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Abonprezo: lauvola, sed m
(6 nederlandaj guldenoj) por unu jaro
Membroj de la Universala Ligo senpaga.
1 paĝo 600 Steloj, x/i Pa9° 36° ’ */♦ Pa9° 20°' '• Pa9°
l\z2 paĝo 25 Steloj. Esperantistaj anoncoj duonpreze. — Poŝtkontc
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Malgraŭ sia respektinda aĝo de okdek
jaroj kun kristale pura idealismo de junulo
li penadis por fari honoron al la memoro
de Ludoviko Zamenhof per nova monumento. Ni povas konstati, ke la verko de
Zamenhof estas bona vojmontrilo por la
strebado de la homaro al belo kaj bono.
Gi jam fariĝis interkomprenilo kaj ligilo
de multaj bonvoluloj, kiuj agadas por la
kunlaboro de ĉiuj popoloj por paco kaj
libereco. . . . En ĉi tiu solena horo ni klinas
nin kun danko antaŭ la alta spirita faro
de Zamenhof, pioniro de pli bona estonteco de la homaro. Lia memoro estu eterne
honorigata!
Post la lasta frazo, dirita en Esperanto,
falis la tuko kaj ekvidiĝis bela busto,
majstre skulptita de prof. Josef MŭllerWeidler.
Post parolado de ministeria konsilisto
d-ro Feits, delegita de la ministro de instruado, pri la diversaj subtenoj, kiujn la
aŭstria registaro donis al la afero de Esperanto, elokventan paroladon faris s-ro
Henryk Kessler, afergvidanto de la pola
ambasadorejo en Vieno. Kun rimarkebla
interna emocio li diris interalie:
— La popolo de Aŭstrio kaj via bela
urbo Vieno hodiaŭ honoras viron, kiu —
por uzi la vortojn de Heine — estis glavo
kaj flamo en la servo de afero, al kiu
li oferis sian tutan forton. D-ro Esperanto,
la varsovia okulkuracisto, deziris sanigi
la homaron de du blindecoj: de la malsano
kaj de la nacia ŝovinismo. Li devis elteni
atakojn, sed lia kreaĵo, dank' al siaj lingvistikaj ecoj kaj eĉ pli al sia interna humana ideo jam atingis multflankan rekonon
kaj ne plu estas forpensebla de nia kultura

heredaĵo. La ideoj, kiuj estis la kaŭzo por
la kreo de Esperanto, la ideo de paco kaj
interkompreniĝo, jam maturiĝis ĝis la ekkono, ke la alternativo por la paco signifas
hodiaŭ ne plu militon, sed detruiĝon. Se
Zamenhof ankoraŭ vivus, li povus esti fiera
je sia patrolando, kiu vorte kaj age energie
pledas por militista kaj spirita malarmado,
kiu ne malamas iun popolon kaj kiu estas
preta pace kunlabori kun ĉiuj nacioj. La
starigo de la monumento de Zamenhof en
la koro de Vieno signifu, ke ankaŭ la
aŭstria popolo ŝatas la idealojn de paco
kaj konkordo de ĉiuj popoloj!
A liaj parolantoj estis: d-ro Otto Friesinger, estro de la koncerna urbdistrikto, eksministro Hans Frenzel, s-ro Rajmund Cech,
prezidanto de la aŭstria Esp.-movado, prof.
d-ro Hugo Sirk kaj esperantistoj el aliaj
landoj: pastro A . Beckers el Belgujo
kiel prezidanto de IKUE, s-ro Vigar (Britujo), s-ino Begodt (Belgujo), f-ino Fried
(Danujo), s-ro Deubler por Germ. Esp.Asocio, s-ro Giessner kiel speciala delegito
da la Germana Federacia Fervojaro, s-ro
Berger, red. de Germ. Esp.-Revuo, s-ino
Le Boedec (Francujo), s-ro Kaloumenos
(Grekujo), d-ro inĝ. O. Nanni (Italujo),
f-ino Frelih (Jugoslavio), pastro Wannemakers S .J. (Nederlando), s-ro Gacond
(Svislando) kaj s-ro Hans Steiner, iniciatinto de la Zamenhof-monumento en
Worgl.
Fine s-ro eksministro L. Weinberger,
vicurbestro de Vieno, transprenis la monumenton sub la ŝirmon kaj egidon de la
urbo Vieno.
— Ĉi tiu solena okazo, — li diris, —
povas ĉiun dubanton konvinki, ke la ling-

Nederlandaj Mondfederalistoj
kontraŭ la atomarmado.
Petskribo al la nederlanda reeistaro.
o

Sep nederlandaj atomscienculoj apelaciis al la nederlanda
ministro de defendo, s-ro Staf, por fari ĉion eblan por haltigi la
minacantan evoluon de atomarmiloj kaj pluajn kerneksplodojn.
Sekve de tiu apelacio la Nederlanda Mondfederalista Movado
turnis sin kun petskribo al la registaro de Nederlando. La
teksto de la petskribo, kiun delegacio de la Nederlanda Mondfederalista M ovado la 28-an de junio en aŭdienco transdonis al
la nederlanda ministro-prezidanto d-ro W. Drees, estas:
Ekscelencoj,
La Mondfederalista Movado en Nederlando, reĝe aprobita je
la 7-a de decembro 1953, aliĝinta al la M ondasocio de Mondfederalistoj, esprimas sian simpation kun la serioza apelacio de
sep nederlandaj scienculoj sur la tereno de la kernfiziko al la
Ministro de D efendo, por ĉion eblan fari por haltigi la minacantan evoluon de la nuna atomarmila konkuro;

Glumarkoj kaj Poŝtstampo en Japanujo.
Por la 45-a Japana Esperanto-Kongreso, kiu okazos en la urbo
Fukuoka dum la 1—3 de novembro, estas eldonitaj du belaj
glumarkoj en trikolora preso. Unu pri la kongreso, la alia pri la
Zamenhofa Jaro. La glumarkoj estas vendataj en folietoj; unu
folieto konsistas el 4 markoj, po du de la du specoj. 3 folioj
kostas 1 stelon aŭ resp.-kuponon, 8 folioj 2 stelojn, 13 folioj
3 stelojn.
La kongreseja poŝtoficejo uzos Esperanto-stampilon. Memorigaj
poŝtkarto kaj koverto kun la stampo kostas 3 stelojn, du serioj
5 stelojn aŭ resp.-kup.
Mendeblaj ĉe: ORIENTA SOCIETO DE ESPERANTA FILATELO,
451 Sakaeĉi, Niŝi, AM.AGASAKI, Japanujo.
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vo kaj idealo de Zamenhof venkos. La
monumenton de d-ro Zamenhof ni aldonos
al la ŝtonmozaiko de la multaj kulturmonumentoj de nia urbo, kun danko al
ĉiuj, kiuj helpis starigi ĝin.
La impresa solenaĵo fermiĝis per la kantado de la esperantista himno.

IT A LA R A D IO
Progrcimo por oktobro:
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—
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28. —

Kuriero de Esperanto.
Sankta Klara, patronino de la televido.
Tra la literaturo.
Kuriero de Esperanto.
Leterkesto kaj bibliografio.
Novaĵoj el Italujo.
Kuriero de Esperanto.
Grandaj italaj scienculoj: Evangelista
Torricelli.
Italaj kanzonoj en Esperanto.
Kuriero de Esperanto.
Italaj belartaj urboj: Mantova.
Grandaj italaj poetoj: Fr. Petrarca.
Kuriero de Esperanto.
Tra Romo: La Siksta Kapelo en la Vatikano.
Programo por novembro:
Salenta duoninsulo en sud-orienta
Italujo.
Kuriero de Esperanto.
Italaj komponistoj: Gaetano Donizetti.
Novaĵoj el Italujo.
Kuriero de Esperanto.
Leterkesto kaj bibliografio.
Italaj kanzonoj en Esperanto.
Kuriero de Esperanto.
Romo kaj fremdaj verkistoj: Chateaubriand.
Grandaj sanktuloj: Sankta Bonaventura.
Kuriero de Esperanto.
Italaj belartaj urboj: Reggio Calabria.

ĝi emfaze akcentas, ke ĝi kaj ĝia membraro plene partoprenas
en la granda m altrankviliĝo, esprimita en la menciita apelacio;
ĝi estas danka al la koncernaj scienculoj, kiuj tiamaniere esprimis la sentojn de granda parto de nia popolo pri la minaco de
atommilito kun ĝiaj neim ageblaj teruraĵoj kaj la timigaj sekvoj
de eksperimentoj per atombomboj por la homa sano kaj la homa
feliĉo;
ĝi sentas sin devigata konigi al viaj Ekscelencoj kaj al la
nederlanda popolo tiun simpation kaj m altrankviliĝon;
kun granda interesiĝo ĝi legis la enhavon de la nomita apelacio, en la formo de demandoj pri la eblecoj atingi laŭgradan,
kontroleblan malarmadon;
ĝi decidas duobligi siajn fortostreĉojn por konvinki la popolon, ke nur la konstruo kaj subteno de jura mondordo sur federacia bazo povos savi la homaron;
tiurilate ĝi volas akcenti, ke laŭ ĝia opinio ankaŭ la nuntempaj
eblecoj en la m ondpolitiko — speciale tiuj, kiuj rezultas el la
ĉarto de la Unuiĝintaj N acioj — pli vaste povus esti utiligataj.
Tiamaniere sendube devas esti eble haltigi la minacan evoluon
de kern-eksperimentoj kaj kernarm iloj, efektivigi la necesan efikan kontrolon kaj starigi daŭran internacian polican forton.
Intertempe ni restas kun respekto, nome de la Ĉefestraro de
Ĵa Nederlanda M ondfederalista M ovado,
D-ro C. P. GUNNING, prezidanto,
F-ino Mag. M. PRILLEWITZ, ĝen. sekr.

Varbu per koloraj lumbildoj!
Proksimiĝas la Zamenhofa Jaro kaj kun ĝi la granda propaganda
agado. Jen bonega varbilo: mi preparas eldoni serion de koloraj diapozitivoj pri la nunjaraj kongresoj (Univ. Kongreso, TEJO-kunveno kaj
la Infankongreseto). Mi bezonas urĝe informojn de interesuloj, kiuj aŭ
luprenos aŭ eĉ aĉetos serion kun teksto.
Ĉiu, kiu dum la nomitaj kongresoj diapozitive fotografis, bonvolu
interrilati kun mi, ĉar mi intencas interŝanĝi, lupreni aŭ aĉeti diapozitivojn kolorajn, por ke mi havu la eblecon aranĝi kiel eble plej
bonan serion varbefikan!
K. E. SALZM ANN
Unteiweg 12, Frankfurt/M., Germanujo.

Pacedukai notoi de Prof. D-ro Edmond Privat

RACIO
Se pli objektivaj lemolibroj de historio signifus kompreneble jam grandan progreson, eĉ la malbonaj povus utili al
paceduko, se oni povus ilin citi en malproksimaj landoj
kiel ekzemplon de malbonaĵo. La infanoj volonte ridus,
se ili aŭdus, kiamaniere du malproksimaj nacioj rakontas
diversmaniere unu saman aferon, kaj poste estus pli facile
demandi ilin, ĉu ili ne emas fari tute same kaj egale
ridinde, kiam temas pri ili mem aŭ pri la propra nacio?
Sed tiu metodo ad absurdu.ni ne povas esti aplikata pro
du ĉefaj kaŭzoj: unue, oni ne havigos facile tiajn lernolibrojn, kaj due eĉ por bona celo ne taŭgus igi ridindaj iujn
ajn naciojn, eĉ malproksimajn. Oni devos do kontentiĝi
per laŭebla helpo al verkado de pli taŭgaj lernolibroj kaj
per inteligenta instruado en lernejoj, instigante la infanojn
sin demandi, kiamaniere ili mem rakontus fakton, se ili
apartenus al la najbara kritikata nacio. Ce la anglaj kvakeroj mi ĉiam admiris la tendencon de gepatroj kaj edukistoj instigi la infanojn meti sin momente en la haŭton
aŭ ĉemizon de la alia en okazo de kritiko aŭ disputo.
Laŭ mia opinio, sur la kampo de la racio, tio estas unu el
la plej efikaj edukiloj, ne nur al paco, sed al scienco. Sur
tiu sama kampo ne nur historio, sed ankaŭ geografio povas
ege helpi, se la instruado montras pozitivajn faktojn ĉe
aliaj nacioj. Ni neniel devas time, male, ni devas plezure
citi aferojn aŭ agojn alilande pli bonajn ol en la nia.
Kiam infanoj aŭdas pri skandinavaj tramvojoj, kiuj eĉ
ne bezonas kontrolistojn, ĉar la homoj memvole pagas
metante la monon en kestotruon, ili mem ekkrias, ke jen,
homoj pli honestaj tie. Kiam eŭropaj lernantoj aŭdas, ke
la hinda imperiestro Aŝoka, fama budhisto, ordonis planti
medicinajn arbojn por kuraci najbarojn, ne nur enlandanojn, kaj ke li enskribigis sur ŝtonajn kolonojn konsilon
al la homoj, ke ili respektu la religion de aliaj personoj,
tiam ili komprenas, ke en alia kontinento kaj jam antaŭ
dumiltricent jaroj regis jam ne sovaĝulo, kiel ili eble kredis, sed homarano pli civilizita ol multaj nuntempanoj.
Same, se oni rakontas al ili, kiamaniere William Penn
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F-ino Marjorie Boulton, AM de UL en Stokeon-Trent (Anglujo), la talenta poetino de
Esperantujo, en la nunjara Belarta Konkurso
de UEA gajnis la trian premion per sia
originala poemo ,,Unueco”. Plue, el pluraj
kandidatoj, oficiale proponitaj de la Internacia
Verkista Asocio, ŝi ricevis la titolon ,,la
aŭtoro de la jaro” kun la ,,arĝenta sprono”,
literatura premio ĵus fondita de la eldonejo
KOKO en Kopenhago.
S-ro Tibor Sekelj, AM de UL, la konata
mondvojaĝisto, la 28-an de oktobro faros prelegon en Roterdamo pri ,,Nepalo, ĉarma lando
en la Himalajo”.
S-ro R. van Spronsen, AM de UL en Hago
(Nederlando), la 3-an de novembro faros radioparoladon en la serio ,,La evangelio en Esp.”
de la Ned. Kristana Radio (Hilversum 402 m,
23,40— 23,57 h. MET).
S-ro Paul E. Schwerin, reprezentanto de UL
en Aŭstralio, en la literatura konkurso okaze
de la lasta Aŭstralia Esperanto-Kongreso en
Melbourne gajnis la unuan premion per mallong-rakonto ,,La kulmino mankas”.
S-ro Paul Ciliga, DAM de UL en Parizo
(Francujo), regule kontribuas per interesaj
paroladoj kaj p relegoj al la program oj de la
Pariza Esp. Grupo. D ufoje li partoprenis en
raportado pri la M o sk va Junul-Festivalo, en
prelego pri ,,La franca salato aŭ la m iksiteco
de la franca lin g v o ” li montris, k e nacia

