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do oni organizis grandskalan kampanjon por 
tutlanda popola peticio al la registaro. An- 
taŭ du jaroj centoj da verdsteluloj en la 
urboj kaj vilaĝoj de Nederlando komencis 
kun formika diligenteco kolektadi subskri- 
bojn por la petskribaĵo. En la ĉefurbo Am- 
sterdamo je iniciato de la Universitata Es- 
peranto-Grupo oni organizis subskribkolek- 
tadon de domo al domo, kaj la ekzemplon 
sekvis aliaj urboj. Tiel sur multaj listoj tro- 
viĝas la subskriboj de ĉiuj loĝantoj de iu 
strato!

Tre interesa kaj instrua estas la raporto 
de s-ro E. J. Woessink, vicdelegito de UEA 
en Arnhem, pri sia laboro kaj spertoj. Plenu- 
mante la taskon laŭ perfekta metodo li vi- 
zitis ĉiujn domojn de la strato, en kiu li loĝas 
(Vondel-aleo). Multe surprizis lin la favora 
rezultato, ĉar el la 90 vizititaj familioj 83 
volonte donis sian subskribon. E1 la 7 rifu- 
zintoj unu diris, ke li principe neniam donas 
sian subskribon por aŭ kontraŭ io. Alia 
respondis, ke li devas resti ekster la afero, 
ĉar li nenion scias pri Esperanto. Unu ne 
volis helpi la konkuranton, ĉar li mem in- 
struas fremdan lingvon, kaj unu, instruisto 
de fremdlingvoj, deklaris esti kontraŭulo de 
Esperanto.

Inter la 83 subskribintoj de s-ro Woessink 
estis 22 oficistoj, 10 komercistoj, 4 militistoj, 
3 direktoroj, 3 entreprenistoj, 2 instruistoj, 
2 dentkuracistoj, 1 lernejestro, 1 oficiala tra- 
dukisto, 1 skabeno, 1 muzikinstruisto, 1 no- 
tario kaj 1 ĥemiisto.

La rezultato de la subskribkolektado estis

D-ro G. C. STUBENROUCH, nederlanda ŝtatsekretario de instruado, artoj 
lernis

kaj sciencoj, 
Esperanton entransprenas la Esperanto-petskribon el la manoj de inianoj, k iu j 

Hago (Montessori-lernejo en la Abeel-strato) kaj Harlemo (Beatrix-lernejo kaj Van Zeg- 
gelen-lernejo). La literoj kaj ciferoj sur la 15 mapoj, k iu j entenas la listojn, formas ia 
surskribon ESPERANTO — 812100. Malantaŭ la infanoj staras, de maldekstre: (1) s-ro 
A M. D. KORFF, sekretario de la oficejo ..Esperanto ĉe la Instruado"; — (2) s-ino A.
KWANTES-MUNNIK, instruistino de la harlemaj infanoj; 
zentanto de la Gen. Ned. Instruista Federacio; —

de la hagaj infanoj.

(3) s-ro A. RIDDERBOS, repre- 
(4) s-ro J. VERBRUGGEN, instruisto

sensacia, kiel tion konstatis esperantistoj kaj eksterstaran- la kostoj de la kampanjo. Tiel kolektiĝis la sumo de preskaŭ 
toj, ĉar la 15-an de marto nunjara oni povis fermi la kolek- 17,500 steloj. 
tadon kun la rekorda rtombro de 811,621 (27,380 individuaj
kaj 784,241 kolektivaj) subskriboj! Aliaj peticioj, kiujn oni 
faris en Nederlando, malofte atingis tiel altan nombron.

☆

La transdono de la petskribaĵo okazis la 16-an de majo en 
la ministerio de instruado en Hago. Naŭ Esperanton paro- 

Kune kun la subskriboj oni kolektis ankaŭ kontribuojn al lantaj infanoj el tri lernejoj prezentis la petskribon kaj la 
subskribojn en 15 grandaj mapoj al la ŝtatsekretario de in- 
struado D-ro G. C. Stubenrouch. Kun la organizintoj de la 
peticio ĉeestis ankaŭ pluraj reprezentantoj de esperantistaj 
organizaĵoj: f-ino M. H. Vermaas, direktorino de la Centra 
Oficejo de UEA, inĝ. J. R. G. Isbrucker, prezidanto de la 
Akademio de Esperanto, s-ro Teo Jung, redaktoro de ,,He- 
roldo de Esperanto”, s-ro A. Ridderbos, reprezentanto de la 
Generala Nederlanda Instruista Federacio, kaj aliaj.

S-ro A. M. D. Korff, sekretario de ld oficejo ,,Esperanto 
ĉe la Instruado , kies merito estas la brila organizo de la 
peticio, en mallonga parolado resumis la dezirojn de la 
esperantistaro: (1) meti Esperanton en la instruplanon kiel 
fakultativan fakon, (2) oficialigi la Esperanto-diplomojn, 
(3) aranĝi en lernejoj provinstruojn de Esperanto kiel baza 
lingvo al la lerno de fremdlingvoj.

Statsekretario Stubenrouch en sia respondo diris, ke la 
impona amplekso de la peticio montras, ke la nederlanda 
popolo havas multe pli grandan intereson je Esperanto, ol 
kiel la registaro supozis, kaj ke la peticio estos serioze 
pritraktata, ankaŭ pro la ideala flanko de la afero, por la 
interamikiĝo de la popoloj.

Jam nli frue 1a februaro, la direktorino (f-ino

(ccEl La Gardenisto
de Rabindranath Tagore

N-ro 75

Je noktmezo li parolis al sia koro:
,,Nun estas tempo, por forlasi mian hejmon kaj serĉi 

Dion. Ha, kiu tenis min tiel longe en la eraro?"
Dio flustris: ,,Mi", sed la oreloj de la viro estis fermitaj.
Kun la dormanta infano ĉe la brusto kuŝis lia edzino, 

pace dormante, apud li sur la kuŝejo.
La viro diris: ,,Kiuj vi estas, kiuj min tiel longe misti- 

fikis?"
La voĉo rediris: ,,ĉi tiuj estas Dio", sed li ne aŭdis.
Nun infano ekkriis sonĝante premetiĝis dense

al sia patrino.
Jen, Dio ordonis: ,,Haltu, vi, malsaĝulo; ne forlasu vian 

hejmon!", sed eĉ nun li ankoraŭ ne aŭdis.

d-nno C. M. Burger), la sekretario (s-ro Korff) kaj aliaj re- 
prezentantoj de la oficejo ,,Esp. ĉe la Instruado” en aŭdienco 
mformis la ministron, la ŝtatsekretarion kaj la ĝeneralan

diris malĝoje: ,,Kial forlasas min mia £ direktoron de la instruado pri la celoj de la preparata peticio.
• ^nt^ŭvŭias, ke la leĝprojekto ne renkontos konside- 

nndan kontraŭstaron en la parlamento, ĉar ĝin proponas la
registaro mem, kaj ĉar la opoziciaj partioj ĉiam estis favoraj 
al Esperanto.

Dio ĝemis
servanto, se li iras por serĉi min?"

Tradukis Paul Glockner, Pirna (Germanujo)
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Pacedukaj notoj de Proj. D-ro Edmond Privat

MISTERO KAJ AM ALJIGOJ

La elemento de mistero certe ludas grandan rolon en la 
disvastiĝo de popolaj antaŭjuĝoj kontraŭ unu grupo de la 
loĝantaro suspektata aŭ malŝatata. Mi bone memoras in- 
fanajn impresojn pri framasonoj, ege suspektataj en nia 
hejma rondo, ĝuste pro la sekretaj aranĝoj de sia societo. 
Ankaŭ ili aspektis kiel internacia, kaŝita potenco mistera, 
kies anoj havis strangajn ceremoniojn kaj helpis unu la 
alian por ricevi per reciproka protekto la plej bonajn poste- 
nojn en la ŝtato.

Kiam mi estis poste studento en Parizo kaj en Londono, 
mi konstatis, ke la suspekto kontraŭ framasonoj estis eĉ pli 
forta tie ĉe la patriotaj katolikaj rondoj, kaj, male, ne ek- 
zistis en Anglujo, kie reĝaj familianoj mem estis estroj de la 
framasonaj rondoj. La sekreta flanko de la framasonoj ne 
aperis tiel grava tie.

Cirkonstancoj kaj moroj klarigas diferencojn tiurilate. En 
la tempo de Shakespeare la provo de fervora katoliko detrui 
la parlamenton per bombo, kompreneble akrigis ankoraŭ la 
popolan suspekton al la katolikoj.

Se malkovriĝas unu ago kulpa de iu ano de la suspektata

grupo aŭ efektiva komploto de la grupo mem, tiam la 
suspekto ricevas kompreneble plifortigon kaj pravigon en 
la okuloj de la publika opinio. Tiam la ĝenerala malŝato al 
la tuta grupo fariĝas kvazaŭ patriota devo.

Tute simile en suda Usono, se negro faras krimon, ĉiuj 
liaj samkoloranoj ricevas kulpigon en la popola opinio, dum 
la sama krimo de blankulo ne tuŝas la famon de la blanka 
loĝantaro. Simile, se hebrea financisto agas malhoneste, lia 
malhonesteco aspektos kiel eco de lia tuta grupo, dum mal- 
honestaĵo de kristano ne estos kalkulata kiel tipa ekzemplo 
de kristana konduto.

En atmosfero de kutima kolektiva antaŭjuĝo aŭ malsimpa- 
tio la diferenco de juĝo laŭ ,,du pesiloj, du juĝiloj" estas 
regula fenomeno. La anoj de persekutata aŭ malŝatata grupo 
ĉiam riskas tujan suspekton kaj severan kondamnon. La 
afero Dreyfus, jam aludita, estis tipa ekzemplo. Ne ĉiuj kul- 
pigantoj de tiu hebrea oficiro estis malsinceraj. Multaj estis 
patriotoj emaj tuj suspekti hebreon pro la nura kutimo kon- 
sideri hebreojn kiel ne verajn francojn kaj do suspektindajn.

Tute simile la sud-usonaj blankuloj ne estas ĉiuj kruelaj 
linĉemuloj, sed nur heredintoj de kutimo. Sed la ekstremaj 
fanatikuloj subtenas la organizaĵon Ku Klux Klan, kiu es- 
primas sian suspekton al mistero, organizante mem kon- 
traŭan misteron per sekreta klubo por timigi la negrojn.

SKicn aras
S-ro K. de Geus, AM de UL en Hago (Ne- 

derlando), bonsukcese trapasis la Esperanto- 
ekzamenon por la diplomo E, poste parto- 
prenis en la seminario por Esperanto- 
instruistoj en Bruselo, kaj nun gvidas kurson 
por grupo de 23 personoj en la komerca 
entrepreno „Indola”.

S-ro A. R. Campbell en Belfast (Irlando), 
FM, AM kaj reprezentanto de UL, en ĉi tiu 
jaro devis restadi kvin monatojn en hospitalo 
pro kormalsano, pleŭrito kaj pneŭmonio. Post 
sufiĉa resaniĝo li povis hejmeniri, sed devas 
ankoraŭ dum pli longa tempo ripozi. Ni es- 
peras, ke nia ŝatata kunlaboranto baldaŭ 
povos rekomenci siajn laborojn, kiujn li faris 
ĉiam kun admirinda fervoro kaj granda suk- 
ceso. Tion montras precipe la fakto, ke li 
varbis al UL jam 591 membrojn!

S-ino Renee Volpeliere, AM de UL en Nimes 
(Francujo), prezidantino de la loka Unesko- 
Klubo por internaciaj rilatoj, intencas aranĝi 
vojaĝon kaj restadon en Jugoslavio de liceaj 
lernantinoj kaj plenkreskuloj en la somero de 
1961. Ŝi serĉas kontaktojn kun jugoslaviaj 
samideanoj, kiuj estas pretaj kunlabori en la 
organizo. La adreso de s-ino Volpeliere: 10 
rue de la Servie, Nimes (Gard), Francujo.

S-ro Joaquim C. da S. Calado, AM de UL, 
portugala esperantisto vivanta en Rotterdam 
(Nederlando), faris en la Internacia Lingvo- 
Klubo en Hago paroladon en la nederlanda 
lingvo pri la temo: La internacia lingvo de 
Zamenhof.

S-ro Arturo G. Wiltshire, AM de UL el 
Auckland (Nov-Zelando), kun sia edzino dum 
la lastaj 15 monatoj vizitis multajn urbojn 
en 10 landoj de Eŭropo, kaj nun estas en la 
revojaĝo hejmen. ,,Preskaŭ ĉie, —  li skribas, 
— ni renkontis samideanojn, kiuj tre afable 
akceptis kaj helpis nin. En pluraj lokoj ili 
aranĝis kunvenojn, kie ni povis paroli kaj 
montri lumbildojn pri Nov-Zelando. Nun ni 
havas en niaj memoroj multajn feliĉajn bil- 
dojn pri niaj travivaĵoj kun la gesamideanoj 
kaj ni deziras tutkore danki ĉiujn ankaŭ pu- 
blike per La Praktiko.” Ges-roj Wiltshire 
esperas atingi Nov-Zelandon post kristnasko, 
sed sufiĉe frue por povi ĉeesti la landan 
Esperanto-kongreson en Tauranga (de 29 dec. 
ĝis 2 jan.).

Z ' ' zla  J^Kfancj v
S-ro Nikolao Minnaja, AM de UL en Romo 

(Italujo), en la oratora konkurso dum la Univ. 
Esp. Kongreso en Bruselo gajnis la trian 
premion.

S-ino C. M. van der Linden-Goldschmeding, 
UL 12019, en Hago (Nederlando), en la lastaj 
Esperanto-ekzamenoj akiris la diplomon E.

Sir Anthony Brooke (sidanta en la mezo), la lasta ,,blanka raĵao" de la indiĝena popolo de Sera- 
vako, en interparolo kun la ĉina ĉeiministro Gu Enlaj en Pekino. —  Post partopreno en la Univ. 
Esperanto-Kongreso en Bruselo Anthony Brooke daŭrigis sian ĉirkaŭmondan vojaĝon tra la 
orienteŭropaj landoj kaj la Sovjetunio. Li vizitis ŝtatestrojn kaj sociajn gvidantojn por paroli 
kun ili pri la metodoj en la laboro por paca kunvivado kaj kultura kunlaborado de ĉiuj popoloj

de la mondo.

Prof. Wladmir Simao da Silva, AM de UL 
en Rio de Janeiro (Brazilo), tradukis en la 
portugalan lingvon la libron „Inferio”, kiun 
originale en Esperanto verkis la iama neder- 
landa Esperanto-pioniro H. J. Bulthuis. La 
libro en la portugala lingvo baldaŭ aperos en 
Brazilo.

S-ro Ulpiano Villanueva B. en Lima, AM 
kaj reprezentanto de UL por Peruo, instruas 
Esperanton jam al tria grupo. Lastatempe li 
komencis propagandon en la universitato de 
Lima en muraj gazetoj de la studentoj per 
afiŝoj, bildoj, korespondaĵoj k.t.p.
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La plej fama virino de Ameriko - blinda
kaj surdmuta - farigis 80-jara. Admirata 
ekzemplo de volforto kaj homaj kapabloj.

