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Abonprezo: laŭvola, sed m
(6 nederlandaj guldenoj) por unu jaro
M em broj de la U n iversala Ligo senpaga.
1 paĝo 600 Steloj, ^/2 paĝo 360, */♦ paĝo 200, l /s paĝo
*/» paĝo 25 Steloj. E sp eran tistaj anoncoj duonpreze. — Poŝtkontc

(F.l.b.A.l.C.), s-ro
d-ro Marcel Molliort, komandoro
en la Honora Legio (Francujo).
Oni ja scias, ke
Esperanto
estas
konsiderata ĉe la
Jugoslavaj Fervojoj, egale kiel la
aliaj ĉefaj lingvoj,
rilate al ĝia lernado
kaj
rilate
al
S-ro W. STAPEL
ĝia scio. Eble oni
el Amsterdamo, prezidanto de la Internacia
vidos en tiaj ĉeFederacio de Esperanestoj nur moralan
tistaj Fervojistoj.
aprobftn, sed tiaj
aproboj, dum dek
I.F.E.F.,
malfermis
kolektitaj
de
jaroj
al ni privatajn pordojn kaj preparas la
grundon.
La Terminara Komitato de I.F.E.F.
laboras jam de jaroj. Pli ol 6000 fakesprimoj estas esperantigitaj el la
franca, kaj nun tradukataj en plurajn
naciajn lingvojn. Tiurilate s-ro inĝ.
Sekereŝ laboras je tiu tasko en Jugoslavio kun la apogo de s-ro Sgagel,
direktoro de la Fervoja Instituto en
Beogrado. Oni komencis ankaŭ la tradukon de la dokumentoj eldonataj de
la Intemacia Unuiĝo de la Fervojoj
(U.I.C.), kiuj estas presataj en kvar
lingvoj: angla, franca, germana kaj
itala. Tiuj traduklaboroj postulos tri aŭ
kvar jarojn, kaj ni esperas ne nur la
helpon de kompetentaj tradukistoj, sed
ankaŭ pli da atento flanke de la instancoj de la Esperanto-movado.
Niaj rilatoj kun U.I.C. estas bonaj,
kaj, se ni ankoraŭ ne atingis konkretajn rezultatojn, U.I.C. scias pri niaj

laboroj kaj antaŭvidas la eblecon aldoni esperantan tradukon
al siaj dokumentoj okaze de
represoj. Tiuj dokumentoj ampleksas ĉiujn branĉojn de la
fervojo, la financan kaj teknikan ekspluatadon de la fervojoj. U.I.C. estas la kem o de
la estontaj eŭropaj fervojojj ĝi
metas je la dispono de la eŭropaj fervojadministracioj sian
kompetentecon por pli moderna
kai nli racia ekspluatado de la

B

Dum la 9-a kongreso de I.F.E.F. en Rijeka. De dekstre:
'1) s-ro Marcel MOLLION el Parizo; — (2) f-ino Gernaine LEMONNIER, AM de UL, el Parizo, prezidantino
ie la Franca Fervojista Esperanto-Asocio; — (3) nia
jugoslava samideano inĝ. Dragutin BUHA el Beogrado-,
(4) s-ino MOLLION.

Inĝ. Dragutin BUHA
-ado, prezidanto de la fervojklora trupo „Branko Cvetkies artoplenajn prezentadojn
kaj admiris dum la kongreso
de I.F.E.F. en Rijeka.
(Desegnajo de L. Maupome.)

fervojaj retoj en ĉiuj landoj de Eŭropo.
Kiel oni vidas, la fervojistoj laboras sur
serioza tereno; plue, ili ne neglektas alian
terenon, tiun de la kulturaj rilatoj inter la
eŭropaj fervojistoj, kiuj, profesie, havas konstantajn kontaktojn.
S-ro Marcel Mollion, kiu akompanis s-ron
Blagoje Bogavac ĉe nia pariza kunsido, meritas
apartan atenton; li estas la ĝenerala prezidanto
de F.I.S.A.I.C. (Internacia Federacio de la Artaj
kaj Intelektaj Fervojistaj Asocioj). S-ro Mollion ne estas esperantisto, sed li ĉeestas ĉiujn
niajn internaciajn kongresojn, ĉar la landaj
sekcioj de I.F.E.F. multe helpis je la disvolviĝo
de lia federacio, dum, reciproke li multe helpas
la fervojistan Esperanto-movadon. Pro siadinamismo, pro sia valora laboro, s-ro Mollion
enpenetras en la
............ ... _
diversajn fervojadmimstraciojn. Li
k a n ta s ĉiun okannr

r il
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jaro okazis la naua
internacia
kongreso
de la esperantista fervojistaro. La granda
kongreso ĝuis la pte'
nan subtenon de la
landaj kaj urbaj aŭtoritatoj kaj de la fervojdirekcioj de plurnj
landoj kaj fariĝis mipona manifestado a(
Ja valoro de la lingvt
Esperanto por la fakt
vivo intcrnacifl.

d-ro Maximilian Schantl, ĝenerala direktoro de la aŭstria federaoia fervojaro, s-ro Mollion publike deklari S ’
— Mi insistas por ke F.I.S.A.I.C.
helpu je la disvolviĝo de la lingvo
Esperanto por kreado de novaj grupoj
en ĉiu lando de nia federacio. Esperanto estas la taŭga rimedo, kiu ebligas
utilan kooperadon por starigo de eŭropa sistemo, kiu firmtenos la pacon en la
mondo.
Ni jam diris, ke s-ro Mollion ne estas
esperantisto, sed liaj konstantaj kontaktoj kun nia movado konvinkis lin
pri la taŭgeco de Esperanto, kiel internacia lingvo kaj kiel alproksimigilo de
la popoloj. S-ro Mollion estas el tiuj,
kiuj pli bone propagandas Esperanton
ol la esperantistoj mem.
En majo 1957, dum la 9-a I.F.E.F.kongreso en Rijeka (Jugoslavio), 11
aplaŭdis kun ni la eminentan folkloran
trupon „Branko Cvetkoviĉ" el Beogrado, kiu konsistas nur el fervojistoj
kaj kies prezidanto estas nia samideano Dragutin Buha. En julio de la sama
jaro s-ro Mollion aplaŭdis en Parizo la
rimarkindajn dancistojn, kiuj havis
grandan sukceson en la fama ,,Jardin
des Tuileries".
F.I.S.A.I.C. eldonas belan artan revuon ,,Arts Cheminots", kie Esperanto
havas tutan paĝon en ĉiu numero.
Per tiaj kontaktoj kun la neesperantistaj fervojistoj grandiĝas la atento,
la aprobo, kiun oni montras al la esperantistaj fervojistoj. I.F.E.F. estas dekjara. Naskita el grupo de nederlandaj
kaj francaj fervojistoj, kiun oficiale
akceptis en Parizo en 1947 la plej alta
estro de la francaj fervojoj, s-ro
Flouret, I.F.E.F. senĉese kreskis kaj nun
grupigas 2000 fervojistojn en 26 landoj.
Giajn kongresojn regule partoprenas
400 fervojistoj el 12— 14 landoj. La
franca kaj aŭstria sekcioj ricevas financan helpon de siaj administracioj. La
germanaj fervojoj jam plurfoje uzis
Esperanton por siaj faldfolioj kaj en la

klarigoj de sia ,,Fernfahrplan". La
danaj fervojoj eldonis suplementon en
Esperanto al sia bruŝuro ,,Rondvojaĝoj
en Danlando". S-ro kortega konsilanto
Hugo Steiner, kreinto de la EsperantoMuzeo en Vieno, estas la konstanta
delegito de la aŭstria fervojdirekcio en
la I.F.E.F.-kongresoj. En nia pariza kunsido de decembro ĉeestis la reprezentanto de la germanaj fervojoj en Parizo,
nia samideano Schuchmann.
Oni kelkfoje riproĉis al ni, ke niaj
kongresoj ne okazas en la kadro de la
Universalaj Kongresoj. La kaŭzo estas
nur profesia: la fervojistoj plejparte ne
rajtas ferii dum periodo de la plej densa trafiko por la fervojoj. Eble pro tio
oni iom ignoras nin, sed I.F.E.F. estas
kunlaboranta faka asocio de U.E.A.,
kaj ĝi jam povas montri, kion ĝi faris.
R. RETAULT, redaktoro de ,,La Fervojisto".
(Kliŝoj de ,,Arts Cheminots", Parizo.)

❖

C iajn informojn pri I.F.E.F. oni povas ricevi de
ties sekretario: s-ro Jan Lok, O rteliusstraat
108/111, Amsterdamo, Nederlando.

ion tciras
F-ino Blanche Clavier, A M en UL en Caluire
(Rhone, Francujo), estas gvidanta Esperantokurson por infanoj.
F-ino J. L. Putto, A M de UL en Ede (Nederlando), la 4-an de novembro lastjare faris paroladon en la nederlanda radio (NCRV) s u b l a
titolo ,,Tago de bona sciigo" en la ĉiumonata
programo ,,La evangelio en Esperanto". Ŝia
parolado estis laŭ la enhavo, laŭ la m odela elparolo kaj laŭ la lerta prezentado unuaranga
kaj tre laŭdinda.
S-ro Mehmed Jakupoviĉ, DAM de UL en
Rijeka (Jugoslavio), instruas Esperanton al 150
personoj en kvar kursoj.
S-ro Stjepan Krpan, A M de UL, instruisto
en N ovska (Jugoslavio), instruas Esperanton
en la loka popollernejo,
S-ro Eugen Schwager, AM' de UL en Augsburg (Germanujo), faras grandsukcesan kaj por
la Esperanto-movado utilegan laboron organizante prelegojn de alilandaj esperantistoj (f-ino
Joŝiko Kaĵino, s-ro M egalli, d-ro M ildwurf k.a.).
Li ankaŭ presigis efikan varbfolieton, en kiu

Pacedukaj notoj de Prof. D-ro Edmond Privat

RACIO, SENTO, KUTIMO
Kiamaniere eduki al paco? Kiam aniere prepari estontajn homaranojn aŭ civitanojn de la mondo? Jen la temo de miaj ,,pacedukaj notoj” .
Unue ni tuj rimarku, ke oni ne fabrikas homaranojn; oni
povas nur gvidi la spiritojn. Am asa fahrikado de unutipaj estaĵoj estas danĝera celo. Uzante la teknikan lingvon de psikanalizo, la demando estas, kiamaniere sublimi la nacian agresivecon
kaj ebligi la disvolviĝon k aj kreskon de vidpunkto kaj sinteno
homaraj ?
La sinteno 'kaj konduto de la homoj dependas de tri ĉefaj
elementoj: racio, sentoj kaj kutim oj. Aŭdante la vorton ,,racio”
vi tuj ridetas kaj ekkrias, ke ĝi ludas ja malgrandan rolon kompare kun sentoj kaj kutimoj. Pri tio v i plene pravas, sed ne
forgesu, ke la sentoj ofte bazas sur informo pri faktoj kaj dependas de ĝi. Kio estas gazetoj en tiu ĉi mondo, se ne vastaj iloj
por fabriki opiniojn kaj gvidi la popolajn sentojn, disvastigante
novaĵojn laŭcele elektitajn kaj aranĝitajn?
La tuta problemo pri la publika informado m eritas apartan
studon. En la manoj de k elk aj agentejoj, ŝtataj aŭ privataj, kuŝas

DANKESPRIMO
al brazilai gesamideanoj.
Plej elkoran danksenton mi esprimas al la
delegitoj de UEA, D-ro Hugo Foscolo en Pompeu, al D-ro Luiz Azeredo Coutinho en Belo
Horizonte, kaj al s-ro O. Peixoto en Niteroi,
pro ilia gastam eco dum mia restado en la
paradiza lando Brazilo dum la X V-a Ora
Jubilea Kongreso.
Unu pluan fojon evidentiĝis, ke Esperanto
estas ligilo inter la homoj, kiu naskas sentojn
de homamo kaj frateco. Brazilo ne estas al mi plu
fremda lando, sed kroma patrujo, ĉar tie mi
trovis krom ajn fam ilianojn, kiuj de nun restos
al mi tre karaj por eterne. A1 ili, al ĉiuj
kom itatanoj de la X V -a Brazila Kongreso, al
ĉiuj estraranoj de Brazila Esperanto-Ligo, kaj al
ĉiuj ceteraj esperantistoj, kun kiuj mi sentas min
forte ligita, al iliaj tre amindaj fam ilianoj, al
la belega lando brazila, kies ne im ageblaj belecoj restas tiel forte enpremitaj en la memoron,
kiel forte restas en la koro la afableco de ĝiaj
loĝantoj, iru ĉi tiu publika dankesprimo, por ke
ĉiu, kiu ĝin legos, sciu, ke vizitante Brazilon
oni trovas tie nur belecon kaj amon. Gi estu
benata!

Andreo VILLAFRANCA
reprezentanto de UL en Argentino,
Buenos Aires.

v:

troviĝas la komparo de la konjugacioj en la
lingvoj germ ana, angla, franca kaj Esp. Volonte
li estas preta -helpi per konsilado samideanojn
en aliaj urboj, kiuj deziras fari similan laboron.
Lia adreso: W olfram strasse 20/1, Augsburg,
Germanujo.
F-ino Dorica Morariu (UL 1821), rnezlerneja
profesorino en Jonkdping (Svedujo), filino de
s-ro Tiberio Morariu, fianĉiniĝis en la monato decembro.
S-ro rag. Ermanno Filippi en Roma, reprezentanto de UL por Italujo, denove instruas
Esperanton en la Popola U niversitato de Roma,
kiel en la antaŭaj jaroj.
D-ro Wilhelm Herrmann, A M en UL en
Lampertheim
(Germ anujo),
prezidanto
de
Germana Esp. A socio kaj kom isiito de UEA
por la Eŭropa Lingvo-Kam panjo,
ellaboris
bonegan informilon pri la eŭropa lingvoproblemo kaj ties solvo. Gi aperis k iel flugfolio
en kvar lingvoj (Esp., angla, franca kaj germ.)
sub la titolo: "N aŭ tezoj pri la eŭropa lingvoproblem o".

