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A peras monate.
Abonprezo: laŭvola, sed m inim um e 40 Steloj
por 1965. — A1 la A ktivaj M embroj de U niversala
jarkotizo. — La abono estas notata n u r por plena
— R eklam -tarifo: 1 paĝo 600 Steloj, 1/2 paĝo 360,
'8 paĝo 100, 1/16 paĝo 50, 1/32 paĝo 25 Steloj.

50-a Universala Kongreso de Esperanto

LA

R A K T IK O

Tokio - 31. VII - 7. VIII. 1965

TOKIO 1965
Sub la Alta Protektado de
Prof. D-ro Yuji Shibata,
Prezidanto de la Japana Akademio

monata revuo distra kaj instrua

Oficiala komuniko

Fondintoj: Andreo Cseh kaj Julia Isbrucker
UNIVERSALA KONGRESO OE ESPERANIO

Eldonas:

Simbola aliĝo al Tokio!

Universala Esperanto-Asocio (En Konsultaj Rilatoj kun U.N.E.S.C.O.), Rotterdam, Nederlando.
Redaktas:

V

S-ino E. Burgler-Jezso.
Ĉion por la administrado

(abonkotizojn, reklamojn, adresŝanĝojn ktp.)
oni sendu al la centra administrejo ĉe:
Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, Rotterdam-2, Nederlando. Telefono:
(010) 23 27 88. Pĉk en Nederlando: 378964; pĉk
en Svedujo: 74374; pĉk en Svislando: 12-2310.
Banko: R. Mees & Zoonen, Rotterdam,
aŭ al la ĉefdelegitoj kaj perantoj de U.E.A.,
aŭ al la landaj reprezentantoj de U.L., laŭ la
prefero de la koncernato.
Jara abono 1965:

40 steloj; 10 ned. gld.
Akceptataj estas ĉiuj ĝenerale validaj pagiloj.

Multaj esperantistoj, kiuj kutimas sufiĉe regule vizitadi la
Universalajn Kongresojn, kiuj ne havas okazon partopreni
la 50-an en Tokio, sed tamen plenkore aprobas ke fine okazu
U.K. en Azio, interesiĝas pri ĝi kaj volonte subtenas ĝin.
Aliflanke, tiu ĉi Kongreso, memkompreneble, kaŭzas mulLajn eksterordinarajn elspezojn, tiel ke malgraŭ la kontentiga aliĝado ĝia financa situacio estas ege malforta. Tial, kaj
por doni al nepartoprenontoj la eblecon tamen ligi sin al la
Kongreso, kaj por helpi al la financoj de tiu ĉi unika Kongreso, starigita estas

SIMBOLA ALIĜO AL LA 50-A
Tiu, kiu aliĝas simbole, pagas 25,— gld. (100 steloj), ricevos specialan kongresan karton kaj siatempe ricevos memoraĵon. Koncerne tion oni povas elekti: aŭ la Kongresan Libron, aŭ samvaloran artan japanaĵon. Aliĝante, oni tuj indiku kiun donacon oni elektas (en kunligo kun la presigota
kvanto de la Kongresa Libro).
La kotizon de 25,— gld. aŭ egalvaloro oni sendu rekte al
la Centra Oficejo de U.E.A., Nieuwe Binnenweg 176, Rotterdam, Nederlando, p.ĉ.k. 378964, bankrilato R. Mees & Zoonen, aŭ al la konataj adresoj de ĉefdelegitoj kaj perantoj.

SIMBOLE ALIĜU AL LA 50-A
Aktivaj membroj de U.L.
ricevas la revuon La Praktiko kontraŭ la membrokotizo, kiu estas egala al la abonprezo. Aldonaj pagoj por brikoj, senditaj al la instancoj
de U.E.A., estas tuj transskribitaj al la kredito
de U.L.
Cion por la redakcio
(manuskriptoj
soj ktp.) oni sendu rekte al la redaktorino: S-ino
E. Burgler-Jezso, Sportstraat 62, Amsterdam,
4
Nederlando.
Universala Ligo

havas je dispono, laŭ kontrakto farita je 7.4.
1964, po unu paĝo en ĉiu numero por propraj
informoj.
La aperdato

monato
Manuskriptoj por difinita numero

devas atingi la redaktorinon plej laste la 15-an
de la antaŭa monato. Ili estu tajpitaj en 2 ekzempleroj, sur unu flanko de la papero, kun
interlinia spaco kaj larĝa marĝeno.

FI.ES.TA.MA aŭ JEOM ŝercas gastigemulojn
Ni konstatas, ke de kelkaj monatoj la nombro ne nur de junaj
esperantistoj malpliiĝas en Malagasio (Madagaskaro), sed ankaŭ la
plenkreskuloj malaperas. La organizaĵoj do ne plu povas funkcii, la
financo ne permesas al ili fari iun ajn aktivecon. Ni uzis ĉiujn sistemojn por altiri la gejunulojn al la kursoj de Esperanto, sed ili preferas aŭskulti la radion.
Por veki ilin apud la radio-aparato, ni trovas novan kaj gravan
sistemon, t.e. organizi grandan konkurson, kies premioj estas restado
en eksterlandaj esperantistaj familioj dum minimume 60 tagoj.
Ni do alvokas ĉiujn gastigemulojn, kiuj povos senpage gastigi
malagasajn esperantistojn, en jenaj landoj: Germanujo, Norvegujo,
Danujo, Nederlando, Svedujo, Anglujo, Italujo, Belgujo, Hispanujo. —
Helpu nin__ !
Kontaktadreso: Junulara Esperantista Organizo de Madagaskaro
(FI.ES.TA.MA) B.P. 1678, Tananarivo, Malagasa Respubliko.

Partoprenu la subskribo-kolektadon por
propono al unuiĝintaj nacioj!
Petu subskribofoliojn ĉe UEA, Nieuwe Binnenweg 176, Rotterdam,
Nederlando.
Kolektitaj ĝis nun:
75.735 individuaj subskriboj
5.590.322 kolektivaj subskriboj de 367 organizaĵoj
Subskribis ministroj (i.a. la belga kaj germana trafikministroj),
multaj urbestroj (i.a. de Vieno, Kolonjo, Stoke-on-Trent, Pisa, Rotterdam, Haarlem, Amhem, Mainz) kaj multaj aliaj elstaraj personoj
el la publika vivo tutmonda.

HELPU KRESKIGI LA CIFEROJN!
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La 24-an de majo 1930 fondiĝis en Hago la Internacia
Cseh-Instituto de Esperanto. Gia celo estis kaj estas eduki
kaj doni bonajn instruistojn al la publiko, kiu deziras lerni
Esperanton en agrabla kaj facila kurso laŭ la metodo de
Andreo Cseh kaj doni al la instruistoj kaj al la kursaranĝantoj la necesan helpon.
Inter la nomoj de la fondintoj ni vidas tiujn de sinjorino
Julia Isbrŭcker kaj sinjoro Andreo Cseh; la Internacia Konsilantaro konsistis siatempe el tre eminentaj esperantistoj,
kiel Prof. P. Bovet (Genevo), Prof. O. Bujwid (Krakowo),
f Prof. Th. Cart (Parizo), Prof. W. E. Collinson (Liverpulo),
Konsulo K. von Frenckell (Dresdeno), Rektoro S. Jansson
(Stokholmo), D-ro E. Privat (Cenevo), S-ro Ed. Stettler (Bern)
S-ro Felix Zamenhof kaj D-ro Leono Zamenhof (Varŝavo).
S-ron Cseh ni ne plu devas prezenti, ĉar ĉiuj konas lin.
Sed kio estas la t.n. Cseh-metodo?
Parolu anstataŭ ni sinjoro Rienks, regna ĉefinspektoro de
la nederlanda publika instruado, kiu kiel faka observanto
partoprenis unu tutan kurson de s-ro Cseh kaj kiu la metodon klare priskribas:

neintenca kunlaboro kun la instruisto. Abundo da facilaj
aplikoj memorigas la vortojn kaj frazojn, kvazaŭ senpene.
La vigla pritrakto devigas la lernanton al propra laboro.
Nur la eksterordinare granda pedagogia talento de s-ro
Andreo ĉ e kaj lia kvazaŭ intuitiva kompreno, kiuj tamen
estas la rezulto de profunda pripensado kaj multaj eksperimentoj, povis produkti ĉi tiun metodon, kiu metas ĉiun parton sur ĝian lokon en la konstruaĵo. Kaj ĉar tiu konstruaĵo
estas simpla, la ĉe-metodo donas la eblecon kompreni kaj
uzi rekte, intuitive kaj fruktoplene la lingvon Esperanto.
La metodo ne estas karakterizata ĉu de frazimpresoj, ĉu
de agoj, sed de ambaŭ en reciproka rilato; ĝi iras super la
materialon kaj laborigas la spiriton, kiu faras la konkludojn
kaj denove aplikas ilin kaj gvidas al ordigita uzo de la nove
lernita lingvo. Gi do entenas ambaŭ nomitajn specojn de
rektaj metodoj kaj krom tio la spiritan elementon.
Pro tio la ĉe-metodo havas pedagogie kaj praktike plej
altan efikon, ankaŭ morale. La granda morala valoro estas,
ke ĝi kondukas la lernanton al plena evoluo de propraj fortoj.
A. Rienks
★

a. REKTAJ INSTRUMETODOJ
Antaŭ 30 jaroj diversaj lingvo-instrumetodoj kreiĝis kiel
reakcio kontraŭ la metodo de ekzercaĵoj kaj vortlernado kaj
oni nomis ilin ,,rektaj metodoj".
Kelkaj komencis traduki la frazimpresojn de objektoj kaj
lliaj ecoj, montrante objektojn aŭ bildojn, grupigitajn laŭ la
ĉirkaŭaĵo de la lernanto: lernejo, ĉambro, kuirejo, strato
k.t.p. Tiuj metodoj nomiĝis rektaj, ĉar la gepatra lingvo ne
estis intence kaj aŭdeble uzata. Oni ĉefe uzis substantivojn
kaj la apartenantajn adjektivojn.
Nur poste venis la agoj, tamen ne laŭ propraj agoj de la
infanoj. Tiel formiĝis rakontoj, projektataj en diversaj tempoj. Samtempe kun la agoj, kiuj esprimis la rilatojn inter
la objektoj, oni tradukis la rilatojn, kiuj efektive aŭ enpense
ekzistis inter la objektoj. ĉ i tie oni tamen forlasis la rektan
vojon kaj la helpo de la gepatra lingvo estis necesa.
Aliaj rektaj metodoj prenis kiel bazon agojn de la instruisto kaj lernantoj; sen helpo de la gepatra lingvo oni tuj
tradukis en la fremdan lingvon.
Kio en la unua metodo venis poste kaj do fakte ne laŭ la
rekta vojo, tio nun tuj okazis. ĉar ankaŭ laŭ ĉi tiu metodo
aperis la objektoj en reciproka rilato, la efiko estis pli granda, ankaŭ pro la pli granda vigleco dum la leciono, sed nur
tiam, kiam la instruisto posedis la necesajn kvalitojn. Tiu
metodo postulis pli grandan kapablecon kaj pedagogian talenton de la instruisto.

La metodo de sinjoro Cseh estas nerefuteble bona, sed
por bone instrui, la nura metodo ne sufiĉas. Oni bezonas
ankaŭ bonajn instruantojn, bonajn docentojn. Ĉar per la
aplikado de la Cseh-metodo ne nur sinjoro Cseh havis sukceson, sed ankaŭ multaj aliaj. Kaj ilia merito ne estas malpli granda, ĉar ili ja . . . semis kaj semis konstante . . .
A1 la kursgvidantoj, al la instruistoj ni povas danki la
novan generacion de esperantistoj, al ili ni povas ĉefe danki
la ekzistadon de la movado, la vizitadon de la kongresoj, ili
estas tiuj, kiuj povas stimuli aĉetadon de Esperanto-libroj,
abonon de gazetoj kaj revuoj.
Do nun, okaze de tiu ĉi grava jubileo ni honorigas ankaŭ
la Esperanto-instruistojn kaj kursgvidantojn kaj deziras al
ili persistemon kaj sukceson, por ke nia afero kresku kaj
vivu.
Ni sen komentoj transprenas du artikolojn el jam aperintaj eldonaĵoj de la Internacia Cseh Instituto de Esperanto
(nun nomiĝas: Internacia Instituto de Esperanto). Por tiuj,
kiuj ankoraŭ nenion scias pri ĝi, por instrui ilin, por tiuj,
kiuj konas la historion, por rememorigi kelkajn faktojn el
nia Movado, sed ĉefe, por omaĝi al ĉi tiu grava institucio.
La Esperanto-Domo en Arnhem

b. LE ĈE-METODO
La Ce-metodo por la instruado de Esperanto eliras de tute
alia principo kja estas tute alimaniere konstruita.
La lernantoj, ŝajne sen helpo de la instruisto tuj nomas
objektojn, kvalitojn, rilatojn kaj agojn, formante frazojn sen
ia uzo de la gepatra lingvo. Objektoj, bildoj kaj aliaj ĉiuspecaj helpiloj estas multe uzataj.
Tamen la sinsekvo de la materialo kaj ĝiaj instruiloj ne
estas difinita de la objektoj kaj agoj grupigitaj laŭ loko kaj
tempo, sed de la malfacilaĵoj, kiujn prezentas la lernota
lingvo. Tiu sinsekvo estas tiel pripensita, la konstruo tiel
logika, ke ĉiu parto donas eblecon al la lernanto mem formi
la regulon sen ia penso pri gramatiko.
Tio rezultas el la fakto, ke la regulo formiĝas el praktikaj
ekzemploj kaj tuj estas aplikata en la praktiko. Kun granda
vigleco la regulo estas trovata kaj praktikata en rekta kaj
67