Por la dua fojo dum okdekjara vivo blindaj okuloj pli ol iam sentis 
la bezonon elverŝi larmojn, surdaj oreloj volis aŭdi la lastajn vortojn 
de m ortanta koramikino kaj paralizita lango deziris formi vortojn, kiuj 
povas esprimi sentojn de profunda ĉagreno. Sed la virino, kiu deziris 
tion, ne kapablas aŭdi, nek vidi, nek paroli. Ŝi estas surda, muta kaj 
blinda, jam de okdek jaroj. Ŝia sopiro povi vidi, paroli kaj aŭdi estis 
neniam tiel forta, kiel en tiuj tagoj, kiam mortis ŝia plej bona amikino,
Polly Thomson. Ĉi tiu ja dum dekoj da jaroj fidele kondukis la malfeliĉan 
virinon, la verkistinon kaj pedagoginon Helen Keller.

Helen Keller festis sian okdekjaran naskiĝtagon en junio de ĉi tiu 
jaro, sed jam antaŭ ol ŝi atingis sian 79-jaran aĝon, en majo 1959, ŝi 
antaŭĝojis pri sia okdekjara naskiĝtago. Por kompreni tion, ni devas 
reiri al la kunveno de la Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko je ĵaŭdo, la 
21-a de majo 1959:

,,La usona delegito ĉe la Unuiĝintaj Nacioj, Henry Cabot Lodge, ek- 
staras por diri kelkajn vortojn. Li komunikas, ke por honoro al Helen 
Keller okaze de ŝia okdekjara naskiĝtago en junio 1960, la Amerika  
Fondajo por Blinduloj en Eksterlando, en Novjorko, komencis grandan 
kampanjon por la blinduloj. La celo estas akceli la revalidigon de 
blinduloj en la tuta mondo."

Tial Helen Keller jam tiel frue ĝojis pri sia okdekjara naskiĝtago.
Tamen tiu ĝojo ne daŭris longe, ĉar la 21-an de marto de ĉi tiu jaro funde tuŝis min, sed mi estas feliĉa, ke  ŝi ne

Helen Keller, faranta ,,paroladon" en granda kunveno en 
Manila, ĉefurbo de la Filipina Insularo. ŝian „palp- 
lingvon" por la publiko en aŭdeblan lingvon tradukas ŝia 
granda amikino kaj helpantino Polly Thomson (dekstre), 

kiu mortis en la fino de la pasinta jaro.

Helen Keller reagis je tiu granda perdo jene: 
,,La morto de mia borta amikino Polly pro-

mortis post kvarm onata malsano ŝia ,,interpretistino”, fraŭlino Polly plu suferos. Mia koro preskaŭ rompiĝas, kiam 
mi pripensas, kiel ŝi oferis sin por mi, klopo- 

dante doni iom da lumo en 
la timiga mallumo de mia 
blindeco. Mi povas nur 
preĝi, ke  ŝi baldaŭ trovi- 
ĝu inter la amikoj, kiuj 
atendas nian revidon en 
la ĉielo, plenaj de ĝojo 
pri la belega laboro, kiun 
ili faris sur la tero."

Oni pensis, ke neniu 
povos anstataŭi tiun bo- 
nan amikinon, sed mon- 
triĝis, ke sinjorino Evelyn 
Seide, kiu dum kelkaj ja- 
roj estis la sekretariino de 
Helen Keller, jam dum la 
lastaj monatoj anstataŭis

Thomson, kiu dum 55 jaroj anstataŭis ŝiajn okulojn kaj orelojn.
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sm.
vi metas vin en la

situacion, en kiu vivas 
Helen Keller nun jam de 
okdek jaroj, vi devas ima- 
gi, ke ĉirkaŭ vi pendas 
fermita, dika, nigra kur- 
teno. Vi ne povas movi 
vin, ne puŝante vin kon- 
traŭ  tiun kurtenon, sed vi 
neniel povas forŝovi tiun 
kurtenon. Tre stranga kur-

Per siaj manoj la mondfama 
blinda verkistino sentas la be- 
lecon de la diversaj floroj en 

sia ĝardeno.



teno ĝi estas; ĝi ne tralasas eĉ unu strieton da 
lumo; vi sentas, kvazaŭ vi estus en infera nokto. 
Por fine iom aŭdi, vi volas aŭdigi vian propran 
voĉon, sed tiam vi konstatas, ke tiu kurteno para- 
lizis vian langon. Troviĝi en tia situacio kun la
scio, ke via nuna stato neniam sanĝiĝos, estas la 
plej terura sperto.

Tian sperton havas la okdekjara virino. Oni 
scias, ke tiu, al kiu mankas unu sentumo, estas 
tre kompatinda, sed se mankas du sentumoj, tiam 
oni apenaŭ estas ankoraŭ homo, nur ia mizeraĵo. 
Multaj homoj opinias, ke por tiaj personoj la vivo 
ne havas signifon, sed ĉi tiu kuraĝa virino el 
Easton en Usono aŭdigis sian voĉon tra la tuta

h H M M

La du nedisigeblaj am ikino j ka j kun laborantino j, Helen K e lle r ka j P o lly  Thomson, 
dum agrabla interparolado per la lingra  alfabeto.

mondo, kaj si pruvis, ke tiaj malfeliĉuloj tute ne 
estas ,,duonaj homoj”, kaj ke ilia vivo povas havi 
signifon kaj enhavon.

Helen Keller publikigis tiun opinion per libroj 
kaj gazetartikoloj. Ŝi fariĝis fama. La konata ver- 
kisto Mark Twain diris pri ŝi mallonge antaŭ sia 
morto en 1910: „La du plej interesaj figuroj de la
19-a jarcento estas Napoleono k a j......  Helen
Keller."

Oni supozus, ke Helen Keller sentas sin en sia 
izoleco treege malfeliĉa; jes, iam tiel estis, sed de 
longa tempo ŝi sentas sin tute feliĉa. En sia izo- 
leco Helen Keller triumfis super siaj fizikaj man- 
koj kaj por milionoj da blinduloj kaj surdmutuloj 
ŝi fariĝis simbolo de fido kaj espero.

,,De aliaj mi eksciis, ke mi estis tute normala 
dum dek-naŭ monatoj. Tiam venis la malsano, kiu 
rabis de mi la vid- kaj aŭdpovon, kaj sekve de la 
surdeco mi perdis la kapablon paroli."

Tiel ŝi priskribis la plej tragedian fazon de 
sia vivo.

Pro tiuj gravaj mankoj Helen Keller perdis iom 
la konscion, kaj vivis preskaŭ senkonscie. Tio 
estis tute komprenebla, ĉar bebo de 19 monatoj 
ne estas ankoraŭ konscia estaĵo. Granda feliĉo 
por ŝi estis, ke ŝi havis grandaniman kaj ample- 
nan instruistinon en la persono de Anne Sullivan 
Macy, kiu fariĝis ŝia plej amata amikino.

La unua tasko de tiu instruistino estis konsciigi 
la infanon. Poste sekvis la instruado, la sama, kiun 
ricevis normalaj infanoj. Ŝi devis ekzercigi la ma- 
nojn de la infano, ĉar la manoj devis anstataŭi
la okulojn. Estas tre facile skribi tion en kelkaj vor- infanon kaj montri al ĝi la mondon, kiun ĝi ne povas vidi kaj instrui 
toj, sed oni povas kompreni, kiom da takto kaj kiom al ĝi sonojn, kiujn ĝi ne povas aŭdi, dum la infano ankaŭ ne povas
la pacienco oni bezonas por vivigi preskaŭ mortan fari demandojn.

La manoj estas treege gravaj por blindulo. Anne Sullivan faris 
la manojn tre gravaj ankaŭ por surdmutulo. Nun Helen Keller povas 
pere de siaj manoj vidi, aŭdi kaj paroli. La ,,vidado" de blinduloj 
per la manoj estis jam konata, nome per la palpado, sed Anne 
Sullivan eltrovis por Helen la literumadon per la fingroj. Per difini- 
taj fingrotuŝoj Helen Keller povas paroli kun iu, kiu komprenas tiun 
lingvon, kaj, male, alia homo povas per la sama sistemo rakonti ion 
al ŝi. Siajn fingrojn Helen Keller uzas ankaŭ por legi brajlajn skriba- 
ĵojn kaj por skribi per skribmaŝino. Tio ŝajnas preskaŭ neebla kaj 
certe ĉiu miregas, se blindulo prenas iun ajn floron en la manon 
kaj tiam ne nur diras la nomon de la floro, sed eĉ nomas ĝian 
koloron. Helen Keller kapablas al vi diri: ,,Ci tiu floro estas flava 
tulipo, tiu violkolora, kaj la alia estas ruĝa tulipo!"

Malgraŭ la granda barilo inter Helen Keller kaj ŝia instruistino, 
ŝia intelekto mirakle evoluis. Ŝi estis tiel klera, ke ŝi en la aĝo de 
dudek-kvar jaroj finis sian studon ĉe la Kolegio de Radcliffe. De 
tiam ŝi dediĉis sian tutan vivon al la helpo de aliaj suferantoj. Fidele

La manoj, k iu j ĉe Helen K e lle r anstataŭas la okulojn, ore lo jn ka j buŝon, havas 
tian delikatecon ka j lertecon, ke ŝi povas per i l i  perfekte in te rparo li kun ĉiu. 

La lite ro jn  ŝi „skribas" per tuŝetoj sur diversaj parto j de la fingro j.
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Anne Sullivan M acv akompanis ŝin ĉien ajn
En 1936 M acy

kompreni, kian katastrofon tio signifis por Helen 
Keller, kiu dankis sian vivon al ŝi. Oni timis, ke 
Helen Keller tute ruiniĝos pro tiu terura bato de la 
sorto, sed denove aperis savantino en la persono 
de Polly Thomson, kiu perfekte sciis anstataŭi fraŭ- 
linon Anne Sullivan M acy. La lasta hazarde ren- 
kontis la du amikinojn Helen Keller kaj Anne en 
1913 en Ameriko, kie ŝi vizitis iun parencon. Polly 
Thomson tuj amikiĝis kun la du virinoj kaj decidis 
resti kun ili, kvankam ŝi neniam antaŭe gvidis 
blindulon. Tiam okazis, ke Anne ankaŭ komencis 
blindiĝi, kaj Polly devis transpreni ŝian taskon kiel 
sekretariino kaj gvidantino de Helen. En admirinda 
maniero ŝi kondukis ambaŭ blindulinojn tra la 
mondo kaj post la morto de Anne ŝi restis la fidela 
akompanantino de Helen Keller. N ova katastrofo 
por Helen Keller estis la morto de Polly Thomson 
en la printempo de ĉi tiu jaro.

Por helpi siajn kunsuferantojn, ŝi per libroj in- 
struis instruistojn de blinduloj kaj surdmutuloj. ŝ i 
kuraĝigis per artikoloj siajn samsortanojn. Krom 
tio ŝi klopodis veki intereson por taŭgaj instrume- 
todoj, kiuj povas malpliigi la suferojn de multaj 
homoj. Helen Keller ne nur verkis librojn pri tiu 
temo, sed ŝi ankaŭ vizitis blindulojn kaj surdmutu-
lojn. Ŝi travojaĝis la tutan mondon kaj vizitis ankaŭ

&
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La 80-jara surdmuta kaj blinda verkistino Helen Keller ĉe sia skribmaŝino.

Nun, kiam ŝi estas okdekjara, ŝi povas rerigardi al ses-
ŝtatestrojn, ministrojn kaj aliajn influriĉajn personojn. Pri dekjara laboro por aliaj. Ke la tuta mondo respektas kaj
vizito al Italujo ŝi skribis:

skribis blindulino!

kaj mi ripozis sur la monto, ŝatas ŝin, donas novan esperon al ŝi. Si intencas ankoraŭ 
multe fari por aliaj. Ŝi havas grandegan energion kaj same 
grandan entuziasmon. Ŝi esperas daŭrigi ankoraŭ sian labo-

Mediteraneo

Ĉie, kie estis Helen Keller, regis ĝojo. Ĉiu admiris kaj ron dum multaj jaroj! Certe ŝi estas lumanta ekzemplo por
laŭdis ŝin. Ŝi donis novan inspiron kaj kuraĝon al ĉiu. multaj, kiuj havas pli bonan sorton ol ŝi! (Wereldkroniek)

Popoluniversitatoj kaj Esperanto
La 3-a Internacia Konlerenco de la Popoluniversitatoj okazis dum la 

9-11 de septembro en Strasburgo (Francujo).
Mirinde bela vetero envolvis la urbon kaj la kongreson en sunradian 

kaj entuziasmigan atmosferon. Bonvolo kaj sindonemo plenigis ĉiu- 
tage la koron de ĉiu partoprenanto. Sed inter bonvolo kaj povo estas 
foje fosaĵo malfacile plenigebla: kaj ĝuste tion oni spertis dum ĉi ciu 
konferenco en diversaj komisionoj, kie pro la lingvodiverseco  oni foje 
kaj foje ne kompreniĝis aŭ eĉ miskompreniĝis.

Feliĉe, en kelkaj el la kvin komisionoj estis ankaŭ delegitoj paro- 
lantaj Esperanton. La partopreno de ĉi tiuj ne nur helpis en kelkaj 
kazoj, sed ege mirigis la multnombrajn profesorojn (inter kiuj troviĝis 
eminentuloj), kiuj ĝis nun estis pli ol skeptikaj rilate al Esperanto.

Tiun situacion plenplene, vere maksimume kaj sukcesplene ekspluatis 
niaj gesamideanoj, kiuj senlace agadis por la alpreno de Esperanto. 
Ĉi tio efektiviĝis per decido farita en du el la plej gravaj komisionoj 
kaj per tute neatendita entuziasma deklaro favore al la instruado kaj 
uzado de Esperanto ĉe la popoluniversitatoj, kiun en la solena ferma 
kunsido faris la konata itala poeto (aŭtoro de ,,Elga”), D-ro Carlo Mas- 
simo Canova, delegito de Torino, tute konvertita al Esperanto.

Ĉi tiu kuraĝiga rezultato pruvas ne nur, ke iom post iom —  pro la 
necesa internacia kunlaborado de la popoloj —  la mondlingvo en- 
penetras en la ĉiutagan vivon, sed ankaŭ, ke per trafa, persista kaj 
harmonia agado de malmultaj (20 esperantistoj el 5 landoj inter la 200 
kongresanoj el 14 landoj), sed solidarkonsciaj samcelanoj oni povas 
atingi seriozajn kaj eĉ gravajn rezultatojn. Niajn klopodojn por Espe- 
ranto multe faciligis la amika kaj sindona ,,neŭtraleco” de nia konata 
samideano s-ro Pierre Petit, eminenta kaj populara prezidanto de la 
Internacia Asocio de la Popoluniversitatoj.

En la konferenco rimarkinda estis la ĉeesto de kvar negroj, kiuj estis 
observantoj por la franca ŝtatligo. Unu el ili, s-ro Bebey, radio-parolanto, 
entuziasmiĝis pri Esperanto kaj prenis sur sonbendon esperantan kon- 
versacion inter diversnacianoj.

Inter la decidoj de la konferenco estas ankaŭ unuanime akceptita 
rezolucio pri la koordinitaj kursoj de Esperanto kun raporto al UNESKO, 
kaj decido tutmondigi la ĝis nun nur eŭropan Asocion de la Popol- 
universitatoj. Krom la ĉefoficejo en Strasburgo estos oficejoj ankaŭ en 
Sudameriko kaj Afriko.

En la admirinda arta programo de la konferenco estis koncerto de la 
Simfonia Orkestro de la Radio de Strasburgo, varietea vespero kun 
teatraĵoj kaj muziko, kaj sur la urbodoma placo de Obernai folkloraj 
dancoj kun kantoj de studentaj artistoj el Jugoslavio, Hispanujo kaj 
Tahitio.

