem, precipe rilate ŝiajn prezentadojn en neesperantistaj medioj. Li estas S-ro Victor Conselman, alia motoro,
nome de „Artistopaletro”, institucio, kies celo estas organizi prezentadojn de artistoj, amatoraj kaj profesiaj, en malsanulejoj, sanatorioj, aĝulejoj, ripozejoj ktp. tra tuta Nederlando. Multaj dekoj da
artistoj, inter kiuj ankaŭ Ramona van Dalsem, estas registritaj ĉe
li kaj de tempo al tempo ili ricevas sian vicon fari prezentadon
ie ajn.
Ramona van Dalsem, kiu ĉiam komencas sian programon per
mallonga nacilingva klariga enkonduko, plenumas tiamaniere sian
firman celon diskonigi Esperanton en neesperantistajn mediojn pere
de sia kantado, dum, samtempe, ŝi kontribuas al la humanismaj
celoj de sinjoroj Conselman kaj Bruijn, kiuj alportas la arton al
tiuj, kiuj ial ajn mem ne povas iri al artprezentadoj.
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Solvoj

K un pantalono
En mia tempo io tia ne ekzistis, pensis sinjoro P rud kaj rigardis kun m alplaĉo la
knabinojn kun pantalonoj. Foje li vere dubis:
ĉu tiu juna estaĵo apud la k afejo estas
knabo? A ŭ ĉu knabir.o? Cu ju ĝi laŭ la pantalono aŭ laŭ la haroj? Li decidis demandi
proksim e starantan personon: „Pardonu, ĉu
vi povus diri al mi — rigardu tiun personon
kun longa pantalono kaj longaj haroj — ĉu
tio estas knabo aŭ knabino?”
„K nabin o” , estis la respondo, „ŝi ja estas
mia filino.”
„Ho, kia hazardo, mi tute ne supozis, ke
vi estas ŝia patro.”
„M i ankaŭ ne estas ŝia patro, mi estas ŝia
patrino!”
A nstataŭ
„K ia l ili pendigis t i a n pentraĵon?”
Kredeble, ĉar ili ne sukcesis kapti la pentrinton!”
Mankn de konsekvenco
K iam Usono decidis eniri la unuan mondmiliton, oni instalis m ultloke ekzerco-kam pojn por civiluloj. K onata kanzon-kom ponisto ankaŭ estis kaptita de ondo de patriotismo kaj ĉeestis la ekzercojn. K un ligna
ekzerco-pafilo li staris rigide en la vico. Li
kaj la aliaj volontuloj estis dresataj de profesia serĝento.
„P afilo — ŝultren! P afilon — prezentu!
Pafilo — pieden!!”
Je tiu momento la komponisto ĉagrenite
ĵetis la pafilon en la herbejon. „Tio sufiĉas.
Mi ne daŭrigos. Mi iros hejm en.”
„K io okazis?” dem andis la serĝento.
„M i ĉesis. V i ja ne scias, kion vi volas.
D aŭre vi ŝanĝas vian decidon!”
O kulo pru ukulu . .
En la tempo de la M edici vivis en Florenco
fam a kondotiero, la anglo Fitzjam es. Iun
tagon tiu kondotiero iris sur la ĉefplaco de
la urbo kaj renkontis du alm ozpetantajn
franciskanojn. L a monaĥoj ĝentile salutis la
m ilitiston: „Paco estu kun v i”.
„Dio senigu vin de ĉiuj alm ozoj!” m alafablis la anglo.
M irigitaj la monaĥoj demandis, per kio ili
ofendis lin. L i returnis sin: „Se vi deziras,
ke mi restu sen pano, mi deziras al vi la
samon.”
Printem pa salutu
Du m aljunaj sinjorinoj promenadis en arbara regiono por ĝui la printempon. Unu ei
ili estis preskaŭ-surda. Subite proksim iĝis
ekspresa trajno. C ar troviĝis tie senbarila
relpasejo, la lokom otivo elpuŝis du fortegajn
fajfavertojn , tiel ke eĉ la arboj tremis.
La preskaŭ-surda sinjorino ravite ridetis
kaj diris al la am ikino kun videbla ĝojo:
„Tio estas la unua kukolo, kiun mi aŭdis
ĉi-ja re .”

