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La supra bildo, ilustraĵo el la libro ,,Dudekmil mejloj 
sub la maro" de Jules Verne, montras la subakvistojn 
de kapitano Nemo. En vestaĵoj, kiuj ebligas lacilan 
moviĝon, ili trankvile marŝas sur la tundo de la maro, 
inter strangaj kreskaĵoj kaj bestoj. ĉ i tiujn en tiu 
tempo neniu konis, sed Verne donis pri ili precizajn 
priskribojn, kiuj post jardekoj montriĝis esti trataj 
preskaŭ en ĉiuj detaloj. Ankaŭ la desegnita ekipajo 
de la subakvistoj atestas pri ĝusta antaŭrigardo de 
Verne. Nuntempe subakvistoj tra la tuta mondo 
ĉiutage esploradas la marfundojn, precize tiel, kiel 
faris la viroj de la ,,Naŭtifus". — La dekstra bildo 
montras nuntempan subakviston, en kostumo pri- 

skribita jam de Verne.

\ w’/ • . W BJO • * a

tio Jules Verne distingas sin de nun- tempaj aŭtoroj, kiuj priskribas por ni ekzemple troigite aventurajn vo- jaĝojn tra la universo; ĉi tiuj ne konsideras en siaj libroj la eblecojn de la tekniko, fiziko kaj la homa korpo. Kaj tion faris ĝuste tiu mira- kla franco. Tra la folioj de la kajeroj, sur kiujn li skribis siajn verkojn, li vidis la estontecon aŭ nian nuntem- pon. Ni fakte vivas nun en la real- iĝintaj fantaziaĵoj de Veme.Jules Veme skribis proksimume cent librojn, kaj de ili granda nom- bro estas konata en la tuta mondo. Sed kion oni scias pri li mem? Mal- multon aŭ nenion. Tial nun venis la tempo por rigardi la vivon de la viro, al kiu ni dankas certe multajn el niaj modemaj inventoj.Jules Verne naskiĝis la 8-an de fe- bruaro 1828 en la franca havena ur- bo Nantes. Lia patro, Pierre Verne, estis advokato, kaj lia plej granda deziro estis, ke ankaŭ la filo elektu tiun saman profesion. Sed Jules tute ne sentis ion por tio, kaj same lia pli juna frato Paul. Oni ne miru pri tio, ĉar ili vivis en havena urbo, kaj

„La moderna tekrŭko estas la 
realigita fantazio de Jules 
Verne"

Marŝalo LYAUTEY

la vido de ŝipoj kaj maro vekis en ili la deziron al malproksimaj vojaĝoj. Krom tio: parencoj de ilia patrino, riĉiĝintaj kiel posedantoj de komer- caj ŝipoj, loĝis en Nantes, kaj la knaboj havis la revon sekvi ilian ek- zemplon. Iam ili forkuris el la hejmo por kaŝi sin en fregato, sed en la lasta momento la kolerega patro sukcesis kapti ilin kaj reporti al la ploranta patrino.Jules tre suferis pro la larmoj de la patrino, kaj li promesis al ŝi, neniam entrepreni malproksimajn vojaĝojn. Lia frato Paul efektivigis sian idealon, sed li mem obeis al la deziro de sia patro por studi juron. Li bone sukcesis en tio, sed rifuzis transpreni la praktikon de sia patro.

sola diferenco, ke Verne parolis pri la suda poluso!Kaj ĉu vin ne mirigas, ke en la jaro 1958 oni elpafis raketon al la luno en la sama re- giono, de kie Jules Veme komencis sian fantazian vojaĝon al la luno: Florida?Kaj ĉu ne estas mirige, ke la giganta te- leskopo sur la Monto Palomar en Kalifomio, kiu havas diametron de kvin metroj, estas jam priskribita de Jules Verne? Ankaŭ ĝi troviĝis en Kalifomio kaj 'havis ankaŭ dia- metron de kvin metroj!Kaj ĉu vi ne demandas: ,,kiel eble?", kiam vi legas en amerika revuo en la jaro 1889 ra- konton de iu Veme pri homoj, kiuj en sia hejma ĉambro rigardas ĉiajn okazaĵojn per la televido?Ĉu tio ne impresas vin? Nepre!Pli ol iam antaŭe, oni relegas la librojn de Jules Verne, kaj novaj generacioj komencas legi ilin. Pli ol iam 'la homoj miras pri la antaŭdiroj de Verne. Unu fantaziaĵo post la alia realiĝas, fantaziaĵoj, kiuj havis firman bazon kaj kiuj atestas pri geniaj pensoj. En
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Li konatiĝis kun junaj verkistoj kaj komencis ankaŭ mean verki. Anko- raŭ ne fantaziajn rakon- tojn, sed teatraĵojn, per kiuj li havis alternan suk- ceson. La 10-an de januaro 1857 li edzinigis la junan vidvinon Honorine de 
Viane. La familio ne povis vivteni sin per teatraĵoj, kaj tial Jules fariĝis ma- kleristo en la borso. En sia libera tempo li tamen faris grandajn vojaĝojn . .  en sia imago. Kaj li skribis ilin.

NB

La unua libro havis la titolon Kvin semajnojn 
en balono, sed neniu el- donisto volis publikigi ĝin.Verne en sia malespero ĵetis la manuskripton en la fomon, sed, feliĉe, lia edzino povis ĝin savi el la fajro. Tio estis bonŝanco, ĉar en 1862 la pariza eldo- nisto Hetzel estis preta aperigi ĝin. La sukceso estis granda. Sekvis kon- trakto por pluaj libroj. La nombro kreskis al preskaŭ cent. Du libroj ĉiujare. . .  .Sed la fantazio de Jules Verne estis neelĉerpebla kaj kelkfoje li verkis en unu jaro pli ol du librojn, tiel ke ankaŭ post lia morto, la 24-an de marto 1905, aperadis liaj libroj. En 1919 aperis la lasta. Liaj libroj estas tradukitaj en preskaŭ ĉiujn lingvojn, eĉ

ci tiu  komparo la malsupra b ildo montras submaran ŝipon „N aŭ tilus", 
transveturis sub la glacia ko v rilo  de la suda poluso, laŭ la lib ro  „D udekm il m 
ja ro  1870. La homoj en la  tempo de Verne ne kuraĝis sonĝi p ri tio, ke post okdt 
marŝipo kun la sama nomo, la amerika „N aŭ tilus" (videbla en la supra bildo) 

larante la  saman veturon. sed sub la nordoolusa alaciai

en la cinan kaj persan.La rakonto „La vojaĝo al la lu.no'kiu komencis aperi en 1865 kiel felie tono en la franca revuo Journal des De 
bats, estis en 1870 eldonata IMII en libroformo. Antaŭ tiu lp iH j libro jam aperis: „K vin se- 

gg* majnojn en balono", „Voja- jjj 
||j|j ĝoj kaj travivajoj de kapi- JJ |B | tano Hatteras" kaj „A1 la 
||1| centro de la tero". Poste j l  venis la famaj libroj: „Du- 
I j l  dekmil mejloj sub la maro",
Bljl „La vojaĝo ĉirkaŭ la mondo JJj |jjj en 80 tagoj", „Michael Stro- jjjj 
g|| goif, la kuriero de la caro",

„Robur la konkeranto", „La ISj 
infanoj de kapitano Grant",

W| „La aventuroj de tri rusoj H  kaj tri angloj", k.t.p., k.t.p.

E1 ciuj tiuj libroj montriĝas, ke Vem e estis kuraĝa pensanto kaj metoda labo- ranto. Li tre multe legis, precipe pri teknikaj sciencoj kaj esplorvojaĝoj.

La maldekstra bildo, prenita el 
la lib ro  ,,La naĝanta urbo" de 
Jules Verne, montras, k ie l l i  ka j 
lia  desegnisto imagis la  ocean- 
ŝipegon de la estonteco. E lektive, 
ĝi montras rim arkindan similecon 
en la komparo kun la nuntempaj 
ŝipgigantoj (dekstra bildo), k iu j 
veturadas tra la oceanoj ka j 
ĉiu rila te  meritas la nomon de 
„naĝantaj urboj". N ur en la me- 
zuroj la nunaj ŝipkonstru isto j 

faris unu paŝeton pluan.
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Li kolektis de ĉie faktojn, faris notojn, kaj ci 
tiujn aranĝis en kartsistemo. Antaŭ ol komenci 
la skribadon de nova libro, li unue fiksis la lokon, 
kie la rakonto okazos, post tio li difinis, kiujn 
sciencajn temojn li devos pritrakti, poste li aran- 
ĝis la okazontaĵojn kaj fine elektis la ĉefperso- 
nojn, kiuj estis plej ofte nur tri: la aventuristo, 
la scienculo kaj iu humoristo.

La aventuran elementon Verne ĉerpis el sia 
vasta geografia kono, kaj ankaŭ el sekaj pri- 
skriboj de lokoj de aliaj verkistoj, kaj li ornamis 
ilin per sia viva fantazio, sen perforto al la vero. 
Kio koncernis la teknikan flankon de liaj rakon-

La dekstra bildo, el la lib ro  de Jules Verne ,,Pro amo al la  
flago", montras la e likon de la  atombombadoj. Tiu, k iu  
nun legas ĉi tiun lib ron , ne povas ne pensi p ri la terura  
katastroto, k iu  trafis la japanan urbon H iroŝim a per la 
eksplodo de la unua atombombo la 6-an de aŭgusto 1945 

(malsupra bildo).

suda poluso rifuzis ĉiun laŭdon, dirante, ke Verne 
estis lia gvidisto. ,

La konstruisto de submarŝipoj Simon Lake, la 
viro, kiu en kuglo malsupreniris ĝis granda profun- 
deco en la maro: William Beebe, kaj la fama sub- 
marvojaĝanto kaj balon-veturanto Piccard deklaris, 
ke ili estis inspirataj de kelkaj ideoj de Verne.

Ilia admiro estis granda kaj prava. Jules Veme

Vojaĝo in te r la  p lanedoj por Jules Verne ne estis novajo. 
L i rakontas p ri tia vo jaĝo en sia lib ro  „V o jaĝo  al la luno 
en 28 tago j", el k iu  n i prenis la malsupran desegnajon pri 
la  ekveturo de la  spacoŝipo. La homoj, k iu j en 1870 legis la 
lib ron , deklaris, ke la aŭtoro estas frenezulo. Sed la fotogra- 
fa jo , v idebla dekstre, pruvas, ke Verne bone vid is la eston- 
tecon ka j• A •pravig is, ec 
se ne tute 
en ĉ iu j de- 

ta leto j.

toj, li ĉiam lasis ilin kontroli de ekspertoj; inter- antaŭvidis la filmon, ra- 
ŝanĝe li ofte donis al tiuj ekspertoj roleton en dion, televidon, aŭtomobi- 
la koncerna libro. Ekzemple la franca aeronaŭto lojn, flugmaŝinojn, helikop- 
Nadar aperis en ,,La vojaĝo al la luno” kiel terojn (ankaŭ la nuntempan 
Michel Ardan kaj la poste famiĝinta franca ŝta- t.n. ,,flugantan liton”), sub- 
tisto Aristide Briand kiel Brandt en ,,La dujara marŝipojn, atomenergion, ra-
libertempo”. ketojn, spacosipojn, gigan- 

kombina-Verne ĉiam ricevis plenan admiron, dum sia tajn teleskopojn, 
vivo kaj ankaŭ poste. La sekvantaj eldiroj ates- ĵojn de telefono kaj televido
tas pri tio: kaj multajn aliajn aferojn.

La franca ŝipinĝeniero Gustave Zede konfesis, Kaj tio okazis en jarcento, 
ke la de li konstruita unua uzebla submarŝipo kiam neniu e'l tiuj aferoj estis 
estis kopio de la ,,Naŭtilus” de kapitano Nemo el konata. Li mortis en 1905, 

kiam la ĉevalo ankoraŭ ne,,Dudekmil mejloj sub la maro”.
La submara tunelo inter la Ruĝa Maro kaj la estis anstataŭita de la mo-

Mediteraneo, en la sama libro, tiel kuraĝigis la toro.
kreinton de la Suez-kanalo, Ferdinand de Lesseps, 
dum lia grandioza laboro, ke je lia propono Verne

Ni atentigis vin jam pri la 
rimarkinda simileco inter

ricevis en 1872 la distingon de la „Honora Le- kelkaj fantaziaĵoj de Veme 
gio” plus la Romanpremion de la Franca Akade- kaj la nunaj faktoj. Eĉ deta- 
mio. loj fariĝis veraĵoj. Jen tipa

La aeroplan-konstruisto Breguet diris, ke li dan- ekzemplo: En la raketo, kiu 
kis sian amon por la aeronaŭtiko al la libroj faris ,,la vojaĝon al la luno”, 
,,Kvin semajnojn en balono” kaj ,,Robur la kon- kunvojaĝis la hundo Wach- 

ter. La besto dumvoje mortiskeranto”.
La polusa vojaĝanto Charcot, kiu en 1936 pereis kaj oni elĵetis ĝin. Oni povas 

en la regiono de la norda poluso, deklaris, ke li vidi tiun malĝojigan okaza- 
multe lernis de Jules Verne. ĵon en unu el la multaj de-

Admiralo Byrd post sia unua flugo super la segnaĵoj, kiuj ornamis tiun
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al sia patrino, ĉar tamen faris vojaĝojn, antaŭ-diris ankaŭ mondregistaron kun ,,Centroporis” kiel ĉefurbo.Verne ĉiam celis al mondpaeo, kaj por akceli la interpopolan amikiĝon, li komencis en sia maljuna aĝo verki apartan libron, en kiu la ĉefan rolon ludis Esperanto kie'l triumfanta mondlingvo. Sed, bedaŭrinde, li ne povis finverki ĉi tiun libron, ĉar la morto elprenis la plumon el lia admirinde diligenta mano.Certe vi jam komprenas, per kio ni volas fini ĉi tiun skizon pri la genia fantaziulo: per la deziro, ke ankaŭ ĉi tiu lasta fantaziaĵo lia fariĝu realaĵo. Se tio okazos, ne plu sufiĉos honori lin per la filmigo de liaj libroj kaj per postmortaj
Ankaŭ la te lev ido apartenas a l la  p lenum iĝ in ta j p ro fe ta jo j 
de Jules Verne. L i p risk rib is  ĝ in en sia verko ,,La tag libro  
de am erika ĵu rn a lis to  en la  ja ro  2889", m u lta jn  ja ro jn  
antaŭ o l ĝ i fakte  e ltrov iĝ is . La diferenco estas nur, ke l i  
nomis ĝ in ne ,,te lev ido", sed ,,fonotelefoto". Se n i kom- 
paras ĉi t iu jn  du b ildo jn , la  maldekstran p r i n ia nuna 
te levido-aparato, k a j la  malsupran p r i la im agaĵo de 
Jules Verne, n i devas kun m iro  konfesi, ke l i  estis bonega

vidanto  en la  estontecon de la  homaro.libron. Kaj oni devis pensi pri tio, kiam oni sekvis la historion de la hundo, kiu estis enfermita en unu el la rusaj artefaritaj lunoj. Gi trafiĝis de la sama malfeliĉa sorto, mortis en la raketo.Jules Verne, kiu ne tute plenumis sian promeson

J}
laŭdoj, sed tiam li rajtos ricevi honorplenan lokon en la mirakla libro de la homaro ankaŭ kiel vera profeto, kiu ne nur antaŭvidis la teknikan evoluon de la mondo, sed ankaŭ predikis al la homaro la vojon al feliĉa estonteco per la mondpaco.*Ni ne povas lasi sen mencio la kuriozan artikolon, kiu en la printempo de la jaro 1935 aperis en la pollanda franclingva gazeto 
"Echo de Varsovie". La artikolo, skribita de iu D-ro Stepowski, asertis, ke Jules Verne estis polo, naskiĝis en la pollanda urbo 
Plock kaj havis la nomon Olszewicz. En la aĝo de 18 jaroj li migris al Parizo kaj fariĝis tie borsa makleristo.Kiam li komencis verki, — daŭrigas la artikolo, — li prenis alsi pseŭdonimon. La vorto ,,verne" estas simple Ja  franca tradukode la pola vorto „olszewicz" (alno). La franca imperiestro Napo-leono la Ill-a en la jaro 1870 permesis al Olszewicz, kiu intertempeakiris la francan ŝtatanecon, ke li ankaŭ oficiale ŝanĝu sian nomon je ,,Verne".Stepowski asertas fine, ke Jules Verne ĝis la fino de sia vivo flue parolis la polan lingvon kaj havis daŭran korespondadon kun siaj gepatroj, kiuj vivis en Polujo, kaj kun sia protektanto, la katolika pastro Semenenko, kiu poste ricevis oficon en Romo. La artikolo eĉ promesis la publikigon de liaj pollingvaj leteroj, sed ni neniam aŭdis pri la plenumo de tiu promeso.
(Laŭ „Wereldkroniek") M. E. SCHWITTERS169



LA HOMAJ RAJTOJ
10 decembro 1948 — 10 decembro 1958

Kiam en 1945 en San Francisko la Carto 
de la Unuiĝintaj Nacioj estis subskribata, 
la homaj rajtoj fariĝis afero de internacia 
respondeco. Laŭ artikolo 1 de la Ĉarto, unu 
el la celoj de la UNO estas „akceli la res- 
pekton al la homaj rajtoj kaj al la bazaj 
principoj de libereco por ĉiu, sen konsi- 
dero pri raso, sekso, lingvo aŭ religio".

En 1946 oni instalis komisionon kun la 
tasko projekti internacian statuton pri la 
homaj rajtoj. S-ino Roosevelt estis la prezi- 
dantino de tiu komisiono.

La unua parto de tiu statuto entenas la 
„Universalan Deklaracion pri la Homaj 
Rajtoj". Ĝi estis pritraktata en la Ĝenerala 
Kunveno la 10-an de decembro 1948 kaj 
unuanime akceptata, kaj poste subskribata 
de ĉiuj aliĝintaj landoj. En 1950 oni pro- 
klamis tiun daton, la 10-an de decembro, 
kiel la „Tagon de la Homaj Rajtoj".

La Deklaracio estas tradukita en proksi- 
mume kvindek lingvojn, kaj ĝi jam ludis 
gravan rolon ĉe intemaciaj interkonsentoj, 
traktatoj, konstitucioj de nombro da landoj, 
plue ĉe leĝdonado kaj juĝado. La Deklara- 
cio havas tridek artikolojn, kiuj difinas 
civitanajn kaj ankaŭ ekonomiajn, sociajn 
kaj kulturajn rajtojn. La unuaj du ĝeneralaj 
artikoloj entenas, ke ĉiuj homoj naskiĝas 
kun egalaj rajtoj kaj liberecoj, kaj ke ĉiuj 
povas postuli ricevi ĉiujn rajtojn, nomitajn 
en la Deklaracio. La lastaj du artikoloj re- 
konas, ke ĉiu homo rajtas postuli la ekzis- 
ton de tia socio kaj internacia ordo, ke la 
rajtoj kaj liberecoj plene povos efektiviĝi, 
kaj ili emfazas la devojn kaj respondecojn, 
kiujn ĉiu homo havas rilate al la socio.

Kvankam la Deklaracio, kiu estas nenio 
alia ol rezolucio, neniun ŝtaton povas ligi, 
ni tamen devas konsenti, ke ĝi havas gra- 
van moralan valoron. Sed oni ne haltis tie. 
Daŭre estas klopodoj plifortigi la Deklara- 
cion. La rezulto estas, ke la 15 landoj de la 
Eŭropa Konsilantaro subskribis traktaton —  
(traktato estas multe pli ol deklaracio) —  
kiu entenas, ke ĉiu lando havas la rajton 
ensendi plendon pri agoj kontraŭ la homaj 
rajtoj. Tio estas granda progreso. Ili nomis 
specialan komisionon, al kiu la landoj po- 
vos sendi la plendojn. Tiu komisiono deci- 
das, ĉu ĝi transdonos la plendojn al la 
Internacia Tribunalo aŭ ne. Se jes, tiam la 
Internacia Tribunalo pritraktas la aferon, 
kaj sekve de la traktato la akuzita lando 
devas submeti sin al la verdikto. Pli gran-

dan paŝon faris ankoraŭ 9 el la 15 landoj. 
La traktato, farita inter tiuj 9 landoj, en- 
havas, ke ne nur ŝtatoj, sed ankaŭ personoj, 
grupoj de personoj, kaj unuiĝoj rajtas en- 
sendi plendojn.

Diversajn specialajn problemojn rilate al 
la homaj rajtoj oni submetis al la atento de 
la ECOSOC (Ekonomia kaj Socia Konsilan- 
taro) kaj al la Generala Kunveno de la 
UNO. Unu problemo ekzemple estis la 
situacio de multaj viktimoj de sciencaj 
eksperimentoj en la koncentraciaj tendaroj 
dum la dua mondmilito. Gis nun la UNO 
pritraktis jam 540 tiajn kazojn.

Alia problemo estis pri la malliberuloj el 
la sama mondmilito, kiuj ankoraŭ ne rehej- 
miĝis, kaj aliaj, pri kiuj mankas ankoraŭ 
ĉiuj sciigoj. La ĝenerala sekretario starigis, 
je la peto de la Generala Kunveno, komi- 
sionon el tri spertaj kaj senpartiaj homoj, 
por solvi tiun problemon. Gis
nombro da viktimoj povis rehejmiĝi, kaj 
oni esploris la sorton de multaj, kiuj estis 
anoncitaj kiel ,,mankantaj”.

Kvankam la UNO efektive progresis en 
sia laboro por akceli la respekton al la 
homaj rajtoj, la plena rekono kaj obser- 
vado de la homaj rajtoj, priskribitaj en la 
Deklaracio, tute ne estas ankoraŭ atingitaj. 
Tiel longe, kiam ne ekzistas mondfederacio 
kun mondparlamento kaj polica armeo, 
neniu internacia instanco povas devigi iun 
personon aŭ grupon en suverena ŝtato 
ĉesigi agojn, kiuj ofendas la rajtojn de aliaj 
personoj aŭ grupoj. Tial ni povas esti kon- 
tentaj, ke nuntempe la mondfederalistaj 
movadoj ĉiam pli forte kaj serioze labora- 
das.

nun jam

t

Tamen estas ankoraŭ alia flanko de la 
problemo, kaj tio estas la mankoj de ĉiu 
homo aparte. Se la homoj nur iomete res- 
pektus siajn kunhomojn, kontraktoj ne 
bezoniĝus. Sed tio certe daŭros ankoraŭ 
longan tempon. Intertempe estas ĝojiga 
fakto, ke iom post iom la homoj vekiĝas, 
kaj tio speguliĝas en la Deklaracio de la 
Homaj Rajtoj. Tial la 10-a de decembro 
estas tago, kiun ni ĉiam devos memori, kaj 
ni, esperantistoj, devas esti speciale dankaj 
al D-ro Zamenhof, ĉar li donis Esperanton, 
per kiu lingvo la reciproka respekto kaj 
amikeco inter la popoloj jam konsiderinde 
kreskis en niaj vicoj, kiel firma bazo por 
estonta paca mondo!

Julia ISBRUCKER

kun aparta konsidero al esperanta parolarto

ivo lApenna pg
Dua eldono reviziita kaj kompletigita.

Mendebla ĉe U.E.A., ĉe la Int. Esp.-Inst. en Hago, ĉe la BSfe
esp-istaj libroservoj kaj ĉe la aŭtoro (77 Grasmere Avenue, ||q||

Wembleyr Middlesexr Anglujo). S|||
Prezo: Bindita 11.— guld. aŭ 44 steloj aŭ 37 resp.-kup.

Broŝurita 9.— guld. aŭ 36 steloj aŭ 30 resp.-kup. BBfe
Eldono de la aŭtoro.

Boriega donaco por la  venontai festotagoj /
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N A I V A  P O E M E T O

(Je la naskiĝtago de Zamenhol.)

Blondaj, brunaj homoj junaj 
Kun ŝaŭmanta vigla sang'! 
Kantu ftore, ĝojsonore 
Festan kanton via lang'!

Kaj, grizuloj! junaj bruloj 
Revekiĝu en la siri,
Kaj prudento, juna sento 
En vi Irate miksu sin.

Mari en mano, ĉiu ano 
De la Irata societ',
Faru ĉenon, datrevenon 
Festsalutu kun ridet'!

Tag' de nasko! mia tasko 
Estas: krii kun fier',
Ke donacon: sanktan Pacon 
Vi promesis por la Ter'.

Hom' de Bono! per testono 
De la am' ni gloras vin,
Hom' de Amo! ni en flamo 
Dahke rememoras vin.

En la lukto ĝis la frukto 
Majstro, helpu per spirit',
Ke per veno de Kompreno 
Pacon donu pacmilit'!

K. KALOCSAY



Pacedukaj notoj de Prof. D-ro Edmond Privat

p SENTOJ
Se ni pasos de la nure racia kampo al la kampo de la 

sentoj rilate al paceduko, ni trovos negativan kaj pozitivan 
taskojn. La negativa konsistas en kontraŭago je rasaj aŭ 
naciaj insultoj. Antaŭ kelka tempo la plej aita federala kor- 
tumo en Usono kondamnis kiel kontraŭleĝan ĉian dividon de 
la infanoj en lernejoj laŭ raso aŭ laŭ koloro de la haŭto. 
Por apliki tiun gravan juĝon en la sudaj ŝtatoj, necesas 
multa kuraĝo kaj energio.

Tio necesas pro la tradicioj kaj antaŭjuĝoj de la gepatroj, 
ne de la infanoj mem. Efektive, la spertoj faritaj alilande 
montras, ke la etaj geknaboj en la infanaj lernejoj ne havas 
nature tiajn rasajn kompleksojn aŭ sentojn de matŝato, kaj 
estas pli ĝenerale emaj al amikeco sen rigardo al la koloro 
de la haŭto. Tial la novaj leĝoj en Usono trovas en la plej 
malsupraj ŝtupoj de la pubiika edukado kampon sufiĉe ku- 
ragigan por inaŭguri novan kutimon.

La edukistoj en ĉiuj landoj povas facile montri al la in- 
fanoj la malsaĝecon kaj krudecon de naciaj insultoj, kaj 
demandi la infanojn mem, kion ili opinias pri ili post pri- 
penso. Uzi la nomon de alia nacio kiel sinonimon de ,,mal- 
sprita” aŭ ,,malbona”, estas ridinda kaj insulta kutimo, kiun 
la infanoj mem sufiĉe facile juĝas kaj forlasas, kondiĉe, ke 
ilian atenton pri ĝi oni vekis.