M alavare gastaman akcepton aranĝis por ni la Komerca Foiro de 
Strasburgo, la Eŭropa Konsilantaro kaj la urbestroj de Strasburgo kaj 
Obernai. Sub la gvidado de specialistoj ni vizitis tre interesajn muzeojn 
kaj la katedralon, kaj la haveno de Strasburgo regalis nin per ŝipa 
promeno sur la rivero Rejno.

(E1 raportoj de H. Ferez UL 11489 kaj J. Guillaume UL 1479.)

Ekzempla letero
E1 Francujo ni ricevis la sekvantan leteron, destinitan ankaŭ por 

publikigo:

Pro mia alta aĝo de 91 jaroj kaj ĉar la homa vivo ne estas sen- 
fina, mi volas pruvi mian fidelecon al nia humana Universala Ligo 
per ago tute spontana, kaj se multaj Liganoj sekvus mian ekzem- 
plon, tio signifus la triumfon de nia afero. Jen mia decido:

Mi sendas hodiaŭ al la francuja peranto de UL, s-ro A. Labit en 
Lille, abonpagon por 4 jaroj (1961-1964), 4 X 32 =  128, plus aldo- 
non de 20, sume 148 stelojn.

Per ĉi tio mi donas la impulson, kaj nun la parolo apartenas al 
ĉiuj ceteraj membroj de Universala Ligo kaj abonantoj de La 
Praktiko.

JULES ESCARE, AM  10668 
Armissan (Aude), Francujo.

Kortuŝite ni diras dankon al nia respektata veterana samideano pro 
lia fideleco kaj oferemo. Ni esperas, ke baldaŭ lin kaj nin ĝojigos 
grandnombra sekvado de lia bonega ekzemplo.

La Estraro de Univ. Ligo.

KLRZ-TABELO DE LA „STELO”
La valoro de 1 Stelo estas en: Aŭstralio 7H pencoj, Aŭstrio 2.— ŝil., 
Belgujo 3.40 b.fr., Britujo 6 pencoj, Danujo —.50 d.kr., Finnlando 25.— 
f.m., Francujo —.35 NF, 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., Usono —.07 dol. — Unu 
poŝta respondkupono =  1.20 St .
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SATOKUPOJ DE GRANDAJ VIROJ
Winston Churchill, la fama angla ŝtatisto 

kun sia eterna cigaro, iam diris: „Mi ne povus 
vivi sen pentrado. Mi malsaniĝus pro la stre- 
ĉoĵ de mia laboro.” Churchill trovis en la 
pentrado ĉiam bonan distron. Ĝi estis lia 
ŝatokupo.

La plej multaj homoj havas sian ŝat- 
okupon: kolekti sukersaketojn aŭ alumet- 
skatolajn etiketojn kaj plej diversajn aliajn 
aĵojn, sed ankaŭ estas iuj, kiuj mem faras 
siajn salonmeblojn! Estas utile havi iun ajn 
ŝatokupon, ĉar tiam oni pli facile kaj pli 
efike povas fari sian devigan laboron.

Ankaŭ konataj politikistoj kaj ŝtatestroj 
plej ofte okupas sin per siaj specialaj amu- 
zaĵoj. Same kiel Churchill, ankaŭ princino 
Vilhelmina, la patrino de la nuna nederlanda 
reĝino Juliana, entuziasme dediĉis sin al la 
pentroarto, kaj atingis en ĝi grandan lerte- 
con kaj artismon. Ofte oni ekspoziciis ŝiajn 
verkojn.

Ankaŭ prezidanto Eisenhower pentradas, 
sed tio ne estas lia sola ŝatokupo. Li ankaŭ 
tre ŝatas kuiri, precipe, kiam li restadas en 
sia kampara loĝejo. Li estas speciale fiera 
je la legomsupo kaj la kirlovaĵo, kiujn li 
preparas kaj kiujn li rekomendas kiel gran- 
dajn delikataĵojn.

Ankaŭ lia antaŭulo, eksprezidanto Truman, 
povis fieri pri io. Li nome estis konvinkita, 
ke liaj veter-antaŭdiroj estas pli fidindaj ol 
la oficialaj veterinformoj amerikaj. Li akiris 
tiun scion dum la laboroj sur sia bieno. Li 
estis entuziasma amatora terkulturisto. Krom 
tio Truman estis kaj estas fervora fiŝkap- 
tanto kaj bonega naĝanto. La fiŝkaptada 
sporto evidente estas ŝatata okupo de mul- 
taj ŝtatistoj. Verŝajne pro tio, ke ili devas 
tion fari en la libera naturo kaj tie facile 
povas forgesi la ĉiutagajn zorgojn.

La belga politikisto d-ro Paul Henri Spaak, 
kiu ludas gravan rolon en la laboroj por 
eŭropa federacio, estis fervora sportisto.

Multaj ŝtatistoj ŝatis labori en la ĝardeno 
aŭ sur la kampo, bredi kortbirdojn kaj eĉ 
brutojn. Ekzemple d-ro Konrad Adenauer, 
la germana kanceliero, estas granda ŝatanto 
de ĝardenlaboroj kaj florkulturado.

Oni asertas, ke la franca politikisto Robert 
Schuman, la patro de la eŭropa integrado, 
preferas mem kudri la butonojn al siaj 
vestoj.

La danlanda reĝo Frederiko tre ŝatas ve- 
turi sur la lokomotivoj de la vagonaroj.

La izraela ĉefministro David Ben Gurion 
ŝategas librojn, precipe malnovajn klasikajn. 
Li eĉ iam vojaĝis al Anglujo por serĉi en 
oksforda librobutiko certajn librojn, kiuj 
laŭ supozoj tie devis troviĝi.

Ankaŭ Pandit Nehru, la ministro-prezi- 
danto de Hindujo, interesiĝas multe pri va- 
loraj malnovaj libroj, speciale pri la unuaj 
eldonoj de la verkoj de Shakespeare. Li ŝatas 
serĉadi en foiroj kaj en butikoj de uzitaj 
libroj, esperante trovi tie, kion li deziras 
posedi.

D-ro Oliveira Salazar, la ĉefministro de 
Portugalujo, estas, same kiel Truman, fer- 
vora naĝanto. Kiam li vojaĝas, krom la naĝ- 
vesto troviĝas en la valizo ĉiam ankaŭ loga- 
ritma tabelo, ĉar li ŝatas solvi matematikajn 
problemojn.

La antaŭa ĝenerala sekretario de la Unui- 
ĝintaj Nacioj, Trygve Lie, estis multflanka 
sportisto. Li praktikis atletikon, piedpilka-

don, tenison kaj skiadon, kaj li posedis la 
rekordon pri kurado dum multaj jaroj.

Certe ankaŭ aliaj konataj politikaj homoj 
havas siajn specialajn ŝatokupojn, ĉar ankaŭ 
tiuj bezonas ian distron. Verŝajne multaj el 
ili serĉas distradon en la legado de libroj. 
Estas konate, ke d-ro H. Colijn, kiu antaŭ la 
dua mondmilito plurfoje estis ministro-prezi- 
danto de Nederlando, amuzis sin per la le- 
gado de detektivaj romanoj. Aliaj pristudas 
la historion de diversaj landoj aŭ aŭskulta- 
das bonajn gramofondiskojn, kaj denove 
aliaj preferas veladon sur grandaj lagoj aŭ 
en unu el siaj ĉambroj amuzas sin per mini- 
atura fervoja reto, kompleta kun stacidomoj, 
platformoj, tuneloj kaj viaduktoj.

Altaj ŝtatistoj, kiuj portas gravan respon- 
decon, prefere uzas siajn liberajn horojn por 
okupaĵoj, kiuj havas nenian rilaton kun ilia 
taga laboro. Tiel ili evitas la danĝeron de 
trostreĉiĝo.

Cetere tio estas necesa ne nur por famaj 
ŝtatistoj kaj diplomatoj, sed ankaŭ por ĉiuj 
aliaj homoj, kaj ni vidas, ke ĉiu homo havas 
ian preferatan plezurokupon, eĉ se nur tre 
modestan.

Estas interese koni la ŝatokupojn de tiuj 
personoj, kiuj influas la historion de la mon- 
do, ĉar el tio oni ofte povas iom kompreni 
pri ilia karaktero. Kompreneble, oni ne de- 
vas kredi ĉiujn rakontojn pri la amuzaĵoj de 
elstaraj homoj. Ili mem ne disrakontas tion 
kaj la propagando ofte atribuas al ili faktojn, 
kiuj ne respondas al la vero. Ankaŭ estas 
kelkaj personoj, kiuj deziras fari reklamon 
por si mem kaj volonte lasas disvastigi ra- 
kontojn pri diversaj kutimoj kaj preferoj, 
kiujn ili tute ne havas. Sed . la mondo 
ŝatas esti trompata!

Esperanto
utilis al neesperantistoj

En la urbo Aachen  (Germanujo) dum la post- 
kongresa ekskurso okazis la jeno: iom malfrue 
alveninta aŭtoĉaro kun francaj turistoj el la 
urbo Limoges maltrafis delegiton de la urba 
turista oficejo. Neniu el ili komprenis la ger- 
manan lingvon. Post kelkaj vanaj klopodoj ili 
turnis sin al belga samideano, kiu staris antaŭ 
la stacidomo dum la akcepto de la postkon- 
gresanoj. Okazis poste ia miraklo: la neespe- 
rantistaj francoj, sen la oficiala germana gvi- 
disto, tamen povis viziti la urbon —  dank' al 
Esperanto. Ilia aŭtoĉaro simple veturis post la 
du aŭtoĉaroj de la kongresanoj, ĵus alvenintaj 
vagonare el Lieĝo (Belgujo). En la francan 
aŭtoĉaron eniris du samideanoj: s-ro Laufen el 
Aĥeno kaj d-ro Denoei el Lieĝo. Per rapida 
traduko el la germana lingvo en Esperanton 
kaj poste en la francan la necesaj klarigoj estis 
donataj al la francaj turistoj, kiuj tiel kun 
kompreno kaj ĝuo povis admiri la belecon de 
la fremda urbo. Ili daŭre dankadis al niaj sam- 
ideanoj kaj ripete diris: ,,Kia feliĉo, ke ni ren- 
kontis vin!" Je kio ni respondis: ,,Kia feliĉo, 
ke ekzistas Esperanto!"

M. L., Lieĝo (Belgujo).

Tendaro „Moskito”
Deko da esperantistaj gejunuloj el la jugo- 

slavia ĉefurbo Belgrado pasigis en la somero 
15 tagojn en tendaro organizita sur tute ne- 
loĝata insulo en la rivero Danubo, proksime

al Belgrado. Sur la bordo antaŭ la tendaro 
flirtis granda verda standardo, sur unu arbo 
pendis tabulo kun la vortoj „Tendaro Mos- 
kito” , kaj alia tabulo kun la surskribo „Bon- 
venon al vi!” Multaj fiŝkaptistoj, remistoj 
kaj aliaj homoj, kiuj ĉiutage pasadis preter 
la tendaro, interesiĝis pri la afero. Ankaŭ 
sur la alia riverbordo multaj homoj sciis, ke 
sur la insulo loĝas esperantistoj.

En la tendaro estis multaj laboroj, kiujn 
faris la anoj de la tendaro mem. Tamen 
restis multaj liberaj horoj por amuzado, ba- 
nado, naĝado kaj remado. En la tendaro ĉiam 
estis gaje. Ĉiam aŭdiĝis kanto kaj muziko, 
kaj vespere, kiam bruladis granda tendara 
fajro, la sonoj de kanto kaj gitaro flugis mal- 
proksimen super la dormanta rivero.

Kvankam la vetero ne estis plej bona, ĉar 
ofte pluvis, la tagoj en la tendaro estis belaj 
kaj agrablaj, kaj ĉiuj tendaranoj kun be- 
daŭro forlasis la lokon, kie ili pasigis mul- 
tajn agrablajn horojn en amikeca atmosfero.

Nedeljka Subotiĉ, UL 11800.

La kongreso de K.E.L.I.
La Kristana Esp. Ligo Internacia en ĉi tiu jaro 

havis sian kongreson en Cadzand (Nederlando) 
dum la lasta semajno de julio. Partoprenis 90 
personoj el 8 lingvoteritorioj. La kongrestemo 
estis: Aktualaj problemoj en la vivo de la 
kristano. Pri ĉi tiu temo parolis pastoro T. II- 
mari Haapalainen el Finnlando. Pastoro A. Burk- 
hardt el Germanujo prelegis pri la nova ŝtato 
Izraelo. La diservon en la loka reformita pre- 
ĝejo gvidis prof. W. J. Downes el Anglujo. Tie 
kantis angla ĥoro kaj solkantis s-ino Jelly  
Koopmans el Hilversum.

En la diversaj kunvenoj paroladojn faris 
s-ro H. A. de Hoog, prezidanto, la lokaj ur- 
bestro kaj pastoro, s-ro Wasterfal, direktoro 
de ,,Hedenesse" (pri ,,La Jarcento de la flandraj 
prim itivuloj"). S-ino Anna Alamo el Svedujo 
elokvente kaj kortuŝe parolis sub la titolo: 
,,Ĉiam sur reloj al novaj celoj" pri siaj spertoj 
kiel vojaĝanta sekretariino de la Sveda KELI- 
Sekcio, en Ĉeĥoslovakio, Grekujo kaj Turkujo. 
En tuttaga ekskurso oni vizitis la belgajn urbojn 
Brugge kaj Iperen kaj la belgajn banlokojn, 
plue la insulon Walcheren. Belega vetero pli- 
agrabligis la sukcesplenan kongreson.

La sekvonta kongreso, en 1961, okazos en 
Bristol (Anglujo), kie oni ankaŭ festos la oran 
jubileon de KELI.

J. D. B., AM  de UL.

La kongreso de S.A.T.
Sennacieca Asocio Tutmonda (S.A.T.) havis 

sian 33-an kongreson en Arhus (Danujo) dum la 
lasta semajno de julio, kun partopreno de 425 
membroj el 18 landoj.

En la solena malfermo en la urbdomhalo ur- 
bestro Bernhardt Jensen, honora prezidanto de 
la kongreso, iama prezidanto de la loka labo- 
rista Esperanto-klubo, faris bonvenigan paro- 
ladon en Esperanto. La malferman paroladon 
faris redaktoro N. Barthelmess el Parizo, vic- 
prezidanto de SAT.

La kongreso de rezolucio faris alvokon al sia 
anaro demonstri konstante al la lingve divi- 
dita homaro la utilecon de Esperanto kaj uzante 
Esperanton en la klopodoj al socialismo senna- 
cieca kaj universala realigadi tion, pri kio revis 
la pioniroj de la socialismo.

En la kongreso funkciis Laborista Universi- 
tato, estis diversaj frakcikunvenoj, akcepto ĉe 
la urbestro, riĉprograma kulturvespero kaj 
aparta programo por la 20 kongresanaj infanoj. 
La ĵurnalo Demokraten enhavis ĉiutage dum la 
kongreso ,,Esperanto-angulon" kun freŝaj no- 
vaĵoj el la tuta mondo. La Junulfako de SAT 
aranĝis septagan postkongreson en la socialista 
junulhejmo ĉe la ferioloko Skaering sub gvido 
de Mia van der Starre el Nederlando.
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Juvelo de la germana renesanco, 
interesaj kaj antikvaj urboj de Germanujo. 
Per Esperanto ĝemeliĝinta kun lajapana urbo 

Amagasaki

Skribis Eugen Schvvager, AM de UL, Augsburg

Jam de preskaŭ dumil jaroj oni vojaĝas al 
Augsburg! La roma imperiestro Augustus 
fondigis per sia duonfilo ĉi tiun urbon inter 
la riveroj Lech kaj Wertach 15 jarojn antaŭ 
la naskiĝo de Kristo, kaj donis al ĝi la no- 
mon: Augusta Vindelicorum. Riĉe ornamita 
estis la vojaĝveturilo de la nepino de la 
imperiestro, kiam ŝi vizitis la
kolonion, kiu fariĝis kaj ĝis 
nun restis centra punkto en 
la vojreto norde de la Alpoj.