IT A L A J SKOLTOJ LERNAS ESPERANTON
Jert la unua itala ,,Skolta Esperantista Patrolo", fondita sekve de interkonsento inter la Itala Skolta Asocio (A.B.S.I.) kaj la Bolonja EsperantoGrupo. Ce la flankoj staras du esperantistaj policistoj de la urbo
Bologna. Skoltoj kaj policistoj kune honordeĵoris ĉe la stacidomo kaj
en la salono de la Nacia Kunveno de la Grup-Estraroj, okazinta la
17-an de majo. Je tiu okazo la patrolo estis oficiale prezentata al la
publiko. — Dum la lastaj tempoj diversaj skoltaj medioj en Italujo
montris intereson al Esperanto. Por kuraĝigi la novajn amikojn kaj
helpi la klopodojn de niaj samideanoj, oni bonvolu sendi salutojn kaj
gratulojn, adresante al: Itala Skolta Asocio A.B.S.I., Via Borgonuovo 16,
Bologna, Italujo.

prezentis sin al ruĝhaŭtuloj en Ameriko sen armiloj kaj
fondis la ŝtaton de Pensilvanio sen armeo, kaj ke li vivis
plenpace kun ili sen iu mortigo ambaŭflanke dum duonjarcento, tiam la infanoj ankaŭ mem juĝos, ke ne nur perforto estis provita en la historio, sed ankaŭ foje justeco
kaj amikeco kun ĝojigaj rezultatoj. Sed ĝuste pri tiuj
noblaj faktoj la plej multaj lernolibroj silentas.
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lin gvo pro la kontaktado kun najbaroj ne
povas form iĝi izolite, kaj en prelego titolita
,,Kritikaj rim arkoj pri la internacia vorttrezoro
kaj ties utiligo en Esperanto” li pruvis, ke
internacia lin gvo iĝis necesa kaj ebla nur pro
la d iverĝa evolu o de la origine tre sim ilaj
hindo-eŭropaj dialektoj, unuflanke, kaj pro la
kreo de kom una term inologio sur bazo ĉefe
grek-latina, aliflanke.
Prof. Giovanni Saggiori, A M de UL en
Padova (Italujo), dum la lastaj m onatoj gvidis
Esperanto-kursojn por geinstruistoj, por la Teknika Instituto ,,Bernardi”, en la virin a profesia
instituto ,,Scalcerle” kaj por ban koficistoj.
S-ro Rene Pierquin, AM de UL en Trilbardou
par Esbly (Seine-et-Marne), Francujo, kreis
apud la vo jo al Parizo (40 kilom etrojn oriente,
apud Meaux) tendejon, sur kiu la esperantistoj
povos tendumi senpage.
S-ro Joel Vilkki, reprezentanto de UL por
Finnlando, estro de m ezlernejo en la urbo
Somero, instruas Esperanton en eksperim enta
klaso de sia lernejo.
S-ro Martin Kojc, A M de UL en Srediŝĉe ob
D ravi (Jugoslavio), aŭtoro de ,,La Lernolibro
de la V iv o ” , kiun La Praktiko nun aperigas en
Esperanto, krom psikologio kaj psikoterapio
okupas sin ankaŭ pri muziko, teatro kaj filmo.
En ĉi tiu jaro li finverkis kune kun sia duonfilo dipl. inĝ. ark. Duŝan M oŝkon p sikologian
dramon en tri aktoj en la sloven a lingvo. La

dramo, titolita ,,En la ombro de la universo”,
estas tradukita en la germ anan kaj serban
lin gvojn. N untem pe ili ambaŭ verk a s scenaron
por filmo.

NORD-AMERIKA KONGRESO
En la tagoj 10— 13 de ju lio okazis en la
urbo San Diego (Kalifornio, Usono) la 6-a
kongreso de la Esperanto-Ligo por NordAmeriko (ELNA). Telegram oj kaj salutleteroj
ven is el dek-unu landoj, kaj la oficialan akcepton partoprenis pli ol cent personoj, inter kiuj
ĵurnalistoj, edukistoj, reprezentantoj de turistoficejoj, k.t.p. S-roj Scherer kaj Chomette el
Los A n g eles faris interesajn, inform plenajn
paroladojn.
Dum la bankedo gastparolanto estis s-ro
Enrique Balech el Necochea (Argentino). Li
m ulte amuzis nin per anekdotoj. La EsperantoKlubo de Santa Monica ludis teatraĵon en
Esperanto, s-ro Armin Doneis, prezidanto de
ELNA, montris ko lo rajn lum bildojn pri sia
pasin tjara v o ja ĝ o tra Eŭropo, kaj ni vid is la
koloran filmon ,,Aŭstralio hodiaŭ".
M ultaj g ra va j aferoj estis pritraktataj dum
la tri laborkunsidoj. Unu el la plej gravaj estis
la starigo de Vojaĝanta Ekspozicio de Esperantaĵoj. Oni decidis kongresi ven on tjare en
Saint Louis (Missouri).
Dim anĉe ferm iĝis la kongreso per bela
diservo. Peggy Doneis, filino de la prezidanto,
kantis himnon en Esperanto, kaj ŝia patro laŭtlegis la poem on ,,La v o jo ” de Zamenhof. S-ro
Elwyn Pollock donis belan, inspiran paroladon
pri la v iv o de A lb ert Schw eitzer.

F. E. H., UL 11145.
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LA LERNOLIBRO DE LA VIVO
(Daŭrigo de la Enkonduko.)
Kun la scio, akirita per la hipnoto, pri la kuraca forto de
la pensoj de la suferantoj, la moderna psikoterapio havas
nur la celon igi, ke la paciento ,,konscie”, per siaj propraj
spiritaj fortoj, sanigu sin.
Sed ĉiuj tiuj scioj ne multe utilis. Kvankam oni rekonis,
ke la spirito povas fari miraklojn, oni ankoraŭ ne sciis,
kiamaniere oni povas komprenigi al la paciento, ke li devas
direkti ĉiam siajn pensojn al saneco. Ĉar oni ne povis solvi
tiun problemon, oni denove turnis sin al materiaj metodoj
kaj kuracis denove per drogoj, medikamentoj kaj aliaj
rimedoj.
Kvankam ekzistas ankoraŭ ĉiam multaj homoj, kiuj entuziasmiĝas pri la spirita kuracmetodo, ĉi tiuj asertas ĉiam, ke
oni devas kredi por povi resaniĝi.
Sed la nuntempa inteligenta homo ĉiam pli malfacile
kapablas kredi. Oni devas konvinki lin.
Sed por povi konvinki iun pri la kuraca forto de la
spirito, oni devas mem koni la leĝon kaj la funkcion de la
spirito, por ke oni kapahlu klarigi tion al la koncerna
persono.
Sed neniu konis tiun leĝon, kaj tial restis ĉio kiel antaŭe.
La homaro daŭrigis suferi, ĉar la vero ankoraŭ ne estis
konata.
Estas fakto, ke la medicina scienco jam en laŭdinda
maniero ne hezitis, por kuraci psikajn malnormalaĵojn, kiel
balbutadon, nervajn tikojn, noktajn timojn, cerbajn malordaĵojn k.t.p., apliki la hipnoton kiel kuracilon, kiun oni
ankoraŭ antaŭ nelonge trovis malestiminda kaj mokinda.

Polaj lihroj
cn esperanta lingvo!
Zofia N alk o w sk a

MEDALIONOJ

$ 0,60

B oleslaw Prus

LA FARAONO

$ 5 ,-

H e n ry k Sienkiew icz

QUO VADIS

$ 2,50

Julian T u w im

POEZIAĴOJ

$ 1,15

L iv e r a s :
Centrejo por Eksterlanda Komerco

Polona
Warszawa, Krakowskie Przedmiescie 7,
Pollando.
Telegramadreso: Arspolona — Warszawa
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Sed pluan paŝon oni ne faris. La scienculoj eĉ batalis kontraŭ
ĉia spirita kuracebleco rilate al organaj difektoj. Estas vere,
ke ili ne povas nei diversajn subitajn kuracojn, kiam ĉia
kuracista arto malsukcesis kaj la morto estis neevitebla, sed
ĉar ili ne povis klarigi la kaŭzon de tiaj kuracoj, ili rifuzis
enprofundiĝi en tiujn kazojn, kaj ĉio daŭris plu, kiel antaŭe.
La sekvo estas, ke la nunaj homoj, speciale en la grandaj
urboj, ĉiam pli forturnas sin de la medicina scienco, ĉar
novaj scioj instruas, ke ĝi baziĝas sur eraro.
Nuntempe la homoj serĉas novajn vojojn por liberiĝi de
siaj suferoj. Ciam pli komprenas la nuna homo, ke la
materio estas morta aĵo, konstruita kaj movata de la spirito.
La homo nun komprenas ĉiam pli klare, ke 'li, se li volas
liberigi sin de malsanoj, malsukcesoj kaj sortobatoj, unue
devas kompreni la leĝojn de <la spirito, kaj tiam celkonscie
apliki ilin por direkti sian sorton. Ĉio, kion oni en la menso
juĝis vera, jam estas en si mem plena vero. La homa penso
posedas la povon meti sian stampon sur la materian ŝajnmondon.
Ni pensu nur al la multnombraj kuracoj, efektivigitaj per
la pensoj, ne nur kuracoj de nervaj suferoj, sed ankaŭ de
gravaj organaj malsanoj; multaj homoj rigardis tiajn kuracojn kiel miraklojn, precipe tial, ĉar inter la resaniĝintoj
troviĝis multaj, kiuj antaŭe estis traktataj vane de profesiaj
kuracistoj.
En ĉiuj tiuj kazoj la kuraca forto estas konforma penso,
kiu kaŭzas la kuracan procedon. Ĉu nun tiuj resaniĝoj estas
ŝajne efektivigitaj per banado en la sankta rivero de Hindujo, per preĝoj aŭ per iu alia maniero, tio ne estas grava;
estas ĉiam la penso, ke oni resaniĝos, kiu kaŭzas la
resaniĝon.
Kuraci nin kapablas ĉiukaze nur unu forto: ĝustaj pensoj
en ni mem.
La eksterordinare piigrandiĝinta kompiikeco de niaj vivcirkonstancoj faris la nunan homon, kiu forfremdiĝis de sia
interno, evidente pli sentema por, kaj pli influebla de ĉio,
kio tuŝas lian internan vivon kaj lian animon.
La batalo de la civilizacio ĉiam pli forte, ĉiam pli furioze
martelas 'liajn nervojn, kaj la deziro al interna trankvileco,
al interna ekvilibro fariĝas ĉiam pli granda.
La nuntempa modema homo devas multe pli forte batali
por sia ekzisto, ol ekzemple lia praavo antaŭ cent jaroj;
liaj nervoj ruiniĝas pro la nervoza rapido, ĝuemo, ambicio,
religia bankroto, seksaj ekscesoj k.t.p.; lia seksa vivo spertas
malpli da bremsoj, liaj sentoj estas pli diferencigitaj, pli
rapide vundeblaj, kaj li ne posedas plu tiun ekvilibritan
internon de la homo de la Biedermeier-tempo, kiu ankoraŭ
povis idilie vivi kaj enŝpini sin en komforta, duonkaprica,
sentimentala romantiko.
La nuna homo estas interne maltrankvila kaj dissplitita.
La despoteco de liaj nervoj, de la konkurenca batalo, de la
sociaj devigoj premas lin. Nervaj malordoj lamigas lin; tio,
kion oni nomas ,,la moderna spirito”, malfortigas lin. Ju
pli ii perfortas la naturon per radio, flugmaŝino, raketŝipo
kaj atomenergio, des pli nervoza li fariĝas.
Kiel nun en ĉiam pli vastaj rondoj oni interesiĝas pri
sportoj kaj korpekziercoj, kiel la afera homo malgraŭ sia
multflanka laboro trovas sufiĉan tempon por teniso, hokeo,
piedpilkludo k.t.p., tiel tre baldaŭ oni donos muite pii grandan atenton al la scienco, kiun oni nomas vivregado de el
la interno. Kiel la moderna homo fortigas siajn muskolojn
per sportoj, tiel li post mallonga tempo deziros retrovi sian
internan ekvilibron per spiritaj ekzercoj; pro sia ĉiutaga
streĉa rapidemo li perdis sian ekvilibron kun la sekvo, ke
lia korpo fariĝis nutrejo de plej diversaj organaj kaj animaj
malsanoj.

