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A p eras m onate.
Abonprezo: laŭvola, sed minimume 24 Steloj
(6 nederlandaj guldenoj) por unu jaro. — A1 la A k tiv aj
oj de la U n iv ersala Ligo senpaga. — R eklam -tarifoj, x/» p aĝ o 360, ĵ /4 paĝo 200, l /s paĝo 100, Vie paĝo 50,
u a n n n r n i r in n n D r e z e .
—
P o ŝtkonto n um ero 40.88.26.

bonŝanca kunludanto povas gajni premion
de 250, 500 aŭ eĉ 1000 guldenoj (1000,
2000 aŭ 4000 steloj).
La heroo de la evento, kiun la kronikistoj de la nederlanda Esperanto-movado
certe ne povos prisilenti, estas nia fervora
kaj entreprenema samideano Bas van der
Wal, ano de la Kristana Esperanto-Ligo en
Roterdamo. Li kuraĝe anoncis sin ĉe la
televidestraro por partopreno en tiu populara konkurso aŭ „kvizo'', kiel ĝin preferas
nomi tiuj modernaj esperantistoj, kiuj
emas troriĉigi nian lingvon per novaj vortoj. Li ne pensis pri la monpremioj, en lia
imago ŝvebis nur la rava bildo de granda
propagando. Tial por sia konkursa temo li
elektis Esperanton.
S-ro Eerdmans, mem filo de esperantista
patro, volonte akceptis la proponon kaj
invitis s-ron Van der Wal, aperi trifoje
antaŭ la televidilo, por doni respondojn je
la grade plimalfaciliĝantaj demandoj.
En la unua elsendo, la 8-an de novembro
1958, s-ro Van der Wal ricevis la sekvantajn demandojn:
1. Diru la unuajn du frazojn de ,,La Espero",
kaj traduku ilin!
2. Diru la finaĵojn de la adjektivo, adverbo,
substantivo kaj verbo!
3. Kiel vi diras, ke vi iras al Roterdamo: a)
irante sen aliaj personoj, b) irante ne al alia
urbo?
Bone respondinte je ĉi tiuj preparaj
demandoj s-ro Van der Wal povis eniri
en la specialan kaĝon (videbla en la bildo
sur la antaŭa paĝo) por ricevi tie pli malfacilajn demandojn. Tiuj estis:
1. Kiu fama verkisto baldaŭ aliĝis al Esperanto?

2. Kiu pagis dum certa tempo salajron al
D-ro Zamenhof?
3. En kiu nederlanda urbo oni instruas Esperanton en la komunuma universitato, kaj
kiu estas la instruanto?
Ankaŭ ĉi tiujn demandojn s-ro Van der
Wal bone respondis kaj per tio ricevis la
rajton elekti inter tuja premio de 250
guldenoj aŭ plu ludi por la pli alta premio
de 500 guldenoj. Li elektis la lastan.
En la dua elsendo, la 6-an de decembro,
la ludgvidanto s-ro Eerdmans laŭtlegis en
la nederlanda lingvo parton el parolado de
D-ro Zamenhof kaj demandis:
1. Kie kaj kiam D-ro Zamenhof elparolis tiun
paroladon?
2. Kiun baladon de Heine tradukis D-ro
Zamenhof en la komenca periodo de Esperanto,
en 1881?
3. Kio staras sur la dua paĝo de la unua libro
de D-ro Zamenhof?
S-ro Van der Wal maltrafis la 2-an
demandon, sed bone respondis la ceterajn
du; tio tamen sufiĉis por ricevi la rajton al
tuja premio de 500 guldenoj aŭ daŭrigi la
ludon por la plej alta premio de 1000 guldenoj. Malsukceso en la tria provo signifis,
laŭ la ludregularo, perdi la tutan ludon kaj
ricevi nur la modestan konsolpremion de
75 guldenoj.
Kvankam granda estis la tento preni
tuj la belan premion kaj ne riski eventualan fiaskon pro tro malfacilaj demandoj,
nia brava samideano, pensante unuavice
pri sia servo al la movado, decidis daŭrigi
la ludon.
En la tria kaj lasta elsendo, la 17-an de
januaro, ni aŭdis la jenajn demandojn:
1. Kiuj formis la „trion" por la ,,tria" kongreso?

ESPERANTO-EKZAMENO EN KRAKOVO
En la pollanda urbo Krakovo post la finiĝo de kurso, kiun en la loka Kulturdomo gvidis
prof. Mieczyslaw SYGNARSKI, universitata lektoro de Esperanto (staranta meze), el la
80 kursanoj 32 anoncis sin al ekzameno kaj ĝin trapasis kun bona sukceso. La supra
bildo montras parton de la ekzamenitoj. A1 la plej gravaj personoj, kiuj post la ekzameno ricevis la diplomon kaj kiuj aktive laboras en la loka Esperanto-Klubo, apartenas
prot. SCHOENBORN (en la unua vico de dekstre la dua) kaj inĝ. RZYMKOWSKI, protesoro de Politekniko (en la tria vico de dekstre la unua). — Inter la ekzamenitoj estas
videblaj ankaŭ s-ro MAYER, sekretario de la Klubo (en la dua vico de dekstre la unua)
kaj s-ino SEWERYN, kluba kasistino (en la sama vico la tria). — E1 la tuta grupo ĉ. dek
personoj partoprenis la Universalan Kongreson en Majenco.
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2. a) La Malnovan Testamenton tradukis D-ro
Zamenhof. Tamen du librojn de ĝi li mem ne
tradukis, sed nur prilaboris la tradukon de alia
persono. Kiuj estas tiuj du libroj kaj kiu estis
ilia tradukinto? — b) Sub kies gvido anglaj
pastroj tradukis la Novan Testamenton? Tiu
sama persono mem tradukis la plej grandan
parton.
3. Kiuj tradukis en Esperanton la sekvantajn
tri nederlandajn verkojn? a) „La malgranda
Johano" de Frederik van Eeden, b) ,,La perfido"
de A. M. de Jong, c) „Kulio" de M. 'H.
Szekely-Lulofs.
S-ro Van der Wal donis ĝustajn respondojn nur je partoj de ĉi tiuj tri demandoj.
Sed tio, bedaŭrinde, ne estis sufiĉa por lia
venko. Tamen lian kaj nian seniluziiĝon
mildigis la penso pri la valoro de la eksterordinare granda kaj efika propagando, kaj
la konscio, ke li faris ĉion por la sukceso.
Efektive, aŭdante liajn respondojn ni admiris la vastecon kaj profundecon de liaj
konoj kaj ni konvinkiĝis, ke li bone preparis sin. Kaj aliflanke kune kun li ankaŭ ĉiuj
rigardantoj komprenis, ke li devas atendi
tre malfacilajn demandojn, ĉar tiel altajn
monpremiojn oni ne kutimas vendi malkare. Ni parolas pri malfacilaj demandoj,
sed s-ro Van der Wal ne malprave asertas,
ke malfacilaj estis ne la demandoj, sed la
respondoj!
La elsendoj faris al la neesperantistaj
rigardantoj profundan impreson. Multaj
konfesis, ke la elsendoj konvinkis ilin pri
la seriozeco kaj graveco de la Esperantomovado.
Sendube granda kontentigo kaj konsolo
estis por s-ro Van der Wal ankaŭ la multegaj pruvoj de simpatio per kuraĝigaj,
dankaj kaj gratulaj leteroj kaj telegramoj,
transdonitaj al li dum la elsendoj en la
ĉeesto de aplaŭdanta publiko kaj en la
vido de milionoj da okuloj fiksitaj al la
televidaj aparatoj en kaj ekster Nederlando. Dum la fina elsendo oni prezentis
al li ankaŭ la donacon de la UEA-delegito
en Aarle-Rixtel, s-ro Slaats, belegan mansonorilon, faritan en la tiea sonorilfandejo,
kaj inviton el Italujo por unusemajna gastiĝo kun sia edzino. Ĉi tiun, tamen, li ne
povis akcepti pro la altaj kostoj de la
veturo kaj manĝoj.
Siaflanke s-ro Van der Wal diris dankon
al la televido de VARA, kaj en la nomo de
la Nederlanda Centra Komitato Esperantista transdonis al s-ro Eerdmans ekzempleron de la studlibro ,,Tra la labirinto de la
gramatiko", kaj al lia, per ĉiuj decaj ĉarmoj ekipita asistantino f-ino Maud skatolon
da frandaĵoj. Li ankaŭ povis anonci la
unuan propagandan frukton de la elsendoj:
ke unu granda nederlanda gazeto decidis
publikigi kurson de Esperanto!
Ni estas certaj, ke ni povas kaj rajtas
ankaŭ en la nomo de la tuta esperantistaro
esprimi al s-ro Van der Wal koran gratulon
kaj dankon pro lia granda servo al la mondlingva movado, kaj ni volonte plenumas
lian peton, peri lian dankesprimon al ĉiuj,
kiuj en iu ajn maniero montris al li sian
simpation kaj kunvivadon.
Simile, varman dankon ni diras al la
estraro, oficistaro kaj teknika presonaro de
VARA, kaj speciale al s-ro Eerdmans.
Ĉi tiuj elsendoj de la nederlanda televido
kaj ilia unua frukto, la anoncita gazeta
kurso, estas inda enkonduko de la Zamenhofa Jaro en Nederlando! Gi ne restu sen
imito en aliaj landoj!
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Pacedukaj notoj de Prof. D-ro Edmond Privat

SENTO HOMARANA
kamp
maniere efikas kaj
patruj
en siaj
pozitivaj flankoj, <
patrujamo en siaj negativaj flankoj estas nenio pli ol ŝovinismo kaj ne meritas daŭrigon.
La patrujama edukado posedas ilojn sufiĉe simplajn, kiel
ekzemple la nacian himnon kaj la nacian flagon, kiujn
ĉiuj infanoj konas. En mia malgranda federacio de svisaj
respublikoj ni
am de unu jarcento sufiĉe interesan
sperton, ĉar ĝis antaŭ unu jarcento niaj diverslingvaj respublikoj konis kaj arnis nur siajn proprajn kantonajn flagojn kaj ‘himnojn.
Nur malrapide kaj sufiĉe malfacile ili komencis aldoni la
novan centran federaian fiagon apud la alia kaj kanti unu
saman centran himnon post la alia. En ia komenco la konservativuloj timis, ke tiuj centraj federalaj simboloj iel
malutiios ai la antaŭaj, kaj ili ĵaluzis ilin. Nun oni konstatas, ke ne nur la infanoj en la lernejoj, sed la tuta lando
ŝatas vidi ambaŭ flagojn kaj kanti ambaŭ kantojn, la regionan kaj la centran.

1011 <-aral
S-ro Svetomir Budimir, A M de UL el Jugoslavio, vivan ta nuntempe en Lyon (Francujo),
gvidas Esperanto-kurson por kom encantoj en
la Liceo „A m pere” en Lyon. Li ankaŭ fervore
partoprenas en la laboroj de la loka Esp. klubo,
precipe per la organizado de esperantistaj
baloj, kies profitoj servos al specialaj bezonoj
de la movado.
S-ro Borivoj Mihajloviĉ, A M de UL en Panĉevo (Jugoslavio), post partopreno en la seminario en M ajenco kom encis instrui Esperanton
en sia urbo. Lian sukceson montras la fakto,
ke li kom encis kun ses gekursanoj, sed la
nombro baldaŭ kreskis ĝis dudek.
S-ro H. Thien, A M de UL en Amsterdamo
(Nederlando), okaze de la Zamenhofa jaro
kolektas ĉiajn inform ojn pri D-ro Zamenhof,
precipe fotojn. A n kaŭ informojn pri Zamenhofmonumentoj, -stratoj k.t.p. Li esperas ricevi
helpon kaj kunlaboron de multaj samideanoj
kaj volonte sendos demandaron. Lia adreso:
U iterwaardenstraat 12/11, Amsterdam.
D-ro Paul Neergaard, A M de UL en Kopenhago (Danujo), prezidanto de la Internacia
Sem patologia Komitato, ricevis inviton de la
Am erika U niversitato en Beirut (Libano) por
esti tie dum unu jaro profesoro de semteknologio. D-ro N eergaard estas aŭtoro de
multaj sciencaj verkoj, inter kiuj la belaj
libroj en Esperanto: ,,Atakoj kontraŭ ĝardenplantoj” kaj ,,La v iv o de la p lan toj” .
D-ro Pol Denoel, A M de UL en Liege (Belgujo), fervora propagandisto de Esp., gvidas
nuntempe kurson en Lieĝa lernejo. Li estas
aŭtoro de instrumetodo pere de filmo kaj diskoj, kaj ĉiufoje, kiam li povas, li faras propagandan prelegon pri la Zamenhofa lingvo.
Inĝ. Mohamed Youssef E1 Deghedi, A M de
UL en A leksandrio (Egiptujo), estas faranta,
kune kun aliaj agem aj sam ideanoj, gravajn
klopodojn ĉe la registaro kaj en pedagogiaj
rondoj por la reorganizo kaj vastskala funkciigo de la Esperanto-movado en Egiptujo kaj
en la arabaj landoj.
S-ro Arthur Wiltshire, A M de UL en A uckland (Nov-Zelando), kiu en 1954 faris kun sia
edzino ĉirkaŭmondan vojaĝon kaj partoprenis
en Haarlem la Univ. Kongreson kaj la Seminarion, skribas en lastatem pa letero: ,,Nun mi
estas instruanta Esperanton al grupo en nia

a

Mi jam aludis tion en prelego pri federaiismo kaj esprimis la opinion, ke la verda flago kaj la himno ,,La Espero"
povas ludi ĉie similan rolon kaj helpi al la paceduko de la
infanoj, tumante iom de ilia amo al la tuta homaro samtempe kiel al la propra patrujo.
Tion mi konstatis en la faktoj, kiam mi vizitis kun la
tiama urbestro de Milano la lernejojn, kie nia iingvo estis
oficiale instruata, antaŭ la naciista reĝimo. Post kanto de
la nacia himno ia infanoj ekkantis la Esperon ĉe la fino
de la leciono, kaj tiamaniere iii kutimiĝis je du sentoj,
egale necesaj al la socia vivo, la amo al ia patrujo kaj la
amo al la homaro, unu sento tute ne kontraŭa al la alia,
maie, akordiĝanta pli bone kun la patrujamo de la ceteraj
infanoj en la aiiaj landoj.
Car tiuj sentoj estas same sinceraj, ili devas kaj povas
harmondiĝi, kaj la ĵus cititaj spertoj montras la eblecon
de tio. La sentoj kaj la simboloj en tiu ĉi mondo ludas tre
grandan rolon, kaj nia movado tute pravis aldonante tiun
elementon a'l ia mondlingvo mem, kiu estas kompreneble
la piej forta pozitiva elemento por disvastigi senton pri la
tutmondo kaj ankaŭ neniam maigrandigis ies ajn amon al
sia propra nacilingvo. Tial la sperto de nia movado entenas
grandan kuraĝigon al la homaro, eĉ se ĝi estas eta.

P;

Esp.-Societo, sed en la venonta jaro mi ne
povos tion fari, ĉar mi intencas fari kun mia
edzino denove m ondvojaĝon kaj partopreni la
Kongreson en V arsovio. Nia plano estas forlasi
Nov-Zelandon per la nederlanda ŝipo ,,W illem
R uys” en la monato junio.”
S-ino M. Haudebine, A M de UL, internacia

danta kursojn en N ew Delhi. Sia nova adreso
tie estas: ĉe Am bassade de France, 2 Aurangzeb Road, N ew Delhi, India. — Tiuj, kiuj
skribas al ŝi kaj deziras respondon, bonvolu
aldoni por ordinara letero unu, por flugletero
du respondkuponojn.
Dipl. inĝ. Horst Michling, A M de UL en Gottingen (Pŭtterweg 1), Germanujo, estas klopodanta starigi internacian esperantistan studrondon de geodezio kaj esperas ricevi la kunlaboron de multaj samideanoj, kiuj interesiĝas
pri tiu kaj parencaj sciencoj.