la imperia povo, timinda potenco, montri al la publiko tiun parton de la vero kaj foje de la m alvero, kiu plej efike varmigas
indignon kontraŭ nigra ŝafo kaj entuziasmon por la blanka.
Elektu la kolorojn laŭ v ia plaĉo, sed la sistemo restas ĉie la
sama.
Sur la bazo de tiuj faktoj aŭ pseŭdo-faktoj, laŭcele elektitaj,
la gepatroj varm iĝas por aŭ kontraŭ io kaj la infanoj kaptas
hejme la flamon antaŭ la aĝo kritikema. Ĉe la lernejo la lernolibroj pri historio aŭ lecionoj pri historio ankaŭ havigas al ili
koloran prezenton de pasintaj faktoj, kiuj neeviteble naskas aŭ
varm igas iliajn sentojn. Mi aŭdis foje de iu nederlanda esperantisto, k e lia filineto, reveninte el la lernejo, minacis, ke ŝi mortigus volonte ĉiujn renkonteblajn hispanojn. Kaj kial? Car en la
leciono pri historio ŝi aŭdis, kiamaniere hispana guberniestro
ordonis ligi aron da protestantoj per ŝnurego kaj ilin dronigi
pro iliaj religiaj opinioj. Tio okazis en la tempo de la kontraŭreformacio.
Nu, ĉu la instruisto estus devinta kaŝi tiun historian fakton?
Certe ne, sed li estus devinta montri, ke ne popolo, sed nnr
princo kulpis, kaj ankaŭ montri, al kiaj kruelaĵoj oni mem emas,
se oni permesas al si maltoleremon. Pacience la gepatroj klarigis al la knabineto, ke ŝi estus same kruela, kiel la princo, se
ŝi punus pro li senkulpan hispanan virinon kun bebo en la brako.
19

survoje al la kongreslando

opolaj moroi

a

hutimo

en

ermanu io

Skribis Grafo Erik Wickenburg.
Generale dirite, la etoso, kiun oni renkontas en Germanujo,
pqtas tre ooioplena. Flanke de la ĝisosta laborvolo ekzistas preskaŭ infana ĝojo en la diversaj festoj, kiujn la vojaĝanto renkontas iom ĉie. Ciam estas kelkaj urboj, kiuj festas sian 500-an au
750-an datrevenon, katedralo festanta sian jubileon, industria
foiro kiu malfermiĝas,- la flagoj kaj la muziko gajigas la atmosferon oni ĉeestas al paradoj aŭ al prezentadoj en historiaj
kostumoj. Tiujn prezentadojn okazigas parte profesiaj aktoroj
kaj parte la enloĝantoj, kaj ili imprese donas ideon pri la dramatikai kvalitoj, kiuj dormetas en la popolo.
Dufoje en la jaro tiu vizaĝo de Germanujo prenas apartan
esprimon. En decembro, kiam la suno atingas la plej malaltan
punkton de sia kurado, ĝi speciale brilas. La granda celebrado
de la Naskiĝo, la festo de la Lumo meze de ĉirkaŭanta malhelo,
lumigas junulojn kaj maljunulojn. De la plej malriĉa homo ĝis
la plej riĉa, ĉiu pensas nur fari la aĉetojn, kiujn oni malpermesas
al si dum la jaro, por la aliaj, por sia familio kaj ankaŭ por si
mem. La geedzaj paroj traserĉas en siaj rezervujoj kaj eltiras
nombrajn trezorojn, ili ĉerpas en la konservejoj por prepari
bonegajn kukojn. Eĉ la ŝtato, ema al larĝanimeco, liberigas
parton de la malliberuloj.
Apenaŭ Kristnasko pasis, kaj jen Karnavalo. La ŝato de procesioj kaj paradoj trovas novan elanon. En kelkaj regionoj la
,,grasa mardo” okazas en preciza maniero, preskaŭ rita. En la
Nigra Arbaro la vojaĝanton vekas strangaj krioj, kiuj estas nek
amuzaj nek groteskaj. La maskitaj formoj, kiuj invadas la
stratojn, estas malpli komikaj ol timigaj. Ili parolas kun falsaj
voĉoj kaj elglitas al ĉiu racia difino. La personoj, kiuj kamuflas
sin sub tiuj aliformiĝoj, fariĝis fremdaj al si mem. Ili perdis siajn
mizerajn ideojn aŭ mallarĝajn kutimojn, ĉiuj sociaj baroj falis.
ĉio, kion ili devis sufoki kaj malakcepti dum la jaro, esprimiĝas
tiam en bizara kriado. La maskojn kaj la kostumojn ili mem
preparis kun lerteco, konforme al strikta tradicio, kiu tamen
lasas grandan lokon al la imagopovo. Oni havas tie ekzemplojn
de vera popola arto.
Flanke de tiuj strangaj karakterizoj, la Karnavalo havas aliajn,
pli ĝojajn. En Rejnlando ĝi estas allogo, kiun malmultaj evitas.
La stratoj pleniĝas de maskaj paradoj, de vivoplenaj homoj, kiuj
nur volas amuziĝi, fari aŭ diri ŝercojn: la kutima rezervo de la
germanoj al nekonatoj komplete malaperas, ĉiu enfermiĝo falas,
ĉiuj interkoniĝas, oni interkisas, oni dancas, oni kantas, oni
agitiĝas. Estas la regno de la gajeco, same kiel Kristnasko estas
la epoko de la universala amo. Kristnasko kaj Karnavalo estas,
do, la du momentoj en la jaro, kiam la vizaĝo de Germanujo
lume elradias.

BELARTO
speciala aldono
revuo ,,ESPERANTO"
fino
m arto 1958 kun m ultaj kontribuaĵoj
aperos en
verkistoj konataj
konotaj !

iir E H r m to
P E J V T tt I n T O
M l/llitl
I I M , M S T Ik O
72 paĝoj.

Prezo: 13 steloj (por membroj de U .E.A. nur 11 steloj)
Antaŭmendu jam nun ĉe U.E.A. aŭ ĉe La Praktiko !
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La aliaj festoj en la jaro ne estas tiel gravaj. La sinsekvo de
la festotagoj, kiu prezentiĝas dum Pasko kaj Pentekosto, elverŝas
torenton de veturiloj sur la stratojn, torenton, kiu nenie havas
sian fonton kaj nenie finiĝas, sed kiu danĝere ŝvelas en kelkaj
lokoj kaj en aliaj puŝas nur ondojn relative malfortajn. En tiuj
tagoj la historiaj urboj aŭ la famaj restadlokoj estas inunditaj.
Por ĝui tiujn festojn, se oni ne emas akcepti la puŝon kaj la
konfuzegon por partopreni la kolektivan ĝojon, oni devas alie
procedi. La kristanaj ritoj por Pasko ne enhavas tre videblajn
manifestaciojn. Tiam estas tamen la plej bona momento por
studi kelkajn kutimojn originajn en la malgrandaj lokoj, ĉefe
kamparaj. En la katolikaj vilaĝoj la festo de la Renaskiĝo estas
akompanata de teatraj gestoj. En la postt.agmezo de la antaŭa
sabato la preĝejoj estas silentaj, la interno est.as ombra, la
fenestroj restas vualitaj, la altaro mutas. Post.e la religia ceremonio prenas patosan akcenton. La pastro, en la tint.ado de la
sonoriloj ĵetas sian ,,Resurrexit'', samtempe la vualoj malfermiĝas, la varmaj radioj de la suno eniras tra la fenestroj, la altaro
subite animiĝas kaj ŝafido radia eliras de post la kulisoj. En la
sekvanta tago, dimanĉe okazas la benado de la panoj, metitaj
abunde sur la ŝtupojn. Sekve en la hejmoj estas granda petado
de Pasko-ovoj, ovoj en ĉiu koloro, de sukeraĵoj, de malgrandaj
donacoj, kiujn oni kaŝis en la korto, en la ĝardeno, en la
ĉambroj, kaj la infanoj sin ĵetas por ilin trovi, meze de ĝojo kaj
ŝercado.
Pentekosto estas, laŭ la religio, memorfesto de la malsupreniro
de la Sankta Spirito, sed ĝi neniel stampis la kutimojn. Oni
vidos, verŝajne, vicon da novaj konfirmaciitoj, blanke vestitaj,
antaŭ la preĝejoj, kun longa kandelo enmane. En la dimanĉa
posttagmezo oni povas rimarki la aŭtomobilojn kaj la ĉevalveturilojn, ornamitajn per blankaj floroj, en kiuj la konfirmaciuloj
estas kondukataj al distrejo aŭ eĉ al piedpilk-ludejo. La kutimo
volas, ke la konfirmacia patro plenumu dum unu tuta t.ago ĉiujn
dezirojn de la konfirmacia filoj krome li devas, se eble, donaci
al li oran horloĝon.
Pentekosto signas la finon de la grandaj religiaj festoj en la
jaro. La solstico, la 21-an de junio, estas festata en kelkaj
regionoj per bruligo de grandaj fajroj, kies vidado, sur la montoj,
estas ofte tre pitoreska. La festo de la rikolto, la reveno de la
brutaro el la montaj paŝtejoj estas kamparaj solenaĵoj de la
aŭtuno, kiujn la urboj tute ignoras. La vetero, aŭtune, ĝenerale
estas malfavora, kaj, ĉar la lernejaj libertempoj jam estas for,
fariĝas pli facile loĝigi sin en la famaj somerejoj, kaj ankaŭ la
prezoj fariĝas pli eblaj; la malfrua gasto estas objekto de apartaj
prizorgadoj.
En kelkaj regionoj la homoj ankoraŭ portas, ankaŭ dumsemajne,
la lokajn kostumojn, kio estas tre pitoreska, sed ne devas instigi
la vizitanton rigardi tro maldiskrete tiujn, kiuj portas ilin. Alia
afero estas evitinda. En Bavarujo oni havas mallongajn pantalonojn el ledo kaj oni metas sur ia kapon verdan ĉapelon beligitan
ekzemple per falkoplumo. Tiuj aferoj tre taŭgas al la enloĝantoj,
sed ili estas ofte ridindaj ĉe eksterlandanoj. Prefere oni ne
aĉetu ilin, ĉefe se ili estas tre videblaj. Eĉ la nordgermanoj, kiuj,
venintaj al la sudo, tiel strange sin vestas, facile iĝas ridindaj.
Vid-al-vide de la eksterlandanoj, la germano montriĝas ĉiam
afabla kaj tre volonte donas ĉiujn petitajn informojn. En la
personaj interparoloj, kontraŭe, li ĉiam estas fermita en la
komenco. La plej bona maniero por rompi la malvannon estas
alvenigi glason da ora vino aŭ de bona ŝaumanta biero.
En la restoracioj la servmono estas ĉiam aldonita al la kalkulo,
sed oni plezurigos la kelneron lasante al li malgrandan aldonon.
Tio estas aparte rekomendinda en restoracio, kiun oni vizitas ofte
kaj kie oni deziras esti bone servata. En la hoteloj oni atendas,
ke la vojaĝanto ĉiam mendos la matenmanĝon en la hotelo mem.
Kelkaj rekte kalkulas ĝin, eĉ se oni ne mendis ĝin ĉiutage;
oni ĉiam antaŭinformiĝu. Kutime, la matenmanĝo konsistas el
taso da elektita trinkaĵo, blanka pano, butero, konfitaĵo kaj
marmelado laŭvole.

Koncerne la utiligon de la st.ratoj, oni devas ĉiam esti prudenta
en la kamparo. Vilaĝano kun malfacilaj oreloj povas ĉiam abrupte
aperi de flanka strato. La germanaj aŭtomobilistoj ankaŭ povas
havi, morale, malfacilajn orelojn. Oni devas tial antaŭvidi, ke ili
ne komprenos aŭ ne volos ĉiam kompreni la intencojn de la
eksterlanda turisto. Se oni ŝatas sian veturilon, prefere oni ne
obstinu. Oni trovas multnombrajn benzinvendejojn kaj tre bone
ekipitajnj la servado estas diligent.a, la personaro ĉiam pretas
esti servema. Post riparado taŭgas doni malgrandan trinkmonon
al la mekanikisto, kondiĉe ke li ne estu la mastro. Li havas
specialan flarsenton por eltrovi la malavaran klienton kaj li
aranĝas, ke li estu servata pli rapide ol la aliaj.
Rilate al vestmaniero, ĝi estas mezeŭropa. Oni ne havu zorgojn
pri tio. Tamen, virino vestita per tro maldiskretaj pantalonetoj
povas ankoraŭ skandaligi, ĉefe en la kamparo. Por eniri en
preĝejojn, oni estu modeste vest.ita. La viroj deprenas la ĉapelon,
sed, kontraŭe al tio, kio okazas en latinaj landoj, la virinoj
rajtas ne ŝirmi al si la kapon.
Por pli bone koni la popolon, oni devas veturi en dua klaso
sur la fervojoj. Antaŭ la giĉetoj, kiam la alfluado estas granda,
formiĝas vicoj, kiujn oni devas respekti, se oni ne volas esti
energie admonata. Post kuracado oni ne demandas, kiom oni
ŝuldas, sed oni petas ,,die Note". En la unuarangaj restoracioj
oni petas la ,,Rechnung’’, ĉie alie oni povas trankvile alvoki
kriante „zahlen’’ (pagi).
La eksterlandano povas permesi al si en Germanujo agojn,
kiujn oni ne pardonus al samlandano, sed kiujn oni volonte
pardonos al li.
El la franca trad. G. C. FIGHIERA.

Memore

s-ino Schweitzer-Breslau.

En la aĝo de 79 jaroj Helene Breslau, la edzino de A lbert Schweitzer,
forlasis ĉi tiun mondon. Ŝi foriris el Lambarene por viziti siajn filinon
kaj genepojn en Svisujo. Ŝi estis tre laca; la vojaĝo treege lacigis ŝin,
pli ol antaŭe. Sed neniu atendis, ke ŝi mortos post unusemajna restado
en Svisujo.
Helene Breslau naskiĝis en Berlino. Kiam ŝi havis dek-unu jarojn,
ŝia patro fariĝis profesoro de la historio ĉe la universitato en Strasburgo. Tie ŝi en sia deksepa jaro sukcese plenumis ekzamenon por
instruistino, sed la instruado ne tre logis ŝin. Ŝi foriris al Anglujo kiel
guvernistino, poste ŝi iris al Rusujo kaj precipe ŝi ŝatis fari socian
laboron. Ŝi fariĝis flegistino kaj estris hejmon por malsanaj patrinoj.
Tiam ŝi konatiĝis kun Albert Schweitzer.
Ne estas facile esti la edzino de fama homo. Sed ŝi edzigis ne nur
la viron, sed ankaŭ ties laboron. Tio signifis oferon, kaj vivon, kiu
ŝajnis fariĝi granda aventuro. Malgraŭ sia malforta sano ŝi ĉiam estis
lia instigilo, la forto, kiu laboris malantaŭ la skreno. Oftege la nomo
de D-ro Schweitzer aperis en la tutmonda gazetaro, sed maloftege oni
parolis pri ŝia vivo. Ŝia vivo de silenta dediĉo estis ŝia interpreto de
la evangelia mesaĝo.
Si laboris tiel forte, kiel ŝia edzo, sed ŝia laboro okazis en la ombro.
Albert Schweitzer dankas multe al ŝi; ŝi estis la unua, kiu komprenis,
kial li devos iri al Afriko. Ŝi ankaŭ estis la unua, kiu komprenis, kio
estas ŝia tasko en tiu granda laboro. Ŝi laboris alimaniere, sed ŝi faris
same multe.
La 22-an de majo 1957 Albert Schweitzer lastfoje adiaŭis ŝin, esperante revidi ŝin baldaŭ. Sed estis la lasta adiaŭo de ŝi, kiu portis en si
la sekreton de lia kaj sia vivoj.
Sinjorino Schw eitzer estis simpla virino, m alg ran d statu ra kun granda,
varma koro; en ŝia ĉeesto oni sentis sin pli riĉa kaj feliĉa.
Virino kun p resk aŭ profesoraj kapabloj, kiu povas diri: „Ni estas
kune tre feliĉaj kaj ni kune maljuniĝis", m ontras vivarton, kian nur
malmultaj posedas. Estis tu te alispeca edziĝo. Ili ne estis tre ofte kune,
feliĉe dum la lasta tem po pli, sed ankaŭ, kiam ili ne estis kune, tam en
ekzistis tiu nevidebla ligo de la kom una laboro kaj la scio, ke ili
plenumas gravan task o n por la m ondo. Tiu plena reciproka interkompreniĝo beligis la v iv o n de ambaŭ.
Ciuj, kiuj konis ŝin k iel virinon, en kies malforteco kaŝiĝis granda
forto, respekte m em oras ŝin. Sur la sim pla tom bejo de Lam barene oni
metis ŝian cindron apud tiun de la flegistino Emma Hausknecht. Palmobranĉo kun kruco indikas la lokon, kiel signo de ĉies profunda respekto kaj amo.