Lastan semajnon knabeto rakontis hejme, kiamaniere la 
infanoj en la lernejo senpripense kaj kruele mokadis unu 
instruiston, kiu post malsano daŭre skuis la kapon iom treme. 
„Cu vi n!e kuraĝas tion haltigi?”, —  demandis la patrino. 
„Kiel mi faru tion, unu kontraŭ ĉiuj?” —  respondis la infano. 
„Tamen provu, kaj vi vidos,” --- diris la patrino.

La knabo do leviĝis brave la postan matenon en la klaso 
dum foresto de la viktimo kaj kuraĝis paroli. La rezultato

Nova libro de Edmond Privat:

FEDERALA SPERTO
Studo pri du sukcesoj kaj unu malsukceso.

Komparo inter:

UNUIGITAJ ŜTATOJ AMERIKAJ 
SVISA KONFEDERACIO

LIGO DE NACIOJ

Eldonita de Universala Ligo. —  Prezo 9 steloj.

Mendebla ĉe la Internacia Esperanto-Instituto, 
UEA kaj ĉe la esperantistaj libroservoj.

estis kompleta. De tiam ĉiuj estis ĝentilaj al la malfeliĉulo 
kaj lin kompatis. La krudeco de infanoj plej ofte venas de 
sen-pripenso.

Cetere en kio konsistas la tuta tekniko de psikanalizo, se 
ne en alkonduko al 'la lumo de la konscio de amaso da 
sentoj kaj instinktoj senkonsciaj?

La vantemo kaj gloremo pri propra nacio estas afero sufiĉe 
bone korektebla ĉe infanoj, kiam ili havis antaŭ la okuloj 
ekzemplon de alinaciano kun la sama ridinda malsano. Tiam 
ili komencas kompari kaj kompreni.

Amikaj sentoj al aliaj nacioj estas same vekeblaj, kiel 
malamikaj, se oni rakontas pri amikaj helpaj agoj, kiuj 
tamen ankaŭ ekzistis en la historio kaj estas memorigeblaj. 
Ankaŭ la rakontoj pri malfeliĉoj kaj katastrofoj estas uzeblaj 
en la edukado por veki la simpation de la lemantoj. Tute 
same la edukado pri grandaj alilandaj scienculoj aŭ artistoj, 
kies verko utilas al la tuta homaro. Edukisto mem homarana 
scios ĉiam utiligi ĉian disponeblan okazon aŭ materialon 
tiucele.

I

JZron a J ju ^a n o j■.?

S-ro Maurice Retot, DAM de UL en Mon- 
treuil (Francujo), post la utila broŝureto ,,Espe- 
ranto Parolata" ĵus eldonis novan utilan broŝu- 
ron: „Eta interpretisto franca", turisma frazaro 
por esperantistoj vojaĝantaj en Francujo; prezo 
3.50 st. aŭ 3 resp-. kup. Oi estas mendebla ĉe 
li mem. Lia adreso: 162 boulevard Aristide 
Briand, Montreuil (Seine), Francujo.

D-ro Paul Kempeneers, AM de UL en Bruselo 
(Belgujo), en la unuaj tagoj de septembro 
partoprenis la konferencon de la ,,Unuiĝo de 
Internaciaj Asocioj" en Bruselo, kiel reprezen- 
tanto de U.E.A. Aŭdinte la raportojn, kiuj estis 
plenaj de plendoj pri la lingvaj malfacilaĵoj, 
li prenis el sia poŝo la ovon de Kolumbo kaj 
energie frapis ĝin sur la tablon, por veki la 
kompatindan gvidantaron de la internacia vivo. 
Cu la delegitoj de la internaciaj asocioj ek- 
vidis la starantan ovon kaj ekhavis la kuraĝon 
konstati, ke ilia problemo estas jam solvita, aŭ 
ili preferas resti plue en sia ridinda stato de 
internacia surdmuteco, tio ankoraŭ ne mon- 
triĝis.

S-ro Hub. Hermans, AM de UL en Vaals 
(Nederlando), per la sendo de magnetofonaj 
sonbendoj al la nunjara Bulgara Esperanto- 
Kongreso en Varna ebligis al la kongresanoj 
aŭdi salutojn de okcidenteŭropaj samideanoj, 
scenojn el „trilandlima (german-belg-neder- 
landa) renkonto" kaj ĝui muzikprogramon de la 
nederlanda mandolina orkestro ,,Edelvejso".

Prof. Corrado Grazzini, AM de UL en Firenze 
(Italujo), je invito de s-ino Ruth Borchardt, di- 
rektorino de la „Linguist Club of Florence", 
faris en tiu klubo la 9-an de novembro prele- 
gon pri „Naciaj lingvoj kaj lingvo internacia". 
7" Nia eminenta kaj altŝatata samideano, ora 
jubilea stelulo pro la pionira agado, estas

ĝenerala direktoro de Itala Esperanto-Instituto 
kaj prezidanto de la Esperanto-Asocio en Fi 
renze. Lastatempe li ricevis la honorigon de 
Granda Oficiro (Gr.Uff.) en la internacia ordenc 
Betlemita. Pro siaj esperantistaj meritoj 1 
jam ricevis distingon per la ordeno pro me 
ritoj por la Respubliko. Antaŭ kelkaj semajno 
aperis la kvina eldono de lia lernolibro ,,Lĉ 
lingua di tutti".

F-ino Nada Komiveŝ, AM  de UL en Zagret 
(Jugoslavio), sekretariino de la respublika ko 
mitato de la Jugosl. Asocio de Pedagogoj Es 
perantistaj, komencis instrui Esperanton en 1< 
lernejo, kie ŝi funkcias kiel instruistino.

S-ro H. Kervers, A M  de UL en Hago (Neder 
lando), la 13-an de oktobro faris prelegon pr 
Esperanto en la haga sekcio de la Nederlandĉ 
Humanista Ligo. La sukceson de lia prelegc 
pruvas la fakto, ke li tuj ricevis inviton po 
fari poste duan prelegon en la sama societo.

S-ro Woldemar von der Ley, DAM  de UL 
Tailfingen (Germanujo), instruas Esperanton 
la du lokaj popollernejoj, al 40 geknaboj.

F-ino Margaret E. Bowden, AM  de UL 
Gronant-Prestatyn (Britujo), sekretariino de 1 
Budhana Ligo Esperantista, ricevis el Danuj 
inviton por gvidi tie Esperanto-kursojn.

S-ro Henk Thien, AM  de UL en Amsterdar 
(Nederlando), internacia instruisto de Esperan 
to, post la dua mondmilito oficisto ĉe la Ne 
derlanda Reĝa Aervetura Kompanio (KLM 
ricevis ŝanĝon en sia laboro. Gis nun li deĵori 
en la flughaveno Schiphol kiel instruktoro 
la personaro en la lokrezervada oficejo; d 
nun li havas funkcion en la ĉefoficejo de 1 
KLM en Hago (Plesmanweg 1) kiel instruktor 
de la personaro de ĉiuj KLM-oficejoj en ] 
mondo.

Kort. kons. Hugo Steiner (UL 10672), fondinto 
kaj direktoro de la Internacia Esperanto-Muzeo 
en Vieno, nesuperebla aktivulo en la Esperanto- 
movado, en ĉi tiu jaro fariĝis 80-jara, sed tio 
ne malhelpis lin fari kun juneca energio mal- 
facilajn kaj penigajn klopodojn por la starigo 
de la nova Zamenhof-monumento. En la supra 
bildo ni vidas lin en la Esperanto-Panteono, 
inter memoraĵoj pri la kreinto kaj pri la gran- 
daj pioniroj de la mondlingvo.
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Japanaj virinoj por mondfederacio.

faris m alferm an saluton. En sia bonveniga 
La Japanaj Virinaj A socioj por M ondfede- 

racio la 5-an de novem bro havis sian duan 
tu tlandan kunvenon por interkonsiliĝo, en la 
nova O om oto-preĝejo Banŝoden en la urbo
Kameoka. Ĉeestis ĉ. 180 oficialaj reprezen- 
tantoj kaj observantoj. A nkaŭ s-ino Naohi De- 
guĉi, honora prezidantino de Universala Hom-

dfedt

parolado s-ino Sumi Jukaŭa, edzino de la 
N obel-prem iita d-ro Jukaŭa, klarigis la celon 
ama Asocio, kaj la reprezentantoj de la 
O om oto-Virina-Asocio  ĉeestis.

La solena malfermo okazis per la ,,Mond- 
iederacia Kanto" kun muzika akom pano de 
membroj de la Junu lara  Fako de UHA. S-ino 
M. Odaka, ĉefo de la V irina Fako de UHA,

de la kunveno: priparoli, kiel la virinoj kun- 
laboru por la efektivigo de la mondfederacio. 
Ŝi reprezentis la delegito jn  el Kioto, kiuj estis 
la aranĝantoj de la kunveno.

Sekvis raportado  de la diversaj virinaj 
grupoj pri sia agado en la pasinta jaro , precipe 
rilate al la rezolucioj faritaj dum la unua kun- 
veno, en Kioto. S-ro Isao Deguĉi, prezidanto de 
UHA, s-ro Joŝio O ocuki, urbestro  de Kameoka, 
kaj aliaj laŭtlegis la enven in tajn  salutskrib- 
aĵojn. Post la sinprezentado de la reprezen- 
tantoj de ĉiuj grupoj oni kom encis la inter- 
konsiliĝon.

Sub la prezido de s-ino C ijoko Seko  el Hiro- 
ŝima oni antaŭ  ĉio decidis, ke la venontjara 
kunveno okazos en Kanazaŭa, Iŝikaŭa prefek- 
tujo, kie la movado por m ondfederacio nun 
estas la plej vigla en la tu ta  lando. Due, oni 
aprobis la m em brigon de la A m ika  Rondo de 
M ondfederalistinoj en Janai (Jam aguĉi pref.), la 
urbo, kiu antaŭ  nelonge deklaris sin „monda 
urbo".

Poste oni diskutis pri la tem oj: 1) alvoki 
aliajn  societojn  por aliĝo; 2) celtrafaj agadoj 
por progresigi la m ondfederacian movadon en 
la m ondanigitaj urboj, kaj 3) klopodoj por la 
m ondanigo de ĉiuj japan landaj komunumoj. Pri 
ĉi tiu  lasta  temo s-ro M. Mimura, estro de la 
Propaganda Fako de UHA, donis valorajn  kon- 
silojn el siaj riĉaj spertoj.

Fine oni redak tis alvokon de la japanaj 
virinoj al la mondo por kunlabori en la mond- 
federalista movado, kaj forsendis ĝin sub la 
adresoj de la edzinoj de la prezidantoj kaj 
ĉefm inistroj de Usono, Britujo, Sovjetunio, 
Francujo, H indujo, Ganao kaj aliaj ŝtatoj en 
Azio kaj Afriko, plue de la ĝenerala sekretario 
de Uno, de la japana  ĉefm inistro kaj de la 
p len ra jta  delegito de Japanu jo  ĉe UNO.

Post la fino de la kunsido s-ino S. Jukaŭa 
faris specialan paroladon pri siaj spertoj en la 
M ondkonferenco por M ondfederacio en Amster- 
damo, k iun ŝi ĉeestis kun sia edzo en la pasin- 
ta jaro. Ŝiaj spertoj tre  in teresis kaj impresis 
la ĉeestan taron  kaj donis u tila jn  ideojn por la 
estonta laboro de la japanaj virinoj.

„EUROPA AMBASADORINO”
S-ino Haudebine en vojaĝo al Hindujo.

Kiam la konata Ĉe-m etoda instru istino s-ino 
M adeleine Haudebine, survoje de Danujo al sia 
hejm urbo Parizo kaj plu al H indujo, haltis ĉe 
geam ikoj en la nederlanda urbo Leeuwarden, 
f-ino  W. Steffering, prezidantino de la tiea 
,,Frisa Esperantista Rondo", nomis nian francan 
sam ideaninon ,,Eŭropa ambasadorino".

S-ino H audebine ja  ricevis de la Komitato de 
UEA dum la U niversala Kongreso en M ajenco 
la honorigan inviton, vojaĝi koste de UEA al 
H indujo, por tie prelegi en Esperanto, propa- 
gandi Esperanton kaj instru i nian in ternacian  
lingvon per Ĉe-m etodaj kursoj en 33 lokoj.

A ntaŭ ol forlasi Eŭropon, s-ino H audebine 
deziris reviziti D anlandon, kie ŝi dum la lastaj 
ja ro j instru is kaj havis ankoraŭ  sian instruil- 
aron, kaj Frislandon, kie ŝi kom encis en 1935 
sian karieron  de Esperanto-instruistino.

ITALA kA D IO
Programo por januaro:

2. — Louis Braille, okaze de la 150-a dat- 
reveno de lia naskiĝo.

6. — Tra la literaturo .
7. — Kuriero de Esperanto.
9. — Leterkesto kaj bibliografio.

13. — N ovaĵoj el Italujo.
14. — Kuriero de Esperanto.
16. — Italaj verk isto j: A lessandro Manzoni.
20. — Italaj kanzonoj en Esperanto.
21. — Kuriero de Esperanto.
23. — M ortintaj urboj: Herculanum .
27. — U niversalaj geniuloj: Leonardo da Vinci.
28. — Kuriero de Esperanto.
30. — Italaj belartaj urboj: Bergamo.

U nuafoje ŝi vizitis N ederlandon kaj ties nor- 
dan provincon, Frislandon, en la jaro  1933, 
kiam  ŝi sekvis sem inarian kurson de Andreo  
Ce en la tiam a ,,Esperanto-Domo" en Arnhem . 
Frisaj sam ideanoj, k iu jn  ŝi nun revizitis en 
Leeuw arden kaj T jerkw erd, tiam  faris klopo- 
dojn por laborigi ŝin en Frislando por nia 
movado.

En 1935 la ,,Frisa Esperanto-Instituto", tiu- 
tem pe en Huizum apud Leeuwarden, aranĝis 
por ŝi sep Esperanto-kursojn en Berlikum, 
Stiens, Rauwerd, M antgum, M arsum, O udkerk 
kaj Dronrijp, vilaĝoj ĉirkaŭ Leeuwarden, kie 
sam tem pe instruis la nun jam  m ortin ta f-ino  
M argarete Saxl. Post la provlecionoj anoncis 
sin deko aŭ dudeko da lernem uloj, sed en la 
dua aŭ tria  leciono la kursanaro  ofte estis du- 
aŭ triobliĝinta. Entute ŝi havis 200 gelernan- 
tojn.

Raportoj en la E sperantogazetaro instigis 
svedajn  gesam ideanojn, inviti ŝin por la sek- 
vonta sezono. Volonte ŝi akceptis tiun inviton, 
por povi rigardi ankaŭ la nordon de Eŭropo.

En la postaj vintroj ŝi ĉiam havis novan 
okazon por instrui Esperanton eksterlande: en 
Belgujo, Danlando, N orvegujo kaj Svedujo. 
Dum la milito ŝi devis paŭzi, sed poste ŝi re- 
kom encis kun same grandaj entuziasm o kaj 
fervoro. A nkaŭ dum la nuna vintro  ŝi laborus 
en Danlando, se UEA ne estus inv itin ta  ŝin iri 
al H indujo laŭ la instigo kaj post la an taŭa 
propagando de s-ro Tibor Sekelj.

Tuj post sia alveno en Parizo ŝi p reparis la 
vojaĝon al la oriento por ŝipveturi de M arsejlo  
al Bombajo, kie ŝi faros sian unuan prelegon, 
pri la eŭropa popolvivo. Post prelegoj en la

urbego Madras kaj en la nepala ĉefurbo Kath- 
m andu  ŝi kom encos la kurso jn  p lan ita jn  en 33 
lokoj. C erte ŝi bezonos minimume du jarojn 
por povi plenum i la tu tan  kursplanon.

Ni deziras al n ia franca sam ideanino sanon, 
forton kaj grandan sukceson! Entuziasmon, fer- 
voron kaj kuraĝon ŝi havas en mezuro granda!

S. S. de JONG Dzn., UL 6362.
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La Esperanto-lernantoj de la Franca Radio 
gastis en Amsterdamo.

La francaj Esperanto-lernantoj en Amsterdamo antaŭ la Borsa Domo, kun s-ro Delaire kaj 
kelkaj amsterdamaj esperantistoj.

Kiel ĉiujare, ankaŭ en la monato aŭgusto de 
la nuna jaro grupo konsistanta el diversurbaj 
skribaj kursanoj de s-ro Pierre Delaire, pro- 
fesoro de Esperanto ĉe R.T.F. (franca ŝtata 
radio) kaj direktoro de la ,,Centra Nacia Espe- 
ranto-Oficejo" en Orleans, gastis en Neder- 
lando ĉe esperantistaj familioj. En ĉi tiu jaro 
la ferian semajnon organizis la ,,Amsterdama 
Esperanta Kunlabora Komitato". S-ro Kruger, 
prezidanto, s-ino De Vries, vicprezidanto, kaj 
s-ino Bohlander per sia bonega laboro ebligis 
al la gelernantoj de s-ro Delaire, premiitaj en 
speciala konkurso, —  preskaŭ ĉiuj nur komen- 
cantoj —  travivi en la lando de Rembrandt ne- 
forgeseblan semajnon kun riĉaj ekskursoj, 
belaj kunvenoj, kaj ĉio en supernacia, tute 
zamenhofa etoso.

Ĉiuj partoprenintoj de ĉi tiu nederlanda 
Esperanto-semajno esprimas sian plej koran 
dankon al la senlacaj organizintoj kaj al la 
malavaraj gastigintoj.

La oficialan raporton pri la libertempado 
verkis la agregacia licea profesoro Jean Prat- 
cumiau, skriba kursano de s-ro Delaire. Multaj 
francaj gazetoj publikigis tiun raporton.

Aliaj laŭreatoj, premiitaj en supera kon- 
kurso, pasigis la libertempan semajnon en aliaj 
landoj, dank’ al la gastameco de konataj espe- 
rantistoj: f-ino E. Caetano kaj s-ro de Gouveia 
en Madejro, s-ro Hans Tressel en Germanujo, 
ujo), s-ro H. Rollinger en Bad Kissingen (Ger- 
s-ino K. Schmiedeberg en Marburg (German- 
manujo), s-inoj Karen Berge kaj Ida Veka en 
Sauda (Norvegujo), s-ino Martha Andreasson 
en Hisings Karra (Svedujo) kaj s-ro Carl Hou 
en Danujo. Ili ĉiuj estu dankataj pro la grava 
servo, kiun ili faris ne nur al siaj gastoj, sed 
ankaŭ al la Esperanto-movado.

Japanaj Universitataj Diplomitoj 
alvokas por mondfederacio.

A I I A
La 3-an de novembro, ,,Tago de la Kulturo" en Japanujo, la 

Japana Asocio de Universitataj Diplomitoj*) publikigis deklaron, 
laŭ kiu ĝi subtenas la Mondmovadon por Mondfederacio, kaj en 
la sama tago ĝi dissendis tiun deklaron, en la formo de Alvoko 
al ĉiuj akademiaj institucioj de la mondo. Ĉi tiun agadon iniciatis 
la direktoro de la Asocio, d-ro Sanehide Komaki, kiu estas entu- 
ziasma mondfederalisto.

Samtempe la Asocio faris en sia nomo honorigon, sendante 
memordonacon, al s-ro Gbedemah, prezidanto de la Mondasocio 
de Mondfederalistoj, kaj ankaŭ al kvin japanaj gubernatoroj pro 
ilia merito, ke ili klopodis por la pionira kaj sukcesa mondanigo 
de siaj tutaj komunumoj; ili estas la gubernatoroj de Okajama, 
Tojama, Nagano, Iŝikaŭa kaj Fukuoka.

Jen la teksto de la alvoko:
Alvoko al ĉiuj membroj 

de la akademiaj institucioj de la mondo.
Konsiderante, ke la japana popolo, aspirante la internacian pacon, 

bazitan sur justeco kaj ordo, rezignis militon per sia Konstitucio de la 
3-a de novembro 1956;

Konsiderante, ke tiun paŝon la japana popolo faris kun kredo je la 
fideleco kaj justeco de la pacamantaj popoloj de la mondo; kaj

Konsiderante, ke la homaro de la mondo ankoraŭ hodiaŭ restas sen- 
ŝirma kontraŭ la minaco de milito, ke atommilito rezultigos la mem- 
detruon de la homaro, kaj ke rearmado de Japanujo estas sentebla;

Ni, la membroj de la Jap&na Asocio de Universitataj Diplomitoj, 
juras firme tenadi la konstitucion de Japanujo kaj respekti la rajtojn 
por paca kunvivado kaj kunlaborado de ĉiuj popoloj aŭ de ĉiuj homoj 
en la mondo, sen konsidero al la koloroj de ilia haŭto.

Jam estas ekster dubo, ke la internacia tensio ne malpliiĝos kaj la 
minaco de milito ne ĉesos tiel longe, kiel naciaj armeoj estas konser- 
vataj kaj subtenataj. Kaj per tiu konstato ni estas konvinkitaj, ke la 
sola rimedo por forigi militon kaj starigi veran kaj eternan pacon estas,
antaŭ ĉio, fondi mondfederacian registaron.

Jen kial ni vokas al ĉiuj membroj de la akademioj kcij de la asocioj 
de la universitataj diplomitoj de la mondo: aliĝu al la Mondmovado 
por Mondfederacio!*) La Asocio estis fondata tuj post la dua mondmilito, kaj nuntempe ĝi havas proksimume 75,000 membrojn inter la diplomitoj de ĉiuj japanaj universitatoj ŝtataj, publikaj kaj privataj.

Nederlanda gazeto kun rubriko pri Esperanto. La
gazeto „Soester Courant", aperanta duonsemajne en 

Soest (Nederlando), en sia ĉiusemajna rubriko „Wereldtaal” 
(mondlingvo) donas regule informojn pri la Esperanto-movado.

1377

(La enhavon de la rubriko prizorgas s-ro A. de Vries, Postbus 7,
Soest.)

1378
en la portugala metropolo Lisbono, publikigas konstantan 
rubrikon sub la titolo „Cronica Esperantista”, kun informoj kaj

Portugalaj ĵurnaloj kun Esperanto-rubriko. — La gravaj 
ĵurnaloj „Repŭblica” kaj ,,Diario de Lisboa”, aperantaj

specialaj artikoloj pri la Esperanto-movado. (La Esperanto-
rubrikoj en la du ĵurnaloj estas prizorgataj de la konata portugala 
pioniro de la mondlingvo: s-ro J. de Saldanha Carreira.)

Esperanto en la germana fervoja horaro. La fervoja1379
Fervojaro, entenas la klarigojn de la signoj, la instrukciojn pri 
la uzo de la libro kaj la sciindaĵojn por pasaĝeroj eksterlandaj 
ankaŭ en la lingvo Esperanto.

horlibro, oficiale eldonita de la Germana Federacia

1380 Zamenhof-strato en Bulgarujo. En la bulgara urbo

1381

Varna ĉe la Nigra Maro, okaze de la 33-a Bulgara 
Esperanto-Kongreso (20-22 de julio 1958), la urbestraro faris 
honoron al la aŭtoro de la lingvo Esperanto, donante al unu el 
la centraj stratoj de la urbo la nomon: „strato D-ro L. L. Zamen- 
hof”.

Esperanto-prospekto pri germanlanda banloko. — La 
nordmara banloko List sur la insulo Sylt (Schleswig-

Holstein, Okcident-Germanujo), presigis ilustritan faldprospekton 
pri ĉi tiu plej norde situanta banloko de Germanujo, kun la 
informa teksto en la lingvoj germana kaj Esperanto. —  (La pros- 
pekton kaj ĉiajn informojn oni povas ricevi de la Kuracloka 
Administrejo. Adreso: Kurverwaltung, List auf Sylt, Germanujo.)

Esperanto-prospekto en Hungarujo. — La departementa1382 Fremdultrafika Oficejo en la urbo Miskolc (Hungarujo)
eldonis Esperanto-lingvan faldprospekton kun multaj bildoj pri la 
departemento Borsod-Abauj-Zemplen, en kiu troviĝas ankaŭ la 
mondfama vinkultura regiono de la vilaĝo Tokaj kaj la urbeto 

kun la belegaj popolbrodaĵoj. —  (La prospekton oniMezokovesd kun la belegaj popolbrodaĵoj. —  
povas senpage ricevi. Adreso: Megyei Idegenforgalmi Hivatal, 
Szechenyi-u. 40, Miskolc, Hungarujo.)

173



La Lernolibro de la Vivo
D U A  LECIONO

Kiam vi bone komprenos tion, kion mi diris al vi, vi tuj 
faros la sekvantan demandon:

Mia tuta vivo  kaj ankaŭ la stato de mia korpo dependas 
do de mia propra konvinko, kiun mi havas pri miaj vivo 
kaj korpo. Mi povas resaniĝi aŭ sukcesi nur, se mi estas 
ankaŭ konvinkita pri tio. Sed kiamaniere mi alvenos al la 
konvinko, ke mi resaniĝos kaj ne plu havos malsukcesojn?

Havu paciencon! Ĉi tiu demando estos detale respondata.
Ciujn konvinkojn kune, kiujn posedas la homo pri sia vivo, 

oni nomas lia vivkoncepto.
Ĉiu homo havas, konscie aŭ nekonscie, tre difinitan viv- 

koncepton, kiu kompreneble ŝanĝiĝas kelkfoje post novaj 
spertoj, sugestoj, k.t.p., sed ĉiam li estas konvinkita pri 
la ĝusteco de sia estanta vivkoncepto, kaj tial ĝi estas por 
li vera.

Lia tuta vivo konstruiĝas konforme al lia siatempa vivkoncepto.
Ankaŭ la ĵus naskiĝinta infano havas tre difinitan vivkon- 

cepton, kiu estas la rezultato de la evolua ŝtupo en ĝia 
antaŭa vivo, kaj kiu rezultato formas la vivon de la infano. 
Kompreneble la vivkoncepto de la infano estas daŭre 
influata de la patrino kaj aliaj.

Kiam la spirito de la homo fariĝas pli konscia, tiam mal- 
pliiĝas la influo de sugestoj. La homo komencas tiam mem- 
stare pensi kaj akceptas nur tion, kio ŝajnas al li racia. 
Tiel la pensanta homo, puŝata de sia interna impulso evolui, 
kiu per nenio povas esti haltigata, daŭre plikompletigas sian 
ĝistiaman vivkoncepton, sed en ĉiu momento li posedas viv- 
koncepton, kiu al li ŝajnas racia, ankaŭ se ĝi estas malĝusta, 
—  por li ĝi restas vera, kaj tial ĝi iormas lian tutan vivon.