La longaj haroj
Kiam la fama pianisto P aderew ski foje
prom enis en Boston. ŝupurigisto dem andis
lin, ĉu li ne deziras ŝupurigon. L a virtuozo
rigardis la junulon, kies vizaĝo m ontris plurajn m akulojn de la nigra laboro. „Bona
knabo,” diris Paderew ski, „vi ne bezonas
purigi m iajn ŝuojn, sed se vi lavos vian
vizaĝon, mi donos al v i dolaron.”
„V o lo n te !” ekkriis la junulo, rapidis al
proksim a fontaneto, lavis sian vizaĝon kaj
revenis. Paderew ski donis al li la prom esitan
dolaron. Sed la junulo digne rifuzis: „Jen,
tenu ĝin mem, sinjoro, kaj tondigu viajn
harojn.”
D um danca konversacio
„C u vi ŝatas V erdi?”
„Nu, mi preferas valsi!”

AMPOEMO AL SINJORINO
KUN MALVARMAJ PIEDOJ
de Robert T. O dem an

Trad. A d o lf Sproeck

POTO

D etck tiva genio
D etektivo: „M i aŭdis, sinjoro advokato, ke
iu forŝtelis hieraŭ vian oran horloĝon.”
A d vok ato : „Ha, b ab ilaĵo, fabelo estas la
tuto.”
D etektivo: ,,Domaĝe, tre domaĝe, ĉar mi
jam sekvis la spurojn de la ŝtelin to.”
D etaloj n ecesas
L a fiera patro: „Im agu, m ia filo transnaĝis
Danubon! L i sola de la tuta klaso.”
L a en via patro: „N u jes, ĉu laŭlonge aŭ
nur laŭ la rĝ e? ”
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1.
2.
3.
4.

K iu kaj kio m i estas?
jupo, lupo, pupo, supo;
pino, puno, pano, peno;
tro, astro, m astro;
loko, koko, roko, moko.

Giganta sunfandejo en Pireneoj

Volonte mi en lito via
La briko estus, kiu bone
Ce piedoj viaj varmas. Mia
Varmego servus vin sindone.
Pli bone eĉ ol ĝi mi povus
Ho, mia kara, vin varmigi.
Polusmalvarmon mi klopodus
E1 via korpo tuj lorigi.
Rekonu mem, ke stulte estas,
Se ĉe vi kuŝas io tia,
Se tia morta briko estas
La kara litkunulo via.
Car post tri horoj malvarminta
Ĝi estas-, perdis ĉiun iorton,
Kvazaŭ maljuna, kalkiĝinta.
Ce mi ne timu tian sorton.
Malgaje estas — mankas diroj —
Imagi, ke vi Irostkurbiĝas —
Malestas servantemaj viroj —
Per briko laste vi saviĝas!

LA MUS

Ekzam enu vin m em !
Brodo = b), Sofoklo = c), Kom odo = a),
Tripo
a), P reskrip to = d).
Ĉiu ĝusta respondo estas 1 poento. Kiom
vi akiris? ĉ e
5 poentoj: Bonege! V i m eritas nur unu riproĉon: kial vi neniam tradukas ion por
La P raktiko ? Mi serĉas am uzajn rakon tojn, sp ritaĵojn kaj in teresajn n ovaĵojn.
4 poentoj: Bone! K lopodu ankaŭ en la v e nontnum era testo.
3 poentoj: K on ten tige! S erĉu en vortaro la
du bigajn vo rto jn kaj testu ankaŭ via jn
sam klubanojn.
2 poentoj: K on ten tige por kom encanto! L egu
m ulte kaj provu denove venontfoje.
1 poento: P reskaŭ k onten tige por kom encanto! Ne perdu la k uraĝon kaj d iligente
legu.
O poentoj: M albone! Ne okupu vin pri la
venonta testo, ĉar la m ultaj respondoj
nur konfuzus vin. S e vi jam sufiĉe bone
parolas Esperanton, ne ĉesu lerni per
legado.

En la klu bo li krias ĉiam kontraŭ neologism oj . . . .