Uzaj k o n d iio j a.
1. En la komenca kurso vi ricevis nur la fundamenton de
la lingvo. Tial vi devas iri al nova kurso (,,daŭriga kurso")
kaj progresi en la studo.
2. Aĉetu bonan gramatikon, en kiu estas klarigoj pri ĉiu
parto de nia lingvo.
3. Aĉetu bonan vortaron. Se vi povas, aĉetu la plej kompletan. Ne ŝparu la monon, ĉar vi aĉetas la vortaron por la
tuta vivo: ĝi estos via ĉiutaga helpanto. La plej utilaj estas
la nur-Esperantaj vortaroj, kiuj ĉiun vorton klarigas per
Esp-o mem.
4. Legu multe! Legu ĉiutage! Rigardu la reklamojn en ĉi
tiu gazeto, elektu la plej taŭgajn librojn kaj aĉetu ilin. Anta^i
ĉio legu la verkojn de D-ro Zamenhof.
5. Legante tenu en la mano krajonon kaj substreku tiujn
vortojn kaj esprimojn, kiuj al vi estas novaj kaj malfacilaj.
Post kelkaj semajnoj aŭ monatoj denove trarigardu la saman libron kaj kontrolu, ĉu vi forgesis tiujn substrekitajn
vortojn.
6. Estas bone, se vi legas tian Esp-an libron, kies originalon vi posedas en via patrina lingvo. Tiam vi ne bezonas
uzi vortaron, sed la signifon de la novaj vortoj vi serĉas
en la originala teksto. Kaj vi povas lerni la arton: kiel traduki la esprimojn de via patrina lingvo en Esperanton. Tenu
do en unu mano la originalon, en la alia la tradukon kaj
legu per unu okulo la Esp-an tekston, per la alia okulo la
originalan.
7. Abonu Esp-ajn gazetojn, inter ili almenaŭ unu internacian gazeton, kaj ilin diligente legu.
8. Se vi mendas el fremda lando libron, gazeton k.t.p., kaj
la sumo estas malgranda, vi povas sendi la monon plej oportune en UEA-kuponoj en letero. Se vi sendas en letero monon (bankbiletojn), registrigu la leteron. Uzu la sistemon de
la poŝtĝiro, ĉar ĝi estas la plej facila kaj nekosta vojo pagi
monon enlande kaj eksterlande.
9. Skribu multe! La plej efika kaj agrabla maniero estas:
korespondi kun alilandaj Esp-ist(in)oj. Adresojn vi trovas en
la gazetoj. Se vi mem metas vian adreson en gazeton, memoru, ke via devo estas respondi almenaŭ unufoje al ĉiu,
kiu al vi skribis. Detalajn informojn pri la korespondado
(kun letermodeloj kaj klarigoj de la mallongigoj) vi trovas
en la 8-a numero de la Konversacia Literaturo.
Lidja Zamenhof
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10. Skribante al fremda lando uzu skribmaŝinon aŭ skribu
tre klarajn, legeblajn literojn, precipe en la adresoj. Por via
propra adreso uzu kaŭĉukan stampilon aŭ skribu ĝin ĉiam
imitante presitajn literojn.
11. Traduku tekstojn, sed ne en la komenco. Unue legu
multajn librojn de diversnaciaj aŭtoroj, precipe originalajn.
Tradukante atentu: neniam traduku vorton, sed ĉiam frazon,
penson, ideon! Memoru, ke la Esp-a teksto devas havi internacian stilon. Tial ne uzu tiajn esprimojn, kiujn povas kompreni nur viaj samnacianoj. La internacian stilon vi trovas
en la bonaj Esp-aj verkoj. Post la tradukado vi povas fari
utilan kontrolon, retradukante la tekston.
12. Traduku artikolojn el via nacilingva ĵurnalo. Per tio
vi lertiĝas en la esprimado de la aktualaj aferoj.
13. Diligente solvu enigmojn. Tio estas tre valora instrua
faktoro.
14. Uzu ĉiun okazon por paroli Esp-e. Vizitu diligente la
kunvenojn de la Esp-a societo en via urbo kaj partoprenu
aktive en ĝia vivo (debatoj, societaj ludoj, ekskursoj k.t.p.).
15. Serĉu la okazojn aŭdi la lingvon el la buŝo de bonaj
Esp-istoj. Se vian urbon vizitas alilanda bona Esp-isto, serĉu
renkonton kaj ĉeestu lian paroladon. Vizitu kongresojn kaj
klopodu en ili esti ĉiam en alinacia societo.
9
16. Se vi ne havas okazon aŭdi la vivantan parolon, aŭskultu per la radio Esp-lingvajn paroladojn.
S
17. Ekzistas bonaj gramofondiskoj kun Esp-aj kantoj, deklamoj kaj lecionoj. Aĉetu kaj ofte aŭskultu ilin.
18. Instigu viajn geamikojn kaj familianojn lerni Esp-on
kaj poste praktiku la lingvon parolante hejme Esp-e. La plej
perfekta plenumo de ĉi tiu konsilo estas: internacia edziĝo.
Jam nun ekzistas multaj geedzaj paroj, kiuj povas interkompreniĝi nur en Esp-o. Vi rajtas sekvi ilian ekzemplon.
19. Se vi ne havas okazon paroli kun aliaj personoj Esp-e,
parolu hejme kun vi mem aŭ legu laŭte bonajn tekstojn.
20. Tre bona ekzerco estas lerni parkere poemojn kaj ofte
deklami ilin. Per la poemo vi lernas bonan akcenton kaj elegantajn esprimojn. La poemoj de D-ro Zamenhof estas tre
taŭgaj por tiu celo.
21. Tre bona praktiko estas kanti Esp-e, ĉar tio helpas
plej multe akiri bonan akcentadon. Sed se vi ne havas bonan voĉon, rezignu je ĉi tiu praktiko pro ĝentileco al viaj
najbaroj.
22. Skribu en via privata notlibreto viajn notojn en Esp-o.
Tiamaniere vi ellernos la esprimadon de la ĉiutagaj aferoj.
Multaj Esp-istoj estas mallertaj en tio, ĉar ili neniam ekzercis.
I
23. Klopodu ellerni la kalkuladon en Esp-o. Faru ofte ekzercon en tio. Unu samideano (la nomo estas sekreto) por
ekzerco adiciis en Esp-o la tutan fervojan horlibron de sia
lando. Heroa ekzemplo!
|
24. Kvankam vi ne bezonas Esp-on en la rondo de viaj
samnacianoj, tamen praktiku kun ili nian lingvon por ke vi
bone parolu ĝin en la eksterlando kaj ne meritu la malgloran
konstaton, ke vi estas „muta Esp-isto".
25. Portu ĉiam la verdan stelon, por ke aliaj samideanoj
rekonu vin kaj vi havu okazon uzi nian lingvon.
26. Kaj fine la plej efika kaj agrabla vojo al la perfektiĝo:
vizitu la Esperanto-Domon en Arnhem, loĝu en ĝi dum kelka
tempo, partoprenu en ĝia internacia vivo kaj en ĝiaj kursoj
E1 KONVERSACIO GAZETO,
unua kaj lasta numero
3

Bedaŭrinde la Espeianto-Domo ne plu funkcias, legu atente la sekvan
tan artikolon. Gravan funkcion ludas en niaj internaciaj kontaktoj li
„Stelo"-sistemo, cetere al ĉiu esperantisto konata.
•]
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um la ura.ga.no
La sorto de La Praktiko, de la Internacia Esperanto-Instituto kaj de la
Esperanto-Domo en Arnhem dum la milito
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Post la eksplodo de la milito, en septembro
1939, la nederlanda registaro postulis la domon de la Internacia Esperanto-Instituto
(Hago, Riouw-strato 172), por loĝigi en ĝi
iun regnan oficejon. Tiam la familio Isbrucker kaj la Instituto kune luis grandan domon en la proksimeco de la marbordo, kaj ni
daŭrigis niajn laborojn, kvankam en pli malgranda skalo, ĝis la germana invado en majo
1940.
Konante la persekutadon de Esperanto en
Germanujo, post la okupo de Nederlando ni
intencis savi la Instituton kaj ĝiajn posedaĵojn per formala likvido, sed tio ne estis
ebla, ĉar la Instituto ne estis privata posedaĵo, sed laŭleĝa fondajo kaj jura persono,
kaj tial laŭ la nederlanda juro ne dissolvebla. Aliflanke la germanaj aŭtoritatoj ripete
akcentadis, ke ili venis al Nederlando nur
kiel amikoj kaj protektantoj, por defendi la
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Lakshmiswar Sinha, Hindujo