Sed se la vivkoncepto de iu homo ne baziĝas sur la ekkono de 
absoluta vero, tiam ĝi enhavas pli aŭ malpli da konvinkoj, ke 
okazos io nedezirata, kaj la sekvo estas, ke tio nedezirata: 
malsano, malsukceso, k.t.p. realiĝos.

La homo nur tiam povas ekhavi la konvinkon, ke ĉiuj 
liaj deziroj plenumiĝos, kiam li ekkonis la plenan veron, do 
la faktan funkcion de la spiritaj leĝoj, por tiam povi agi en 
harmonio kun tiuj leĝoj.

Ni do esploros tiujn fortojn, kiuj gvidas kaj formas nian 
vivon, kaj ekkoninte ilin ni lasos naskiĝi en ni tiun viv- 
koncepton, kiu garantias aŭtomatan plenumiĝon de niaj
deziroj.

Kompreneble oni povas klarigi ĉion ankaŭ per aliaj vortoj; 
la homa spirito ja okupas sin pri tiuj aferoj de la tempo, 
kiam la homoj komencis pensi. Tamen la spertoj instruis 
min, ke en ĉi tiu formo la homoj plej facile povas kompreni 
la praktikan aplikadon kaj utilon de la leĝoj de la vivo.

Por vi estas grave, ke vi el la ĝis nun diritaj prenu la kemon, 
per aliaj vortoj, tiun komprenon, kiu ebligos al vi, adapti la 
leĝojn de ĉio, kio okazas, tiel, ke vi ne plu, kiel antaŭe 
ofte okazis, kontraŭ la fluo, sed en harmonio kun la fluo de 
la vivo naĝos.

Iu teorio estas ĝusta nur, se ĝi en la praktika vivo  res- 
pondas al tio, kion ĝi asertas kaj promesas.

Do se ni en la praktiko atingas la aŭtomatan plenumiĝon 
de niaj deziroj, aplikante nian teorion, tiam ĝi estas sendube 
ĝusta eĉ, se ni pro tiu teorio devus revizii ĉiujn niajn 
antaŭajn ideojn.

Por ĉiu pensanta homo estas klare, ke devas ekzisti forto, 
kiu kreis kaj daŭre movas ĉion, kio ekzistas. Ni nomos tiun 
forton la „vivforto". Gia origino estas sekreto por ni. Oni
nenie povas vidi ĝin; ĝian efikon ni vidas ĉie. Car ĝi estas la 
kaŭzo kaj la fonto de ĉio, kio estas, ĝi kaŝas en si la plej 
altan intelekton, do ankaŭ la plej altan spiritan forton, la 
plej altan scion, perfektecon, ĉiopovon. Gi estas la Vero, 
kiu sin mem ekzistigas kaj kiun nenio povas neniigi. Por 
niaj homaj konceptoj ĝi estas sen komenco kaj sen fino.

La religioj nomas ĝin Dio. Ciuj religioj honoras la saman 
unusolan forton, kiun ni nomos Vivforto.

Ĉio videbla, ĉio materia, ĉio perceptebla per niaj kvin sensoj, 
kio do al ni ŝajnas esti vera kaj ekzistanta, estas simpla 
speguliĝo de la ideoj de la Vivforto. Sekve de tio, ĉio materia ne 
ekzistas vere, kaj ĉio spirita estas la sole ekzistanta kaj funk- 
cianta vero.

Sed se la Vivforto estas la plej alta intelekto kaj do ankaŭ 
ĉioscio, perfekteco kaj ĉiopovo, tiam sekvas el tio, ke en 
la vivo ne povas io ajn okazi sen la volo de Ia Vivforto.

La vortoj ĉioscio  kaj ĉiopovo jam montras, ke ĉio estas 
antaŭdestinita, ĉar la Vivforto, ĉioscia kaj ĉiopova, jam ĉe 
la prakomenco —  se entute estus komenco —  devis scii, kio 
okazos laŭ nia tempkalkulo en milionoj da jaroj.

Kiel la kompleta Vivforto funkciigas la kompletan vivon, 
tiel difinita parto de la Vivforto funkciigas la vivon de unu 
homo, ĉar ankaŭ tiu parto devas plenumi sian destinon.

Same kiel la tuta Vivforto, ankaŭ ĉi tiu difinita parto de la 
Vivforto, kiu funkciigas la unuopan homon, estas ĉiopova. Nia 
tuta materia vivo estas nur simpla speguliĝo de la ideoj de ĉi 
tiu difinita parto de la Vivforto, kiu funkciigas nin.

Ankaŭ tiu parto de la Vivforto, kiu funkcias en la vivo 
de la unuopa homo, havas sian antaŭdestinon, kiu direktas 
la vivon de la koncerna homo.

Sed kiel la homo povas scii, kion ĉi tiu parto de la Viv- 
forto, kiu lin kreas, volas, do por kio la homo estas antaŭ- 
destinita?

Tion diras al la homo liaj deziroj. Ĉiu homo interesiĝas nur 
pri tio, kio akordiĝas kun liaj deziroj. Kiam li ricevas tion, kion 
li deziras, li estas kontenta. Per niaj deziroj ni ekkonas la volon 
de la Vivforto kaj ankaŭ nian rajton kaj nian destinon. Niaj 
deziroj anoncas, kion la Vivforto volas doni al ni en la estonteco.

Je tio vi tuj rimarkigos: tiam ĉion, kion mi deziras, mi 
devus ricevi, ĉar miaj deziroj esprimas la volon de la Viv- 
forto, kiu lasta memstare veriĝas. Kaj tamen tio okazas en 
la praktika vivo: mi malsaniĝas, havas malsukcesojn, 'k.t.p. 
—  kial?

La volo de la Vivforto aŭ la deziro nur tiam plenumiĝas, kiam 
ni akiris la konvinkon, ke ĝi plenumiĝos.

Kiam la homo pro iuj ajn cirkonstancoj akiris la konvin- 
kon, ke tio, kion li deziras, veriĝos, tiam subite ĉiuj liaj 
antaŭaj zorgoj pri la estonteco ĉesos. En tiu kazo la homo 
ĉion lasas al la estonteco, li nenion plu entreprenas por 
atingi la deziratan, kaj vivas plene kontente en la hodiaŭo. 
La sekvo de tio estas, ke liaj deziroj de si mem plenumiĝos.

Sed se la homo iel ajn akiris la konvinkon, ke okazos tio, 
kion li ne deziras —  malsano, malfeliĉo, malsukceso, k.t.p., 
tiam lia persona intereso ribelas kontraŭ tio, la zorgoj pri la 
estonteco vekiĝas, kaj li nun klopodos per sia propra volo 
atingi la plenumon de siaj deziroj. En tiu kazo la homo 
volas devigi la estontecon plenumi liajn dezirojn, ĉar li 
estas konvinkita, ke la nedezirata okazos. La sekvo de tio 
estas, ke tio, kion li ne deziris, okazos. Guste tio, kion la 
homo volas eviti, okazos.

La volo kaj la konvinko interbatalas, kaj ju  pli la homo 
klopodas por la plenumiĝo de siaj deziroj, des pli rapide 
venkos lia konvinko pri la kontraŭo, des pli rapide okazos 
la nedezirata.

Se en la homo interbatalas falsa konvinko kaj la volo, tiam 
aperas akompanantaj simptomoj, kiel timo, maltrankvileco, zorgoj, 
malkontenteco, espero, deziro, avido, envio, malĝojo, kolero, 
malamo, k.t.p.

Ciam, kiam regas nin unu el tiuj malvirtoj, ni volas elde- 
vigi ion de la estonteco, ĉar ni estas konvinkitaj, ke okazos 
io nedezirata. Kaj la volo al devigo ĉiam estas senpova kon- 
traŭ nia konvinko, jes, ne nur senpova, sed la kontraŭ-
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efikanta konvinko fortiĝas laŭ la mezuro, en kiu nia volo 
batalas. Tiamaniere la malsanulo des pli malsaniĝas, ju pli 
li volas resaniĝi.

Vi komprenas el tio, ke via persona volo estas via plej danĝera 
malamiko kaj la detruanto de via feliĉo. Ĉiam, kiam vi volas 
eldevigi ion, vi konstruas la kontraŭon de via deziro, ĉar en tia 
kazo vi ĉiam estas konvinkita, ke okazos la kontraŭo de tio, kion 
vi deziris.

Nur la konvinko posedas la kreantan forton manifestiĝi 
laŭ sia enhavo. La persona homa volo estas senpova kontraŭ 
tia pensado, kaj eĉ fortigas ĝin. Gi komencas agi nur tiam, 
kiam ni estas konvinkitaj, ke io nedezirata okazos.

Por ke via sorto povu plenumiĝi laŭ viaj deziroj, vi devos 
atingi vivkoncepton, kiu ebligas al vi akiri plenan konvin- 
kon, ke okazos tio, kion vi deziras.

La deziro naskiĝas el si mem. Neniu povas diri, kial li

deziras ion kaj tamen li daŭre deziras. La destino kaj celo 
de la ekzisto de la homo kuŝas en la plenumiĝo de liaj 
deziroj. La deziro ne estas arbitra produkto de prudenta 
pensado, sed memstara, ĉiopova forto, la volo de la Vivforto, 
kaj ĝi posedas senescepte la kapablon, verigi sin mem, tuj 
kiam ni ekkonis ĝiajn leĝojn kaj vivas laŭ ili. Ĝi uzas nur 
la pensojn por realigi sin.

La subkonscian fiksadon de iu pensobildo, pri kiu ni estas 
certaj, ke ĝi realiĝos, oni nomas memakirita konvinko. Tiun 
pensobildon, kiun ni nur laŭ niaj sentoj akceptas, ke ĝi 
realiĝos, ni nomas sugestita konvinko, aŭ kredo.

Nur kiam la homo estas konvinkita, aŭ kiam li kredas, 
ke iu deziro plenumiĝos, ĝi povas plenumiĝi.

Tial la kreanta iorto ne troviĝas en nia konscia volo kaj 
klopodo, sed en nia subkonscia konvinko aŭ kredo.

(Sekvos la tria  leciono.)

G R A N D A  PA ŜO  EN B R A Z IL O
Kiel oni scias el niaj pli fruaj komunikoj, 

dum preskaŭ du jaroj proi. C. Torres 
Pastorino kaj la subskribinto prezentis 
Esperanto-programon sub la aŭspicioj de 
la Legio de Bona Volo. Komence per la 
„Radio Tamoio". Poste la Legio aĉetis la 
stacion „Radio Mundial", kaj nia programo 
daŭris esti prezentata dum kvaronhoro. 
Verdire ĝi estis nur fako en alia programo, 
la „Campanha da Boa Vontade" (Kampanjo 
de la Bona Volo).

Nun fine ni povas doni informon pri io 
tre grava por nia movado: s-ro Alziro  
Zarur, prezidanto de la L.B.V., donis al nia 
programo specialan karakteron. Nun ĝi 
estas memstara elsendaĵo, prezentata de 
lundo ĝis sabato de la 6-a horo ĝis la 6-a 
kaj duono (laŭ tempo de Rio de Janeiro).

Radio Mundial, la sendstacio de la Bona 
Volo, ankoraŭ ne posedas mallongondon. 
Gi havas nur mezajn ondojn kaj sur tiuj 
ĝi elsendas senĉese dum ĉiuj 24 horoj de 
la tago. Gravaĵo estas, ke la stacio estas 
kompleta, ĉar ĝi donas programojn pri 
sporto, dancarto, virinaj, medicinaj kaj 
religiaj demandoj k.t.p. Plue, ĝi estas la 
sola komerca radiostacio en Rio de Janeiro, 
kiu fakte favoras Esperanton.

S-ro Alziro Zarur donacis al Esperanto 
duonhoron dum ses tagoj en la semajno. 
Tio estas grava donaco al nia movado. 
Nia programo havas la titolon: „Vamos 
aprender Esperanto?" (Ĉu ni lernu Espe- 
ranton?). Ni uzas la Elementan Metodon 
de prof. C. Torres Pastorino, kies unua 
eldono (de Brazila Esperanto-Ligo) estas 
praktike elĉerpita.

Preskaŭ en ĉiuj partoj de la lando ni 
havas aŭskultantojn. Eĉ de la plej mal- 
proksimaj bienoj ni ricevadas aliĝojn al 
la kurso kaj mendojn de lernolibro.

Dum la programoj ni prezentas ĉion pri 
Esperanto: novaĵojn, muzikaĵojn, infor- 
mojn. Principe ni instruas Esperanton, sed 
komparante ĝin kun la portugala lingvo 
okazas, ke pri ambaŭ lingvoj estas donata 
instruo. Tio alportas bonan rezultaton kaj 
faras la programon alloga. Ni ankaŭ ĉiam 
donas klarigojn pri la veraj celoj de la 
esperantista movado kaj akcentas ĝian 
neŭtralecon. Ni konigas la literaturon kaj 
varbas por niaj organizaĵoj. La sukceson 
de nia Esperanto-programo pruvas plej 
bone tio, ke multaj aŭskultantoj trovas 
ĝin tro mallonga.

Estas rimarkinde, ke Rubem Braga, unu

el la plej famaj brazilaj kronikistoj, en la 
grava revuo Manchete favore skribis pri 
la Esperanto-programo de Radio Mundial.

Nuntempe la Legio de la Bona Volo 
havas 300.000 anojn enskribitajn. Tial ĝi 
forte antaŭenpuŝas nian movadon, ne nur 
per sia radiostacio, sed ankaŭ per siaj 
bonegaj revuoj ,,Boa Vontade" (Bona 
Volo) kaj „Soldadinhos de Deus" (Solda- 
tetoj de Dio), en 100.000 ekzempleroj.

En decembro 1956 La Praktiko jam 
publikigis detalan artikolon kun bildo pri 
la agado de la Legio. Ni ricevis multegajn

v .v a v .

K e lka j gv idanta j personoj en la Legio de la Bona Volo, fo to g ra iita j okaze de festa tagmanĝo 
omaĝe al la dua ja ro  de la revuo ,,Boa Vontade". De dekstre: (1) prof. Torres PASTORINO, 
fakdel. de UEA, d irektoro  de la ku ltu rfako ; —  (2) s-ro A lz iro  ZARUR. respondeca d irekto ro  kaj 
prezidanto de LBV; —  (3) s-ro Luiz GOULART, estro de la a rtlako ; — [4) s-ino M aria JUSSARA, 
spiritzorga d irek to rino ; —■ (5) s-ro Lam artine da Fonseca ALM EIDA, adm inistranto; — (6) s-ro 

Jorge Soares das NEVES, A M  de UL, fakdel. de UEA, d irekto ro  de la Esperanto-fako.

korespondaĵojn, kaj ni intencas uzi ilin 
por ekspozicio. Sed ni ankoraŭ ne havis 
okazon por publikigi en Esperanto la 
statuton de la Legio kaj informilon. Tial 
ni petas la skribintojn, pacienci ankoraŭ. 
Aliaj laboroj urĝas, kaj ni volas fari ĉion 
bone. Niaj administrantoj ekzemple nun 
klopodas ekipi la radiostacion per mallong- 
ondo. Cu vi komprenas la gravecon de 
tiu plano ankaŭ por Esperanto? Se vi bone 
taksas la kontribuadon de la Legio de la 
Bona Volo por la orogresado de Esperanto, 
skribu al: Radio Mundial, Programo ,,Va- 
mos aprender Esperanto?", Avenida Rio 
Branco 181-3, Rio de Janeiro, Brazilo.

Jorge Soares das NEVES, UL 11298.
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ANG LA ESPERANTISTO VO JA G A S TRA JAPANU JO
S-ro W. L. Simpkins, AM  de UL el Stourbridge (Anglujo), senlaca 

mondvojaĝanto, post kvar jaroj nun denove estas vojaĝanta tra 
Japanujo. La supra bildo estis farata okaze de lia vizito al la kastelo 
de Osaka. La personoj, de maldekstre: (1) s-ro W. L. Simpkins; (2) s-ro 
Soichi Kojima, AM  de UL, prezidanto de la Esperanto-Klubo de Osaka; 
(3) d-ro Kiyoshi Ikegawa, vicdirektoro de la departemento por popola 
bonfarto de la urbo Osaka.

GRAVA ALVOKO
a !  c i u ĵ  n i a j  tpffan toj.

Pli kaj pli multiĝas la deziroj, ke la Almanako de UL denove 
entenu liston de la oficejoj, firmoj k.t.p., kie Esperanto estas 
uzata, por helpi la vojaĝantajn esperantistojn kaj tiel fari nian 
lingvon pli utila. Car tiuj deziroj estas tute pravaj, ni reprenos 
la publikigon de tiu adresaro, jam komencitan en la Almanako 
1949. Per tio ni faros ankaŭ indan kontribuon al la festado de la 
Zamenhofa Jaro.

Tial ni urĝe alvokas niajn legantojn al kunlaboro. Oni bonvolu 
ensendi la adresojn de ĉiuj firmoj (butikoj, hoteloj, restoracioj, 
kafejoj, bankoj, frizejoj k.t.p.) kaj publikaj oficejoj (poŝtoficejoj, 
stacidomoj, policejoj, turismaj informejoj k.t.p.), kie Esperanto 
estas uzata en parolo aŭ 'korespondo, indikante ankaŭ la nomojn 
de la oficistoj, kiuj tie parolas nian lingvon.

Car la malalta kotizo de UL ne sufiĉas por kovri la altajn 
preskostojn, ni devas peti de la enskribotaj firmoj modestan 
kontribuon de 6 steloj. La enskribo de publikaj (urbaj kaj ŝtataj) 
oficejoj estos senpaga. Por faciligo kaj rapidigo, ni akceptos la 
pagojn ankaŭ per validaj poŝtmarkoj de ĉiu lando.

Ni petas sendi la materialon tre baldaŭ, nepre ĝis la fino de 
januaro, por ke la nova Almanako, sendota senpage al ĉiu 
Aktiva Membro de Universala Ligo, povu esti presata en februaro.

Centra Oficejo de U.L.

La danĝeroj de la atombombo.
HELPU JUNAJN MALSANULOJN!

Ni, la ,,Nacia Movado de Malsanuloj kaj Eks-malsanuloj" en Franc- 
ujo, decidis krei filatelian servon por niaj junaj kuracatoj. Ni petas 
ĉiujn personojn, kiuj interesiĝas pri la sorto de junaj malsanuloj, ke 
ili bonvolu sendi uzitajn poŝtm arkojn al nia sidejo. Ni deziras ricevi 
el la tuta mondo. Ni proponas sendi interŝanĝe francajn poŝtmarkojn 
al la personoj, kiuj ne povus donaci la eksterlandajn.

Oni bonvolu sendi al: M.N.M.A.M., Filatelia Servo, 44 grande rue de 
la Guillotiere, Lyon (Rhone), Francujo.

Oni povas skribi ankaŭ en Esperanto. Jam nun ni antaŭdankas al 
ĉiuj donacontoj!

Kompletigu vian bibliotekon per la

Praktiko99

Ili estas plenaj de interesa legaĵo en modela stilo, de 
materialo por lingva ekzercado kaj de belaj bildoj. Ili 
formas la ilustritan kronikon de la tutmonda Esperanto- 

movado.
*

Prezo de unu jarkolekto (1932-1940, 1946, 1948-1958)
ne bindita ..................................................................  12. Steloj

Prezo de unu jarkolekto (nur de la jaroj 1932-1940 
1946, 1948-1950) simple bindita kun 
presita titolo ..................................................................  15.

Noto 1

Noto 2.

Por la A ktiva j Memboj 
ĉe mendo de minimume

orkolore
9 9

de UL ĉe antaŭpago rabato de 
5 jarkolektoj, libere elekteblaj, 

Afranko 10 %

10 %; 
20 %.

— En la jaro 1941 aperis nur du numeroj (januaro kaj 
februaro), ĉar tiam la germanaj okupantoj malpermesis la 
pluan eldonon. Ci tiuj du numeroj nun estas aldonitaj al la 
jarkolekto 1940. — En la jaroj 1942-1945 La 'Praktiko ne 
aperis pro la milito. —- En la jaro 1947 ĝi ne aperis pro manko 
de papero.

— Estas haveblaj ankoraŭ kelkaj lukse binditaj ekzem- 
pleroj (tuta tolo kaj ora stampo) de la jarkolekto 1933. 
Prezo 22.— Steloj, afranko 3.— Steloj.

Mendeblaj ĉe la INTERNACIA ESPERANTO-INSTITUTO, Riouw straat 172, Den Haag, Nederlando.

Vortoj de Benedetto Croce.

En la itala urbo Napolo ĉe la revizio de unu biblioteko oni 
trovis ĝis nun ne publikigitan deklaron de la granda itala filozofo 
kaj politikisto Benedetto Croce (1866— 1952) el la jaro 1945 pri 
la danĝeroj de la atombombo. La unua atomeksplodo ĵus estis 
okazinta super Hiroŝimo. Tiam la publikigo de la skribaĵo de 
Croce estis malpermesita de la angla-usona militista registaro, 
ĉar ĝi konsideris la atentigon pri la danĝeroj kiel kondamnon de 
la nova armilo, kiu simile al fulmotrafo frakasis la japanan 
militarismon.

„La komuniko, —  diras Croce en sia deklaro, —  memorigis 
min pri Eduard von Hartmann, la plej pesimista pensulo de mia 
junaĝo, kiu antaŭdiris la malaperon de la homaro kaj esperis 
tion plirapidigi. La malkovroj de la natursciencoj ne estas la 
lumo de la vero, de tiu ununura vero, kiu lumigas kaj konsolas 
kaj utilas al ia homa spirito, al kiu vero kontribuas ne la sciencaj 
inventistoj, sed sole la religiaj, filozofaj kaj poetaj geniuloj, kiel 
Jesuo de Nazareto, aŭ Sokrato, Homero kaj Ŝekspiro. Nur ĉi tiuj 
iaras nin interne homoj. La malkovraĵoj de la naturscienculoj, 
kiel Bacon kaj Volta, kreskigas la potencon de la homo super la 
materio, t.e. la potencon de la manoj, sed ne tiun de la homa 
spirito, kaj ĉiam pli armadas la scipovan beston per granda, sed 
ankaŭ danĝera kono. Por kontraŭstari la danĝeron kaj el la 
sciencaj malkovroj ĉerpi la bonon, kiun ili enhavas, estas necesa 
ne nur egala, sed superanta progreso de la intelekto, de la 
imagpovo, de la morala konscienco, de la religia spirito, unuvorte 
de la homa animo. Se ĉi tio ne okazus, estus pli bone, ke la 
atomscienco estu mergata, kiel la trezoro de la Nibelungoj, en la 
Rejnon, aŭ pli ĝuste en ĉi tiu kazo en la Misisipon, kaj ke la 
popoloj vane klopodadu ĝin retrovi."

Kiu ne samopinius kun la granda liberala filozofo de Italujo?
La historiisto, kio li ankaŭ estis, sendube jam tiam sciis, ke la
moderna Nibelunga trezoro ne lasos sin malaperigi. H

Laŭ la „Frankfurter A llgem eine Zeitung" de 20-11-1958,
D-ro W. H., UL 9682.

UNUIGO DE INTERNACIAJ ASOCIOJ
La 3-an kaj 4-an de septembro okazis en la belga ĉefurbo Bruselo 

konferenco de la Unuiĝo de Internaciaj Asocioj. En la konferenco 
Universala Esperanto-Asocio estis reprezentata de D-ro Paul Kempe- 
neers. I

La prezentitaj raportoj detale montris la malfacilaĵojn, kiuj malhelpas 
la internaciajn asociojn, — demandoj pri personoj, financaj problemoj, 
— kaj larĝe pritraktis la m onajn ŝarĝojn kaŭzitajn de la plurlingveco; 
salajroj al tradukistoj, kostoj de plurlingvaj presaĵoj, k.a. .TrlM

La reprezentanto de U.E.A. akcentis, ke lia Asocio ne konas tiujn 
lingvajn problemojn, ĉar Esperanto ebligas senperan kontakton inter 
ĉiuj anoj. Li proponis, ke la Unuiĝo pristudu ĉi tiun solvon, kiu ŝpar- 
igus tempon, energion kaj malfacile akireblan monon.



&  la frifooltbro fce la
Brtstnasŭo

La amo neniam povas silenti pri tio, kio iam tuŝis la 
koron. Tial ne ekzistas rakonto tiel ofte rakontita, kiel tiu 
pri la „Silenta, sankta Nokto".

La amo posedas ankaŭ la iorton de la imago, per kiu sonĝo 
kai vero, legendo kaj mistero interteksiĝas kaj iariĝas bildo 
kaj prezentado de tiu amo. Kiam la koro de la pentristo 
estis tuŝita de la mistero de Betlehemo, li ĉiam denove 
serĉis formojn, en kiuj la Nekomprenebla fariĝos komprene- 
bla por la homa okulo. Tiel la okcidenta artisto klopodas 
la malnovajn okazajojn el la malproksima biblia oriento 
transloki al propraj tempo kaj ĉirkaŭajo. Li ankaŭ serĉas 
spegulon, en kiu reflektiĝas la kortuŝeco de jus naskita 
infaneto kaj ankaŭ la majesteco de la „Lumo, kiu brilas en 
la mallumo".

jflaria iri£ al
En la mezepoka Kristnask-Misterio tiu translokiĝo de la 

malproksima orienta okazaĵo estas kortuŝe kaj naive prikan- 
tata. Ĝi komenciĝas jene:

A1 Betlehemo Maria iris 
En la kristnaska vespero.
Sankta Jozefo ŝin akompanis 
Por montri al ŝi la vojon.
Hajlis kaj neĝis, estis treege malvarme,
La prujno kuŝis sur la tegmentoj . . . .