D-RO ZAMENHOF MEMORATA EN PORTUGALUJO
Festa bankedo en la naskiĝtago de D-io Ludoviko Zamenhof kunvenigis en la ' Hotel
Internacional" en la portugala ĉefurbo Lisbono kvardekon da fidelaj adeptoj de la
aŭtoro de la mondlingvo. Kelkaj personoj, videblaj en la supra bildo: en la angulo
antaŭ la granda florbukedo sidas s-ino Maria de Deus ANTUNES, reprezentantino de
Universala Ligo por Portugalujo, organizinto de la bankedo, kaj ŝia edzo, la portugala
ĉefdelegito de Universala Esperanto-Asocio. Ce la ĉefa tablo, sub la pendantaj flagoj,
sidas d-ro Adacio Vieira de ARAUJO el Sao Joao da Madeira, d-r'o Eduardo Antonio
PESTANA kun sia edzino, kaj d-ro Jose Bigotte de ALMEIDA, delegito de UEA en Lisbono. — Ci tiu festo estis konsiderata kiel prepara manifestacio por la Zamenhofa Jaro,
dum kiu okazos serio de manifestacioj en la esperantista klubejo en la ,,Madejra Domo".
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Seminario por Ce-metodaj instruistoj
en Varsovio, 29 julio — 1 aŭgusto 1959.
LA ĈE-METODO
Jam de la jaro 1920 s-ro Andreo Ce kaj
centoj da aliaj geinstruistoj gvidadas Esperanto-kursojn laŭ la nun jam fam iĝinta metodo,
de li ellaborita. Fakto estas, ke la Ĉe-metodaj
kursoj ĉie havis kaj ankoraŭ havas tiel grandan sukceson, ke la plej multaj finiĝas kun
pli da lern an to j ol kiom estis en la kom enco.
Kio estas la sekreto de tiu sukceso?
Unu el la principoj de la m etodo estas, ke
frem dlandano donu la kurson. Tio devigas la
instruiston paroli E speranton de la u nua
leciono. Tial li bezonas m u ltajn d em onstraciajn
objektojn, kiuj vivigas la instruadon. En la
unuaj du aŭ tri lecionoj la in stru isto uzas
k elkfoje trad u k an to n , sed poste ĉiuj vortoj
estas klarigataj pere de la jam in stru itaj
vortoj.
V erdire la kurslecionoj ne estas lern ejaj
lecionoj laŭ la ĝ en erala signifo de la vorto,
sed ili estas agrablaj konversacioj kun la
lern an to j. La instruisto faras dem andojn kaj
la lernantoj respondas liore. Tio h av as la
g randan avantaĝon, ke ankaŭ la lern an to j
jam tuj de la kom enco uzas la novan lingvon,
kaj k e en la kurso povas p arto p ren i grandnom bra lern an taro . Tre g rav a postulo estas,
ke ĉiuj lern an to j fervore respondu. S-ro Ĉe
certigis tion per siaj spritaj dem andoj, kiuj
vekas grandan atenton kaj k reas bonhum oran
sferon.
Lernolibro ne estas uzata. La gram atiko
estas d em onstrata p er ekzem ploj, tiel ke la
lern an to j ne bezonas lerni la oficialajn nom ojn
de la gram atikaj elem entoj. Ĉi tio povos
okazi en la d aŭriga kurso, en kiu oni ankaŭ
uzas lernolibron. La spertoj m ontris, ke la

RIDU DUM
p n ra s

instruisto daŭre tenas la aten to n de siaj lernantoj, kaj ke neniu post k elkaj lecionoj
forlasas la kurson.
La tu ta kurso daŭras 40 horojn, k iu jn oni
povas dividi laŭvole. La m etodo baziĝas ĉefe
sur la principo paroligi la lernantojn, tiel ke
ili post la finiĝo de la kurso povu fari simplan
konversacion. G uste tio tre entuziasmigas ilin,
kaj instigas ilin sekvi ankaŭ d aŭrigan kurson
por perfektiĝi en la lingvo.

LA SEMINARIO
La sem inario, gvidota de s-ro A n d reo Ce
mem, okazos dum 4 tagoj (29—31 julio kaj 1
aŭgusto) en am fiteatra salono de la Kongresejo (Palaco de K ulturo ka j Scienco) en V arsovio. La lecionhoroj en la unuaj tri tagoj:
9,30— 13,00, 15,30— 18,00 kaj 20,00—22,00; en
la k v a ra tago, sabate: 9,30— 13,00 k aj 15,30—
18,00, ĉiam kun paŭzo en la mezo.
La aliĝon oni sendu al: In tern acia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, Den H aag, Nederlando.
La ko tizo de la sem inario, kun atesto pri
partopreno, estas 43 stelo j aŭ 3 dolaroj aŭ
72 zlotoj. — A liĝantoj loĝantaj en la okcidentaj landoj pagu la kotizon rek te al la Internacia E speranto-Instituto en H ago (poŝtkonto
162626), aŭ p ere de la landaj rep rezen tan to j
de U niversala Ligo. — E1 Polujo kaj aliaj
popoldem okratiaj landoj oni pagu al la Kongresa O ficejo en V arsovio 72 zlotojn aŭ
egalvaloron.
Oni aliĝu kiel eble plej baldaŭ, por havi
frue certecon pri la okazigo de la sem inario,
ĉar ĝi povos efektiviĝi nur, se aliĝos sufiĉa
nom bro de p arto p ren o n to j.
JU LIA ISBRUCKER.

i^ ffi

^ i tia n ^
tin p r u ^ a s 9
k e ^ ia s c i a
E s p c r a n ta
c s ta s b a n a .

#zOn/ min riproĉos pri tio!!"

La titolo de la libro estas: "TRI HOMOJ EN BOATO", verk ita de Jerome K. Jerome. Gi estas adm irinda trad u k o de "Three
Men in a Boat”. N i estas certaj, ke neniu povos resti malgaja
post la tralego.
Sendu la m onon por poŝtm andato, b ankĉeko aŭ UL-steloj al
adreso: CARWESTER Ltd., Grange Road, BUCKFAST (Devon),
Anglujo.
N ed erlan d an o j povas pagi 6 guldenojn al nia nederlanda poŝtkonto: n-ro 1.45768 de C arw ester Ltd., Buckfast.

Grange Road, BUCKFAST (Devon), Anglujo
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Danlando.
La in tern aciaj feriaj E speranto-kursoj en
la In tern acia A ltlern ejo de H elsingor
okazos de 25 julio ĝis 1 aŭgusto. Kursoj:
P rep ara por Ĉ e-m etodaj geinstruistoj,
K onversacia, kaj D aŭriga.
V enu por lerni k aj por ĝui belegan
sem ajnon kun gesam ideanoj el 10— 12
diversaj landoj.
P rospekto senpage h av eb la ĉe: S-ro L.
FRIIS, In g em a n n svej 9, A A B Y H O J, Danlando.

IT A L A

R A D IO

La stacio ROMA de la Itala Radio elsendas
en E speranto ĉiusem ajne trifoje: m arde, mertcrede kaj vendrede, de la horo 18,55 ĝis 19,10
laŭ m ezeŭropa tem po sur la mallongaj ondoj
de 30.90, 41.24 kaj 50.34 metroj.
3. — T ra la literatu ro .
4. — K uriero de E speranto.
6. — G randaj sanktuloj: S ankta Tomaso el
A quino.
10. — Homoj de la Itala Releviĝo: Giuseppe
M azzini.
11. — K uriero de E speranto.
13. — L eterkesto kaj bibliografio.
17. — Italaj kanzonoj en Esperanto.
18. — K uriero de E speranto.
20. — N ovaĵoj el Italujo.
24. — Italaj v erk isto j: G abriele d'Annunzio.
25. — K uriero de E speranto.
27. — Florenco, la urbo de la 30-a Itala Kongreso de E speranto.
31. — Eŭropa K om una M erkato kaj Esperanto.
Prelegantoj: s-ro Luigi M innaja kaj prof.
d-ro V incenzo M usella. — F akestro: s-ro Luigi
M innaja. — A dreso: Radio Roma, EsperantoFako, C asella p o sta le 320, Roma (Italujo).

Koordinitaj Esperanto-Kursoj.

LERNAS!

Ci tiun ridigan libron m
volonte sendos al vi post la
pago de 24 steloj aŭ egalvaloro. Uzu ĉi tiun treege
fav o ran okazon por ekzercadi vian E sperantan lingvon en agrabla kaj malmulte k o sta m aniero!

H E L S IN GOR

Dum la v in tra sem estro 1958/59 denove funkcias la ,,koordinitaj
ku rso j" de E speranto sub la d irek tad o de s-ino Tina Peter-Rŭtschi
(B lŭm lisalpstrasse 27, Zŭrich 6, Svislando). K ursoj okazas en la sekv an taj landoj:
AU STRIO . — 1) V olkshochschule Brigittenau,- instruisto: s-ro Hugo
K rause, R affaelgasse 13, W ien XX. — 2) V olkshochschule Salzburg,instruisto: s-ro Franz Fotinger, Rathaus, Salzburg.
BELGUJO. — F-ino S. O bozinsky, 364 av en u e Brugmann, Bruxelles.
BRITUJO. — K oordinitaj Esperanto-Kursoj, B rita centro: S-ro John
H artley, 41 Linden Road, M anchester 19. — E speranto Class, Intern atio n al Club; in stru isto : s-ro Jo h n H artley , G eorge Street, Manchester.
D ANU JO . — S-ro E jnaar H ansen, in stru isto , H esselogade 20, Kobenh av n 0 .
FIN N LAN D O . — K oordinitaj E speranto-K ursoj, F innlanda centro: S-ro
K aarlo Jokinen, T odlontullinkatu 7 A 2, H elsinki. — 1) Helsingin
Tyovaenopisto; instruisto: s-ro K aarlo Jokinen; H elsin g in k atu 26, Helsinki. — 2) M ikkelin Kansalaisopisto,- instruisto: mag. Lyyli Heinanen,
Hallituskatu 13 B 22, M ikkeli. — 3) Tampereen T yovaenopisto; instruisto: s-ro H erm an N oponen, Hameenpuisto 31 B 18, Tam pere. — 4)
K uopion Kansalasopisto; instruisto: s-ino R uotsalainen, Dir. V. Ruotsalainen, OTK, K irkkokatu 1, Kuopio. — 5) A u ralan Vapaaopisto,- instruisto: orgenisto P. R iihivaara, A n in k aisten 1 E, Turku.
FRANCU JO . — 1) A ssociation Philotechnique; in stru isto : s-ro J. J.
R ousseau, 64 av enue de C hatillon, P aris 14. — 2) U niversite Populaire
de Rosny-sous-Bois; M airie de Rosny, R osny-sous-B ois/Paris.
G ERM ANUJO. — 1) S taatlich e Abend-Handels-Fremdsprachenschule
der F reien H an sastad t H am burg; K o ordinierte E speranto-K urse; instruisto: s-ro K arl H einz Flem m ing, Bdckmannstrasse 35, Ham burg. —
2) V olkshochschule O tto Suhr, B erlin-N eukolln.
ITALU JO . — 1) U niversita P opolare R om ana; in stru isto : s-ro Ermanno
Filippi; Piazza del Collegio Rom ano (Locali G innasio Liceo 2 Visconti), Roma. — 2) Prof. d-ro Dino Fabris, V ia Borgo Bassano 5,
Cittadella (Padova).
SV ISLA N D O . — 1) V olkshochschule Bern; instruisto: s-ino d-ro H. Baur,
M ŭhlemattstrasse 55, Bern. — 2) V olkshochschule des Kant. Zŭrich;
instruisto: s-ro W ern er Laederach, F rau m ŭ n sterstrasse 27, Zŭrich 1.

POTENCAJ VORTOJ
John R . Sinclair
Kiam la malnovaj nobelaj familioj regis la eŭropan scenejon,
ili metis en siajn blazonojn certajn motojn, kiuj indikis mallonge
la antaŭajn familiajn heroaĵojn kaj ankaŭ ilian rigardon al
estonta gloro. Ci tiuj motoj estis kompreneble treege idealistaj,
sed se la koncernaj familioj atentis ilin, ili donis inspiron al la
familia konscio kaj instigon al nobleco. Inspirado kaj intuicio
povas esti bazitaj sur krea imago, se oni uzas tiujn por konstrui
ponton inter la nunaj faktoj kaj estontaj eblecoj. Estas bone,
kelkfoje dediĉi kelkajn momentojn al iu revo pri la tipo de moto,
kiu povas inspiri la grandpotencajn blokojn aŭ la familiojn de
landoj, kiuj nuntempe renkontiĝas sur la eŭropa tereno. Kaj
tiamaniere kristaligi en vortojn la idealon de la eŭropa estonteco,
kiu moto povos esti skribata sur la standardon, ĉirkaŭ kiu la
homoj, laborante por la plibonigo de la internaciaj rilatoj, povos
kolektiĝi en pensoj kaj agoj.
La tri grandpotencoj, Usono, la Sovjetunio kaj Britujo, havas
ĉiuj intimajn rilatojn kun la nuna Eŭropo, ne nur pro politikaj
ligoj, sed ankaŭ per ligoj de sango. Ciuj okupas sin per siaj
propraj rimedoj pri eksperimentoj, kiuj celas la unuigon de
popoloj, devenaj de eŭropa origino. Tial ni nun volas serĉi la
vortojn de la motoj, kiuj kvalifikos la specialan kontribuon, kiun
povas fari ĉi tiuj tri mondpotencoj al la tutmonda homa familio.
„M i servas .
La britaj klopodoj por trovi praktikan solvon por internacia
unueco, estas enkorpigitaj en la Brita Ŝtatligo. Unu el la faktoroj,
kiuj ligas la ŝtatojn, estas la magia efekto de la brita monarkio,
fakte la moto de la reĝa familio: „M i servas", kiu estas simbolo
de la idealo de la vivmaniero en la ŝtatligo. La membroj-landoj
sufiĉe klare komprenis, ke kooperativa interdependeco devas
superregi iliajn komunajn aktivecojn. Kvankam ekzistas diferencoj, ili pli kaj pli komprenas, ke servante unu la alian ili konstruas
fratan ligon kaj ebligas senpartian registaron.
Se Britujo povus apliki la saman principon de praktika servado
en siaj rilatoj kun siaj eŭropaj kuzoj, ĝi certe demonstracius
efikan filozofion por internacia vivo, kiu povus esti ekzemplo por
tutmonda komuno pri justa kaj laŭleĝa interrilatado.
Kiel multe Usono kaj la Sovjetunio povus aldoni al pli justa
kaj vere civilizita mondo? Se la ideo de la Uno por formi unu
mondon, en kiu la tuta homaro povos lerni iom pli pri la vera
naturo kaj signifo de la universo, en kiu ekzistas nia planedo, efektiviĝos, tiel ke ne ekzistos plu la ebleco de internaciaj konfliktoj,
ĉiuj mondpotencoj devos akcepti tian solvon. Evidente ne sufiĉas
daŭrigi sur la malnovaj vojoj kaj esperi, ke ĉio finiĝos bone.