En la nuna tempo fariĝas ĉiam pli klare, ke la spirito
regas ĉion, ke ni per ĝi daŭre formas nian tutan sorton. Tial
la plej grava afero estas ekkoni la 1'eĝojn, 'laŭ kiuj ĝi funkcias.
Mi revenas al la kazo de la 73-jara pacientino. Ĝuste ĉe ŝi
mi konstatis, ke ĉiuj ĝisnunaj psikaj kuracmetodoj havas
sian malfortan flankon. La kazo ŝajnis al mi preskaŭ
senespera. Mi mem suferis pri tio. La muta rigardo de la
virino riproĉis min. Ŝi vidis, ke mi kuracis aliajn, pli gravajn
kazojn, ekzemple iun virinon kun grava rena malsano, kiu
ĝis tiam provis ĉion eblan vane; alian, kiu en sia malsana
imago pensis, ke ŝi estas grenero kaj ĉiam plene de angoro
forkuris, kiam ŝi aŭdis la klukadon de kokino.
Cetere ankaŭ unu profesoro de meteorologio en Prago en
la jaro 1870 suferis je la sama mensa malsano, sed tamen
li tre konscience plenumis sian oficon, ĝis iu, en sia
ekzameno malsukcesinta studento fuŝis lian karieron,
imitante en la plena prelegejo la klukadon de kokino.
Kvankam mi, kiel mi jam diris, havis iom da sukceso en
la kazo de la 73-jara pacientino, mi ne atingis plenan
resanigon. Fariĝis ĉiam pli klare al mi, ke oni devas trovi
novan vojon por ankaŭ ĉe kritikemaj homoj, kiuj malfacile
povas kredi, ŝanĝi la pensojn pri resaniĝo.
Multaj homoj, suferantaj je la plej gravaj organaj aŭ
animaj malsanoj, resaniĝis, dum aliaj, kiuj havis multe malpli
gravajn malsanojn, ne povis forigi la obstinan malsanon.
Mi konvinkiĝis, ke sugesto, hipnoto, magnetismo kaj Coueismo devos esti anstataŭataj de profunda kono de la animaj
procedoj.
Sur tiu bazo mi do konstruis mian metodon, kaj mi uzis
tiun bazan ideon kiel gvidilon ĉe ĉiuj miaj tiurilataj esploroj
kaj klopodoj.
Por ke oni povu kompreni la sekvantajn, mi devas antaŭ
ĉio klarigi la konceptojn pri sugesto kaj memsugesto.
Principe oni klarigas la vorton „sugesto" tiel, ke oni
faras ion tiel kredinda por iu homo, ke liaj agoj kaj sinteno
rilate al tiu afero estas gvidataj de tio.
Se la kondiĉoj por la sugesto ekzistas, t.e. se la sugestota
homo havas estimon kaj fidon al la sugestonto, tiam oni
povas sugesti ĉion eblan al li, prudentan aŭ sensencan —
kondiĉe, ke la sugesto ne kontraŭas iun jam pli frue firmiĝintan opinion de tiu persono. La sugesto fariĝas tiam
nekonscia memsugesto en la koncerna persono, kaj per tio
influas decide liajn pensojn kaj ankaŭ lian korpon kaj liajn
eksterajn cirkonstancojn.
Iu sugesto efikas do nur tiam, kiam ĝi estas akceptata
sen iaj dubo aŭ antaŭjuĝo. Se tio ne estas la kazo, tiam
ĉia sugesto estas iluzia.
Tial oni povas kuraci per sugesto nur tian personon, kiu
blinde kredas, ke tio, kion oni diras al li, vere okazos. Ciuj
tielnomataj miraklaj kuracoj okazas en tiu maniero.
La sugesto havas do la celon igi simple akcepti jam
ekzistantan aŭ venontan fakton, alivorte: veki kredon al io,
kio jam okazis, okazos aŭ jam ekzistas, sen memakirita
scio pri tio.
La celo de la sugesto estas do stimuli la kredon, kiu memkompreneble estas plej granda, se la sugestanto mem
kredas al tio, kion li sugestas.
Tio klarigas ne nur la nekalkuleblajn kuracojn de Coue,
kiu mem kredis al la potenco de sia formulo kaj pro tio
povis transdoni sian kredon al la malsanuloj, sed klarigas

Aŭtunaj feriaj kursoj
estos denove aranĝataj en la Sporta Altlernejo de Vejle (Danlando) dum la 19—26 de oktobro, plej bela tempo de la jaro, ĉar
tiam portas ĉirkaŭaj arbaroj luksan multkoloran veston. —
Kursoj: konversacia, perfektiga kaj daŭriga. Venu por lerni kaj
ĝui. Petu senpagan programon ĉe:
L. FRIIS, Ingemannsvej 9, AABYHOJ, Danlando.

ankaŭ tion, ke la sekvantoj de Coue nur malmultajn aŭ
neniun povis resanigi.
Efika sugesto estas do tempa influado de niaj sensoj,
tempa elŝalto de nia propra pensado, kio daŭras tiel longe,
kiel la sugesto efikas.
La fakto, ke sugestoj povas efiki, estas la rezultato de la
nesciado de la homo. La homo tre ofte ne trovas klarigon
kaj solvon por multaj aferoj en sia vivo, tial li estas devigata multe kredi.
Ju pli la menso de la individuo evoluas, des pli senefika
fariĝas la sugesto. Li tiam ĉiam pli sekvas la scion, kiun li
mem akiris, kaj akceptas nur tion, kio akordiĝas kun lia
propra konvinko.
La celo de Coue estis, ke per lia tielnomata ,,konscia"
memsugesto la homoj pro tiu influo kredu ion, pri kio ili
ne konvinkiĝis. Li certe rekonis la malakordon inter la volo
kaj la imagforto, sed li ne komprenis la pli profundan signifon de tio, kaj konstatinte la sukceson de la sugesto, li
konstruis la teorion pri la konscia memsugesto, kiu en la
praktiko ne estas efektivigebla.
Oni neniam povas ,,konscie” ion sugesti al si mem, ĉar
se oni farus tion, oni jam antaŭe estus kritikeme pripensinta tion, kaj kritiko jam tuj faras ĉiun sugeston senefika. Tial neniu povas atingi sukceson per tia tielnomita
konscia memsugesto, eĉ se li kiel eble plej multe elŝaltas
sian volon, ĉar li per tio batalas kontraŭ sia fiksa interna
opinio kaj tiamaniere atingos la kontraŭon de tio, kion li
deziras efektivigi.
Do ne ekzistas konscia memsugesto, ĉar oni ne povas
arbitre kaj konscie kredigi ion al si mem. Se tio estus ebla,
tiam ĉiu, kiu aplikas la formulon de Coue, devus resaniĝi.
Tio estas ankaŭ la kaŭzo, kial pensantaj homoj malsimpatias kun la Coue-ismo, ĉar ilia vigla menso neniam povos
apliki ĝin. Ciuj kuracoj de Coue apartenas al la kategorio
de ordinaraj kredo-kuracoj, ankaŭ se oni volas doni al ili
alian klarigon.
La sugesto indikas tion, al kio la sugestoto devas kredi.
Nur tiam ĝi realiĝos. ĉe mempensantaj homoj oni devas
aldoni ankaŭ la motivigon de la sugestota ideo, per kio la
konvinko, kiu pravigas la ideon, povos fiksiĝi. Se la motivigo de la sugestaĵo sukcesis, tiam oni scias kun plena
certeco, kio okazos, sen la neceso stimuli tiun certecon per
iu ajn memsugesto.
(Daŭrigota.)
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Kun aprobo de la
Esperanto en danlanda lernejo.
1363 direkcio de la komunumaj lernejoj de Kopenhago
okazos dujara eksperimenta instruado de Esperanto en la lernejo
Vibenshus, kiel parto de la deviga lecionaro. La lernado de
Esperanto fariĝos preparo por la lernado de aliaj fremdlingvoj,
simile kiel estis ĉe la eksperimentoj en Anglujo, Skotlando kaj
Jugoslavio.
Prospekto en Esperanto pri Fecamp. — La Turisma
1364 Oficejo de Fecairip (Francujo), urbo de la grava mezepoka abatejo Benediktana kaj de la mondkonata ,,Benediktana
Likvoro”, publikigis en la lingvo Esperanto prospekton pri la
urbo kaj ties vidindaĵoj.
1 3AS
Esperanto-kursoj por la oficistaro de la Uno. — En la
sidejo de la Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko malfermiĝis
du kursoj de la lingvo Esperanto por 40 geoficistoj el 18 landoj.
La biblioteko de la Uno aĉetis la Esperanto-kurson de „Linguaphone”, por pruntedonado al interesataj oficistoj. — (La kursojn
gvidas s-ro Eskil Svane el Danujo.)
Esperanto-prospekto pri San Diego. — La Turista
1366 Oficejo de la urbo San Diego en Kalifornio (Usono) ĵus
aperigis Esperanto-lingvan informfolion kun kolorpresitaj bildoj
pri tiu fama urbo, ,,la internacia ludejo de Ameriko". — (La
bela presaĵo estas senpage sendata al la petantoj. La adreso:
Convention and Tourist Bureau, 942 Second av., San Diego 1,
California, Usono.)
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Tre
feliĉa
estis
la
elekto
de
la
urbo
2.-9. 8. 195 8
por mondkongreso esperantisMaj
ta. Ne nur pro ĝia centra situo, kiu
ebligis partoprenon en tre granda nombro, ĉar kun siaj preskaŭ 2200 aliĝintoj nia 43-a Universala
Kongreso
fakte
•
apartenas al la plej grandaj el ciuj ĝisnunaj. E1 la 42
antaŭaj kongresoj ĉi tiun nombron atingis aŭ superis nur
sep: Parizo en 1914 kun 3739 aliĝintoj, Prago en 1921 kun
2561, Nurenbergo en 1923 kun 4963, Vieno en 1924 kun
3400, denove Parizo en 1950 kun 2325, Harlemo en 1954 kun
2353, kaj fine Kopenhago en 1956 kun 2200 kongresanoj.
Ideala koneresurbo.

Sed bonege elektita kaj vere ideala kongresurbo montriĝis Majenco precipe pro la agrabla sfero, kiun la tuta kongresanaro ĝuis dum la tuta daŭro de la kongreso. Tiun
sferon kreis diversaj faktoroj. Jam ĉe la alveno oni estis
frapata de la festa aspekto de la urbo: la stacidomo, la
ĉefaj stratoj kaj placoj, la publikaj konstruaĵoj kaj eĉ
La
kongresurbo
Mainz
ĉe
la
rivero
Rejno,
ĉefurbo
de
la
germana
multaj privataj domoj estis plenaj de flagornamo. Alterne
iederacia ŝtato Rejnlando-Palatinato (Rheinland-Pialz).
kun grandegaj Esperanto-flagoj flirtis tie la flagoj de la
urbo kaj lando, kaj centoj da flagoj de aliaj germanlandaj urboj,
kiuj faris la delikatan geston pruntedoni al Majenco siajn proprajn
flagojn por la ornamado de la nunjara ĉefurbo de Esperantujo.
Ankaŭ sur ĉiu tramvagono kaj aŭtobuso gaje flirtis ruĝaj flagetoj
kun la blazono de la urbo, kaj verdaj flagetoj kun la kvinpinta
stelo de Esperanto.
Sur la publikaj anonctabuloj per grandaj afiŝoj en Esperanto la
ĉefurbestro salutis la alvenintajn kongresanojn, kaj per germanlingvaj afiŝoj alvokis la urbanaron, agrabligi la restadon de la multnacia,
sed unulingva gastaro.
Kvankam landa ĉefurbo, Majenco tamen ne estas tro granda urbo,
en kiu longaj distancoj lacigas la vizitanton, kaj en kies kirla
labirinto la kongreso kvazaŭ perdiĝas. Ne tamburis sur la nervoj la
vivbolado de mondaj metropoloj. La kongresanoj povis trankvile
transdoni sin al la laboro kaj al la plezuroj de la samideana
kunestado.
Verdire Majenco, kie ni kongresis, estas nur duona urbo, ĉar
post la dua mondmilito generalo Eisenhower, la nuna prezidanto
de Usono, distranĉis la urbon, farante la trafluantan Rejnon limo
inter la amerika kaj franca zonoj. La malnova urboparto, sur la
maldekstra bordo de la rivero, estas nun ĉefurbo de la okcidentgermana federacia ŝtato Rejnlando-Palatinato, la dekstra parto
apartenas al Heslando.
La komforton de la kongresanoj servis precipe la fakto, ke la
kongresejo, la bela „Palaco de la Elektantaj Princoj", estas de ĉie
rapide kaj facile atingebla, kaj ke en ĝi povis okazi preskaŭ la
tuta programo de la kongreso. Krom salonegoj kaj ĉambroj, taŭgaj
por ĉiaj kunvenoj, troviĝis en ĝi tre konvenaj haloj kaj koridoroj
por la oficaj, informaj, vendaj kaj aliaj standoj, kaj eĉ bona restoracio kun moderaj prezoj. Nur la teatra prezentado, la diservoj
kaj la komuna fotografado devis okazi ekster la kongresejo. Por la
daŭro de la kongreso la salonoj de la Palaco ricevis la nomojn de
la grandaj pioniroj de Esperanto: Zamenhof, Grabowski, Cart,
Sebert, Kabe, Boirac, Hodler, Lanti kaj Merchant.
„Samideano ĉefurbestro!”
ALTMEIER
ĉefministro de Rejnlando-Palatinato,
protektanto de la 43-a Universaia Kongreso de Esperanto.
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Sed la ĉefa fonto de la agrabla sfero estis sendube la kora kaj
larĝanima gastameco de la urbo. En la vico de niaj universalaj
kongresoj ĉi tiu estis la unua, en kiu la kongresanoj povis alparoli
la plej altan estron de la kongresurbo ne nur per la rigida formulo

de ,,Altestimata Moŝto”, sed ankaŭ
per la varmaj vortoj de ,,Kara Samideano". ĉar vere, la ĉefurbestro de
Mainz, s-ro Franz Stein, ne nur
,,simpatias kun la Esperanto-movado", kiel ni — en la plej bonaj kazoj
kutimis aŭdi en la ĝisnunaj kongresoj, sed estas eĉ aktiva esperantisto, flue parolanta la mondlingvon.
ĉu estas do mirige, se en tiu urbo ĉiu
esperantisto sentas sin hejme?