En Odeillo en la Francaj Pireneoj, ĉ. 1500
m etrojn super la m arnivelo, finiĝis lastatempe la konstruo de giganta sunfandejo. Pli
ol 60 speguloj de po 44 kv. m etroj direktas
la sunradiojn al unu senm ova spegulo de
2450 kv. m etroj, fokusita al la forno mem.
La fandejo kapablas varm igi po 2-3 tunoj
ĝis 3500° C, pli ol duoble pli alte, ol la
fandopunkto de fero.

*^e ce M 2 o
B rilo de Fantomo de M argid ThoraeusEkstrom, originale verkita en Esp.; eld.
Dansk E speranto-Forlag, 1967. 72 paĝoj,
21 X 15 cm; prezo 7,50 d.kr. = 15 steloj.
Tiel reĝoj kaj princoj agis en antaŭaj tem poj: Ili prenis krom la edzino kromedzinon
aŭ amikinon. Iu norda reĝo ankaŭ tiel agis
kaj laŭ tiutem pa kutim o reĝa (cetere ne nur
tiutem pa kaj ne nur reĝa!) ŝin forŝovis kaj
prenis novan — kaj la forŝovita mortis kaj
aperis en varm etaj som eraj vesperoj al la
popolo kiel fantom o en brilanta fajro. Tiel
la popola legendo.
K aj ducent jarojn poste riĉa bienulo —
estra kiel reĝo — el sia edzeco ne ricevis
la deziratan „kronprincon” . Tial li dungis
ju n ajn servistinojn — unu post la alia —
por atingi per ili la naskon de filo. Sed ĉiufoje fariĝis filinoj. Unu tia filino estas la
ĉefa persono de tiu romano. Ŝia vivo estas
priskribata de naskiĝo ĝis morto, kun la
diversaj stadioj el v iv o de virino, bonaj kaj
m albonaj, belaj kaj m albelaj. Intertem pe la
bienulo kun alia servistino atingis la sopiratan filon. K aj k elk fo je aperas la „brilo de
fantom o” . C iu foje per sia brilo ĝi aŭguras la
morton de iu persono.
La libro estas bone kaj facile legebla.
K elk fo je la aŭtorino forgesas, ke ekz. ŝi
rakontas pri rememoroj de sesjara knabino
kiu certe eĉ en Svedio ne estas tiel frum atura por scii pri seksaj aferoj (p. 21, 23,
24). Tripaĝa epilogo iom nekom preneble
finigas la romaneton. Sen m alprofito ĝi povus forresti. Estas romano verk ita en stilo
de fam ilia gazeto. Sendube ĝi trovos la intereson de niaj sam ideaninoj. A1 ili mi plej
kore ĝin rekom endas.
Adolf Sproeck

£ a mcdcfrcinclcL ^^rcdztilzo
y ----------------------- <
La stelo bela

A _________________________________<
Estis iam m algranda Ruĝa Infano kiu
am is la stelojn pli ol li amis siajn fratojn kaj fratinojn.
Ĉ iuvespere kiam la suno subiris en
la okcidento, la knabo sola ram pis laŭ
la m ontetflankoj por observi la alvenon de la steloj. Kaj iam estis stelo kiu
al li ŝajnis pli hela ol ĉiuj aliaj.
,,Ĝi estas m ia p ropra Stelo Bela!" li
diris; kaj kiam ĝi elsendis siajn unuajn
lum radiojn ĉiunokte, li levis siajn manojn al ĝi kaj ekkriis, ,,Bonvenon, bonvenon, m ia Bela Stelo!"
Kaj kiam kelkfoje la stelo ne povis
brili pro pezaj nuboj kiuj sin trovis inter ĝi kaj la Ruĝaj Infanoj, la knabo rigardis al la direkto kie li vidis ĝin kaj
diris: ,,Stelo Bela, vi estas tie, mi scias,
kvankam mi ne povas vidi vin. Mi vokos la O rien tan V enton por forpeli la
nubojn, por ke mi ree povu vidi vin."
Kaj la O rienta V ento, kiu amis la
R uĝajn Infanojn, ĉiam plenum is la preĝojn: la nuboj disiĝis eĉ dum tiu sama
vespero, kaj la stelo brilis tra la nebuletoj al ĝia eta amiko.
Icm post iom la knabo fariĝis forta,

k a j k io m i e t t a t ?
Kun
kun
kun
kun

j
I
p
s

1
mi estas vesto,
mi estas besto,
ludiio ĉarma,
manĝaĵo varma.