MONDFEDERALISTO EN NEDERLANDO
deziras korespondi kun gesamideanoj ĉiulandaj pri la laboro,
propagando, organizo de kunvenoj k.t.p. de la lokaj sekcioj de la
m ondfederalista m ovado por inform i kaj stim uli unu la alian.
iu mondfederalista organizajo,
Esperantistoj, ne aliĝintaj
bonvolu skribi sian opinion pri la agado por efektivigi mondfederacion k u n m ondregistaro.
Se eble, skribu antaŭ la 15-a de aprilo (pro propaganda celo),
al: S-ro E. J. WOESSINK, Vondellaan 47, ARNHEM, Nederlando.

Sveda pioniro mortis
Unu el la plej konataj veteranoj de la
Esperantom ovado, redaktoro Paul Nylen el
Huddinge apud Stokholmo (Svedujo), m ortis la
14-an de januaro ĉijare post sindonaj servoj kaj
senĉesa fervora agado. D epost la jaro 1892, kiam
li fariĝis esperantisto ekvidinte lernolibron en
librovendejo, li ĉiam estis p reta m eti sian emin en tan kapablon je la dispono de la esperantistaro. Ni bone m em oras, ke la juna esperantisto, tiam en Uppsala, en 1895 fariĝis kunlaboranto de ,,Lingvo Internacia" kaj en 1897 ĝia
redaktoro.
N otindaj estas lia korespondado kun Zamenhof
kaj pluraj altranguloj, lia partopreno en la
unuaj U niversalaj K ongresoj, lia granda intereso
pri lingvaj problem oj (li estis m em bro de la A kadem io de Esperanto)
kaj lia k o n stan ta zorgo pri libroj kaj gazetoj. Profesie li estis ĵurnalisto,
fariĝis redaktoro de pluraj gazetoj, v erkis mem lernolibron, vortarojn,
tradukis librojn k.t.p.
En la sveda esperantomovado lia laboro estis giganta. Kune kun
aliaj fervoraj gesam ideanoj li fondis la Svedan Esperanto-Federacion,
la Svedan Esperanto-Instituton, la Eldonan Societon, estis prezidanto
de la Sveda federacio, prez. de la Stockholm a grupo kaj redaktoro de
La Espero dum pluraj jaroj. Sennom braj estas la artikoloj kaj broŝuroj
pretigitaj de Nylen, kaj sur la librobretoj oni trovas d iv ersajn librojn,
kiujn la diligentulo verkis.
Plej in teresa tam en estis lia grandskala korespondado depost la
kom enco de lia esp eran tista vivo. Li zorge trak tis ĉiujn tem ojn, ĉu en
letero al Zamenhof, ĉu sur poŝtkarto al iu kom encanto trap aso n ta
ekzam enon.
Senlim an dankon ni ŝuldas al Paul N ylen, kiu dediĉis sian tutan
vivon kaj n eo rd in arajn talenton, intereson, energion kaj kapablon al
la intern acia lingvo. Ripozu li en paco!
Sfr.
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Ĉi tiu rubriko entenas gravajn informojn, kiuj estas
destinitaj ankaŭ por publikigo en la nacifingva gazetaro. La legantoj de La Praktiko estas petataj traduki
la informojn kaj transdoni ilin al siaj lokaj gazetoj.

Esperanto-angulo
en
nederlanda
ĵurnalo.
La
ĵurnalo
1341 ,,De Zaanlander”, eldonat.a en Koog aan de Zaan (NordHolando), publikigas ĉiusemajne Esperanto-angulon kun artikoloj
kaj informoj pri la Esperanto-movado.
1342 Esperanto-kurso en jugoslava infangazeto. —- La duonmonata ilustrita kaj plurkolore presata infangazeto
,,Pionir”, aperanta en la kroata ĉefurbo Zagreb, komencis publikigi kurson de la lingvo Esperanto. — (La kurson redaktas s-ro

Zvonko Rehoriĉ. — La adreso de la redakcio: Gajeva 25, Zagreb,
Jugoslavio.)

1343

Esperanto-filmo de la firmo Gevaert. — La mondkonata
belga firmo Gevaert, fabrikanto de fotografaj artikloj,
decidis eldoni sian kolorfilmon ankaŭ kun parolo en Esperanto.
1344 Internacia organizaĵo uzas Esperanton. — Kun la celo
plifirmigi la amikajn ligojn inter siaj membroj, la
„Internacia Federacio pri Kampismo kaj Loĝveturilismo” (F.I.C.C.)
en sia lasta kongreso, kiu okazis en aŭgusto 1957 en Stuttgart
(Germanujo), akceptis rezolucion favore al Esperanto. La estraro
de la Federacio ĵus decidis aperigi ankaŭ en la lingvo Esperanto
ĉiujn komunikaĵojn, kiuj estas destinitaj por la partoprenontoj
de la 19-a internacia kongreso de la Federacio, okazonta en ĉi
tiu jaro apud Bruselo en Belgujo.
Dramo
de
Ibsen
ludota
en
Esperanto.
—
La
dramo
,,Fan
1345 tomoj”, verko de la norvega aŭtoro Henrik Ibsen
estos prezentata en la lingvo Esperanto dum la 43-a Universalĉ
Mai
tradukon faris Oskar Bŭnemann en Hamburg, ludos la ,,Internaciĉ
Arta Teatro”, trupo formita grandparte el jugoslavaj geaktoroj,
reĝisoros s-ro S. Flego el Parizo.
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Seminario por Ce-metodaj instruistoj
sub la oficialaj aŭspicioj de la U rbo M a m z

en la Kongresejo en Mainz, 31 julio — 2 aŭgusto 1958.
La ĉefa celo de la Internacia EsperantoInstituto, starigita en Hago en la jaro 1930,
estas eduki Esperanto-instruistojn, kiuj deziras
gvidi kursojn laŭ la Ce-metodo. Kiam s-ro
Andreo Ĉe komencis instrui Esperanton en la
jaro 1920 en sia hejmlando Transilvanio, li
konstatis, ke la kursanoj ap arten as al diversaj
nacioj, kaj ke la plej multaj el ili estas laboristoj, kiuj post tago de peza laboro tamen
havis la energion lerni lingvon en la vesperaj
horoj.
Pro la diversnacieco de la lernantoj li ne
povis uzi lernolibron kaj do devis k o n stru i iun
specon de rekta m etodo. Rektaj m etodoj estas
sufiĉe multaj, sed en ĉi tiu kazo ĝi devis fariĝi
speciala metodo, ĉar la kursanoj estis lacaj
kaj la instruisto devis k a te n i ilin p er v ig la kaj
am uza instruado.
Tiel la kurso fariĝis kvazaŭ agrabla kaj
sprita interparolado kun Ia lernantoj. Li prenis
tem ojn el la ĉiutaga vivo k aj igis la lern an to jn
paroli pri sia familio, pri sia laboro, pri sia
hundo, kato k.t.p. Multaj ŝercoj spicis la lecionojn, k iu jn Andreo Ĉe neniam nom is lecionoj,
sed ko n v ersacio j. La sekvo estis, k e la lernantoj ne forlasadis la kurson. F akte la Ĉem etodaj kursoj finiĝas ĉiam kun pli da kursanoj, ol kun kiom ili kom enciĝis, ĉar la kursanoj alportadas siajn am ikojn en la daŭro de
la kurso.
S e d . . . . m algraŭ tio, k e ŝajne en tia kurso
oni ne lernas, sed nur am uziĝas, la instruo estas
treege serioza, kaj la m etodo p erfek te ellaborita. Unu reg n a ĉefinspektoro de la instruado
en Nederlando, aŭdinte pri la sensaciaj sukcesoj de la kursoj, vizitis en H ago inkognite
plenan kurson konsistantan el 40 lecionhoroj.
Post la fino de la kurso li v erk is in te re sa n art-ikolon pri la supereco d e ia metodo kaj k lere
analizis ĝin. La Esperanto-traduko de tiu artikolo estas senpage havebla ĉe la Instituto.

La esenco de la rnetodo estas, k e la gramatikaĵoj estas dem onstraciataj, tiel k e ankaŭ
personoj, kiuj ne lernis g ram atik o n aŭ ĝin forgesis, tam en povas facile kom preni ĝin. S-ro Ĉe
neniam asertis, ke 'la k ursanoj post 40-hora
kurso estas p erfek taj esperantistoj. Sed ili
k u raĝ as paroli, ĉar de la unua leciono ili devas
ĥore respondadi en E speranto. C erte, la laboro
de la in stru isto ne estas facila, sed la rikolto
estas ankaŭ por li tre ĝojiga. A lia av antaĝo
estas, ke la k ursanoj ricevas g ran d an entuziasm on por daŭrigi la studadon kaj aliĝi al la
movado. Estas la tasko de la lokaj organizaĵoj, tuj post la Ĉ e-kurso aranĝi daŭrigan
kurson kun lernolibro.
La spertoj m ontris, ke post tia am asa instruado m ultegaj novaj entuziasmaj gesam ideanoj
plenigis la vicojn en n ia m ovado. La kluboj kaj
asocioj ricevis novan sangon, la eldonistoj
aĉetan to jn kaj la kongresoj p arto p ren an to jn .
B edaŭrinde nuntem pe tre mankas Ce-instruistoj, kiuj povas v o ja ĝ i de lando al lando.
A ntaŭ la milito la Instituto disponis pri 479
Ĉ e-m etodaj geinstruistoj, el kiuj k elk aj dekoj
da internaciaj, v o jaĝ an taj. N un nur kelkaj,
cetere tre bonaj, ekzistas ankoraŭ, sed ofte ili
eĉ ne h avas tem pon por v o jaĝ i al alia lando.
Tial estas ĝojige, ke U.E.A. in vitis s-ron Ce,
doni en M ainz sem inarion en kunligo kun la
U niversala Kongreso, tiel ke m ultaj personoj
facile povos partopreni. Tiuj, kiuj emas instrui
laŭ la Ĉe-metodo, ĉu en sia p ro p ra lando aŭ
loĝloko, ĉu eksterlande, nun ĥ av o s bonan
okazon por lerni la m etodon. Estas preferinde,
k e la p arto p ren an to j jam konu la Ĉe-kurson aŭ
alm enaŭ estu inform itaj pri ĝi, sed n ep re
necesa tio ne estas, ĉar dum la sem inario
estos rapide k aj koncize d onata la tu ta kurso,
kun la klarigoj kaj konsiloj.
Je n la detaloj pri la In ternacia Seminario,
okazonta sub la aŭspicioj de la Urbo M ainz:

43-a Universala Kongreso
de Esperanto
2— 9 AŬGUSTO 1958

en MAINZ, Germanujo.
MAINZ
GERMANUJO

OF/CMLAJ INFORMOJ:

2.-9. 8. 195 8

Adreso: 43-a U n iversala K ongreso de E speranto, M ainz, G erm anujo.
— Telegramadreso: E sperantokongreso M ainz. — Bankkonto: Stadtische
S parkasse M ainz n-ro 2555. — Poŝtkonto: L udw igshafen 3105, de 43-a
U niversala K ongreso de E speranto en M ainz.
Somera Universitato. — La n u n ja ra In tern acia Som era U niversitato
anoncas la se k v a n ta jn prelegojn: (1) Prof. W. E. COLLINSON: La etim ologio en n aciaj kaj in tern aciaj lingvoj; — (2) Prof. I. LAPENNA:
La U niversala D eklaracio pri la Homaj R ajtoj, 1948— 1958; — (3) D-ro
G. F. MAKKINK: Kiel la birdoj flugas?; — (4) Prof. H ideo YAGI:
Domaĝo de la atom bom bo en postaj ja ro j; — (5) S-ro Ivo ROTKVIĈ:
T raduki artv e rk o n — ĉu utopio?
Studentaj loĝejoj. — Loĝado en stu d en taj loĝejoj dum la K ongreso
(en ĉam broj kun maksimume 3 litoj) kostos 20 g. m ark o jn por la tu ta
sem ajno.
Belarta Konkurso. — Estas o rg an izata 'la n aŭ a konkurso pri: Origin ala poezio, T rad u k ita poezio, O riginala prozo kaj O riginala dram eto.
Limdato: 31 rnarto 1958. P eranto: s-ro G. C. Je rv is, 343 b Birchfield Road,
R edditch (Worcs.), Britujo.
Akcepto. — La Urbo M ainz ak ceptos la tu ta n k o n g resan aro n en la
k ortego de la K ongresejo.
Kongresejo estos la Palaco de la E lektantaj Princoj, unu el la plej
belaj ekzem ploj de la germ ana renesanco, k u n fronto al la Rejno.
Urbaj tramoj. — La Urbo M ainz decidis disponigi al la kongresanoj
sp ecialan tram k arto n , v alid an sur ĉiuj u rbaj linioj dum la tu ta kongresa
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TEMPO kaj LOKO. — La sem inario okazos
dum tri tagoj: 31 julio, 1 kaj 2 aŭgusto 1958
en salono de la K ongresejo ,,Palaco de la
E lektantaj P rincoj" en Mainz. Lecionoj estos
en ĉiuj tri tagoj m atene de 9,30— 12,30 kaj posttagm eze de 15,00— 18,00, ĵaŭde kaj vendrede
ankaŭ de 20,00—22,00 h., ĉiam kun paŭzo en
la mezo.
LOĜO kaj M ANĜO. — La seminarianoj
devas mem elekti la tipon de loĝado laŭ sia
prefero. Prezoj en hoteloj, kategorio A: 7—-10
germ . m arkoj tage, k ategorio B: 10—15 m.,
k ateg o rio C: pli ol 15 m. En privataj loĝejoj:
6 m. La prezo en tenas ankaŭ la matenmanĝon,
plue la im postojn kaj servm onon. (1 stelo =
— .30 g.m.). La loĝigo, an k aŭ en studentaj
loĝejoj, okazos p ere de la K ongresa Oficejo.
A ntaŭpago por la loĝejo ne estas postulata. —Ĉ ar en la Palaco funkcias bona restoracio, la
sem inarianoj povos ankaŭ m anĝi tie, kaj je
favoraj prezoj. Tag- kaj vesperm anĝo (varma
aŭ m alvarm a, laŭvole) k une kostos nur 5.50
m arkojn tage.
J
KOTIZO kaj ALlGO. — La kotizo de la
sem inario kun atesto pri la partopreno estas
30 steloj (9 m arkoj). La aliĝon oni bonvolu
anonci al la In te rn a c ia Esperanto-Instituto,
R iouw straat 172, Den H aag, N ederlando, sed la
kotizon oni p ag u al la K ongresa Oficejo sur
la vojoj in d ik itaj en la K ongresaj Bultenoj.
Pri ĉiuj aliaj aferoj la korespondon oni dire k tu al la In te rn a c ia Esperanto-Instituto en
Hago.
Julia ISBRUCKER.