Ni povas plej bone uzi ĉi tiujn liniojn kiel subskribon 
por la pentraĵo de la mezepoka pentristo Pieter Brueghel 
(vidu la unuan bildon). Ci tiu pentristo vidis „per propraj 
okuloj” la venon de Jozefo kaj Maria en Betlehemon. Kaj 
ni —  kun nostalgio al nia infaneco —  ŝatus ankoraŭ ĉiam 
vidi ĝin en la mallumaj tagoj antaŭ Kristnasko. Kaj kion 
montras al ni la babilema Brueghel: la vilaĝan gastejon, kie 
elpendas la ,,krono'', kie oni vendas bieron kaj varmajn 
kolbasetojn, kaj kie ĉiuj, kiuj venis por la popolkalkulado, 
amasiĝas en la malvarmo kaj atendas sian vicon. lom pli 
malproksime ludas infanoj sur la mola, blanka neĝtapiŝo. 
Maldekstre ni vidas frostiĝintan rivereton, sur kiu iras viroj 
kaj virinoj, portantaj faskojn de branĉoj. La domoj kaj 'la 
staloj estas arbitre kunŝovitaj; reguleco ankoraŭ ne estis 
tiutempe. Kaj nun, meze de tiu vilaĝa sceno, meze de tiu

Brueghel (1520-1569).

2-a bildo. — „La naskiĝo de Kristo." Pentraĵo de Majstro de Flemalle 
(15-a jarcento).

simpla okazaĵo, ,,la mondo ricevis novan komencon". Ĉar 
nekonataj kaj neatentataj de la mondo kaj la homoj, Jozefo 
kaj Maria kun sia azeneto eniras en la vilaĝon kaj tiel „ni 
eniris en la tempon de la Dia amikeco". Sed unue Jozefo 
kaj Maria devis ankoraŭ havi la amaran sperton, ke por ili 
ne estis loko en la gastejo. Ankaŭ ne en aliaj domoj. Mi 
pensas, ke ili tiam transiris la frostiĝintan rivereton (la 
azeno certe singarde trotetis), kaj ke ili iom poste troviĝis 
en la krepusko ekster la vilaĝo, kaj ili daŭrigis iri

,,ĝis kamparana staleto; 
kaj tie ili restis, 
nek fenestroj nek pordo estis, 
kaj tie Jesuo naskiĝis."

„&aj la lutno hrilasi en la maUumo”
Ankaŭ la penso al la Lumo de la Mondo instigis multajn 

artistojn transformi la Supernaturan en la naturan. Dum la 
serĉado de la historia evoluo de ĉi tiu pentrinda lum-pro- 
blemo, Majstro de Flemalle el la frua parto de la 15-a jar- 
cento povus erarigi nin per sia naskiĝa sceno. (Vidu la duan 
bildon.)

Ĉar se oni supraĵe rigardas lian pentraĵon, oni ne rimar- 
kas ion pri la belega himno ,,Estu salutata, ho lumo de la 
tagiĝo, kiu antaŭiras la Sunon". ĉ i  similas malvarman 
taglumon, kiu prezentas ĉiujn subpartojn en egala kolor- 
nuanco. Sed se ni povus informiĝi pri tio ĉe la tiama 
pentristo, li verŝajne referencus al la apokrifaj libroj, kiuj 
en lia tempo estis abunda fonto por pentristaj inspiroj. Kaj 
tiam ni aŭdus, ke en la dimanĉa nokto, en kiu naskiĝis 
Jesuo, en la momento de la naskiĝo forta ora lumo lumigis 
la tutan teron!

„Vidu", —  povus diri al ni la pentristo, —  ,,ĝuste en tiu 
momento mi pentris la scenon kaj estu ĝoja, ĉar se mi estus 
farinta tion kelkajn momentojn poste, ni nenion plu estus 
vidintaj. Sed nun vi povas ĉion distingi sur mia pentraĵo,
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3-a bildo. — „La naskiĝo de K ris to ." Pentrajo de Geertgen tot Sint Jans 
(1460-1490).

kio okazis kaj kiel ĝi okazis”. Kaj efektive ni vidas Marian, 
kiel la pentristo legis tion en la revelacioj de Sankta Bri- 
gitta de Svedujo en la 14-a jarcento. Maria surgenuiĝas sur 
la tero, ŝia robo etendita kaj antaŭ ŝi la infaneto, mizera 
neniaĵo, sur la tero. Kaj per tio la pentristo montras al ni 
la grandan humiliĝon de Dio, kiu en ĉi tiu horo volis rezigni 
je sia impona majesteco, por fariĝi infano.

Ĉiuj kristnaskaj fragmentoj troviĝas en la lumo, sed ni 
tamen komprenas, kial Jozefo portas kandeleton en sia mano. 
Estis ja nokto, sed en tiu momento la lumo de lia kandeleto 
paliĝis. Por ŝirmi la malgrandan flameton, Jozefo tenas sian 
manon super la flameto, ĉar ofte oni rakontas, ke Jozefo iris 
eksteren por preni lumon, kiam la naskiĝo alproksimiĝis. 
En kunligo kun tio oni rakontas pri du akuŝistinoj, kiujn 
Jozefo devis venigi. Ci tiuj povus esti la du virinoj, dekstre 
sur la pentraĵo. Dum ili interpardlas, unu virino montras al 
Maria kaj diras, ke ĉi tie okazis miraklo, ĉar kvankam patri- 
no, ŝi tamen restis virgulino, je kio la alia virino montras sian 
nekredemon. Kaj pro sia nekredemo ŝi estas punata per 
lamiĝo de la mano. Sed anĝeleto baldaŭ alportas komprenon 
kaj kuracon. Kelkaj mezepokaj pentristoj emfazas la lumon, 
desegnante aŭreolon ĉirkaŭ la kapo de la infaneto. Aliaj 
desegnas orajn radietojn, kiuj eliras el Dio, la Patro, kaj 
ĉirkaŭas la infaneton. Tio rilatas al ,,la Vorto, kiu venis el 
la buŝo de la Patro por fariĝi Karno en Maria”. Sed kiam la 
pentroarto dum la renesanco pli kaj pli perdis sian didak- 
tikan karakteron, por pli stilisme evolui al la pure pentrisma, 
la infaneto fariĝis ĉiam pli la centra lumfonto, el kiu la 
ĉirkaŭaĵo —  kaj la mondo —  ricevas la lumon.

Geertgen tot Sint Jans (1460-1490) estas la plej delikata 
inter tiuj lumpentristoj. Ni povus doni al li la nomon: la 
pentristo de la kvieto kaj silento. (Tria bildo.)

Senmove la infaneto kuŝas en la malmola ŝtona trogo kiel 
radianta mistera kokono. En silenta miro, tuŝita de la mira- 
klo, la juna Maria klinas sin super sian infanon, kaj ŝi scias, 
ke ĝi estas Dio. Jes, ŝi scias tion, sed ĉu ŝi ĉion komprenis 
en tiu unua horo? Ŝi nur fariĝis silenta, same silenta kiel la 
anĝeletoj, kiuj ĵus portis al la gardantaj paŝtistoj la mesaĝon 
de la Lumo, kaj kiuj nun kun Maria staras senmove kaj 
silente antaŭ tiu nekomprenebla miraklo. Ankaŭ la mutaj 
bestoj alproksimiĝis. En iliaj okuloj ni legas ilian miron. 
Jozefo retiriĝis en la mallumon de la stalo. 11

Li scias, ke ĉi tiu mistero en ĉi tiu silenta, sankta nokto
okazas nur inter Maria kaj la infano. Ekster la stalo
kantas lumanta anĝeleto sian lastan laŭdan strofon en 
malluma mondo. . . .  'jlsH

Dum la frue mortinta majstro Geertgen por la unua fojo 
vidis la lum-problemon kiel grandsignifan en la pentroarto, 
tamen en perfekta ekvilibro kun la religia elemento, posta 
generacio ekuzis la lumon kiel fonton de fabelaj efektoj 
kiel faris la italo Correggio (1494-1534). (Vidu la kvaran 
bildon.) f(H

Patrino kaj infano estas ĉifkaŭataj de hela lumo, kiu 
efikas kiel lumĵetilo sur teatra scenejo. Gi sorĉas brilojn kaj 
lummakulojn sur paŝtistojn kaj anĝelojn, per kio ekestas 
komponaĵo, kiu ĉefe baziĝas sur lumformoj.

ĉ i tiu pentraĵo estas nekontesteble tre majstra kreaĵo, sed 
malgraŭ sia rafiniteco, aŭ eble ĝuste pro tio, ĝi perdas 
la grandan emociigan forton en komparo kun la simpla pre- 
zentado de Geertgen.

Maria estas tro dolĉa, same kiel la sentimentalaj paŝtisti-
netoj. Gi tro similas al ŝajn-arto, kvankam restas nia admiro 
por la teknika talento de ĉi tiu sudlanda artisto.

Alia sudlandano pli bone tenas la mezurdn. La franca 
pentristo George de la Tour el la deksepa jarcento pli simi-

4-a bildo. — ,,La sankta lam ilio." Pentraĵo de Correggio (1494-1534)
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6-a bildo. — „La adorado." Pentrajo de Matthieu Wiegman (* 1886).

5-a bildo. — ,,La adorado de la paŝtistoj." Pentraĵo de George de la 
Tour (17-a jarcento).las en spirito al Geertgen. (Vidu la kvinan bildon.) Ankaŭ li klarigis en kortuŝa maniero la profundecon de la silento. Cirkaŭ la infaneto, naturo kaj supematuro samtempe, staras kelkaj homoj — sen iu patoso, laŭ kamparana karaktero — senmove en la mistera silento.Kaŝita kandelo, motivo, kiu daŭre revenas ĉe tiu majstro, lumigas la preĝantajn rigardantojn, per kio tamen la infaneto mem restas la spirita lumfonto. Kiu iam vidis ĉi tiun pen- traĵon en la Petit Palais (Malgranda Palaco) en Parizo, neniam plu forgesos ĝin. Kaj kiu memoras ĝin en la krist- naska nokto, kvazaŭ aŭdas en sia imago la misteran vesper- kanton de la Orienta Eklezio:

„Ĝojiga lumbrilo de la sankta gloro 
de la Patro, la nemortebla, ĉiela,
Sankta, Feliĉega:
Jesuo Kristo.

Denove la suno subiris por ni 
kaj vidas ni briladon de 1' lumo 
en la vesper'."Plua salto tra tempo kaj spaco kondukas al la nun- tempaj pentristoj en nia propra lando, Nederlando. (Vidu 

la sesan bildon.) Ankaŭ Matthieu Wiegman, konata pentristo de la tiel nomata „skolo de Bergen" en la antaŭmilitaj jaroj, vidis la lumon kiel interligan faktoron. Estas kvazaŭ ludo de misteraĵoj. Ci tiuj lumoj ŝanĝas daŭre sian lokon kaj mis- tere aperas el la interna estaĵo de la figuroj.ĉ i tiu pentraĵo estas unu el la plej bonaj prezentadoj el la lastaj jardekoj, kvankam mankas ĉi tie la mezepoka forto de la konvinko. Kion oni vidas post Wiegman sur la tereno de la nuntempa religia pentroarto, — escepte de pli mal- grandaj verkoj de artmetio, — donas malmultan kaŭzon por vera kristnaska ĝojo.En la nuna tempo oni treege multe pentras, sed ŝajnas,

7-a bildo. — „La aŭskultantaj paŝtistoj." Reliefo sur la portalo de la 
katedralo en Chartres.ke la pure religia pentrista koro elsekiĝis, kvazaŭ ĝi ne plu povus travivi la veran internan emocion en la rakontoj kaj okazaĵoj de la Evangelio.Sed kiu el ni povas tion ankoraŭ?Cu la pentristoj ne estas, same kiel ni, infanoj de la nuna tempo, en kiu ni sentas nin certaj nur pri nia malcerteco? Cu ili ne vivas kune kun ni en bolanta mondo, avida al sensacio kaj tumulto, kaj en kiu fariĝas ĉiujare pli malfacile kompreni la puran mesaĝon de la kristnaska nokto? Sed en kiu ajn maniero, ni devos retrovi nin mem en la simplaj 

paŝtistoj de Chartres, kiuj jam de jarcentoj sur la portalo de la tiea katedralo aŭskultadas 'la promeson en la kristnaska kanto de la anĝeloj. (Vidu la sepan bildon.)
(E1 „Het Katholieke Schoolblad".) JUL. JONGELEN179



La nora cefurbo de 1I rasiloTute trafaj estas la vortoj, kiujn la eminenta kaj fama aŭstria verkisto 
Stetan Zweig (1881—1942) elektis kiel titolon de unu el siaj verkoj: „Brazilo, 
lando de la estonteco". Ci tiuj vortoj esprimis lian opinion kaj firman kon- vinkon pri la grandega lando, kiu ko- vras preskaŭ la duonon de la sud-ame- rika kontinento, kaj la pravecon de ĉi tiuj vortoj de Zweig konfirmas ankaŭ la atesto de la faktoj en la multpromesa evoluo de Brazilo, precipe la perspek- tivoj, kiuj malfermiĝas per la kon- struado de la nova ĉefurbo, la temo de ĉi tiu artikolo.Stefan Zweig multon skribis pri ĉi tiu paca, bela kaj tre riĉa lando, posedanta multnombrajn naturdotojn. Sed ĝi an- koraŭ ne estas sufiĉe konata de la aliaj popoloj de la mondo, kvankam ĝi estas tre gastama kaj donas hejmon al multaj fremduloj. Kun klimatoj diversaj, vere taŭgaj por ĉiuj homoj el la plej mal- samaj partoj de la mondo, ĝi estas dia donaco! Tiuj diversaj klimatoj, facile trovataj tra la ok kaj duona milionoj da kvadratkilometroj de Brazilo, formas efektive kompletan serion de ĉiaj ve- teroj.La malnova ĉefurbo de Brazilo, Rio 
de Janeiro, situas ĉe la maro, en la sud- orienta parto de la lando. Pro pluraj kaŭzoj, sed prĉcipe ĉar ĝi kuŝas tre malproksime de la nordaj kaj okciden-

Skribis Fiancisco de Sousa ALMADA, 
________________ AM de UL.________________taj limoj de la lando, jam antaŭ multaj jaroj oni decidis elekti por la federacia ĉefurbo de la brazila respubliko alian, pli taŭgan lokon, kiu estas je pli-malpli egalaj distancoj de la periferioj de la lando.La jaroj pasis, kaj neniu prezidanto de la ŝtato kuraĝis komenci la realigon de la multe dezirita kaj jam per leĝo decidita transmeto de la ĉefurbo. Ke ili ĉiuj 'hezitis obei al la ordono de la mal- nova leĝo, tion kaŭzis sendube la gra- veco kaj komplikeco de la problemo.Sed fine D-ro Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, la nuna ŝtatestro de Bra- zilo, tuj post la komenco de sia ofico prizorgis ĉion, fidele al sia antaŭa pro- meso, por ke la granda entrepreno estu rapide realigata.Grupo de teknikuloj kaj ekspertoj, inter kiuj elstaras D-ro Lucio Costa, aŭtoro de la pilotplano, kaj la arĥitekto 
Oscar Niemeyer, fama desegnisto bra- zila, komisiite de la ŝtatprezidanto zorge esploradis la centrajn partojn de la lando kaj post longa pristudado de ĉiuj kondiĉoj elektis tiun punkton de la lando, kie oni povos plej avantaĝe starigi la novan ĉefurbon. Gi estas en la koro de Brazilo, en la ŝtato Goias, kaj ĝi posedas ĉiujn necesajn kondi-

D-ro Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
prezidanto de la Brazila Respubliko.

■1

ĉojn por la kreo de urbo, kiu dum la estonteco certe fariĝos grandega kaj tial devos havi la eblecon al kreskado, por povi gastigi kie'l siajn enloĝantojn multnombrajn homojn el ĉiuj partoj de la terglobo.Tiel oni sukcesis elekti lokon, kiu ĉiurilate estas konforma al la teksto de la leĝo rilate al la postulataj kondiĉoj pri la tereno, klimato, akvo k.t.p. La tereno estas natura ebenaĵo en la alteco de 1100 metroj super la mamivelo; la klimato estas seka kun regulaj pluvoj; la akvo bonega, tute pura kaj abunda; ĝia distanco de la ĉefurboj de la apar- taj ŝtatoj, el kiuj konsistas la brazila federacia respubliko, estas ankaŭ tre konvena: de Rio de Janeiro — la mal- nova ĉefurbo — 940 kilometroj, de SQo 
Paulo 890, de Belo Horizonte 725, de 
Porto Alegre 1650, de Belem do Para 1575, de Recife 1620, de Salvador 1030, de Cuiaba 925, de Goiania 125, de Bela 
Vista 2940 kaj de Manaus 1940 kilo-m e tro j .Laŭ la geografia karto de Brazilo oni povas rimarki, ke ties nova ĉefurbo pli facile povos regi la tutan landon.La promesoj, kiujn D-ro Kubitschek donis al la brazila popolo dum sia pro-paganda rondvojaĝo tra ĉiuj ŝtatoj kaj urboj, kiel kandidato por estro de la federacia registaro, ne restis vanaj. Ri- cevinte la konstituciajn povojn li sen- prokraste kaj kun granda firmeco eka-rapida kreskado antaŭ la miregantaj okuloj de ĉiuj vizitantoj, kiuj efektive estas surprizataj de la rapida progreso en la laboroj.La prezidanto mem unue konstruigis en la ĉirkaŭaĵo de la naskiĝanta urbo lignan dometon, kaj ĉi tiu estis lia
La jam finkonstruita „Palacio da Alvorada' 

(Palaco de Tagiĝo), ioĝejo de la brazila
respublika prezidanto.



hejmo dum la unuaj tempoj. Tie li, dum simpla ceremonio, la 2-an de oktobro 1956 deklaris la fondon de la nova ĉef- urbo kun la nomo Brasilia. Unu jaron poste, la 1-an de oktobro 1957, li de- kretis, ke la solena inaŭguro de la nova ĉefurbo okazu la 21-an de aprilo 1960.Post la deklaro de la fondo komen- ciĝis la laboro. Per ŝarĝaviadiloj oni transportis sennombran materialon por la starigo de la unuaj domoj. C i tiuj estis konstruataj el 'ligno kiei provizo- raj domoj kun la 'difinita vivdaŭro de nur kvar jaroj. Post tiu tempo ili devos malaperi, cedante sian lokon por la de- finitivaj konstruaĵoj.Post tre mallonga tempo oni jam  po- vis vidi centojn da tiaj provizoraj do- moj, inter kiuj estas lem ejoj, bankoj, butikoj kaj ĉiaj aliaj necesaj konstrua- ĵoj por la unuaj loĝantoj, la veraj pio- niroj. Ci tiu provizora urbo ricevis la nomon Pionira Centro. Nun ĝi havas jam 30,000 enloĝantojn. Samtempe kun la starigo d'e la provizoraj domoj oka- zas ankaŭ la gravaj laboroj de la kon- struado de la definitivaj, modernaj do- megoj.E1 la definitivaj konstruaĵoj kelkaj jam estas pretaj kaj eĉ en uzado. La inaŭguro de la prezidanta loĝejo Pala- 
cio Alvorada  (Palaco Tagiĝo) kaj la 
Turisma H otelo Brasilia okazis la 30-an de junio de ĉi tiu jaro. Ili estas belaj kaj luksaj, vere monumentaj konstrua- ĵoj inter la ceteraj gravegaj: flugha- veno kun 3200 metrojn longa kurejo, taŭga por la plej grandaj flugmaŝinoj;
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Domego por iamiliaj loĝejoj dum la konstruado, kun vido al la senlima ebenajo, sur kiu estas 
konstruata Brasilia, la nova ĉeiurbo de Brazilo.aro da domoj por milo da registaraj oficistoj. C i tiuj domoj estas jam tute pretaj, kune kun blokoj por la diversaj oficejoj, institucioj k.t.p.Por tiu giganta laboro senĉese alve- nadas miloj da laboristoj per ĉiaj trans- portiloj. Pensionoj kaj hoteloj mult- nombre troviĝas dise en la tuta tereno

de la nova urbo, kaj laboro ne mankas por ĉiaspecaj teknikistoj kaj metiistoj.Jen  stranga batalkampo, kie anstataŭ kanonoj, pafiloj, bomboj kaj aliaj mili- tiloj oni vidas pioĉojn, martelojn, plu- gilojn, ŝarĝaŭtomobilojn, ĉiaspecajn maŝinojn kaj ilojn en la manoj de dili- gentaj labortrupoj.

La konstruplano de la nova brazila ĉefurbo Brasilia, ellaborita de D-ro Lucio Costa.
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ifssti

Maketo de urbkvartalo en la nun konstruata Brasilia, konsistanta el domegoj kun loĝejoj por 
la oticistaro. La blokoj estas tute sendependaj unu de la alia, kaj inter ili estas vastaj spacoj 

por la ludadoEstas rava, sorĉanta vidaĵo!Du jaroj jam pasis, de kiam oni ko- mencis la konstruadon de Braziljo, kaj oni povas ja konstati, ke io grava, granda kaj bela surprizas kaj mirigas la vizitanton: unue la provizora urbo, kies verdkoloraj domoj estas malaltaj kaj simple konstruitaj, sed tamen okul- frapaj. Poste la modernaj domegoj, en plej impresantaj stiloj, konstruataj por longa estonteco. Kaj inter la domoj la febre laboranta migranta popolo, kon- sistanta el ĉiaj profesioj kaj metioj, el ĉiuj partoj de la lando.Jam funkcias en Braziljo sep bank- filioj, kies kontohavantoj posedas pli ol 400 milionojn da kruzejroj deponitaj, do la valoron de proksimume 5 milio-

de ia infanoj.noj da usonaj dolaroj aŭ 70 milionoj da steloj.Por ke oni povu plenumi la gigantan taskon de ĉi tiu monumenta urbkreado en ne tre longa tempo, per leĝo de la 19-a de septembro 1956 formiĝis finan- ca kompanio por la starigo de la nova ĉefurbo, la ,,N O V  A C A P ", kun kapitalo de 1200 milionoj da kruzejroj, el kiu 500 milionoj subskribitaj de la nacia registaro. Tiu kompanio pritraktas ĉion, kio rilatas al la konstruado de la urbo, kaj faras ankaŭ la administradon de la laboristaro.La aliro al la nova ĉefurbo estas nun farata per du rimedoj: per aŭtomobilo, sur bonega ŝoseo pavimita, kaj per aer- veturiloj.

Certe meritas mencion, ke Braziljo naskiĝas en nesto vere mirinda, sur ebenaĵo tute plata, kies horizonto simi- las al tiu de la maro, kaj la blua ĉielo aspektas tie kiel senmezura mantelo kun randoj dolĉe falantaj sur tre mal- proksimajn, nevideblajn limojn.Vidinte tiun senfinan ebenaĵon, diris unu poeto: ,,Solulejo, kiu baldaŭ alifor- miĝos en centron por la plej gravaj naciaj decidoj, mi ekrigardas ankoraŭ- foje la morgaŭon de miaj gepatroj, an- taŭvidante tiun tagiĝon kun firma fido kaj senlima espero en ĝia senmezura destino.”Lia preĝo, plena je fido, atingis la altecon, kaj la eĥo de tiuj vortoj, tra- vibrante ĉiujn angulojn de la lando, vekis en la koroj de la brazilanoj la verdan lumon de la espero.Tio estis la 2-an de oktobro 1956.Nun, du jarojn poste, oni vidas, ke la poeto estis p rava .. .  .La urbo Braziljo estas ankoraŭ en la infana aĝo, sed ĝi estas plena de promesoj pri granda kaj glora eston- teco.
F. S. ALMADA, UL 6134.

Geografia skizo pri Brazilo, montranta la lokon 
de la nova ĉefurbo Brasilia kaj la distancojn 

inter kelkaj gravaj urboj de la lando.

D u  verkoj de Pierre D E L A I R E , profesoro de Esperanto ĉe la Pariza Radio:

L’Esperanto en douze leconsmoderna, praktika, ilustrita, alloga, kompleta lernolibro 
por franclingvuloj, kun detalaj komentarioj kaj muitaj 
tabeloj, kiuj igas la gramatikajn klarigojn facile kom-

per simpla rigardo; kun allogaj legaĵoj kaj 
apendico (specialaj klarigoj

preneblaj
ampleksa apendico (specialaj klarigoj ĝenerale ne donataj en ordinaraj lernolibroj, listoj de modernaj 
vortoj, de idiotismaj tradukoj, de ne konfuzendaj vortoj; 
listoj de vortoj laŭ temoi. k.t.D.k — Unu bela volumo 
131

laŭ temoj, k.t.p.). 
X 21 cm, 250 paĝoj.

Prezo afrankite en kartona ujo): 920 fr. fr. aŭ 31 steloj 1220 fr. fr. aŭ 41 steloj (luksa bindita ekz-oj rabato 20%, ĉe 12 ekz-oj 30%,(sendo
(ordinara nebindita eldono); 
eldono). — Ĉe mendo de 5 
ĉe 30 ekz-oj 40%.

Ludoviko en Nederlando
22-leciona supera kurslibro por franclingvuloj, en kiu la aŭtoro — same kiel en la libro ,,L’Esperanto en douze lecons" — ne nur klare kaj profunde klarigas, sed ankaŭ senĉese gvidas la lernanton per abundaj konsiloj koncernantaj ne nur la gramatikon, sed ankaŭ la stilon. Pritraktas la spiriton de la lingvo. Donas en la dua parto 
altnivelajn literaturajn eltirajojn kaj analizas la Lingvajn Respondojn de Zamenhof. — Unu bela volumo 13x/2 X 21 cm, 250 paĝoj.

Prezo afrankite (sendo en kartona ujo): 1000 francaj frankoj aŭ 34 steloj. — Ĉe mendo de 5 ekzempleroj rabato de 20%, ĉe mendo de 12 ekzempleroj rabato de 25 %, ĉe mendo de 20 ekzempleroj rabato de 33%.Sendu la mendon kun la mono al: S-ro Pierre DELAIRE, 9-bis, Rue du Cdt-de-Poli, Orleans (Loiret), Francujo, al la poŝtĉekkonto n-ro 271-69 
Orleans, aŭ per internacia poŝtmandato aŭ per UL-steloj. — Por rekomendita sendo aldonu 45 fr. fr. aŭ 1.50 stelojn.
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ESPERANTO, LINGVO TUTMONDA
Festparolado de Prof. D -ro  Ivo L A P E N N A , ĝenerala sekretario de Universala Esperanta-Asocio, 

en la malferma kunsido de la 43-a Umversala Kongreso de Esperanto en M a in z  la 3-an de aŭgusto 1958.

(Resumo laŭ la Kongresa Gazetara Servo.)