„Mi lumigas la vojon”.
Usono donis al la mondo mirigajn demonstraciojn pri tio, kiel
popoloj de plej diversaj naciaj kaj kulturaj devenoj povas
asimiliĝi kaj konstrui amikajn rilatojn inter si kun la celo establi
novan patrujon. En tiu lando oni ellaboras eksperimenton pri
justaj homaj interrilatoj, malgraŭ tio, ke kelkfoje la alta koncepto
de amerika libereco tempe paliĝas. La vera lumo de Ameriko
brilas ĉefe ne en la oro, sed pli en la familia fajrujo, estrata de
patrino Libereco. Donante la spiritan brulaĵon por hejti ĉi tiun
fajrujon kaj disponigante ĝin al kiel eble plej granda parto de
la mondo, Usono, kies prapatroj produktis la Deklaracion de
Sendependeco, povus gvidi la klopodojn, atingi harmoniajn internaciajn homajn rilatojn, kiel gardanto de la Dekiaracio pri la
Homaj Rajtoj, dirante laŭte: „M i lumigas la vo jo n ” .
„Mi ligas du vojojn”.
Multaj okcidentanoj rigardas al la Sovjetunio kun iom da
suspekto kai faras al si la saman demandon, kiun oni trovas en
la biblio: „Cu io bona povas veni el Nazareto?" Estas interese,
ke same kiel la malnova Palestino, nun Rusujo estas kvazaŭ ponto
inter oriento kaj okcidento, inter Eŭropo kaj grandaj partoj de
Azio. Tial ĝi neeviteble ludos gravan rolon en la estonteco de la
oriento; ĝi havas vojojn, per kiuj ĝi povos fari tion. La grandega
puŝo, kiun donas Rusujo al la teknika edukado de sia junularo,
nun tiel observata de Okcident-Eŭropo kaj Ameriko, celas fari
Rusujon valora por la Oriento; Rusujo klopodas fariĝi utila por
la Oriento. Gi faras tion per konkretaj rezultatoj, sed en la daŭro
de la tempo la naturaj tajdoj de intema psikologia reakcio povos
kaŭzi, ke la profunde enradikiĝintaj religiaj sentoj de la rusa

nacio postulos harmonian esprimon de tiuj sentoj. En la rusa
psiko estas kunnaskiĝinta mistiko, kiu igis la grandan verkiston
Dostojevski konstati, ke lia lando devos porti al la mondo la
spiriton de la rusa Kristo. Dum la lastaj jardekoj oni provis
kanaligi tiun impulson en revojn pri mondsuperrego per komunismo, kiel diktis ĝin la Kremlo. Povas esti, ke se Rusujo ludos ĉiam
pli grandan rolon en la vivo de la orienta hemisfero, la Oriento
el sia propra mistika vidpunkto vekos la spiritan animon de
Rusujo, kiu tiam povos evolui pli forte kaj metode kaŭze de la
nova, scienca edukado de la rusa popolo.
Se la supraj supozoj havas iom da vero en si, ni povas diri, ke
Rusujo havas du taskojn por fari pontojn: la unuan en la sfero
de sia propra nacia spirito, inter la abstraktaj kaj konkretaj partoj
de sia naturo, kaj la alian inter la du hemisferoj. Se la Sovjetunio
povos harmoniigi tiujn du punktojn kaj lasi ilin konstrue kunagi,
tiam ĝi estos kapabla doni akcepteblan kontribuon al la estonta
mond-edukado. Ni donu al tiu lando la moton: „M i ligas du
vojojn".
En nia imago ni do alvenis al tri motoj: „M i servas" — per
ĝusta gvidado kaj kooperativa administrado; „M i lumigas la
vojon", — al harmoniaj rilatoj; „M i ligas du vojojn", — kaj helpas
la mondon ekkoni sin mem. Evidente la valoro de ĉi tiuj tri frazoj
kuŝas en la ideoj malantaŭ ili; ili do estas tre subjektivaj, sed
ili tamen povas esti tre potencaj. Imago devenanta de vera vizio
povas konduki ĝian posedanton al laboro por la reala, krea
efektivigo. Tiam la moto, kiu esprimas la vizion, fariĝos batalkrio
en la batalo por pli hela kaj abunda vivo.
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Esperanto-kurso en granda nederlanda anoncgazeto. —
1387 La anoncgazeto ,,Posthoorn”, aperanta ĉiusemajne en
Hago (Nederlando) en 207,000 ekzempleroj, kaj senpage disportata
al ĉiu loĝejo en Hago kaj ĉirkaŭaĵo, komencis publikigi kurson
de Esperanto.
(La kurson redaktas s-ro H. Kervers, AM de UL,
estrarano de la loka sekcio de L.E.E.N.
La adreso de la red.
kaj adm. de „Posthoorn": Riviervismarkt 2, Den Haag.)
Esperanto en la nederlanda televido.
En
la
televida
1388 demandludo, regule elsendata en la programo de la
nederlanda laborista radio-asocio V .A .R .A ., en la monatoj nov.,
dec. kaj januaro unu el la konkursantoj, s-ro Bas van der Wal el
Rotterdam, partroprenis kun la temo ,,Esperanto''.
(Je la
plejmulto de la tre malfacilaj demandoj s-ro Van der Wal donis
bonan respondon, sed ne sukcesis atingi la plej altan premion.
La interesajn elsendojn sekvis ĉ. du milionoj da personoj.)
La
aŭstria
radio
pri
la
aŭtoro
de
Esperanto.
La
radio1389
I
I
stacio de la aŭstria ĉefurbo Vieno la 15-an de decembro
dediĉis elsendon al la vivo kaj verko de D-ro L. Zamenhof, aŭtoro
de Esperanto, en sia rubriko ,,Malgranda kalendaro” .
Nova
plano
de
Romo
kun
Esperanto-teksto.
La
gra1390 fika entrepreno ,,Stabilimento Aristide Staderini” en
Romo (Via Baccina 45) ĵus eldonis tute novan planon de la
Eterna Urbo. La grandformata (69 X 97 cm) kaj en pluraj koloroj
presita plano montras centon de la plej gravaj monumentoj en
arta desegno, donas liston de ĉ. 4000 stratnomoj kaj indikas ĉ.
500 preĝejojn en diversaj koloroj. La tekstoj sur la kovrilo estas
presitaj en la lingvoj itala, franca, angla, germana, hispana kaj
Esperanto.
(La prezo de la plano estas 6 steloj, ĉe mendo de
min. 100 ekz-oj po 3 steloj.)
1391 Pollanda turisma informilo en Esperanto. — La pollanda
Komitato por Turismo kaj la Pola Vojaĝoficejo ,,Orbis”
ĵus eldonis en Esperanto lukse presitan ilustritan broŝuron sub la
titolo „Turismaj Informoj el Pollando” . Ĝi donas ampleksan
informadon en vortoj kaj bildoj pri la turismo kaj pri ĉiaj vidindaĵoj en la lando.
(La bela eldonaĵo estas senpage sendata al
,,OrbiS", Bracka 16, Warszawa, Polujo, aŭ:
Nowv Swiat 27. Warszawa. Poluio.)
Esperanto-gvidiibro
pri
Varsovio.
La
Pola
Turisma
1392 Oficejo ĵus eldonis en la lingvo Esperanto belan, kolorpresitan gvidlibreton pri la pola ĉefurbo Varsovio, kun multaj
bildoj kaj informa tekstaro. La apero de la libreto estas en kunligo kun la 44-a Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazos
en Varsovio dum la monato aŭgusto nunjara. — (La gvidlibro
estas senpage ricevebla en la Pola Vojaĝoficejo „Orbis" en ĉiuj
landoj.)
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La Lernolibro de la Vivo
KVARA LECIONO
Vi verŝajne respondos je tio, kion mi ĝis nun diris:
Nun multo estas jam pli klara al mi. Ĉiam, kiam mi kiel
homo volas ion eldevigi de la vivo, mi inteme estas konvinkita, ke okazos la kontraŭo de tio, kion mi deziras. Ĉio
ne-dezirata en mia vivo estas do kaŭzita de mia malĝusta
vivkoncepto. Plue, mi nun scias, ke ĉio, kion mi deziras,
estas mia rajto kaj destino, ke miaj deziroj estas la volo
de la Vivforto, kiu veriĝas memstare, se mi almenaŭ ne
malhelpas tion per mia malĝusta vivkoncepto. Tion mi nun
komprenas. Sed kiel mi nun devos konduti en la praktika
vivo, por ke en la estonteco ĉio glate iru?
Denove bone konsciiĝu pri tio, ke ĉio, kio okazas, estas
antaŭdestinita. Ĉio okazas laŭ neŝanĝeblaj, e-ternaj leĝoj.
Ekzemple la astronomoj povas kun matematika precizieco
elkalkuli, en kiom da jaroj iu astro denove alproksimiĝos
al difinita punkto. E1 la serno de certa frukto povas kreski
nur samspeca frukto. La rivero neniam povas flui pli alten
ol sia fonto. Ĉio okazas laŭ difinitaj leĝoj, kiuj neniam
povas esti malobeataj.
Figure parolante oni povas diri: la Vivforto, kiu ĉion
kreas, fiksis difinitan planon, laŭ kiu ĝi kreadas neŝanĝeble tra la etemeco.
Ĉar ankaŭ la homo apartenas al ĉi tiu grandioza plano de
la kreado, ankaŭ lia vivo estas antaŭdestinita. Cio, kion la
homo spertas, ĉu nun, ĉu morgaŭ aŭ iam ajn, estas fiksita
jam de la prakomenco.
Post iom da pripensado vi diros: Se mi akceptos tion,
tiam ĉiuj miaj zorgoj, mia volo por ion eviti aŭ plibonigi,
estas sensencaj. Se en mia vivo ĉio estas antaŭdestinita,
estas simple malsaĝe ion voli. Do ankaŭ miaj malsanoj,
malsukcesoj kaj akcidentoj estas antaŭdestinrtaj. Mi tute
ne estas respondeca pri tio, ĉar mi ja nenion povas ŝanĝi
en tio. Restas do nenio alia por mi, ol lasi la sorton libere
iri kaj plene rezigni de la komenco, kio ajn okazos, ĉar ĉio,
kio okazos al mi, estas jam antaŭe fiksita. Se mi prave
komprenis tion, ĉu tiam de nun en la mezuro, laŭ kiu mi
rekonos la leĝon de la antaŭdestino kaj sekve ne plu batalos kontraŭ la sorto, ĉiuj miaj deziroj plenumiĝos de si
mem?
Kiel ajn strange tio povas soni en la unua momento, —
tarnen tio estas la vero.
Cio estas antaŭdestinita kaj ĉio evoluas daŭre. Ankaŭ ni,
homoj, devas iri ĉi tiun vojon de la evoluo. Evoluo signifas
daŭran kreskon al pli alta sciado, al pli perfekta kaj pli
bona vivo. Sed oni ne povas ekkompreni eraron sen suferoj. Pro tio la homoj havas malsanojn, malsukcesojn kaj
akcidentojn. ĉiu malsano, ĉiu malsukceso, entute ĉiu malfeliĉo estas ĉiarn ponto al nova evoluo, al nova sciado.
Ni do devas nin adapti al ĉio, kio ajn okazos, ĉar ĉio
estas kun saĝa antaŭvido fiksita.
Sed en la momento, kiam la homo plene komprenas ĉi tiun
grandiozan veron, liaj suferoj ĉesas; li ne plu kontraŭbatalas
ilin per sia propra volo, kaj tiel lasas liberan vojon al la plenumiĝo de la deziroj.

Kiel la inĝeniero en la materia mondo eksplodigas montojn, konstruante tunelojn por doni al la homoj novajn
vojojn, tiel ankaŭ la el suferoj akirita sciado forigas per
sia eksploda forto ĉiujn obstaklojn, kiuj malhelpis nin vidi
la vivon tia, kia ĝi en la vero estas.
Per homa genio la nevidebla atomo en la laboratorio
estas dissplitata, elektronoj estas disĵetataj en la mondspacon — el unu formo ekestas alia.
Sammaniere veraĵoj efikas al la animoj de la homoj —
ili forigas ĉiujn malbonajn ecojn de la homo kaj ŝanĝas
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lian animon: nova homo estiĝas — pli libera, pli bona
homo.
Tiel estas granda eraro, se ia homoj pensas, ke ili havas liberan volon kaj povas ĉion atingi, kion ajn ili volas atingi. Cio
estas antaŭdestinita kaj neniu povas ŝanĝi tion. Ne la homo
volas, sed la homo estas devigita esti tio, kion la Vivforto volas
kun li kaj per li. La homo estas nur manifestajo de tiu parto de
la Vivforto, kiu kreas lin.

Nur pro sia vekiĝinta koncepto la homo fariĝas konscia,
ke li vivas kaj ekzistas. Antaŭe li vegetis same kiel aliaj
vivantaj estaĵoj, dum la volo de la Vivforto devigis lin
ekzisti, fariĝi kaj agi. La sama okazas ankaŭ nun, tamen ne
plu senkonscie, sed konscie.
Kiam li tion komprenas, la volo de la Vivforto venas en
la konscion kiel deziro. Same kiel antaŭe nekonscie, nun
la deziroj en la homo kondukas konscie al plenumiĝo. Kaj
samtempe la plenumo de liaj deziroj kaŭzas lian kontentecon kaj lian feliĉon. Tial la homo celas serioze al la
plenumo de ĉiuj siaj deziroj.
Tiel longe, ke li estas konvinkita, ke tio okazos, ĉio estas
en plena ordo. En tiu kazo li lasas la plenumon de siaj
deziroj al la Vivforto, kiu per li kaj ekster li kreas la
deziratan.
Sed se la homo iel ajn venas al la konvinko, ke liaj deziroj ne
plenumiĝos, tiam lia volo vekiĝas kaj samtempe la maltrankvileco, zorgoj kaj timo — la homo klopodas nun atingi la deziratan per sia propra volforto, kaj pro la leĝo, kiu kaŭzas la
kontraŭon de tio, al kio li celas, okazas ĝuste la kontraŭo de
liaj deziroj.

Pro sia nescio, kiu naskas en li falsan vivkoncepton, la
homo akiras la konvinkon, ke povas okazi io nedezirata,
kaj tio decide influas lian vivon.
Pro la konsciiĝo de la estado kaj pro la ŝajne memstaraj
pensado kaj agado, naskiĝas en la homo la sento de soleco,
de forlasiteco kaj do de respondeco pri sia vivo. La homo
kredas sin disigita de la Vivforto, kiu kreis lin kaj opinias,
ke li nun per propraj fortoj devas zorgi pri sia vivo. La
daŭra influo de la Vivforto ne estas videbla per la materia
okulo. Neniu el la materiaj sensoj atestas rekte pri la
daŭra ĉeesto de la Vivforto.
Ĉar la homo akceptas siajn sensojn kieŭ realajn, li venis
al la konkludo, ke la Vivforto, kiu kreis lin, ne plu havas
influon sur lian vivon. La homo kredas, ke la Vivforto tute
ne okupas sin pri lia vivo kaj tial la homo devos zorgi
pri sia sorto per propraj fortoj.
Ci tiu falsa vivkoncepto fariĝas realaĵo kaj rabas de la
homo ĉiun helpon de la Vivforto.
La horno klopodas nun per propra volforto atingi tion,
kion estus doninta al li la Vivforto, se li estus rekoninta
sian nedisigeblan unuecon kun la Vivforto kaj la neŝanĝeblan leĝon de la antaŭdestino, kaj sekve de tio estus
konfidinta sian vivon al tiu Vivforto. Kvankam la homo
pro tiu nescio ne estas kulpa, tamen tiu malfido en la Vivforto estas severe punata, ĉar la kontraŭo de liaj deziroj
veriĝas. Sed sen tiaj amaraj spertoj, pli alta evoluo ne
estus ebla, kaj ni neniam ekkonus iun veron.
Estas la volo de la Vivforto, ke la horno vivas. E1 tio
siekvas, ke dependas de la volo de la Vivforto ankaŭ, kiel
la homo vivas. Ci tiun volon la Vivforto konigas al la
homo per la deziro. Por ke la dezirata povu efektiviĝi, la
homo ne rajtas malfidi la Vivforton per zorgoj pri sia
estonteco kaj per propraj fortoj voli solvi siajn problemojn, sed li devas fidi la Vivforton kaj lasi al la Vivforto
la zorgon por ĉio en sia vivo.
La ŝlosilo al tiu fido troviĝas en la rekono de la antaŭdestino

de nia vivo. Nur tiam, kiam la homo komprenis, ke li absolute
nenion povas ŝanĝi en sia vivo, ke ĉiuj liaj pensoj kaj agoj, jes,
ĉio en sia vivo estas jam antaŭdestinita, kaj ke la Vivtorto,
ĉiopova kaj ĉioscia, neniam faros al si mem kaj al la homo ion
malbonan, nur tiam lia volo mortas kaj kun ĝi la timo, maltrankvileco, zorgoj, malkontenteco, malfido, espero, atendo, envio, malĝojo, obstineco, kolero, malamo, k.t.p. Subite la homo fariĝas
senlime trankvila, akceptas serene sian postan sorton, ne enmiksante sin, vivas nur en la nuno kaj faras nur tion, al kio la
Vivforto kondukas lin.

jam fiksita en plej bona senco en la eterneco. Tial niaj
deziroj plenumiĝas nur tiam, kiam ni fidas la Vivforton
kaj do la estontecon.