(
I

kiu pro siaj potenco kaj riĉeco
ricevis la alnomon ,,ora urbo", en
la fino de la dua mondmilito estis
unu el la plej multe detruitaj urboj
de Germanujo. Oia revivigo, reorMfcganizo kaj rekonstruo estis tasko
por gigantoj. Sed la tasko estas
majstre plenumata. Promenante tra
la stratoj de Majenco ni ja vidis
ankoraŭ multajn ruinojn, tiujn
abomenajn cikatrojn sur la korpo
de
la
"mond'
eterne
militanta",
sed
Providencai muroj.
, .
. . . ,
.
J
1
ni ankau povis admin la cie leviLa historion de sia esperantistiĝo ĝantajn potencajn konstruaĵojn
la ĉefurbestro de Majenco mem ra- modernajn por industrio, komerco,
kontis al ni en sia parolado, per kiu eduko, kulturo kaj socia prizorgo,
li malfermis la antaŭkongresan Se- kaj ni sentis la viglan pulsadon de
minarion por Ĉe-metodaj kursgvi- freŝa vivo de diligente 'laboranta
popolo optimista kaj afabla. Kaj
dantoj:
Post la lasta milito mi devis tiel ni ankaŭ ricevis ideon pri la
kun mia edzino loĝi en provizora grandaj meritoj de la estro de tia
konstruaĵo, kie la muroj inter la urbo rekreata.
apartamentoj estis tiel maldikaj, ke
Ke la ĉefurbestro de Majenco
oni povis aŭdi tra ili ĉiun parolon. apud la multaj kaj pezaj taskoj kaj
ĉar ni ne povis malhelpi, ke niaj zorgoj de sia ofico povis dediĉi al
najbaroj aŭdu niajn parolojn, ni de- Esperanto kaj al la kongreso tiom
cidis ellerni kaj paroli hejme Espe- da tempo kaj atento, vekis en ĉiu
ranton, por ke ili almenaŭ ne povu kongresano admiron kaj profundan
simpation.
kompreni tion, kion ili aŭdas.
ĉ i tiu konfeso de la ĉefurbestro
Patro
de
la
kongreso.
vekis en niaj animoj la sentojn de
simpatio kaj danko al la konstruanFakte s-ro Franz Stein persone
toj de maldikaj muroj, ĉar ili, kvan- direktis la kongresajn preparlabokam senintence, kondukis al nia rojn kiel prezidanto de la Loka
movado unikan viron, plenan de Kongresa Komitato, kaj en la laboidealismo kaj dinamika aktiveco. roj partoprenis ankaŭ lia ĉarma
S-ro
FRANZ
STEIN
Lian energion kaj saĝan gvidon ates- edzino, same esperantistino dank’
ĉelurbestro de M ainz,
tas 'la impresa aspekto de lia rekon- al la maldikaj muroj. Dum la_ konprezidanto de la Loka Kongresa K o m ita to
struata urbo.
greso s-ro Stein estis
videbla ĉie. En ĉiu
La „Ora Majenco”.
pli grava kunsido li
Majenco, dum jarcentoj ĉefurbo ne nur ĉeestis, sed
U niversitata L andĉefurbo
de la mezepoka germana imperio, ankaŭ faris parola-

M ainz

DEKSTRE — K o p io de E speranto-lingva ekzem plero de la o fic ia la j
aliŝoj, p re sita j en la lin g v o j germana k a j Esperanto, per k iu j la ĉefurbestro de M ajenco in fo rm is la urbanaron p ri la kongreso. La grandaj
a fiŝo j estis v id e b la j ĉie en la urbo sur m u ro j k a j sur la
p u b lik a j a fiŝko lo n o j.
MALSUPRE — La centra fo irp la c o de M ajenco kun la fama mezepoka
katedralo de Sankta M arteno, kies konstruadon kom encigis la
ĉefepiskopo W illig is en la ja ro 975.

I tu iii

a n o i!

Dum la 2—9 de aŭgusto Mainz gastigas la 43-an Universalan Kongreson de Esperanto, kiu kunvenigas pli ol
2000 esperantistojn el la tuta mondo.
La ideo de internacia lingvo, en kiu troviĝu elementoj
el ĉiuj vivantaj lingvoj, meritas la atenton de ĉiu homo
interesita pri paco kaj interpopola kompreniĝo. Esperanto
estas la lingva tribuno, sur kiu ĉiuj nacioj povas egalrajte
renkontiĝi kaj pace interparoli. La intereso, kiun UNESKO
montras al Esperanto, substrekas ĝian gravan kunligan
< rolon, ĉar la internacia lingvo Esperanto plifaciligas la
interrilatojn de la homoj de ĉiuj nacioj kaj rasoj.
Konsiderante la altan idealon, kiu inspiras ĉiujn partoprenantojn, mi deziras al la Kongreso plenan sukceson.
Ciujn Mainz-anojn mi kore invitas kontribui, por ke niaj
gastoj ĉiulandaj kunprenu favoran impreson pri la restado
en nia urbo. Elradiante novan impulson por la interkompreniĝo kaj la paco, la 43-an Universala Kongreso de
Esperanto plenumas altan mision. Ni, Mainz-anoj, estas tre
fieraj, ke nia urbo povas kunhelpi al tiu celo.

Franz Stein
ĉefurbestro

daŭra evoluo. Sed la evoluo tamen ne signifu troan
kreskon de ĝiaj formato kaj pezo. La kongresanoj
preferas, tre kompreneble, libron facile enpoŝigeblan kaj kiel eble plej malpezan, do presitan sur
maldikan paperon.
La dokumenta.ro, kiun ĉiu kongresano ricevas ĉe
la alveno, estis riĉenhava. Krom diversaj informiloj kaj prospektoj ĝi entenis ankaŭ du luksajn
librojn, malavare donacitajn de la lando kaj de la
urbo. Unu estas la kolorpresita libro „Faktoj pri
Germanujo" kun belaj bildoj kaj ĉiaj informoj pri la
lando, la alia la germanlingva bildalbumo ,,Das
Buch vom neuen Mainz" pri la impresaj rezultatoj
de la rekonstruo de Majenco dum la unua postmilita jardeko 1945-55.
Blinkenberg prava.

La solena inaŭguro de la kongreso en la ĉela salonego de la Elektoprinca Palaco.
Sur la podio sidas la estraro de UEA kun la oficialaj reprezentantoj de registaroj
kaj aliaj aŭtoritatoj, kaj la delegitoj de la landaj esperantistaj asocioj. Malantaŭ
ili la Simfonia Orkestro de Majenco. En la fono pendas la grandega migranta
kongresllago, kiu ĉiujare ornamas la kongresejon kaj en sia angulo montras la
lokojn kaj jarojn de la okazintaj universalaj kongresoj. Sur la du flankaj galerioj
etendiĝas grandaj blankaj tukoj kun la surskriboj: ,,UNUECO ESTAS FORTO" kaj
„PER UEA AL LA FINA CELO".

dojn aŭ partoprenis en la diskutoj, kaj en la oficiala urbestrara
akcepto li plenumis la rolon de nesuperebla gastiganto. Ekster la
kongreso, dum vizitoj al la vidindaĵoj de la urbo, ni vidis lin kiel
atentan kaj amoplenan prizorganton de ĉiaj interesoj de ia loĝantaro.
Tial ne maltrafe unu kongresano aplikis al li la gramatikan ekzemplon el iu lernolibro pri la funkcio de la vortfinaĵoj en Esperanto,
dirante, ke ,,la patra patro patre patras" sian urbanaron. Ke nia
kongreso en Majenco estis tiel agrabla kaj sukcesplena, tion ni
dankas unuavice kaj ĉefe al la altestimata kaj tre ŝatata persono de
la majenca ĉefurbestro. La kongresanoj sentis kaj spertis, ke ili estas
en Majenco bonvenaj kaj dorlotataj gastoj.
Ni ne forgesu, ke 'krom la kongresaj laboroj s-ro Stein okupis sin
ankaŭ pri alia gravega laboro por nia movado, per la iniciato, organizo kaj gvidado de vasta enketo pri la lingva problemo en
Eŭropo. Centoj da urbestroj en la eŭropaj landoj estis demandataj,
kaj la envenintaj multegaj respondoj nun estas en prilaborado. S-ro
Stein, kies ekzemplo kaj prestiĝo donas al ĉi tiu enketo specialan
gravecon kaj multan ŝancon al sukceso, intencas fari poste pluajn
paŝojn sur la bazo de la rezultato de la enketo.
Bona organizo.

Laŭdon kaj dankon meritas ankaŭ la membroj de la Loka Kongresa
Komitato kaj la konstanta kongresa sekretario, s-ro Fighiera, pro la
bona funkciado de la kongresaj servoj. La kongreslibro kun sia bone
aranĝita, praktika enhavo, adreslisto kaj klara urboplano atestas pri
DEKSTRE: La kongresanaro, iotografita sur la
ŝtuparo de la KristoPreĝejo, post la inaŭgura kunveno. Partoprenis ĉ. 2200 personoj
el 39 landoj.
MALDEKSTRE: La Loka Kongresa Komitato
dum kunsido en la urbodomo de Majenco.
Ce la kapo de la tablo
sidas s-ro Franz Stein,
ĉefurbestro de Majenco, prezidanto de la
LKK.
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La urbo Majenco dum la kongreso portis pravigon al la dana profesoro s-ro Blinkenber, kies nomo fariĝis en Esperantujo proverba pro lia neglora
rolo dum la konferenco de Unesko en Montevideo.
Tie la profesoro koncedis, ke Esperanto estas taŭga
por traduki en ĝin restoraciajn menuojn. Efektive,
en Majenco estis manĝejoj, en kiuj oni trovis sur
la tabloj Esperanto-lingvan manĝokarton, kaj eĉ
kie kelneroj parolis Esperante aŭ almenaŭ sciis la
plej necesajn esprimojn. Do ni lojale rekonu la
pravecon de la profesoro en ĉi tiu punkto.
Blinkenberg malprava.

Sed ankaŭ tion diris en Montevideo la dana
profesoro, ke en la lingvo Esperanto oni ne povas
esprimi la delikatajn sentojn de amo. En Majenco
li estus povinta milfoje konvinkiĝi pri la malpraveco de sia nepripensita aserto, vidante la tute
malan veron, diligente praktikatan de la inter-
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.

koniĝa vespero tra la kongresa balo kaj ekskursoj ĝis la lastaj
adiaŭadoj. Trafe diris ja iam iu observanto de niaj kongresoj, ke
ili estas kongresoj ne nur lin gvaj, sed ankaŭ koraj, en kiuj
sankta amo disbatadas la obstinajn barojn inter homoj kaj popoloj, kaj kies varm a sfero am ikeca formadas la tuthomaran
rondon fam ilian, pri kiu revis kaj kantis doktoro Zam enhof.
Kaj se profesoro Blinkenberg estus farinta viziton al la dumkongresa infankongreseto en M ajen co, li estus povinta vidi
ankaŭ k elk ajn fruktojn de delikataj amosentoj sukcesplene
esprimitaj nur en la lingvo Esperanto en antaŭaj kongresoj.
Antaŭ la kongreso.

Kiel oficiala antaŭkongreso de la 43-a, funkciis la 14-a Internacia Ju n u la r-K u n ven o de T E JO en la sarlanda urbo Hom burg
dum la antaŭkongresa sem ajno. Partoprenis 120 gejunuloj el
13 landoj. Ili ĝuis altnivelan kaj 'interesan programon, bonege
organizitan de la Germ ana Esperanto-Junularo.
En M ajenco mem dum la lastaj tri tagoj antaŭ la kongreso pli
ol 140 geesperantistoj el 19 landoj partoprenis Pedagogian
Sem inarion, organizitan de la Internacia Esperanto-Instituto en
Hago sub la oficialaj aŭspicioj de la Urbo M ainz. Dum lecion oj,
kiuj plenigis la m atenajn, posttagm ezajn kaj vesperajn horojn,
A n d reo ĉ e prezentis sian rektmetodan kurson por kom encantoj,
kaj donis klarigojn pri la metodo. La partoprenantoj estis
grandparte profesiaj pedagogoj kaj personoj, kiuj jam instruadas aŭ intencas instrui Esperanton en lernejoj aŭ publikaj
kursoj. M ultaj el ili esprimis la deziron fariĝi ,,internaciaj"
instruistoj de Esperanto, laborantaj en fremdaj landoj. La Seminarion malfermis la ĉefurbestro de M ajen co mem per Esperantolingva parolado. Post la lasta leciono la sem inarianoj ricevis
ateston pri la partopreno.
Interkoniĝa vespero.

Sabate vespere la kongresejo pleniĝis por la interkoniĝa kunveno. K iel ĉiam, ankaŭ nun la em ociaj scenoj de ĝojo kaj amikeco donis al la bildo tiun unikan koloron, kiu estas privilegio
DEKSTRE:
La statuo de
la p le j fama
M ajencano,
Johano Gutenberg, eltro v in to
de
la presarto.
La statuo, staranta ko n tra ŭ la Urba Teatro, estas donaco ' de la granda dana
s k u lp tis to B ertel Thorw aldsen. En la fono estas videbla la katedralo.

nur de la esperantistaj kongresoj, kiam amikoj el grandaj distancoj,
ofte el antipodaj landoj, revidas sin, kaj personoj, kiuj jam intime
interam ikiĝis per plurjara korespondado, havas la unuan renkonton.
La loko de la interkoniĝa vespero estis la salonaro kaj la vasta
restoracio de la kongresejo, kun sufiĉa spaco por la serĉado de
am ikoj kaj formado de rondoj.
Lumfesto en la Maljunulejo.