Mil jarojn poste pasis im- 
periestroj kun vojaĝ- kaj 
ŝarĝveturilaro kaj kun armeoj 
tra  la pordego (porta regia) 
en la episkopan urbon Augs- 
burg. Ofte la domoj estis ple- 
nigitaj de fremduloj ĝis la 
tegmentoj, precipe kiam oka- 
zis gravaj kunsidoj de la 
Reichstag, la  germana regna 
parlamento.

Kiam la imperiestro Frede- 
riko Ruĝbarba kun tri filoj 
kaj kvar episkopoj portis la 
ĉerkon de Sankta Ulriko al la 
novkonstruaĵa parto de la 
U lrik-katedralo, la episkopa 
urbo Augsburg havis jam  la 
aĝon de mil jaroj. La sama 
imperiestro Frederiko donis 
ankaŭ la permeson al la velfa 
princo Henriko la Leono dum 
la regna kunveno en Augs- 
burg, ke li apud la Isar-ponto 
ĉe Fdhringen fondu fortikaĵan 
kolonion. Tiel fondiĝis la ba- 
varu ja  ĉefurbo Mŭnchen.

En la 16-a jarcento Augs- 
burg havis jam  pli ol 50,000 
enloĝantojn. Apud Kdln kaj 
Trier ĝi estis la tria  plej an- 
tikva urbo de Germanujo.
Kiel iama roma kolonio ĝi 
havis longan kaj riĉan histo- 
rion kaj ludis eminentan ro- 
lon, precipe dum la mezepoko 
kaj en la tempoj de la rene- 
sanco kaj reformacio, laŭ po- 
litika kaj kulturhistoria vid- 
punktoj.

La plej brila tempo de 
Augsburg, dum kiu ĝia beleco 
estis mondkonata, fariĝis per 
la florado de la tiama arto.
La granda arta estinteco donis 
al la urbo ĝian karakteron,

kaj por artistoj kaj artamantoj estas hodiaŭ 
la ĉefa allogaĵo de Augsburg la kunestado de 
antikvaĵoj kaj modernaĵoj; la diverseco de la 
historiaj rememoroj kaj monumentoj kon- 
traŭ  la moderna vivo prezentas al la aten- 
tema rigardanto tute strangan ĉarmon.

La Augustus-fontano, konstruita en 1594

La katedralo ,,Sankta Ulriko" en Augsburg dum nokta lumigo.

de la nederlanda skulptisto Hubert Gerhard 
(1550-1620), prezentas la fondinton de la 
urbo, la roman im periestron Augustus, kaj 
la kvar flankfiguroj simbolas la kvar rive- 
rojn: Lech, Wertach, Singold kaj Schmutter.

Elias Holl (1573-1646), la fam konata kon- 
strum ajstro kaj arkitekto de Augsburg, kon- 
struis diversajn renesancajn konstruaĵojn, 
inter kiuj famkonataj estas la urbodomo, la 
Perlach-turo, hospitalo, urba buĉejo kaj ilara 
magazeno, plue la ruĝa pordego. Per tio li 
donis al la urbo precipan noton renesancan.

Je ĉiu paŝo la urbo montras elokventajn 
signojn de sia arta  glorepoko. ĉ i  prezentas 
antikvajn stratvidaĵojn de surprize rava kaj 
stranga beleco, kiuj bonege taŭgas por ple- 
nigi tute laŭplaĉe la skizlibrojn de pentristoj 
kaj arkitektoj, kaj ĝojigi la okulojn de la 
artkonantoj.

Grandegaj konstruaĵoj publikaj, pompaj 
antikvaj preĝejoj kun gravaj arttrezoroj, in- 
teresaj malnovaj patriciaj domoj kun alt- 
valoraj detalaĵoj, pentrindaj stratanguloj, 
pordegoj kaj remparoj kuniĝas kun grandaj 
placoj; belegaj aleoj kaj modernaj larĝaj 
stratoj alternas kaj kreas tiel urbobildon de 
malofta kaj okulfrapa diverseco.

Riĉan regalon trovas la artam anto en la 
pentraĵgalerio. Ĝi enhavas 
precipe ĉefverkojn de la aŭgs- 
burga kaj malnovŝvaba sko- 
loj (Burgmaier, Holbein, Ul- 
rich-A pt k.a.), kiuj nenie es- 
tas reprezentataj tiel eminen- 
te. Interesegaj estas la kul- 
turhistoriaj kaj artmetiaj ko- 
lektoj en la Maksimiliana Mu- 
zeo, kie estas videblaj ankaŭ 
trovaĵoj kaj elfosaĵoj el la 
roma epoko de Augsburg. Sur 
publika placo apud la Dom- 
katedralo troviĝas ankaŭ mul- 
taj ŝtonaj atestantoj el la 
antaŭkristana tempo, kaj la 
elfositaj fundamentoj de bap- 
totemplo el la komenco de la 
kristana epoko.

Citindaj estas ankaŭ la pre- 
ĝejo „Sankta Anna” kun la 
oraĵista kapelo, konstruitaj en 
1321 kaj aliigitaj en 1500, kaĵ 
la gravaj kolektoj de gravur- 
aĵoj, moneroj, porcelanaj kaj 
stanaj objektoj.

Oni povas kuraĝe aserti, ke 
Augsburg inter la germanaj 
urboj estas unu el la plej inte- 
resaj kaj vizitindaj. Tial ĉiu, 
kies vojo kondukas al Bava- 
rujo, nepre vizitu la antikvan 
urbon „Augusta Vindelico- 
rum ”.

La proksima kaj fora ĉir- 
kaŭaĵoj de la urbo estas riĉe- 
gaj je  pejzaĝaj ĉarmoj. De ar- 
baroj kovrataj montoj kaj 
fekundaj kamparoj interŝan- 
ĝiĝas en agrabla varieco. Mon- 
ta ra  regiono komenciĝas en 
la distanco de nur 108 kilo- 
metroj. Tie vizitinda estas ia 
urbeto Fŭssen ĉe la aŭstria 
limo. La kastelo Neuschivan- 
stein  estas vere fabela; ĝin 
konstruigis la bavara reĝo 
Ludoviko la Dua, kies amiko 
estis la fama komponisto 
Richard Wagner. En la kastelo
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Linderhof ĉi tiu  trovis la m otivojn por sia opero „Lohengrin”. Tiuj 
kasteloj estas pompaj kaj vere belegaj. Ĉu ne estis pli saĝe elspezi 
kvin milionojn por tiuj kasteloj, ol m iliardojn por milito?

Reĝo Ludoviko la Dua estis am ata de la bavara popolo, li estis 
nomata „popola reĝo”. Je  postulo de la prusa regna opozicio oni 
deklaris lin mensmalsana, kaj li mortis en la lago de Starnberg, 
baraktante kun la prusa kuracisto d-ro Guteriberg, kiu havis la taskon 
priobservadi lin. La loko ĉe la lagbordo, kie la du viroj dronmortis, 
havas profundecon de nur 70-80 centimetroj. Memorkruco signas 
ankoraŭ hodiaŭ la mortlokon.

En Augsburg estas diversaj malnovtempaj pordegoj de la iama muro, 
kiu ĉirkaŭis la tu tan  urbon. Vidindaĵoj estas ankaŭ la Ruĝa Pordego 
kaj la malnova akvoturo. ĉ i tiu  antikva ĉirkaŭaĵo servas hodiaŭ kiel 
subĉiela teatro, kun malnova fortikaĵo en la fono. Ĉiujare dum la 
someraj monatoj oni prezentas tie operojn kaj operetojn.

Dum la jarcentoj Augsburg havis m ultajn  fam konatajn enloĝantojn. 
Inter ili estis Afra, la sanktulino de Ŝvabujo, kiu fariĝis m artirino en 
la lasta kristanpersekutado sub la rom a imperiestro Diokleciano (303). 
Ŝia tombo estis gracloko jam  dum la tempoj de la popolmigrado. Fama 
aŭgsburgano estis la granda renesanca pentristo Christoph Amberger 
(1500-1561).

Gdtz von Berlichingen  (1480-1562), kavaliro kun la fera mano, sidis 
en Augsburg dum 18 monatoj en turo kiel kaptito de la germana 
imperiestro. A1 la heroldo de la im periestro li diris faman m alĝenti- 
laĵon, kiun en Bavarujo oni ofte ripetas kaj aplikas, sed ne kutimas 
reprodukti en gazeto.

La „anĝelo de Augsburg” estis la bela Agnes Bernauer, edzino de 
duko Albrehto la Dua. Oni mortigis ŝin en la rivero Danubo la 12-an 
de oktobro 1435.

Diversaj artistoj, pentristoj kaj muzikistoj, vivis kaj laboris en 
Augsburg. Tie naskiĝis en 1719 Leopold Mozart, la patro de la genia 
Wolfgang Amadeus, en la F rauentor-strato  30. Hodiaŭ ĉi tiu  domo 
estas muzeo. La filo ofte 'vizitis Aŭgsburgon kaj koncertis tie. Kora 
amikeco ligis lin al la orgenkonstruisto Andreas Stein, inventinto de 
la unua m artela piano.

La im periestro Maksimiliano la Unua havis ne nur la honoran 
titolon „la lasta kavaliro”, sed ankaŭ la alnomon „urbestro de Augs- 
burg”. Holbein la pli aĝa kaj Holbein la pli juna, mondfamaj pentris- 
toj, naskiĝis en Augsburg. La pli juna mortis en Londono, post vivo 
en la kortego de la angla reĝo.

La komercistoj Fugger kaj Welser florigis la urbon. Fugger disponis 
je pli ol 70 milionoj da markoj kaj financis en la 16-a jarcento eĉ 
im periestrajn kronojn. La familio Welser eĉ havis posedrajton je la 
nuna Venezuelo. Kiel mezpunkto de la reformacio Augsburg vidis 
inter siaj muroj Martinon Luther  dum lia diskuto kun kardinalo 
Kajetano (en 1518), tie aperis en 1530 la kredkonfeso de la luterana 
eklezio, kaj en 1555 tie oni faris la kontrakton pri la libereco kaj egal- 
rajteco de la religioj katolika kaj protestanta. Ankaŭ la sveda reĝo 
Gustav Adolf eniris en Aŭgsburgon post sia venka batalo ĉe la Lech 
en 1631. Kiel iam, ankaŭ nun la tu ta  mondo renkontiĝas en Augsburg. 
Tion pruvas la gastlibro en la Mozart-domo.

Ankaŭ la m oderna Augsburg estas vidinda, precipe pro sia floranta 
industrio. Tie oni konstruas la mondfamajn Diesel-motorojn (inĝeniero 
Diesel estis aŭgsburgano) kaj la m ultaj teksfabrikoj okupas milojn da 
laboristoj. La urbo havas ankaŭ gravan bierfaradon. La aŭgsburgaj 
bierfarejoj estas pli malnovaj ol la m unĥenaj; jam  en la jaro 1155 oni 
fabrikis bieron en Augsburg.

Meze de la urbo ekzistas ankoraŭ urbeto, nome la Fugger-kolonio, 
ĉirkaŭita per propra muro. En ĝi loĝas malriĉaj aŭ invalidaj aŭgs- 
burganoj. Ĉi tiun loĝejaron, kiu estas la unua sociala kolonio de la 
mondo, fondis Jakob Fugger en la jaro 1512. De tiu tempo laŭ la 
lukontrakto ĉiu loĝanto devas ĉiutage diri la preĝon „Patro nia” kaj 
pagi kiel ja ran  luprezon nur unu guldenon, en la nuna mono 1 markon 
kaj 71 fenigojn.

Augsburg estas ne nur vizitinda, sed ankaŭ efektive m ulte vizitata 
urbo, kaj in ter la vizitantoj precipe distingiĝas la japanoj, kiuj havas 
kun la urbo speciale m ultajn  in terrilato jn  pro la fabriko de la 
Diesel-motoroj. Ili honorigis la memoron de la inventisto Rudolf 
Diesel (1858-1913) per la starigo de grandioza monumento je la iniciato 
de la japana industriisto s-ro Yamaoka. Oni transportis la rokojn kaj eĉ 
la plej m algrandajn ŝtonojn el Japanujo, kaj la ŝipo preskaŭ pereis 
en la Suez-kanala milito.

Krom tio in ter Augsburg kaj la japana urbo Amagasaki ekzistas 
interfratiĝa kontrakto dank’ al la instigaj laboroj de la esperantistaj 
societoj en Amagasaki pere de s-ro Jamaŝita kaj la aŭgsburga unuiĝo 
esperantista. La urbestroj reciproke vizitis sin, kaj ĉefurbestro Usui el 
Amagasaki transdonis al la Esperanto-Societo de Augsburg belegan 
flageton kiel esprimon de la interfratiĝo. La aŭgsburgaj esperantistoj
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La centra parto de la urbo Augsburg, fotografita el flugmaŝino. Tra la 
mezo la Maksimilianstrato kun la Herkulesfontano, malsupre la kate- 
dralo ,,Sankta Ulriko", supre la katedralo „Dom". — (Kliŝoj de la

Trafikunuiĝo de Augsburg.)

transdonis kiel gastdonacon belan ikonon el la 14-a jarcento, kiun 
disponigis la ĉarma 20-jara esperantistino Elfriede Hierl el Augs- 
burg kaj ankoraŭ bele ornamis ĝin per artoplena mozaika laboro. 
La ikono nun pendas en la konferenca salono de la urbodomo de 
Amagasaki kiel atestilo de nia interfratiĝo kaj lingva interkom - 
preniĝo. La urbestraro de Amagasaki eĉ fabrikigis belan insignon
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Interŝanĝo de memorajoj inter la ĝemeliĝintaj urboj AM AGASAKI (Ja- 
panujo) kaj AUGSBURG (Germanujo). La personoj, de dekstre: (1) f-ino 
DUSTERHAUS; — (2) s-ro USUI, ĉelurbestro de Amagasaki, tenanta la 
mezepokan ikonon, donacon de Augsburg; — (3) s-ro Herman SCHMID; 
— (4) I-ino Elfriede HIERL, talenta artistino, prolesia desegnistino de 
ŝtofmodeloj, kiu laris la artan kadron por la ikono; — (5) s-ro Eugen 
SCHWAGER, prezidanto de la Esperanto-Societo de Augsburg, tenanta 

la simbolan ĝemeliĝan Ilagon, kiun s-ro Usui portis el Japanujo.

specialan kun la nomoj de la du urboj kaj emajlaj flagetoj de Japanujo kaj Germanujo, por donaco al civitanoj de la ĝemeliĝintaj urboj.Siavice D-ro Klaus Mŭller, urbestro de Augsburg, faris vojaĝon al

Japanujo, vizitis plurajn urbojn kaj en Amagasaki en solena cere- monio subskribis la interfratiĝan kontrakton. La aŭgsburgaj espe- rantistoj sendis al Japanujo 77 diapozitivajn lumbildojn kun son- benda parolado pri la vidindaĵoj de Augsburg, responde je la lum- bildoj kaj parolado, kiujn ili ricevis el Japanujo.Okaze de la Zamenhofa Jaro la urbestro de Augsburg promesis bapti straton je „Esperanto” . Ni esperas, ke la promeso baldaŭ plenu- miĝos.Alia kontribuo de la aŭgsburga esperantistaro al la celebrado de la Zamenhof-jubileo estis la gastludo de la jugoslava folklora danc- 
grupo el Sarajevo, organizita en kunlaboro kun la internacia sindi- kata kontaktkomitato esperantista, kiun administras s-ro Franjo 
Vokoun en Zagreb. La eminenta gastludo fariĝis granda sukceso. Pli ol 2000 personoj en Augsburg ĉeestis la prezentadojn kaj per tio por la internacia lingvo malfermiĝis nova, promesplena laborkampo.En la vojaĝa sezono dum la someraj monatoj multaj, eĉ multegaj aŭtobusoj kun fremduloj trapasas Aŭgsburgon kun la celo Mŭnchen, la universitata kaj arta urbo (kiu, interalie, kvazaŭ konfiskis la aŭgsburgajn artaĵojn por montradi ilin), kaj ankaŭ pro la mond- famiĝintaj „bieraj festoj” ĉiujare en oktobro, sed la antikvan perlon oni forgesas funde rigardi.Multaj aŭtobusoj kun esperantistoj jam trapasis Aŭgsburgon sen eĉ nur halti tie, ne sciante pri la antikvecaj riĉaĵoj de la urbo kaj ne aŭdinte pri la gastameco de la tieaj esperantistoj, kiuj ĉiam estas volonte pretaj servi kaj helpi la vizitantajn samideanojn, prizor- gante loĝejon en hoteloj aŭ en privataj domoj, kaj per kondukado tra la urbo. La Esperanto-oficejo troviĝas en la Aŭgsburga Sindikata 
Domo, Schatzler-strato 13* ,̂ en la 5-a etaĝo. Ekstera ŝildo kun la verda stelo kaj surskribo ,,Renkontejo esperantista” atentigas la vizitantojn. S-ro Ulrich, administranto de la sindikata profesia kle- riga fako, volonte akceptos vin kaj kontaktigos kun la esperantistaro. Krome en aferoj de turismo sendu viajn demandojn al la adreso: 
s-ro Eugen Schwager, Wolfram-strato 20/1. Se vi intencas viziti nian urbon, ne forgesu anonci vian venon sufiĉe frue.Koran bonvenon en Augsburg!