Oni skribis pri la memfido nekalkuleblajn Hibrojn. Laŭ
tiuj libroj la memfido povas movi montojn kaj la kredo en
si mem devas esti la mezuriio por ĉiaj eblecoj. E1 tio oni
tamen ne saĝiĝas. Fidi ja signifas lasi sin blinde gvidi, alivorte, lasi al alia persono la plenumon de iu ajn deziro.
Fido do signifas, ke oni nenion devas fari mem, kaj lasi,
ke alia forto reguligu ĉion laŭ sia propra bontrovo. Sed
k'ie'1 iu ihomo povas fidi sin mem, ke li ion faros, se li
tamen, havante la ĝustan fidon, nenion rajtas fari mem kaj
lasi la reguligon de siaj problemoj al iu alia?
La vorto „memfido" devas esti anstataŭigata per la vortoj
„fido al la Vivforto” , kaj tiam ĉio fariĝas tuj klara al ni.
Oni povas ion konfidi nur al alia, kaj tiu alia povas esti
sole la Vivforto, ĉar ĝi estas la kaŭzo de ĉiu estado kaj
fariĝo. Sed por ke oni povu fidi, oni iamaniere devas akiri
la inteman certecon, ke la Forto, al kiu oni blinde konfidas ion, povos kontentige solvi kaj efektive solvos ĉion.
Sed, kiel mi jam antaŭe diris, la homo akiras ĉi tiun internan certecon ĉu per sugesto ĉu per la scio de la vero, kaj
la veron oni ekkonas per la rekono de la vivleĝoj. En la
mezuro, laŭ kiu la homo estas konscia, ke ĉio, kio okazas,
estas regata de spiritaj leĝoj, li ankaŭ komprenas ilian harmonian, dezirplenuman efikon, kaj tial li fariĝas kapabla
ĉiam elŝalti sian propran, homan volon kaj plenfide lasi
ĉion al pli altaj Fortoj.
Dum unu sugesto povas esti neniigata de alia, la scio de
la vero daŭras eteme, kaj nenio povas neniigi ĝin; male,
tiu scio fariĝos ĉiam pli perfekta.

La absoluta fido esprimas sin en plena indiferenteco pri la
estonteco, en perfekta anima ekvilibro kaj interna trankvileco.
ĉe absoluta fido silentas la homa volo, ĉar li interne scias, ke
ĉio, kion li deziras, fine efektiviĝos. La videbla sekvo de absoluta fido estas perfekta trankvileco en ĉiuj vivcirkonstancoj.

Nur la scio, ke la Vivforto plenumas mem ĉiujn dezirojn de
la homo, kaŭzas, ke li daŭre spertos la dezirplenuman potencon
de la Vivforto kaj ke li ne plu estas memrespondeca pri sia
efemera vivo. Laŭ la grado de tiu scio li estos liberigita, t.e. ke
malsanoj, akcidentoj, malsukcesoj, k.t.p. malaperos el lia vivo.

Ni konstatas el tio, ke ni ne estas kulpaj pri niaj malsanoj, maisukcesoj kaj akcidentoj, sed ke ni devis trapasi
ilin por lemi tiun grandan veron, kiu garantias la plenumon de niaj deziroj.

Konscie kaj senrezerve fidi la Vivforton signifas, ke oni
neniam povas atingi bonan rezultaton, se oni volas devigi la
sorton plenumi niajn dezirojn, sed ke oni vole aŭ nevole ĉion
devas lasi al la sorto mem. Cio, kio okazas, estas antaŭe saĝe
kaj bone decidita, kaj ĉiam servas por pliperfektigi kaj bonigi
nian vivon — kaj ĉi tiu scio kaj la el ĝi rezultanta spirita sinteno zorgas, ke de nun anstataŭ malfeliĉo, manko kaj senespero
efektiviĝas tio, kion ni deziras.

La praktika utilo de ĉi tiu scio troviĝas en la konscia,
sed blinda fido je la harmonia kaj saĝe pripensita funkcio
de la Vivforto. Fidi la Vivforton signifas, lasi al la Vivforto la plenumon de ĉiuj niaj deziroj. Fidi blinde la Vivforton signifas, ne plu zorgi mem por sia vivo, sed ĉiujn
zorgojn transdoni al la Vivforto. Blinde fidi la Vivforton
signifas, ne plu agi en sia propra nomo, sed en tiu de la
Vivforto.
Ciu tago zorgas por si mem, se ni ne faras mem la zorgojn. Sed se la homo faras al si zorgojn, tiam li malfidas
la Vivforton kaj li ricevos sian punon laŭ la leĝo de la
Vivforto — do ĝuste tio, kion li vOlis eviti, okazos.
Fido estas la kontraŭo de ĉiu homa volado kaj zorgado.
Fidi signifas rekoni, ke pli alta forto direktas nian sorton,
kaj ke ĉio, kion ni spertas kaj spertos en nia vivo, estas

Eĉ la plej malgranda dubo, la plej malgranda malfido kaj la
plej malgranda zorgo kaj plej malforta volo mem direkti nian
sorton, malhelpas la plenumon de niaj deziroj.
oeu um n e puvdb e iu e v ig i iiun mteman scion —*j

ĝi venas ciam
ĉiam oe
de si mem kaj gi
ĝi estas ĉiam en
prenon; gi
formo kaj efiko adaptita al la evolua ŝtupo de la koncema
homo.

Homo
estas senlime trankvila, li
similas al roko en muĝanta maro, nenio povas ĝeni lian,
por aliaj personoj nekompreneblan, trankvilecon, ĉar li
interne tute certe scias, ke ĉio, kion li deziras, efektiviĝos.
Li konas la leĝojn de la vivo kaj scias certe, ke baldaŭ
aŭ poste venos
momento, kiu alportos al li tion, kion
li deziras. Tio kaŭzas lian trankvilecon kaj ekvilibron
(Sekvos la kvina leciono.)
rilate al la vivo.

Nova Esperanto-kurso en Hindujo.
Bikŝuo Anuruddha Stahvira, prezidanto de la Budhana Ligo Esperantista, nuntempe estas laboranta en la Hindologia Instituto de Hoshiarpur
(Penĝabo), tre fama en Hindujo kaj ĉe la orientalistaj medioj. Li
okupiĝas pri la eksterlandaj rilatoj kaj intencas enkonduki Esperanton
en la filozofiajn kaj religiajn eldonaĵojn de la Instituto, kiuj regule
aperas en la hindilingvo. Li ĵus sukcesis malfermi Esperanto-kurson
por sep eminentaj sanskritofakuloj. Ni kore gratulas al nia fervora
samideano kaj ni petas niajn legantojn, ke ili grandnombre sendu
poŝtkarton, por komplimenti kaj kuraĝigi lin kaj liajn lernantojn. Jen
la adreso: Bikŝuo A N U R U D D H A ST A H V IR A , V. V. Research Institute,
P. O. Sadhu Ashram, Hoshiarpur (Puniab), India.

Jubileo en Cehoslovakio.
La Esperanto-Rondeto ĉe la okjara mezlernejo en la urbo Priboi
(Ceĥoslovakio) en ĉi tiu jaro festas la dekjaran jubileon de sia
ekzistado. Okaze de nia jubileo ni petas ĉiujn instruistojn kaj agemajn
esperantistojn, ke ili bonvolu sendi saluton al la direkcio de nia lernejo, je adreso: Okjara mezlernejo, Pribor, Ĉeĥoslovakio. Nia mezlernejo apartenas al la maloftaj lernejoj, kie oni povas festi tian okazon.
La saluton oni sendu per ilustrita poŝtkarto, ĉar ni intencas aranĝi
ekspozicion fine de la monato junio.
En la nomo de la Esperanto-Rondeto salutas: %
Antonin SATTEK
instruisto, gvidanto de la Esp.-Rondeto.

Internacia studrondo por geodezio.
Dipl. inĝ. Horst Michling, urba termezura konsilanto kaj UEA-delegito
(Pŭtterweg 1, Gottingen, Germanujo), sendis al pluraj samfakuloj alvokon, kiu celas funkciigi studrondon internacian por geodezio kaj
parencaj sciencoj. Tiu studrondo devos faciligi personajn rilatojn inter
la diverslandaj samfakuloj-esperantistoj, pere de kiuj la iniciatanto
deziras publikigi fakajn artikolojn originalajn kaj tradukitajn. Li estas
konvinkita, ke tio ekzemple en Germanujo estas ebla. Alia celo povus
esti, diskonigi interesaĵojn pri la nomitaj sciencoj al la anoj, ebligi la
ekhavon de nacilingvaj faklibroj k.t.p.
Samideano Michling deklaris sin preta, komence funkcii kiel sekretario de la proponita rondo, kiu povus esti sekcio de la Internacia
Scienca Asocio Esperantista.
Memorigante pri la konata termezuristo W. H. Trompeter/Schalke,
pri kiu iam D-ro Zamenhof diris: ,,Sen Trompeter nia afero tute ne
ekzistus", inĝ. M ichling petas ĉiujn interesatojn, skribi al li pri lia
propono. Ankaŭ morala subteno povas esti tre grava, speciale se la
aprobanto havas konatan nomon, titolon aŭ rangon en la socio. Cetere
li deziras ekscii nomojn de personoj kiel geodeziaj oficistoj, profesoroj, termezuristoj, kadastraj oficistoj kaj inĝenieroj, studentoj de
geodezio k.s.
La unua kunveno okazis en 1954 dum la 39-a Univ. Kongreso en
Haarlem (Nederlando). La dua, pli serioza interparolo, devos okazi en
la venonta Kongreso en Varsovio. Ni alte taksus represon de ĉi tiu
alvoko en aliaj E.-gazetoj!
W. R. K., UL 8696, Utrecht, Ned.
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MALDEKSTRE: Tre malnova muzikinstrumento, kiun, laŭ la tradicio, an taŭ pli ol mil jaroj oni portis el Babilono. De tiam ĝis nun la monaftoj
regule ludas sur ĝi la muzikon por la ceremoniaj dancoj. — DEKSTRE: La antikva tamburo ĉe la enirejo de la Kuiu-templo en Seulo estas batata,
por atentigi la publikon pri la baldaŭa komenciĝo de la solenajo. Oni diras, ke ĉiujn ankoraŭ nun uzatajn instrumentojn, kiel sonorilojn, liutojn
kaj cimbalojn, iam ankaŭ Konlucio mem ludis.
(Kliŝoj de Wereldkroniek.)

HONORON AL KONFUOIO!
Festo en la memortago de la granda ĉina ilozofo ka j fondinto
o

o

Unu el la grandaj religioj en la mondo estas la orientazia
konfuciism o, la religio, kiu baziĝas sur la etikaj instruoj de
la granda ĉina filozofo K o n iu cio (K ung-Ciu). En C inujo, Ja panujo, Koreo kaj aliaj regionoj de A zio, kie la konfuciana

religio.
o

religio estas disvastiĝinta, ĉiujare oni festas la memortagon
de Konfucio per publikaj solenaĵoj.
N i povas prezenti ĉi tie kelkajn bildojn pri rimarkinda
soleno en la korea ĉefurbo Seulo. La ĉefa parto de la programo estas la ceremonia danco de sesdek-kvar
monaĥoj, kiuj portas ruĝan veston kaj nigre lakitan
ĉapelon. Laŭ monotona ritmo de antikva muziko
ili formas la diversajn figurojn de la malnovega
tradicia danco en la korto de la Ku/u-templo, troviĝanta en la mezo de la urbo. Sonoriloj, tamburoj,
liutoj, cim baloj kaj diversaj antikvaj instrumentoj
aŭdigas sian m ultvoĉan sonadon. Pri ĉi tio zorgas
la m onaĥoj, sidantaj m alantaŭ la dancistoj.
La m ultkoloran solenaĵon ĉeestas la invititaj reprezentantoj de la landaj kaj urbaj aŭtoritatoj kaj
la eksterlandaj diplom atoj. Ili ĉiuj havas grandan
respekton al Konfucio, la „H o m o de Periekta Saĝo
kiel K onfucio estas nom ata de siaj m ultegaj adeptoj.
99

La vivo kaj verkoj de Konfucio.

mortis

ĉiu
479 antaŭ Kristo. Lia vera nomo
sed li estis ordinare nom ata de siaj disĉiploj per la
kromnomo C u n g n i. La vorto ,,K on fucio" estas variiĝo de la vorto K ung-Futzu, kiu signifas: ,,nia
majstro K u n g".
Konfucio naskiĝis en la ĉinuja ŝtato Lu. En sia
Detalo el la solena ,,plumodanco'' je la honoro de Kontucio
en la korto de la Kufu-templo, prezentata de sesdek-kvar
monaĥoj. Dume alia monaĥo kantas preĝojn ĉe la altaro.
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junaĝo li estis oficisto de la ŝtatestro de Lu, kaj per bona
laboro pruvis ĉiam sian saĝecon kaj m ultflankajn kapablojn.
V
o
r
t
o
j
d
e
K
o
n
f
u
e
i
o
;
En sia 50-jara aĝo li fariĝis ministro de la duko de Lu. Sed
la duko malpermesis al K onfucio, ke li instruadu kaj prak„Kiam la glavoj estos rustaj kaj la fosiloj brilos, kiam la
tikadu siajn filozofiajn kaj m oralajn ideojn. Tial K onfucio
sojloj de la temploj estos kavaj pro la paŝoj de la
forlasis sian oficon kaj elmigris el la lando Lu. Li vagadis tra
preĝantoj
kaj
herbo
kreskos
en
la
kortoj
de
la
juĝejoj,
la diversaj provincoj de C in u jo kaj serĉis landestron, kiu
kiam
la
karceroj
estos
malplenaj
kaj
la
grenejoj
plenaj,
akceptus lian doktrinon. La princo de la provinco Ve/ rifuzis
kiam la kuracistoj piede iros kaj la bakistoj sur ĉevalo,
lin, la popolo de la provinco Sung eĉ volis m ortigi lin pro
liaj reformemaj ideoj.
tiam oni povos diri, ke la lando estas bone regata.”
M igrante kun kelkaj siaj disĉiploj tra la provincoj ĉ a n
kaj Caj Konfucio trapasis danĝerajn aventurojn pro atakoj
Ĉ i tiuj lastaj kvar libroj kune havas la nomon ,,la kvar
de rabistoj. Fine li sukcesis ricevi m algravan oficon de la
princo de la provinco Cu. Sed post m allonga tempo li reiris ŝu-oj", kaj ili kune kun la kvin ĉing-oj formas la Konfucianan
sia m alnova hejm o en la provinco Lu k aj tie sin dediĉis
-- Biblion.
E1 la supre m enciitaj libroj jam aperis en Esperanto la
al la instruado de siaj disĉiploj kaj al verkado de libroj.
La plej gravaj libroj, verkitaj de K onfucio mem kaj de
Granda Lernado kaj la D oktrino de M ezeco.
liaj sekvantoj, kaj rigardataj de ĉiuj K onfucianoj k iel
sanktaj libroj, estas la sekvantaj:
ŝih C in g (Libro de Him noj), kolekto de antikvaj
versaĵoj, elektitaj de Konfucio;
ŝu ĉ in g (Libro de Dokumentoj), aro de politikaj
skribaĵoj, de la tempo de
Jao kaj Ŝun ĝis la tempo de
n
M
l
J£«SŬ
la duko M iu de C in, kompilita de Konfucio;
J i ĉ in g (Libro de Ŝanĝado), filozofio de divenado,
originale verkita de la reĝo
Ven kaj de la duko de Cou,
kaj komentariita de Konfucio;
;j<>c»Xw
.w
>.
Li ĉ i (Skribo de Etiketo),
aro de libroj verkitaj de
w
w
tvV/>
disĉiploj kaj sekvantoj de
Konfucio;
Ĉun ĉ iu (Printempo kaj
W
S
S
t
<
Aŭtuno), kroniko de la oka5>V
zintaĵoj, de la unua jaro de
la duko Jin ĝis la dek-kvara
jaro de la duko A j (722—
481 antaŭ Kristo), verkita
de Konfucio.
La supraj kvin libroj
gg^Sg
(kvin ĉing-oj) formas la
>>x
pentateŭkon de la konfucnsmo.
Ta H siao (Granda Lernado) kaj ĉ u n g Ju n g (Doktrino de Mezeco) estas du
libroj, kiuj entenas ĉapitrojn elektitajn el la libro
Li Ci.
vSv
Lun J u estas libro pri la
vivo kaj instruoj de Konfucio, kaj estas kom pilita
de ties disĉiploj;
Meng-tzu estas verko de
la ĉina filozofo M encio, kiu
estas rigardata kiel la plej
granda filozofo el la sekvantoj de Konfucio.
W 5

a ’X w

Dum la ceiemonia ,,plumodanco"
ĉiu monaĥo tenas en la dekstra
mano iaskon de plumoj.