H E L S IN G O R
La in tern aciaj feriaj Esperanto-kursoj en
la In te rn a c ia A ltlern ejo en Helsingor
(Danujo) okazos dum la 19-26 de julio.
P rospekto pri la aranĝoj estas senpage
h avebla ĉe:
S-ro L. FRIIS
Ingem annsvej 9
A a b y h 6 j (Danujo).

semajno, je prezo de 5 m arkoj.
Internacia Ce-seminario. — Sub la oficialaj aŭspicioj de la Urbo
M ainz okazos en la K ongresejo dum 31/VII—2/VIII In tern acia Seminario
por p rep ari k u rsg v id an to jn laŭ la re k ta m etodo, gvidota persone de
s-ro A ndreo Ĉe. Laf kotizo estas 30 steloj. Por inform oj kaj aliĝo oni
tu rn u sin al: In tern acia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, Den Haag,
N ederlando.
M agnetofona invito. — La u rb estro de M ainz, s-ro Franz Stein, surbendigis m agnetofonan in v itsalu to n en E speranto, d irektitan al la
esp eran tisto j en la tu ta m ondo. La bendo estas senpage sendata al la
p etan taj Esp. societoj.
Teatra vespero. — La ,,Internacia A rta T eatro", form ita grandparte
de ju g o slav aj ak to ro j, sub la reĝisorado de s-ro S. Flego en Parizo,
ludos en E speranto dum la K ongreso la ĉefverkon de la norvega
v erk isto Ibsen: ,,Fantom oj".
Statistiko. — Gis la fino de januaro aliĝis 976 personoj el 29 landoj.
(En la an taŭ a ja ro ĝis la sam a dato 645 el 27 landoj.)
Infan-Kongreseto. — La 3-a Internacia Infan-Kongreseto okazos en la
F eria Domo de G onsenheim . P arto p ren i povos infanoj de 6 ĝis 13 jaroj.
La aliĝkotizo estas 25 m arkoj. Por la infanoj estas p rep arata granda
k aj tre in te re sa program o.
Ekskursoj. — Dum la K ongreso okazos la je n a j sam tem paj tuttagaj
ekskursoj: (1) p erŝip e su r la ro m an tik a R ejno; (2) p e r speciala vagonaro
k u n danckupeoj al H eidelberg; (3) p er aŭtobuso al Frankfurto, kie
okazos akcepto en la urbodom o. — Post la K ongreso okazos: (1) Kvartag a ekskurso al la folkloraj m ontoj de B avarujo k aj Tirolo; (2) Tritaga
ekskurso al la Mond-Ekspozicio en Bruselo.
Junula vespero. — Dum la K ongreso okazos am uza vespero por geju n u lo j, o rg an izita de T.E.J.O.
Literatura kaso. — Pro la graveco de la literaturo por la progresigo
kaj fina venko de E speranto, la LKK asignis 100 m arkojn al la „Literatu ra K aso", kiu k o n sistig as la p rem io jn por la B elartaj Konkursoj, kaj
ĝi in v itas ĉiun esp eran tisto n , su b ten i tiu n K ason p er donaco.
Novaj filmoj en Esperanto. — (1) Pri la urbo B raunschw eig estas
nun eld o n ata n o v a filmo originala en E speranto. — (2) La mondkonata
firmo G ev aert decidis eldoni sian kolorfilm on en Esperanto. — La
m enciitaj filmoj estos m o n trataj, k u n e kun aliaj Esperanto-film oj, dum
la K ongreso.
G. C. FIGHIERA, konst. kongr. sekr.
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Unu el la plej kuraĝaj kreajoj de la mondekspozicio en Bruselo certe estos la „atomio". Ci tiuvera kunozajo havos altecon de 113
metroj, kaj ĝi do estos pli alta, ol la plej alta konstruajo sur la fama ,,Granda Placo" de Bruselo, kiu estas videbla maldekstre
en la supra bildo por povi fari la komparon. La pezo de la ,,atomio" estos 2000 tunoj. En la internoj de la sferoj, kiuj havas diametron de
18 metroj, oni instalos ekspoziciajn salonojn. Rulŝtuparoj, ruliĝantaj tapiŝoj kaj rapidegaj liftoj zorgos por la transportado inter la globegoj.

Mondekspozicio en Bruselo
Grandioza manifestaĵo p r i mondhumanismo kaj universala kunlaboro.
Esperanto-tagoj. — Gvidado ankaŭ en Esperanto. — Postkongresa ekskurso el M a in z.
Tra dek monumentaj pordegoj enfluos, laŭ la atendoj, de aprilo ĝis oktobro de la nuna jaro tridek ĝis kvindek
milionoj da vizitantoj en la mondekspozicion en la belga ĉefurbo Bruselo. Oni
jam nun povas antaŭvidi tion, kvankam sur la He/ze/-kampo bruadas ankoraŭ ĉie la ebenigaj traktoroj kaj
pneŭmatikaj marteloj, kaj la piedoj
penetras en la koton, el kiu la vojoj
devos esti formataj, la vojoj al la pavilonoj kaj aliaj vidindaĵoj, kiuj faros el
ĉi tiu ekspozicio en la vera senco de
la vorto ,,la ĉefurbon de la m ondo".
Jen la valoro kaj la merito de ĉi tiu
giganta manifestado: dum ĉi tiu unika

festivalo — la bruselanoj karakterizas
ĝin prave kiel „sian” ekspozicion —
la nacioj donos en spirito de intima
kunlaboro la sintezon de ĉi tiu tempo.
La popoloj montros tie siajn ideojn pri
la feliĉigo de la vivo kaj la rimedojn,
per kiuj ili volas atingi tion. La ekspozicio staras en la signo de la humanismo kaj volas doni superrigardon pri
ĉiuj materiaj kaj spiritaj riĉaĵoj de la
homaro.
La grandaj venkoj de la homo en
sia batalo por pli bona sorto, la deziro

por internacia kunlaboro,

estos tie

konkrete prezentataj. La tuta mondo
kunlaboras en ĉi tiu scienca, arta kaj

teknika manifestado. Efektive ne malpli ol 51 landoj kaj 7 internaciaj organizaĵoj partoprenas. Sur tereno tridekfoje tiel granda kiel la ,,Placo de la
Konkordo" en Parizo, estas konstruata
urbo de 200 hektaroj, kie la popoloj de
la mondo renkontiĝos. O ni ekspozicios
ĉion, kio apartenas al la plej bonaj
homaj faraĵoj sur ĉiu tereno. En ĉi tiu
,,mikrokosmo" homoj el A zio, A friko,
Eŭropo kaj Am eriko lernos sin koni
kaj ŝati. Ciuj kune ili direktos la rigardon al horizonto de paco kaj lumo, du
kondiĉoj por pli homa vivo. Per ĉi tiu
artikolo vi estos enkondukata en ĉi
tiun miraklan mondon de la 'homa spi23

rito, de la homa intelekto, kaj ĝi certe
donos al vi kelkajn indikojn kaj detalojn, el kiuj vi povos profiti dum via
vizito al la ekspozicio !
Konstrui la mondon por la homo.

Venis jam la tempo, kiam la homo
povas konstrui mondon laŭ sia deziro.
Cu la homo, la pacpioniro, vere konas
sin mem? Cu li estas konscia pri siaj
fortoj kaj neelĉerpeblaj vivfontoj? La
mesaĝo de la Mondekspozicio en Bruselo estas: la mondo atestu pri sia kredo
en la homaro.
Bonvenon en Belgujo!

Ce la limoj de Belgujo unu el la 200
ĉarmaj gastigantinoj akceptos la vizitantojn kaj informos ilin en diversaj
lingvoj. Ili zorgos, ke la doganformalaĵoj
daŭru kiel eble plej mallonge kaj ke la
gastoj ricevu ĉiujn deziratajn informojn,
por faciligi la restadon en Belgujo.
Gvidlibro pri Bruselo aperos en diversaj lingvoj; ĝi entenos planojn, mapojn
kaj ĉiujn utilajn informojn pri ekskursoj, muzeoj k.t.p.
A1 la aŭtomobilistoj estos donataj:
poŝlibreto kun ĉiuj informoj pri la poŝto,
monvaloroj, telefonnumeroj de polico,
kuracistoj, klinikoj, aŭtoplano, mapo de
Belgujo kaj de la ĉefaj vojoj al Bruselo.

i

Bruselo en ciferoj.

Sur la Hejzel-kampo, kie estas konstruata la mondekspozicio, laboras pli ol
10,000 laboristoj, inter kiuj proksimume
7000 daŭraj laborfortoj. La partoprenantaj landoj jam enportis 10,000 tunojn da
materialoj por la ekspozicio, kun la
valoro de pli ol 4 milionoj da dolaroj.
Oni ne bezonas pagi limimpostojn, sed
la materialoj devos esti resendataj al la
koncernaj landoj post la fino de la ekspozicio, aŭ oni devos pagi impostojn
surbaze de la valoroj, kiujn ili havas ĉe
la fino de la ekspozicio.
Oni atendas 175,000 vizitantojn ĉiutage, inter kiuj 3800 nederlandanojn,
4600 francojn, 3900 germanojn, 2800
britojn kaj 1200 amerikanojn. La belgoj
mem liveros memkompreneble la plej
grandan kontingenton, nome pli ol
156,000.
Loĝcjo por ĉiu.

Milionoj da homoj serĉos dormlokon.
Dank' al la „Loĝekspo" ili trovos, kion
ili deziras: hotelĉambron, apartamenton,
ĉambron ĉe familioj, tendaron aŭ aŭtoterenon.
Pere de elektrona cerbo, teleks-aparato k.t.p. oni povos kontentigi ĉiun.
Oni jam faris kampanjon por partoprenigi la tutan landon en la organizado
de la enloĝigo; jam antaŭ ĉi tiu jaro
miloj da ĉambroj estis proponataj de
privatuloj kaj hoteloj. En la ,,Ekspomotelo'', je distanco de 3 kilometroj de
la ekspozicio, 4000 personoj povos trovi
lokon. Ci tiu motelo posedos 2000 ĉambrojn, ĉiu kun 2 litoj, dividitaj en 50
24

pavilonoj, kaj ankaŭ parkterenon por
1500 aŭtoj.
Usono kaj mondhumanismo.

Usono estos reprezentata en la ekspozicio en grandioza
yiaiiuiuza lu
aiu ciu . jua
maniero.
La pavilono estas konstruata el plastiko
kun vandoj, kiuj pendas inter orumi
itaj ŝtalaj kolonoj. La tegmento, simila al bicikla rado, estos fiksita per
metala
tera rando de la tegmento ripozos sur
du vicoj da ŝtalaj kolonoj. Cirkaŭ la
pavilono estos pendantaj ĝardenoj.
Plue, estas konstruata teatra salono
kun 1000 sidlokoj apud la ĉefa pavimontn
lono.
bonajn amerikajn teatraĵojn kaj aŭdigi amerikan muzikon.
Estas la unua fojo, ke Usono partoprenas en mondekspozicio. Same kiel

Ameriko
la aliaj
endaĵojn al la temo de la ekspozicio:
iu nova humanismo La screnct> kaj
arto estos reprezentataj, kaj la «Nadi
•____ Fondaĵo’’ mOlltrOS
Scienca
montros en *
roj : atomon, kristalon, mole u on J
vivantan ĉelon. Krom tio ° J ĵ zoĵ randai
kadro de la ekspozicio du grandaj
mternamaj o jrsp o a cio ,^ ^
skulptarto. En
partoprenos.
La rusa partopreno.
K nne kun Francujo, Usono kaj Nederiando^Rusujo ricevis la p^vastan
spacon sur la tereno.
kaj

surtaco^de °3000 U

dratmetroj.
Lapavilono de ia Sovjetunio estas

La p la n o de la M o n d e k s p o z i c i o
ĜENERALAJ KONSTRUAĴOJ: (1) Akceptejo. — (2) Palaco de la
scienco. — (3) Partoprenantoj el tiuj landoj, kiuj ne estas oficiale
reprezentataj. — (4) Aŭditorio. — (5) Tempaj ekspozicioj.
(6) Palaco
de la internacia kunlaboro. — (32) Palaco de la eleganteco.
(33) Belga
Kongo.
BELGA SEKCIO- (7) Scienco. — (8) Arto kaj espnmnmedoj; gazetaro;
socia ekonomio; saneco. — (9) Grafikaj artoj; papero. — (10) Eduko
kaj instruado; profesia eduko; komerco. — (11) Petrolo. — (12) Gaso,elektra energio- akva energio. — (13) Atomkerna energio. — (14)
Minejoj kaj ŝtontosejoj; kalkindustrio; civila arkitekturo; konstruajoj
kaj loĝejoj _ (15) Agrikulturo; ĝardenkulturo; brutbredado. — (16)
Arbaroj; ĉasado ka fiŝkaptado. — (17) Akvo kaj aero; kemia industno.
— (18) Metaloj- metalindustrioj. — (19) Vitro; ceramiko; argilindustnoj.
— (20) Diamantindustrio; luksajoj; ornamaj kaj fantaziaj artikloj;
kredit-institucioi. — (21) Lignoindustrio. — (22) Teksaĵindustno; ledo
kaj ieloj; vestaiindustrioi; batalo kontraŭ katastroioj. — (23) Industno
de malvarmigo _ (24) Nutrajindustrioj. — (25) Tabako. — (26) Urb-

indega konstruaĵo, kiu havas la
mon de paralelepipodo kun baza
rfaco de 72-foje 150 metroj, kaj
eco de 20 metroj. La tuta volumeno
tas 255,000 kubikmetroj.
Krom tio oni konstruas kinoteatron

(28) Transporto
(27) Poŝto, telegraio, telefono, televido.
konstruo.
(30) Studsur tero kaj en aero. - (29) Transporto mara kaj rivera.
(31) Turismo kaj vojaĝo; sportoj ekstere kaj
kaj kontrolorganismoj.
dome; ludo kaj distro.
EKSTERLANDAJ SEKCIOJ: (34) Luksembuigo. — (35) Nederlando. —
(36) Aŭstrio. — (37) Maroko kaj Tunizio. — (38) Finnlando. — (39)
Norvegujo. — (40) Polujo. — (41) Francujo. — (42) Kanado. — (43)
Rumanujo. — (44) Ceĥoslovakio. — (45) Sovjetunio. — (46) Hungarujo.
— (47) Bulgarujo. — (48) Usono. — (49) La Sankta Seĝo. — (50) Italujo.
— (51) Grekujo. — (52) Svislando. — (53) Jugoslavio. — (54) Portugalujo. — (55) Liĥtenstejno. — (56) Britujo. — (57) Hispanujo. — (58)
Monako. — (59) Turkujo. — (60) Okcident-Germanujo. — (61) Venezuelo.
(62) Kolombio. — (63) Urugvajo. — (64) Peruo. — (65) Brazilo. —
(66) Hindujo. — (67) Japanujo. ■
— (68) Filipinoj. — (69) Irano. — (70)
Kamboĝo. — (71) Pakistano. — (72) lzraelo. — (73) Ruĝa Kruco. — (74)
San Marino. — (75) Rotario. — (76) Protestantaj eklezioj. — P =
kampoj ekster la ekspozicia tereno por aŭtoparkado.

kun 1000 sidlokoj, ligitan kun la palaco per kovritaj koridoroj. Sur teraso
oni starigos monumenton kun alteco
de 10 metroj por honori la laboron kaj
la teknikon. En la mezo de la pavilono
aperos giganta statuo de Lenin. La nun

kreskantaj arboj sur la tereno restos
kaj zorgos por vivanta verda ornamaĵo
de la salonoj.
La solan etaĝon de la palaco oni
atingos per rulŝtuparoj. La palaco estas
konstruata el malpeza metalo kaj estos

Tiel aspektos la helikopter-haveno ĉe
la ĉela enirejo de la brusela mondekspozicio. La transporto de la dekoj
da milionoj da vizitantoj estas grava
problemo. Ĉirkaŭ la ekspozicia tereno
oni konstruis novan vojaron kaj oni
preparas parkejojn por 40,000 aŭtomobiloj. Sur specialaj tramlinioj ĉiuhore proksimume 40,000 personoj
povos esti transportataj de la stacidomoj al la ekspozicia tereno. EI la
najbaraj landoj helikopteroj portos la
vizitantojn dum malpli ol unu horo al
la heli-haveno apud la ĉeia enirejo
de la ekspozicia tereno.