Kiajn florojn mi portu al mia patrino, okaze de ŝia granda jubileo, ŝia sepdek- kvina naskiĝdatreveno, je la unua de novembro ĉi-jare?Dum novembro floroj malabundas. Ĉu eble krizantemoj taŭgus? Sed dum mia vivo mi jam tro ofte donis al mia patrino krizan temon. Dum ĉiuj krizoj en la vivo de komplika, malfeliĉa kaj erarema persono, mia patrino kondutis pacience, ofte tre saĝe kaj ĉiam laŭ tiu senkondiĉa karitato, kiun ŝi konstante montras.Ĉu eble pli taŭgus ia aŭtuna branĉo, per beroj ŝarĝita, simbolo de frukteco? Ne: tiaj beroj tro facile pensigas pri sangogutoj: kaj patrineco estas ja afero de sango, ne nur je la unuaj horoj. Mi certas, ke mi multe pli suferigis ol ĝoji- gis mian patrinon. Sed naskiĝdatreveno estas festotago: nun mi ne volas me- morigi ŝin pri suferoj.Pli taŭgos por mia patrino ia bran- ĉeto verda, kun verda rubando: ia es- permesaĝo el novembra ĝardeno, pri la ekzisto de kreskoj kaj latentoj: verda, esperkolora.
S-ino Evelyn Maud Boulton, patrino de nia 
poetino Marjorie Boulton, kun siaj ŝatataj pot- 

plantoj.

an jeĈar mia patrino estas esperantistino. Ŝi eklernis la lingvon dum la 68-a vivo- jaro — kiu ne estas la plej oportuna vivsezono por studi; eklerninte ĉefe por plaĉi al mi, ŝi baldaŭ komencis mem
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ŝati la idealojn kaj kulturon de Espe- ranto; kaj neniu scias, kiom ŝi subtenis min en mia propra esperantismo. ŝi ĉeestis plurajn britajn naciajn kon- gresojn; sed la apogeo de ŝia esperan- tista vivo estis, verŝajne, kiam ŝi ĉe- estis Cseh-Kurson kaj Universalan Kongreson en Varsovio — spitinte la negativismajn konsilojn de kelkaj pa- rencinoj!
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Antaŭ nelonge mi aŭdis ŝin prelegi pri tiu ĉi granda travivaĵo tiel ĉarme, ke ŝi ravis ĉiujn. Malegoiste, sinkaŝe- me, tamen ĉiam kompetente, ŝi multe helpis, kiam eble, en sia loka grupo, ĉe kiu ŝi estis dum du jaroj prezidantino.La natura nefortikeco de ŝia aĝo, plus ŝia senplenda helpemo al multaj aliaj homoj, malebligis, ke ŝi faru por Espe- ranto tiom, kiom ŝi volus fari. Sed ŝi plej bone ekzemplas per sia seriozeco, sia maldiletantismo. Ŝi faris kurson — kaj diligente skribis ĉiujn ekzercojn; ŝi konsciis, ke ŝia elparolo ne estas tre bona (kaj mi tre neperfekte ekzemplis) kaj ŝi aŭskultadis diskojn de Edmond Privat kaj Ivo Lapenna, ĝis ŝi parolis multe pli internacie. Ŝi legis bonajn verkojn, priparolis ilin, rekomendis ilin. Eĉ nun, dum legado, ŝi kelkfoje de- mandas al mi pri ia gramatika punkto, kiun ŝi ne komprenas; ĉar, je aĝo, kiam multaj okupas sin nur per plendado pri la novaj generacioj, mia patrino deziras akiri novajn sciojn. Sed se ŝi nun de- mandas, la strangaĵo estas, naŭfoje el dek, aŭ preseraro, aŭ io, kion ankaŭ mi ne povas klarigi. Nun ŝi bezonas erudi- cian gvidanton. Estis vera ĝojo, vidi tian evoluon. Mia patrino neniam kom- prenos, kion ŝi faris: ekzemplante al aliaj, ŝi ĉiam modestadas eĉ ĝene; sed
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S-ino Evelyn Maud Boulton kun la du cefproblemoj de sia vivo: la filino kaj la kato ,,Montevideo
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mi vidis la penadon, la persiston kaj la sukceson.Kaj, spitante ŝian modestecon, mi volas unufoje dum ŝia vivo omaĝi mian
patrinon, ne nur pro ŝia dediĉita pa- trina amo kaj helpado, sed ĉar mi tre estimas la aŭtentikan esperantistinon.

MARJORIE BOULTON

Cu vi vere estas plenkreska?
Interesa psikologia provo

vanta demandaro montros al vi la vo- jon. Se vi povas respondi per ,,jes” je ĉiuj dek demandoj, tiam vi estas en su- fiĉa mezuro plenkreska.Vera plenkreskeco rilatas ne nur al la ago, sed ĝi estas difinita ĉefe de la kompreneblemusospirita matureco de la homo. Iu, kiu lasos la dieton por daŭrigi siajn tro atingis la laŭleĝan plenkreskecon, eĉ ampleksajn manĝojn. Matura homo ne iu, kiu jam havas tian aĝon, ke liaj supertaksas sin kaj elektas prudentan haroj jam estas grizaj, ankoraŭ ne ne- dieton, kiun li sen multaj penoj povas pre kaj certe estas tute plenkreska. Laŭ akcepti.diversaj pesimistaj psikologoj naŭ eldek homoj neniam fariĝas veraj plen- reco estas la kapablo esti sola. Por mi kreskuloj, ĉar nur tre malmultaj homoj li Alia grava montriĝo de spirita matuamfariĝas vere maturaj. Laŭ ili la plej mul- pri soleco estas io terura. Ili bezonas taj homoj konservas dum sia tuta vivo aliajn homojn por funkciigi sian spiri- ĉiajn infanajn ecojn, dum ili ne evolu- ton. Iu, kiu povas esti sola sen enuo igas la ecojn, kiuj difinas la veran ma-turecon. ankaŭ sen televido aŭ libro aŭ revuo pruvas per tio posedi evoluintan spi-Oni povas nomi tiujn ecojn simple riton kaj memstaran, aktivan, do plen kaj sen scienca ordigo: sendependeco, kreskintan prudenton.la deziro ricevi kaj doni amon, mode- Ankaŭ pacienco estas grava eco dereco, kapablo sin adapti, sento de res- la plenkreskulo. Tio ne estas la supraĵa pondeco al aliaj homoj, persisto, kapa- pacienco, per kiu infanoj solvas enig- blo efektivigi planojn kaj akcepti la mon aŭ atendas iun festotagon. La in- vidpunkton de alia kaj tamen teni sian fana pacienco konas nur la antaŭvide- propran. blan estontecon kaj ĝia objekto estasNi povas ankoraŭ aldoni aliajn ecojn ĉiam nur malgravaĵo. Kiam la celo estas de vere plenkreskaj homoj. Unualoke jam atingita, tiam ĝi perdas sian signi- ekzemple reala memkono, t.e. klara fon. La plenkreskula pacienco direktas kompreno pri la eblecoj, sed ankaŭ pri sin al gravaj aferoj, kiuj povos esti la limoj de la personeco. Estas multaj atingataj eble nur post multaj jaroj. homoj, kiuj faras planojn, kiuj absolute Sed tiam la plenkreskulo restas ĝoji pri ne estas efektivigeblaj, ĉar ili eliras el la atingita celo.tute ne realaj supozoj. Ekzemple se iu Kaj nun, ĉu vi volas scii, ĉu vi apar- deziras malgrasiĝi kaj tute serioze elek- tenas al la veraj plenkreskuloj? La sek-

1) Cu vi povas lacile esti sola dum unu ves- 
pero, ne enuante aŭ ne dezirante societon?

2) Cu vi povas rezigni je manĝado, trinkado, 
lumado aŭ ludado antaŭ la elĉerpiĝo de la 
manĝaĵo, kiu estas je via dispono? (Imagu 
vin sidi ĉe la ruleta tablo!)

3) Cu vi povas repensi je viaj lernejaj tagoj 
sen nostalgio?

4) Cu vi iam donas monon, tempon aŭ labor- 
forton al io, kio ne donas tujan profiton 
al vi?

5) ĉu vi estas afabla al homoj, kiuj ŝajnas 
esti ne tiel bone sukcesintaj en la vivo 
kiel vi?

6) Cu vi povas toleri, ke viaj ideoj kaj planoj 
estas malakceptataj de la plimulto kaj ĉu 
vi tiam ne grumblas aŭ kontraŭlaboras?

7) Cu vi povas preni decidon kaj teni vin al 
ĝi, ne konsultante aliajn?

8) Ĉu vi povas klare esprimi vian opinion kaj 
kun pruvoj?

9) Ĉu vi dum la lastaj kvar jaroj lernis iom 
pli ol nur ion supraĵan?

10) Kiam iu rakontas al vi ion malĝustan aŭ 
ion, kion li ilustras per netaŭgaj pruvoj aŭ 
klarigoj, ĉu vi tiam povas rezigni korekti 
lin kaj per tio konfuzi lin?Se vi respondis ĉi tiujn deman- dojn, tiam respondu ilin por la dua fojo. Se vi respondis kelkajn per hezita ,,jes” , tiam tuj duonigu la nombron de viaj punktoj. Memtrompo estas unu el la plej klaraj pruvoj de spirita nematu- reco, avertas la psikologoj. 139



Esperanto rekomendata. — En la jus okazin- 
ta internacia spiritista kongreso en Londono 
Lord Dowding dum sia inaŭgura parolado 
forte rekomendis universalan lingvon kaj 
menciis Esperanton kiel lingvon, kiu povos 
ebligi bonan interkom preniĝon kaj kunlabcron 
en la internaciaj movadoj.

Morto. — La 19-an de aŭgusto mortis en 
Zagreb (Jugoslavio) la m eritplena veterano 
s-ro Leono KAURIC, AM de UL, en la aĝo 
de 90 jaroj. Li ofte publikigis tradukaĵo jn  en 
esp-aj gazetoj, kaj okaze de naskiĝtagoj kaj 
nomfestoj regule gratulis en versoj. Tial oni 
nomis lin „Agla Bardo”.

— La 21-an de aŭgusto m ortis en Cupar 
(Skotlando) f-ino A. S. LITTLE, dum jaroj 
fidela legantino kaj subtenantino de La P rak- 
tiko.

— La 20-an de aŭgusto m ortis en Black- 
burn  (Anglujo) s-ino Muriel LEATHER (UL 
7266), en la aĝo de 57 jaroj.

—La 30-an de septembro mortis, en la aĝo 
de 73 jaroj, s-ro Jose M aria Noronha da Silva 
LISBOA, AM de UL en Lisboa (Portugalujo). 
Li eklernis Esperanton post sia emeritiĝo kaj 
fariĝis unu el la plej fervoraj mondlingvanoj 
en Portugalujo, nobla ekzemplo por la junuloj, 
kiuj ĝenerale estas indiferentaj al nia movado.

— La 8-an de julio m ortis en Torquay 
(Anglujo) f-ino C. H. CATHER, AM de UL, 
fratino de s-ro C. M. Cather, DAM de UL, en 
la aĝo de 80 jaroj. Ŝi havis vastan kores- 
pondadon en Esp. jam  en la komenco de la 
nuna jarcento, kaj dum la jaroj 1923-33 ŝi 
kopiis por la blindularo en b ra jla  skribo 117 
verkojn en Esp., en la amplekso de 243 vo-

lumoj. Ŝi ne povis daŭrigi tiun benoportan 
laboron, ĉar pro sia fervora kaj sinofera 
laboro ŝi ricevis fingroŝveliĝon kaj okulm al- 
sanon. Ŝi multege helpadis la kripulojn, sed 
en la lastaj dek jaroj ŝi mem estis tre  kripla 
kaj preskaŭ blinda. Gis la fino ŝi estis fidela 
membro de UL kaj regule legis La Praktikon.

Semajnfino de TEJO. — La nederlanda 
sekcio de la Esp. junulorganizaĵo TEJO aran - 
ĝos sem ajnfinan kunvenon la 19-an kaj 20-an 
de novembro en la Junulcentro „Overvoorde” 
en Rijswijk apud Hago. Okazos promenoj, 
distra kunsido kun vizito de Sankta Nikolao 
kaj disdono de paketoj, jarkunveno kun pre- 
lego aŭ forumo. Partopreni povos ĉiu esp-isto 
en la aĝo de 15 ĝis 30 jaroj, ankaŭ kiu ne 
estas ano de TEJO. La kotizo estas 33 steloj, 
por ne-anoj 34 st. La adreso por inform petoj 
kaj aliĝoj (plej m alfrue ĝis la 15-a de no- 
vembro): s-ro E. Borsboom, De G heynstraat 
52, Den Haag.

Aŭstrio. — La nunjara A ŭstria Esperanto- 
Konferenco kun ĝeneralkunveno de la A ŭstria 
Esp-ista Federacio okazis en Vieno dum  la 
pentekostaj tagoj kaj fariĝis grava m anifes- 
tacio. Jubilean festparoladon pro la 25-jara 
datreveno de la fondiĝo de la Federacio faris 
D-ro A. Halbedl el Knittelfeld, liglanda AEF- 
estro de Stirio, interesan paroladon kun lum - 
bildoj pri la historio de la movado en Aŭstrio 
faris la AEF-estro R. Cech. En la labor- 
kunveno oni p ritrak tis la temon „Esp. por la 
junularo  kaj en la lernejojn”.