neŭtralecon de Nederlando, kaj ke ili tute
ne intencas fari ian ŝanĝon en la vivo de la
nederlanda popolo.
Efektive, en la komenco oni ne ĝenis nian
movadon; eĉ oni permesis uzi Esperanton en
la korespondado kun la neŭtrala eksterlando,
kaj la poŝtoficejoj en Germanujo daŭrigis
akceptadi abonojn por La Praktiko. Tial»
post kelkmonata paŭzo, en la aŭtuno de 1940,
ni rekomencis la publikigadon de La Praktiko, kaj ni havis en la oficejo de la Instituto ĉiusemajne bone vizitatan kunvenon por
la studado de la historio de la Esperantomovado.
Sed la 20-an de marto’1941 surprize aperis
en la oficejo de la Instituto du policistoj, kaj
je la ordono de la germanaj regantoj ili fermis la Instituton kaj konfiskis ĝian tutan
havaĵon. Per du grandaj transport-aŭtomobiloj oni forportis la oficejajn meblojn kaj
maŝinojn, la tutan arkivon kaj la stokojn de
niaj eldonaĵoj. La policistoj iris de nia oficejo al la presejo, kie oni ĝuste komencis la
presadon de du numeroj (marto kaj aprilo
1941) de La Praktiko. Ili haltigis la laboron
kaj disrompis la kompostaĵojn.
Ni tuj komencis klopodadon por savi la
havaĵojn de la Instituto, almenaŭ ĝis tiu
grado, ke la kreditoroj de la Instituto povu
ricevi siajn postulojn. La kompetenta germana ĉefoficisto, ministeria referento D-ro
Schwier, likvidanto de la kulturaj movadoj,
montris sin fanatika malamiko de Esperanto.
Nenia objektiva kaj logika rezonado estis
kun li ebla. Fanfarone li diris, ke li jam
neniigis la Esperanto-movadon en Germanujo kaj Polujo, kaj li minacis nin per aresto kaj koncentracia kampo, se ni pledas por
Esperanto kiel rimedo al internacia amikeco
kaj paco, ĉar „pacifismo kaj humanismo estas la plej grandaj krimoj kontraŭ la vivo de
la popoloj”. Li diris, ke la popoloj ne devas
fari internacian interrilatadon; tio estas la
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Profesoro M. Sggnarski
tasko de la registaroj kaj diplomatoj. La ceteraj homoj devas sidi hejme kaj labori. Li
estis preta paroli kun ni nur pri negocaj aferoj. Ni petis lian konsenton, ke ni forvendu
la librojn al la neŭtrala eksterlando, por
fari tiamaniere monon por la kreditoroj. Li
rifuzis tion kaj deklaris, ke la libroj estos
detruataj por fabriki el ili novan paperon.
Je nia rimarko, ke inter la konfiskitaj libroj troviĝas ankaŭ verkoj de Goethe, Schiller kaj aliaj eminentaj germanaj verkistoj,
li respondis, ke ankaŭ tiujn librojn oni detruos, ĉar Esperanto devas malaperi el la
mondo. La verkojm de tiuj aŭtoroj oni devas legi en la germana originalo aŭ en iu
nacia lingvo en traduko, sed ne en Esperanto,
ĉar Esperanto ne estas lingvof!). Plue li severe malpermesis al ni fari ian ajn laboron
plu por Esperanto, ĉar „la Esperanto-movado
estas nenio alia ol la ruza klopodo de la judoj kaj framasonoj detrui la naciojn kaj regi
la mondon.”

Inaŭguro de la Esperanto-Domo en Arnhemo
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Inaŭguro de la domo de la
In tem . Esperanto Instituto

Inter la konfiskitaj libroj estis ankaŭ la
eldonaĵoj de la firmo Hirt kaj Filo en L ejpcigo. Tiujn librojn ni aĉetis en 1938, do jam
dum la H itlerreĝim o, k u n la perm eso de la
germ ana registaro, kaj ni pagis la prezon de
pli ol 13.000 guldenoj pere de la G erm ana
Nacia Banko. Ni diris tion al D -ro Schwier
kaj demandis, kial do du jarojn antaŭe oni
permesis la forvendadon de tiuj samaj libroj
anstataŭ detrui ilin? Sen hezito kaj sen la
signo de honto li respondis:
Ĉar tiam ni bezonis holandan valuton,
sed nun ni jam posedas sufican.
Tio estas la tipa mentaleco de rabistoj.
„Justeco estas la fundam ento de la regnoj”,
diras la antikva proverbo. A1 la H itlera regno tute mankis tiu fundam ento. Tial nepre
devis sekvi ĝia renversiĝo.
En la aŭtuno de 1941 la librojn kaj aliajn
eldonaĵojn de la Instituto, kune kun la tu ta
arkivo kaj adm inistracia paper-m aterialo,
oni transportis al iu p ap erfab rik o . . . Miloj
da kliŝoj, insignoj k.t.p. havis sim ilan sorton.
Sed tam en en la lasta momento, kiam la disŝirado de la libroj estis jam komencita, per
la helpo de bonvolaj nederlandaj policistoj
ni sukcesis savi de la pereo m algrandan
kvanton d a libroj kaj aliaj esperantaĵoj. Alia
librokvanteto saviĝis tiel, ke ĝi restis ĉe la
bindisto, nerim arkate de la germ anaj vandaloj.
La oficejajn m eblojn kaj m aŝinojn oni disvendis en publika aŭkcio. Ni uzis tiu n okazon kaj reaĉetis (!) kelkajn objektojn, kiuj

lingvoj
Patra lingvo, patrolando,
mi amegas arde vin.
Tuta tero, Esperanto,
vin mi tenas en la siri.
A1 unuaj min katenas
patriota iila dev';
al du lastaj min alĉenas
la ideo, homa rev'.
En la amo dividita
regas nobla harmoni';
iila devo, revo spita
kune vivas sen envi'.
ĉar popolo, eĉ plej eta,
estas filo de T homar"
kaj ĝi devas vivi preta
por labori kun fratar'.
Landojn, lingvojn mi estimas,
celas al tutmonda pac',
sed defendi mi ne timas
miajn proprajn dum minac';

ankoraŭ ne estis forvenditaj. P arton de la
tiel savitaj aĵoj (skribm aŝinojn kaj adresmaŝinon) ni ludonis al oficejoj, kaj tiel la
Instituto (dorm anta sed ne m ortinta!), ricevis ĉiumonate iom da enspezo.
In ter la reaĉetitaj objektoj estis ankaŭ nia
bonega m ultobliga aparato (ciklostilo). Tiun
ni transdonis al iu komercisto de kontorm aŝinoj, kun la peto, ke li helpu nin, ludonante
la aparaton al iu oficejo. Li promesis plej
zorge klopodadi por nia helpo. Sed poste evidentiĝis, ke li simple forvendis la m aŝinon
al iu nekonato, kaj la monon forgesis en sia
poŝo . . . . Li senkulpigis sin per tio, ke li m alsatis kaj bezonis monon. Je nia demando,