W

►
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Skribis: August Grodzicki

Koncepto de eksperimento devus
fakte kuniĝi kun ĉiu teatro, kiu serĉas ion novan kaj penas eliri ekster
la kutimajn skemojn. Tiamaniere eksperimentas kelkaj el cent polaj teatroj. Pli ol unu enscenigon, kiun ni
ĉiujare vidas en niaj teatroj, oni
povas nomi noveca. Pli ol unu estas
eksperimento sukcesa aŭ ne. Sed ni
kutime nomas „teatro eksperimenta”
alispecajn provojn: nome la scenojn
ofte difinitajn kiel ,,avangardajn” ; ili
decide kontraŭstaras per la repertuaro, same kiel per sia tipo de enscenigo, je ĉio, kion montras la oficialaj scenoj. La historio de la eŭropa
teatro, en preskaŭ ĉiu periodo de sia
disvolviĝo, konas tiajn specojn de
eksperimentaj provoj. Ili ofte donis
efektive atingojn, per kiuj komenciĝis novaj epokoj en la teatro.
Tiaspecaj eksperimentaj scenetoj
ekzistas ankaŭ en Pollando. Ili aperis
pro la deziro liberigi sin el la konvenciaj teatraj formoj, dank' al iniciato de
kelkaj homoj ligitaj de unu komuna
koncepto de la arto. La rimedoj, pri
kiuj ili disponas, estas ĉiam tre
modestaj, kaj la komenca agado
sufiĉe primitiva. Tiel, ekzemple, kel-

kaj poetoj kaj pentristoj decidis fondi
sian propran teatron en Varsovio. Ili
'havis nek loĝejon, nek monajn rimedojn. Do oni elektis por ,,teatra
salono” la modestan loĝejon de unu
artisto en la strato Tarczynska en
Varsovio. Oni starigis kelkajn benkojn, faris etan scenejon, la ĉambron
oni ornamis per afiŝoj, kaj komencis
ludi. La rigardantoj nomis tiun entreprenon ,,La Teatro de Tarczynska”.
Nur kelkdekoj da personoj povas
unufoje rigardi la teatraĵon. La teatro
tute ne reklamas sin. Komence iradis
tien konatoj de la aktoroj, poste iliaj
konatoj, kaj tie'1 plu. Nun oni jam
devas rezervi lokon kelkajn semajnojn antaŭ la spektaklo. Memkompreneble inter la rigardantoj troviĝas
ne nur la ŝatantoj de la nova arto, sed
ankaŭ multaj snoboj. Decas hodiaŭ
almenaŭ unufoje viziti ,,La Teatron en
rarczynska”.
La teatro fondiĝis el komunaj aspiroj de la amika grupo, konforme al la
vortoj de Jean Cocteau, kiujn oni
skribis per grandaj literoj sur la plej
reprezentan lokon de la ,,teatra
salono”, nome sur la fornon: ,,En la
teatra arto fakte unu homo devas

M alantaŭ la k u lis o j de la teatro „C ric o t 2" en
K ra ko vo .
(Foto de K. Jarochowski.)

esti: aŭtoro, dekoristo, kreanto de
kostumoj, komponisto, aktoro, dancisto. Sed tia multtalenta titano ne
ekzistas. La individuon devas do
anstataŭi tio, kio plej similas al ĝi: la
grupo de la amikoj."
Tia grupo deziras krei poezian teatron bazitan sur la metaforo, ofte malfacile komprenebla, sur la kunigo de
vortoj kaj bildoj, kiuj ne konformas
al la kutima logika pensado. Estas tie
ĉi multaj absurdaĵoj — tamen kune
ili havas iun sencon. Kelkaj dramoj
prezentitaj en tiu teatro similas al la
stilo de la francaj avangardaj teatraĵoj de Ionesco aŭ Adamov, kvankam
ili plej verŝajne ekestis tute sendepende de ĉi tiuj. Apud la freŝaj elementoj troviĝas tie ankaŭ malnovaj, kiuj
estis novaĵo eble antaŭ tridek jaroj.
Ĉio estas nur provoj kaj eksperimentoj.
Jen kielkaj ekzemploj: ,,Lipruĝigilo"
de Lech Emfazy Stefanski stilizas la
memmortigo-scenon laŭ la konvencio
de iu muta filmo. En ,,Haringo" de la
sama aŭtoro du personoj nerimarkeble fariĝas enkamigitaj en diversajn, virajn kaj virinajn figurojn.
Foje ili estas iu malgrandurba familio, alifoje monaĥinoj en monaĥinejo,
poste ili partoprenas en drinkula sceno
en iu restoracieto. Ĉio okazas sen
ŝanĝo de vestaĵoj, sen iu difinita
indiko en la dialogo, kaj tamen la
ŝanĝoj estas por la rigardanto perfekte kapteblaj.
I
Sceno el „S e p io ", te a tra ĵo de St. I. W itkie w icz,
surprizanta per s ia j a b su rd a ĵo j. G i estas prezentata en la pola eksperim enta te a tro „C rico t
2" en K ra ko vo .
(Foto de St. G rabowska.l
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Ian alian karakteron, pli intelektan,
havas la dramverko de Miron Bialoszewski, talenta poeto, kies antaŭ nelonge eldonita kolekto de versaĵoj
estis en Polujo certa literatura revelacio. „Muŝkaptilo" estas trageditona
dialogo, inter homoj-muŝoj. ,,Griza
meso” estas nereala reveno en la mondon de la infaneco. ,,Kruckavaliraj
militiroj" senmaskigas la mitojn kaj
ilian sensencan meĥanismon.
En ĉiuj tiaj spektakloj grandan
rolon ludas la plastika kadro, kiu
konsistas el elementoj tro avaraj, sed
esprimoplenaj, kaj sukcesaj pentraĵoj. A1 tio estas aldonita la muziko,
same originala kiel la tuta spektaklo.
,,La Teatro en la Tarczynska-strato”
donas ofte valorajn el artisma vidpunkto travivaĵojn, sed entute ne
ŝajnas al mi, ke el tiu direkto povus
eliri la nova vojo de la pola teatro, kvankam certaj teatraj kritikistoj
entuziasmiĝas pri tiu teatro.
Preskaŭ samtempe estis fondata en
Krakovo alia eksperimenta teatro —
ŝajnas, ke pli altnivela artisme. Gia
nomo estas ,,Cricot 2". Similan nomon
havis teatro ekzistinta antaŭ la milito
en Krakovo, kies atingoj estis sufiĉe
belaj kaj sukcesaj. La teatron ,,Cricot
2” fondis grupo de pentristoj kaj profesiaj aktoroj-amatoroj sub gvido de
la konata pentristo Tadeusz Kantor.
La spektakloj estas prezentataj en la
kafejo de la plastikistoj (pentristoj,
skulptistoj). La publiko sidas ĉe la
tabletoj. Dum paŭzoj ludas ĵazorkestro. La tutaĵo faras iun specifan agordon. La teatro ĝuas grandan popularecon, la kafejo estas ĉiam plena.
Por la inaŭguro de la teatro ,,Cricot
2” oni elektis la verkon de Stanislaw

Witkiewicz ,,Sepio”. Ĉi tiu apartenas al
la plej interesaj personoj en la pola
antaŭmilita literaturo. Li estis filozofo,
teoriulo de arto, romanverkisto, autoro de preskaŭ tridek dramverkoj,
kaj eminenta pentristo. Tiu treege
interesa homo kaj verkisto mortigis
sin en septembro de la jaro 1939, post
la milita malvenko de Polujo.
La artista verkado de Witkiewicz
estis siatempe tre noveca, kaj bedaŭrinde ĝi ne estas konata en eksterlando. Liaj romanverkoj kaj kelkaj
teatraĵoj certe ankaŭ hodiaŭ trovus
multajn legantojn ekster Polujo. Witkiewicz proklamis sian opinion, ke la
arto devus krei siaspecan ,,metafizikan sento-agordon”. Li asertis, ke la
homo, forlasante la teatron, devus
havi la impreson, ke li vekiĝis post
iu stranga sonĝo, en kiu eĉ la plej
kutimaj okazintaĵoj havis kuriozan,
nedifineblan ĉarmon, karakterizan por
revoj, nekompareblaj. Estis do surrealisma postulaĵo.
Multajn surrealismajn trajtojn enhavas pro tio la dramoj de WitkieAlia sceno el la teatraĵo „Sepio" de
wicz, kiel ekzemple la ,,Sepio”, verkita
St. I. Witkiewicz.
en la jaro 1922 kaj prezentata nuntempe en ,,Cricot 2”. Tiu spektaklo,
Apud ,,Sepio” la teatro ,,Cricot 2”
plena de surprizantaj mallongigoj kaj
absurdaĵoj, vortludoj kaj eksterordi- prezentas la surrealisman pantomimon
naraj konceptoj, enhavas tamen gran- de Kazimierz Mikulski sub titolo ,,La
dan intelektan ŝargon. Gi estas la kri- puto aŭ la profundaĵo de pensoj.”
tiko de la tiama periodo, kiam ĝi Ambaŭ spektakloj havas tre spritan
estis verkata, kaj samtempe antaŭ- plastikan fonon en la fragmentoj de la
vida averto kontraŭ la faŝismo. Ape- dekoracio, kiel ankaŭ en la kostumoj.
,,La Teatro en Tarczynska” kaj „Criras en ĝi la despota reĝo Hirkan IV,
la dekadenca artisto Bezdeka kaj la cot 2” apieris sur la marĝeno de la
pragmatika papo Julio II. La spekta- oficiala teatra vivo. Sed la eksperiklo ĉiam denove mirigas per sia aktua- mentoj, je kiuj ili penas, povas ialeco, ankoraŭ pli akcentita per efek- grade tiun vivon influi per la injekto
de novaj sukoj kaj konceptoj.
toj de la enscenigo.

LA HOMO ESTAS MARBESTO
Kvankam multaj homoj estas optimistaj pri la epoko de la
spacvojaĝado, kreskas la nombro de tiuj, kiuj dubas pri tio, ĉu
iam la homo sukcesos sen malutilo forlasi sian naturan vivelementon, la teran atmosferon, kaj restadi, bone ŝirmite kaj provizite de rezerva materialo, dum kelka tempo ekster la atmosfero. Ekzemple jam evidentiĝis el la spertoj kun amerikaj kaj
rusaj satelitoj, ke en la universo regas multe pli forta kosma
radiado, ol oni antaŭe supozis. La atmosfero de la tero bremsas
ĉi tiun radiadon kaj faras ĝin grandparte ne malutila. Sed la
atmosfero de la tero ankaŭ en aliaj rilatoj havas decidan influon
al la vivo sur la tero, kiel ekzemple per la premo, kiu daŭre
estas sur ni, al kiu nia organismo estas tute adaptita kaj kiu
devus esti kiel eble plej precize imitata en eventualaj spacoŝipoj.
Tamen estas nur parte vere, ke la aero estas la natura vivelemento de la homo. Same kiel la organismo de ĉiuj bestoj,
vivantaj sur la tero, ankaŭ tiu de la homo povas en granda
mezuro adaptiĝi al novaj vivkondiĉoj, laŭ la scienco de la fiziologoj. Ci tiu adaptiĝo komenciĝis jam antaŭ milionoj da jaroj.
Esence nek la homo, nek la besto estas kreitaj por vivi sur la
tero, sed ili. estas marloĝantoj, kiuj ne povas vivi sen sala akvo.
Ciu ĉelo de la homa korpo daŭre troviĝas en hista fluidaĵo,
kiu havas la samajn kemiajn erojn, kiel la marakvo. Tio validas
ankaŭ por la akvo, kiu ĉirkaŭas la embrion, same por la ŝvito

kaj larmoj. Ciu homo portas kun si kvazaŭ malgrandan maron,
kun la enhavo de malgranda akvario. La akvo de ĉi tiu maro
estas la helkolora sangoserumo, la limfo, kaj la histofluidaĵo
inter la ĉeloj de la korpo.