kovrata ĉefe per vitro, tiel ke
oni ricevos la impreson pri
lumo kaj aero, m algraŭ ĝiaj
kolosaj dimensioj.
Post la ekspozicio oni plene
demuntos la konstruaĵon kaj ĝi
estos sendata al M oskvo, kie
oni rekonstruos ĝin por servi
kiel konstanta ekspozicia halo.
Proksime al la ĉefa
enirejo oni konstruas
restoracion kun granda
teraso. Tie 250 personoj
povos gustumi regionajn
rusajn specialaĵojn.
Pro la fakto, ke la
tereno estas iomete de-

A n k aŭ la evoluo de la
kem iaj, m etalaj, karbaj
kaj petrolaj industrioj
estos ekspoziciataj tie.
Ekzem ple oni povos
vidi kom pletan borturon por petrolo.
En la kafejo de la
kinoteatro reliefaj panoramoj donos historian resumon pri la
rusaj opero kaj baletoj,
same k iel pri la rusa
filmindustrio. Portretoj
de sovjetrusaj filmaktoroj om am os la vandojn. En Oran Libron,
kiu troviĝos ankaŭ en
la kafejo, la vizitantoj
povos enskribi ne nur
sian nomon, sed ankaŭ
siajn rim arkojn kaj im-

Pli ol du trionojn de Ia rusa
tereno okupos la giganta
palaco, kiu nun estas konstruata laŭ la apuda modelo.
Ciuj muroj de la palaco
estos preskaŭ tute el vitro.
En la mallumo ĝi aspektos
kiel grandega lumigi ta
kristalbloko.

kliva, la salonoj kuŝos
sur diversaj niveloj.
donos
interesan
Tio
perspektivon.
Precipe la peza industrio estos montrata tie.
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La ”Palaco de la Eleganteco ,
centro de festoj en la ekspozicio.
N ekalku leblaj akceptoj, regaloj kaj alispecaj festaĵoj
estos organizataj dum la mondekspozicio en Bruselo. Tiuj
okazos plejparte en la „Palaco
de la E leganteco", kiu formas
la m aldekstran alon de la aro
de konstruaĵoj, situantaj sur
la H ejzel-kam po kontraŭ la
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La Akceptejo (palaco n-ro 5) ĉe la
ĉefa enirejo de Ia ekspozicio, kie la
vizitanto tuj post sia alveno tiovos
ĉion, kion li povos bezoni. Tie li
havos unutagan hotelon kun banĉambro, Ii povos ripozi, alivestiĝi kaj
skribi leterojn. En Ia domo troviĝos
pakajgardejo, poŝtoiicejo, diversaj
butikoj, frizejo kaj restoracio. Ankaŭ
maŝinskribistinoj, tradukistoj, gvidistoj, ŝupurigistoj k.t.p. estos je lia
dispono.

palacoj de la jarcentfesto. C i tiu konstruaĵo
havas surfacon de proksimume 1500 kvadratmetroj. La belga ĝenerala komisaro tie akceptos
honorajn gastojn. A n kaŭ la ĝeneralaj komisaroj
de la eksterlandaj sekcioj povos tie organizi
festojn.
La „Palaoo de la Eleganteco'' havas impresan
kolongalerion, monumentan pordegon kun larĝeco de ses metroj, kaj kafejon kun surfaco de
400 kvadratm etroj. Apud la kafejo troviĝas la
pavilono de la belga diamantindustrio. Tie oni
povos admiri ju velojn en la valoro de multaj
milionoj da dolaroj. En alia pavilono oni trovos
ĉiajn luksaĵojn, ekzemple peltojn, ledaĵojn, horloĝojn, orajn om am aĵojn, kristalojn, parfumojn
k.t.p.
En la ,,Palaco de la Eleganteco'' mem estas
konstruata salono por 1000 personoj, kie belgaj,
francaj kaj amerikaj modomagazenoj donos
demonstraciojn. La belgaj diamantistoj organizos
en granda flora halo „N okton de la diamanto” ;
la francaj parfumfabrikantoj kaj la juvelistoj
kune donos festan balon kaj multajn aliajn
festojn, en kiuj partoprenos famaj aktoroj teatraj
kaj filmaj.
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M a riiy n Elaine van D erbur, la „F ra ŭ lin o A m e rik o 1958", pozas antaŭ m odelo de la
usona ensendaĵo. La interesa rin g fo rm a p a v ilo n o okupos terenon de preskaŭ tri
h e kta ro j. La o rg a n iza n to j atendas, ke la usona partopfleno plenum os la deziron de
prezidanto Eisenhower: ia r i el la usona ensendajo „u n u kom pletan k a j n e d ivid e b la n
ekspozicion".

Superŝtatoj konstruas!

La amerikanoj elspezos por sia grandioza kaj
originala sendaĵo al la ekspozicio la sumon de
12,345,000 da dolaroj. La Sovjetunio superas
Usonon. G ia pavilono kostos ne malpli ol 50 m ilionojn da
dolaroj, do kvaroble pli, ol la usona pavilono!
Ne estas facile imagi, kiom da valoro kaj lukso estas pro-

duktebla per tia giganta monsumo, elspezata por unu sola
pavilono funkcionta dum nur ses monatoj. Sed por la registaro de la Sovjetunio havas profundan sencon ĉi tiu elspezo,
car ĝia cefa motivo estas la klopodo doni al la
tuta mondo okulfrapan kaj palpeblan pruvon
pri tio, ke la kolektivism a industrio, tekniko,
scienco kaj arto de la proletariaro kapablas ne
nur atingi, sed eĉ superi la kapitalism an produktadon de la okcidentaj landoj.

Esperanto en la Mondekspozicio.
memkom
m ondlingvo
sian rolon. Krom multaj naciaj lingvoj ankar
Esperanto estos uzata en la gvidado de la eksterlandaj vizitantoj. A ro da belgaj esperantistoj
post trapaso de speciala ekzameno ricevos
ateston de ,.m
interpretisto ka
deĵorados dum la tuta daŭro de la ekspozicio
por helpi la Esperante parolantajn vizitantojn.
La organizaĵoj de la belglanda esperantistaro
intencas aranĝi dum la somero specialajn Esperanto-tagojn en Bruselo. A nstataŭ la kutim a
pentekosta kongreso okazos en la unuaj tagoj
de junio tutlanda renkonto de belgaj esperantistoj en la kadro de la M ondekspozicio, kaj dum
la 10-12 de aŭgusto ,,Intem aciaj EsperantoT a g o j” , okaze de la oficiala postkongresa
ekskurso, kiun la Kongresa O ficejo en M ainz
organizos por la kongresanoj.
*
S-ro C . Tousseyn. (Statiestr. 35 en Jabbeke),
del. de U E A kaj estro de Turisma Servo, volonte
sendas ĉiajn informojn al vizitontoj.
rr
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La brusela in fo rm o iic e jo de la m ondekspozicio ku n du el
la ducent ĉarm aj ,,g a stig a n tin o j", k iu j la v iz ita n to jn de la
ekspozicio helpados per in fo rm o j k a j k o n s ilo j. I l i estas
zorge e le k tita j ne n u r Iaŭ beleco k a j afableco, sed ankaŭ
laŭ in te lig e n te co , le rte co k a j fe rv o ra helpem o. Por p o v i
p e rfe kte p le n u m i sian g ra va n oficon, i l i d ilig e n te preparadas sin, in te ra lie ankaŭ per la lernado de lin g v o j.
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Koran dankon ni diras al ĉiuj ŝatataj legantoj
de La Praktiko, kiuj okaze de la kristnaska
festo kaj de la jarŝanĝiĝo sendis al ni salutojn
kaj bondezirojn. Ilia am ikeco kaj simpatio
multe kuraĝigas kaj fortigas nin en la laborado
por niaj kom unaj idealoj. — La red. kaj admin.
de La Praktiko.
Naskiĝo. — La 14-an de januaro al ges-roj
M argaret kaj D errick FAUX (AM de UL) ĉe
W heathill Bruderhof, Bromdon, Bridgnorth
(Anglujo) naskiĝis filino H ilary Elise, fratino
por J o y kaj Daniel.
— A l ges-roj J. v. d. MEULEN (Dorpsstraat
864 B, A ssendelft, N ederlando), membroj de la
Esp.-Grupo de L.E.E.N. en Krommenie, la 15-an
de decembro (la Zam enhofa tago!) naskiĝis
fileto: Kees.
Morto. — S-ino W ilhelm ine SCHWEIGER,
A M de UL en Dachau (Germanujo), mortis en
la monato majo 1957, en la aĝo de 80 jaroj.
— En Barcelona (Hispanujo) la 24-an de
januaro mortis s-ro Ramon CIRERA, fakdelegito
de UEA, en la aĝo de 74 jaroj. Li estis plej
afabla samideano, ĉiam agema ano de la Kataluna Esp. Federacio.
— La 11-an de novem bro mortis en Kopenhago (Danujo) s-ro Leonid VASILJEF (UL 1765),
en la aĝo de 72 jaroj. Dum multaj jaro j li tre
fervore agadis por Esperanto kaj estis prezidanto de la danlanda fako de K.E.L.I.
— S-ro Joseph FILLEAUDEAU, abonanto de
La Praktiko en Saint-Jean-de-Sauves (Vienne,
Francujo), mortis en decembro.
Junularkunveno en Berlino. — La unuiĝo
,,Esperanto-Junularo de Berlino" aranĝos en la
pentekostaj tagoj (23— 30 de majo) grandan
internacian junularkunvenon, en kies kadro
okazos ankaŭ la 5-a Interzona Renkontiĝo de
germ anaj esperantistoj. La unuan fojon ankaŭ
esperantistoj el la orienteŭropaj landoj povos
partopreni. La kunveno okazos en N eukolln
(parto de Berlino), kies urbestro, s-ro Kurt
Exner, protektoro de la kunveno, ĵu s dissendis

varm an inviton al la junaj esperantistoj de la
tuta mondo, por renkontiĝi en la spirito de
paco kaj kom preniĝo inter oriento kaj okcidento. La presita prospekto prom esas riĉan
program on kun urbestra akcepto, socialista
festo, diservoj, teatro, filmoj, sportaj kaj kulturaj konkursoj, ekskursoj, ekzam enoj kaj
internacia balo. La kosto de la partopreno
(loĝo, manĝo kaj la tuta programo) kostos nur
32 okcidentgerm anajn m arkojn aŭ 107 stelojn.
Por informoj kaj aliĝo oni skribu al: ,,Esperanto-Junularo", Richardstrasse 61 Lr., BerlinNeukolln, Germanujo.
Ekzamenoj en Nederlando. — La Esperantoekzam enoj en N ederlando okazos en ĉi tiu jaro
la 27-an de m ajo en la urbo Amersfoort. Inform ojn pri la kondiĉoj de partopreno oni povas
ricevi de la sekretariejo de la G enerala Nederlanda Esperanto-Ekzamen-Komisiono, Zilverm eeuw straat 29, Badhoevedorp.
Libroservo de K.U.N.E. — La Libroservo de
la Kristana Unuiĝo de N ederlandaj Esperantistoj la 10-an de januaro estis transportata de
H ago al Roterdamo. Ĝ ia n ova adm inistranto
estas: S-ro G. L. Bouwman, Schon ebergerw eg
23 a, Rotterdam W-I. Poŝtkonto 425400.
Ekspozicio en Madejro. — De la 29-a de
decem bro ĝis la 1-a de januaro okazis en
Funchal b elega kaj grandsukcesa Esperantoekspozicio, aranĝita de la m adejra Esperantopioniro s-ro Louren^o de G ou veia kaj aliaj
aktivu loj en la salono de la M uzik-A kadem io.
La inaŭguron ĉeestis la civila guberniestro, la
militista guberniestro, la episkopo, la urbestro
kaj m ultaj aliaj aŭtoritatuloj kaj em inentuloj.
K larigan paroladon faris d-ro Jaime V ieira dos
Santos. La lertege aranĝita ekspozicio vek is
grandan interesiĝon kaj la granda ilustrita
revuo ,,Mundo" raportis pri ĝi en am pleksa
artikolo kun multaj bildoj.
Armenio. — En la armenia ĉefurbo Erevano
la 15-an de novem bro komenciĝis 5 Esperantokursoj por komencantoj. Partoprenas entute ĉ.
250 personoj, plejparte studentoj kaj lektoroj
de la universitato kaj sciencaj institutoj en
Erevano. La kursojn gvid as, laŭ la Ĉe-m etodo,
la internacia Esperanto-instruisto A lek san d er
Siitam, speciale in vitita el Estonio. S-ro Siitam
antaŭ la milito g vid is kursojn en aliaj landoj,
inter kiuj Nederlando, en Arnhem kaj aliaj
urboj.
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LITERA ENIGMO
La solvo konsistas el 76 literoj, k iu j estas numeritaj.
literoj estas troveblaj helpe de la sekvan taj ŝJosilvortoj:
longorela m am besteto.

Legu la konkursajn regulojn en la januara numero!
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VORTPLEKTAĴO
(De f-ino Z orka Zupiĉ, UL 9941, Zagreb, Jugoslavio.)