Komence de sia parolado Prof. Lapenna 
akcentis la signifon de la atmosfero de la 
kongresa urbo por la sukcesa evoluo de la 
laboroj de la kongreso. Laŭ lia opinio malofte 
unu kongresa urbo posedis en tiel alta grado 
tiom da trajtoj komunaj al la celoj kaj, parte, 
al la realigoj de la esperantismo, kiel ĝuste 
Majenco. Gin ornamas malnova kaj glora uni- 
versitato; laŭ sia geografia pozicio ĝi povas 
senti la pulsadon de la koro de Eŭropo, nun- 
tempe strebanta al pli forta integriĝo-, Majenco 
suferis pro la milito, kaj tial ĝi des pli aprezas 
la pacon. Fine, ĉi tiu urbo donis al la mondo 
plurajn eminentajn filojn, el kiuj Gutenberg 
certe estas la plej konata.— E1 la vidpunkto de la kongreso mem tre 
grandan signifon havas la fakto, ke ĝia ur- 
bestro s-ro Franz Stein ne nur parolas la inter- 
nacian lingvon, ne nur rekte kaj originale en 
tiu lingvo direktis siajn salutvortojn al la kon- 
greso, sed ankaŭ estas prezidanto de la Loka 
Kongresa Komitato kaj efektive gvidis ties 
laborojn. En la historio de niaj kongresoj tio 
okazis por la unua fojo. Venos baldaŭ la tempo,

C. GRAVERSEN

Nobla kaj en laboroj kaj meritoj riĉa vivo estingiĝis la 21-an de oktobro nunjara, kiam nia modesta, sed en talentoj kaj agoj eminenta samideano s-ro C. GRAVERSEN  en Esbjerg (Danujo), Fundamenta kaj A k tiv a  Membro de UL kaj reprezentanto por Danujo, post longa malsaneco nin forlasis. En la dana Esperanto- movado li havis dum multaj jaroj gravajn pozi- ciojn kiel ĉefestrarano kaj kasisto de la Centra Dana Esperantista Ligo kaj administranto de ties organo „Dana Esperanto-Gazeto", kaj internacie li fariĝis konata precipe per la maj- stra traduko de pluraj libroj, inter kiuj la serio de la verkoj de M artinus. N i sincere partoprenas en la funebro de lia familio kaj de la dana’ esperantistaro, kun danko kaj honoro al lia memoro.
Red. de La Praktiko.

kiam lia ekzemplo estos imitata de la aliaj urbestroj — kaj ne nur urbestroj — tra la mondo.— Tamen, ne pro tio li famiĝis tra Eŭropo kaj certe ne pro tio li iam eniros en la liston de eminentaj M ajencanoj. Lia granda merito estas la enketo pri la lingva problemo en Eŭropo, kies iniciatinto, organizinto kaj efektiviganto li estas. Dem andfolioj jam estas senditaj al centoj da urbestroj de la landoj apartenantaj al la Eŭropa Konsilantaro kaj ĉiutage alvenas 
respondoj. La rezultoj jam  estas kuraĝigaj. La 
enketo ĉiukaze donos klaran bildon pri la opinio kaj starpunkto de centoj da urbestroj koncerne la lingvan problemon en Eŭropo kaj pri la solvo, kiun prezentas la internacia lingvo. Tre verŝajne ĉi tiu enketo, kune kun la iama peticio al la Uno, kun la fama rezolucio de Unesko, kun la iamaj klopodoj ĉe la Ligo de N acio j, kiujn brile gvidis prof. Privat, estos la ĉefaj elem entoj, per kiuj, en konvena mo- mento, estos kondukata la granda ofensivo por la enkonduko de la internacia lingvo en la lernejojn.

Rilate al tiuj klopodoj en Eŭropo la oratoro 
donis mallongan precizigon. Li diris:—  Zam enhof esprimis la opinion, ke la lingvo, 
iniciatita de li, povus servi ankaŭ kiel paciga lingvo en plurnaciaj regnoj, en kiuj diversaj popoloj luktas inter si por la prestiĝo de siaj lingvoj. Tiu penso, kvankam  justa, ne trovis ĝis nun eĥon interne de la plurnaciaj ŝtatoj. 
Tie la afero provizore solviĝis aŭ tiel, ke la plej potenca nacio altrudis sian lingvon al la aliaj —  malpli fortaj nombre kaj kulture — aŭ ke oni akceptis, kiel oficialajn  kaj formale egalrajtajn , ĉiujn naciajn lingvojn, ekzemple en Svislando.—  Restante ĉe la principa pozicio de Zamen- hof koncerne la rolon de la internacia lingvo ankaŭ sur teritorioj malpli larĝaj, ni, kompre- neble, ne nur aprobas la ideon, ke la internacia lingvo estu uzata kiel komuna neŭtrala komu- nikilo inter kelkaj aŭ ĉiuj popoloj de Eŭropo, sed, eĉ pli, ni tute ne vidas la eblecon de kiu ajn pli forta integriĝo sur la m alnova kontinen- to sen la utiligo de Esperanto kiel komuna supernacia lingvo. A lia  solvo ne ekzistas, ĉar Eŭropo konsistas ne el triboj aŭ el novaj popoloj ĵus elirintaj el la triba aŭ genta socia organizo, sed el multaj tre m alnovaj nacioj kun grandaj kaj brilaj tradicioj, kun alte evoluintaj naciaj lin gvoj, en kiuj — en ĉiu el ili — estas kreitaj kaj kreiĝas imponaj kulturaj valoroj. Ni aŭdis hodiaŭ matene la reprezentanton de la norvega registaro, kiu prave parolis al ni en la norvega lingvo. La norvega nacio estas 
malgranda, sed ĝi povas juste fieri pri sia kon- tribuo al la kulturo de la mondo. En la norvega lingvo estas skribitaj gravaj verkoj de la monda literaturo. Kial do la reprezentanto de tiu nacio devus uzi fremdan nacian lingvon parolante en internacia kongreso? Se li scius Esperanton, certe ni estus ankoraŭ pli feliĉaj aŭdi liajn  vortojn en tiu lingvo, sed, se li ne scias la internacian lingvon, kio povus esti pli normala, ol paroli en sia propra nacia lingvo anstataŭ balbuti aŭ eĉ flue paroli en fremda? Li agis prave, kaj same prave agis la reprezen- tanto de la pola registaro, kiam li alparolis nin en sia nacia lingvo.—  A1 tia kultura-politika situacio ne estas aplikebla la falsa teorio pri la pli aĝa, granda frato, nek estas imitebla la svisa modelo pro la tro granda nombro de la lin gvoj. Same tiel ne estas akceptebla la tiel nomata angla-franca dulingvism o, kiu — se ĝi entute estus realige- bla — signifus formale superregon de du ling- voj m alavantaĝe por ĉiuj aliaj, dum fakte temus tute simple pri superrego de unu sola nacia

lingvo, ĉar la alia, la malpli forta, en ĉi tiu kazo la franca, devus cedi sian lokon al la pli forta. Tial, jes dulingvism o, sed nek angla- franca, nek germ ana-itala, nek sveda-turka, nek kiu ajn alia kombino de du naciaj lingvoj, sed kombino sole justa kaj realisma: ĉiu nacia lingvo kaj la internacia.— La pledo por vasta enkonduko de Espe- ranto en la rilatojn de la eŭropaj landoj estas korekta kaj konforma al la bezonoj de Eŭropo. Sed estus grandega eraro kredi aŭ kredigi al kiu ajn, ke pro tio Esperanto estas aŭ devus far- iĝi eŭropa lingvo. Gi sendube estas eŭropa, sed ĝi estas sanie tiel azia kaj afrika kaj amerika, ĉar ĝi estas monda, tuthomara. Tia ĝi estas — necesas ankoraŭfoje ĝin cliri — laŭ la intenco de la genia aŭtoro, kies cenjaran datrevenon de la naskiĝo la mondo festos en 1959; laŭ sia celo: servi kiel internacia kom unikilo ne forigante la naciajn lingvojn , en mondaj kadroj,- laŭ sia interna strukturo, ĉar se pro kelkaj aspektoj ĝi estas pli proksima al diversaj eŭropaj lingvoj, laŭ aliaj aspektoj ĝi estas tre fam iliara al la lingvoj de aliaj kontinentoj. Fine kaj ĉefe, ĝi estas monde — ne eŭrope aŭ azie aŭ afrike — sed monde internacia laŭ sia socia portanto, nome laŭ tiu grupo de personoj, kiu utiligas ĝin por ĉiaspecaj internaciaj rilatoj, kiu evoluigas kaj riĉigas ĝin, m allonge, kies spirita propraĵo ĝi estas.
Prof Lapenna klarigis, ke pro la fakto, ke ĉiu 

partoprenanto de niaj kongresoj mem pagas 
siajn vojaĝkostojn, tute kompreneble plej mult- 
nombraj estas la kongresanoj el la landoj plej 
proksimaj al la kongresa urbo. Des pli oni 
devas aprezi la ĉeeston de reprezentantoj el 
Japanujo, Hindujo, Usono, Suda Ameriko, 
Afriko, Aŭstralio, Nov-Zelando, regionoj tre 
malproksimaj. Ili reprezentas milojn da per- 
sonoj parolantaj la internacian lingvon.— N i ne forgesu, — cliris la oratoro, — ke Brazilo estas la lando, en kiu la Esperanto- movado estas la plej forta nombre kaj mult- rilate ankaŭ kvalite. N i neniam forgesu, ke grandparte dank al la eminenta karaktero de la urugvaja Esperanto-movado ni atingis la rekonon de Unesko. N i ankaŭ ne forgesu, ke estis precize la delegacio de M eksikio, kiu proponis la konatan rezolucion de Unesko. N i memoru, ke multaj japanaj sciencistoj riĉigis la esperantlingvan sciencan literaturon. K aj Brazilo, U rugvajo, M eksikio kaj Jap an u jo  ne estas en Eŭropo! M ale, Danlando estas en Eŭropo! N i ĉiuj bone konsciu, ke Esperanto estas disvastiĝinta sur ĉiuj kontinentoj, ke ĝi estas samrajte kaj egale posedata de ĉiuj per- sonoj, kiuj ĝin parolas, tute egale, sur kiu parto de la terglobo ili vivas, ke ĝia socia portanto, do, estas kolektivo monde internacia.— M i estas certa, ke mi esprimas la opinion de la tuta kongreso, se mi petas la reprezen- tantojn de la landoj de A zio , A friko , Aŭstralio kaj Am eriko, kunporti al siaj hejm oj kaj ko- muniki al siaj landoj la firman starpunkton de ĉi tiu kongreso, ke la klopodoj kaj sukcesoj en unu lando aŭ. sur unu kontinento neniel senigas la internacian lingvon de ĝia tutmonda karaktero, sed nur plifortigas ĝiajn poziciojn ankaŭ en aliaj landoj aŭ sur aliaj kontinentoj. Tial la nunaj klopodoj en Eŭropo estu varme salutataj ne nur en la okcidenta Eŭropo, sed ankaŭ en la tuta cetera mondo, same tiel, kiel morgaŭ speciala klopodo en Azio aŭ en kiu ajn alia kontinento estos salutata en la tuta mondo kaj apogata de ĝi. Ĉar nia fina komuna celo ja  estas kaj restas enkonduki la lingvon en ĉiujn internaciajn rilatojn en amplekso monda.— Tiu monde internacia karaktero de Espe- ranto estas unu el la multaj ecoj, kiuj distin- gas ĝin de la diversaj projektoj, daŭre produk- tataj, pri kiuj la gazetaro faras de tempo al tempo iom da bruo kaj kreas per tio sufiĉe da konfuzo. La protagonistoj de unu el tiuj pro- jektoj — kaj mi emfazas la vorton „projekto" — akcentas, ke ĝi celas kom prenigi la O kci- denton, ke ĝi estas tuj komprenebla, ke ĝi speciale taŭgas por la scienco.
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—  Unue, la vorto ,,okcidento" estas ĝenerale 
tre misuzata. Kie fakte komenciĝas okcidento 
kaj kie ĝi finiĝas? Kie komenciĝas la oriento 
kaj kie ĝi finiĝas? Tiu limo ne ekzistas. En ĉi 
tiu kazo tute speciala entute ne temas pri tio, 
kio kun rezervoj povus esti nomata okcidento, 
sed nur pri du-tri nacioj, kiujn malkorekte oni 
ĝeneraligas kaj proklamas ,,okcidento” . Due, eĉ 
se temus pri la tuta okcidento, —  kaj tiu vorto, 
mi ripetas, povas esti uzata nur kun rezervoj, 
—  kaj eĉ se tiu projekto estus efektive lingva 
esprimo de la tuta okcidenta mondo —  kaj 
krome taŭga el lingvistika vidpunkto, kia ĝi ne 
estas, —  ĝi estus arkaikiĝinta antaŭ sia naskiĝo, 
ĉar hodiaŭ ne temas pri kompreniĝo nur de la 
okcidento, nek pri nova formo de lingva impe- 
riismo, ĉi-okaze ia kolektive okcidenta kontraŭ 
la cetera mondo, sed temas pri kompreniĝo de 
la tuta mondo, pri kompreniĝo de okcidento 
kaj oriento, sudo kaj nordo, sen ia ajn lingva 
prestiĝo por tiu aŭ alia nacio, aŭ grupo de 
nacioj. Krome, ne temas pri la ebleco kom- 
preniĝi nur por la suproj, sed por ĉiuj homoj. 
En la lasta tempo oni multe skribis kaj parolis 
pri kunveno sur la plej alta nivelo. Ni ne 
parolos pri la neceso, utilo aŭ malutilo de tia 
kunveno, nek ni pritraktos la eblajn rezultojn, 
ĉar oni povus kompreni tion kiel kontraŭan al 
la principo de nia neŭtraleco. Sed kion ni 
diras, kaj diras ĝin tre firme kaj laŭte, estas 
la urĝa bezono de la homaro kompreniĝi sur 
la plej malalta nivelo, nome sur la nivelo de 
ordinaraj homoj kiel ni, kolektiĝintaj en ĉi tiu 
kongreso. Ni venkis la lingvajn barojn kaj ni 
kun fiero akcentas, ke en ĉi tiu kongreso 
partoprenas reprezentantoj el plej diversaj 
landoj kun tre malsamaj politikaj sistemoj. 
M algraŭ tiu fakto ni povas amike diskuti 
gravajn kulturajn demandojn, kiuj interesas 
la mondon, kiel montras la programo.

—  Trie, tiu vulgare reklamata ,,tuja kom- 
prenebleco” estas nenio alia ol relativa kom- 
prenebleco —  ne parolebleco —  por personoj, 
kiuj jam  bone parolas du-tri okcident-eŭropajn 
lingvojn. Sed, se estas jam tiel, kial tute 
simple ne preni unu solan okcident-eŭropan 
lingvon, iomete ŝanĝi ĝian ortografion, nomi

tion „nova lingvo" kaj fiere emfazi, ke la 
popolo de tiu lingvo ĝin ,,bonege komprenas” ? 
Multe pli simple kaj ankaŭ pli honeste!

—  Ĝuste pro la fundamentaj lingvistikaj 
eraroj de tiu projekto, malgraŭ la konsider- 
indaj financaj rimedoj malantaŭ ĝi, ĝi restis 
projekto, ne transformiĝis en vivantan lingvon 
kaj neniam transformiĝos, ĉar al ĝi, same kiel 
al ĉiuj aliaj, mankas la esenca elemento de 
lingvo: homgrupo, kies esprimo ĝi estus, kaj al 
kies komunikado ĝi servus.

—  Ne povante trovi, kiuj ĝin parolus aŭ 
pretus ellerni, oni fine venis al ,,genia” ideo 
paroligi roboton en la Brusela Ekspozicio. Kaj 
la ĉasantoj de sensacioj registris tiun epok- 
farantan fakton! Jen, vi premas butonon kaj 
vi ricevas respondon! Se la lingvo konsistus el 
elektronoj kaj butonoj, la afero estus tia- 
maniere facile solvita. Sed, feliĉe, la lingvo 
estas organismo pli delikata ol la plej per- 
fektaj maŝinoj. Gi estas esprimo de la homa 
socio,- ĝi devas servi al komunikado de homoj, 
ne de robotoj! Kaj homoj havas cerbon kaj 
koron, intelekton kaj animon, ili sentas feliĉon 
kaj doloron, estas vipataj de pasioj. Ni lasu, 
ke la admirantoj de butonoj admiru robotojn; 
ni fieru pri la homo kaj admiru lin kaj lian 
tuthoman lingvon!

—  Oni kreas konfuzon asertante, ke tiu aŭ 
alia projekto devus servi nur por la celoj de 
la scienco. Kaj tuj eĉ tiaj absurdaj ideoj 
trovas ian eĥon dum kelka tempo. Kvazaŭ la 
problemo estus solvita, se oni havus tute 
specialan lingvon por la scienco, alian por la 
turismo, kvaran por la kolektantoj de poŝt- 
markoj k.t.p. Kvazaŭ, se tio entute estus ebla 
en la nunaj kondiĉoj en la internaciaj kadroj, 
tio solvus la problemon. La internacia lingvo 
devas taŭgi kaj por la scienco kaj por la 
komerco, kaj kiel instrumento de arta esprim- 
ado, kaj kiel ilo de komunikado en la ĉiutaga 
vivo. Tiujn kondiĉojn plenumas nur Esperanto, 
kaj ankaŭ pro tiu kaŭzo ĝi estas plena, kom- 
pleta lingvo en la vera senco de la vorto.

—  Kial ni dediĉis kelkajn vortojn al tiu de- 
mando? Certe ne, ĉar tiuj projektoj meritas 
kian ajn seriozan konsideron. Ankaŭ ne tial,

ĉar la nura fakto, ke tiaj projektoi estas fabri- 
kataj ĉiujare, kaŭzas objektive kaj sendube 
malhelpon al la pli rapida disvastiĝo de la 
internacia lingvo. Mi tion faris por montri 
ankoraŭ pli reliefe, unuflanke la grandegan 
diferencon inter teoria projekto sen socia 
bazo, kaj v iva  lingvo kiel esprimo de inter- 
nacia socia grupo, kaj, aliflanke, la grandiozan 
verkon jam efektivigitan en sep jardekoj de la 
funkciado de Esperanto. La irita vojo, sur kiu 
la genia projekto transformiĝis en vivantan 
lingvon, estis absolute korekta. Sur tiu vojo ni 
devas daŭrigi nian marŝadon antaŭen per ĉiam 
pli grandaj paŝoj. La fakto, ke en la lastaj 
jaroj la internacia lingvo tre disvastiĝis inter 
la junularo de diversaj landoj, estas pli ol 
ĝojiga. Ankaŭ en ĉi tiu kongreso troviĝas 
multaj ĉarmaj, kleraj kaj inteligentaj ge- 
junuloj. Kelkajn el ili ni eĉ aŭdis hodiaŭ 
matene. Espereble en la sekvontaj kongresoj 
ilia nombro estos ankoraŭ pli granda. Ili ĉiam 
pli kaj pli transprenadu la gvidadon de la 
movado kaj faru tion ankoraŭ pli bone, ol 
faris tion la antaŭaj kaj la nuna generacioj. 
La estonteco de la mondo apartenas al la 
junularo. La estonteco de la esperantismo 
apartenas al la esperantista junularo!

ROBOTA TRADUKOAmerikana inventisto donis demonstra-cion per sia elektrona tradukmaŝino, kiudevis senerare traduki anglajn proverbojnen la rusan lingvon kaj inverse. La unuaproverbo estis: The spirit is willing, but the
ilesh is weak (la spirito volonte obeus,sed la karno estas malforta). La robototradukis jene: ,,La spirito estas preta, sedla viando estas kruda". La dua proverbo:
Out oi sight, out oi mind (for de la okuloj,for de la koro) revenis en la rusa lingvojene: ,,Netravidebla frenezulo". — Komen-tario estas superflua, ĉu ne?

Laŭ la gazeto ffSchmiecha-Zeitung" en
Tailiingen,

W. von der Lev, UL 10226.

DIVERSLANDAJ VIVMANIEROJ
Skribis Jean GUILLA UME, A M  de UL, ĉefdelegito de UEA por Francujo.

XI
Nederlando. —  Kiam vi havas rila- 

tojn kun nederlandanoj, ne estu tro 
afabla jam de la komenco, nek tro 
familiara. Tio kondukus al malfido. 
Restu rezervita, iom malvarma, evitu 
tro da manpremoj, kaj post pli bona 
konatiĝo la holandano fidos al v i kaj 
iĝos ĉarma amiko, al kiu vi povas fidi. 
V i baldaŭ rimarkos, ke li ne estas fiera, 
sed simpla kaj realista.

Se oni invitas vin, respektu precize 
la horon. Tiu kvalito de precizeco ek- 
zistas ankaŭ en monaj aferoj. La neder- 
landano povas esti tre donema, sed li 
ŝatas precizajn kalkulojn.

Kontraŭe al la latinaj landoj, tiu 
popolo ne ŝatas v iv i en publikaj lokoj, 
sed oni multe laboras kaj multe elspe- 
zas por beligi siajn komfortajn domojn. 
Oni ŝatas havi multajn gastojn kaj oni 
povas viziti la nederlandanojn en 
preskaŭ ĉiu horo de la tago. Se vi 
venas matene je  la 11-a, oni proponas 
al vi tason da kafo aŭ ĉokolado. Je la 
kvara oni trinkas teon kaj en la vespero 
ankaŭ teon. Tuj post la manĝo oni

trinkas kafon. Anglujo multe influis la 
vivon en Nederlando kaj tial oni trin- 
kas tie multan teon kaj ne tiom da kafo 
kiel en Belgujo kaj Germanujo.

Familiaj kunvenoj estas oftaj, sed ne 
ĉiam por paroli. Kelkfoje ĉiuj legas 
libron, ĉar oni multe legas en tiu lando. 
Precipe anglajn kaj amerikajn roma- 
nojn (plej ofte en originala lingvo), sed 
ankaŭ francajn kaj germanajn librojn.

Ĉar en ĉiuj mezaj kaj altgradaj lerne- 
joj oni instruas krom la nederlanda 
ankaŭ la francan, germanan kaj anglan 
lingvojn, kaj en la liceoj krome latinan 
kaj grekan, kaj ĉar la nederlandanoj 
multe vojaĝas en eksterlando, ili ne 
havas fieran, ŝovinistan senton. Ver- 
dire, en Nederlando estas kontraŭe. Ĉio, 
kio estas eksterlanda, angla aŭ amerika 
aŭ franca, estas nepre pli bona kaj pli 
interesa ol nederlanda objekto. Tiel 
okazas, ke nederlandaj fabrikistoj me- 
tas sur siajn produktaĵojn: ,,Angla fa- 
brikaĵo” aŭ alilanda fabrikaĵo, por esti 
certaj, ke ili estos bone vendataj. Tiel 
okazas pri ŝuoj el nederlanda ledo.

Aliflanke, malgraŭ la admiro por ek-

sterlandaj aferoj, la nederlandano estas 
sekrete konvinkita, ke nenie oni pli 
bone vivas ol en Nederlando, tiu pura 
lando, kie oni scias agrabligi eĉ la plej 
simplan hejmon.

La virinoj havas multe pli komfortan 
vivon ol en Francujo. La plej granda 
parto de la edziniĝintaj virinoj ne bezo- 
nas labori ekstere, kaj ankaŭ en la 
hejmo ne havas multan laboron. La 
salajro de la edzo sufiĉas por la familio. 
Ŝi ne havas tiun ambicion, kiun havas 
la francinoj, kiuj preferas mem lavi 
siajn tolaĵojn, mem kuiri, mem prepari 
siajn tortojn kaj kukojn. La nederlan- 
daj mastrinoj plej ofte aĉetas la jam 
senŝeligitajn terpomojn, ankaŭ lego- 
mojn jam purigitajn. Ili pagas kelkajn 
cendojn pli, sed ili ne malpurigas la 
manojn. Ankaŭ la cindrujoj estas puri- 
gataj de speciala viro kun ĉareto, kiu 
post la malplenigo purigas la cindrujon, 
tiel ke la mastrino ĉiam remetas puran 
malpuraĵujon. Oni ne eliras por aĉeti 
panon, lakton, viandon kaj spicaĵojn, 
ĉar ĉiuj vendistoj venas antaŭ la do- 
mon kaj servas ĉiujn loĝantojn. Eĉ 
ekzistas apartaj servoj por lavi la vin- 
daĵojn de la beboj kaj por purigi kaj 
ŝanĝi la sablon de la kataj potoj.

Kiam francino invitas gaston, ŝi fieras
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pro la bongusta kuko aŭ torto, kiun si 
mem faris. La nederlandanino egale 
fiere donas la adreson de la kukbakisto, 
kiu preparis la ŝian.

Sed tio lasas al la virinoj multan 
tempon por manlaboroj kaj klerigaj 
kunvenoj, kiujn ili regule kaj ofte vizi- 
tas.

Restas ankoraŭ postsignoj de la seve- 
ra kalvinista religio, sed ĉe la junularo 
tiu sento ne plu ekzistas. Dank' al 
komuna lernado en la lernejoj, junuloj 
kaj junulinoj tre libere amuziĝas, sed 
tamen ĉiam kun iom da rezervo.

Ofte la virinoj tre june edziniĝas, sed 
neniam pro familiaj aŭ monaj aranĝoj. 
La gejunuloj mem decidas pri tio. Ofte 
okazas ankaŭ disiĝoj kaj reedziĝoj. 
Car oni havas multajn infanojn, tio 
donas kelkfoje kuriozajn miksaĵojn. La 
viro, kiu edzinigas knabinon pro ŝia 
mono, estas en tiu lando tre malŝatata 
kaj malrespektata.

La nederlandanino estas ĝenerale 
granda, forta kaj ne tre gracia. Ŝi ŝatas 
diverskolorajn vestojn. Konata estas la 
puremo de la nederlandanoj.

Por pruvi la antaŭzorgemon de tiu 
popolo, mi aldonas, ke tre ofte tuj post 
la naskiĝo de infano oni pagas aseku- 
ron, por ke ĝi povu studi en universi- 
tato aŭ eĉ por ricevi belan entombigon.

(FINO)

KAJ LA MONDLINGVO
Menciataj estas nacilingvaj gazetnumeroj, 

kiujn la redakcio ricevis.

Philips Koerier (semajna gazeto de la Philips- 
Fabrikoj en Eindhoven, Nederlando). —  
11/1/58, informo pri la Esperantolingva eldono 
de la filmo ,,Eŭropa Rapsodio" pri la aktiveco 
de la firmo Philips.

Mundo (semajna ilustrita revuo; Lisboa, Por- 
tugalujo). —  30/1/58, bildraporto pri la Esp.- 
ekspozicio en Funchal, Madejro.