En la sama vespero la urbo M ajenco aranĝis je la honoro de la
kongresanaro impresan lumfeston en la ĝardeno de la M a lju n u lejo
(A ltersheim ), unu el la grandaj vidindaĵoj de la urbo. Ĝ i estas kvazaŭ
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DEKSTRE: En la Seminario por Ĉe-m etodaj
in s tru is to j de Esperanto. A n ta ŭ la kom enciĝo
de la kongreso dum tri
tagoj p li ol 140 personoj el 19 la n d o j kun
granda interesiĝo k a j
fe rv o ro sekvis la prezentadon de la kursle c io n o j k a j la k la rig o jn de la aŭtoro de
ĉi tiu p a ro lig a in s tru metodo. M u lta j el i l i
decidis kom enci la instruadon jam
en la
proksim a v in tro .
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de la vasta ĝardeno koloraj lampetoj formis la blazonon de la urbo
kaj la kvinpintan stelon de Esperanto. Dum la sonado de bela muziko
ankaŭ multaj urbanoj krom la kongresanoj rigardis la fean vidaĵon,
parton de la multaj donacoj, per kiuj la urbestraro superŝutis siajn
verdstelajn gastojn.
Solena inaŭguro de la kongreso.

La solena inaŭguro de la kongreso okazis dimanĉe matene en la
bonguste ornamita festsalonego de la kongresejo. S-ro Franz Stein
kiel ĉefurbestro de Majenco kaj prezidanto de la LKK, bonvenigis
la kongresanojn kaj voĉlegis saluttelegramon de D-ro Konrad
Adenauer, kanceliero de la Germana Federacia Respubliko. Proi.
D-ro Giorgio Canuto, prezidanto de UEA, salutis la kongreson en la
nomo de UEA. Li dankis al la ĉefurbestro pro la invito kaj pro la
diversspecaj gravaj subtenoj al la kongreso, kaj al ĉefministro
D-ro Peter Altmeier, protektanto de la kongreso. — Prof. D-ro
Edmond Privat, hon. prezidanto de UEA, rakontis pri sia iama
amiko Hector Hodler, fondinto de UEA, kaj pri la unua epoko de
UEA, kaj per kuraĝigaj vortoj instigis la ĉeestantojn al plua fidela
laboro por la mondlingvo. — Inĝ. Ludoviko Zamenhof, modesta
kaj simpatia nepo de la lingvokreinto, salutis en la nomo de la
malgranda pollanda familio de Zamenhof la grandan tutmondan
familion de Zamenhof. — Ministeria konsilisto d-ro Sehl transdonis
la salutojn de la protektanto de la kongreso kaj de la registaro de la
ŝtato Rejnlando-Palatinato. — Fine salutis la kongreson Prof. DD-ro
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Du bildoj pri la grandioza M aljunula H ejm o (Altersheim ) de la
urbo M ajenco. En ĉi tiu plej moderne konstruita dom kom plekso
havas komfortegan hejm on preskaŭ 600 gem aljunuloj. La supra
bildo montras la eksteran aspekton de du dom oj, la dekstra bildo
la enirejan halon de la ĉefa konstruajo. O kaze de la kongreso oni
aranĝis „lum festori' en la ĝardeno de la H ejm o.

aparta urbeto en la centro de la urbo apud la katedralo,
luksa hotelaro ĉirkaŭ granda florĝardeno, kie proksimume 600 gemaljunuloj vivas en la imagebla plej granda
komforto.
En ĉi tiu plej moderne konstruita domaro troviĝas
krom la ioĝapartamentoj granda restoracio, salonoj
por teatro, kino, prelegoj, radio kaj televido,
biblioteko, lavejo, tajlora kaj ŝuista laborejoj, preĝejetoj de diversaj religioj, malsanulejo k.t.p. La mastrumadon kaj la prizorgadon de la enloĝantaro kun konscienco kaj homamo plenumas sindonaj monaĥinoj. La
loĝantoj devas pagi por ĉio nur 6 markojn (20 stelojn)
tage, kaj la ekonomie malfortaj gastoj malpli aŭ eĉ
neniom.
La urbestraro de Majeneo prave estas fiera je ĉi tiu
admirinda monumento de socia sento kaj filantropio,
kreita per la helpo de la urbanaro kaj de firmoj kaj
organizaĵoj, kiuj donacis ĉambrojn, pagante la kostojn
de ties konstruo kaj ekipo.
Miloj da lampetoj ekbrulis sabate vespere en la fenestroj de la Maljunulejaj domegoj, kaj sur du herbotapiŝoj
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Friedrich Delekat, rektoro de la Universitato de Majenco. Dum lia germanlingva parolado kelkaj kongresanoj skuetis la kapon (nur sian propran,
ne tiun de la parolanto), ĉar li klare
eldiris, ke ĉe la parolo ne la
lingvo estas grava, sed tio, kion oni
diras. E1 tio kelkaj kongresanoj konkludis, ke la rektoro ankoraŭ ne konsciiĝis pri la premo de la lingva problemo en la mondo, kaj ke li opinias,
ke la esperantistoj laboras por afero ne
bezonata. Aliaj komprenis, ke li neniam
loĝis en maldikmura domo.
En ĉi tiu jaro la registaroj de ok ŝtatoj
salutis la kongreson per reprezentantoj:
AŬSTRIO (d-ro L. Urban el Bonn), BELGUJO (s-ro M. Jaumotte), FRANCUJO
(s-ro P. Petit), ITALUJO (prof. d-ro G. Canuto), NEDERLANDO (inĝ. J. R. G. Isbrucker), NORVEGUJO (delegito el la ambasado en Bonn), POLUJO (s-ro Lucjan Motyka, deputito kaj vicprezidanto de la
kultura sekcio en la pola parlamento) kaj
SVEDUJO (rektoro K. Soderberg).
Sekvis mallongaj salutparoloj de reprezentantoj de la landaj esperantistaj asocioj, aliĝintaj al UEA. E1 Aŭstralio s-ro J.
Matasin, el Aŭstrio s-ro W. Mudrak, el
Belgujo s-ro G. Debrouwere, el Brazilo s-ro
A. Flores, el Britujo s-ro J. C. Wells, el
Bulgarujo s-ro G. Dolapĉiev, el Danujo
s-ro E. Knudsen, el Finnlando s-ro J. Vilkki, el Francujo s-ro R. Llech-Walter, el
Germanujo s-ro H. Nischwitz, el Hispanujo
s-ro R. Ayala Gomez, el Italujo d-ro inĝ.
G. Azzi, el Japanujo d-ro H. Oka, el Jugoslavio s-ro I. Rotkviĉ, el Maroko s-ro Ch.
Thollet, el Nederlando s-ro B. J. J. Albers,
el Norvegujo s-ro J. Ekhaugen, el Novzelando f-ino C. M. Berry, el Polujo s-ro
B. Monkiewicz, el Sarlando s-ino G. Kraft,
el Svedujo s-ino E. Andren, el Svisujo s-ro
M. Abegg kaj el Usono s-ro F. Helmuth.
Plue salutparolis en la nomo de la sialanda esperantistaro: s-ro Th. Magnusson
el Islando, s-ro J. Kaloumenos el Grekujo,
s-ro V. Adhiya el Hindujo, s-ro J. J. Derks
el Monako, s-ino B. Kreuger el Sud-Afriko.
Post la salutparoladoj prof. d-ro Ivo
Lapenna, ĝenerala sekretario de UEA, diris
elokventan kaj enhave tre rimarkindan
festparoladon, kiu estis riĉa en ideoj kaj
argumentoj kaj povas servi kiel fonto al
la disvastigantoj kaj defendantoj de Esperanto. Tial ni publikigos ĝian tekston
en alia numero.
A1 la inaŭgura kunveno artan kadron kaj
solenan agordon donis la Urba Simfonia
Orkestro, ludante sub la direktado de ĝenerafa muzikdirektoro prof. Carl Maria
Zwissler la Baletmuzikon de RameauGretry kaj la Antaŭludon el la opero
,,Maj'strokantistoj" de Richard Wagner. La
kunveno finiĝis per la tradicia komuna
kantado de la esperantista himno.
Post la inaŭguro la tuta kongresanaro
iris al la proksima Kristo-Preĝejo, kaj estis
fotografata sur ties ŝtuparo.

Ludwig Thalmaier el Mŭnchen-Grafelfing.
En la diservo partoprenis ĉ. mil personoj.
En la sama tempo okazis la protestanta
diservo en la Kristo-Preĝejo, kun partopreno de ĉ. 600 personoj. En Esperanto
predikis vikario Adolf Burckhardt el Mŭhlacker. Post la diservo estis en aparta salono de la preĝejo renkonto kun eminentaj
reprezentantoj de la protestanta komunumo
de Majenco.
Krom tiuj grandaj diservoj okazis ankaŭ
liberreligia solenajo kun prelego de s-ro
Ernst Bepperling pri la vivo kaj verkaro
de la germana filozofo Fr. Mŭller-Lyer, kaj
framasona ritkunveno kun la temo ,,La
nova etiko", sub prezido de d-ro E. Happe.

En la Unua Sekcio, kiun partoprenis
ĉ. 500 personoj sub la prezido de prof. H.
Yagi el Japanujo, la ĉefraportanto estis
prof. I. Lapenna. Li konigis la grandan projekton de Unesko sub la titolo ,,Reciproka
aprezado de la okcidenta kaj orienta kulturaj valoroj" kaj akcentis la rolon de la
internacia lingvo. Post diskuto, en kiu
partoprenis 16 personoj, la Sekcio unuanime decidis:

Somera Universitato.

La Dua Sekcio en du kunsidoj, sub la
prezido de s-ro H. W. Holmes, pritraktis
la temon: „La lokaj societoj — kerno de
nia movado". Kiel raportanto funkciis
s-ino Emilija Lapenna el Jugoslavio. Ŝi
atentigis precipe pri la Magnetofona Servo
de UEA, kiun bonege organizis s-ro R.
Eichholz en Kanado. La rezultato de la
grandnombre kaj vigle partoprenita diskuto estis la sekvanta rezolucio:

Tre altvalora parto de la kongresaj programoj estas ĉiam la prelegaro de la
„Internacia Somera Universitato". En Majenco la profesoroj de la I.S.U. estis: prof.
d-ro Ivo Lapenna (pri „la Universala Deklaracio pri la Homaj Rajtoj"); prof. d-ro
Edmond Privat (pri ,,William Penn, fondinto de Pensilvanio, proponinto de eŭropa
parlamento”); — Ivo Rotkviĉ (,,Traduki
artverkon — ĉu utopio?"); — prof. d-ro
Hideo Yagi („Domaĝo de la atombombo
en postaj jaroj”); — prof. Gaston Waringhien (pri Henriko Heine); — prof. d-ro
Giorgio Canuto (,,La stratakcidentoj laŭ
medicina vidpunkto"); — asist. d-ro Manfred Sader (,,Nuntempaj problemoj de psikologia diagnozarto"); — prof. d-ro W. E.
Collinson (,,La etimologio en naciaj kaj
internacia lingvoj"); — prof. d-ro Hugo Sirk
(,,Cu ekzistas atomoj de energio?”). — Rektoro de la nunjara Somera Universitato
estis prof. d-ro Freiherr von Eickstedt.

Laboro en la Sekcioj.
La laboroj de la kongreso en ĉi tiu jaro
okazis en du sekcioj.

Plene apogi la planon de Unesko reciproke
diskonigi la kulturajn valorojn de Oriento kaj
okcidento, atentigi la Unesko-instancojn pri
la graveco de la lingva problemo, prezenti al
Unesko raporton pri la utiligo de Esperanto
kaj ellabori okjaran programon pri la interŝanĝo de kulturaj valoroj.

La Sekcio rekomendas al ĉiu societo
elementajn kondiĉojn en la laboro: havi
stantan ejon, aranĝi regulajn kunvenojn
programo, aranĝi almenaŭ unu kurson
havi akuratan administranton kaj en la
venoj paroli nur Esperante.

kiel
konkun
jare,
kun-

Jubilea festo de UEA.
Universala Esperanto-Asocio, la plej
granda organizaĵo esperantista, dum la
kongreso festis sian jubileon de 50-jara
ekzisto, per speciala kunveno en la kongreseja festsalonego. Sur la podio sidis
apud la estraro delegitoj el la plej frua
tempo: s-roj Iranzo (Hispanujo), Barthel,
Becker kaj Ritscher (Germanujo), Tyminsky, Sakowicz kaj Rudnicki (Polujo), Thol-

Diservoj.
La kongresa diservo por katolikoj okazis
dimanĉe posttagmeze en la episkopa katedralo de Majenco. La sanktan meson celebris patro H. G. Wannemakers S.J. el
Hago. La predikon en Esperanto pri la
temo „Dio kaj nia atomepoko" faris pastro

Jes, ankaŭ si lemas Esperanton, ĉar ŝi volas rapide trovi edzon.
(D. Wranka)
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let (Maroko), Ingham (Britujo). Post malferma parolado de proi. Canuto, prezidanto de UEA, kiu skizis la meritojn de la
malnovaj pioniroj, proi. Edmond Privat,
honora prezidanto de UEA, faris grandan
paroladon pri la fondo kaj historio de UEA,
kaj precipe pri la personeco kaj meritoj de
la fondinto, Hector Hodler. Li diris varman
dankon al prof. Canuto, prof. Lapenna kaj
f-ino Vermaas, kiuj transprenis de la malnova generacio la pezan taskon de la
gvidado de UEA. En la tre impresa kunveno pluaj oratoroj estis s-ro Hans Jakob,
s-ro H. W. Holmes, vicprezidanto de UEA,
s-ro R. LIech-Walter, estrarano de UEA,
s-ro Tibor Sekelj kaj prof. Lapenna. Cefurbestro s-ro Stein donacis al prof. Canuto
en la nomo de la urbo miniaturan kopion
de la Gutenberg-statuo.
La jubileon de UEA oni festis ankaŭ per
bankedo en la vespero de la sama tago.
En du ĝeneralaj kunvenoj de UEA estis
pritraktataj la lastjaraj laboroj de la
Asocio kaj la laborplano por la venonta
jaro. Krom tio la Komitato de UEA en tri
publikaj kunsidoj faris siajn diskutojn kaj
decidojn.