Verkis Julio Baghy

ĉar la sipo de T nacio
estas lingvo kaj la land',
ilin gardu la konscio,
gvidu for de rifa rand'.
Patra lingvo, patrolando,
vi amataj de T anim,
la batal' por Esperanto
konatigas vin post lirri.
Patra lingvo, vin ĝi gardas
kontraŭ drono kaj kunfand',
en instruo ĝia ardas
la defend' por patroland'.
Tiel amo dividita
unuiĝas en la cel';
sankta estas lukto spita
sub la signo „Verda Stel' ".
Frato, sciu, nia flago
kaj obstina propagand'
estas paca fila ago
por nacio, patroland'.
E1 la libro ,,La Vagabondo Kantas”
poemaro de Julio Baghy
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kial li ne vendis prefere sian pianon, ĉar li
estus ricevinta pli m ulte da mono, li respondis kun infana naiveco:
— Ĉar m ia edzino tre ŝatas pianludi. I
La polico kom encis prem adi lin al pago,
sed sen sufiĉa sukceso. Fine tamen, post
duonjara klopodado, li sukcesis retrovi la
aĉetinton kaj repreni por ni la maŝinon.
K elkajn savitajn objektojn ni deponis ĉe
amikoj por gardado. Sed preskaŭ ĉie persekutis nin la demonoj de 1’pereo. ĉ e unu amiko la akvo kaj ŝimo faris gravajn difektojn,
ĉe alia amiko la savitaj Esperanto-krajonoj
pereis, kiam lia domo forbrulis okaze de la
fatala bombado de Hago la 3-an de marto
1945. Kaj nian bonegan, m ultekostan projekcian aparaton, ankaŭ savitan el la germ anaj ungegoj, enrom pistoj forŝtelis, kiam
dum la peza m alsatego regis en Hago ĝenerala ŝtelado kaj rabado.
; ••#j
En la komenco de 1943 la germanoj
komencis konstrui sian nevenkeblan Atlantikan M uron. Tiam ili evakuis la marbordan regionon de Hago kaj devigis nin
transloĝiĝi al nova adreso: Riouw straat 169,
kie ni loĝis ĝis la fino de 1945.
Dum la lastaj tempoj de la m ilito ni devis
pli kaj pli suferi kaj fizike kaj morale pro
la kreskanta rabiiĝo de la m alesperantaj germanoj. D aŭre ni devis preparadi kaŝlokojn
por ni m em kaj por niaj valoraĵoj. Speciala
plago sur ni estis la flugantaj bomboj, ĉar
Hago estis plena de elpafejoj. Kiam tiuj inferaj aparatoj tondrante flugadis super nia
domo, ni preĝadis, ke ili ne atingu Londonon.
Niaj preĝoj aŭskultiĝis, kaj eĉ tro, ĉar granda parto de la bomboj falis kaj eksplodis jam
tuj en Hago, kaŭzante grandan detruadon.
Ok tiaj fiaskintaj bomboj falis en la proksimeco de nia loĝejo, unu eĉ en la Riouwstrato mem, kaj n u r la diferenco de duona
sekundo savis nin de la frakasiĝo. ĉ e tiu sola
okazo 600 loĝejoj en nia kaj la najbaraj stratoj fariĝis neloĝeblaj. K un speciala bonŝanco
ni perdis n u r n iajn fenestrojn.
••*£
La 23-an de aŭgusto 1944, okaze de brita
aeratako k o n traŭ la germ anaj flugbombaj
bazoj en Hago, unu ne eksplodinta grenado
falis sur la domon, en kiu ni tiutem pe loĝis
(R iouw -strato 169). Ĝi trarom pis la tegolan
tegm enton, traboris p lu ra jn en la subtegm ento stap litajn lignobretojn kaj aliajn objek to jn kaj haltis en la plafono precize super
la skribtablo, ĉe kiu mi sidis, je dumetra
distanco de m ia kapo. Se tiu grenado estus
eksplodinta, ĉi tiu raporto ne estus skribita.
Sed la Providenco faris sian neesploreblan
decidon . ..

S-ro Henriko Seppik

F-inO' Marg. Saxl

Jens Schjerve, Oslo

La plej malfacilan tempon ni havis dum la
lasta militvintro (1944-’45), kiam post la ekstriko de la nederlanda fervojistaro la venĝemaj germanoj per la malsatigo volis nin
rompi. Sen sufiĉa nutraĵo, sen lumo kaj hejto, sen telefono kaj radio, sen tramo kaj biciklo, sen gaso kaj elektro, kaj jam preskaŭ
sen akvo, ni devis kiel Robinsonoj vivi dum
pli ol duonjaro. Pro la ege peza glavo de la
malsatado komenciĝis ĝenerala sovaĝiĝo.
Pluraj miloj da homoj mortis pro malsato,
inter ili ankaŭ multaj esperantistoj kaj pluraj abonintoj de La Praktiko.
Bedaŭrinde multaj el niaj amikoj kaj kunlaborantoj ne atingis la liberiĝon. Plurajn,
inter ili nian konatan propagandiston s-ron
Glŭck, englutis la germana buĉmaŝino. Ni
aparte skribos pri ili, por ke ilia memoro
estu inde flegata.
La familio Isbrucker, kiu dume plivastiĝis
per tri bofiloj kaj kvin genepoj, kaj same
ankaŭ mi mem, restis, feliĉe, sufiĉe sanaj
kaj anime nerompitaj. Ni perdis kvin belajn
jarojn el nia vivo, sed ni ne perdis la amon
kaj kredon al niaj idealoj. Ni komencis rekonstrui ĉion, kaj ni decidis fari pli multe
kaj pli bone, ol antaŭ ĉi tiu kruela kaj abomena, sed ankaŭ instruriĉa milito.
La Esperanto-Domon en Arnhemo post la
germana invado en 1940 ni devis transdoni
al la armeo por la celoj de sanatorio. La urbestraro de Arnhemo transportigis tiam ĝian
inventaron (hotelan meblaron kaj litaĵojn
por 50 personoj kaj restoracian instalaĵon
por 100 personoj) kune kun multaj libroj,
kiujn ni en la Esperanto-Domo gardadis, al
iu subtegmenta tenejo. Ni esperis, ke tiuj
gravaj valoraĵoj saviĝos. Sed en septembro
1944, kiam pro la elaera invado ĉe Arnhemo
granda parto de la urbo detruiĝis, niaj esperoj neniiĝis. Post la liberiĝo de Nederlando
ni vizitis Arnhemon kaj konstatis, ke la tuta
altvalora inventaro malaperis. Nur kelkaj
kadukaj seĝoj kaj tabletoj restis. De la libroj
restis sufiĉe multaj, sed parte tre difektitaj
kaj malpurigitaj, ĉar bombo, falinta sur tiu
domon, forŝiris parton de la tegmento. Poste
soldatoj loĝis tie kaj helpis la naturajn elementojn en la detruado ...
La diversaj perdoj de la Instituto en Hago
kaj Arnhemo sumiĝas je proksimume 83.000
guldenoj.
La Esperanto-Domo mem en Arnhemo
multe suferis. Ŝajne ĝi estis objekto de fortega pafado, ĉar miloj da postsignoj de pafoj
malbeligas ĝian eksteraĵon, kaj kelkaj de
ĝiaj muroj estas traboritaj de kanonaj kugloj. Kun sia alta tura teraso verŝajne ĝi servis kiel grava esplora kaj artileria pozicio.
Nun laboristoj loĝas en ĝi, kiuj venis por
rekonstrui la urbon. Ili faris en la domo la
plej necesajn riparojn, por ke ĝi estu loĝebla.
Refunkciigi la Esperanto-Domon estas provizore tute neeble. Ne nur pro la stato de la
domo mem, sed ankaŭ kaj ĉefe pro la malapero de la inventaro, kaj pro la neebleco
aĉeti novan. Krom tio la tuta situacio de la
urbo kaj la trafikaj kondiĉoj ne ebligas la
funkciigon de tia internacia renkontejo.
La domo de la Instituto en Hago (Riouwstrato 172) tre multe suferis pro la milito.
La flugbomboj, kiuj en ĝia proksimeco eksplodis, detruis ĉiujn ĝiajn fenestrojn, rompis
plurajn murojn kaj disŝiris la tegmenton. En
la somero de 1945 ni rericevis la domon kaj
post longedaŭra riparado, ĉar en la plene elrabita Nederlando ankoraŭ ĉiam mankas la
plej necesaj materialoj, fine en la lasta vintro
ni povis en ĝi restarigi la Instituton kaj instali ankaŭ la oficejon de la Universala Ligo.
Post la mondoskua uragano kun kuraĝa
optimismo kaj kun freŝa entuziasmo ni rekomencis la malnovan laboron, kaj ni esperas, ke ni sukcesos kun la helpo de nia fidela
•kaj fervora amikaro grave kontribui al la
venko de nia persekutita, sed certe triumfonta idealo.
Andreo Cseh