Ingegneria Meccanica (monata revuo por me- 
kanika inĝenierarto; Milano, Italujo), III/58. —  
Sespaĝa artikolo „Le lingue contro la scienza" 
de Pierluigi Marelli, rekomendanta Esperanton 
por la internacia scienco.

Groot Eindhoven (semajna,- Eindhoven, Ne- 
derlando). —  3/1/58, 10/1/58 kaj 24/1/58, „Ze- 
ventig jaar Internationale Taal" de prof. I. 
Lapenna; —  7/III/58, inf. pri kat. esp.-ista 
kunveno en Kevelaer.

La Vigie Marocaine (taga; Meknes, Maroko). 
— 14/IV/58, artikolo kun multaj informoj pri la 
esp. movado.

The Classical Bulletin (monata organo de 
la Departemento de Klasikaj Lingvoj ĉe la Uni- 
versitato de Saint Louis, Missouri, Usono). —  
IV/58, letero pri Esperanto, de George Falgier.

Het Katholieke Schoolblad (semajna organo 
de la Kat. Instruista Ligo en Ned.; Hago, Ne- 
derlando). —  15/11/58, artikolo de H. H. Suur- 
mans: „Korresponderen in Esperanto leert in- 
ternationaal denken en voelen"; —  12/IV/58, ar- 
tikolo „Esperanto is geen hobby" de H. H. 
Suurmans; —  24/V/58, artikolo ,,Waarom Es- 
peranto?"

La Zinrui-Aizen Sinbun (japanlingva gazeto 
de la Universala Homama Asocio; Kameoka, 
Japanujo). —  V/58, artikolo kun foto pri Es- 
peranto-kurso de s-ino D.M. Worcester; — 
granda ilustrita artikolo pri la brusela mond- 
ekspozicio, transprenita el La Praktiko.

maigfandaj bildoj pri gfandaj homo/
Pablo PICASSO (*1881),
la fama supermoderna pentristo, iam dum 
interparolado pri arto donis la sekvantan 
difinon:

—  Pentristo estas homo, kiu pentras tion, 
kion li certe vendos. Artisto, kontraŭe, 
estas tiu homo, kiu vendas tion, kion li 
pentris!
GEORGO la Il-a (1683-1760),
estis reĝo de Britujo kaj Irlando dum la 
jaroj 1727-1760. Dum lia regado okazis, ke 
unu faman anglan ĵurnaliston oni arestis, 
ĉar li publikigis la tronparoladon de la 
reĝo jam en la vespero antaŭ la tago de la 

malfermo de la parlamento. La reĝo, aŭdinte 
pri la afero kaj leginte la tekston de la 
parolado en la gazeto, diris al sia ĉef- 
ministro:

—  Mi esperas, ke oni liberigos tiun 
homon; mi trovas, ke lia tronparolado estas 
multe pli bona, ol la mia.
Alphonse KARR (1808— 1890)
franca verkisto, kiu profunde konis la vir- 
inan animon, diris foje:

—  Mi decidis, ke mi ĉiam tuj cedos al 
la virinoj; ĉar ĉiam tiel devas finiĝi la 
afero. Tiamaniere mi ŝparas la militkostojn.
Antono GALGOTZY (1837— 1929) 
estis aŭstria generalo, eminenta militisto, 
sed tre kruda viro. Oni tute ne povis lin 
uzi al plenumado de delikataj taskoj. Unu 
el liaj kolegoj jam maturiĝis por iri en 
pension kaj tiam oni donis al Galgotzy la 
komision, ke li komuniku tion al la pensiota 
generalo kun delikata takto.

Galgotzy plenumis la komision en la 
jena maniero:

—  Unu el ni iras en pension. Ne mi estas 
tiu. Adiaŭ!
Giuseppe SARTO (1835— 1914) 
episkopo de Mantovo, kiu poste estis papo 
sub la nomo Pio X-a, iris foje al Romo, por 
fari raporton antaŭ la papo Leono XIII-a. 
Dum la interparolado la papo faris al la 
episkopo la demandon, ĉu la mantovanoj 
estas bonaj kristanoj?

•» * • * *»• ** »f $£Hi•*w4> - l &

La libro , k iun ĉiu esperantisto devas posedi:

ORIGINALA VERKARO
de D-ro L. L. ZAMENHOF

A ntaŭparoloj. G azetartikoloj. Traktaĵoj. 
Paroladoj. Leteroj. Poemoj.

Kolektis ka j ordigis Prof. D-ro Joh. Dietterle.
Formato 15 X 23 cm. Kun 6 faksimilaĵoj kaj 
portreto de D-ro Zamenhof. En luksa tolbindaĵo 

kun surpreso en du koloroj kaj oro.
Prezo 51.—  Steloj.

Sendkosto 3.— Steloj.

A1 A k tiv a j Membroj de rabato de lO °/o

1
BRH

•va .•••

Episkopo Sarto, aludante pri la kompa- 
temaj kaj malavaraj bonfarantoj, ridetante 
diris:

—  Sankta Patro, en Mantovo la plej 
bonaj kristanoj estas la —  judoj.
Mariano ALVAREZ DE CASTRO 
(1770— 1809)
estis hispana generalo. En la jaro 1809 dum 
la hispana sendependeca milito, ĉe la sieĝo 
de Gerona li donis al unu kapitano la 
ordonon, ke li nepre tenu kun siaj soldatoj 
la pozicion.

—  Kaj se la francoj elpelas nin el ĉi tiu 
pozicio, kien ni devos retiri nin? —  deman- 
dis la kapitano.

—  En la tombejon, —  respondis la gene- 
ralo.
SOLON (640— 558 a. Kr.).
la greka saĝulo, estas mondfama pro tio, 
ke li ellaboris la leĝojn por Ateno. Foje 
iu demandis al li: kiel oni povas atingi 
tion, ke la amikeco estu eterna?

Solon respondis:
—  A1 viaj konatoj sekrete diru iliajn 

mankojn, sed publike laŭdu ilin.
William Ewart GLADSTONE
estis angla ĉefministro. Li havis nevon, 
gimnazianon, kiu en unu tago diris al li:

—  Onklo, en la nokto mi sonĝis, ke vi 
donis al mi kvin ŝilingojn.

—  Bone, —  respondis Gladstone. —  Car 
en la lastaj tempoj vi bone kondutis, vi 
povas ilin teni.
Grafo Stefano KAROLYI (1797— 1881), 
hungara diplomato, estis granda filantropo.

En la jaro 1848 okazis en Hungarujo 
grava reformo en la ter-posedo kaj pro tio 
en la bienoj de grafo Karolyi multaj ofi- 
cistoj fariĝis superfluaj. Tamen la grafo 
neniun el ili maldungis. Foje lia frato de- 
mandis al li:

—  Kial vi ne forsendas la superfluajn 
oficistojn? Vi ja ne bezonas ilin.

La nobla grafo respondis:
—  Estas vere, ke mi ne bezonas ilin. Sed 

ili bezonas min.

ĉe antaŭpago.

Internacia Esperanto-Instituto 
Den Haag, Nederlando.
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Korajn bondezirojn ni sendas al la tuta ŝa- 
tata legantaro de La Praktiko por la kristnaska 
festo kaj por la nova jaro. Nia ĉefa deziro 
estas, ke la jaro estu trankvila kaj paca, por 
ke la homaro povu dediĉi sian atenton kaj 
energion al la progresigo de la kulturo. — 
Red. kaj adm. de La Praktiko.

Morto. — La 25-an de oktobro mortis en 
Romo (Italujo), en la aĝo de 71 jaroj, s-ro Rag. 
Comm. Serafino ALFONSI, AM de UL, kasisto 
de la Roma Esp. Grupo. Li estis meritplena ve- 
terano de nia movado, kaj pri la festo de lia 
50-jara esperantisteco aperis en La Praktiko 
(sept. 1956) sciigo kun bildo.

Sepcent urbestroj favoras Esperanton. — En 
la enketo, kiu nun estas farata ĉe la urbestroj 
en okcidenteŭropaj landoj, ĝis nun ĉ. sepcent 
(t.e. 84% de la demanditaj) donis favoran 
respondon, aprobante la proponon aranĝi es- 
ploron pri la dezirindeco enkonduki Esperanton 
kiel duan lingvon por Eŭropo. La enketon or- 
ganizis speciala komitato de 37 urbestroj sub 
la prezido de s-ro Franz Stein, ĉefurbestro de 
Majenco. Detala raporto pri la rezultato de la 
enketo estos baldaŭ publikigata.

Esperanto ĉe la „SHAPE”-vilaĝo. — S-ro 
Tibor Sekelj dum sia nuna restado en Francujo 
ĵus faris viziton, akompanate de s-ino Julia 
Guillaume, al la ,,SHAPE”-vilaĝo (SHAPE =  
ĉefsidejo de la eŭropaj armeoj) apud Parizo. 
Tie ekzistas granda liceo, en kiu lernas krom 
francaj geknaboj ankaŭ la gefiloj de la divers- 
landaj oficistoj de tiu organizaĵo. Tie estas mil 
gelernantoj. La direktoro de la liceo, s-ro Tal- 
lard, kiu konatiĝis kun Esperanto en la lingva 
konferenco en Arnhem antaŭ du jaroj, afable 
akceptis la vizitantojn kaj rakontis multe pri

la lernejo. Poste li invitis ilin al geografia le- 
ciono. Kun intereso ili sekvis la lecionon kaj 
poste parolis kun la instruisto. Ĉi tiu interesiĝis 
pri Esperanto kaj esprim is la intencon eklerni 
ĝin. Pli frue li jam  ĉeestis propagandan vespe- 
ron, en kiu paroladis nia japana sam ideanino 
s-ino Joŝiko Kaĵino. A ŭdinte pri la vojaĝoj de 
s-ro Sekelj, li tuj invitis lin, fari la 11-an de 
decem bro paroladon al la infanoj kun lumbil- 
doj. Dum interparolo kun la direktoro montri- 
ĝis, ke ĉi tiu estas p reta  organizi en la lernejo 
Esperanto-kurson, se troviĝos taŭga instruisto. 
Do la vizito estis tre efika.

Jugoslaviaj abonantoj atentu! — Kiel ĉiujare, 
ankaŭ nun en Jugoslavio oni ŝanĝis la nume- 
rojn de la bankkontoj de ĉiuj kontohavanto j. 
Sekve de tio la konto de s-ro Deziderij M izerit 
en Ljubljana, reprezentanto  de UL por Jugosla- 
vio, ricevis la sekvantan novan numeron: 
600-11/606-1-4-943. Oni bonvolu do fari la 
pagojn de nun, ĝis la sekvonta kontnum er- 
ŝanĝo, al ĉi tiu nova kontonum ero. La poŝtaj 
enpagiloj, kun la m alnova kontonum ero (601- 
606-1-943), kiuj estis dissendataj al la abonantoj 
en la novem bra num ero de La Praktiko, estos 
tam en uzeblaj, se oni ŝanĝos sur ili la num eron 
de la konto, forstrekante la m alnovan num eron 
kaj alskribante la novan.

Kluba marŝo. — La N orvega Esperanto-El- 
donejo (adreso: Boks 942, Oslo, Norvegujo) el- 
donis en preso la tekston kaj m uziknotaron de 
la marŝo, kiun Leif Sandberg verkis kaj kom- 
ponis por la Esperantista Klubo en Oslo. La 
kvarpaĝa presaĵo  enhavas la noto jn  de la 
plaĉa melodio por solvoĉo kaj piano, kun har- 
m oni-ciferoj por akordiono (gitaro). La prezo 
estas 4.50 steloj.

Internacia Junularkunveno. — La 15-a Inter- 
nacia Junular-K unveno de TEJO okazos en la 
pollanda urbo Gdansk (Dancigo) dum la 24-31 
de julio 1959, sub aŭspicioj de la 44-a Univ. 
Kongreso de Esp. Loka kongresa kom itato jam  
kom encis la organizajn  laborojn. La program o 
an taŭvidas krom la kutim aj kunvenoj jaĥteks- 
kurson, tuttagan aŭtobusan ekskurson laŭ la 
m arbordo, renkonton kun la loka neesperan-

Lasthora telegramo el H indujo:
E1 la oriento mi salutas vin, karaj 

geam ikoj! Mi estos kun vi, enpense, dum 
la festotagoj, kaj mi deziras al vi ĉion 
plej bonan dum la nova jaro!

S-ino HAUDEBINE
ĉe s-ino V artanian, W estern House, Wor- 
king GirTs Hostel, Curzon Road, New 
Delhi, India.

tista junularo, oratoran  konkurson kaj diser- 
vojn. Por informoj kaj aliĝo oni turnu sin al la 
adreso: Loka O rganiza Komitato de la 15-a 
I.J.K., strato  G arncarska 18, Gdansk, Polujo.

,,RIDET” estas la titolo de nova literatura 
revueto, organo de la ,,Rondo Internacia De 
Esperantistoj-Tradukistoj”. Ĉi tiu societo fon- 
diĝis sekve de la iniciato kaj senlacaj klopodoj 
de s-ro J. M. J. Driesen en Rotterdam (lia 
adreso: Samuel M ullerstraat 7a), kiu nun funk- 
cias kiel sekretario  de la Rondo kaj prizorgas 
la eldonon de la revuo. La celo de la Rondo 
estas kunligi la verkem ajn  esperantistojn, sti- 
muli ilin al laboro kaj publikigi iliajn ver- 
ketojn . La anaro de la Rondo rapide kreskas 
kaj jam  aperis du kajero j plenaj de kontri- 
buaĵoj de la anoj.

Planta terminaro. — La 37-a numero (1-VIII- 
1958) de ,,Scienca R evuo” entenas Esperanto- 
term inaron pri la ekstera  morfologio de la flor- 
havaj plantoj (Anthophyta), prilaboritan de 
s-ro Chr. F. W. Slijper (Utrecht) laŭ la plant- 
priskriba lernolibro de d-ro J. W. Moll, iama 
profesoro de botaniko ĉe la ŝta ta  universitato 
en Groningen.

Rekorda aliĝado en Varsovio. — A1 la 44-a 
U niversala Kongreso de Esperanto, kiu okazos 
en la venon tjara  som ero en la pollanda ĉefurbo 
V arsovio, ĝis la fino cle novem bro aliĝis multe 
pli <da kongresanoj, ol al la antaŭaj kon- 
gresoj ĝis la sam a dato. La nombro estas jam 
407, kontraŭ 213, 288, 248 kaj 316 en la an- 
taŭaj jaroj.
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4 16 17 15 — plej malpeza gaso.

20 39 38 — lingvokreinto.

22 6 7 13 :23 24 :25 :26 :27 — resaniĝejo.

12 53 54 14 34 41 40 51 =  nomo de tago.

37 28 80 2 30 58 77 78 79 16 63 =  nordafrika
maro.

50 36 32 49 74 18 31 59 60 — itala diktatoro.

29 19 62 61 5 68 67 81 82 11 =  biblia kompatulo.

52 35 70 71 72 10 3 57 8 15 — pola reĝo.

48 64 33 47 22 28 50 73 44 24 — judmalamiko.

76 56 62 75 66 46 65 51 =  mezgrada lemejo.

40 2 10 13 69 1 I63 =- nomo de tago.

77 21 38 45 55 56 =  foriri por eviti danĝeron.

1 82 ——vortoj de la amerika filozofo kaj poeto Ralph
Waldo Emerson (1803—1882).



En ĉi tiu konkurso, publikigita en la 
numero 248 (junio 1958) de La Praktiko, 

nartoprenis 77 personoj. Escepte de unu, ili ĉiuj tute senerare solvis la 
silabenigmon. La kaŝita proverbo estas: KIU NE RISKAS, TIU NE 
GAJNAS. — La 22 ŝlosilvortoj: LUKSO, BRIGO, PLUGI, KONKO, 
KREMO MARDO, KRIMO, RISKI, SEKVI, PLADO, MASTO, ASTRO, 
FLIKI, FLUGI, MANĜI, KRETO, MIGRI, KRADO, FOJNO, MANKI, 
GLADI MASKO. — Inter la solvintoj estis ellotataj tri premioj. La

507-a konkurso.

1-an premion (librojn en la valoro de 20 steloj) gajnis f-ino J. J. van 
THIEL en Amsterdam, (Nederlando) ; — la 2-an premion (librojn en la 
valoro de 15 steloj) gajnis f-ino Marie LAADE en Berlin-Steglitz, Ger- 
manujo,- — la 3-an premion (librojn en la valoro de 10 steloj) gajnis 
s-ro Lazar BAĈULOV en Zrenjanin, Jugoslavio. — La premiitoj estas 
petataj elekti por si la librojn el la listo de la Konkursaj Premioj, 
publikigita en la januara numero de La Praktiko. — En la solvo de 
unu konkursanto troviĝis eraro kaj tial ĝi restis ekster la lotado de la
premioj.

En ĉi tiu konkurso, publikigita en la 
numero 248 (junio 1958) de La Praktiko, 

partoprenis 71 personoj, sed el ili nur 65 solvis tute senerare la 
literan enigmon. La kaŝita aserto de Alphonse Karr estas: Ciu homo 
havas tri karakterojn. Unue tiun, kiun li montras; due tiun, kiun li 
vere havas, kaj trie tiun, kiun li pensas havi. — La ŝlosilvortoj: UNI- 
VERSITATO, TRUMPETO, HIDROTERAPIO, HEKSAMETRO, HARMO- 
NIUMO, KARIKATURO, NIHILISMO, KLAVIKLO, JAPANUJO, UNUE- 
NASKITO, UNUANIME, ClNUJO, SENVIVULO. — Tri konkursantoj

508-a konkurso

ricevis premion per lotado. La 1-an premion (librojn en la valoro de 
20 steloj) gajnis s-ro Mladen LONCARlC en Zagreb, Jugoslavio; — la 
2-an premion (librojn en la valoro de 15 steloj) gajnis s-ro Rene PIER- 
QUIN en Trilbardou par Esbly, Francujo; — la 3-an premion (librojn 
en la valoro de 10 steloj) gajnis s-ro I. V. Colonna VALEVSKI en 
Santiago, Cilio. — La gajnintoj 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 la ceteraj 6 konkursantoj troviĝas 
diversaj eraroj kaj tial tiuj solvoj ne povis esti konsiderataj ĉe la 
lotado de la premioj.

La partoprenantoj de la konkursoj bonvolu en sia propra 
intereso nepre plenumi la konkursajn regulojn, ĉar la 

nekontormaj solvoj restas ekster la konkursoj!

POR LA KORESPONDO:
N-ro 1. Bioko de 100 ieterpaperoj (liniitaj aŭ neliniitaj, 

laŭ elekto), ornam itaj per la radianta verda 
stelo kaj la vorto ,,ESPERANTO", kun sorbpa- 
pera kovrilo. Granda formato, 21% X 27 cm. 9.— St.

,, 2. Bloko de 100 leterpaperoj, kiel n-ro 1, sed mal-
granda formato, 13% X 21% cm. . . . . . . . . . . . .  6.— ,,

,, 3. Leterkartoj el blanka kartono, surpreso kiel ĉe
n-roj 1 kaj 2, formato 14% X 11% cm. 50 ekz. 4.— ,,

,, 4. Kovertoj por la leterpaperoj kaj -kartoj sub
n-roj 1—3, kun la sama surpreso, formato 
15% X 12% cm. 50 ekzempleroj . . . . . . . . . . . .  5.— ,,

,, 5. Poŝtkartoj el helverda kartono, surpreso kiel
ĉe n-roj 1—3, oficiala maksimuma formato 
(15 X 10% cm). 50 ekzem pleroj . . . . . . . . . . . . . .  4.— ,,

,, 6. Bloko de 100 leterpaperoj, kiel n-ro 1, sed sur-
preso: U niversala Ligo, la trikolora emblemo 
de UL kaj la devizo ,,Ni ĵuris l a b o r i . . . . "  . . . .  10.— ,,

,, 7. Bloko de 100 ieterpaperoj, kiel n-ro 6, sed mal-
granda formato, 13% X 21% cm. . . . . . . . . . . . .  7.— ,,

,, 8. Leterkartoj el blanka kartono, kun surpresita
nomo kaj kolora emblemo de UL, formato 
14% X 11% cm. 50 ekzempleroj . . . . . . . . . . . .  4.— ,,

,, 9. Kovertoj por la leterpaperoj kaj -kartoj sub
n-roj 6—8, kun surpresita nomo kaj kolora 
emblemo de UL, formato 15% X 12% cm.
50 ekz-oj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.— ,,

,, 10. Poŝtkartoj el blanka kartono, kun surpresita
nomo kaj kolora emblemo de UL, formato 
15 X 1 0 i/ cm, 50 ekzempleroj . . . . . . . . . . . . . .  4.— ,,

Ĉio el bonkvalita materialo!
Pli m algrandaj kvantoj, ol la supre indikitaj, ne estas vendataj.
La sendkosto estas por Nederlando 20—30 % depende de la 
kvanto; por la ceteraj landoj ĉ. 40-50 %. - Registrigo kostas 1.- st.

La mendojn oni sendu al: Internacia Esperanto-Instituto,
R iouw straat 172, Den Haag, Nederlando. — Poŝtkonto 162626.

|  v a is o v io  i-e.v<iL

*  JUBIlEa  JAAO

44-a Universala Kongreso 
de Esperanto
1—8 A 0G U ST O  1959.

en VARSOVIO, Pollando.
O F IC IA LA J IN FO R M O J:

Poŝtadreso: 44-a U niversala Kongreso de Esperanto, Varsovio, Polujo.
Glumarkoj. — La Loka Kongresa Komitato alvokas la esperantistojn 

tra la tuta mondo, vaste aĉeti kaj uzi la kvarkoloran jubilean kongres- 
glumarkon. Gi estas m endebla ĉe la Kongresa Oficejo kaj ĉe la Landaj 
Esp. Asocioj. Unu folio de 25 glumarkoj kostas —.25 us. dol.

Postkongreso. — La LKK elektis Krakovon kiel postkongresan urbon 
(9—12 aŭgusto). La postkongresa ekskurso okazos kunlige kun la 
postkongreso.

Junula vespero. — La LKK decidis, ke dum la Kongreso okazu 
„Junula Vespero" dediĉita al la esperantista junularo.

Junularkunveno. — La 15-a Internacia Junularkunveno okazos en 
Gdansk (Dancigo). En la programo estas: interam ikiĝa vespero, solena 
inaŭguro, diservoj en Esp., tu ttaga aŭtobusa ekskurso tra la regiono, 
jaĥtekskurso, kulturaj prelegoj, oratora konkurso, folklora kaj danca 
vesperoj, laborkunsidoj de TEJO, renkontiĝo kun la loka neesperantista 
junularo, solena fermo.

Blindulkongreso. — La 29-a Internacia Kongreso de Blindaj Espe- 
rantistoj okazos dum la 1—8 de aŭgusto en la kadro de la Universala 
Kongreso.

Kunveno de M.E.M. — En la kadro de la Univ. Kongreso okazos 
kunveno de la M ondpaca Esperanto-M ovado.

Biologia jaro. — Parto de la prelegoj en la Internacia Somera Univer- 
sitato, kiuj okazos en Varsovio, estos dediĉitaj al temoj en la kadro 
de la Internacia Biologia Jaro, kiu estos festata en 1959 en la tuta 
sciencista mondo, honore al la 150-a naskiĝdato de Darwin.

Afiŝo. — La Ŝtata Turisma Komitato en Pollando eldonis grandan 
nigra-blankan afiŝon pri V arsovio (70 X 100 cm) kun dukolora teksto en 
Esperanto. La afiŝo estas ricevebla ĉe la Landaj Esp. Asocioj kaj ĉe la 
Kongresa Oficejo.

Statistiko. — Ĝis la fino de novembro aliĝis 407 kongresanoj el 32 
landoj. (En la pasinta jaro ĝis la sama dato 316 el 25 landoj.)

G. C. FIGHIERA, konst. kongr. sekr.

LERNU PER LA ERAROJ!
„La listo estos lermita la 30-an de oktobro". — E1 ĉi tiu frazo ni komprenas, ke oni fermos la liston la 29-an de oktobro, ĉar la 30-an de oktobro ĝi jam estos fermita. Sed se oni fermos tiun liston la 30-an de oktobro, oni devas diri: „la listo estos 

fermata la 30-an de oktobro” . Tiuj esperantistoj, kiuj ne kom- prenas la sistemon de la participoj en nia lingvo, plej bone faras, se ili konstruas siajn frazojn prefere en la aktiva formo kaj evitas la uzon de la pasivaj participoj. En ĉi tiu kazo ili diru do: „Bon- volu respondi baldaŭ, ĉar la 30-an de oktobro ni fermos la liston” .
„N i legu tiun libron, ĉar ĝi estas grave koni la opinion de la 

aŭtoro." — En ĉiu tiu frazo la vorto „ĝi” devas nepre malaperi. Sed se ĝi jam estas en la frazo, oni almenaŭ diru: „ĝi estas grava” .
„Ili konsideris Esperanton kiel ekzotika aspiro." — La lastaj vortoj de ĉi tiu frazo devas esti: ,,kiel ekzotikan aspiron”, ĉar ili rilatas al la vorto ,,Esperanton” .
,,Ni spertas en unu jaro pli, ol niaj gepatroj spertis dum ilia 

tuta vivo." — La vorto „ilia” estas malĝusta. Oni devas diri: „en 
sia tuta vivo” .

,,La nova kurso komencos post du semajnoj." — Car la vorto „komenci” estas transitiva verbo, en ĉi tiu frazo oni devas diri: 
„komenciĝos”.

„N i tre ĝojus, kiam vi povus plenumi nian peton." — En ĉi tiu frazo la vorto ,,kiam” estas tute malĝusta, ĉar ni parolas ne pri tempo, sed pri kondiĉo. Tial oni devas uzi la vorton „se”.

KURZ-TABELO DE LA „STELO"
La valoro de 1 Stelo estas en: Argentino 3.— pesoj, Aŭstralio 7V2 
pencoj, Aŭstrio 2.— ŝil., Belgujo 3.40 b.fr., Britujo 6 pencoj, Danujo 
—.50 d.kr., Finnlando 25.— f.m., Francujo 30.— 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.