La Zamenhofa Jaro.
En 1959 estos la centjara datreveno de
la naskiĝo de Ludoviko Zamenhof, aŭtoro
de Esperanto. Jam formiĝis internacia
komitato, kiu organizos grandskale indan
festadon tutmondan. Dum la kongreso la
komitato havis gravan kunsidon kaj ellaboris ampleksan programon. La festado
de la jaro okazos sub la aŭspicioj de
„Internacia Patrona Komitato", en kiu
partoprenos plej altrangaj kaj gravaj personoj de multaj landoj. La Internacia
Organiza Komitato konsistas el la ĉefaj
aktivuloj de la Esperanto-movado. La kunveno elektis por prezidanto prof-on Canuto, por sekretario prof-on Lapenna, kaj
por helpa sekretario s-ron N. R. Smith el
Manĉestro.

Fakaj kunvenoj.
Bone vizititajn fakajn kunvenojn havis
dum la kongreso: Internacia Scienca
Asocio Esp. sub prezido de inĝ. R. Haferkorn, Studenta Tutmonda Esp. Ligo sub
prezido de s-ro N. Minnaja, Tutm. Esp.
Ĵurnalista Asocio sub prezido de s-ro O.
Thormodsen, Tutmonda Esp. Kuracista
Asocio sub prezido de prof. H. Yagi,
Int. Ligo de Esp. Instruistoj sub prezido de f-ino Dedieu, Int. Geografa Asocio
sub prezido de s-ro T. Sekelj, Int. Fed. Esp.
Fervojista sub prezido de s-ro J. Giessner,
Internacio de Militrezistantoj sub prezido
de s-ro A. G. Tucker, Tutm. Esp. Vegetarana Asocio kun parolado de f-ino Noll,
Esp. ŝakligo Int. sub prez. de s-ro T. Lindberg, Spirita Konsilantaro de Bahaanoj
sub prez. de s-ro R. Horn, Kristana Esp.
Ligo Int. sub prez. de s-ro E. Carlen, Int.
Katolika Unuiĝo Esp. sub prez. de s-ro L.
Thalmaier, Int. Asocio de Esp. Juristoj sub
prez. de d-ro W. Herrmann, Eŭrop-Federalistoj sub prez. de d-ro W. Herrmann,
Esp-aĵojn Kolektanta Int. Klubo, Veterana
Esp. Klubo.
La Akademio de Esperanto en publika
kunsido sub prezido de inĝ. J. R. G. Isbrucker diskutis pri la temo: ,,La gramatika
karaktero de la vortradikoj en Esperanto”.

Jarkunveno de Universala Ligo.
Lunde posttagmeze okazis, en la salono
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,,Cart” de la kongresejo, la jara ĝenerala
kunveno de UL, kun ĉeesto de pli ol 200
personoj. Je ĉies ĝojo la kunvenon povis
malfermi kaj prezidi prol. d-ro Edmond
Privat mem, prezidanto de la Ligo.
Post laŭtlego de salutleteroj de la estrarano
s-ro Delfi Dalmau el Barcelona kaj de s-ro
Vo-Thanh-Minh el Vietnamo, kaj aprobo de la
protokolo de la antaŭa jarkunveno, s-ro A.
Cseh prezentis la sekretarian raporton, koncize, por ne forpreni el la tempo de la anoncita parolado de d-ro Privat. Car la liga organo
La Praktiko regule informadas pri la faktoj, li
donis ĝeneralan superrigardon pri la aktiveco
de la centro kaj de la membroj, klarigis kelkajn administrajn detalojn kaj informis pri la
ĝeneraliĝanta sukcesplena uzado de la liga
mono, la ,,stelo". Li esprimis dankon al la
estraranoj kaj al la landaj reprezentantoj pro
la harmonia kaj akurata kunlaboro.
Pro foresto de la liga kasisto la sekretario
prezentis ankaŭ la revizoran raporton pri la
kaso, jam publikigitan en la organo, kaj donis
pri ĝi klarigojn kun informoj pri la financa
stato de la Ligo.
Du estraranoj, s-ro Minnaja kaj Svantesson,
estis aklame reelektataj. — F-ino Minault el
Francujo instigis la ĉeestantojn partopreni en
la movado „Registrado de Mondcivitanoj",
kiu starigis Esperanto-sekcion kaj donas membrokartojn en Esperanto.
Prof. Privat dankis al la raportintoj kaj akcentis, ke UL estas tre respektata kaj necesa
faka organizaĵo, kiu respondas al la idealo de
Zamenhof: uzi Esperanton por homaranaj
celoj kaj por unuigi la mondon. Post tio li
faris interesan kaj edifan paroladon pri la
sfero kaj laboro en la internaciaj organizaĵoj. La ŝtatoj pli kaj pli komencas kompreni,
ke iliaj delegitoj en la Uno devas servi ne nur
la proprajn naciajn interesojn, sed ankaŭ la
komunajn interesojn de la tuta homaro kaj
helpi konservi la mondpacon. Por efika laboro
en la Uno necesa kondiĉo estas, ke la delegitoj estu elektataj de la popoloj mem kaj ili
reprezentu ne la registarojn sed la popolojn.
Ci tiun tezon la oratoro ilustris per multaj
ekzemploj el la historio kaj laboro de la Ligo
de Nacioj kaj de la Uno.

Jubileo de d-ro Lapenna.
En la kadro de la kongreso dimanĉe
vespere okazis speciala programo kun privata karaktero, kiun amikoj de d-ro Lapenna aranĝis je lia honoro pro lia 30jara esperantisteco kaj 20-jara estraraneco
en UEA. Inter la surprizoj, kiuj atendis
nian eminentan kaj meritplenan samideanon, estis honora membreco en UEA kaj
TEJO, bela magnetofono, arte bindita ekzemplero de la dua eldono de ,,Retoriko"
kaj multegaj gratulskribaĵoj. Inter artaj
programpunktoj de muziko, kanto kaj deklamo parolis al kaj pri la jubileanto d-ro
Canuto, s-ro Becker, s-ro Holmes, f-ino
Vermaas kaj la franca knabeto Gerard
Llorens el la infankongreseto. S-ro Lapenna kun videbla emocio dankis la grandnombran publikon, kiu plenigis la festsalonegon. Post la finiĝo de la kunveno
li estis sieĝata de gratulantoj kaj de petantoj dediĉajn vortojn en la ĵus reeldonita ,,Retoriko".

Arto kaj distro.
La Internacia Arta Teatro el Parizo, sub
reĝisorado de s-ro S. Flego donis du prezentadojn de la dramo „Reaperantoj" de
Ibsen, tradukita de O. Bŭnemann. Kvankam ĝi estas fama verko de granda aŭtoro,
multaj kongresanoj bedaŭris la elekton,
ĉar la speco de la peco kun siaj longegaj
dialogoj, malmulta agado kaj neserena

sfero ne ebligis tian efikon, kian la bona
ludo de la geaktoroj meritis.
Muzika vespero en du tagoj, samtempe
kun la teatra vespero, donis interesan programon de „ĉielarka prezento de klasika
kaj moderna muziko".
Liberan teatran prezentadon ekster la
kongresa programo donis la Intemacia
Arta Teatro sub la titolo „Nova Commedia
dell' Arte". La sprita komedieto „La analfabeto" de la jugoslava verkisto Nuŝiĉ
estis prezentata inter pluraj malgrandaj
pecoj.
La Belartan Konkurson de UEA en ĉi tiu
jaro partoprenis 45 personoj kun entute 70
verkoj. Por originala poezio premiojn
gajnis: s-ino Clelia Conterno-Guglielminetti, s-ro Victor Sadler kaj f-ino Marjorie
Boulton. — Por tradukita poezio la tri premiojn ricevis s-ro Harry W. Holmes, s-ro
Poul Thorsen kaj s-ro Henry Friden. —
Por prozo la premiojn ricevis s-ro Johan
Hammond Rosbach, s-ino Antonija Albert
kaj s-ro Tom Fraser. Por drama verko estis
aljuĝata unu premio, al s-ro S. S. de Jong.
La novan literaturan premion „arĝenta
sprono", fonditan de la eldonejo KOKO en
Kopenhago, ricevis f-ino Marjorie Boulton,
la ,,aŭtoro de la jaro”.
En la oratora konkurso partoprenis nur
tri junuloj, ĉiuj kun bonegaj paroladetoj pri
la temo ,,Juna kaj pli aĝa generacioj". La
tri premiojn ricevis laŭvice Karlo Minnaja,
Paŭlo Ciliga kaj Nikolao Minnaja.
En la „Junula Vespero", aranĝita speciale por la grandnombra gejunularo,
krom la dancado amuzon donis la prezentado de skeĉoj, humoraĵoj kaj ludoj.
La Kongresa balo, gaja kaj multkolora
pro la belaj naciaj kostumoj, denove plenigis la salonaron de la kongresejo, en la
vespero de mardo.
Grandaj ekskursoj ĵaŭde al Frankfurt,
Heidelberg kaj al la Rejno donis al la
kongresanoj tuttagan distron kaj ripozon.

Infankonereseto.
En la 3-a Infankongreseto 30 geknaboj
el 9 landoj ĝuis unikan semajnon kun
zorge kunmetita programo, en kiu estis
krom ludado pluraj ekskursoj, filmprezentadoj, pupteatro, balo, kaj ankaŭ propraj
prezentadoj de la infanoj mem.

Urba akcepto.
Merkrede posttagmeze la urbestraro de
Majenco aranĝis por la tuta kongresanaro
oficialan akcepton en la granda korto de
la kongresejo. La gastiganto, ĉefurbestro
s-ro Stein, regalis la gastojn per bela bonveniga parolado en Esperanto kaj per kolbasoj, bulkoj kaj multa bonkvalita vino
el la urbaj keloj, kio ne restis sen efiko
en la mensoj kaj koroj. Pro la grandioza
akcepto d-ro Canuto faris konvenan dankparoladon.
Bonege funkcianta gazetara servo sub la
gvido de s-roj Richard Reuchlin (esperantista branĉo), Lothar Weeser-Krell (germana branĉo) kaj s-ro Willi Bengard (internacia branĉo) dum la kongresaj tagoj provizis la gazetaron per informa materialo
pri la kongreso. S-ro Bemhard Zenker prizorgis la radio-elsendojn pri la kongreso.
Oni faris pri la kongreso filmetojn por la
novaĵraportoj de Fox-Movietone, kaj du
raportaĵojn por la germana televido.
La „UniversaIa Ekspozicio de Espe-
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L a membroj de la Loka Kongresa Komitato en Majenco.
(Prezidanto de la Komitato estis la ĉeiurbestro mem de Majenco, s-ro Franz Stein.)

Montevideo okaze de
ranto" starigita
la Unesko-konferenco en 1954, dum la kongreso denove estis videbla, nun jam la
kvaran fojon. Oi estis instalita en la
Gutenberg-Muzeo sub la estrado de s-ro
Leo Jolliet.
La Germana Federacia Fervojaro havis
en la kongresejo rimarkindan standon, kie
pluraj oficistoj kun la vorto ,,Esperanto”
sur la uniforma maniko donis informojn
kaj helpis per konsiloj. En la korto de la
kongresejo funkciis aŭtomobila poŝtoficejo
kun speciala stampilo.
En la kadro de la Univ. Kongreso okazis
ankaŭ la 28-a Internacia Kongreso de
Blindaj Esperantistoj kun partoprenantoj
el 10 landoj.
fermo
finiMaj
ĝis sabate matene per la ferma kunveno.
Cefurbestro Stein, la ,,patro de la kongreso", en sia ferma kaj adiaŭa parolado
zorgis por la esperantistaro pri nova surprizo, kiam li diris:
Antaŭ kelkaj tagoj mi jam faris proponon al la estraroj de UEA kaj GEA, fondi
senaton de UEA, konsistantan el proksimume cent membroj, senatanoj, kiuj povus
krei kaj funkciigi grandan Internacian
Universitaton Tutmondan. Belega, ĉarmega
kastelo en la najbareco de nia urbo, meze
de arbaro, donus al vi sufiĉe da okazo, tie
fondi ĉi tiun Tutmondan Universitaton,
eble en ia ajn kunligo kun la GutenbergUniversitato de Mainz. Ci tio estu do
rr

hodiaŭ la lasta kaj eble ne la plej malgranda donaco, kiun mi volas prezenti al
vi kiel prezidanto de la LKK.
Post dankparoladoj de d-ro Canuto kaj
s-ro Fighiera, kiu transdonis al la ĉefurbestro memoraĵon en la formo de ora
kongresinsigno, Karlo Minnaja el Italujo
deklamis ĉarman poemeton verkitan de
d-ro G. Azzi, estrarano de UEA, honore al
ĉefurbestro ,,ŝtono":
Urbestro Stein ja estas ŝtono
por fortikaĵo Esperanta:
en la rideto larĝe kantas
la gastameco kaj la bono.
Enket' urbestra estos krono
al la klopod' poresperanta.
Urbestro Stein ja estas ŝtono
por fortikaĵo Esperanta.
La kvardektria ĉiam tronos,
en verda mondo, plej brilanta:
samideanoj kore dankas
pro la labor' de tiu homo,
urbestro Stein, fortika ŝtono!
Sekvis uragana ovacio al la ĉefurbestro,
kaj tiam la reprezentanto de la pola registaro, deputito Lucjan Motyka, prezidanto
de la Kultura Komitato de la pola parlamento, transdonis al la tutmonda esperantistaro koran inviton al la 44-a Universala
Kongreso en Varsovio. Prof. Canuto solene
transdonis la grandan kongresflagon al
inĝ. Rajski, prezidanto de la varsovia LKK,