2
Kun i mi en arbara staras,
per u mi la justecon faras,
kun a min malsatul' deziras,
sed nur per e li min akiras.
3
Se nenion vi aldonas,
mi jam estas tro.
Sed kun „as" mi gaje brilas;
kun ankoraŭ unu „m 'o
mi ordonas kaj admonas,
malobeon ne konsilas.
4
En m ontara............... 1
matene k r ia s ............... k
kaj de f o r a ...................r
resonas eĥo,
kvazaŭ ..................... m
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„Estas mia Stelo Bela, kiu donas al mi helpon kaj lertecon"
brava batalanto; neniu en lia tuta tribo
estis pli kuraĝa ol li. Pli ol batali li
preferis ĉasi kaj fiŝi.
N enio estis pli alloga al li ol la kampoj kun siaj stelaspektaj floroj, kaj la
arbaroj tra kiuj la Stelo Bela dancis kaj
trem is inter la branĉoj.
N eniu ĉasisto en iu ajn vilaĝo estis
tiel lerta per sia pafarko ol tiu ĉi juna
ĉasisto; ĉar rekta estis lia celo kaj klara lia okulo. A nkaŭ, kiam li streĉis pafarkon, li neniam forgesis diri, ,,Stelo
Bela, estas vi kiu donas al mi forton,
mia Stelo Bela." Ĉar m ultfoje, pro tio,
ke nun la eta Ruĝa Infano estis viro, la
stelo venis al li, kaj flustris saĝajn vortojn en lian koron.
Estis la stelo kiu direktis lin al la arbaroj kie ĉasaĵoj abunde troviĝis; kaj
neniam li revenis al sia vilaĝo sen brilantaj fiŝoj kaj m ola cervo.
,,La fortega ĉasisto," liaj kunuloj nomis lin; ,,kiu neniam m alsukcesas, kaj
kiun la fiŝoj kaj cervoj serĉas an stataŭ
forkuri."
,,Estas mia Stelo Bela kiu donas al
mi helpon kaj lertecon," la juna viro
diris.
Ja ro j forpasis. La ĉasisto fariĝis maljuna viro. Ĉiuj liaj kunuloj amis lin;
kaj kiam li ne plu povis batali aŭ ĉasi
bestojn, kaj dum li sidis sola en sia
tendo, la hom oj ofte venis al li por dem andi kio estas plej saĝa kaj plej bona
por fari; kaj lia respondo neniam estis
erara; ĉar li ankoraŭ diris: ,,Estas mia
Stelo Bela kiu gvidas min."

Kaj kiam post longa tem po m orto
alproksim iĝis al la m aljuna viro, li diris: „Mi nun iros al mia stelo — Stelo
Bela; ĉar la stelo dum mia tuta vivo
atentis inin; eĉ de kiam mi estis malgranda infano kaj grim pis la m ontetojn
por vidi ĝian unuan lum strion."
El Legendoj de la ruĝaj infanoj
de Mara L. Pratt
Trad. Lehman Wendell
SE VI SERCAS seriozajn
gekorespondantojn, ĉu in d ividuajn, ĉu
su r kolektiva bazo (ekz. por lernejo)
tu rn u vin al la K oresponda Servo de
UEA, adreso: K.S.M., 12, R ue des Ja co bins, F-63-C lerm ont-FD ., F ran cu jo , kiu
peras adresojn laŭ la reg u laro en la
Jarlib ro .

ANTAC
EA UNIVERSALA KONGRESO
EN HISPANIJJO .
n ep re legu: Vivo kaj a rto de Goya de
A gostinho da Silva. 24 p. 17,5 x 13 cm,
kun 10 ilu straĵo j kaj bibliografio.
Prezo: 0,50 gld plus afranko. L ibroservo UEA.