Hispanujo. — En la urbo Sabadell sukcese 
finiĝis la sekvanta j Esperanto-kurso j : ĉe 
Kooperativo „La Sabadellense” du kursoj, 
labortaga kaj dimanĉa, gviditaj de s-roj L. 
Mimo (aŭtoro de ,,Lernolibro de Esperanto”) 
kaj V. Hernandez Llusera, kun entute 50 
gelernantoj; plue en la gravaj privataj ler- 
nejoj: „Colegio M ercantil” kaj „Academia 
M iralles” por 30 geknaboj sub gvido de s-ro 
Liberto Puig. S-ino Diana Gonzalez de Senar, 
R. Abante kaj P. Mas helpis en la gvidado de 
tiu j porinfanaj Esperanto-kursoj.

Junulrenkontiĝo en Britujo. — La Brita 
Esperantista Junularo  aranĝos „Zamenhofan 
Renkontiĝon” dum la 15-19 de decembro en 
la junulargastejo de Lostwithiel, ĉarm a urbeto 
en Cornwall (sudokcidenta Anglujo). La pro- 
gramo entenas ekskursojn, kristnaskan di- 
servon kaj lunĉon, prelegojn k.t.p. La kosto 
de partopreno, loĝo kaj ĉiuj manĝoj estos 
proksim um e 120 steloj. Por detalaj informoj 
oni skribu baldaŭ al: s-ro H. R. Tonkin 
St. John’s College, Cambridge, Anglujo. ’

Skiferio en Aŭstrio. — Sian 6-an Skiferion 
kun la 4-a Skikonkurso TEJO okazigos en 
Filzmoos (Aŭstrio) de la 26-a de decembro 
ĝis la 8-a de januaro. La partopreno kostos 
por 13 tagoj 680 aŭstr. ŝilingojn, por 7 tagoj 
410 ŝil. Por detala inform aro kaj aliĝo oni 
skribu baldaŭ al: s-ro Heinrich Reiter 
estrarano de TEJO por sporto kaj renkon- 
tiĝoj, A ltm annsdorferstrasse 90/1, Wien XII 
Aŭstrio. ’

Francujo. — Dum la jaro  1959 s-ro Andre 
Ribot, ĝen. sekr. de UEF, prelegis pri Espe- 
ranto en la ŝta taj lernejoj de Perpignan, kaj 
sekve de tio m alferm iĝis du devigaj kursoj 
en du sem inarioj por geinstruistoj kaj kvin 
nedevigaj en aliaj lernejoj. La instruadon 
faris f-ino Anna Vidal kaj s-ro  Rene Llech- 
W alter. En la fino de junio okazis la ek- 
zam enoj: 28 gelernantoj sukcesis ricevi la 
„ateston pri lernado”, kaj 22 ricevis la „ler- 
nejan ateston” : Sed ankoraŭ pli grava suk- 
ceso estas, ke en la nova lerneja  jaro 1960/61 
okazas en Perpignan 4 devigaj kaj 6 nedevigaj 
kursoj en la lernejoj. — En Les Andelys 
(Eure) la esp-ista knabina klubo la 12-an de 
junio havis sian unuan klubfeston kun ek- 
spozicio de esp-aĵoj, korespondaĵoj kaj poŝt- 
m arkoj. La instruistino de la infanoj s-ino 
Vincent, m ontris bildojn pri la kastelo Gre- 
sillon, la infanoj ludis teatra ĵe ton  kaj pre- 
zentis dancojn kaj kantojn. Fine oni disdonis la 
diplomojn al tiuj, kiuj sukcesis en la ek- 
zameno. Prezidantino de la klubo estas la 
11-jara Josette Caron, sekretariino la 9-jara 
Dominique Vasseur.

• •••’*’K /•
k •

— • r 558 konkursoo
7 LITERA ENIGMO

Z
La solvo konsistas el 72 literoj, kiuj estas numeritaj. La literoj

estas troveblaj helpe de la sekvantaj Ŝlosilvortoj:
Legu la konkursajn regulojn en la januara numero!

557 konkurso
poŝtmark-

kolektanto.
parto de la

VORTPLEKTAĴO
PARTO 9 SFERO 17 KARESO 25 PERUKO 3 15 20 23 29 6
PALTO 10 MONTO 18 BUKLO 26 TREMI 1 14 48 41 40 52 47
PULIO 11 BARAKO 19 PALACO 27 LITERO 70 30 24 50 34 27
BRAVA 12 LISTO 20 KORPO 28 TURNO
KAROTO 13 KRANO 21 BORILO 29 BERILO 1 11 62 37 68 44 56

KANTO 14 KARATO 22 OMARO 30 LANDO I 32 33 19 69 49 51
ARABO 15 LAKTO 23 SULKO 31 SALIVO 1 31 43 42 59 26 72
TERENO 16 KORVO 24 PINTO 32 AFERO

1 2 39 12 65 67 57
El ĉiu de la supraj 32 vortoj elprenn unu literon tiel, ke la
stintaj literoj, lasitaj en siaj antaŭaj lokoj, formu novan vorton. 60 7 47 36 56 63

universitato.
popolregado.

poŝhavanta mambesto.
soldata pikilo.

flavflora herbaĵo
nokta koncerto.

malmilda.

La elprenitaj 32 literoj en la numerita vico formos tre interesan, 
nekontesteble pravan kaj por multaj viroj tre konsolan aserton 
de Austin O’Malley (1858-1932).

Inter la solvintoj estos dislotataj libropremioj en la valoroj de 
20, 15 kaj 10 steloj. — La solvoj estos akceptataj ĝis la fino de 
januaro. — Observu la konkursajn regulojn’

=  tipografia steleto. 
vortf arilo j .

pesimisma kaj averta  diraĵo de la nederlanda 
poeto kaj ĵu rnalisto  Yge Foppema (nask. en 1901).

In ter la solvintoj estos dislotataj libroprem ioj en la valoroj de 
20, 15 kaj 10 steloj. — La solvoj estos akceptataj ĝis la fino de
januaro. Ne forgesu observi la konkursan regularon!
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549 konkurso En ĉi tiu konkurso, publikigita en la 
numero 271 (majo 1960) de la Praktiko, 

partoprenis 78 personoj. E1 ili 74 tute bone solvis la konkursan taskon, 
ĉar post ĝusta ŝovado de la ok vortoj ili trovis la kaŝitajn nomojn de 
la tri floroj: AMARANTO, GLADIOLO, HIACINTO. — Inter la sol- 
vintoj oni dislotis tri premiojn. La 1-an premion (librojn en la valoro 
de 20 steloj) gajnis s-ro R. OLIVAUX en Nantes, Francujo; —  la 2-an 
premion (librojn en la valoro de 15 steloj) gajnis s-ro Rene RAYNAUD 
en Ales Francujo; —  la 3-an premion (librojn en la valoro de 10 steloj) 
gajnis s-ro Hans STAHL en Weiden, Germanujo. —  La premiitoj 
estas petataj elekti por si la librojn el la listo de la Konkursaj Premioj, 
publikigita en ia januara numero de La Praktiko. —  Tri konkursantoj 
trovis ankaŭ la vortojn genciano kaj helianto, sed ne samtempe la
tri flornomojn. La konkursa tasko postulis la samtempan aperon de 
la tri floroj.

550-a konkurso En ci tiu konkurso, publikigita en la 
numero 271 (majo 1960) de la Praktiko, 

partoprenis 87 personoj, sed el ili nur 77 sukcesis solvi la literan enigmon 
tute senerare. Jen la kaŝita opinio de la poeto James Stephens: Birdoj 
kaj virinoj povas vidi sen turni la kapon, kaj tio estas ankaŭ necesa, ĉar
ili ĉiam estas ĉirkaŭataj de malamikoj. Inter la solvintoj estis
dislotataj tri premioj. La 1-an premion (librojn en la valoro de 20 
steloj) gajnis s-ro Simon ZEMOJDA en Passaic, Usono; la 2-an pre- 
mion (librojn en la valoro de 15 steloj) gajnis s-ro Louis PANNIER 
en Tours, Francujo; —  la 3-an premion (librojn en la valoro de 10 
steloj) gajnis s-ro Oscar de DIEGO en Caracas, Venezuelo. —  La 
premiitoj bonvolu elekti por si la librojn el la listo de la Konkursaj 
Premioj, publikigita en la januara numero de La Praktiko. —  Dek 
konkursantoj faris diversajn erarojn (estas ĉirkaŭa tuj de malamikoj
— kaj tio estas necese —  ĉirkaŭitaj de malamikoj —  ili ĉian estas 
ĉirkaŭataj) kaj tial ili ne povis partopreni en la lotado de la premioj.
— Unu konkursanto faris la demandon: „Cu la formo SEN TURNI 
estas ĝusta? Cu oni ne devas diri NE TURNANTE?” Nia respondo 
estas, ke ambaŭ formoj estas egale bonaj. —  Alia konkursanto de- 
mandis: „Cu la farinto de la enigmo apartenas en la ita-ata-milito 
al la tendaro de la ortodoksuloj-aspektuloj aŭ al tiu de la herezuloj- 
logikaĉemuloj? Mi dirus: ĉirkaŭitaj”. Nia respondo estas, ke ĉi tiu 
kazo ne estas en ligo kun la ata-ita-problemo. Se oni uzas la verbon 
„ĉirkaŭi” por esprimi momentan agon, oni diru: „ĉirkaŭitaj” ; se oni 
uzas ĝin por esprimi daŭran agon, oni diru: „ĉirkaŭataj”. La farinto 
de la enigmo ne apartenas al unu de la du tendaroj. Li ne vidas 
bezonon malfaciligi la lernadon kaj uzadon de la internacia lingvo 
per la komplikigo de ties gramatiko.

Esperantista skiferio
Adelboden (Svislando), 24 decembro-2 januaro

Post la antaŭaj brile sukcesintaj skiferioj denove, nun jam la 
kvinan fojon, ni aranĝos Esperantistan Skiferion en la famkonata 
svislanda skiparadizo Adelboden en la Bernaj Alpoj, 1400 metrojn 
super la maro.

En la programo estas: skiekskursoj, glitŝuado, ekskursoj, festoj: 
kristnasko, novjaro; lernado de belaj ĥorkantoj, orgenkoncerto, 
prelegoj, prezentado de koloraj lumbildoj pri la pasintaj sikferioj, 
k.t.p. Partopreni povos ĉiuj sportemuloj en aĝo de minimume 
16 jaroj. La kosto de la tuta restado (loĝo, hejto, ĉiuj manĝoj, ak- 
cident-asekuro) estas 95.—  svisaj frankoj aŭ 320 steloj. Ce parta 
partopreno almenaŭ tritaga: 12 fr. = 40 steloj por unu tago.

AVERTO. — Ci tiu skiferio estas organizata por esperantistoj. 
Ni rekompencos per monrepago la bonajn esperantistojn, kiuj ne 
krokodilos. Esperanto-komencantoj devas antaŭ la ferio almenaŭ 
trastudi la tutan gramatikon. Ni ne akceptas plu tiujn profitulojn, 
kiuj dum la tuta tago klaĉas nacilingve! Ni preferas esti malpli 
nombraj, sed havi veran samideanan atmosferon.

Por pluaj informoj kaj aliĝo skribu al: „Esperanto”, La Sagne 
(Neuchatel), Svislando.

LA ESPERANTO-JUNULARO DE SVISLANDO  
LA ESPERANTO-EDUKISTARO DE SVISLANDO

SAMIDEANA SPEGULO
De JULIE ŜUPICHOVA

Praha (ĉehoslovakio)

Nia respektata kaj ŝatata ĉeĥa samideanino Julie 
Ŝupichova, nun jam en la aĝo de 76 jaroj, sub la supra 
titolo kolektis en alfabeta vico siajn pensojn kaj konsilojn 
pri aferoj, kiuj koncernas la esperantistojn. Ci tiujn 
fruktetojn de ŝia admirinde diligenta kaj sindona agado 
propagandista, instruista kaj verkista ni prezentas nun 
al niaj legantoj por pripensado kaj sekvado, kaj ankaŭ por 
ke ili konu kaj estimu la animon de unu el niaj plej merit- 
plenaj veteranaj samideaninoj, kiu spegulas la samide- 
anecon veran kaj modelan kaj tial imitindan.

NORVEGA SOMERA SEMAJNO

La Orienta Distrikto de Norvega Esp. Ligo por la unua fojo aranĝis 
internacian ferian semajnon. Dum la dua semajno de aŭgusto 40 espe- 
rantistoj el 5 landoj kunestis en la popola altlernejo Hundorp, meze en 
la bela Gudbrandsdalen, grandega valo en la koro de Norvegujo.

La gastojn bonvenigis la Esperanto-pioniro Tharald Dybing, kiu estis 
la animo de la aranĝo. Senlace kunhelpis la sekretariino Aud Hestenes 
kaj la kasisto Kaare Myhr.

En la antaŭtagmezoj estis kurso sub lerta gvido de s-ino Astrid Mans- 
rud, kaj en la vesperoj diversspecaj programoj klerigaj kaj distraj. 
Prelegojn, parte kun lumbildoj, faris s-ro J. H. Rosbach (originala serio 
„A kvo" kaj pri la uzo de la lingvo), s-ro H. A. Rosbach (pri la fabel- 
plena nordo de Norvegujo), s-ro Knut Norrvall (pri la uzo de mapo kaj 
kompaso dum senvoja promeno) kaj s-ro Lars Kaare Hunnes (pri la 
historio de Esp. en Norvegujo). Oni ankaŭ faris ekskurson al Aulestad, 
la konata hejmo de la norvega poeto Bjornstjerne Bjornson, kiu mortis 
antaŭ 50 jaroj, kaj vizitis la plej grandan liberaeran muzeon de norda 
Eŭropo, Maihaugen, en Lillehammer.

En la ferma kunveno s-ro Vidar Vik, prezidanto de la Esp. Klubo de 
Oslo, faris festparoladon, kaj kapitano Rolf Bugge Paulsen transdonis al 
la funkciuloj memordonacetojn de la partoprenantoj. Ankaŭ la lernejestro 
Are Stauri kaj lia edzino, kiuj fervore kunlaboradis en la aranĝoj, ricevis 
donacojn kaj bone merititajn dankesprimojn. La feriosemajno estis ĉiu- 
rilate plensukcesa kaj agrabla, kaj tial ripetinda.

IMPONAN ESPERANTO-EKSPOZICION ni intencas aranĝi en 
Oktobro 1961 dum la 17-a Brazila Kongreso de Esperanto. Bonvolu 
sendi ilustritajn poŝtkartojn, esp-ajn gazetojn kaj aliajn presaĵojn.

Adreso: KONGRESO DE ESPERANTO, Av. Borges de Medeiros 
929 ap. 82, PORTO ALEGRE (Rio Grande do Sul), Brazilo.

La Organiza Komitato.

ABONI niajn gazetojn ne sufiĉas; 
ni devas ankaŭ legi ilin. Estas 
konsilinde esprimi sian opinion 
pri ili al la redakcio kaj —  se 
eble —  kunlabori.

ABUNDA jam estas la studota 
materialo por kandidatoj de 
niaj superaj ekzamenoj.

ADIAU estas vorto, kun kiu ni 
ne facile disiras post la kon- 
gresa frata vivo. Prefere ni 
diru: „Gis la revido!”

AGO tute ne decidas dum nia 
propagando. Ni devas interesigi 
kaj junajn, kaj maljunajn ho- 
mojn.

AKCENTO, kiel simpla ĝi estas 
en Esperanto! Sed malgraŭ tio 
oni ofte malzorgas ĝin.