S-ino Erika Seppik
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Julio Baghy

D-ro Sig. Pragano
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Trafiko kaj vojaĝo estis malrapidaj aferoj antaŭ 125
jaroj. La homoj vojaĝis longajn distancojn per kaleŝoj aŭ
ŝipoj tirataj de ĉevaloj kaj
oni bezonis plurajn tagojn
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Ĉevaloj transportis la
Larbojn ei m inejoj. Oni
ŝarĝis per karboj la ŝipojn
k aĴ tiuj vele portis la heĴ_
tilon je grandaj distancoj.
Ne nur en Eŭropo, sed
ankaŭ en la cetera parto

de la mondo estis la trafiS-ro de Jong
ko tre malrapida.
Tiu situacio ŝanĝiĝis post la invento de la vapormaŝino
kaj de la lokomotivo.
En vilaĝo apud Newcastle, en Anglujo, loĝis familio
Stephenson. La patro laboris en karbominejo, kie li devis
zorgi pri unu el la maŝinoj. Ĉar li ne estis sufiĉe riĉa, li ne
povis sendi siajn infanojn al la lernejo. Unu el la filoj,
Georgo, eklaboris en la sama minejo, kie laboris lia patro.
Lia tasko estis konduki kaj prizorgi ĉevalon, kiu tiris
karboŝarĝitan ĉaron. La laboro ne multe plaĉis al la knabo, la funkciado de la minejaj maŝinoj pli interesis lin.
En siaj liberaj horoj li studis la maŝinojn kaj faris modelojn pri ili. Tiel li akiris ĝisfundan konon pri iliaj sekretoj, kvankam li ne povis legi kaj skribi. En okazo de perturboj estis li, kiu trovis la difekton.
Tamen, tiu studo per esploro forte sentigis al li la mankon de elementa instruado kaj li decidis vizitadi vesperan lernejon. Sed li tiom malbone progresis, ke kelkajn
jarojn post lia edziĝo lia juna filo devis lin instrui pri
skribado kaj legado.
Intertempe Georgo Stephenson eltrovis minejan lampon, kiun oni ankoraŭ nun aplikas ĉie en la mondo.
Sed la revo pri la vapormaŝino ne forlasis lin.

Vagonaro „City of Portland” en Usono
La 4-an de januaro 1957 forveturas lokomotivo 4014 por la lasta fojo el A
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Li fariĝis meĥanikisto ĉe la mallarĝŝpura
fervojlinio inter Stockton kaj Darlington.
Kiam la posedanto de tiu fervojo intencis
aranĝi la trafikon per ĉevalo kaj ĉaro, la
juna Stephenson persvadis lin uzi vaporlokomotivon.
La 27-an de septembro 1825 faris la lokomotivo, konstruita de Stephenson, sian unuan veturon. La lokomotivo tiris sep veturilojn: ses estis plenaj je karboj kaj la sepan
plenigis kuraĝegaj homoj.
La vojaĝo bonege prosperis. Dum la reira
vojaĝo 600 ekscititaj homoj kroĉiĝis al la
vagonoj kaj la lokomotivo.
Sed kiel plej ofte okazas kun novaj ideoj
kaj eltrovoj, malgraŭ grandskala sukceso de
invento, kies apliko promesis neimageblajn
perspektivojn por la progreso de la mondo,
oni forte kontraŭstaris ĝian enkondukon.
Car: „ . . . ĝi sovaĝigos la ĉevalojn . . . acidiPendfervojo Wuppertal
La postan tagon ĉio estos elektra

gos la lakton ĉe la bovinoj . . . mortigos ĉiun nian
brutaron . . k.t.p.
Malgraŭ ĉiuj sensencaj
kritikoj, Stephenson plene
fidis sian inventon kaj li
konstruis novan lokomotivon ,,Rocket” . Konkure
kun aliaj en la jaro 1829
Rocket triumfe atingis la
en tiu tempo neimageblan
rapidecon de 30 mejloj po
horo.
ua vaioro ae la vapo
lokomotivo estis denov
nerefuteble pruvita.
Stephenson kaj lia fil
Roberto konstruis multaj
fervojojliniojn en Brituj<
sur la kontinento kaj e
Usono. La apliko de
vaporlokomotivo estisja:
neretenebla. Ankaŭ
teĥniko progresis, ĉia:
pli grandaj kaj pli fort«
fariĝis la projektoj. Rap
deco kreskis ĝis antai
nesupozebla mezuro
la fervojoj ludis ĉefan r
lon en la trafiko de preskaŭ ĉiuj landoj sur la
mondo.
Hodiaŭ la tuta longo de
eŭropaj fervojlinioj estas
280.000 kilometroj. La mezuro de ĉiuj fervojaj linioj
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La fervojoj helpas
konstrui digojn
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Bonan apetitonlF

Unu el la lasttipaj lokomotivoj de la Aŭstria Fervojo

en la mondo estas 1.250.000 km. Plej densan fervojan reton
havas Belgujo kun 4946 kilometroj (la surfaco de la lando
estas 30.400 kvadratkilometroj).
Ankoraŭ ĉiam plej multe uzata (87,5%) estas la interrela
distanco kiun laŭsperte fiksis Stephenson je 4 anglaj futoj
kaj 81/2 coloj (1435 milimetroj).
Escepton de tiu „normala ŝpuro” faras Portugalujo kaj
Hispanujo. La vagonaroj en tiuj ĉi landoj veturas sur tiel
nomata larĝa ŝpuro (1668 mm), Finnlando kaj Rusujo elektis
ŝpuron, havanta larĝon de 1524 mm.
M allarĝa
ofte
malpli gravaj linioj en Orienta Eŭropo kaj por lokaj
montaraj — linioj en Okcidenta Eŭropo.
★

Dum multaj jaroj la vaporlokom otivo ne havis konkuranton. Sed jen aperis la aŭtomobilo kaj poste la flugmaŝino.
ft-:'