U nesteno

UNIVERSALA
ESPERANTA
STENOGRAFIO
N ep raĵo por ĉiu
Mondo, R o th str.

7,

CH-8057

Z ŭrich
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IV O L A P E N N A

B one m em oru ................... En la fam obrila „Valo de L oire”

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

LA
ESPERANTISTA K U L T U R D O M O

KAJ P R E L E G O J

(Fondinto: H. M icard)
K astelo G resillon, 49 — BAUGE — Francujo.

Proponas al vi p rin te m p an restadon.
(alventago: 4 -an de A prilo — F o rirtag o : 11-a n de Aprilo)
K u ltu ra S em ajno organizita de U.F.E. kaj G.E.E.
P ro g ram o : P liprofundigo de la lingvokonoj p e r tek sto j;
pedagogia iniciado al in stru o de la lingvo; k u ltu ra kaj arta
aplikado de la lingvo; prelegoj; d istro j; ekskursoj.

L a U nua 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).

D um la tuta som era 1968

la E sp era n tista K ulturdom o p rezen tas tu ta n serion
de E .-renkontoj.
J e plej alta nivelo estos la

L a D ua P arto enhavas tr i tek sto jn pri la lingva problem o
en la in tern aciaj rilato j, D -ro L. L. Z am enhof k aj 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.

IN T ER N A C IA J TU R ISM A J KAJ K U L TU R A J FERIOJ

S em inario organizita de U.E.A.
(alveno 22-an de julio; foriro 1-an de aŭgusto)
p ri la tem o „M odernaj Form oj de L aboro en la
N untem pa E speranto-M ovado”.
P arto p re n o s prof. d -ro Ivo L apenna kaj aliaj plej kom pete n ta j respondeculoj su r diversaj kam poj de aktiveco en la
E speranto-m ovado.
G vidanto: D -ro P e ta r Z latn ar, R im ska 7, L ju b ljan a.
E kskursoj, G ran d a Ralio, organizitaj de E.K.D.
— dum ĉiuj periodoj, g vidataj ekskursoj, distroj diversaj —
P etu la program ojn. B onvolu rezervi la ĉam b ro jn sufiĉe frue.
De P asko ĝis Julio, kaj dum Septem bro, estas eble akcepti
grupojn, eĉ ne esp eran tistajn , p o r pli m alpli longaj periodoj.

C lU leginto de RETORIKO, C lU persono, kiu iam aŭdis la

aŭ toron 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 ja ro j, al kiuj ili rilatas.
Eldono de la aŭtoro.
152 p.p., form ato 20 X 15 cm (kiel Retoriko), p laste bindita.
Prezo: 11 gld. aŭ 44 steloj.
M endu ĉe UEA !

— Inform oj kaj aliĝoj ĉe supra adreso —

Ĉ A R M A D IS K O !

La revuo

RAMONA VAN DALSEM
LA FELIĈO

„ESPERANTO”

K A J SES A L IA J K A NTO J EN ESPERANTO

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 lare g a lingvo.
Fleksebla, nerom pebla, p lasta m aterialo.
Eldonis: U.E.A. Prezo: 2,50 gld., 10 steloj.
A ldonu lO °/o po r sendkostoj.

„ESPERANTO”

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.

esta s v ia revuo kaj depcndas de v ia apogo.

HELSINGOR

A bonu ĝin! Varbu por ĝi

La in tern aciaj feriaj E sp eran to -k u rso j okazos 21.-28. de
ju lio en la in te rn acia altle rn e jo (tute m oderna) de H elsingor,
D anlando. V enu por ĝui b elan ferio-sem ajno n en vere
E sp eran ta rondo. P rospekto senpage havebla ĉe

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)

L. FRIIS,
Ingem annsvej 9,
A byhoj, D anlando.

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

N.B. A ŭ tu n aj feriaj E sp.-kursoj okazos en la altlern ejo
JU N A J H E JM O J (13. - 19.de oktobro) ĉe A rhus, D anlando. P rovizora program o jam h avebla ĉe L. Friis.
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P etu specim enan ekzem pleron!

Esperanto-Presejp en Hardinxveld, Nederlando
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