AKCEPTI ĉiujn proponojn pri 
reciproka korespondado ofte ne 
estas eble. Tamen respondi al- 
menaŭ unufoje estas devo de 
ĉiu esperantisto.

AKTUALAJ sciigoj pri la suk- 
cesoj de Esperanto, kiuj firmi- 
gas la tutmondan interkompre- 
niĝon, jam multiĝas.

AKURATA devas esti ĉiu nia ga- 
zeta komuniko, alie oni perdos 
la necesan kontakton pri la 
movado.

ALBUMO de konataj esperantis- 
toj iam aperis. Kian amplekson 
ĝi havus nun?

ALDONO al la „Dua Libro” estis 
la lasta vorto, kiun diris Za-

menhof kiel aŭtoro de Esperan- 
to.

ALVENO en fremdan landon, kie 
atendas nin pli-malpli konataj 
samideanoj, estas agrabla.

ANEKDOTARO verkita speciale 
pri esperantistoj, estus certe in- 
teresa legaĵo.

ANONCOJ en niaj gazetoj mon- 
tras jam kontentigan rezulta- 
ton. Veku intereson pri ili!

ANSTATAU paroli pri Esperanto, 
parolu en Esperanto!

ANTAU la unua mondmilito la 
mondo konsideris nin kiel ion 
strangan, fantazian kaj pli- 
malpli malŝatindan. Sed kun 
niaj progresoj tiu situacio tre 
sanĝiĝis.

ARGUMENTOJ multaj kaj gra- 
vaj estas necesaj por serioze 
defendi Esperanton.

ASTRONOMOJ ĝis nun ne trovis 
sur la firmamento nian verdan 
Stelon. Kaj tamen ĝi brilas jam 
pli ol sepdek jarojn.

ATAKO, kutime skriba aŭ presa, 
de samcelanoj, kiuj pledas por 
la akcepto de alia internacia 
lingvo, lasu nin trankvilaj.

ATENTON meritas la peno es- 
perantigi infanojn jam de ilia 
naskiĝo. Nova kaj pripensinda 
kampo de nia laboro!

ATOMA epoko komenciĝas. Kian 
rolon havos Esperanto en ĝi?
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KALENDARO
PO R LA JARO 1961

JA N U A R O FE B R U A R O M A R TO
L undo  ......... 2 9 16 2330 6 13 20 27 6 13 20 27]
M ardo  ......... 3 10 17 2431 7 14 21 28 7 14 21 28
M erkredo .. 4 11 18J 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
Ĵa ŭ d o  ......... 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16, 23 30
V en d red o  . . 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24] 31
S ab a to  . . . . 7 14 21 28 4 11 181 25! 4 11 18 25
D im anĉo  . . . 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

A P R IL O M A JO JU N IO
L undo  ........ 3 10 17 24 1 8 15 22] 29 5 12 19 26
M ardo  ......... 4 11 i 18 25| 2 9 16 23 6 13 2027
M erk red o  .. 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Ĵa ŭ d o  ......... 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
V en d red o  .. 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23l 30
S a b a t o ___ 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
D im anĉo . . 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25̂

JU L IO A U G U ST O SE PT E M B R O
L u n d o  ......... 3 10 17 24| 31 7 14 21 28 4 11 18 25
M ardo  ......... 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
M erk red o  . . 5 12 19 26 2 9 16! 23 30 6 13 20] 27
Ĵa ŭ d o  ......... 6 13 20 27 3 10 17i 2431 7 14 21 28
V en d red o  . . i 7 14 21 28 4 11 18 251 1 8 15 22 29
S a b a t o ......... 1 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
D im anĉo  . . . 2 9 16 23 30 6 13 20 27j 3 10 17 24

O K TO B R O N O V EM B R O D EC EM B R O
L u n d o  ......... 21 9 16 23 30 6 13 2(̂ 27 4 11 18 25i
M ardo  ......... 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12! 191 26
M erk red o  .. 4 11 18 25 1 8 15 22! 29 6 13 20> 27
Ĵa ŭ d o  ......... 5 12 19 26 2 9 16 23 30] 7 14 21 28
V en d red o  . . 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22] 29
Sabato . . . . . 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
D im anĉo  . . . 1 8 15 22! 2^ 5 12 19 26 3 10 17 24 31

P ask o  ___
P e n te k o s to
K ris tn a sk o

2 a p rilo  
21 m a jo  
25 d ecem b ro

D -ro  L . L . Z a m e n h o f v iv is  de  la  
15 dec. 1859 ĝis la  14 a p r . 1917. 

E sp e ra n to  a p e r is  en  1887.
oooooooo oooo

oooo
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Ci tiu kalendaro, presita kiel poŝtkarto en verda kaj ruĝa koloroj sur 
bonkvalita blanka kartono, estas vendata ĉe la Internacia Esperanto-

Instituto en Hago. 10 ekzem pleroj kostas 3 stelojn, 50 ekz. 13 st.

Sukcesa 2-a Geografia Semajno
Dum la dua sem ajno de aŭgusto okazis la 2-a Geografia Semajno  en 

Rovinj, sur la nordo de la jugoslavia Adria marbordo, kun internacia 
partoprenantaro. Oni loĝis en tendodometoj sur la arbarkovrita insulo 
Katarina, je  kvinm inuta boatveturo de la urbeto Rovinj.

La bonega vetero ebligis perfektan somerumadon, kaj la kristalpura 
akvo de la maro estis ideala por subm ara esplorado. La m atena freŝeco 
de la pinarbaro plenigis la pulmojn de la pluraj fervoraj praktikantoj 
de la joga sistemo.

Dum la Semajno la partoprenantoj pristudis la funkciadon de fabriko 
de fiŝkonservoj kaj ties ekonomian fonon dum vizito al la fabrikejo 
Mirna. Aliaj ekskursoj estis al la antikvaj partoj de la urbeto Rovinj 
kaj al la Ruĝa Insulo.

Kvin prelegoj okazis dum la Semajno. La finna samideano V. J. 
Kostiainen faris du prelegojn pri Finnlando, s-ro Tibor Sekelj tri pre- 
legojn pri Nepalo, Japanujo  kaj la ajnua popolo, kun akompano de 
lumbildoj kaj magnetofona muziko. Krom tio funkciis studrondoj pri 
antropologiaj kaj geografiaj temoj, kaj estis muzika vespero ,,Promeno 
tra Azio".

La Internacia Geografa Asocio  per la organizo de ĉi tiu Semajno ple- 
numis utilan taskon. Gi pruvis, ke oni bonege povas seriozan studon 
kunligi kun agrabla somerumo por relative m alalta kosto.

La 3-a Geografia Semajno okazos tuj post la 46-a Universala Kon- 
greso, ie en Britujo aŭ najbara lando, por ke m ultaj kongresanoj povu 
ĝin partopreni. Informoj pri ĝi aperos poste. G. S.

Esperantistu L a borbriga do en Jugoslavio
De la 1-a ĝis la 30-a de aŭgusto ĉijara 100 junaj jugoslaviaj geesperan- 

tistoj, organizitaj en la 11-a Esperantista Junulara Laborbrigado „Andja 
Rankoviĉ", partoprenis la konstruon de la Aŭtoŝoseo ,,Frateco-Unueco", 
la plej grandan laborakcion de la jugoslavia junularo.

La esperantista brigado atingis grandajn sukcesojn kaj fariĝis unu el 
la plej bonaj brigadoj. Ne nur sur la laborejo, kie ĝi plenumadis siajn 
taskojn eĉ je 280 procentoj, sed ankaŭ kaj precipe sur aliaj kampoj de la 
varia enbrigada aktiveco ĝi famiĝis kiel disciplinita kaj ĉiuflanke bona 
brigado. Dum la tuta monato ĝi estis la plej bona brigado en sia junulara 
kolonio, kie vivis ankoraŭ 3 brigadoj. Ĉe la okazinta Ill-a kultura festi- 
valo de la konstruantoj de la Aŭtoŝoseo la esperantista brigado en kon- 
kurenco de pli ol 20 brigadoj gajnis la unuajn du premiojn!

Krome, en la brigado aperadis gazeto redaktata de la brigadanoj mem. 
La gazeto estis presata regule en Esperanto por ĉiuj brigadanoj, kaj 
unufoje sem ajne en la nacia lingvo por la brigadanoj de la tuta junulara 
kolonio. Estas interese mencii, ke la gazeto havis en ĉiu tago alian nomon.

En la brigado, nature, la oficiala lingvo estis Esperanto. Tie funkciis 
en la kadro de la Lingva Katedro du Esperanto-kursoj. Okazis ankaŭ 
Seminario por la gvidantoj de esperantistaj junularaj grupoj.

La sukcesoj de la Il-a Esperantista Junulara Laborbrigado servos al 
Jugoslavia Esperantista Junulara Asocio por pere de TEJO peti per- 
meson organizi venontjare Internacian Esperantistan Junularan  Labor- 
brigadon. Simo M ilojeviĉ, Beograd.

LA GAZETARO
KAJ LA MONDLINGVO

M enciataj estas nacilingvaj gazetnumeroj, 
kiujn  la redakcio ricevis.

E1 Im p a rc ia l  (tag a ; G u a tam a la ). — 16/XII/58, 
p lu ra j  a r tik o lo j p r i  Esp., s k r ib ita j  de  H. 
S a n c h e z -L a to u r , d - ro  J . V. M artin ez  N olasco, 
H. M. D u a rte  S., E s te la  M arin a  R o m an  k a j 
R o lan d o  H e rre ra .

P re n s a  L ib re  (taga ; G u a tem a la ). — 9/IV/59, 
in f. k u n  g ra n d a  b ildo  p r i  la  d isdono  de 
E sp e ra n to -d ip lo m o j en  la  p o p o lu n iv e rs ita to .

D ia rio  de C en tro  A m e ric a  (taga ; G u a tem a la ). 
— 4/IV/59, a r t .  p r i  esp . festo  k u n  d isdono  
de d ip lo m o j; —  10/IV/59, p r i  ak cep to  de e sp - 
is to j ĉe la  re s p u b lik a  p rez id an to .

I lu s tro w a n y  K u r ie r  P o lsk i (taga ; B ydgoszcz, 
P o lu jo ). — 14/IV/59, 16/IV/59, 19-20/IV/59, 24/ 
IV/59, 25/IV/59, a r tik o lo j k a j in fo rm o j p r i  la  
E sp e ra n to -m o v a d o .

S ch w ab isch e  V o lk sze itu n g  (tag a ; A u g sb u rg , 
G erm an u jo ). —  17/X II/59, a r t .  „S ie p fleg en  die 
V o lk e rv e rs ta n d ig u n g  w o r tl ic h ” p r i  la  Z a m e n - 
h o fa  fes to  k u n  p a ro la d o j de  s -ro j S ch w ag er, 
H e rrm a n n , E h b a u e r  k a j T h a lm a ie r .

N o tic ias  (tag a ; L o u ren ^o  M arq u es , M oz- 
am b iko ). — 5/1/60, a r t .  „E sp. en  ja p a n a  f il-  
m o ”, e l L a  P ra k tik o  t r a d u k i ta  de s - ro  J . M. 
F e r r e i r a  S im oes.

S c h m ie c h a -Z e itu n g  (tag a ; T a ilf in g en , G e r-  
m an u jo ). —  31/111/60, a r t .  „ E sp e ra n to -Ju g e n d  
e rh a l t  S c h irm h e r r in ” .

W elt o h n e  K rieg  (d u m o n a ta ; W ŭ rzb u rg , 
G erm an u jo ). — I-II/6 0 , a r t .  „H ilfe  gegen  den  
H u n g e r d e r  W elt”, t r a n s p re n i ta  e l  L a  P r a k -  
tiko , e l E sp. t r a d u k i ta  d e  A d o lf M osch.

N ieu w e  R o tte rd a m se  C o u ra n t (tag a ; R o tte r -  
dam , N ed erlan d o ). — 4/IV/60, a r t .  „W eten - 
sc h a p p e lijk  co n tac t in  d e  to re n  v a n  B a b e l” 
p r i  la  lin g v a  k o n g reso  en  L eiden .

L e P e u p le  (taga ; B ru se lo , B elgu jo). •— 
21/111/60, U nesko  k a j d -ro  Z am en h o f; •— 15/ 
IV/60, Esp. k a j l i te ra tu ro ;  — 16/V/60, „U ne 
le?on  p o u r to u s!” p r i  la  u n u lin g v eco  de la  
E sp .-k o n g reso j.

C h icago  T rib u n e  (tag a ; C hicago , U sono). — 
28/VI/60, a r t .  p r i  Esp. k u n  p o r tre to  d e  la  in -  
d o n ez ia  e sp -is tin o  D a tu  T u m en g g u n g .

H aag sch e  C o u ra n t (tag a ; H ago, N ed erlan d o ). 
— 29/VI/60 a r t .  „S p ec ia le  m u n te n  v o o r espe- 
r a n t is te n ”.

N ieu w  U tre c h ts  D ag b lad  (tag a ; U tre c h t, 
N ed erlan d o ). — 29/VI/60 a r tik o lo  „ W e re ld - 
m u n t” p r i  la  n o v a j m o n ero j de UL.

U tre c h tsc h  N ieu w sb lad  (tag a ; U tre c h t, N e - 
d e rlan d o ). — 29/VI/60 a r tik o lo  k u n  b ild o  p ri 
la  a p e ro  de la  E sp e ra n to -m o n e ro j.

F em m es d ’A u jo u rd ’h u i (se m a jn a  i lu s tr i ta  
re v u o ; B ru se lo , B elgujo). — 14/VII/60, g ra n d a  
a r t .  k u n  p lu ra j  b ild o j: „U ne la n g u e  q u i n e  
c o n n a it p as  les f ro n tie re s : 1’e s p e ra n to ” .

E1 Sol (m o n a ta  gazeto  p o r  k u ra c is to j;  A la -  
ju e la , K o sta rik o ). — 31/V II/60, d u lin g v a  s a -  
lu to  de  s - ro  G u ille rm o  R eyes A., a n im is to  de 
la  E sp .-m o v ad o  en  A la ju e la , a l  la  tu tm o n d a  
e sp - is ta ro .

C o rr ie re  E conom ico  (d u o n m o n a ta ; Napoli, 
I ta lu jo ) . — 5/V III/60, g ra n d a  a r tik o lo  „Monete 
m e ta llic h e  in te rn a z io n a li” p r i  la  ste lo -m onero j.

D o rd re c h ts  N ie u w sb la d  (tag a ; D ordrecht, 
N ed erlan d o ). — 12/V III/60, a r t .  „V u rig  Espe- 
r a n t i s t” k u n  b ild o  p r i  la  o fica  ju b ile o  de s-ro 
C. N elson.

L ’E c h o -L ib e r te  ( tag a ; L y o n , F ran cu jo ). — 
13/V III/60, a r t .  k u n  b ild o  p r i  v iz ito  de italaj 
e sp -is to j.

D e rn ie re  H e u re  L y o n n a ise  (tag a ; Lyon, 
F ran cu jo ). — 13/V III/60, a r t .  k u n  b ild o  p ri la 
tra v o ja ĝ o  de i ta la j  k o n g re sa n o j.

L e P ro g re s  (tag a ; L yon , F ra n c u jo ) . — 13/ 
V III/60 , a r t .  k u n  b ild o  p r i  v iz ito  de italaj 
e sp -is to j.

F o ru m -N ie u w s  (m o n a ta  o rg an o  p o r la  per- 
so n a ro  de la  f irm o  „ In d o la ”, H ago, N eder- 
lando). —  V III/60 , a r t .  d e  K. d e  G eu s p r i  Esp.