1 TEMPO

7 POETO

13 OKULO

19 ORELO

2 FALKO

8 FRAJO

14 HIRUNDO

3 KAMELIO

9 BOATO

15 PALACO
16 OMARO
17 SULTANO

20 SANGO
OFEN

4 SABLO
5 PEONO
6 LANDO
E] la supraj
literoj, lasitaj
elprenitaj 24
proverbon.

10 DRAKMO

22 KOLERA

23 TERNI
POPOLO
KARESO
18 ZINKO
12 FEBRO
restintaj
vo rto j elprenu unu literon tiel, ke
en siaj antaŭaj lokoj, tormu novan vorton. La
literoj en la numerita vico iormos kroatan

Inter la solvintoj estos dislotataj libropremioj en la valoroj de 20,
15 kaj 10 steloj. — La solvoj estos akceptataj ĝis la fino de junio.
Observu la konkursajn regulojn!
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Junularkunveno sur Feldberg. — Dum la
tagoj 3-7 de aprilo okazos denove Internacia
Junularkunveno en la junulgastejo „Hebelhof"
sur Feldberg en la N igra Arbaro, Germanujo.
La kotizo, kiu in klu zivas ankaŭ la manĝojn,
tranoktadojn kaj hejtadon, estas 50 steloj. En la
programo estas prelegoj, ekskursoj k.t.p. La
aliĝojn kaj inform petojn oni sendu al: S-ro W.
von der Ley, U lrichstrasse 18, Tailfingen/Wŭrtt
Germanujo.
’’
Hispanujo. — En la urbo E1 Entrego (nova
nonro de la urbo anstataŭ ties ĝisnuna nomo:
Ciano Santa Ana) la estro de la loka sidejo de
la nacia o ficiala organizaĵo ,,Educacion y Descanso" bonvolis disponigi konvenan ejon por la
Esperanto-Grupo „La V erd a Kolom bejo". La
Grupo estus ĝ o ja kaj danka, se multaj esperantistoj sendus al la estro skribaĵon kun danko
kaj gratulo. Lia adreso: Sr. Jefe de la Obra
Sindical „Educacion y D escanso", El Entrego
(Oviedo), H ispanujo.
Nederlando. — En la ĉielira tago (15/V) la
nordholanda esperantistaro kunvenos en Alkmaar por fam ilia tago organizata de L.E.E.N.
M atene okazos prelego, posttagm eze ekskurso
— En la lasta kunveno de la nederlanda sekcio
de T.E.J.O., okazinta en O ckenburgh, estraranoj
fariĝis: s-ro J. Schaap, prezidanto; s-ro A. d.
Haan (Irenestraat 28 a, Leiden), sekretario; s-ro
E. Borsboom, kasisto. La proksim a kunveno de
la sekcio okazos en Blaricum la 3-an kaj 4-an
de m ajo. — En Leeuwarden la Frisa Esp. Rondo
prizorgis Esperanto-fakon en la granda Manifestacio por la Junularo, kiu okazis dum la unua
semajno de januaro en la lo ka Borso. La lerte
aranĝitan ekspozicion vizitis m ultegaj homoj,
kaj la radio (AVRO) faris intervjuon kun la
estraro d e la Esp. Rondo en la kadro de la
junulara programo ,,M ignon".
Nov-Zelando. — La lasta Esperanto-kurso en
la Seddon M em orial T ech n ical College en
Auckland estis sukcesplena. M eze de novembro
17 gelernantoj d e D-ro J. Hamvai kun bona
sukceso trapasis la o ficia la n lernejan ekzamenon kaj rice v is ateston kun la subskribo kaj
stampo de la lernejo. Ĉ e la kursfina festeto la
direktoro mem, profesoro Scott, transdonis la
ateston al ĉiu lernanto kun gratulvortoj. Kun
la aprobo de la Eduka Konsilantaro kaj la
direkcio de la lern ejo ankaŭ en la nova jaro
okazos sim ila Ĉe-m etoda kurso, laŭ la nova
lern eja programo, publikigita en decembro.
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n u tra ĵo farita el lakto.
an taŭ fasta amuztempo.
malnovmoda lumigilo.
varmomezurilo.
eurazia regnego.
planedo d e planedo.
parto d e Italujo.
bazo d e statuo.
ĉerkpodio.
biblia trom pulino.
58 — m alsanulejo.

interesa opinio
nederlanda verkisto Jan
Greshoff (nask. en 1888).
Inter la solvintoj estos dislotataj libropremioj en la valoroj de 20,
15 kaj 10 steloj.
La solvoj estos akceptataj ĝis la fino de junio.
Observu la konkursajn regulojn!

KONGRESKALENDARO

6-a I n te r n a c ia E s p e r a n tis ta

Kongresoj, ferioj, kursoj en 1958.
Inter panentezoj la adreso de la organizantoj.

FERIO-SEMAJNO
6-14 Julio 1958 en Krommenie, Nederlando.
La loka Esperanto-Grupo „Unueco" en KROM M ENIE (Nederlando) ankaŭ en ĉi tiu jaro organizos Internacian Esperantistan
Ferio-Semajnon, jam la sesan fojon. En la pasinta jaro ni
akceptis gesam ideanojn el 8 diversaj landoj. En ĉi tiu ja ro ni eble
havos favoran daton por vi, nome la tagojn 6 ĝis 14 de julio.
Ni prezentas novan program on kun novaj ekskursoj al diversaj
vidindaĵoj de N ederlando. Ĉiuj partoprenantoj estos senpage
gastoj ĉe lokaj esp eran tistaj fam ilioj. Tial la kostoj d e la partopreno en la tu ta Ferio-Sem ajno, inkluzive ĉiuj ekskursoj kaj
manĝoj, estos nur 75 ned. guldenoj (300 steloj).
Car la nom bro de la partoprenontoj estas lim igita, estas konsilinde, ke v i bald aŭ anoncu vin. N iaj Ferio-Sem ajnoj estas
konataj pro la intim a sfero. Utiligu vian E speranto-kapablecon en
amika internacia rondo.
Pliajn d e ta la jn inform ojn kaj aliĝilojn volonte sendos al vi nia
sekretariino: S-ino J. A. van der M eulen-van Harten, Popelstraat
13, Krommenie. ‘
La joficiala lim dato de la aliĝo estas la 1-a de m ajo 1958.
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V i estas b o n v e n a en K ro m m e n ie

L. - ■
d u m la 6-a In te rn a c ia E sp e ra n tista F erio -S em a jn o !
(Represo petata.)
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En ĉi tiu konkurso, publikigita en la
num ero 239 (septem bro 1957) de La Praktiko, partoprenis 102 personoj, sed el ili nur 99 solvis bone la taskon,
forĝante la sek v an tan vortoĉenon: VAGONO, GOTIKOr TITANO,
TABULOr BUFEDOr FEMURO, MULATO, LAPONO, POKALO, KAPUĈO,
PUPILOr PILOLOr LOGIKOr GITARO, TALERO, LETERO, TENORO,
NOBELOr BETULOr TUNIZO, NIGEROr GEORGO, ORGENOr GEHENO,
HEZITL ZIZELOr ZEFIRO, FIAN ĈOr ANGELOr GENEVOr NEVADO. —
Inter la solvintoj estis dislotataj tri prem ioj. La 1-an prem ion (librojn
en la valoro de 20 steloj) gajnis s-ro Raoul DESAIRES en Lyon, Francujo,- — la 2-an premion (librojn en la valoro de 15 steloj) gajnis s-ro
Lothar EISELE en Tailfingen, Germanujo,- — la 3-an premion (librojn
en la valoro de 10 steloj) gajnis s-ro Marcel MOREILLON en Genevo,
Svislando. — La prem iitoj bonvolu elekti por si la librojn en la listo
de la Konkursaj Prem ioj, publikigita en la jan u ara num ero de La Praktiko. — En la solvoj de 3 konkursantoj troviĝis eraroj, kaj tial ili ne
povis partopreni en la prem iado.
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En ĉi tiu konkurso, publikigita en la
num ero 239 (septem bro 1957) de La Praktiko, partoprenis 105 personoj, sed el ili nur 96 solvis la literan enigm on
tute senerare. La k aŝita konsilo de la franca verkisto Francisko Rabelais
estas: „Se vi neniam plu volas vidi malsaĝulon, tiam vi devas antaŭ
ĉio disrompi vian spegulon." — La 12 ŝlosilvortoj estas la sekvantaj:
TESTAMENTO, DIMANĈO, MINARETO, VEGETARANO, DIVIDENDO,
PAVIANO, MISISIPO, VISTULO, SOVAĈULO, APLAŬDI, LULILO,
VESPERTO. — Inter la solvintoj oni dislotis tri prem iojn. La 1-an
premion (librojn en la valoro de 20 steloj) gajnis s-ro Jean SAUGfiRE
en Chandonnet-G ueret, Francujo,- — la 2-an premion (librojn en la
valoro de 15 steloj) gajnis s-ro Louis CHASSERIAUD en Royan, FranCUJO;
la 3-an premion (librojn en la valoro de 10 steloj) gajnis s-ro
d-ro Jules BONGE en G vatem alo. — La prem iitaj konkursantoj estas
petataj elekti por si la librojn el la listo de la K onkursaj Premioj, publikigita en la jan u ara n u m ero de La P rak tik o . — 9 k o n k u rsa n to j ne
povis partopreni en la prem iado, ĉar en iliaj solvoj troviĝis diversaj
eraretoj (ekzem ple: ,,m alsaĝecon", m a lsa tu lo n ", ,,m alsaĝam on").
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Jen unika bonŝanco! — Se vi e sta s k a to lik a ju n u lin o m inim um e
18-jara, se vi flue p a ro la s E sp eran to n , se vi lern is la fran can
lingvon k aj d eziras p lib o n ig i v ia n scion p e r ĉiutaga p ra k tik a d o ,
vi povas g astiĝ i dum p lu ra j m o n ato j ĉe b e lg a fra n c lin g v a fam ilio,
kondiĉe ke vi h e lp u en la m astru m aj ta sk o j. Se ĉi tiu propono
in teresas vin, b o n v o lu tu j skribi, k u n m e ta n te k o m p le ta n vivrakonton, fre ŝd a ta n p o rtre to n k a j la ŭ e b le a te sto n de U E A -delegito
pri via E speranto-lingvokapablo p a ro la , al ad reso : G. P./P., pere
de Esperanto-Office, 18 rue de Franquenies, O ttignies (Brabant),
Belgujo, kiu tran ssen d o s.

29-30/III, AALSMEER, N ederlando. — Laborkongreso de F.L.E. (F.L.E.,
A dm iralengracht 214, Am sterdam -W ., Nederlando.)
3- 7/IV, FELDBERG, G erm anujo. — In tern acia Junularkunveno. (S-ro W.
von der Ley, U lrichstr. 18, T ailfingen/W ŭrtt., Germanujo.)
4- 7/IV, EDINBURGH, Skotlando. — 42-a, Jubilea, Brita EsperantoK ongreso. (S-ino A nne Roscoe, 11 Sum m erside Street, Edinburgh 6.)
5- 7/IV, GOTEBORG, Svedujo. — 52-a Sveda Esperanto-Kongreso. (Esperanto-kongressen 1958, G oteborg N.)
5-8/IV, SAINT-ETIENNE, Francujo. — 13-a kongreso de SAT-Amikaro.
(S-ro Jo an n es Rival, 10 rue C lem ent-Forissier, St-Etienne.)
10-16/V, ARHUS, Danujo. — 10-a, jubilea, kongreso de la Int. Fed. de
Esp. F ervojistoj. (S-ro J. Lok, sekr. de IFEF, O rteliu sstraat 108/111,
A m sterdam W II, N ederlando.)
23-30/V, BERLIN-NEUKOLLN, G erm anujo.
Internacia junularkunveno
kaj 5-a Interzona Renkontiĝo. (,,Esperanto-Junularo de Berlino",
R ichardstrasse 61 Lr., 1 erlin -N eu k o lln , G erm anujo.)
24-26/V, BERGEN, N orvegujo. — Jark u n v en o de N orvega Esp. Ligo.
(N orvega Esp. Ligo, Boks 942, Oslo, N orvegujo.)
24-26/V, BORDEAUX, Francujo. — 50-a F ranca Esperanto-K ongreso.
(Nacia K ongreso de Esperanto, 25 rue de Lyon, Bordeaux.)
24-26/V, KOPENHAGO, Danujo. — Jarkunveno de Centra Dana Esp.
Ligo. (E speranto-jarkunveno, Fiolstrsede 9, K obenhavn K.)
1-14/VI, PERLORA (Asturias), H ispanujo. — Printem pa Esp. Restado.
(Esp. Klubo ,,Nordo" de ,,Educacion y D escanso", Calle de San Ju an
10, O viedo, Hispanujo.)
15/VI-20/IX, BAUGĈ (M. & L.), Francujo. — Kulturaj intem aciaj Ferioj,
Kursojr Libertempado en la Kastelo Gresillon. (Esperantista K ulturdomo, Gresillon, Bauge, M. & L., Francujo.)
21-22/VI, BUDAPEST, H ungarujo.
Packunveno de esp eran tistaj tra
istoj. (Tram ista Esp. Fakrondo, A kacfa-u. 15, Budapest VII.)
6-14/VII, KROMMENIE, N ederlando. — 6-a In tern acia E sperantista
Ferio-Sem ajno. (S-ino J. A. v. d. M eulen-v. H arten, P opelstraat 13,
Krommenie.)
9-15/VII, ODENSE, Danujo. —- K ultura sem ajno de D ana L aborista Esp.Asocio. (S-ro M agnus Jacobsen, R ydersvej 9, Arhus, Danujo.)
19-25/VII, HELSINKI, Finnlando. — 31-a kongreso de Sennacieca A socio
Tutm onda. (S-ro E. M antynen, Kym intie 62, as. 50, Helsinki.)
19-26,/VII, HELSING0R, Danujo. — Internaciaj Feriaj K ursoj. (S-ro L.
Friis, Ingem annsvej 9, A abyhoj, Danujo.)
21-31/VII, BROC, Svislando. — Esp. pedagogia sem ajno subtenda.
(„Grajnoj en V ento", s-ro M arcel Erbetta, rue des Pins 66, BienneBiel 7, Svislando.)
24-27/VII, CASTELLON, H ispanujo. — 19-a H ispana Esperanto-K ongreso.
(Kongreso de Esperanto, Calle A lloza 189, Castellon.)
25-31/VII, WIEN, A ŭstrio. — 27-a In tern acia K ongreso de K atolikaj
E sperantistoj. (S-ro W. M udrak, B eatrixgasse 19/9, Wien-III-40.)
25-31/VII, WIEN, A ŭstrio. — Esp. Ferio-Sem ajno. (Internacia EsperantoMuzeo, Hofburg, W ien I.)
26/VII-2/VIII, HOMBURG/Saar, G erm anujo. — 14-a Int. Junular-K unveno
de TEJO. (14-a Int. Ju n u lark u n v en o de TEJO, Hom burg-Saar.)
26/VII-2/VIII, WURZBURG, G erm anujo. — 11-a kongreso de K ristana
Esp. Ligo Internacia. (Pastro R. H oppe en A uerbach ŭber A nsbach,
M ittelfr., Germanujo.)
27/VII, WIEN, A ŭstrio. — Inaŭguro de Zam enhof-m onum ento. (Intern.
Esperanto-M uzeo, Hofburg, Wien-I.)
31/VII-2/VIII, MAINZ, G erm anujo. — In tern acia Sem inario por Ce-m etodaj instruistoj de Esp.r sub oficialaj aŭspicioj de la Urbo Mainz.
(Internacia E speranto-Instituto, R iouw straat 172, Den Haag, N ederlando.)
2-9/VIII, M AINZ, G erm anujo. — 43-a Univ. K ongreso de Esp. (E sperantoKongreso, M ainz.)
4/VIII, M AINZ, G erm an u jo . — Jark u n v en o de U niversala Ligo. (U niversala Ligo, R io u w straat 172, Den H aag, N ederlando.)
10-17/VIII, M UNCHENW ILER ap u d M urten, S vislando. — In tern aciaj
feriaj kursoj r,Esperanto kaj Geonism o". (Svisa E sp e ra n to -In stitu to ,
B re ite n ra in stra sse 12, Bern, Svislando.)
23-28/VIII, PALERMO, Italu jo . — 29-a Itala N acia K ongreso de Esp.
(Itala Esp. F ed eracio , C orso G alileo G alilei 22, T orino 315, Italu jo .)
24/V III-l/IX , HAARLEM k aj ALKMAAR, N ed erlan d o . — Ferio esperantista. (S-ino E. D ijkem a-de G root, W esterw eg 91, A lkm aar.)
19-26/X, VEJLE, D anujo. — A ŭtunaj Feriaj K ursoj. (S-ro L. Friis,
Ingem annsvej 9, A abyhoj, D anujo.)
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Esperantista Pac-Kunveno en Budapest
Peto al la tutmonda esperantistaro.
La 21-22-an de junio 1958 la Tramista Esperantista Fakrondo en
Budapest aranĝos Pac-Kunvenon en la granda Tram ista KulturHejmo „Szabo P al”, Thokoly-ŭt 164, Budapest XIV, H ungarujo.
Ni petas la sam ideanojn en la tuta mondo, sendi ĝustatem pe
salutleterojn, en kiuj oni esprim as sian pacdeziron kaj aliĝas al
la pacbatalo de la hungaraj tram istoj esperantistaj.
La celo de la packunveno: m anifesti al la tuta mondo, ke la
hungaraj tram istaj esperantistoj batalas por la m ondpaco kaj
alvokas la tutm ondan esperantistaron por defendo de la Paco.
Ni alvokas speciale la esperantistajn tram istojn en ĉiuj landoj,
kiuj intencas partopreni en ĉi tiu packunveno, ke ili bonvolu
urĝe anonci sin al la adreso: TRAM IST A ESPERANTISTA FAKRONDO, A kdcfa-strato 15, BUDAPEST VII, Hungarujo.
Rudolf Hrach, prezidanto.