La Internacia Foiro en Lille.
Esperanto-Budo. — Nordfranca Esp. Kongreso.
La Internacia Foiro de Lille en Nordfrancujo en ĉi tiu jaro okazos dum
la 11-26 de aprilo. Ciufoje la granda komerca ekspozicio en Lille pruvis
sian efikecon el la vidpunkto de vendado, eĉ dum kriza periodo. En la
nuna jaro oni antaŭvidas, ke ĝi okazos sub la signo de optimismo kaj
renaskiĝo.
Dudek-kvin komercaj fakoj kaj industriaj grupoj estos reprezentataj
en la Foiro de Lille, kiu per tio montras sian universalecon. Pro la
speciala organizo ĝi estos taŭga kaj alloga ne nur por industriistoj,
komercistoj kaj inĝenieroj, sed ankaŭ por la ĝenerala publiko.
La membroj de la „Franc-Norda Esperanto-Federacio" (departementoj
Nord, Pas-de-Calais kaj Somme) rajtos viziti la Foiron senpage: dimanĉe,
la 12-an de aprilo, montrante nur sian federacian membrokarton. Tiam
okazos la jara kongreso de la Federacio. En la Foiro dum ties tuta
daŭro funkcios speciala Esperanto-budo, kaj esperantista interpretisto
estos je la dispono de eksterlandaj vizitantoj.
La Federacio invitas la esperantistojn, grandnombre viziti la Foiron
kaj la Kongreson, kaj tiel kontribui al kiel eble plej granda sukceso
de la aranĝoj.
R. C.
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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 sim patio multe helpadas
nin en la laborado por niaj kom unaj idealoj.
— La red. kaj adm. de La Praktiko.
Naskiĝo. — La 19-an de novem bro al ges-roj
Norm a (UL-7969) kaj Rene G A R C lA (UL-6699)
en Santiago (Ĉilio) naskiĝis la kvin a infano:
Normeto, fratino al Eŭgenio Zamenhof, V irginia,
Gorda kaj A lejan d ro Fleming.
Geedziĝo. — F-ino Dorica M ORARIU. filino
de redaktoro Tiberio M orariu, kaj s-ro Lars
STENBACK geedziĝis
la
18-an de ju lio
pasintjara en G otenburgo (Svedujo).
Morto. — La 10-an de decem bro mortis en
A m ersfoort (Nederlando) s-ino N ieske BOSSCHER-DE BOER, A M de UL, en la aĝo de 57
jaro j. La enterigo okazis en la urbo Z w olle la
15-an de decembro.
Jarkunveno de UL. — En ĉi tiu jaro Universala Ligo havos sian jarkun ven on la 30-an de
m ajo posttagm eze en Arnhem , en la kadro de
la tie okazonta sem ajnfina esperantista renkontiĝo. Pliaj informoj aperos en la postaj
numeroj de La Praktiko.
La somero en Gresillon. — La Esperantista
Kulturdom o en la kastelo G resillon ĉe Bauge
(Francujo) en sia program o por la somero 1959
h avas diversajn aranĝojn en k v in periodoj. En
la 1-a periodo (14/VI— 1/VII) okazos Esp.-kurso
por kom encantoj, en la 2-a periodo (1— 14/VII)
kursoj por kom encantoj kaj praktikantoj; en la
3-a periodo (15/VII— 1/VIII) estos ,,Kulturaj
Internaciaj F erio j" kun p relegoj de s-roj M. de
W aard, inĝ. R. W atier, prof. P. Babin kaj G.
V id a l pri „N untem paj Problem oj"; ‘ en la 4-a
periodo (2— 23/VIII) okazos: Kurso por infanoj
(s-ino Guillot), Kurso por kom encantoj (s-ro

Thebault), Kurso por praktikantoj (s-ro Babin),
Lingva studo kaj praktikado (s-ro Guillot), mstruo de bindarto kaj plektarto, K on versacioj.
En la 5-a periodo (24/VIII— 6/IX) estos praktika
kurso precipe por francoj. En ĉiuj k vin penodoj okazos krome distraj aranĝoj kaj ekskursoj. — Detalan presitan program on kun mtormoj pri la kostoj oni povas senpage ricevi.
La adreso: Esp. Kulturdomo G resillon, Bauge
(Maine-et-Loire), Francujo.
Esperanto-ekzamenoj en Nederlando. — En
ĉi tiu jaro la ekzam enoj por la Elementa, M eza
kaj Supera Diplomo, organizitaj de la Nederlanda Ĝ enerala Esperanto-Ekzamena Komisiono,
okazos en la urbo A m ersfoort la 19-an de majo.
Presita prospekto, entenanta ĉiujn inform ojn
pri la kondiĉoj de partopreno, estas senpage
riceveb la ĉe la sekretariino-kasistino de la
Kom isiono: F-ino H. M. M ulder, Zilverm eeuw straat 29, Badhoevedorp. — Oni d evas anonci
sin plej m alfrue ses sem ajnojn antaŭ la tago
de la ekzameno.
La someraj kursoj en Helsingor. — La internaciaj feriaj Esperanto-kursoj en la Internacia A ltlern ejo de H elsingor (Danujo) okazos
ankaŭ nunjare, de la 25 ju lio ĝis la 1 aŭg.,
do tuj antaŭ la Univ. K ongreso en V arso vio .
Rim arkinde estas, ke jam de 27 jaroj regule
okazadas ĉi tiu tre utila kaj ĉiam sukcesplena
feria aranĝo, m odele organizata de s-ro L.
Friis. M ultaj miloj da gesam ideanoj el preskaŭ
ĉiuj landoj de la terglobo partoprenis la kursojn kaj ĝuis agrablajn tagojn. S-ro Tiberio
M orariu el Stokholmo gvid os denove sian
preparan kurson por Ĉe-m etodaj geinstruistoj,
f-ino Ida Christensen el K openhago la konversacian kurson, kaj s-ro Sogard el A arhus
la daŭrigan. Krome faros p relego jn f-ino M.
N oll, s-ro L. Friis kaj aliaj.
Aŭstrio. — La fervo jista Esperanto-fakgrupo
en Linz inaŭguris sian novan ejon (bela salono
kaj o ficejo en ĵus rekonstruita domo proksim e
al la ĉefstacidom o), senpage disponigitan de la
prezidanto de la fervo jd irek cio Linz kortega
kons. D-ro K assecker. Por la m eblaro la grupanoj mem donacis kaj ko lektis la necesan sumon. Dum la inaŭgura kunveno oni prezentis
la unuan fojon la kolorfilm on pri la inaŭguro
de la Zamenhof-monumento en V ieno. — La

13-an de decem bro la esperantistaro de Vieno
havis grandan Zam enhof-feston, en kiu partoprenis ankaŭ s-ro Henryk K essler, afergvidanto
de la pola am basadorejo. Pri la „Homaj rajtoj"
paroladon faris afergvid. s-ro Kraus. — Por
instigi la fervo jisto jn al partopreno en la IFEFkongreso en Linz kaj postkongreso en Vieno,
la gazeto de la fervo jista sindikato aperigas
Espei anto-kurson. — La 15-an de decembro
Radio W ien konigis la v ivo n kaj verkon de
d-ro Zamenhof.
Francujo. — En decem bro estis en Lyon
grandsukcesa ,,japana vesp ero " kun interesa
prelego de la japana ĵurnalistino Joŝiko Kaĵino, kiu ankaŭ donis in tervju ojn al gazetoj
kaj parolis en sp eciala gazetara konferenco.
Ŝian Esperanto-lingvan paroladon tradukis s-ro
Levin, prez. de la Liona Esp.-Societo. S-ro S.
Budimir organizis
bonsukcesan Esperantobalon, ripetotan ĉium onate. Per la profito de la
baloj oni aĉetos m agnetofonon por korespondi
kun alilandaj esperantistoj. — F-ino Joŝiko
K aĵino prelegis en Tourcoing (Norda Francujo).
Pri ŝia k e lk ta g a restado k v a r ĵurnaloj raportis
per ok artikoloj kaj sep fotoj.
Maroko. — En M eknes la grupo „Verda
Stelo", sekcio de la M aroka Esp.-Federacio,
aranĝis la 9-an de novem bro informan kunvenon. B onegajn p aroladojn pri la origino,
historio kaj organizo de Esp. faris s-roj F.-V.
M athias el Sebaa-Aioun kaj Ch. Thollet el Port
L yau tey. En la ĵurnaloj „Courrier du Maroc"
kaj ,,Petit M arocain" aperis favoraj raportoj.
Peruo. — Kom ence de la jaro 1958 s-ro Ulpiano V illan u eva, s-ro A lb erto Carrillo kaj s-ro
Isaac Joels fondis la „Peruan Esperanto-Societon". En marto 1958 s-ro V illa n u e v a komencis
g vid i kurson por grupo de 15 personoj. E1 ĉi
tiuj post la kursfino 6 rice v is la ateston pri
lernado. Estis la unua fojo, k e Esperanto estis
instruata en Peruo. En novem bro s-ro Villan u eva kom encis n ovan kurson por 18 personoj,
kiuj entuziasme lernas la mondlingvon. La
estraro de la Perua Esp. Soc. konsistas el:
s-ino C e cilia de Barron, prezidantino; f-ino Olga
Lee, sekretariino; f-ino Juana Barrĉn, kasistino;
s-ro Raŭl de Castro, sekr. por propagando;
f-inoj D elia Cespedes kaj Isabel Garcia, estraraninoj.

konkurso

•

LITERA ENIGMO
solvo konsistas
literoj, k iu j estas numeritaj
literoj estas troveblaj per la sekva n ta j ŝfosilvortoj:
X

Legu. la konkursajn regulojn en la januara numero!
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VORTOCENO
Eltrovu la 21 vortojn, kiu j formas ĉenon tiel, k e ĉiu vorto
kom enciĝas per la m eza silabo de la antaŭa vorto. La unua
vorto kom enciĝas per la m eza silabo de la lasta vorto.
serĉotaj vortoj konsistas el tri duliteraj silaboj, do el ses literoj.
Jen la signifoj de la vortoj:
2. V itra ujo por fluidaĵoj. — 3. Parto de
1. Maŝinhomo.
m a lm o r a la n r b o ĉe la M orta
tegmento.
7. Nord6. Sankta floro.
Hom m anĝanta dio en Palestino.
8. O kcidentafrika riverego. 9. La unua libro
afrika ĉefurbo.
11. Fasko de floroj.
de la Biblio. — 10. V intra m alklaraĵo.
13. Scienco pri la lumaj
12. Nomo de egipta faraono.
M itologia giganto. — 15. M uŝego pikanta
fenomenoj.
16. Speco de poeziaĵo. — 17. D elikata plumaro.
brutojn.
20. Belga uniM igdalmielaj 5. — 19. K aŭĉuka ŝirmŝuo.
versitata urbo. — 21. N orditala urbo de famaj geam antoj.
La d iven itajn vo rto jn oni skribu en la formo de listo (unu
sub la alia). — Inter la solvintoj estos dislotataj libroprem ioj
valo ro j de 20, 15 kaj 10 steloj. — La so lvo j estos akceptataj ĝis la
fino de m ajo. — N e forgesu plenumi la konkursajn regulojn!
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41

42
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57
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2

1

30

35
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21
10
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m otorveturilo.
prusa reĝo.

28

29

39

72

16

22

23

2

52

54

53

38

43

60

8

14

17

71

70

18

33

angla havenurbego.

37

44

45

25

26

7

v ira nomo.

12

51

50

2

19

56

plankpurigilo.

30

5

46

63

49

: farunfarilo.

70

65

20

kontinento.

68

40
36
31

3
15

citrontrinkaĵo.
fluganta muso.
sakbeka marbirdo.

20

tu rk a markolo.

interesa
esa kaj sendube sur spertoj bazita aserto de
franca moralisto Joseph Joubert (1754—1824).
Inter la solvintoj estos ellotataj tri libropremioj en la valoroj de
20, 15 kaj 10 steloj. — La solvoj estos akceptataj ĝis la fino de
majo.
Observu la konkursajn regulojn!
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FERIO-SEMAJNO
16—2 4 aŭgusto 1959 en Krommenie (Nederlando}.
La loka Esperanto-Grupo ,,Gnueco" en Krommenie (15 kilometrojn de la nederlanda ĉefurbo Amsterdamo) ankaŭ en ĉi tiu
jaro organizos Internacian Esperantistan Ferio-Semajnon. Jam
nun ni havas aliĝojn el Francujo kaj Germanujo. En niaj antaŭaj
ferio-semajnoj jam partoprenis gesamideanoj el 11 diversaj
landoj.
Ni prezentas belan programon kun ekskursoj ĉiutage al la
ĉefaj vidindaĵoj de Nederlando kaj grandiozan esperantistan
adiaŭan festvesperon. Ciuj partoprenantoj estos gastoj senpage
ĉe la lokaj esperantistaj familioj. Tial la kostoj, kiuj entenas
ĉiujn ekskursojn kaj manĝojn, estos nur 60 ned. guldenoj (240
steloj).
Niaj Ferio-Semajnoj estas konataj pro la intima sfero. Utiligu
vian esperanto-kapablecon kaj agrabligu vian ferion en Esperantujo, do venu al Krommenie!
Post nia Semajno vi povos eventuale daŭrigi vian ferion dum
la 25—29 de aŭgusto en la urbo Alkmaar, kie ankaŭ okazos
diversaj ekskursoj kaj, kompreneble, senpaga gastigado. Se vi
ne havos eblecon veni al Krommenie, vi tamen estos bonvenaj
en Alkmaar. La kostoj tie estos 30 ned. guldenoj (120 steloj).
Detalajn informojn kaj aliĝilojn volonte sendos al vi nia
sekretariino: s-ino J. A. van der Meulen-van Harten, Popelstraat
13, Krommenie. La limdato de aliĝo estas la 1-a de majo 1959.

K R O M M E N IE A TEN D A S V IN
al la 7-a In tern acia Esperantista F erio-S em ajno!
(Represo petata.)

En ĉi tiu konkurso, publikigita en la numero 251 (septembro 1958) de La Praktiko,
partoprenis 82 personoj. E1 ili 76 bone solvis la taskon kaj en la vortplektaĵo trovis la kaŝitan proverbon: RANO EC EN PALACO SOPIRAS
AL MARCO. — Car en la 23-a vorto de la tasko troviĝis preseraro
(anstataŭ la ĝusta vorto BLITO presiĝis ELITO), pri kiu ni poste avertis
la legantojn en la oktobra numero sur paĝo 144, kelkaj konkursantoj
ne povis trovi tie la ĝustan literon. Sed tion ni ne rigardis kiel eraron.
— Inter la solvintoj estis ellotataj tri premioj. La 1-an premion (librojn
en la valoro de 20 steloj) gajnis s-ino Helene LAVALLĈE en Le HavreSanvic, Francujo; — la 2-an premion (librojn en la valoro de 15 steloj)
gajnis s-ro Berthold FISCHER en Westerland, Sylt, Germanujo; —- la
3-an premion (librojn en la valoro de 10 steloj) gajnis s-ro Bozidar
ALEKSIC en Ljubljana, Jugoslavio. — La premiitoj estas petataj fari
sian elekton el la listo de la Konkursaj Premioj, publikigita en la
januara numero de La Praktiko. — 6 konkursantoj faris diversajn
eraretojn (ekz-e: ,,marŝo” aŭ ,,marto" anstataŭ ,,marĉo", „sopiras pri
marĉo" k.a.) kaj tial ili restis ekster la premiado.
1 1
En ĉi tiu konkurso, publikigita en la nuK O llK tirSO .
mero 251 (septembro 1958) de La Praktiko,
partoprenis 78 personoj, sed el ili nur 67 solvis la literan enigmon tute
senerare. Jen la kaŝita deklaro de la fama komikisto Danny Kaye: Ciu
virino povas fari el sia edzo aŭ amiko milionulon, se li jam estas
multmilionulo. — La ŝlosilvortoj estis: MARSEJLO, MODERNA, REAPERANTOJ, FRANZ STEIN, MILIONO, VIOLONCELO, SALAMISO,
KUMULUSO, PENSILVANIO, MILITISTIDO, AŬTUNO. — Inter la solvintoj oni dislotis tri premiojn. La 1-an premion (librojn en la valoro de
20 steloj) gajnis D-ro Jozefo KONDOR en Kastl bei Amberg, Germanujo,- — la 2-an premion (librojn en la valoro de 15 steloj) gajnis s-ro
Jozefo MURĴAN en Tel-Aviv, Izraelo; — la 3-an premion (librojn en la
valoro de 10 steloj) gajnis s-ro Jean FOURTIER en Confolens, Francujo.
La premiitoj bonvolu elekti por si la librojn el la listo de la Konkursaj Premioj, publikigita en la januara numero de La Praktiko.
En la solvoj de 11 konkursantoj troviĝis diversaj eraretoj, ekzemple:
„ne li jam estas", ,,se li jam estis", ,,funtmilionulo", kaj tial ĉi tiuj
solvoj ne venis en konsideron ĉe la lotado de la premioj.
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Esperantista Pensiono en H ago!
Prezo

guldenoj
kompleta pensiono:
persono kaj tago.

steloj) por

Pensiono KAMPHERBEEK
Laan van Eik en Duinen 230-232, Hago, Nederlando.
Telefono 393865. — Esperanto parolata.