■
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X.
kiu estis ĉirkaŭata de polaj gesamideanoj
en pentrindaj naciaj kostumoj. Denove eksonis nia himno ,,La espero", kiel lasta
spiro de la 43-a kongreso.
*
La esperantistaro povas rerigardi al
eksterordinare bela, sukcesa kaj agrabla
kongreso, en kiu regis plena harmonio.
Feliĉe, forestis kvereloj, kiuj en la pasinteco ofte malserenigis la kongresan ĉielon.
Ankaŭ plendoj, malkontentiĝoj kaj seniluziiĝoj reduktiĝis en ĉi tiu kongreso al
la neevitebla minimumo. Inter la plej
gravaj kazoj estis la malagrabla sperto de
unu juna kongresano kun la tramoj de
Majenco. Kiel fidela sekvanto de la fama
konsilo de „Simplicissimus” : ,,Neniam
postkuru tramon aŭ virinon, ĉar post kvin
minutoj venos alia", li ne postkuris la
tramon irantan al la kongresejo, sed trankvile atendis la sekvontan. Sed tiu venis
nur post tridek minutoj, sekve de kio li
malfruiĝis kaj ne estis enlasata al interesa
prelego en la Somera Universitato.
En rilato kun la dua parto de la citita
konsilo ne aŭdiĝis plendoj.
Dank' al la saĝa kaj kompetenta gvido
de UEA kaj al la utilega ofico de konstanta kongresa sekretario, kiu per siaj
amasiĝintaj spertoj grave helpas la lokajn
komitatojn en la funkciigo de la organiza
maŝino, niaj kongresoj pli kaj pli perfektiĝas. #Tial ni kun fido kaj espero antaŭrigardu al brila kaj grava 44-a en la jaro
kaj en la lando de Zamenhof!
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Geedziĝo. — La 22-an de julio s-ro Liberto
PUIG GANDIA, A M de UL, fakdel. de UEA en
Sabadell (Hispanujo) kaj sekretario de la loka
Esp. Klubo, edziĝis al f-ino Carme C A N O V A S .
Ilia nova adreso: Strato Gŭell y Ferrer 207,
Sabadell.
— En Neuenkirchen (Kr. W iedenbrŭck, Germanujo) la 29-an de majo geedziĝis niaj gesamideanoj Hugo WOSTEMEYER kaj Christel
HILLEMEYER el V erl ŭber Gŭtersloh.
— S-ro Guy MASSĈ, kursgvidanto en Nevers (Francujo), abonanto de La Praktiko, la
4-an de julio edziĝis al f-ino MARNIER, kiu
estis unu el liaj lernantinoj.
Morto. — La 30-an de junio mortis en Olomouc (Ĉeĥoslovakio) s-ro Jaroslav M ASTN Y,
A M de UL, honora prezidanto de la loka
Esp. Societo, en la aĝo de 66 jaroj. En la krematorio d-ro Vladim ir Mohapl, prezidanto de
la Societo, en la nomo de la esperantistaro
adiaŭis la meritplenan pioniron de la mondJingvo. Li estis kunfondinto de la grupo „Moraviaj Esperanto-Pioniroj", kiu inter la du
jnondmilitoj eldonis multajn tradukojn el la
ĉeĥa literaturo.
„Kristana Bulteno”, monata organo de la
Kristana Esperantista Ligo Usona (usona sekcio
de KELI), en sia aŭgusta numero publikigas en
Esperanto-traduko tekstojn el la antikvaj rulaĵoj trovitaj en kavernoj ĉe la Morta Maro.
La redaktoro de la Bulteno estas s-ro Donald
R. Broadribb, 600 W est 122nd Street, N ew York
27 (N.Y.), Usono.
Mortis Patro Carolfi. — En Mainz dum la
Universala Kongreso atingis nin la doloriga
sciigo, ke la m eritplena Esperanto-pioniro itala,
franciskana pastro Modesto CAROLFI, dekomence A k tiv a Membro de UL, la 2-an de julio
mortis en la monaĥejo de Sankta Antonio en
Bologna (Italujo). Li estis unu el la plej fervoraj kaj aktivaj disvastigantoj de Esperanto
ne nur en sia hejmlando, sed ankaŭ internacie,
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precipe sur katolika tereno. Li gvidis multegajn kursojn, predikis en kongresaj diservoj,
publikigis plurajn librojn, kaj kiel prezidanto
de IKUE kaj Itala Kat. Unuiĝo Esp. havis gvidan rolon ankaŭ sur organiza kampo. La Praktiko plurfoje raportis en ilustritaj artikoloj pri
lia agado. Nia noblanima, de ĉiu estimata kaj
ŝatata samideano mortis en la aĝo de 74 jaroj,
trapasinte longan malsanon kun pluraj operacioj.
Landaj Esperanto-kongresoj. — La 45-a Japana Esperanto-Kongreso okazos en la tagoj
1— 3 de novembro 1958 en la urbo Fukuoka. —
La 24-a N ovzelanda Kongreso de Esp. okazos
dum la 27— 31 de decembro 1958 en la urbo
Timaru. La adreso de la organiza oficejo: P.O.
Box 3214 en la urbo Auckland, Nov-Zelando.
En la vilaĝo Lubuklinggau
Indonezio.
(Suda Sumatro) kelkaj novaj esperantistoj post
kvarm onata lernado de la mondlingvo fondis
Esperanto-Klubon sub la prezido de s-ro Noersal, instruisto. Ili ĉiuj estas entuziasmaj adeptoj de Zamenhof kaj klopodas disvastigi Esperanton. Ili estus feliĉaj kaj dankaj, se bonvolaj samideanoj sendus al ili esperantaĵojn
(librojn, gazetojn, prospektojn k.t.p.) ne plu
bezonatajn. E1 Nederlando oni ne povas sendi
tien presoĵojn, ĉar la indonezia registaro malpermesis ties enporton. Numeroj de La Praktiko kaj aliaj presaĵoj, senditaj el Nederlando
al Indonezio, revenis kun la surstampaĵo: ,,enRegule aperas en Inporto malpermesita".
donezio la m ultobligita gazeto ,,Voĉo el Indonezio", organo de la ,,Indonezia EsperantoAsocio". — N ovan gazeteton sub titolo ,,Indonezia Esperantisto" eldonas s-ro Liem Tjong
Hie en Semarang.
Koreo. — V ig le laboras por Esperanto la
,,Korea Junula Esperanto-Asocio". Gi starigis
ankaŭ ,,korespondan servon" por la esperantistaro de Koreo kaj kolektas adresojn de
korespondemuloj en la tuta mondo. Estas dezirate, k e krom la nomo kaj adreso oni indiku
ankaŭ la sekson, aĝon, profesion, ŝatokupon
kaj dezirojn. Oni adresu ĉion al la prezidanto:
s-ro Jun Tai Kim, c/o Eun Sik Kim, 7 Mun Hwa
Dong, Taegu, Koreo.
Nederlando. — La Publika Legejo kaj Biblioteko en Voorburg apud Hago starigis Esperanto-sekcion kun aro da bonaj libroj. — NCKE
(Nederl. Centra Komitato Esp.) havas novan

sekretarion en la persono de s-ro A.M.D. Korff
en Hago. Lia adreso: V estaw eg 39, telef.
723511. — ,,Semajnfina Renkontiĝo" okazis en
Arnhem meze de junio kun partopreno de ĉ.
100 personoj el pluraj nederlandaj urboj, plue
dudeko da germanoj kaj unu italo. La artisto
Hermen Bomhof el Apeldoorn deklamis kaj
kantis poem ojn en Esp. kaj en la veluva dialekto. S-ro C. van Essen el Roterdamo faris tre
interesan prelegon pri ,,Peer Gynt" de Ibsen
kaj aŭdigis per sonbendo partojn el tiu dramo.
Oni ankaŭ prezentis du esp.-ajn sonfilmojn
(la novan filmon pri Nov-Zelando kaj la Philips-rapsodion). — En Rotterdam la 28-an de
okt. s-ro Tibor Sekelj prelegos pri „Nepalo,
ĉarma lando H im alaja" kun koloraj lumbildoj,
en la Zalencentrum, Delftsestraat, salono I. La
15-an de nov. s-ro C. van Essen prelegos pri
,,Peer G ynt" kun sonbendoj, en salono de la
Framasona Loĝio, Delftsestraat. La 13-an de
okt. kom enciĝos en Rotterdam nova Ĉe-metoda
kurso sub la gvido de f-ino E. M. Maasbommel.
Lecionoj ĉiulunde de la 8-a ĝis la 10-a h. Oni
povas aliĝi en la UEA-oficejo, Eendrachtsweg
7. — En Arnhem okazos paralelaj eksperimentaj kursoj de la lingvoj angla, franca, germana
kaj Esp.
Sovjetunio. — La revuo ,,Kulturo kaj V ivo”,
en M oskvo aperanta kvin lin gva (rusa, franca,
angla, hispana, germana) organo de la ,,Unuiĝo de asocioj por am ikeco kaj kulturaj rilatoj
kun fremdaj landoj", en sia julia numero publikigis artikolon de G. K lim ov (kunlaboranto
de la Lingvoscienca Instituto) sub titolo ,,Esperanto en USSR". Laŭ tiu artikolo Esp. grupo
en Gorkij korespondas kun 63 landoj kaj jam
interŝanĝis pli ol 800 korespondaĵojn. — La
ukrajna m inisterio de kulturo decidis eldoni
Esp.-lernolibron. — Dum la lastaj du jaroj en
la sovjeta gazetaro aperis ĉ. 400 artikoloj pri
Esperanto.
Vietnamo. — La plej grava literatura revuo
de la lando, ,,Van-Nghe", aperanta en Hanoi, en
sia aŭgusta numero publikigis sespaĝan enhavriĉan artikolon de s-ano Dao-Anh-Kha pri
,,La rolo de Esperanto en la literaturo". — En
Hanoi funkcias du elem entaj kursoj kun 300
gelernantoj, gvidataj de s-anoj Nguyen-MinhKinh kaj Dao-Anh-Kha, kaj unu perfektiga
kurso kun 70 partoprenantoj, gvidata de s-ano
Ng-Cong-Mon.
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LITERA ENIGMO
solvo konsistas
literoj, kiuj estas numeritaj.
literoj estas troveblaj helpe de la sekvantaj ŝlosilvortoj:

Legu la konkursajn regulojn en la januara numero!

konkurso
VORTPLEKTAĴO
VENKI
15 BESTO
16 ORELO
KORPO
17 PRAVA
AVINO
18 PREMIO
GLASO
19 FORKO
ALAŬDO
20 AROMO
ACERO
21 MOSKO
LEPORO

22 PALATO
PRENI
23 ELITO
MULATO
24 FILMO
LUNDO
25 KARATO
OVALO
26 ELEKTRO
POETO
27 ĈARTO
ĈAMBRO
28 KAROTO
MUZEO
E1 la supraj vortoj elprenu unu literon tiel, ke la restintaj
literoj, lasitaj en siaj antaŭaj lokoj, formu novan vorton. La
elprenitaj 28 literoj en la numerita vico formos proverbon, kiu
ofte estas aplikebla.

1
2
3
4
5
6
7

Inter la solvintoj estos dislotataj libroprem ioj en la valoroj de
20, 15 kaj 10 steloj. — La solvoj estos akceptataj ĝis la fino de
decembro. — O bservu la konkursajn regulojn!

31

16

17

35

34

25

= sudfranclanda urbego.
malantikva.

6

46

13

dramo de Ibsen.

15

6

28

esperantista ĉefurbestrd.

51

18

4

5

miloble mil.

37

43

4:

granda arĉmuzikilo.
greka insulo marbatala.

56

55

59

33

3

10

46

40

usona ŝtato.

31

36

20

filo de soldato.

16 29

54

61

;

blanka nubamaso.

malgaja jarparto.
sprita deklaro de la filmaktoro Danny Kaye pri la
povo de la virinoj.

Inter la solvintoj estos dislotataj libropremioj en la valoroj
20, 15 kaj 10 steloj. — La solvoj estos akceptataj ĝis la fino
decembro. — Ne forgesu observi la konkursajn regulojn!