Unu poŝta respondkupono — 1.20 St.
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Homtravidilo. — Ĉe la landlimo inter 
Usono kaj Meksiko la vojaĝantoj devas 
esti tre singardaj en la respondado je la 
demandoi de la dogankontrolistoj, ĉar la 
usonaj doganejoj havas specialan apara- 
ton, kiu ebligas vidi rekte tra la homoj. 
La oficistino, kiu manipulas la ,,inspek- 
toskopon”, vidas la bildon de la persono, 
kiu devas esti ekzamenata. Kaj tiam 
aperas la nudaj faktoj: metalaj objektoj, 
juveloj, boteloj aŭ narkotikoj, kiel ajn 
ruze ili estas kaŝitaj. La ekzamenado 
okazas en tri fazoj: unue la kapo kaj la 
ŝultroj, due la trunko, kaj fine la kruroj. 
La tralumigo okazas tre rapide: dum unu 
horo 330 personoj trapasas la inspektos- 
kopon.

Elefanta frandaĵo. — En la zoologia 
ĝardeno de Roterdamo (Nederlando) dum 
la lastaj tempoj la elefantoj per siaj lerte 
movataj nazegoj prirabis 27 vizitantojn. 
15 mansakojn kaj 12 pluvmantelojn, 
faritajn el plastiko, ili kaptis kaj formanĝis. 
La gardistoj timis, ke la nekutimaj fran- 
daĵoj, 'kaj precipe la misteraj enhavoj de 
la sinjorinaj mansakoj malsanigos la 
bestegojn. Sed okazis nenio malbona, kaj 
ĉe la kontrolo de la sterko nenio troviĝis 
el la plastikaĵoj. Tiel pruviĝis, ke la 
elefanto estas ne nur dikhaŭta, sed ankaŭ 
dikintesta besto.

La saĝa urbestro. — La urbestro de iu 
malgranda loko en Ameriko prenis sian 
libertempon. Por povi ĝui plenan senzorge- 
con, li bone reguligis ĉiujn eventualajn 
laborojn dum sia foresto. Antaŭ ol foriri, 
li metis afiŝon sur la pordon de la 
urbodomo kun la sekvanta komuniko: 
„Mi foriris por libertempi. Ce MacNorman 
oni povas anonci naskiĝojn. Jack Fam- 
bourg eldonos aŭtopaperojn. Mortkazojn 
vi devos registrigi ĉe Mike Gumpler. Tiuj, 
kiuj volas geedziĝi, agos prudente, se ili 
atendos ĝis mia reveno post dek-kvar 
tagoj, kaj dume serioze pripensados sian 
intencon.

Aŭtomobilo sen radoj. — La Ford-Motor- 
Kompanio en Detroit (Usono) donis demon- 
stracion de veturilo sen radoj, kiu moviĝas 
sur maldika aertavolo en alteco de nur 
kelkaj milimetroj super la vojsurfaco. 
Delikataj aeroradioj, kiuj estas produktataj 
de turbina motoro, tenas la aŭton en la 
sama ''alteco”. Laŭ la inĝenieroj de la 
Ford-fabrikoj la veturilo povas iri longajn 
distancojn kun konstanta rapideco de 300 
kilometroj hore. La nunaj aŭtomobiloj tute 
ne povas tion fari. Oni taksas, ke 90 
ĉevalfortoj sufiĉos, por doni al veturilo de 
ĉi tiu nova tipo, pezanta mil kilogramojn, 
horan rapidecon de 150 kilometroj.

Sizifa laboro. — Antaŭ nelonge la poŝt- 
oficejo en Torino (Italujo) disdonis al la 
telefonabonantoj la novajn adreslibrojn 
kaj Teprenis la malnovajn. Unu semajnon 
poste anoncis sin en la oficejo unu mort- 
pala viro kaj petis permeson por trafoliumi 
ĉiujn 177,499 reprenitajn telefonlibrojn. En 
sia libro li gardis loterian bileton, kiu 
gajnis la ĉefpremion, sumon de 13 milionoj

da liroj. Li ricevis la permeson kaj 
komencis la foliumadon. Sed kiam li finos 
ĝin?

Hejtata vojo. —  Ce Murg (Svislando) 
pasas nova vojo, parto de la internacia 
ĉefvojo Zŭrich-Sargans-Arlberg. Ci kondu- 
kas apud kruta norda montdeklivo, kie 
dum la vintro ofte glacio kovras la vojojn. 
Tial oni per elektro varmigas la kvar 
pontojn en tiu vojo, por ke ili restu 
liberaj de neĝo.

La prezo de la paco. —  La kostoj de la 
malgranda polica armeo, kiun la Unuiĝintaj 
Nacioj sendis al la Mez-Oriento, en unu 
jaro superis 20 milionojn da dolaroj. La 
landoj, kiuj pagas ĉi tiujn kostojn, konso- 
las sin per la penso, ke milito kostus 
multe pli.

Nova loĝejo.
—  Mi esperas, ke ne estas hundoj en tiu 

etaĝo, ĉu ne? —  demandas la maljuna sin- 
jorino al la makleristo.

—  Ne, sinjorino, estas treege trankvile 
tie.

—  Tre bone, tiam mi luas la loĝejon, 
ĉar mi kunportos kvin hundojn, kaj se an- 
kaŭ la najbaroj havus hundojn, mi ne po- 
vus elporti tion.

Similecoj.
,,A1 kio similas la virino?" —  Je ĉi tiu 

delikata demando, publikigita en la angla 
satira gazeto ,,Punch”, envenis, inter aliaj, 
la sekvantaj respondoj:

(1) A1 forno, kiu estas foje varmega, foje 
malvarma.

(2) A1 bela rozo, kiu neatendite pikas 
niajn fingrojn.

(3) A1 libro, kiu havas interesan titolon.
(4) A1 ĝardena benko, kiun oni devas de 

tempo al tempo refarbi.
(5) A1 aŭtomobilo, kiu foruzas multan 

benzinon.
(6) A1 trajno, kiu kelkfoje elreliĝas.

(I.K.K., UL 12073.) 

Agrabla vizito.
—  Vi ne povas kredigi al mi, ke dum la 

tuta posttagmezo vi restis ĉe sinjorino 
Klaĉ por trinki teon, —  riproĉas la patrino 
sian deksepjaran filinon.

—  Sed tamen, patrino, —  ĝemas la kna- 
bino, —  mi devis tion fari, ĉar ili rakontis 
ĉiufoje, post kiam iu foriris, tiajn terurajn 
aferojn pri la foririnto, ke mi ne kuraĝis 
foriri. Tial mi restis ĝis la fino!

En festeno.
—  Ci tiuj grandaj vesperfestoj estas vere 

strangaj. Ekzemple mi ne estas invitita, sed 
tamen neniu rimarkis tion.

—  Ankaŭ mi ne estas invitita.
—  Cu vere? Do kiel vi venis ĉi tien?
—  Mi estas la mastro.

BESTPROTEKTADO
En majo de ĉi tiu jaro okazis en Zŭrich 

(Svislando) Internacia Kongreso por Best- 
protektado. Oni akceptis multajn rezolu- 
ciojn, kaj sendis ilin al ĉiuj registaroj. La 
ĉefaj sekvas ĉi tie:

1) Oni malpermesu la eksporton de vi- 
vantaj bestoj, destinitaj por esti buĉataj, 
speciale de ĉevaloj.

2) Peto al la Unuiĝintaj Nacioj, per inter- 
nacia konvencio reguligi la transporton de 
vivantaj bestoj.

3) A1 la leĝaro en ĉiu lando oni aldonu 
artikolon, ke antaŭ la buĉo ĉiu besto estu 
senkonsciigata.

4) Cesigi la virbov-batalojn.
5) Devigo al la uzo de elektraj harpunoj 

por kapti balenojn.
6) Malpermeso teni ĉenhundojn. La pose- 

dantoj povu teni ilin ankoraŭ dum tri jaroj. 
Post tiu tempo neniu rajtu plu teni hundon 
sur ĉeno.

7) Ovmetaj baterioj estu ĉie malpermes- 
ataj.

8) Generala malpermeso kapti migran- 
tajn birdojn por manĝi ilin.

Investado.
Jen, sinjoro Holmes havas aŭtomo-

bilon.
—  Jes, lia riĉa onklo donacis ĝin al li.
—  Sed li asertas, ke li metis sian tutan 

monon en ĉi tiun aŭton.
—  Jes, li pravas. Li aĉetis por du dola- 

roj benzinon.
La surprizo.

—  Hodiaŭ estas la favora okazo, ke 
ni surprizu vian karan patrinon per la 
novaĵo pri nia gefianĉiĝo.

—  Tre bone! Si jam tre atendas ĝin. 
Matematiko.

Onklino: Jes> mia etulo, la regulo estas, 
ke la sep-jara infano devas enlitiĝi je la 
sepa horo kaj la ok-jara je la oka horo.

Knabeto: Ho, onklino, tiam vi tute ne 
devas enlitiĝi!

Komforte.
—  Se la Nacia Bildgalerio ekbrulus, 

kiujn kvin pentraĵojn vi savus plej frue?
—  Tiujn kvin, kiuj estas plej proksime 

al la pordo.
Eblecoj.

—  Vi vojaĝas, sinjoro Brunet? Cu plezur- 
vojaĝo?

—  Tion mi ne scias ankoraŭ. Mi iras al 
la malfermo de la testamento de mia mor- 
tinta onklo. '

La laboriloj.
Majstro: Cu mi ne diris al vi, ke vi devas 

alporti ĉion, kio estas necesa al la laboro?
Helpbubo: Sed sinjoro majstro, mi alpor- 

tis ĉion, la segilon, la rabotilon, la rasp- 
ilon, la martelon, la . . . .

Majstro: Sed kie restis la biero? 
ĉusta kalkulado.

—  Mi povis elkalkuli, ke vi estas ĝuste 
38-jara.

—  Kiamaniere?
—  Car mi konas unu duonfrenezulon; 

li estis 19-jara.
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IB R O
eldonitaj en Japanujo:

• Steloj
Zamenhofa legolibro. M. Kidosaki. Eltiraĵoj el tradukaĵoj kaj 

originalaĵoj de L. L. Zamenhof, 106 p aĝoj.............................5.28
Elementa legolibro de Esp. (Mijake-Ŝihej) 20 p.......................1.92
La teksto dua. Legolibreto, 32 p a ĝ o j ...................................... 1.92
La kapao kaj aliaj rakontoj (Akutagawa) 96 paĝoj . . . .  8.— 
Leteroj el mia muelejo (A. Daudet, trad. Mijake-Ŝihej), 80 p. 4 —
Verkoj de D-ro Nakamura. 108 p a ĝ o j...................................... 5.28
Kongresa Universitato. 4 prelegoj, 44 paĝoj.............................3.20
50 fabloj de Ezopo (Nakagaki-Koĵiro)...................................... 2.88
Ivan la malsaĝulo (Leo Tolstoj, V. A. Ŝrikov), 62 paĝoj . . 3.36
La infanoj de militbazoj, 82 p a ĝ o j...........................................6.40
Kun la kadavro de la edzino, 54 p a ĝ o j ................................. 6.40
La polvo de 1' morto, 48 p a ĝ o j.....................................................3.84
Zinnoo Sjootoo Ki. E1 la historio de Japanujo. 210 p. Bindita 8.— 
Granda lernado kaj doktrino de mezeco. E1 la Konfuciana

Biblio. Trad. Kiuiĉi Nohara. 65 p a ĝ o j................................. 5.28
Fila pieco. La konfuciisma etiko. Trad. Kiuiĉi Nohara. 25 p. 2.08 
Rakontoj de Velkinta Folio. (V. Eroŝenko). 44 paĝoj . . . 2.88
Turo por fali. (V. Eroŝenko). 48 p aĝoj...................................... 3.36
Gauche la ĉelisto. Pupteatraĵo. 44 paĝoj . ............................. 3.84
En Cinio batalanta. (Hasegaŭa T.) 112 p a ĝ o j........................ 7.20

Vendataj ĉe la Internacia Esperanto-Instituto, 
Riouwstraat 172, Hago, Nederlando.

Legu la klarigojn en la januara numero!
BRAZILO

Rio de Janeiro. — S-ro Joel TOLENTINO, Avenida Amaro Cavalcanti 
2013 c/2, Engenho de Dentro. — Dez. ricevi PI el la plej malprok- 
simaj kaj nekonataj landoj, reciprokos per bela PI pri sia urbo. La 
anonco validas ĉiam.

GERMANUJO
(13b) Stockheim iiber Bad Worishofen. — S-ro Stefan MILLER (18-jara). 

— Dez. kor. k.ĉ.l., precipe Japan ijo, Aŭstralio kaj Usono. Certa res- 
pondo en bonstila Eŝperanto.

JUGOSLAVIO
Krupanj (Serbio). — S-ro Radojica ALEKSlC (instruisto en okjara ler- 

nejo), strato Maĉov Kamen 14/111. — Dez. kor. kun ĉiulandaj instru- 
istoj, studentoj kaj junuloj pri kulturaj kaj aliaj problemoj el la 
lerneja vivo, edukado, biologio, organizo de lernejaj ĝardenoj k.a.

Lepoglava (Hrv. Zagorje). — S-ro Franjo KUCA (24-jara, skulptisto kaj 
instruisto), N-ro 32. — Dez. kor. k.ĉ.l., p.ĉ.t.

Zagreb. — F-ino Ruzica DEVĈIC (25-jara, studentino ĉe la Filozofia 
Fakultato), I, St. Peŝĉenica 35. — Dez. kor. kun Nederlando.

NEDERLANDO
Winterswijk. — S-ro B. W. LAMMERS, Eikenstraat 10. — Interŝ. PM 

k.ĉ.l., precipe Francujo, Sovjetunio kaj Izraelo. Certe respondos. 
NORVEGUJO

Asker. — F-ino Liv RIKTOR, Postboks 88. — Dez. kor. per PI.

N O V A J  L IB R O J
(Vendataj ankaŭ ĉe la Int. Esp. Inst.)

J. D. Applebaum: JOZEFO. Drama poemo 
en kvar aktoj kaj epilogo, bazita sur la biblia 
rakonto. Prezento de Reto Rossetti. Kovrilo 
skizita de John Hartley. Kun portreto de la 
aŭtoro. 120 paĝoj. Formato 16 X 22% cm. 
Prezo 16 steloj. Eldonis J. Regulo, La Laguna, 
Tenerife, Kanar. ins. — Nia talenta veterana 
samideano J. Applebaum, kies grandan lertecon 
en la uzo de la mondlingvo ni jam admiris 
dum la legado de du libroj de li tradukitaj 
(„La Struvelpetro" kaj „Aventuroj de barono 
Mŭnchhausen"), kaj de multaj malgrandaj tra- 
dukaĵoj en gazetoj, nun aperas antaŭ la espe- 
rantista legema publiko ne kiel tradukisto, sed 
kiel aŭtoro. Li elektis por temo la belan biblian 
rakonton pri Jozefo en Egiptujo kaj en la 
klasika heksametra versformo kreis belan, tre 
legindan dramverketon en stilo agrable facila. 
La libro aperis kiel 10-a volumo en la bellitera- 
tura eldonserio „Stafeto". En la libro troviĝas 
ankaŭ 14-paĝa ,,babilo pri Stafeto", en kiu la 
eldonisto rakontas pri la kreiĝo de sia entre- 
preno kaj detale konigas la jam aperigitajn 
librojn.

Ferenc Szilagyi: TIEL OKAZIS aŭ MISTERO 
MINORA. Originala romano krimpsikologia. 
128 paĝoj. Formato 13 X 21 cm. Tola bindo kun 
vinjeto de Borge Hamberg. Prezo 24 ste- 
loj. Eldonejo KOKO, Randbolvej 4, Kopenhago 
F„ Danujo. — Denove regalas nin la talenta 
aŭtoro, nun per interesa rakonto, kies fonon 
formas la eŭropaj okazintaĵoj de la lastaj jar- 
dekoj, pri sortoj de hungaroj, kiujn la uragano 
de la historio disblovis tra la landoj de Eŭropo. 
La lerta rakontado kaj tre bona lingvo certe 
faros la libron multe legata kaj ŝatata.

EL KORNVALO. Tria ABC-libro. Strofoj de 
Nenjo Rimanto, bildoj de Harold George. 10 
paĝoj. Formato 13 X 20 cm. Prezo 1 ŝil., afranko 
3 p. Kopirajto ĉe Brita Esp. Asocio, Londono. 
— Desegnaĵoj laŭ literoj de la alfabeto, kun 
aldonitaj rimaĵoj por infanoj.

M. Rdtot: ETA INTERPRETISTO FRANCA 
(Turisma Frazaro). 16 paĝoj. Formato 13% X 
21 cm. Prezo 105 fr.fr. aŭ 3.50 st. aŭ 3 poŝtaj 
r.-kuponoj. Eldonis la aŭtoro: s-ro Maurice 
Retot, 162 boulevard Aristide Briand, Montreuil 
(Seine), Francujo. Poŝtĉekkonto: Paris 1042-07.

— Tre utila broŝuro por esperantistoj vojaĝan- 
taj en Francujo kaj aliaj franclingvaj regionoj, 
kiuj ne scias la francan lingvon. Ĝi entenas la 
plej necesajn frazojn por la turisto en Espe- 
ranto kaj franca lingvo, kun la elparolo de la 
francaj frazoj. La frazoj estas en grupoj laŭ 
temoj (ĉe la dogano, en hotelo, en restoracio, 
en urbo, en poŝtoficejo, sur la vojo, ĉe la 
mekanikisto, la fervojo). La preso estas iom 
primitiva, sed tio ne malpliigas la utilecon de 
la libreto.

A. Couto Fernandes & H. Mota Mendes: 
CURSO DE ESPERANTO. 104 paĝoj. Formato 
13% X18% cm. Prezo 30 kruzejroj. Eldonita 
de Brazila Esperanto-Ligo, Rio de Janeiro. — 
La 6-a eldono de multe uzata lernolibro, kiu en 
20 lecionoj donas la elementan kurson de 
Esperanto por portugallingvanoj. La lecionoj 
enhavas ankaŭ legaĵojn kaj traduktaskojn, kaj 
en la fino troviĝas vortlisto.

Osada Arata: INFANOJ DE L ATOMBOMBO. 
Alvokas geknaboj de Hiroŝimo. Dua eldono. 
72 paĝoj. Formato 13 X 18 cm. Prezo 8 steloj. 
Eldonis: Japana Esperanta Librokooperativo, 
Nakacu-hamadoori 2-20, Oojodo-ku, Osaka, 
Japanujo. — La aŭtoro, japana pedagogo, 
decidis kolekti memoraĵojn de tiuj geknaboj, 
kiuj propraokule vidis la teruran tragedion de 
la urbo Hiroŝima post la eksplodo de la unua 
atombombo. Li kompilis ilin kiel studmateria- 
lon por „edukado al la paco". La libreto en- 
tenas la rakontojn de la geknaboj. Kortuŝaj, 
malĝojigaj priskriboj estas ili, sed ni esperu, 
ke ili utilos por skui la konsciencon de la 
regantoj de la mondo kaj decidigi ilin rezigni 
je la uzo de tiaj inferaj bataliloj. Kelkaj bildoj 
montras la sekvojn de la detrua eksplodo.

JARLIBRO de UEA 1958, Dua parto. 223 
paĝoj. Formato 11% X 15% cm. Ne vendata. 
Senpaga por la individuaj membroj de UEA, 
Eendrachtsweg 7, Rotterdam-C., Nederlando. — 
Ci tiu dua volumo de la Jarlibro surprizas per 
sia dikeco, preskaŭ atingante la amplekson de 
la unua parto en antaŭaj jaroj. Ĝi entenas la 
estraran jarraporton, diversajn informojn pri 
la asocio, la raportojn de la landaj kaj fakaj 
societoj, kaj tre utilan aldonon. Gi estas: Ga- 
stronomia Terminaro kun fakterminaro por 
kelneroj kaj kuiristoj, kompilita de Erhard Ur- 
ban. Sur 128 paĝoj troviĝas la alloga vortaro 
en kvar paralelaj kolonoj en la lingvoj Espe- 
ranta, angla, ĉeĥa kaj franca.

TARIFO: 1 vorto aŭ mallongigo 0.20 St.

SENPAGA KORESPONDA SERVO MOND- 
SKALA havigas korespondantojn el multaj 
landoj. Petu ilin (indikante viajn sekson kaj 
aĝon kaj aldonante respondkuponon aŭ UL- 
stelon) de Daniel LUEZ, Boulevard Brossolette, 
LAON (Aisne), Francujo. Prefere afranku 
filatele.
OOMOTO, Esperanto-lingva monata gazeto de 
la japana religia movado „Oomoto", estas 
abonebla ĉe la Int. Esperanto-Instituto en Hago. 
La jara abonprezo estas 12 steloi.

KATOLIKA ESPERANTISTO ! Ĉu vi jam estas 
membro de Internacia Katolika Unuiĝo Espe- 
rantista (IKUE)? La jarkotizo estas 6 ned. guld. 
=  24 steloj, aŭ egalvaloro. La membroj ricevas 
la monatan 20-paĝan Esperanto-revuon ,,Espero 
Katolika". Informojn donas: Administracio de 
IKUE, Frederikstraat 2, Dordrecht (Nederlando).
NE-KATOLIKOJ, kiuj deziras informojn pri la 
katolika religio, povas ricevi ilin senpage ĉe 
la „Internacia Katolika Informejo". Sekreta- 
riejo: Gasthuisstraat 68, Tilburg (Nederlando).

ESPERANTO-SCHOOL, HENGELO (O.)r Abe- 
lenstraat 54, is het adres voor een schriftelijke 
E-cursus Esperanto. — Vraagt prospectus!
KRISTANISMAJ DEMANDOJ. — A1 interes- 
uloj pri la kristana kredo mi tre volonte res- 
pondos. Mi serĉas kredantojn tutmonde, por la 
disvastigo de la Diaj vortoj, landlingve kaj 
esperante. — S-ino Gota Palm, Traktorsgatan 
6, Halsingborg, Svedujo.
INSTRUONTO SERĈATA; vivos kaj instruos 
Esperanton duhore ĉiutage ĉe internacia grupo 
apud Kopenhago, de la 15-a de julio ĝis la 15-a 
de aŭgusto 1959. Loĝejon kaj nutraĵon (ne 
pagon) oni proponas. Skribu unue al: s-ro 
Alfred Tucker, Birchcroft, Pilgrims' Way, Har- 
bledown, Canterbury, Anglujo.
„ETA INTERPRETISTO", 16-paĝa Turisma Fra- 
zaro Esperanto-Franca: 105 fr.fr. aŭ 3 poŝtaj 
respondkuponoj aŭ 3 steloj. — Lastaj ,,Esperan- 
to Parolata": 35 fr.fr. aŭ 1 resp.-kup. aŭ 1 stelo. 
— S-ro M. Retot, 162 boulevard Aristide Briand, 
Montreuil (Seine), Francujo.
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lnternacia Esperaiilo-liislituto
Riouwstraat 172, Den Haag, Nederlando. — Poŝtkonto 162626.

ĜENERALA KATALOGO
N-ro 7. — Decembro 1958.