Kaj tiam la fervojo estis devigata serĉi rimedojn por plirapidigi sian trafikon.
O ni konstruis ĉiam pli fortajn, pli rapidajn kaj pli imponajn lokom otivojn, juvelojn de tehniko, kiuj facile atingis
rapidecon de 140 kilometroj po horo.
Sed la konkurenco devigis la fervojojn ankaŭ kalkuli kaj
tiam klare montriĝis, ke la eltrovo de Stephenson ne funkcias ekonomie en komparo kun ĝiaj elektraj kaj dizelelektraj konkurantoj.
Tre longdaŭra kaj fanatika estis la batalo inter la ŝatata
kaj romantika vaporlokom otivo kaj ĝiaj malpli belaj
senfantaziaj anstataŭantoj.
Hodiaŭ ni povas diri, ke la bela kaj svelta, sed malpura
kaj fumon-kraĉanta vaporlokom otivo finfine perdis la batalon.
Cu bedaŭrinde? Je s, certe bedaŭrinde por tiuj, al kiuj
m alaperigis
malplaĉas, ke la
velŝipon, ke aperis en nia vivo la
flugm aŝino.
Sed ne eblas reteni la progreson
kaj estas facile pruveble, ke tiu progreso (do ankaŭ de la trafiko) pli valorigas nian ekzistadon.
M oderna fervoio en ĉiam
da kvanto uzas elektrajn aŭ dizellokom otivoj
go estas aktuala ĉe ĉiuj fervojoj.
En Svislando, kie la produktado
de elektra energio estas relative
m alm ultekosta pro la disponebla akvoforto
la blankaj karboj
ol 97% de la konfederacia fervojo
havas elektran tirforton. Pro sama
avantaĝo ankaŭ en Svedujo la progreso tiurilate estas granda.
En Nederlando jam en 1957 oni
sendis la lastan vaporlokomotivon
muzeo
Cetere jam 7.000 elektraj kaj 6.000
dizelelektraj lokom otivoj cirkulas en
Eŭropoj tio tamen ne signifas ke la

Aŭstralia vagonaro
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Interno de moderna vagonaro

La hispana Talgo en kurioza kurbo

eltrovo de Stephenson tute ekstempiĝis. En Eŭropo
nuntempe veturas ankoraŭ 60.000 vaporlokomotivoj.
★

La modernigo de la fervojo ne limigas sin al nura
moviga forto, ĉiu cetera materialo, kiel vagonaj sekuraj sistemoj, linioj, pontoj kaj tuneloj estas plene
atentataj.
Por dorloti siajn pli ol ok miliardojn da vojaĝantoj
dum la jaro, la eŭropa fervojo daŭre anstataŭas siajn
pli ol 170.000 pasaĝerajn vagonojn per pli komfortaj kaj pli luksaj, per kiuj vojaĝi estas vera ĝuo.
Restoraciaj vagonoj liveras al la vojaĝantoj manĝon
kaj trinkaĵojn kaj luksaj dormvagonoj ebligas plurtagan seninterrompan vojaĝon sen troa laciĝo.
Kontraŭ pli modera elspezo oni povas dumnokte
ripozi en t.n. kuŝvagono en kiu en la vespero servisto aranĝas litojn sur sidbenko kaj levebla dorsapogilo.
La 3.500.000 da fervojistoj — ĉiu en sia fako kaj
laŭ sia vico — garantias al la vojaĝanto sendanĝeran vojaĝon ankaŭ dum la nokto.
Kiel en antikva tempo la lokomotivoj, nun, en nia
pli moderna epoko la plej gravaj vagonaroj havas
allogajn nomojn.
La plej rapidaj estas:
Nomo:

Linio:

Meznombra
Distaneo: rapideco:

Le Mistral
TEE Oiseau Bleu
The Bristolian
Rialto
Settebello
Stockholmare

Parizo-Liono
Bruselo-Parizo
Londono-Bristolo
Milano-V enecio
Milano-Romo
Goteborgo-Stokholmo

512 km
310 km
189 km
266 km
632 km
456 km

Sub la ĝenerala nomo TEE (Trans-Europ-Express) cirkulas inter
la pli gravaj urboj de Belgujo, Francujo, Italujo, Luksemburgo, Nederlando kaj Svislando tre luksaj vagonaroj kun la nomo: Saphir,
Rhein-Main, Medolanium, Helvetia, Parcival, Paris, Ruhr, Oiseau
Bleu, Etoile du Nord, Edelweiss, Arbalette, Le Monte Canis.
Krom tio ekzistas por la grandaj linioj la tiel nomataj aŭto-dormvagonaroj; ili trovis bonan akcepton ĉe tiuj aŭtomobilposedantoj,
kiuj en la lando de libertempo deziras ekskursi per propra aŭtomobilo.
Sen laciĝo ili atingas la elektitan landon, agrable dormante dum
la nokto en la sama vagonaro, kiu ankaŭ la aŭtomobilon transportas.
Tuj ĉe la alveno la veturilo staras je dispono de la posedanto. En
Britujo ekzistas jam dek tiaj interligiloj, nomataj Carsleeper-express.
La kontakto inter Britujo kaj la kontinento okazas per marŝipoj,
sed jam ekzistas projekto por konstrui fervojan tunelon inter Dover
kaj Calais, ĉar la Brita Fervojo estas konvinkita pri tio, ke la interkontinentaj servoj havas brilan estontecon.
(daŭrigo sur paĝo 77)

128 km/h
115 km /h
108 km/h
107 km /h
105 km/h
105 km/h

Tre konataj estas ankaŭ Flying Scotchman, Golden Arrow, Orient Express, Simplon Orient, Rheingold, Riviera Express, Tauern Express, Train du Soleil, Berolino, Scandinavia Express kaj aliaj.
EM 475.1 en la Altaj Tatroj, ĉeftoslovakujo
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Vieno la urbo de la Eŭropa Esperanto Konferenco 1965
Post la mirakla resaniĝo de Aŭstrujo la vivnivelo estas tia, kia
ĝi estis dum 1938 kaj la ŝilingo estas stabila. Por la unua fojo en
la historio de la aŭstruja respubliko la balanco de komerco kaj
pago estas favora. Fakto estas, ke la vivnivelo dum 1958 estis
malalta kaj ĝi estas relative malalta ankaŭ hodiaŭ. Sed ĉi tiu
resaniĝo estas mirigega en lando, kiu eĉ ne havas aliron al la
maro.
Vienanoj estas naturamikoj, kiuj ĝuas manĝon subĉiele, promenadon tra Prater aŭ tra la urborando dimanĉe kaj pasigon de
sabato aŭ dimanĉo-vesperoj en ,,HEURIGEN”, malgranda restoracio, kie ili povas trinki novan vinon (de la sama jaro aŭ de la
antaŭa jaro laŭ la bezono) kaj aŭskulti al la ,,Schrammelmusik”.
Tiam ili vere konscias ke ili estas Vienanoj kaj ke ne ekzistas io
simila ie ajn en la tuta mondo.
Se la vienanoj ne estas ĉe la ,,HEURIGEN” (kio malofte okazas), ili pasigas siajn vesperojn hejme kun amikoj, en la teatro
aŭ ĉe la koncertoj. La prezo de la sidlokoj estas modera kaj la
vienanoj tiel ŝatas bonan muzikon, ke ili feliĉe forlasas aliajn
plezurojn por aŭskulti al sia ,,Filharmonia Orkestro” al sia ,,Opero” kaj al sia ,,Simfonia Orkestro”. Por certiĝi pri sidlokoj, ili rezervigas ilin. Tio estas necesa antaŭzorgo, ĉar la enirbiletoj por
ĉiuj grandaj koncertoj estas venditaj longe antaŭ la prezentado.
Aŭstroj adoras titolojn: Gejunuloj ne plu respektas aŭ uzas la
aristokratajn titolojn kaj ne tre deziras revivigi ilin, tamen eĉ ili
respektas oficialajn titolojn. Virinoj estas implikataj en la freneza, viena entuziasmo por titoloj, ĉar ili banas sin en la plena
gloro: virino devas esti nomata laŭ la titolo de sia edzo — Frau
Doktor, Frau Kommerzialrat k.t.p. — signo de socia sukceso, postsigno de la tagoj, kiam la klaskonscio de profesiuloj estis en inversa proporcio al iliaj gajnaĵoj. La komercisto ĵaluzas pri la
lernejestro, kies salajro estos ĝuste sub la salajro de sperta laboristo tuj kiam la lernejestro aperigos unu aŭ du titolojn, superajn al lia propra aŭ metas DDDr fronte de sia nomo, signo ke li
havas tri doktorajn gradojn.
Vienano ĝuas la bonaĵojn de vivo. Li ŝatas pacon kaj li ĉefe trovas ĝin en la kafejoj, kie li pasigas konsiderindan tempon de ciu
tago.
Vienano grumblas dum la tuta tago, kaj kiam li detaligis ĉiujn
siajn malŝataĵojn li finas ĉiam per diraĵo ke nenio estas farebla