K O N G R E SK A L E N D A R O
Kongresoj, lerioj, kursoj en 1959.
Inter parentezoj la adreso de la organizantoj.
14-15/111, BIELO, Svislando.
Jarkunveno de Svisa Esperanto-Societo.
(S-ro Bruno Graf, Goldgrubenweg 13, Bielo.)
26-30/III, FELDBERG, Germanujo. — 4-a Internacia Junularkunveno en
la junulargastejo Hebelhof. (Germana Esperanto-Junularo, Mannheim, T 6/18, Germanujo.)
28-31/111, BRUSELO, Belgujo.
14-a kongreso de SAT-Amikaro. (S-ro
M. van Aelst, 71 rue du President, Bruxelles 5, Belgujo.)
4-5/IV, ENSCHEDE, Nederlando.
38-a Kongreso de F.L.E. (F.L.E.,
W.. N ederlandoJ
11-12/IV, LILLE, Francujo.
Nordfranca Esp.-Kongreso. (Franc-Norda
Esp.-Federacio, 39 rue Canrobert, Marcq-en-Baroeul, Nord, Francujo.)
25-26/IV, OOSTERBEEK, Nederlando.
Studkonferenco de Ned. Centra
Komitato Esp. (N.C.K.E., Hengelolaan 1027, Den Haag.)
9-15/V, LINZ, Aŭstrio.
11-a kongreso de la Int. Fed. de Esp. Fervojistoj. (L.K.K., Bahnhofstrasse 3, Linz a.D., Aŭstrio.)
15-18/V, VIENO, Aŭstrio.
Fervojista postkongreso. (,,IFEF-Postkongreso", Internacia Esperanto-Muzeo
Wien
15-18/V, LONDONO, Anglujo.
43-a Brita Esperanto-Kongreso. (Brita
Avenue, London W. 11.)
16-18/V, ESSEN, Germanujo.
37-a Germana Esperanto-Kongreso.
(Esperanto-Kongreso, Postfach 465, (22a) Essen, Germanujo.)
16-18/V, EVREUX, Francujo.
28-a Normandia Esp.-Kongreso. (F-ino
Montagne, 5 boulevard de la Buffardiere, Evreux, Eure, Francujo.)
16-18/V, FABORG, Danujo.
Jarkunveno de Centra Dana Esp.-Ligo.
(S-ro L. Kromann Jensen, Algade 11, Nykobing, Danujo.)
16-18/V, HAARLEM, Nederlando. — 6-a Beneluksa Esperanto-Kongreso.
(F-ino Th. E. S. v. d. Reijen, Rijksstraatweg 90, Haarlem.)
30/V, ARNHEM, Nederlando. — Jarkunveno de Universala Ligo. (Universala Ligo, Riouwstraat 172, Den Haag, Nederlando.)
14/VI-6/IX, BAUGE, Francujo. — En la Esperantista Kulturdomo (Kastelo Gresillon) diversaj aranĝoj en 5 periodoj. (Esp. Kulturdomo,
Kastelo Gresillon, Bauge, M.-et-L., Francujo.)
15-20/VI, AARAU, Svislando.
Feriosemajno de IFEF. (S-ro Hans
Hunkeler, Girixweg 31, Aarau.)
28-29/VI, TRONDHEIM, Norvegujo.
Jarkunveno de Norvega Esp.
Ligo. (Norv. Esp. Ligo, Boks 942, Oslo, Norvegujo.)
24-31/VII, GDANSK, Polujo. — 15-a Internacia Junular-Kunveno de
TEJO. (Loka Org. Komitato de la 15-a I. J. K., Garncarska 18,
Gdansk.)
25/VII-l/VIII, BREUKELEN, Nederlando. — 12-a kongreso de Kristana
Esp. Ligo Internacia. (S-ro J. van Keulen, van Beethovensingel 91-a,
Vlaardingen, Nederlando.)
25/VII-l/VIII, HELSINGOR, Danujo.
Internaciaj feriaj Esperantokursoj en la Internacia Altlernejo. (S-ro L. Friis, Ingem annsvej 9,
Aabyĥoj, Danujo.)
28/VII, VIENO, Aŭstrio. — Esp. renkontiĝo en la 7-a Monda Junularfestivalo. (Festivala Preparkomitato, Esperanto-fako, Seilerstatte
15, W ien I, Aŭstrio.)
29/VII-l/VIII, VARSOVIO, Polujo. — Internacia Seminario por Ĉemetodaj instruistoj de Esp. (Internacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, Den Haag, Nederlando.)
1-7/VIII, DORTMUND, Germanujo. — 32-a kongreso de Sennacieca
Asocio Tutmonda. (S-ro Fr. Gerboth, Eisenacher Strasse 6, Dortmund.)
1-8/VIII, VARSOVIO, Polujo.
29-a Internacia Kongreso de Blindaj
Esperantistoj. (Universala
eranto-Kongreso, Warszawa, Polujo.)
1-8/VIII, VARSOVIO, Polujo. — 44-a Univ. Kongreso de Esp. (Esperanto-Kongreso, W arszawa, Polujo.)
8- 14/VIII, STOCKEN ĉe Breckerfeld, Germanujo. — Renkontiĝo de la
Junulfako de SAT. (S-ro A. Ballauer, Postfach, (21b) Hagen, Germanujo.)
9- 12/VIII, KRAKOVO, Polujo. — Oficiala Postkongreso de la 44-a Univ.
W arszawa
9-15/VIII, SALZKAMMERGUT, Aŭstrio.
Feriosemajno de TANEF.
(Turista Asocio „La Naturamikoj", Esperanto-Fako, Diefenbachgasse
36, W ien 15, Aŭstrio.)
9-16/VIII, FROSTAVALLEN, Svedujo. — Sveda Somera Semajno. (S-ro
Jan Stronne, Am iralsgatan 36, Malmo, Svedujo.)
16-22/VIII, VIENO, Aŭstrio. — Feriosemajno de TANEF. (Turista Asocio
„'La Naturamikoj", Esperanto-Fako, Diefenbachgasse 36, W ien 15
Aŭstrio.)
16-24/VIII, KROMMENIE, Nederlando. — 6-a Internacia Esperantista
Ferio-Semajno. (S-ino J. A. v. d. Meulen-v. Harten, Popelstraat 13,
Krommenie.)
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KAJ LA MONDLINGVO
M enciataj estas nacilingvaj gazetnum eroj,
k iu jn la redakcio ricevis.
Raak (monata ilustr. gazeto de la k ato lik aj
lab o ristaso cio j; Bruselo, Belgujo). — 1X758, internacia numero kun la tekstoj en sep lingvoj,
inter kiuj Esp.
Haagsche Courant (taga; Hago, Nederlando).
— 6/1X758, informo pri la okazonta Esperantoforumo.
Observer (semajna; London, Anglujo). —
21/1X758, sub titolo ,,A W orld Language" ensenditaj leteroj pri la problem o de in tern acia
lingvo.
Dagblad voor Amersfoort (taga; A m ersfoort,
N ederlando). — 24/IX/58, artikolo pri parolado de s-ino J. Isbrucker: ,,Interessante avond
o ver E speranto en Federalisme".
Vrije Geluiden (sem ajna radiogazeto de
V.P.R.O.; H ilversum , N ederlando). — 2/VIII/58,
sur la infanpaĝo artik o leto pri la okazonta esp.
in fan k o n g reseto en M ainz. — 4/X/58, sur la
infanpaĝo leteroj de infanoj pri Esp.

C ourrier du M aroc (taga,- M eknes, M aroko).
— 27/X/58, ra p o rto p ri Esp.-kunveno.
Het Vrije Volk (taga; Zaandam , N ederlando).
— 28/X/58, artikolo pri la vizito de T. Sekelj al
Zaandam .
De Typhoon (taga; Zaandam , N ederlando). —
23/X/58, intervjuo kun T. Sekelj: ,,Tibor Sekelj,
geograaf en esperantist van form aat", kun portreto. — 28/X/58, granda artikolo kun bildo pri
la vizito de T. Sekelj ĉe la redakcio: ,,Tibor
Sekelj v e rsta a t de kunst v rienden te m aken".
Haagsch Dagblad (taga; H ago, N ederlando).
— 3/XI/58, intervjuo kun Tibor Sekelj: ,,PoIyglot Sekelj: voor esperanto".
Het Vaderland (taga; Hago, N ederlando). —
6/XI/58, in terv ju o kun Tibor Sekelj, k u n portreto.
Petit Marocain (taga,- M eknes, M aroko). —
12/XI/58, detala raporto pri la esp-ista inform a
kunveno.
Coronet (m onata revuo; N ew York, Usono)
— XI/58, k v arp aĝ a artikolo ,,The tongue th at
unites" pri Esp., de S tanley S. Jacobs.
W etenschap en Samenleving (m onata organo de la Asocio de Sciencaj E splorantoj, Leiden, N ederlando). — XI/58, g randa artikolo

,,W at g aat er nu gebeuren?" de Drs. G. F.
M akkink, p ledanta por la enkonduko de Esp.
en la sfero de scienco. Favora enkonduko de
la redaktoro.
Antimilitarist (m onata organo de la aŭ stria
sekcio de la Internacio de M ilitservrifuzantoj;
V ieno, A ŭstrio). — X-XI/58, „Um G eschichtsbŭcher", artikolo de prof. d-ro E. Privat, transp ren ita el La P raktiko, trad u k ita de d-ro A.
H albedl.

ALVOKO
En la nom o de la E straro de Studenta Tutm onda Esperantista Ligo (STELO) mi varm ege
alvokas ĈIUJN g estu d en to jn kaj studentajn
klubojn, konigi siajn ad reso jn al la sekretario
de STELO: s-ro J. C. W ells, T rinity College,
Cambrigde, Britujo, aŭ al la landa peranto de
STELO. Estas necese, k e ĉiuj studentaj fortoj
k u n lab o ru por p rogresigi la in tern acian lingvon en la u n iv ersitato j, kio estas la nepra
bazo por ĝia esto n ta enkonduko en la lern e jo jn kaj fina oficialigo! — UNUECO estas
FORTO!
Paul CILIGA, prez. de STELO.

La „Balon-Urbo” en Franca Okcident-Afriko.
En la n ajb areco de la urbo D akar en F ran ca O kcident-A friko troviĝas loko, kiu
estas k o n ata sub la nomo "Balon-Urbo". R ig ard an te ĉi tiun bildon vi kom prenas, kial
ĝi ricevis tiun nomon.
Ci tiuj blankaj rondaĵoj estas laboristaj dom oj, kiuj estas k o n stru ataj en in teresa
m aniero. Oni plenblovas speciale por tiu celo faritan kaŭĉukan balonon kaj surŝm iras ĝin ek stere p er dika tavolo de cem ento,kiu en kelkaj lokoj estas arm ita. Post
la m alm oliĝo de la cem ento oni ellasas la aeron el la balono kaj elprenas ĝin tra la
pordo.
(W ordende W ereld, Hago.)
■

■
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De A leksandro Petofi
La suno for.
Silenta h o r '.
En ven to , sub
Pelata nub '

Vagadas nun
La reva lun ',
K iele sur
R uina m ur ’
La lantazi ’.
Ho, idili ’
De 1' vesperiĝ '!
N e urb-Ieliĉ
Gi estas nur
V ila ĝ -p le zu r'.
J u n u l', knabin '
Elŝtelas sin
A1 strato, por
M allaŭta Aor r.
K aj aŭdas ĝin
K un ĝoja sin '
En a r b a r e t'
N a jtin g a le t'
K untrilas ĝi
En h a r m o n i'.
Por r e s a lu t',
Jen, sonas l l u t '
Sub la ĝarden '.
Sur herb-kusen ',
Ĉe 1' llagra Ilam '
E kkuŝis jam
Paŝtisto. N un
Li ŝalmas kun
M alĝoja ĉarm'.
Dum sonas ŝ a lm ',
La b o v ĉ e v a l',
En rosa v a l '
D isvagas sur
La h erb-velur '.
S ed ŝtele, jen,
Sub la ĝarden '
Ekgrincas nun
La pordo. Kun
Feliĉa g a j '
E ksaltas k a j
A lllu g a s la
Paŝtisto. Ha !
Ĉi k is ', brakum '
En la m allum '!
Ja tien ĉi
A lv e n is ŝi
Por ama h o r ':
Lia tr e z o r '
Feliĉa par '!
Gaja k a m p a r'!
Ve, k e 1' destin '
Fortenas min.
E1 la hungara
trad. K. Kalocsay.

Legu la klarigojn en la januara numero!
AUSTRIO
Kapfenberg. — S-ro A lo is POSTL, Lager-Redfeld B. 12. — Kune kun mia
11-jara filineto Renjo mi dez. interŝ. PM de ekstereŭropaj landoj
kaj de eŭropaj m iniaturŝtatoj.
BULGARUJO
Kjustendil. — S-ro A leksandr H RISTOV (34-jara), V lasina 47. — Dez.
kor. kaj por propagando interŝ. bele afrankitajn kovertojn, esp.
gazetojn, insignojn k.t.p. Reciprokos per belaj PM diverslandaj.
CILIO
San Bernardo (Santiago). — S-ro A . A. ALDUNATE, Colon 743. — Dez.
interŝ. PI k.ĉ.l. Respondas esp-e kaj hispane.
DANUJO
Herning. — S-ro H. P. JESPERSEN, B ryggergade 3. — Serĉas korespondantojn por 20 novaj gesam ideanoj 18— 45 jaraj, kiuj dez. kor.
k.ĉ.l. Respondo garantiata.
FRANCUJO
Argeles-Gazost (Hautes-Pyrenees). — S-ro V aleriano BLASQUEZ, Hopital. — Dez. interŝ. PM k.ĉ.l. Certe respondos al ĉiu.
Chalons-sur-Marne (Marne). — S-ro Fernand NĈEL (37-jara), 7 rue P.
Langevin. — Dez. kor. kun A zio, A friko, Centra kaj Suda Am erikoj,
A ŭstralio, Svisujo, Aŭstrio, Svedujo, Ĉ eĥoslovakio. Interŝ. uzitajn
PM.
Fives-Lille (Nord). — S-ro Jean PLOUY, 2 rue des Girondins. — Dez.
kor. pri stenografarto k.ĉ.l.
Joze (Puy-de-Dome). — S-ro VERGNAUD. — Dez. interŝ. PK k.ĉ.l.
La Riche (Indre-et-Loire). — S-ro Fran<;ois H LAVAĈEK , Hotel Martin.
— Dez. kor. k.ĉ.l. pri diversaj temoj.
Montauban (Tarn-et-Garonne). — S-ro Rene M A SSO C (14-jara liceano),
Beausoleil-Haut. — Dez. kor. k.ĉ.l.
Verneuil-sur-Indre (Indre-et-Loire). — S-ro Louis GUY (26-jara fraŭlo).
— Dez. kor. k.ĉ.l. Certe respondos.

TARIFO: 1 vorto aŭ mallongigo 0.20 St.
K A T O L IK A ESPERANTISTO ! Ĉu v i jam estas
membro de Internacia K atolika Unuiĝo Esperantista (IKUE)? La jarkotizo estas 6 ned. guld.
= 24 steloj, aŭ egalvaloro. La membroj ricevas
la monatan 20-paĝan Esperanto-revuon ,,Espero
K atolika” . Informojn donas: Adm inistracio de
IKUE, Frederikstraat 2, Dordrecht (Nederlando).
KORESPONDON kun familio en Nederlando,
Danlando aŭ N orvegujo deziras Elsa kaj Magne Elstrom, Lonngatan 58 B, Malmo S, Svedujo.
NE-KATOLIKOJ, kiuj deziras informojn pri la
katolika religio, povas ricevi ilin senpage ĉe
la „Internacia K atolika Inform ejo". Sekretariejo: Gasthuisstraat 68, Tilburg (Nederlando).
FILATELISTO
esperantaĵojn,
tuta mondo. —
ska 28, Zemun

deziras interŝanĝi poŝtmarkojn,
librojn, revuojn k.t.p. kun la
S-ro Ljubiŝa Jevtiĉ, N ovograd(Jugoslavio).

FILATELO. — Mi liveras ĉiuspecajn poŝtmarkojn ĉiulanden, nur kontraŭ respondkuponoj.
— S-ro Stanislav M asnec, N jegoŝeva 27, Zemun
(Jugoslavio).