GRAVA ALVOKO
Laŭ le te ro  de la ĝ en e ra la  sek re ta rio  de la 

In te rn ac ia  K ongreso  p ri A belb redado , kiu oka- 
zos en M adrido  en la  ja ro  1961, oni intencas 
a ran ĝ i an k aŭ  k u n v en o n  de e sp e ran tis ta j abel- 
b red is to j.

Bonvolu inform i p ri ĉi tio  v ia jn  k o n a to jn  kaj 
sk rib u  al: XVIII-a Internacia Kongreso de Abel- 
bredistoj, Generala Sekretario, Calle de las 
Huertas 26, Madrid (14), Hispanujo, aŭ  al: s-ro 
Gaston Vidal, fakdel. de UEA pri abelbredado, 
58 avenue des Landais, Clermont-Ferrand (Puy- 
de-Dome), Francujo.
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Legu la klarigojn en la januara numero!

BRAZILO
Santo Andre (Sao Paulo). — S-ro Jose Dias PINTO, Caixa postal 834. — 

Dez. kor. kun ĉiulandaj spertaj esp-istoj pri denaska esp-isteco, 
hejma uzado de Esp. kaj aliaj temoj, eventuale ankaŭ interŝ.
sonbendojn. _ _  . __BULGARUJO

Kubrat. — S-ro Neno Simeonov NENOV (33-jara kontisto en la Nacia 
Banko), strato Gurko 1. — Dez. kor. k.ĉ.l., p.ĉ.t.

Ruse-2. — S-ro Aleksandar M. KARAPETKOV, strato P. R. Slaveikov 
14. — Dez. kor. kaj interŝ. PI kaj revuojn kun fervojistoj ĉiulandaj.

CEflOSLOVAKIO
Hluŝovice u Olomouce, p. Bohunovice. — S-ro Bohuslav NOVOTNY, 

N-ro 48. — Dez. kor. per L kaj PI k.ĉ.l., p.ĉ.t. — La anonceto 
validas konstante.

Pieŝtany. — S-ro Stanislav BARTOVIC (konstruisto en fabriko de 
kuracaj aparatoj kaj establaĵoj), ul. Cs. armady 12. — Dez. kor. kun 
kuracistoj k.t.p. por interŝanĝi spertojn kaj prospektojn pri ku- 
racaj establaĵoj kaj aparatoj.

Trebiĉ. — S-ro Jan JELINEK, Stalingradska ulice 18. — Dez. kor. k.ĉ.l. 
pri naciaj vivcirkonstancoj kaj junulara vivmaniero.

Vrchlabi. ■— S-ro Vladimir MICHL (25-jara instruisto), namesti kg. 
183. — Dez. kor. kaj interŝ. PI, k.ĉ.l.

GERMANUJO
Dortmund. — S-ro Heinz STANOWSKI, Wallrabestrasse 8. — Dez.

kor. k.ĉ.l., interŝ. PM kaj PI. Bonvolu afranki filatele. La anonco
validas ĉiam. ____HISPANUJO

Sabadell. — S-ro V. HERNANDEZ LLUSERA (kursgvidanto), Av. 
Ejercito Espanol 59. — Serĉas korespondantojn por 25 gekursanoj 
de diversaj aĝoj kaj profesioj, kiuj dez. seriozan korespondadon 
k.ĉ.l. prefere per PI. Ciu ricevos almenaŭ unufojan respondon.

Tarrasa (Barcelona). — S-ro Vicente GARCIA, str. Valle 9. — Dez. 
kor. kaj interŝ. PI nur kun Ameriko, Azio, Afriko kaj Oceanio. 
Ciam tuj respondos. Ci tiu anonco validas por jaroj.

ITALUJO
Pisa. — S-ro Ottavio CARLACCINI, Via G. Marconi 33. — Dez. interŝ. 

PM k.ĉ.l. aŭ repagi ilin per italaj vidindaĵoj.
NEDERLANDO

Alblasserdam. — S-ro E. van WALSUM, Fop-Smitstraat 68. — A1 ĉiu, 
kiu sendos al mi karton pri ventmuelilo de sia lando, mi sendos 
tian karton pri nia bela regiono, kiu estas riĉa je ventmueliloj, 
unika tuteŭrope.

Rotterdam-24. — S-ro P. M. den TOONDER, Clingendaal 8. — Dez. 
interŝ. PI pri vento- kaj akvomuelejoj k.ĉ.l. La anonco validas 
ĉiam. NORVEGUJO

Smestad-Oslo. — S-ro Gunnar AUKRUST (15-jara), Norheimsbakken 
14. — Dez. kor. per PI. POLUJO

Gdansk 1. — S-ino Bozena KACZYNSKA, Kotwicznikow 21-25. — 
Dez. kor. pri hundobredado, interŝ. fotojn de hundoj, librojn k.t.p., 
k.ĉ.l.

Zabludow (pow. Bialystok). — S-ro Tadeusz BUDZINSKI, ul. Mickie- 
wicza 15. — Dez. kor. kaj interŝ. PM kaj PI, k.ĉ.l.

PORTUGALUJO
Amadora. — S-ro Henrique Paula NOGUEIRA (studento), Av. D. 

Nuno Alvares Pereira 52-3 Esq. — Dez. kor. k.ĉ.l. por interŝ. 
PM kaj presaĵojn pri kulturtemoj.

SOVJETUNIO
Cerkassy (obl.). — S-ano Andrej SIDOROV (esp-isto de 1914), ul. 

B. fimelnickogo 10. — Interesiĝas pri faktoj de efika kuracado per 
aŭtosugesto, kuracherboj kaj aliaj kuraciloj de popola medicino.

Jaroslavl. — Prof. Andreo SEMENOV (literaturisto), P. O. Poŝtkesto 
31. — Dez. amikece pridiskutadi problemojn de arto, literaturo, 
edukado; interŝ. PM, kvanton kontraŭ kvanto; respondas al ge- 
knaboj p.ĉ.t.

Kiev-56. — S-ro V. V. MOLEBNYJ, Do vostreb. — Serĉas korespondan- 
•tojn por Kievaj geesp-istoj, kiuj dez. kor. k.ĉ.l.

USONO
San Francisco 17 (California). — S-ro Leif HEILBERG (28-jara), 447 

Cole Street. — Dez. kor. kun nudistoj kaj naturistoj pri organizado 
de grupoj en UEA kaj INF.

Springfield (Mass.). — F-ino Cynthia HAYDEN (12-jara knabino), 
1312 Page Blvd. — Dez. kor. kun gejunuloj en la tuta mondo.

NOVAJ Ll ROJ
(Vendataj ankau ĉe la Int. Esp. Inst.)

Marjorie Boulton: VIRINO CE LANDLIMO.
196 paĝoj. Formato 13 X 21 cm. Bindita.
Prezo 28.— steloj. Eldonejo KOKO, Rand- 
bolvej 4, Kopenhago, Danujo. — Tre bon- 
vena libro, ĉar ĝi entenas ofte serĉatan kaj 
ĝis nun multe mankantan materialon: tea- 
traĵetojn taŭgajn por prezentado en esperan- 
tistaj kunvenoj kaj festoj. F-ino Boulton, nia 
diligentega kaj multtalenta verkistino, donas 
en ĉi tiu libro 15 originalajn dramojn kaj 
skeĉojn kun dediĉo al Julio Baghy. Inter la 
diversspecaj interesaj kaj spritaj verketoj, el 
kiuj pluraj ricevis premion en la Belartaj 
Konkursoj de U.E.A., troviĝas nombro kun 
temo ĉerpita el la esperantista vivo, kaj tial 
aparte taŭga por prezentado. Kiel la ceteraj 
eldonaĵoj de „KOKO”, ankaŭ ĉi tiu libro, kun 
kovrila desegnaĵo de Per Lundgreen, aperis en 
tre bone prizorgita eldono.

Sylla Chaves: ANIMO PRISMA. Originala 
poemaro. 112 paĝoj. Formato 15 X 21*̂  cm. 
Eldonejo: Kultura Kooperativo de Esperan- 
tistoj, Rio de Janeiro, Brazilo. — Bone presita, 
belaspekta libro, kiu entenas bukedon da origi- 
nalaj poemoj de talenta poeto. Parto de la 
poemoj estas futurisme moderna, la alia parto 
en klasikaj formoj, sed ĉiuj egale atestas pri 
la riĉeco en delikataj sentoj kaj pri la ler- 
teco de la aŭtoro en la arta esprimado. La 
personon de la aŭtoro en la antaŭparolo pre- 
zentas s-ro Ismael Gomes Braga. La libro 
havas arte desegnitan kovrilon en kolorpreso.

F. R. Boschvogel: GODELIEVE, la nobelino 
de Gistelo. 35 paĝoj. Formato 14 X 21 cm. 
Prezo 2 respondkuponoj aŭ 3 steloj. Eldonis: 
Fratoj de 1’ Karitato, Instituto de Sankta 
Kamilo, Bierbeek (Belgujo). — La bele pre- 
sita broŝuro entenas la vivhistorion de la

flandra sanktulino Godelieve (= Kara al Dio), 
kiu mortis en la jaro 1070 kaj kies tombo en 
la preĝejo de Gistel (Belgujo) ankoraŭ nun- 
tempe estas vizitata de pilgrimantoj. La tra- 
dukon el la flandra originalo kun laŭdinda 
lerteco faris Frato Arni Decorte kaj Frato 
Leotadio De Ruyver.

JUGU MEM. Faktoj pri Ĉefioslovakio. 86 
paĝoj. Formato 12 X 17 cm. Prezo 2.80 ĉ.kr. 
Eldonis: Orbis, Prago, Ceĥoslovakio. — Bela 
eldonaĵo oficiala, kiu donas detalajn informojn 
pri la lando en la ĉapitroj: La loĝantaro kaj 
historio; La reĝimo; La civitanaj liberrajtoj; 
La strukturo de la industrio, komerco kaj 
agrokulturo; La socio kaj familio; Sanitara 
prizorgado; Kulturo kaj sporto. La tekstoj 
estas majstre tradukitaj de Miloŝ Lukaŝ el la 
ĉeĥlingva originalo.

Tarifo: 1 vorto aŭ mallongigo 0.20 St.
NE-KATOLIKOJ, kiuj deziras informojn pri 
la katolika religio, povas ricevi ilin senpage 
de la „Internacia Katolika Informejo”, Gast- 
huisstraat 68, Tilburg (Nederlando).
LETERVESPERON havos fine de decembro 
la Esperanto-Grupo de la personaro de la 
firmo „Indola” (instalaĵoj por frizejoj). Bon- 
volu sendi salutkartojn kaj leterojn. Ni res- 
pondos al ĉiu. Adreso: Esperanto-Grupo, In- 
dola, Handelskade, Den Haag-Rijswijk, Ne- 
derlando.

PERFEKTIGU VIN en Esperanto studante la 
sintakson per la tri broŝuroj: „Lernu Espe- 
ranton!”, „Komplementoj de 1’ substantivo” 
kaj ,,Komplementoj de 1’ verbo”. Prezo de 
unu broŝuro: 3 steloj (plus sendkosto). — Ven- 
dataj ĉe la Intern. Esperanto-Instituto kaj ĉe 
la esperantistaj libroservoj.
LEGU: „GEORGE FOX, fondinto de la So- 
cieto de Amikoj” (Henri van Etten), — prezo 
1 stelo. — Ankaŭ petu specimenan bultenon 
de „KVAKERA ESPERANTISTO”, — kon- 
traŭ 1 stelo aŭ egalvaloro. — Adreso: Kva- 
kera Esperantista Societo, Bath Road, Vent- 
nor (I.W.), Anglujo.
MONDCIVITANOJ italaj petas leterojn el 
ĉiuj landoj por la nova mondcivitana Espe- 
ranto-gazeto ,,La Estonteco”. Oni adresu al: 
s-ro Vito Mondini, Via N. Sauro 5, Parma, 
Italujo.
LETERVESPERON ni aranĝos en la Zamen- 
hof-tago kaj ni invitas ĉiujn kolegojn kaj la 
ceterajn amikojn esperantistojn skribi al ni. 
Ni garantias respondon al ĉiu skribinto. — 
Tramista Esperanto-Societo „ZET”, Rade 
Konĉara 239, Zagreb V, Jugoslavio.

KUN OKULKURACISTOJ esp-istaj en la 
tuta mondo mi serĉas kontakton por kores- 
pondo kaj eventuala organizo de kunlaboro. 
— S-ino D-rino Elizabeto Csicskar, oftalmo- 
logino, Kis altab. u. 43, Budapest XII, Hun- 
garujo.

IT A L A  R A D IO
Programo por novembro:

1. Tra la literaturo. — 2. Kuriero de Esp. — 
4. La itala komika aktoro Mario Riva. — 
8. Novaĵoj el Italujo. — 9. Kuriero de Esp. — 
11. Leterkesto kaj bibliografio. — 15. Italaj 
kanzonoj en Esp. — 16. Kuriero de Esp. — 
18. Italaj provincoj: La Spezia. — 22. Romaj 
bazilikoj: Santa Cecilia in Trastevere. — 23. 
Kuriero de Esp. — 25. Latinaj dramistoj: 
Plautus. — 29. Italaj belartaj urboj: Gaeta kaj 
Formia. — 30. Kuriero de Esp.
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Literatura juvelo

angla kaj nederlanda originalo tradukis Julia IsbruckerTheo Ramaker — EI laSkribis

libretoCi tiu carma 
priskribas la 
festadon de la 
landa popolo 
en la 5-a de decembro, 
la tago de Sankta Ni- 
kolao. Gi rakontas pri 
la vizito de la legenda 
episkopo, pri lia raj- 
dado sur la domteg- 
mentoj, pri Petro, la 
nigra servisto, en kies 
sako malaperas la mal- 
bonaj infanoj, pri la 
grandskala donacado 
kaj pri ĉiuj interesaj 
kutimoj, praktikataj en 
tiu unika festo.

La libreto enhavas 
ankaŭ la tekstojn kaj 
melodiojn de la plej 
popularaj kantoj, foto- 
grafaĵojn pri la festado 
kaj nombron da infan- 
desegnaĵoj, kiuj rice- 
vis premiojn en la tut- 
landa konkurso de 
..Het Parool".

faman
neder

ciujare

elŝipiĝo en la haveno de Amsterdamo, kom encas sian solenan 
blanka ĉevalo. En la lono estas videbla la preĝejo, kiu  estas 
ia Sankta Nikolao.

Bildo el la libreto. —  Sankta Nikolao, tuj post sia 
rondiron tra la nederlanda ĉefurbo, rajdante sur 

nomita

V endata ĉe la14 cm, kostas 6,—  stelojn. SendkostoLa 40-paĝa, lukse presita libreto kun plurkolora kovrilo, formato 20 X
esp. libroservoj kaj ĉe la eldonejo:

Internacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, Den Haag, Nederlando

ecimeno el la kantoj

ŝi - pon, al
stoombool uit

Sank-tu - lon la 
H ij brengt ons Sint

vi - du la 
gindskomt de

bo-nan, ĝi 
Niklaas ik

ni. Kaj 
staan. Hoe

ni ve - nas 
Span-je weer 2-a strotoaan

Servist' Nigra Petro 
jam  vokas al ni:

Ĉu portu mi kukon 
aŭ vergon al vi?

Ho, kara Sanktulo, 
ho, venu al mi,

Kaj ne preterpasu
la domon de ni!

blan-ka ce 
dek op en

ten - das 
waai - en

ga - je tro 
hufbpelt zijn neer wim weer

ssss
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