(Ĉi tiu katalogo nuligas la antaŭajn.)
La prezoj estas indikitaj en Steloj. — Prezoŝanĝoj estas rezervataj. — 
Por la sendkostoj oni aldonu 10%-ojn. — La livero okazas je  la 
risko de la mendinto. — Se oni deziras registritan sendon, oni aldonu 

por tio 1.— Stelon.
FAVORO al la Aktivaj Membroj de la Universala Ligo: 

Rabato de 10 % ĉe antaŭpago por objektoj signitaj per steleto.
LERNOLIBROJ POR KOMENCANTOJ

a) N acilingvaj Steloj
*Centra Esperanto-Kurso, 26 apartaj lecionoj ......................  8.—

Eenvoudig leerboekje (Bulthuis), 2 partoj. Unu parto ..............  3.60
*E1 diversaj lingvoj. Leer-leesboek (A. v. Straaten) ..............  10.—
Esperanto leerboek (Zondervan & Manders) ..............................  10.—
Facile lerni Esp. Gemakkelijk Esp. leren (G. P. de Bruin) . . . .  7.60
Fundamento de Esperanto (Eldono Flandra-Holanda) ..........  4.—
International language for scouts (G. Rust) ..............................  3.—
La komencanto. Eenvoudig Esp.-leerboek (G. P. de Bruin) . . . .  12.—
Leerboek r,Esperanto", oefeningen en sleutel (Bulthuis) . . . .  8.— 
LTsperanto en douze le<;ons. P. Delaire. .. broŝ. 31.—, bind. 41.— 

*Methodisch leerboek voor Esperanto (Dirksen), 8ste druk . . . .  6.—
Nia lernolibro (J. Lem) ................................................................... 12.—

*Wegwijzer naar intern. begrijpen door corresp. in Esp.......... —.80
b) Nur en Esperanto

Didakta (Dalmau). Rektmetoda ilustrita lernolibro ..................  5.—
*Esperanto-lernolibro por infanoj. A. Degen. Kun koloraj bildoj 4.— 
*Esperanto per instruaj bildoj (Th. Goldschmidt), 104 paĝoj . .  11.—
Esperanto por infanoj (Gladstone Solomon). Kun desegnaĵoj . .  6.— 
La juna vivo (E. v. Veenendaal-Bouwes). Ilustr. lernolibreto 2.— 
Petro (N. Bartelmes). Kursa lernolibro por laboristoj ..............  7.60
Sub la verda standardo (P. Korte). Rektmetoda kurso por 

infanoj. a) Gvidilo 10.— St., b) Laborilo I 4.— St., c) 
Laborillo II 8.40 St., d) Memorigilo ..........................................  2.60

DIVERSAJ STUD-LIBROJ
a) Nacilingvaj

De kleine tolk. Vortoj kaj frazoj en kvin lingvoj ..................  10.—
De voorzetsels in het Ned. en in Esp. (G. J. Degenkamp) kart. 12.— 
Eigennamen in Esperanto (G. J. Degenkamp) ..............................  3.—

*Esperanto-Examenopgaven voor Dipl. A en B met vertalingen 5.—
Esperanto-leerboek voor Diploma B (P. Heilker) ......................  9.—

Bijbehorende Oefeningenboek ................................................... 5.—
Esperanto leren lezen (G. F. Makkink) ..........................................  4.—
Gebonden stijl. Pri la poezio en Esperanto (F. Faulhaber) . . . .  3.—
Hoe kan ik het in Esperanto zeggen? (Buis & Faulhaber) . . . .  3.—
Leidraad bij de studie van de Esp.-literatuur (Degenkamp) .. 3.—
Ludoviko en Nederlando. Supera kurslibro. P. Delaire ..........  34.—

*Paŝo post paŝor II. Esp.-leerboek voor allen (Minke & Boom) 7.—
Post la kurso. Oefeningen. (G. P. de Bruin & Faulhaber) . . . .  12.—
Struikelblokjes. M oeilijkheden bij het vertalen (H. C. Mees) 6.—

*Tragiek en triomf van Zamenhof (Privat — Belinfante) ..........  8.—
Tra la labirinto de la gramatiko. Kun nederl. lingvo .. bind. 39.—
Vijf kunsttalen (D-ro W. A. J. Manders) ................................... 30.—
Vortoj kaj esprimoj por kom encantoj, Esp.-Ned. (Zondervan) 4.60 
100 vragen over gramm. en onderwijs voor het examen B . . .  . 3.—

b) Nur en Esperanto
*Ekzercaj taskoj por perfektigaj kursoj. 18 diversaj. Unu tasko —.32
Esperanto 60-jara (G. J. Degenkamp) ........................................... 7.—
Esperanto-stenografio (sistemo Groote) ....................................... 2.40
Gvidilo tra la Esp.-movado (G. P. de Bruin) ..............................  7.80
Historia skizo de la internacilingva ideo. De Bruin ..............  6.—

*Historio de la lingvo Esp. I (1887— 1900). Privat ..........  kart 7.—
*Historio de la lingvo Esp. II (1900— 1927). Privat .......... kart 11 —
*Historio de la lingvo Esp. I-II kune en luksa bindo ..............  23.—
Interlingvistiko kaj Esperantologio (D-ro W. Manders) ..........  9.—
Internacia lingvo, La. Faktoj pri Esp. (Lapenna) ..........  bind. 23.—
Komercaj leteroj (C. W. Pruissen). Komerca korespondo ----  4.80
La Esperanto-movado (Stop-Bowitz & Isbrucker) ......................  8.—
La gramatika karaktero de la radikoj (Kalocsay) ..................  2.40

*La kurso de Andreo Cseh. La kom pleta teksto de unu kurso 62.—
Lernu Esperanton! (D. Quarello), 3 partoj ........................... po 4.—
Leteroj de Zamenhof (Prof. G. W aringhien), 2 volumoj bind. po 34.20 
Lingvo kaj movado (W. F. Kruit). Por ekzam en-kandidatoj . .  3.80

*Originala verkaro de D-ro L. Zamenhof. Lukse bindita . . . .  51.—
Sonoj kaj vortoj en Esperanto (Paul Nylen) ........................... 4.80
Vivo de Zamenhof (Privat). Ilustrita eldono ..................  bind. 12.—

VORTAROJ
Angla-Esperanta vortaro. (Fulcher & Long), 350 paĝoj bind. 31.20 
Edinburgh Pocket Dictionary Esp.-Angla & Angla-Esp. bind. 8.40 
Esperanta-Angla vortaro (E. A. Millidge), 490 paĝoj . .  bind. 33.60
Esperanta-Rusa vortareto (Inĝ. V. A. Dmitriev), 2-a eld.......... 6.—
Esperanto-sleutel (Ĉefeĉ) ...............................................................  — 80
Eta interpretisto franca. (M. Retot) ............................................... 3.50

*Konversacia vortaro. Ŝercaj difinoj de la vortoj ..................  1.—
Marista terminaro. Komand. P. Clissold. I lu s t r i ta ......................  3.60
M eulenhoffs Zakwoordenboekje Esp.-Ned. & Ned.-Esp. bind. 17.—
Naŭlingva etimologia leksikono (L. Bastien) .................. bind. 30.—
Plena Vortaro de Esp. kun suplemento (S.A.T.) 4-a eld .............  46.—
Scienca kaj teknika terminaro (Haferkorn-Dellian) . . . .  bind. 56.—
Ŝlosilo por 12 lingvoj. Por turistoj. (Eld. V. Setala) ..............  20.—

LEGOLIBROJ
Fundamenta krestomatio (Zamenhof) ............................... bind. 45.—
Gaja leganto per Esperanto (P. E. Schwerin) ............................... 2.40

*Karlo. (Edm. Privat) Facila legolibro, 14-a eldono ..................  3.—
*Konversacia literaturo. 8 libretoj ilustritaj. Unu l ib r e to ..........  —.60
*La verda lakto. Plej simpla legolibreto por infankursoj . . . .  —.60
*Mary kaj Sulo. Korespondo inter du gejunuloj ......................  —.80
*Tra la mondo (Bennemann). Kun multaj bildoj kaj muziknotoj — 
*Universala legolibro (W. Fricke) ...................................................  ; .—
*Unua legblibro (D-ro Kabe). Kun frazaro kaj leterm odeloj .. 5.—

ORIGINALA LITERATURO
a) Prozo

*Abismoj (Jean Forge). Romano .......................................................  9.—
A1 Torento (Stellan Engholm) .......................................................  6.40

*Aŭstralior lando kaj popolo (Delsudo & Laiho). Ilustrita kart. 10.—
Bagatelaro. Noveloj, de J. H. Rosbach ....................................... 16.80
Belarto (UEA) Literatura ald. ,,Esp." 1958 ..................................  13.—
D-ro Dorner (H. L. Egerrup) ...........................................................  16.—
E1 la maniko. Orig. novelaro de Reto Rossetti. 224 p .............  28.80
E1 la notlibro de praktika esperantisto (K. R. C. Sturmer) . . 15.20
Eseoj. I Beletro. Orig. de Gaston W aringhien. 236 p .............. 28.80
Ferio kun la morto (Karl Lindqvist). Kriminalromano ..........  9.—
Homoj kaj riveroj. Novelaro de J. H. R o sb a c h .............. bind. 26.40
Infanoj en Torento (Stellan Engholm) I & II ..............................  16.—

*Inferio (H. J. Bulthuis). Rakonto pri strangaj landoj . . . .  bind. 13.—

Invito al ĉielo (J. D. Sayers). Romano . . . .  broŝ. 12.—, bind. 18.—
Koko krias jam! Orig. novelaro de F. Szilagyi. 232 p .............. 28.80
Kredu minr sinjorino! (Cezaro Rossetti). R o m a n o ..........  bind. 24.—
La forto de 1' vero (Adi). Romano ...................................................  9.60
La granda aventuro (F. Szilagyi). Noveloj . . broŝ. 20.80, bind. 23.20
La teatra korbo (Julio Baghy). Noveloj .......................................  6.—
La verda koro (Julio Baghy). Rakonto el Siberio ..................  9.—
La vila mano (H. J. Bulthuis). Romano . . . .  broŝ. 11.—, bind. 13.—
La virineto en bluo (Mason Stuttard). ,,Epoko" n-ro 8 ..........  9.60

*Modesta bukedo (K. Jost). Prozaĵoj kaj poeziaĵoj, parte trad. 4.—
Premiaj romanetoj. Verkoj de konkursintoj ............................... 2.40

*Pro Iŝtar (H. A. Luyken). Romano el la Babilona historio bind. 18.—
*Saltego trans jarmilojn (Jean Forge). Fantazia ro m a n o ..........  9.—
Se grenereto (Robinson). Rakontoj ...............................................  8.—

*Stranga heredaĵo (H. A. Luyken). Romano ...................... bind. 14.—
Sub la signo de T espero. Rakontoj el la esperantista vivo . . 2.—

*Superforta ambicio (A. A. Saĥarov). Skizo el la esp-ista vivo 1.40
Sur sanga tero (Julio Baghy). Romano el Siberio ..................  18.—
Tiel okazis (F. Szilagyi). Orig. romano ........................... bind. 24.—
Vagado sub palmoj. Jean  Ribillard. Ilustrita ............................... 10.—
Verkaro de FeZ (E. W iesenfeld) ...............................................  34.40
Vivo vokas (Stellan Engholm). Romano . . . .  broŝ. 20.80, bind. 23.20

b) Poezio
Cent ĝojkantoj (M arjorie Boulton) ...............................................  12.—
Kien la poezio? (Brendon Clark) Tolbindita ............................... 33.60
Kontralte. Orig. poemaro de M arjorie Boulton. 288 p ..............  28.80
La infana raso. Poemo orig. verkita de W. Auld. 108 p. . . . .  28.80
La tajdo (N. Hohlov). Lirikaj versaĵoj .......................................  5.—
Poeziaĵoj de Julian  Tuwim, orig. kaj trad., 130 paĝoj ..............  18.40
Sonoj novaj kaj malnovaj (Hesse). V ersaĵoj ........................... 2.—

*Tra T silento. Poemaro de Edmond Privat. 3-a eldono ..........  3.—
c) Dramo

Jozefo. Drama poemo, orig. de J. D. Applebaum. 120 p .......... 16.—
Malriĉa en spirito (H. J. Bulthuis). Drameto .............. ............ 2.—
Ni fosu nian sulkon! (L. Vasiljef). U nuakta kom edieto ..........  3.—
Pro Dior ne esperantiston! (Karl Minor). U nuaktaĵo ..............  1.20

TRADUKITA LITERATURO 
a) Prozo

*Akbar (v. Limburg Brouwer). O rienta rom ano . . . .  tolbind. 14.— 
*A1 ĉiuj egale. Rakonto de Ŝalom Alejhem. Trad. M. Salzmann 2.—
Angla antologio (Auld kaj Rossetti) 320 paĝoj ....................... 40.—

*Ano de 1' ringludo. D. Ŝimunoviĉ. Trad. F. Janjiĉ (IM 19) . .  3.—
Anstataŭa edzino (Maxwell), trad. Sampson. Romano . .  bind. 14.—
Ariel. J. E. RodĜ. E1 hisp. trad. M. Fernandez M enendez . . . .  11.60

*Aventuroj de malspertulo. Rakonto de R. Reitzel ................... 180
*Barbaraj prozaĵoj Prudenci Bertrana. T. J. Grau Casas (IM 18) 3.—
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Batalo pri la domo Heikkila (J. Linnankoski) ........................
Brulanta sekreto (Stefan Zweig). „Epoko" n-ro 9 ................
Colomba (Prosper M erimee). „Epoko” n-ro 6 ........................
Cefioslovaka antologio (Kamaryt & Ginz) ................................
Ce la sanktaj akvoj (J. C. Heer) ......................................  bind

*Deklaracio. T. Ariŝima. Trad. T. Tooguu (IM 11— 12) ........
Du amosentaj noveloj. Imenlago, M aruŝka ........................
Ekspedicio Kon-Tiki (Thor Heyerdahl). I lu s t r i ta .............. binc

*Elektitaj noveloj de I. S. Turgenev. Trad. A. Mexin (IM 3) 
*E1 la „Camera Obscura", Hildebrand. Trad H. C. Mees (IM 5 

E1 la skizlibro. W ashington Irving. Tr. H. L. Elvin (IM 6) 
Fabiola (Wiseman). Rom. el la katakomboj. Trad. Ramo, binc
Gosta Berling (Selma Lagerlof) ..........................................  binĉ

*Hermano kaj Doroteo. J. W. v. Goethe, tr. Kŭster (IM 1) .
Infanoj de Bethlehem (Selma Lagerlof) ................................

*Insulo de feliĉuloj. A. Strindberg. Trad. O. Frode (IM 17) . 
Judoj sen mono (M. Gold) el angla trad. G. Saville . . .  .bind
Kataluna antologio (J. Grau Casas) ...................................... bind
Kiso de la reĝino (I. F. Naĵivin). „Epoko" n-ro 10 ............

*Krucumo. Rakonto de A. Drozdov. E1 rusa trad. N. Hohlov 
*La alia pasinteco. Romano (R. Bulthuis trad. J. Isbrucker) bind 
La amo en la jaro dekmil (Elola), tr. Berenguer. Romano, bind
I i  aventuroj de Marteno Drake (G. Norway) .................. bind
Lf batalo de 1' vivo (Ch. Dickens). Trad. L. Zamenhof ..  bind 

*La cikonikalifo. Romano. (M. Babits, trad. K. Bodo)
La dektria mortis (Vetter, Borschert). Kriminalromano bind 
La faraono. B. Prus, el pola trad. Kabe . . . .  3 volumoj binc

*La firmao de la kato kiu pilkludas. Balzac. Tr. Benoit (IM 14
La hundo Kruso (R. M. Ballantyne), trad. J. M. In m a n ........

*La kantistino. Novelo de Wilh. Hauff. Trad. E. W ŭ s te r ........
La karnavalo kaj la somnambulino (Immermann). ,,Epoko" 1
La konscienco riproĉas (August Strindberg) ............................
La lanternisto (H. Sienkiewicz), el pola trad. Kabe . . . .  bind
La Maro. Rakontoj .................................................................. bind

*La mirinda historio de P. Schlemihl. Chamisso, W ŭster (IM 7 
La naiveco de pastro Brown (G. K. Chesterton). Romano bind 
La nekonatino. Novelo de R. C. M uschler . .  broŝ. 8.—, bind 
La nevenkebla ĝeno. (T. Thijssen), trad. F. Faulhaber ..  bind 

*La nigra galero. W. Raabe. E1 germ. tr. D-ro W. W icke (IM 4 
LaNormandaj Rakontoj (Guy de Maupassant). Tr. Dupuis bind 
La okuloj de la eterna frato (Zweig), trad. Wolff
La princo kaj Betty (P. G. Wodehouse). „Epoko" n-ro 3 . . .  
La radianta lotuso. Romano (Degreef, trad. v. d. Vijver) . . .  
La ringo de la generalo. (Selma Lagerlof) ............................
La strato de la fiŝanta kato (J. Foldes)

*La sunkrono (Marie Koenen) ..........................  broŝ. 6.
La tempo-maŝino (H. G. Wells) „Epoko” n-ro 4

bind

La vojo returne (E. M. Remarque). Trad. J. F. Berger .. bind 
Legendoj. A. Niemojewski. E1 pola tr. B. Kuhl (IM 2) ............
Medalionoj (Zofia Nalkowska, Hodakowski)
Miru, Pensu, Ridu! (Paul Bennemann). Ilustrita ..........  bind
Mi serĉis oron kaj oleon (David Food) ___broŝ. 19.20, bind
Morto de trajno (Freeman Wills Crofts). Romano ___ bind.

*NobeIa peko. M. Sadoveanu. E1 rum. tr. T. M orariu (IM 21)
*Norda vento. F. Karinthy, trad. K. Bodo ..................................
*Noveloj de H. Sienkiewicz. E1 pola tr. Lidja Zamenhof (IM 16) 
*Nuntempaj rakontoj. G. Stamatov. Tr. I. H. Krestanoff (IM 8) 
*Orientaj fabeloj. Vlas Doroŝeviĉ. Trad. A. Hohlov (IM 15) .. 
*Palaco de danĝero (Wagnalls). Rak. pri s-ino Pompadour, bind.

Pli ol fantazio (A. Bogh-Hogsted). Trad. C. Graversen ..........
Princino de Marso (Edgar Rice Burroughs). „Epoko" n-ro 5 ..
Printempo de morto (Ludoviko Zilahy) ___broŝ. 20.80, bind.
Quo vadis? (Sienkiewicz, Lidja Zamenhof) R o m an o ..................
Rakontoj pri Nederlando (G. Duhamel), trad. R. Dupuis ___
Romano pri Afrika bieno (O. Schreiner) ..................................
Sango kaj sablo (V. Blasco Ibanez). Romano ..........................
Sep fratoj (Aleksis Kivi) ..................................  kart. 25.—, bind.
Sep vangofrapoj (Karlo Aszlanyi). ,,Epoko" n-ro 7 ..................

*ServokapabIa! Marcus Tybout. Eekhoud. Tr. L. Bergiers (IM 20)
*Ses noveloj de E. A, Poe. Trad. A. F. Milward (IM 13) ..........
*Sub la vitra kupolo (Vanweddingen, trad. Groels) Romano 
Surprizoj (Boudier-Bakker) ..............................................................
Sveda antologio. 432 paĝoj ..................................................  bind.
Sveda novelaro (16 aŭtoroj). Trad. F. Szilagyi ..............  bind.

*Solandro. Rakonto de W. Bonsels. E1 germ. trad. D-ro E. Sos
Taglibro de vilaĝpedelo (Blicher), trad. Bulthuis Rakonto . . . .  
Tartarin de Taraskono. A. Daudet (Delor kaj Le Brun) bind. 

*Tri noveloj de A. S. Puŝkin. Trad. D-ro A. Fiŝer (IM 10) . .. . 
Undino (Olive Schreiner). Romano. Trad. Ŝt. A. Andrew bind. 
Vagabondo kaj sinjorino (Kloepffer), tr. Goppel. Romano, bind. 
Victoria (Knut Hamsun) ..................................................................

b) Poezio
*Atta Troll. Somernokta sonĝo. (H. Heine). Trad, Zanoni . . . .
Diverskolora bukedeto (Lorenz). Poemoj el 40 lingvoj ..........

*Elektitaj poemoj de H. Heine. Trad. F. Pillath ......................
Ezopa saĝo. Fabloj verse reverkitaj de K. Kalocsay. . .  bind. 
La floroj de 1’ malbono. Baudelaire. Kalocsay-W aringhien ..

1.80
9.60
4.80

64,—
28,—

6.—
7.20

53.60
3.—
3.—
3,—

34,—
48,—
3,—
2.40
3.—

20.—
48,—

9.60 
2 —

20,—
17, — 
12.— 
14,—
4.80

18.40
80,—
3,—
6,—
1.80 
9.60
3.20

20.—
11.—
3.—

12.—
12,—
23.80

3.—
48,—

8,—
4.80

10.—
8.80

18. —
8.—
4.80

12.—
3,—
9.60

24.—
21.60 
12,— 
3,—
3.20 
3,— 
3.— 
3.—

14, —
7.20
4.80

23.20 
40.—
7.—
6.—

20.—
29.—
9.60
3.—
3.—

10,—
15, — 
64.—
19.20

1.80
1.20

24.—
3.—

12.—
14.—
6.—

La hirundlibro (Toller), trad. W o lf f .......................................bind. 11.—
*Miraklaj aventuroj de s-ro Longkrurulo. Kun multaj bildoj . .  5.—
Rozoj kaj urtikoj. Poemaro trad. kaj orig. de P. Thorsen bind. 23.— 

c) Dramo
Antonio kaj Kleopatro (W. Shakespeare). Trad St. A. Andrew 6.—
Faŭsto I (Goethe). Trad. Bartelmes ..................................  bind. 28.80

Komentario al Faŭsto (Max Butin) ............................................... 4.80
Jolanto (Henriko Hertz). Trad, Hj. J. Runeberg ......................  3.20
La botistoj (Aleksis Kivi). Trad. Hilma Hall ........................... 3.60
La fianĉiĝo. Lea. Du teatraĵo j de Aleksis Kivi ......................  1.80
La gajaj edzinoj de W indsor (W. Shakespeare). Trad. Andrew 6.—

*La malŝparulo. Teatraĵeto de Ferd. Raimund. Trad. F. Zwach 5.—
La mondo ne havas atendejon (M. Dekker), trad. Faulhaber . .  11.80
La morto de Danton (Tolstoj), trad. Hohlov. Tragedio ..............  5.—

*La Reĝo Judea. La dramo de J e s u o .................. broŝ. 5.—, bind. 7.—
*Mokindaj preciozulinoj, La. Komedio de Moliere. (Ribot) . . . .  4.—
*Natan la saĝulo. Drama poemo de Lessing. Trad. K. M inor . .  4.—
Pasko (August Strindberg), trad. Stellan Engholm ..................  4.80
Peer Gynt (Ibsen), trad E. A. Haugen . . . .  broŝ. 25.20, bind. 32.—
Romeo kaj Julieto (W. Shakespeare). Proze trad. Andrew . . 6.—
Trojlo kaj Kresida (Shakespeare). Andrew ............................... 6.—

SCIENCO, RELIGIO, TEKNIKO k.t.p.
Aktualaj problemoj de la nunt. internacia vivo (D-ro Lapenna) 20.—
A1 altaro de Dio! (L. Thalmaier). Katolika preĝlibreto . . . .  3.—
Antaŭ dumil jaroj (Fr. Candido Xavier), tr. Porto Carr. Neto 36.—
Arthistorio, I (Hekler), trad. K a lo c sa y ........................................... 48.—
Atakoj kontraŭ ĝardenplantoj. D-ro Paul Neergaard. 234 p. . .  44.—

*Aŭstralio. Lando kaj popolo. (Delsudo & Laiho). Ilustrita . . . .  10.—
Bhagavad-Gita. Sankta poemo de la Brahmanoj. Tr. el sanskr. 6.—
Bonhumoro. Nyssens ........................................................................... 12.—
Cu mi dormas libere de sandetruaj terradioj? ..........................  1.40
Dialekto, dialektiko. (Delfi Dalmau) ..............................................  10.—

*Esperantista memorlibreto por nomoj kaj adresoj ..................  1.—
Esperanto kaj kulturo (Trogel), trad. Schroder ......................  2.—

*EvoIuo de la telefonio. Ir. J. R. G. Isbrucker (BT 21—22) ___ 3.20
Faktoj pri Danlando. Ilustrita informilo ......................................  6.—

*Federala sperto. Prof. d-ro Edmond Privat ..............................  9.—
Infanoj kaj patrinoj (D. C. Fisher). Trad. T. J. G ueritte . .  bind. 12.—
Informilo pri la spirita scienco de Martinus. I lu s t r i t a ..............  4.80
Jugoslavio kaj ĝiaj popoloj. En tolbindo ..................................  30.—
Kiu estas kiu inter nord-am erikaj esp-istoj? ..............................  12.—

*Kristo interne de vi (trad. s-ino Onnen-Onnen) ......................  12.—
La arto fariĝi centjara (Ludwig W egener) ................................... 8.—
La Esperanto-klubo (Malmgren). Fondo, organizo, programoj 3.20
La fino (Folke Bernadotte). La falo de la H itlera r e g n o ..........  8.80
La homaro kaj la mondbildo (Martinus), trad. G raversen bind. 13.—
La ideala nutraĵo (Martinus, Graversen) .......................... bind. 15.60
La juda ŝtato (D-ro Theodor Herzl), trad. B. Selzer ..............  12.—
La mistero de 1' sango (Forst de Battaglia). Genealogio. bind. 11.— 
La nuna stato de 1' evoluismo (Rostand) . . . .  kart. 10.80, bind. 13.— 

*La tutmonda ĉefestraro. Vojo al mondpaco. (Inĝ. M. W. Polak) 5.—
*La vendreda klubo. 11 div. originalaj artikoloj ......................  6.—
La vivo de la plantoj. Orig. verkita de P. N eergaard ..........  32.—
La vivo de nia sinjoro Jesuo (Charles Dickens) ..........  bind. 14.40

*Nederlando. Van Wijk kaj Elias (J. Isbrucker). Luksa libro . .  110.—
Per kio ni amuzu nin? Societaj ludoj k.t.p..................................  3.20
Pri bredado de abeloj (A. P. Andersen) ....................................... 11.—

*Pri varmokulturo. Per varmo al sano. (D-ro W. Winsch) ___  2.40
*Respondoj al kontraŭreligiaj paroloj (De Segur-Halbedl) ___  10.—

Retoriko (I. Lapenna) ......................................  broŝ. 36.—, bind. 44.—
*Sankta Nikolao en Nederlando (Ramaker, Isbrucker) ..............  6.—
Sciencaj studoj. Red. P. Neergaard. Kun bildoj ......................  60.—
Skizo de ekonomia geografio (Horrabin). Kun 45 kartoj ___ 16.—
Skizo pri filozofio de homa digno (Gille), trad. Lanti ..........  16.—

*Societa ludaro por hejmo kaj ekskurso (Rosenberg) ..............  2.—
Spiritaj ekzercadoj (S. Ignacio de Loyola), trad. E ŭ m a ..........  3.—
Tito. Biografio. (V. Dedijer, M. Stuttard) .............................bind. 44.—
Tutmonda laŭdo. Kat. preĝlibro (H. G. W annemakers) bind. 19.40 

KANTO, MUZIKO
*Esperanta kantokolekto (J. H. Vink). Kun notoj kaj bildoj . . 2.—
Esperantista batalkanto (Jung & Driesen). Kun notoj por piano 2.— 
Himno de la mondcivitanoj (Cerami, M innaja & Salvatore) . .  2.—

*Internacia kantaro. 139 kantoj el 55 landoj.................. Tekstaro 5.—
Muzika eldono 13.—

Komuna kantlibro (H. W. kaj N. Holmes), Kun muziknotoj . .  4.80
*Koncerta kantaro, kun notoj por fortepiano ..................  broŝ. 11.—
La juna vivo. Internacia kantaro. 30 kantoj kun notoj ..............  3.—
Ni kantu kaj deklamu! (FLE) Kantoj kaj deklam aĵoj ..............  4.80

3 — 
6.60 
1.80

20.—
38.40

LIBRO-SERIOJ
*Biblioteko Tutm onda---- Unu n-ro 1.60, dek n-roj laŭ elekto 14.___

„EPOKO"-libroj. Romanoj. . .  N-roj 1-6 po 4.80, n-roj 7-11 po 9.60
*Esp. Bibl. Internacia . . . .  Unu n-ro 1.—, dek n-roj laŭ elekto 9,—
*Internacia Mondliteraturo Unu n-ro 3.—, dek n-roj laŭ elekto 28.__
Muusses Esp.-Biblioteko. 19 n-roj. Unu numero ......................  1.40

(N-ro 4 escepte kostas 2.—. N-roj 1-3, 6-7, 14-15 elĉerpitaj.)
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La reto de filioj de la Nacia Banko de Minas Gerais 
formas ĉenon de servoj, kiuj atingas de la komercaj centroj 
ĝis la kvartaloj, de la urboj ĝis la k a m p a ro j... .  kaj 
etendiĝas tra la tuta Brazilo.

Tiel grandaj estas la servoj faritaj kaj tiel granda la 
konfido meritita, ke la Nacia Banko de Minas Gerais fariĝis 
la banko, kiu hodiaŭ plej multe kreskas en Brazilo.

Jam 8 °/o de la mono cirkulanta en la lando estas konfide 
deponitaj sub nian gardadon.

Ni fieras esti kreditorganizaĵo, kiu prizorgas ĉiujn bankajn 
aferojn, stimulante kaj vivigante la industrion, komercon 
kaj terkulturadon.

Ni estas la banko kun 250,000 konthavantoj!

DE MINAS GERAIS S.A.
»• *h.* BRAZILO

Esperanto-Presejo en Helmond, Nederlando.
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