HUNGARUJO
Budapest
II.
p
,
a - — F-ino Ilonka C SO N K A (junulino, fotografistino),
R , e s7 L ? e9kut. Rozsa u. 12. — Dez. kor. kun junaj fotografistoj.
ipest XIV. — S-ro Bela R ACZ (inĝeniero, 37-jara), Gvadanyi-ŭ. 46. —
eZ- kor. k.ĉ.l. Mia 12-jara filo kolektas la paperajn kovrilojn de
razklingoj. Mi petas sendi al mi el ĉiu lando en leterkoverto ĉiajn
klingo-paperojn. Mi reciproke sendos PM, PI, esp-aĵojn aŭ aliajn,
lau deziro.
JAPANUJO
Osaka._ — S-ro Takeŝi TA ĴIM A (33-jara salajrulo laboranta ĉe sukeraĵisto), 308, Gubernia Apartamento, N iŝi-N agai-ĉoo, Sumijoŝi-ku.
— Dez. kor. k.ĉ.l.
JUGOSLAVIO
Baĉka Topola. — S-ro Laszlo KOLLAR (18-jara lernanto), Maksim
Gorkog 6. — Dez. kor. k.ĉ.l. pri m uelfaka kaj aliaj temoj.
Beograd. — S-ano M ilan MILIJIĈ (19-jara gimnaziano), A leks G liŝiĉa 1.
Dez. kor. p.ĉ.t., precipe pri lingvoj kaj astronomio, kun britoj kaj
aŭstralianoj angle; kun aŭstroj germane; kun kongresontaj poloj
en korekta Esperanto. Eventuale iom interŝ. Esp.-revuojn kaj glumarkojn.
Ljubljana. — S-ro Eng. J. G ASPARIĈ (grafikisto), M asarykova 14/1. —
Dez. kor. pri numismatiko kaj interŝanĝi.
Mali Loŝinj. — F-ino Eleonora LUKIĈ, G. Briĉina 11. — Dez. kor.
p.ĉ.t., interŝ. PI kaj PM. Certe respondos al ĉiu.
NOV-ZELANDO
Wellington W. 1. — S-ro D. LANDSM AN, Teachers’ Training College,
Kowhai Road. — Serĉas korespondantojn por 12 plenkreskuloj,
estontaj elementaj instruistoj, kiuj lernas Esp-on kaj dez. kor. kun
Izraelo, Nederl., Germ., Hisp., Franc., Svis., Ital., Ĉinujo, Argent.,
Sved., M alajo, Japanujo, Indonezio, M eksiko kaj G rekujo pri
(elementa) instruado, muziko, arto, filozofio, literaturo, sporto inklu zive piedvagado kaj skiado kaj ĝen. temoj. A nkaŭ pri Svisa
konstitucio, Brazila ekonomio (Amazonas), Rusa pacm ovado, Hinda
komerco, Kuba rumfarado. Ĉi tiu anonco validas nur du monatojn.

GRAMOFONDISKOJ. — Mi serĉas la serion
de 5 diskoj en Esperanto de la ,,Linguaphone
Literary Course", eldonita de la ,,Linguaphone
Institute", Londono. Kiu povas h avigi ĝin al
mi? — S-ino A. van Blommestein, W esteind
47a, Papendrecht (Nederlando).

AĈETU AMASE la kongresan glumarkon! —
La kvarkolora glum arko de la 44-a U niversala
Kongreso en V arsovio estas desegnita de unu
el la plej famaj polaj artistoj. La prezo de
unu folio (25 markoj) estas -.25 us. dol. Mendu
ĉe la Landaj A socioj aŭ ĉe: 44-a Univ. Kongreso de Esp., W arszaw a, Polujo.

PROPAGAND EKSPOZICION internacian ni
organizas. Sendu al ni amase salut-bildkartojn
kaj ĉiuspecajn propagandilojn. Ni danke respondos. Adreso: Regiona Esperanto-Kongreso,
5 boulevard
Buffardiere,
Evreux
(Eure),
Francujo.

LETERVESPERO okazos kom ence de aprilo
ĉe la fino de elementa kurso, kies pli multaj
anoj estas m ondfederalistoj. Bonvolu skribi al:
,,La Espero", Sam. M ullerstraat 7a, Rotterdam
6. A1 ĉiu ni sendos respondon.

INTERŜANGO. — „Esperanto-Turism a-Servo"
deziras interŝanĝi bildkartojn filatele afrankitajn kaj turism ajn broŝurojn esperantlingvajn. Ni nepre respondos. Adreso: S-ro Bosc,
32 rue du Cours, Sotteville-les-Rouen (SeineMaritime), Francujo.

ESPERANTO PAROLATA! Adresaro 1958: unu
respondkupono; Adresaro 1959 antaŭmendebla:
5 resp.-kuponoj, ĝis aprilo. — Liverebla ETA
INTERPRETISTO F R A N C A (turisma frazaro
por nefrancoj): 3 rpk. — Adreso: S-ro Retot,
162 boulevard A ristide Briand, M ontreuil (Seine), Francujo. (Poŝtkonto: Paris 1042-07).

LEGINDA LIBRO: „La V iv o kaj Koncepto de la
Societo de A m ikoj". Prezo 4 steloj aŭ 3 poŝtaj
respondkuponoj. Mendu ĝin ĉe: K vakera Esperantista Societo, Sydney Lodge, Bath Road,
Ventnor (I.W.), A nglujo.

ROTARY-KLUBO en Argentino deziras korespondi kun rotarianoj en la tuta mondo. Oni
tum u sin al la sekretario de la klubo: S-ro
Jose Rocafull, Belgrano 211, Florencio V arela
(Buenos Aires), Argentino.

SENPAGA TENDEJO. — Ĉe la vojo al Parizo
(40 kilom etrojn oriente, apud la urbo Meaux)
estis kreata tendeja kampo, kie la esperantistoj povos senpage kampadi. Esperanto estas
parolata. Ciuj samidean(in)oj estas bonvenaj.
La estro de la tendejo estas: s-ro Rene Pierquin (AM de UL), Usine Ĉlevatoire de Trilbardou par Esbly (Seine-et-Marne), Francujo.

KORESPONDO. — Geinstruistoj kaj gelernantoj, kiuj deziras korespondi, sendu sian adreson kun indiko de aĝo kaj de la dezirataj
temoj kaj landoj, al: S-ino Vincent, 13 avenue
de Gaulle, Les A n d elys (Eure), Francujo.

POR LETERVESPERO kursfina bonvolu sendi
kiel eble plej baldaŭ kuraĝigajn skribajojn.
Ni certe respondos al ĉiu. Herning Esp. Klubo.
— Adreso: s-ro H. P. Jespersen, Bryggergade
3, Herning, Danlando.

„LA NAVIGANTOJ”
vitas vin partopreni
kurson pri la kristana
kupono aŭ UL-stelo
prospekton kaj unuan

en Orebro (Svedujo) insenkostan korespondan
kredo. Kontraŭ respondvi ricevos belaspektajn
lecionon.

ESPERANTO-SCHOOL, HENGELO (O.), Abelenstraat 54, is het adres voor een schriftelijke
E-cursus Esperanto. — V raagt prospectus!
AL ĈIU, kiu sendos al mi 30 poŝtm arkojn pri
sporto, bestoj aŭ floroj, mi sendos 60 diversajn
ju goslaviajn poŝtmarkojn. — F-ino Evica Jevtiĉ, N ovogradska 28, Zemun (Jugoslavio).
DUDEK DIAPOZITIVOJN belegajn pri jugoslaviaj turismaj lokoj vi ricevos kontraŭ nur
10 respondkuponoj. — S-ro Slobodan Roganoviĉ, Mlatiŝumina 11, Beograd (Jugoslavio).
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La plei populara libro serio:

La multe laŭdata, plej
sukcesa romano de la konata nederlanda verkisto

ESPERANTA
BIBLIOTEKO INTERNACIA

RICO BULTHUIS,
(AM de UL 1672), filo de la
Esperanto-pioniro kaj verkisto H. J Bulthuis
La aŭtoro rakontas la
historion de viro, kiu perdis
la memoron. En instituto por
nervmalsanuloj li iom post
iom malkovras sian misteran kaj timigan pasintecon
kaj komprenas la kaŭzojn
de sia interna forkuro en la
memor-perdon.

Malalta prezo !
Stelo.
Unu numero: 1.
Dek numeroj (laŭ elektoj: 9.— Steloj
Sendkosto 10 °/o
Membroj
Rabato de
estas
ATENTU!
La n-roj 19 kaj
elĉerpitaj. Tial la kom pleta serio nun
konsistas el nur 31 numeroj (27 libretoj).
N-ro 1. Legolibreto. Trad. kaj orig. De J. Borel.
N-ro 2. Fabeloj de Andersen. E1 la dana trad. Fr. Skeel-Giorling.
N-ro 3. Bona sinjorino. Novelo de E. Orzeszko. E1 pola trad. Kabe.
N-ro 4. Rusaj rakontoj. Fabeloj al Helenjo. De Mamin Sibirjak.
E1 la rusa trad. N. Kabanov.
N-ro 5. Don Kihoto de la Manĉo en Barcelono. De Cervantes.
Kvin ĉapitroj de la mondfama verko. Trad. Fr. Pujula y Valles.
N-ro 6. E1 la Biblio. Elektitaj ĉapitroj el la Psalmaro, Sentencoj de
Salomono kaj Predikanto. Trad. D-ro L. Zamenhof.
N-ro 7. E1 dramoj. Fragmentoj el ,,Ifigenio en Taŭrido" de Goethe
kaj ,,La rabistoj” de Schiller. Trad. D-ro Zamenhof.
N-ro 8. EI komedioj. Fragmentoj el „La revizoro" de Gogol kaj
el ,,Georgo Dandin" de Moliere. Trad. D-ro Zamenhof.
N-ro 9. Praktika frazaro. Dialogoj el la ĉiutaga vivo. Verkis
J. Borel.
N-roj 10—ll.Jap an aj rakontoj. E1 la japana lingvo tradukis Cif
Toŝio k.a. (Du numeroj, duobla prezo.)
N-ro 12. Amoro kaj Psifie. De Lucius Apuleius. Trad. el latina.
N-ro 13. Bulgaraj rakontoj. De I. M. Vazov. Trad. A. D. Atanasov.
N-roj 14—15. Reaperantoj. Familia dramo de Henrik Ibsen. E1 la
norvega lingvo trad. O. Bŭnemann. (Du numeroj, duobla prezo.)
N-ro 16. Komerca korespondo. (Frazaro.) De J. Borel.
N-ro 17. Konsiloj pri higieno. De R. Stolle. Tradukis J. Borel.
N-ro 18. La reĝo de la Ora Rivero aŭ la Nigraj Fratoj. De John
Ruskin. E1 la angla trad. Ivy Kellermann.
N-ro 20. La lasta usonano. Fragmento el ,,La taglibro de Kan-Li,
princo de Dimf-Ju-Cur kaj admiralo en la persa maristaro".
Verkis J. A. Mitchell. E1 la angla trad. L. W endell.
N-ro 21. Hungaraj rakontoj. De F. Herczeg. Trad. A. Panajott.
N-ro 22. Nord-germanaj rakontoj. De H. Bandlow. Tradukis
E. Scheerpeltz.
N-ro 24. La Instituto Milner. De Jean Jullien. Tr. el franca lingvo.
N-ro 25. Noveletoj el la Nigra Arbaro. De Helene Christaller.
N-ro 26. La intervidiĝo kaj N ekonita dialogo. De Alfred de Vigny.
E1 la franca tradukis J. Borel.
N-ro 27. La patrino. De Ernst Zahn. E1 la germ. trad. J. Smid.
N-ro 28. Elzasaj legendoj. E1 la germ. trad. Charlotte Pulvers.
N-roj 29—31. Sub la neĝo. Taglibro de juna loĝanto en la Juramontaro. Verko kronita de la Franca Akademio. De J. J. Porchat.
E1 la franca trad. J. Borel. (Tri numeroj, triobla prezo.)
N-ro 32. La am-konkurantoj. Triakta komedio de R. Schmidt.
N-ro 33. La regado de si mem per konscia aŭtosugesto. De E. Coue.
E1 la franca trad. S. Mayer.

Tradukis:
JULIA ISBRUCKER
Duontole bindita, kun kolorpresita kovrilo. 292 paĝoj.
Formato 14 X 20 cm.
Prezo 20,

Steloj, sendkosto 2,— Steloj. — A1 A k tiv a j Membroj
de UL rabato de 10 % ĉe antaŭpago.

Eldonita de la Internacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172,
Vendata ĉe ĉiu esperantista librejo
Den Haag, Nederlando.
kaj libroservo.
La konata nervkuracisto kaj parapsikologo D-ro Paul Dietz en
Hago skribis pri ĉi tiu libro:
//E1 la vidpunkto de la medicino kaj psikologio LA A LIA
PASINTECO baziĝas sur realaj okazintaĵoj. La aŭtoro
konsultis ekspertojn, por resti kiel eble plej multe sur
la tereno de Ia realeco. Ĉi tiu romano posedas la streĉon
de detektiva romano, kaj tamen ĝi ne estas supraĵa aŭ
sensaciema, kaj, kio ankoraŭ pli gravas: la fino estas
logika kaj surpriza!"
E1 recenzoj en la nederlanda gazetaro:
„Per ĉi tiu libro Rico Bulthuis akiris lokon inter la malmultaj
multpromesaj verkistoj de sia generacio."
Haagsche Courant.
„La plej bona libro de la monato.
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De Linie.

„Psikologia vivpriskribo, tre lerte kaj vere kom petente verkita."
Reveille.
„M ajstre verkita libro.
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Modela lingvo!

Interesa enhavo !

Algemeen Dagblad.

„La streĉo daŭras ĝis la fino. Kiu komencis legi ĝin, ne povas
ĉesi. En ĉi tiu libro kuniĝas la bonaj ecoj de detektiva rakonto
kun la bonaj ecoj de profunda psikologia romano, kaj tial gi
estas plene sukcesinta. — Ontmoeting.
9 9

E1 recenzoj en la Esperanta gazetaro:
„Ci tiu romano streĉas la atenton de la unua ĝis la lasta paĝo.
La traduko estas tre bona kaj flua. Resume: romano interesa,
lerte tradukita, bone presita, fortike bindita, malmultekosta kaj
tre rekom endinda.” — Heroldo de Esperanto.

Vendataj ĉe la

,,Tiel ineresa mi trovis la enhavon, ke mi ne volis formeti la
libron, ĝis mi estis leginta la lastan paĝon. Sed tio atestas ankaŭ
la altan nivelon de la traduko. La libro estas bone presita kaj
bindita kun alloga ekstero. Ĝi estas ĉiel rekomendinda.”
Esperanto.

INTERNACIA ESPERANTO-INSTITUTO

„La traduko estas meritplena, des pli, ke la verko enhavas
m ultajn m alfacilajn terminojn, kaj esprimas sentojn, animstatojn
kaj psikologiajn situaciojn, kies esperantigo postulis plenan
majstrecon de la lingvo. Ci tiu libro meritas okupi honoran lokon
en la libroŝrankoj de la esperantistoj." — Franca Esperantisto.

KURZ-TABELO DE LA „STELO"
La valoro de 1 Stelo estas en: Argentino 3.— pesoj, Aŭstralio 7%
pencoj, Aŭstrio 2.— ŝil., Belgujo 3.40 b.fr., Britujo 6 pencoj, Danujo
•—.50 d.kr., Finnlando 25.— f.m., Francujo 35.— fr.fr., Germanujo
—.30 g.m., Hispanujo 4.— pesetoj, Irlando 6 pencoj, Italujo 42.— liroj,
Jugoslavio 20.— din., Kanado —.07 dol., Kubo —.07 pes., Nederlando
—.25 guld., Norvegujo —.50 n.kr., Nov-Zelando 6 pencoj, Portugalujo
2.— eskudoj, Sud-Afriko 6 pencoj, Svedujo —.35 sv.kr. Svislando —.30
sv.fr., Urugvajo —.30 pes., Usono —.07 dol.
1.20 St.
Unu poŝta respondkupono

Riouwstraat 172, Den Haag, Nederlando
Poŝtkonto 162626.

,,La verko havas sendube altan literaturan valoron.
apartenas al tiuj maloftaj libroj, kiuj kontentigas ciuspecajn legantojn.
La korekta, agrabla traduko fidele peras la pensojn de la aŭtoro.”
Svenska Esperanto-Tidningen.
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