Por 1 dolaro 10,000 tunoj da glacio.
Dum la dua mondmilito Winston Churchill ludis kun la fantazia
ideo uzi glacimontojn kiel specon de gigantaj flugmaŝinŝipoj.
Tiam nenio okazis tiurilate, sed nun la amerikanoj intencas
komenci ne malpli kuraĝan, kvankam pacan „Operacion Glacimonto”. Grandegaj glacimontoj devos esti trenataj de la norda
kaj suda polusoj, por fari el senakvaj nekulturitaj regionoj fruktodonan teron.
En la pasinta jaro la amerikaj scienculoj, kiuj devas studi la
eblecojn por efektivigi tiun planon, vojaĝis al Islando. Ĉi tiuj
homoj devas prepari tute ellaboritajn planojn por la registaro en
Vaŝingtono. Jam oni elkalkulis, ke glacimontoj povas liveri treege
grandajn kvantojn da dolĉa akvo, eĉ trinkakvo, kaj per tio povos
provizi tutajn dezertojn per ĉi tiu valora kaj necesega fluidaĵo.
Baze de tio oni intencas esplori, ĉu ĉiuj ĝis nun senfruktaj regionoj de Usono povas esti ŝanĝataj en fruktodonajn kampojn. Por

tiu celo oni trenos la glacimontojn al tiuj lokoj ĉe la marbordo,
kiuj situas plej proksime al la sekaj landpartoj. Poste oni portos
ilin plej rapide al la regionoj, kiuj bezonas irigacion.
La kostoj estas jam proksimume kalkulitaj. La transporto de
glacimonto kun pezo de ĉirkaŭ dek miliardoj da tunoj, de la
suda poluso ĝis la kalifornia bordo, kostos proksimume unu
milionon da dolaroj. Tamen unu miliono da dolaroj por dek
miliardoj da tunoj da glacio estas tre malalta prezo, ĉar 10.000
tunoj da glacio kostos tiam unu dolaron, kaj 100 tunoj nur unu
dolarcendon! Pli malmultekosta akvoprovizo ne estas imagebla.

Parizo ne kuŝas ĉe la Sejno!
Dum dumil jaroj oni instruis, ke Parizo kuŝas ĉe la rivero Sejno.
Sed antaŭ nelonge evidentiĝis, ke tio ne estas vera, ĉar Parizo
kuŝas ĉe la rivero Yonne. Do la lernolibroj daŭre erarigis la
infanojn. Ĝis nun oni opiniis, ke la rivero Yonne, kiu unuiĝas
kun la Sejno ĉe la urbo Monfereau, sudoriente de Parizo, tie
ĉesas ekzisti. Oni pensis, ke nur la Sejno, plifortigita per la akvo
de la Yonne, fiere kuras tra la Lumurbo preter la preĝejo „Notre
Dame", kaj kiel plej grava rivero de Nord-Francujo, enfluas en
la maron ĉe la urbo Le Havre.
Sed tiu penso estas erara. Ne la plej longa rivero havas la
rajton ĉe kunfluo de du riveroj esti konsiderata kiel ĉefrivero,
sed tiu, kiu alportas la pli grandan kvanton de akvo. Kompreneble, ne estis facile ekscii, kiu rivero portas la pli grandan
akvokvanton. Sed fine oni serĉis helpon ĉe senpartiaj ekspertoj,
nome ĉe salmotrutoj. Ĉi tiuj fiŝoj estas veraj snoboj; ili vojaĝas
principe unuaklase, t.e. ke ili ĉiam naĝas kontraŭ la plej forta
fluo. Ili havas seneraran instinkton por la scio, kiu el du riveroj
estas la ĉefrivero.
Jen la ovo de Kolumbo! Ĉe Le Havre oni enmetis aron da klare
signitaj salmotrutoj en la riveron, kaj ĉe Montereau oni atendis
ilin por observi, kiun vojon ili elektos. Kaj vidu! Sen iom da
hezito ili forlasis la Sejnon kaj naĝis en la Ionnon. Do ne povas
esti plu dubo, ke la Sejno-urbo Parizo kuŝas ĉe la rivero Yonne!

VERAJ OKAZINTAĴOJ

ITA LA R A D IO

Unu amerika sociologo volis pruvi, ke
la usonanoj estas la plej donacema
popolo de la mondo. Li metis ĉarman
knabinon kun kolektujo sur angulon de
homplena strato en Novjorko. La knabino
portis tabulon kun la jena surskribo:
,,Donu! Por la
trikapaj
kun
orfoj
klaŭstrofobio. Ĉi tio estas trompo.”
Malgraŭ la averto ne malpli ol 160
homoj ĵetis monon en la skatolon. Unu
viro donacis 5 dolarojn. Li diris, ke li
mem estis orfo de la juneco. La kolektitan
monon la scienculo transdonis al unu
bonfara institucio.
*
Iu eldonisto en la usona ŝtato Nebraska
volis elprovi, ĉu la plej multaj homoj
efektive subskribas dokumentojn, ne
sciante, kion ili subskribas. Li projektis
petskribon kaj subskribigis ĝin de la anoj
de la komunuma estraro. Tridek-kvin
membroj jam estis metintaj sian nomon,
kiam la tridek-sesa fine serioze legis la
enhavon de la petskribo. Gi entenis peton
por pendigi la tutan personaron de la
komunuma oficejo.

La stacio ROMA de la Itala Radio elsendas
en Esperanto
ĉiusem ajne trifoje:
m arde,
m erkrede kaj vendrede, de la horo 18,55 ĝis
19,10 laŭ m ezeŭropa tempo sur la m allongaj
ondoj de 30.90, 41.24 kaj 50.34 m etroj.
Programo por marto:
4. — Palerm o, la urbo de la 29-a Itala
Kongreso de Esperanto.
5. —- K uriero de Esperanto.
7. — Ruggiero Leoncavallo, aŭtoro de „Pajaco j”, okaze de la 100-a naskiĝa datreveno.
11. — Edmondo De Amicis, aŭtoro de ,,Koro",
okaze de la 50-a datreveno de lia morto.
12. — K uriero de Esperanto.
14. — L eterkesto kaj bibliografio.
18. — F estivalo de la ita la kanzono.
19. — K uriero de Esperanto.
21. — La ita la urbo Cassino.
25. — N ovaĵoj el Italujo.
26. — K uriero de Esperanto.
28. — Palmodimanĉo.
Programo por aprilo:
1. — Tra la literaturo.
2. — K uriero de Esperanto.
4. — Sankta vendredo.
8. — Unu el la plej grandaj baritonoj de la
lasta jarcento: M attia Battistini.
9. — K uriero de Esperanto.
11. — N ovaĵoj el Italujo.
15. _ V eterana E sperantista Klubo.
16. — Kuriero de Esperanto.
18. _ L eterkesto kaj bibliografio.
22. — V ilaoj de Tivoli.
23. — K uriero de Esperanto.
25. — La sporto en Italujo.
29. — Italaj kanzonoj de la lasta Festivalo de
Sanremo, k an tataj en Esperanto de f-ino
Luciana Salvatori.
30. — K uriero de Esperanto.
P relegantoj: s-ro Luigi M innaja kaj prof.
d-ro V incenzo M usella. — F akestro: s-ro Luigi
M innaja. — Adreso: Radio Roma, EsperantoFako, C asella postale 320, Roma (Italujo).

La posedanto de unu tre konata nokta
klubo en Novjorko konstruigis en la
salono instalaĵon, kiu produktas sonojn,
imitantajn ventegon kaj pluvegon. Kiam
la vizitantoj komencas foriri, li ekfunkciigas la aparaton, kaj tiam ĉiuj gastoj,
pensante, ke ekstere pluvegas, denove
eksidas kaj restas pli longe en la klubejo.
La sekvo estas, ke ili denove mendas
trinkaĵojn kaj ke 'la mastro enspezas
multe pli.
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AL MIAJ GEPATROJ
De Gustaf Munch-Petersen
(1912— 1938)

mi ne fariĝis tia, kian vi atendis —
mi fariĝas ĉio, kion vi timis —
vi kreskigis min
per propra rezigno.
vi edukis min
per kaŝitaj larmoj —
edukis min
vivi vian vivon — daŭrigi ĝin.
ĉu mi diru:
tiel vi vivis; vi agis prave —
do indas vivi tiel?
aŭ ĉu mi mortigu la esperon en vi?
rakonti al vi, ke mi ne fariĝis tia,
kia estis vi —
ke mia mondo ne estas via,
mia ĝojo
mia doloro aliaj ol viaj —
ĉu vi kredos mian dankon al vi?
mian dankon al la vivo?
aŭ ĉu vi diros:
ii ricevis ĉion,
li prenis de ni ĉion
kaj redonis nenion
krom malĝojo kaj ĉagreno.
mi scias, ke vi pravas dirante tiel.
mi kredas, ke mi pravas,
kiam mi iros al mia propra lando,
sed mi iras hezite —
mi iras malrapide kaj peze —
sed mi kredas, ke mi devas iri.
E1 dana trad. Poul Thorsen.

Legu la klarigojn en Ia januara numero!
ANGOLA (Portugala Okcident-Afriko)
Nova Lisboa. — S-ro M anuel de O liveira e SILVA, C aixa postal 82,
CFB. — Dez. kor. k.ĉ.l., p.ĉ.t. C erte respondos.
BULGARUJO
Tirnovo. — S-ro Kristo DOLĈINKOV. — Serĉas gekorespondantojn por
siaj gekursanoj (16 ĝis 40 jaraj). Skribu m ultnom bre!
FRANCUJO
Lomme (Nord). — S-ro A ndre VANSTEENKISTE fils, 162 rue Kulhman.
— Dez. kor. kun gejunuloj en orienta Eŭropo.
(ĵuillan (Aude). — S-ro Pierre RĈGNIER, horloĝisto. — Dez. kor. k.ĉ.l.
per L kaj PI. Dez. ankaŭ interŝ. PM. Serĉas korespondantojn por
6 gekursanoj 20—35 jaraj.
Saint-Maffre par Bruniquel (T. et G.). — S-ro Fabien SĈGUIER (14-jara
liceano), V ayssette. — Dez. 12— 15-jaran korespondant(in)on ne
francan.
Verneuil (Eure). — S-ro Jacq u es FAIVRE (28-jara fraŭlo), Rue du
Moulin. — Dez. kor. kun ĉiulandaj f-inoj por interŝ. L, PI kaj fotojn.
Prom esas respondi al ĉiu.
Vierzon (Cher). — S-ro C laude OLIVIER, Rue Beau-Site. — Dez. kor.
k.ĉ.l.
GERMANUJO
Neustadt (Holstein). — ESPERANTO-GRUPO (en popolaltlernejo),
V olkshochschule. — La grupanoj dez. kor. k.ĉ.l.
Tolz (O.B.) — S-ro Karl HUBNER, W aakirchen 12. — Dez. kor. k.ĉ.l.,
p.ĉ.t. per b ele (filatele) afrankitaj PI kaj L. Respondo tute certa!
Ci tiu anonceto v alidas ĉiam.
HISPANUJO
Barcelona (P.S.). — S-ro Jo se MARTINEZ, M agallanes 15, pral. 2. —
Serĉas ĉiulandajn korespondantojn por siaj gekursanoj.

NOVAJ

L IB R O J

La recenzitaj libroj kaj ĉiuj aliaj esp-aj
libroj estas aĉeteblaj ĉe la Internacia
Esperanto-Instituto en Hago.
JEN LA KANTO DE L' VOJAGL 64 paĝoj.
Formato 10% X 14% cm. Prezo 2 d.kr. (4.80
st.), Eldonis: D ana Esperanto-Eldonejo, Ingemannsvej 9, A abyhoj, D anujo. — S-ro L. Friis,
la senlaca organizanto de la som eraj internaciaj kursoj en H elsingor kaj de la popularaj
aŭtobusaj vojaĝoj tra la landoj de Eŭropo,
kolektis en ĉi tiu libreto 89 ŝa ta ta jn kantotekstojn, kiuj estas tre taŭgaj por kantado en
kunvenoj kaj dum vojaĝoj. A nkaŭ la m elodioj
estas haveblaj, sed n u r ĉe la eldonejo, kontraŭ
2 d.kr. aŭ 4 steloj.
Martinus: LA IDEALA NUTRAĴO. E1 la dana
tradukis C. G raversen. 96 paĝoj. Form ato 13 X
19 cm. Prezo 6.50 d.kr. aŭ 15.60 steloj. Eldonis:
La Spiritscienca Institu to de M artinus, M ariendalsvej 94-96, K openhago F., Danujo. — La
aŭtoro, en E sperantujo jam bone k o n ata kaj
alte estim ata pro pluraj siaj libroj aperintaj
ankaŭ en Esperanto, en ĉi tiu nova libro kun
akra intelekto kaj profunda saĝeco analizas
kaj kritikas la kondam nindajn nutradm etodojn
de la hom aro kaj m ontras la vojon al saniga
kaj ankaŭ el m orala vidpunkto aprobebla nutrado. En la 33 ĉapitroj de la libro li klarigas
la m alutilecon de la viandm anĝado kaj la taŭgecon de la v eg etara nutrado sur la nuna
evolua ŝtupo de la homo. La libro estas tre
interesa kaj pripensiga, kaj la bela preso kaj
luksa bindo faras ĝin ĉiurilate alloga.
KRISTO INTERNE DE VI. A probita traduko
de la anglalingva libreto „C hrist in You". 94
paĝoj en k arto n a mapo. Form ato 14 X 22 cm.
Prezo 12 steloj. Eldono de la tradukinto: s-ino
A. M. F. O nnen-O nnen, G ardenierslaan 3, Apeldoorn, N ederlando. V endata ĉe la Int. Esp.Instituto, Hago. — Sub la m oto: ,,Nun novaj
esperoj vivigu la mondon, nova lumo el novaj
revelacioj tagiĝu al la hom aro tiel longe malĝoja", vortoj de Paracelsus, ĉi tiu rim arkinda
verketo en 45 lecionoj donas lum igan kaj
konsolan instruadon pri la spirita vivo kaj
kondukas la leganton al la konscia travivado
de la religiaj doktrinoj kaj al paŝo en pli altan