En ĉi tiu konkurso, publikigita en la
numero 245 (marto 1958) de La Praktiko,
nartoDrenis 83 personoj, kaj ili ĉiui tute bone solvis la konkursan
£ k o S Jen la trovka vortoĉeno: LEPORO, POMADO, MASONI,
SOPIRL PILOTO, LOTUSO, TUNIKO, NIKELO, KERUBO, RUBENO,
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berilo, rimeno , mediti, dinaro , napolo , poluso , lukano ,
kataro, tapeto , pesilo , sireno , rebuso , butero , telero. —

Inter la solvintoj estis dislotataj tri premioj. La 1-an premion (librojn en
la valoro de 20 steloj) gajnis s-ro C. GRAVERSEN en Esbjerg, Danujo;
__ la 2-an premion (librojn en la valoro de 15 steloj) gajnis s-ro Luigi
CONTI en Cassago Brianza, Italujo; — la 3-an premion (librojn en la
valoro de 10 steloj) gajnis s-ro G. KLEIJNEN en Rotterdam, Nederlando. — La premiitoj bonvolu elekti por si la librojn el la listo de la
Konkursaj Premioj, publikigita en la januara numero de La Praktiko.
En ĉi tiu konkurso, publikigita en la
numero 245 (marto 1958) de La Praktiko,
partoprenis 73 personoj, sed el ili nur 67 sukcesis solvi la konkursan
taskon tute senerare. Jen la kaŝita konstato de Stephen Leacock:
rrMultaj viroj, kiuj enamiĝis al unu kaveto en unu vangeto, faras la
eraron edzinigi la tutan knabinon." — La 11 ŝlosilvortoj estas la sekvantaj: ATOMMILITO, ASTROLOGIO, TUBERKULOZO, URUGVA JO,
MONTEVIDEO, KARAVANO, JUNULGASTEJO, KANAANO, INFANOJ,
Inter la solvintoj oni dislotis tri premiojn.
NENIIGI, UNUANIME.
La 1-an premion (librojn en la valoro de 20 steloj) gajnis s-ro Michel
la 2-an preMASSEMIN en Fissac ĉe Ruelle-sur-Touvre, Francujo;
mion (librojn en la valoro de 15 steloj) gajnis s-ro Pierre VILLET en
Les Aydes, Francujo; — la 3-an premion (librojn en la valoro de 10
steloj) gajnis s-ro Valdo E. PONS en Colonia, Urugvajo. — La premiitaj
konkursantoj estas petataj elekti por si la librojn el la listo de la
Konkursaj Premioj, publikigita en la januara numero de La Praktiko.
— 7 konkursantoj ne povis partopreni en la premiado, ĉar en iliaj
solvoj troviĝis diversaj eraretoj, ekzemple: ,,edzinige", ,,edziniĝi", ,,al
unu kaneto", al unu maneto".

502-a konkurso.

A N O N C E TO J
TARIFO: 1 vorto aŭ mallongigo 0.20 St.
- - 4______________________________________
„LA NAVIGANTOJ” en Orebro (Svedujo) invitas vin partopreni senkostan korespondan
kurson pri la kristana kredo. Kontraŭ respondkupono aŭ UL-stelo vi ricevos belaspektajn
prospekton kaj unuan lecionon.
„ESPERANTO PAROLATA”: adresaro de entreprenoj, kiuj povas servi klientojn per Esperanto, estas mendebla ĉe S-ro Maurice Retot,
162 boulevard Aristide Briand, Montreuil (Seine), Francujo. Prezo: 2 respondkuponoj aŭ
steloj, 2 ekz-oj: 3 resp.-kup. aŭ steloj.
KATOLIKA ESPERANTISTO ! Ĉu vi jam estas
membro de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE)? La jarkotizo estas 6 ned. guld.
= 24 steloj, aŭ egalvaloro. La membroj ricevas
la monatan 20-paĝan Esperanto-revuon ,,Espero
Katolika". Informojn donas: Adminstracio de
IKUE, Frederikstraat 2, Dordrecht (Nederlando).
ESPERANTO-SCHOOL, HENGELO (O.), Abelenstraat 54, is het adres voor een schriftelijke
E-cursus Esperanto. — Vraagt prospectus!
NE-KATOLIKOJ, kiuj deziras informojn pri la
katolika religio, povas ricevi ilin senpage ĉe
la „Internacia Katolika Informejo". Sekretariejo: Gasthuisstraat 68, Tilburg (Nederlando).
LEGINDA LIBRO: ,,La Vivo kaj Koncepto de
la Societo de Amikoj". Prezo 4 steloj aŭ 3 poŝtaj respondkuponoj. Mendu ĉe: Kvakera Esperantista Societo, Sydney Lodge, Bath Road,
Ventnor (I.W.), Anglujo.
SENDU POŜTMARKOJN de via lando, mi reciprokos per egalkvanto da hispanaj. — S-ro
Angel Diez Garcia, Comercio, en Medina de
Rioseco (Valladolid), Hispanujo.
EKSPOZICION ni aranĝos en januaro 1959 por
festi la Zamenhof-Jaron. Ĉiulandaj esperantistoj bonvolu sendi ĉiajn esperantaĵojn (ne
politikajn). Helpu nin, efike disvastigi ankaŭ
ĉi tie la mondlingvon! Koran antaŭdankon!

Legu la klarigojn en la januara numero!
BRAZILO
Curitiba (Parana). — S-ro D-ro Francisco Jose Soares PORTUGAL,
Caixa postal 646. — Dez. kor. k.ĉ.l., p.ĉ.t.
FRANCUJO
Paris 20. — S-ro Louis COURTOIS, 24 rue des Taillandiers. — Dez. kor.
p.ĉ.t. kun gejunuloj el Azio, Afriko, Ameriko kaj Oceanio.
Strasbourg (B.R.). — S-ro L. PICK, 13 Quai des bateliers. — Dez. kor.
k.ĉ.l., precipe ekstereŭropaj, escepte Jugoslavio.
HISPANUJO
Manlleu (Barcelona). — S-ro Pere TARGARONA, Passeig San Juan 88.
Dez. interŝ. PM precipe kun Germanujo kaj Jugoslavio. Respondo
garantiata.
INDONEZIO
Lubuklinggau (Suda Sumatro). — S-ro NOERSAL (instruisto), S.G.B.
Negeri, Djalan Sekolah. — Serĉas ĉiulandajn korespondantojn por
kelkaj anoj de la loka Esperanto-Klubo.
JUGOSLAVIO
Pula. — F-ino Dragica STIMAC (18-jara), Zagrebaĉka 30. — Dez. kor.
p.ĉ.t. kun gejunuloj en ekstereŭropaj landoj, precipe Meksiko,
Usono, Kanado kaj Aŭstralio.
Zrenjanin. — F-ino Teŝana VUKIĈEVIĈ (15-jara lernantino), strato
Dr Vase Saviĉa 36. — Dez. kor. k.ĉ.l., p.ĉ.t.
MOZAMBIKO (Portugala Orient-Afriko)
Louren<;o Marques. — S-ro J. M. Ferreira SIMOES, Caixa postal 327. —
Dez. kor. k.ĉ.l., p.ĉ.t.
USONO
Astoria (New York). — S-ro Kenneth MINER, 41-16 34th Ave. — Dez.
kor. per sonrubandoj sur malgrandaj bobenoj, 3% colojn posekunde,
p.ĉ.t. Sendu leteron unuafoje.

Adreso por la sendaĵoj: S-ro Mario Raposo,
Avenida Augusto de Castilho 87, Louren<;o
Marques 7 (Mozambiko, Portugala OrientAfriko).
POR LETERVESPERO, kiu okazos la 28-an de
januaro 1959, bonvolu sendi interesajn ilustritajn, bele afrankitajn poŝtkartojn aŭ leterojn.
Bonvolu ankaŭ sendi ĉiuspecan novdatan materialon por propaganda ekspozicio. Ni certe
respondos. Antaŭdankojn! Adreso: Societo
Esperantista, 7 rue Major Martin, Lyon 1
(Francujo).
PRI „MOND-URBOJ” mi deziras ricevi informojn prefere esperante, aŭ angle. Mi klopodas,
ke ankaŭ mia urbo deklaru sin ,,monda urbo".
— S-ro P. Williams (AM de UL 9780), Box 365,
Timaru, Nov-Zelando.
LETERVESPERON ni aranĝos la 15-an de decembro. Bonvolu sendi bele afrankitajn vidaĵkartojn, leterojn, diversajn presaĵojn. Viaj gratuloj certe helpos en nia propaganda laboro
por Esperanto. Respondo garantiata. — Adreso:
Esperantista Societo, Poŝtfako 165, Zrenjanin
(Jugoslavio).
KRISTANAN MISIADON deziras multaj. Helpon donas: Albin Johansson, Brasagatan 6 B,
Hoganas (Svedujo). Respondkupono dezirata.
LETERVESPERON ni aranĝos la 17-an de decembro. Bonvolu sendi salutaĵojn. Multaj gesamideanoj deziras korespondi. Nia adreso:
Esperanto-Klubo, Hudebni ŝkola, Zdar nad
Sazavou (Ĉeĥoslovakio).
PROFESIA AKTORO deziras korespondi kun
geamikoj de arto, precipe kun teatraj amatoroj.
Adreso: Davor Maruŝiĉ, Tuŝkanac 73, Zagreb
(Jugoslavio).
GRANDAN EKSPOZICION de Esperantaĵoj ni
preparas en Bulgarujo. Ni petas la tutmondan
esperantistaron por bonvola helpo per la sendo
de ĉiuspecaj presaĵoj, eĉ se malnovaj aŭ
uzitaj, insignoj, propagandiloj k.t.p. Ni kore
antaŭdankas. La adreso: S-ro Simeon Ĉorbaĝiev, delegito de UEA, strato Tabakov 14,
Pleven (Bulgarujo).

NOVAJ

L IB R O J

(Vendataj ankaŭ ĉe la Int. Esp. Inst.)
ANGLA ANTOLOGIO (1000—1800). 320
paĝoj. Tolbindita. Formato 15 X 22 cm. Prezo
40 steloj. Eldonis UEA, Rotterdam. — Altvalora
bela libro, kiu post bonega enkonduko de
f-ino M arjorie Boulton, donanta resuman skizon pri la angla literaturo dum 1000-1800, prezentas en tradukoj grandan elekton versan kaj
prozan el la verkoj de la plej konindaj aŭtoroj. La malfacilan taskon de la tradukado lerte,
ofte majstre plenumis W. Auld, F. R. Banham,
C. D. A. Capp, John S. Dinwoodie, A. D.
Foote, John Francis, G. C. Jervis, E. P. Ockey,
Reto Rossetti, A. Venture kaj G. Waringhien.
Granda donaco estas ĉi tiu libro al la tutmonda
esperantistaro, ĉar ĉiu, kiu ne komprenas la
anglan lingvon, povas en mallonga tempo kun
vera ĝuo trarigardi riĉegan literaturan trezoron. Ni esperu, ke la pluaj volumoj (Angla
antologio 1800-1950 kaj Skota antologio 10001950) baldaŭ aperos.
SANKTA NIKOLAO EN NEDERLANDO. 40
paĝoj, kun plurkolore presita kovrilo. Formato
20 X 14 cm. Prezo 6 steloj. Eldonis Internacia
Esp.-Instituto en Hago. — La bela libreto, presita sur luksa papero, estis originale verkita en
la angla lingvo, de Theo Ramaker kaj kelkaj
amikoj de li, por informi la eksterlandan publikon pri la unika festado de la tago de
Sankta Nikolao la 5-an de decembro en ĉiu
jaro. Apud la tekstoj, kiuj klarigas la ĉarmajn
kutimojn ĉe la donacado al la infanoj, estas
multaj bildoj, parte pri la festaj kutimoj, parte
infandesegnaĵoj pri Sankta Nikolao kaj lia
servisto Nigra Petro. Ci tiuj desegnaĵoj ricevis
premiojn en la grandaj konkursoj, kiujn la
ĵurnalo ,,Het Parool" ĉiujare aranĝas por la
infanoj. La libreton kompletigas la tekstoj kun
muziknotoj de multaj popularaj kantoj, faritaj
por tiu festo. La tekstojn de la rakonto kaj
kantoj tradukis s-ino Julia Isbrucker.
Canko Murgin: KANTOJ POR LA PACO. 28
paĝoj. Formato 8% X 12 cm. Prezo 2.40 steloj.
Eldonis: Exon, Landskrona, Svedujo. — La
libreto entenas 33 poemetojn, parte originalajn,
parte tradukitajn de entuziasma bulgara adepto
de Zamenhof.
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Malgrandaj bildoj, kiuj donas al vi grandan scion pri

NEDERLANDA FROMAGO
Cu vi scias, ke la alta nutra
valoro de la nederlanda fromaĝo
donas al vi multegan energion?

Ĉe rava glaseto da apetitveka trinkaĵo tre ŝatataj estas la bongustaj
from aĝbloketoj. Garnu ilin foje per
pecetoj da zingibro kaj/aŭ ananaso.
J e via sano!

E1 100 gramoj da fromaĝo vi povas
ĉerpi sufiĉan energion por bicikla
ekskurso de 20 kilometroj! Tial la
nederlanda fromaĝo estas vera

..fortfonto” !

Ĉu vi scias, ke en Nederlando
dum la ,,Fromaĝ- kaj Panribelo”
en la jaro 1491 la m alsatantaj
kamparanoj portis tabulojn, sur
kiuj estis desegnitaj fromaĝo
kaj pano? Tio pruvas, ke en la
mezepoko oni rigardis la fromaĝon kiel nem alhaveblan nutraĵon! Feliĉe, ni ne bezonas
eksplodigi novan ,,fromaĝribelon ” , ĉar la nederlanda fromaĝo
estas aĉetebla ĉie en la tuta
mondo!

Kio estas la sek
reto de la sorĉaj
ridetoj de la
film aktorinoj en
Hollyw ood?
Tio, ke dum la
fotografado ili
ripete diradas la
vorton ,,from aĝo”
en la angla lingvo

cheese, tiel: ĉi-i-iz

BROW N 2
La fromaĝo ricevis lokon ankaŭ en la literaturo

LAF t KA I ■ 1

Maitre corbeau, sur un arbre perche,
Tenait en son bec un fromage . . . .

Provu ankaŭ vi!

M astro la korvo sur arbo sidante
Tenis en sia beko from aĝon. . . .,
en la belaj versoj de La
Fontaine, por admoni: ne
lasu, ke vian fromaĝon formanĝu alia!

Raspitan nederlandan fromaĝon vi povas meti sur la
tablon ĉe preskaŭ ĉiu varma
manĝo. Tre bongusta kiel
,,surŝutaĵo” de supo kaj lego m o j!
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Nepre ne forgesu peti

en
la from aĝbutiko originalan
fromaĝon
el Nederlando!

Atentu
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STA TM ARK OJ
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HOLLAND

atestas pri

nederlanda origino!

Esperanto-Presejo en Helmond, Nederlando,

Publikajo de la Nederlanda Laktaĵ-Olicejo en
Rijswijk apud Hago,
Nederlando.