JUGOSLAVIO
Baĉka Topola. — S-ro Laszlo KOLLAR (17-jara lernanto), Maksim
Gorkog 6. — Dez. kor. k.ĉ.l., p.ĉ.t.
Kanjiza (V ojvodina). — F-ino M aria MUHI (instruistino de geografio),
Z renjaninova ul. 26. — Dez. interŝ. tipajn PI, infandesegnaĵojn kaj
PI pri naciaj kostum oj.
Ljubljana. — F-ino A nica BEZEK, Petkovŝkono nabr. 67. — Dez. kor.
k.ĉ.l., p.ĉ.t.
Ljubljana. — S-ro Slavko GNIDOVEC, Z eleznikarjeva 10. — Dez. kor.
k.ĉ.l. kaj interŝ. PI.
Ljubljana. — F-ino Ŝtefi HVALA, M estni trg 7/III. — Dez. kor. k.ĉ.l.,
p.ĉ.t. kaj interŝ. PI.
Ljubljana. — S-ro D-ro Gino LENZI, Titova 23/A. — Dez. kor. pri filatelio kaj interŝ. PM.
Ljubljana. — F-ino Jozica ŜKOFLJANC, Polje 31. — Dez. kor. k.ĉ.l. pri
p en troarto kaj interŝ. PI.
Ljubljana. — S-ino Lada ŜTRAUS, R esljeva 28. — Dez. kor. k.ĉ.l. pri filatelio kaj interŝ. PM.
Ljubljana. — ESPERANTO-GRUPO, TSŜ, A ŝkerĉeva 9. — 30 gekursanoj,
15—20-jaraj, en tek n ik a m ezlernejo, dez. kor. k.ĉ.L, p.ĉ.t. kaj interŝ.
L, PI. Respondo tu te certa! Ĉi tiu anonco validas ĉiam.
Zrenjanin. — F-ino Jeŝa n a VUKIĈEVIĈ (15-jara lernantino), Dr V ase
Saviĉa 36. — Dez. kor. k.ĉ.l., p.ĉ.t.
KUBO
Camaguey. — S-ro Raŭl JUAREZ-SEDENO, A partado 570. — Petas sendadon de esp-aĵoj por disdoni al siaj gekursanoj. D ankesprim oj
sendotaj per koloraj PI de Kubo.
NEDERLANDO
Den Haag. S-ro C. van SCHUIJLENBORGH (mezaĝa oficisto), van
A erssen straat 75-1. — Dez. kor. kun pola sam ideano.
Krommenie (Nord-Holando). — S-ino J. A. van der MEULEN-van
H arten, Popelstr. 13. — K olektas kaj interŝ. PI pri naciaj kostum oj.
POLUJO
Przemkow (pow. Szprotaw a, woj. Zielona Gora). — S-ro A leksander
PARLA (33-jara, p o pollerneja instruisto, skolta trupestro), ul. Zamkow a 5. — Dez. kor. k.ĉ.l. pri popollernejo, skoltism o kaj folkloro.

spiritan sferon, en kiu kom preno, kontenteco
kaj ĝojo serenigas la animon. S-ino O nnen per
la traduko de la v alo ra libreto faris pian geston
al la k ara m em oro de sia m ortinta edzo, inĝ.
M. F. Onnen, kiu estis iam ĉefdelegito de UEA
por N ederlando kaj kun granda sindono kaj
fervoro laboradis por Esperanto. Legu ĉi tiun
verketon kaj m editadu pri ĝia saĝoplena
enhavo ĉiu esperantisto, kiu ŝatas profundecon
en sia pensado kaj altecon en sia sentado.
K. Kovacs: ESZPERANTO-MAGYAR KEZISZOTAR (Esp.-Hungara V ortaro). 180 paĝoj.
Form ato 10 X 13% cm. Eldonis: V ojvodina Esp.
Ligo, Novi Sad, Jugoŝlavio. — La libreto
entenas la unuan parton (plej ofte uzataj
vortoj) de la p rep arata granda Esp.-Hungara
vortaro. Estas forlasitaj tiuj vortoj, kiuj estas
tute egalaj en la du lingvoj, kaj kiuj estos
poste troveblaj en la granda vortaro. Ĉi tiu
libro enhavas proksim um e 2000 radikojn kaj
pr. 8000 derivaĵojn
Erik Hj. Linder: KRISTANA KULTURLABORO EN NIA TEMPO. 32 paĝoj. Form ato 12 X
18% cm. Prezo 1 sv. kr. aŭ 3.20 steloj. Eldonis:
Esperanto-M issionen en N ora Stad, Svedujo. —
La libreto enhavas prelegon faritan en tu tŝtata
kunveno de la svedaj liberaj eklezioj. Pledo
por vigla k ristan a agado sur kulturaj terenoj
kaj konsiloj pri la laborm etodoj. ĉ i estas la
oka k ajero en la ,,Evangelia serio" de la
eldoninto.
Gabriel Dawson Lewis: NOTES ON ENGLISH
GRAMMAR for students of Esperanto. 48paĝoj.
Form ato 12 X 18 cm. Prezo 2 ŝ. 6 p. aŭ 6 steloj.
Eldonis: Brita E sperantista Asocio, 140 H olland
Park A venue, London W 11, A nglujo. — Pro
la m ultaj kom paroj inter la gram atikoj de la
angla lingvo kaj Esperanto, kiuj kune kun
bonaj klarigoj plenigas ĉi tiun libreton, la
angle parolantaj lernantoj de Esperanto havas
nun tre valoran helpilon al la pli bona kompreno de la nacilingva gram atiko.
PAŜO POST PAŜO. M em orlibro okaze de la
10-jara jubileo de la Esperanto-Societo de Bjelovar, Jugoslavio, 96 paĝoj. Form ato 14 X 20
cm. Prezo 5 steloj. Eldonis Esp.-Societo, Vinkoviĉeva str. 2, Bjelovar, Jugoslavio. — La libreto
enhavas la priskribon de la urbo, la historion
de la loka Esperanto-m ovado kaj v erk eto jn de
lokaj esperantistoj, plue m ultajn bildojn.

A N O N C E TO J
TARIFO:
1 vorto aŭ mallongigo 0.20 St.
PER LIBERVOLA LABORO la „Libervola Internacia C ivila Servo" starigos denove dum la
som ero laborkam pojn en m ultaj landoj. Por
inform oj bonvolu skribi al: ,,S.C.V.I.", 77 boulevard Jean -Jau res, C lichy (Seine), Francujo.
ADRESŜANGO. — M ia adreso post la 25-a de
jan u aro 1958 estas: S-ino Doris M. W orcester,
c/o Oomoto, K am eoka (Kioto-hu), Jap an u jo .
K orespondantoj bonvolu noti.
TUJ POST LA KONGRESO en M ainz mi vojaĝos al Italujo. Ĉu iu esp eran tista aŭtom obilisto
bonvolos preni m in kiel pasaĝeron? Mi pagos
laŭ interkonsento. Skribu al: S-ro Rafael A yala,
G eneralisim o 243, Barcelona, H ispanujo.
DU FRANCAJ ESPERANTISTINOJ deziras
korespondi kun m ezaĝaj g esin jo ro j, kiuj intencas partopreni en la kongreso de Mainz. Skribu
unue al: S-ino Elise Bonnafous, profesorino,
College, C arpentras (Vaucluse), Francujo.
LETERVESPERO okazos en B ulgarujo la 24-an
de aprilo. A1 ĉiu kontribuanto ni sendos 'belan
vidaĵon de nia urbo aŭ rekom pencos per faldfolio pri nia lando. A dreso: Esperanto-Societo
„Radio", str. Ivan Sokolov 4 (K.D. K ostantinov),
en la urbo Pazarĝik, Bulgarujo.
ESPERANTO-SCHOOL, HENGELO (O.), Abelen straat 54, is het adres voor een schriftelijke
E-cursus Esperanto. — V raagt prospectus!
GRAMOFONDISKO m ikrokanela, nerom pebla,
por perfekta prononcado de Esperanto, prezo
335 francaj frankoj aŭ 11 steloj. — ALBUMO
speciala por E sperantaj poŝtm arkoj, prezo 900
frankoj aŭ 30 steloj. — A dreso por la m endoj:
S-ro A. Ribot, ,,Esperanto", M arm ande (Francujo).
MI GRATULAS tutkore al m ia tre ŝatata belga
amiko s-ro M aŭrico Daems okaze de la 60-a
datreveno de lia naskiĝo. — B. A. D., UL 2193.
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THE ESPERANTO PUBLISHING COMPANY LIMITED
prezentas aliajn erojn el sia listo
I to m a n o j

Ĵus aperis:

K IE N

LA P O E Z IO ?

Broŝuritaj, po 2 ŝil. 6 p„ afranko 6 p. (6.— st.)
La Hundo Kruso. R. M. Ballantyne (J. M. Inman). 150 paĝoj,
ilustrita.
„Entute rekom endinda al progresantoj, kiuj serĉas facilan
legaĵon." Sennaciulo.
Tole binditaj, po 5 ŝil., afranko 9 p. (12.— st.)
La A venturoj de M arteno Drake. G. N orw ay (W. Sevem).
206 p.
,,Precipe la junuloj englutos ĉi tiun libron, ĉar la enhavo
estas interesa kaj kortuŝa, kaj la stilo tre simpla." La
Juna Vivo.
La N aiveco de Pastro Brown. G. K. C hesterton (C. Bean). 256
paĝoj. Libro en kiu katolika pastro rolas kiel detektivo.
..Entute la verko estas tre leginda." Nia Gazeto.
Undino. Olive Schreiner (S. A. Andrew). 283 paĝoj.
„La libron oni povas rekomendi, precipe por niaj samideaninoj, kiuj • povos el ĝi vidi kiel m alfacila la vivo
estis en la pasinta jarcento por virino iom liberpensema."
Heroldo de Esperanto.
La Vojo Returne. E. M. Remarque (J. F. Berger). 370 paĝoj.
Problemoj de la vivo por eks-soldatoj post la unua mondmilito.
„Ciukaze oni legu tiun ĉi libron." N orvega Esperantisto.
La A laska Stafeto kaj K aptitoj de la G lacirokoj. F. Omelka.
96 paĝoj. Du streĉaj aventur-rom anoj, m ajstre rakontitaj.
,,Jen libro ege rekom endinda por ĉiuj aĝoj." Svisa Espero.
M orto de Trajno. Freem an W ills Crofts (M. Stuttard). 256 p.
D etektivrom ano pri neordinara temo.
„Legi ĉi tiun libron estas vera ĝuo.” Esperantisto Slovaka.

de Brendon Clark, Novzelando.
Tole bindita 14 ŝil., afranko 9 p. (33.60 st.).
La aŭtoro m ontras per trafaj kaj belaj ekzemploj, originalaj
kaj tradukitaj, kiel eviti elizion kaj la troan uzon de
neologismoj en Esperantaj poemoj.
</<>
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Broŝuritaj, po 2 ŝil. 6 p., afranko po 4 p. (6.— st.)
Antonio kaj Kleopatro. Proze trad. de S. A. Andrew. 90 paĝoj.
„Bedaŭrinde, tradukoj tro ofte m eritas kritikon se ne mallaŭdon. Des pli plaĉe estas, senhezite povi rekom endi ĉi
tiun libreton." Esperanto.
La Gajaj Edzinoj de W indsor. Trad. S. A. Andrew. 90 paĝoj.
,,Entute tre plaĉa kaj rekom endinda libro, prezentanta
malfacilan taskon, bonege solvitan de la tradukinto."
Svisa Espero.
B
Trojlo kaj Kresida. Proze trad. de S. A. Andrew. 84 paĝoj.
,,La esperantistaro ĝoju, ke jen denove nia literaturo
posedas tradukon de verko de la plej granda angla
dramisto; aĉetu kaj legu ĝin grandam ase!" Heroldo de
Esperanto.

Romanoj por la distra horo, klare presitaj, kartone binditaj.
N-roj 3—6 po 2 ŝil., (4.80 st.) N-roj 7— 11 po 4 ŝil. (9.60 st.)
afranko po 4 p.
I. kaj 2. Elvenditaj.
3. La Princo kaj Betty. P. G. W odehouse (G. Badash). 188
paĝoj. „Kiel distra legajo certe rekom endinda libro."
Flandra Katoliko.
4. La Tempo-Maŝino kaj Lando de la Blinduloj. H. G. W ells
(E. W. Amos). 188 paĝoj.
,,La enhavo de la volumo estas varia kaj pensiga, sekve
leginda kaj rekom endinda." Sennacieca Revuo.
5. Princino de Marso. E. R. Burroughs (K. R. C. Sturmer).
190 p. ,,La Iibro estas tre interesa kaj rekom endinda; la
lingvaĵo estas bona." Dansk Esperanto Blad.
6. Colomba. Prosper M erimee (J. Beau). 188 p.
,,La rakonto estas m ajstra, la traduko bonega, la preseraroj tre m alm ultaj." Nederlanda Esperantisto.
7. Sep Vangofrapoj. K. Aszlanyi (L. Spierer). 156 paĝoj.
,,Rekomendinda eldonaĵo, kiun devus posedi ĉiu humoram anta lerninto de nia lingvo." The British Esperantist.
8. La Virineto en Bluo kaj aliaj rakontoj. M ason Stuttard.
150 p.
,,Interesa kaj amuza distra legaĵo kun simpla, preskaŭ
klasika lingvo, kion oni volonte rekom endas." Svenska
Esperanto Tidningen.
9. Brulanta Sekreto kaj aliaj rakontoj. Stefan Zweig (K. R. kaj
P. E. Schwerin). 160 paĝoj.
,,Klare presita, agrable legebla libro, kiu certe trovos sian
amikaron." La Ponto.
10. Kiso de la Reĝino. I. F. N aĵivin (D. Staritsky). 188 paĝoj.
,, ,Kiso de la reĝino’ estas rekom endinda legaĵo, kiun vi ne
forgesu enpoŝigi por longa trajnvojaĝo." Esperanto.
II. La K arnavalo kaj la Somnambulino. K. L. Immermann (A. E.
W ohlthat). 104 paĝoj.
,,Distra kaj agrabla enhavo, lingvo flua, igas min senhezite rekom endi ĉi tiun libron." Boletin (Hispana).
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po 1 ŝil., afranko po 3 p. (2.40 st.)
ABC-libro por junaj infanoj. N enjo Rimanto. Bildoj de Brian
Leslie. 16 p. sur kartono.
Arboj de la A rbaro kaj Kampo. Frank Booth. Ilustraĵoj de
Edith R. Turlington. 40 paĝoj.
„Tiuj 40 paĝoj en m algranda formato estas perleto."
Svenska Esperanto Tidningen.
G aja Leganto per Esperanto. P. E. Schwerin.
56 paĝoj da ŝercoj, ludoj, kaj aliaj eroj taŭgaj por individuoj aŭ grup-program oj.
Londonanidoj. D. W. Munns. 98 paĝoj.
14-jara knabo priskribis la vivon de geknaboj dum la
m ilito 1939—45.
M iniaturoj. Poemoj originale verkitaj de G. D. Nash. 58 paĝoj,
tole binaita.
Premiaj Romanetoj. V erkitaj de konkursintoj. 96 paĝoj.
23 m allongaj rakontoj diverstem aj en facila lingvo. Tre
bona legolibro.
po 2 ŝil., afranko 3 p. (4.80 st.)
La Junaj D etektivoj. J. H. Sullivan. Ilustr. Brenda Goodwin.
43 paĝoj. — Rakonto en facila lingvo pri kontrabandistoj.
Komercaj Leteroj. C. W. Pruissen. 64 paĝoj.
',W
„La klarigoj estas klaraj kaj por ĉiu senpene kompreneblaj. Mi rekom endas ĝin ne nur al fakuloj sed al ĉiuj."
Malgranda Revuo.
Komuna Kantlibro. H. W. kaj N. Holmes. 64 paĝoj.
33 kantoj kun m uziknotoj bone presitaj.
Somera U niversitato, 1948. 108 paĝoj.
La prelegoj de la Somera U niversitato en Malmo. Tre
interesa libro, ne tro teknika, por ĉiu.

Mendu ĉe:
Internacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, Den Haag, Nederlando, aŭ ĉe enlanda libroservo, aŭ (kun antaŭpago) ĉe:
The Esperanto Publishing Co. Ltd., 100 Long Lane, Rickmansworth, Herts., Anglujo.
Ĉe la prezoj en steloj aldonu ĉiam 10 %-ojn por la sendkosto.
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