S-ro Franz Jonas, la progresema urbestro de Vieno, kandidato
por la prezidanteco de Aŭstrujo, estas bonega esperantisto

pri tio. Alia favorata frazo, en ĉiu diskuto estas, ke eĉ
se oni provus fari ŝanĝojn ne estus iu profito. Ilia rajto
por grumbli estas la sekurec-valvo, kiu metas la
vienan laboristan klason inter la plejpaciencanen
la mondo; nur dufoje en la historio deVieno.kiam
la laboristoj estis pelitaj al la plej lasta rimedo,
senigitaj de ĉiuj siaj rajtoj kaj de ĉio, kion ili
gajnis, ili leviĝis kaj pruvis ke fine ili estas proletoj, kiel ajn burĝaj ili ŝajnis. Sed ĉiuj iliaj grumbloj estas humorplenaj kaj subtile ironiaj, malofte ofendaj.
Aŭstroj estas ĝenerale amikaj homoj, entute
liberaj de fremdulmalamo, kiu ofte regas en malriĉaj landoj, dependantaj grandparte de fremdulturismo por sia vivteno.
Depost 1945 la urbkonsilantaro de Vieno estis
denove en la manoj de socialdemokratoj. Fine de
la milito nur unu el ĉiuj tiuj viroj, kiuj faris Vienon kiel modelsocion restis
generalo Korner,
prezidanto de Respubliko, kiu mortis en 1956. Ciuj
aliaj mortis en malliberejo kaj en koncentrejoj
de Hitler aŭ eksterlande, ili elmigris aŭ ne deziris rekomenci politikan vivon, kiu estistieltragike
ĉesigita antaŭ dudek sep jaroj. Tiel la nuntempaj
Inaŭguro de Mozart-memorigilo
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gvidantoj estis malsuperaj oficialuloj de la pasinteco, sed
preŝkaŭ ĉiuj el ili estis en karceroj aŭ koncentrejoj.
Vieno altiras ĉiujare centmilojn da vizitantoj. La viena
institucio „HEURIGEN” , kiu nenie alie estas trovebla, altiras multajn turistojn. La ebriiga, nova vino, la muziko kaj
la kampara scenejo estas parto, sed ne ĉio de la ĉarmo. La
atmosfero fakte dependas de la homoj, de la temperamento
de vienanoj, ilia kapablo forskui ĉiujn siajn ĉagrenojn,
ĉiujn zorgojn de la ĉiutaga vivo, klasdiferencon kaj eĉ siajn
sennombrajn plendaĵojn. ĉ i tiu loko estas la sola kie ne
gravas ĉu persono estas ruĝulo aŭ nigrulo. Ĉi tie oni traktas
fremdulojn kun ĉiu sentemo de patrino por infano de iu alia
persono. ĉ i tie la vienano ne plu estas Don Juan aŭ Casanova, li estas dio, ĝuanta sian ambrozion en tuta plezurego.
La SCHRAMMELN, kun siaj violono, akordiono kaj citro ne
incitas la samajn pasiajn sentojn en li kiel cigana muziko,
nek ĵetigas lin en la profundon de malespero. Ili donas al li
rozan bildon de komforto, ŝategon por vivo, amon de siaj
kunuloj, feliĉon ridon kaj dolĉan melankolion, kiu estas resumata en la vorto „GEMŬTLICHKEIT".
Ne estas hazardo, ke la ideo de la popolliganta ESPERANTO trovis ĝuste en Vieno fekundan teron kaj pasian simpation. Vieno estis ĉiam urbo de interkompreno. ĉia geografia situo donis al Vieno la perantan rolon; sur ĝia tereno
renkontiĝas la vojoj, kiuj transversas la kontinenton, tie ĉi
kunpuŝiĝis kaj glatiĝis la kontrastoj; ĉi tie renkontiĝis antagonismoj kaj certe kompromisis. Ĉi tie miksiĝis la elementoj de multaj popoloj al ĉi tiu vienaneco, kies komplezemo
en la fino alportis al Vieno la simpation de la mondo.
La vienano diferenciĝas de la loĝantoj de la aliaj germanparolantaj urboj per certa mondcivitaneco, kiu devenas el
lia historia origino kaj lia kompreno por aliaj popoloj.
Vieno estas ankaŭ en alia rilato ĉiam direktanta, ĝia arto
kaj kulturo donis ion grandan al la homaro. Viena muziko

Premio „Comella-Bassols”
Sepa konkurso
Oni ricevos 2.000 pesetojn por la plej bona gaja rakonto en Esperanto.
Generalaj reguloj:
1. La konkursaĵoj havu la amplekson de po 2000-3000 vortoj.
2. La konkursaĵoj nepre estu maŝinskribitaj, kaj oni sendu 4 ekzemplerojn.
3. Oni skribu sur ĉiu rakonto pseŭdonimon por kaŝi la identecon
de la aŭtoro, kaj — en aparta koverto — sian nomon kaj adreson
kune kun la pseŭdonimo.
4. La Juĝanta Komisiono, laŭ testamento de s-ro Jacint Comella,
(kreinto de la Premio) konsistas el eksterlandaj samideanoj, membroj de U.E.A. kune kun katalunaj juĝantoj.
5. La konkursa kotizo, por unu aŭ pluraj rakontoj, estas 10 pesetoj
por Hispanujo, kaj 4 steloj aŭ 3 respondkuponoj por eksterlando.
Por landoj kie ne estas eble sendi la kotizon, la partopreno estas
senpaga.
5. Kiam publikiĝos la Verdikto, samtempe estos sciigata la koncerna
Juĝantaro.
7. La limdato por la ricevo de konkursaĵoj estas la 31-a de aŭgusto
1965.
Oni sendu ĉion laŭ la jena rekomendo: Por la Konkurso COMELLABASSOLS, S-ro Francesc Vila, sekretario, Klubo Amikoj de UNESCO,
Laŭria, 12-14, Barcelona-10, Hispanujo.

eksonas en ĉiuj koncertejoj de la mondo kaj estas ekradiata
en la eteron el ĉiuj radiostacioj de la tero. En la tombejoj
de Vieno nekonataj manoj pie metas freŝajn florojn je la
tomboj de Mozart, Beethoven, Schubert, Bruckner kaj ĉiuj
tiuj, kiuj skribis la plej belan muzikon de la mondo. Tio estas la Imperio de Aŭstrujo, granda Imperio, kiu estas eterna,
kie la suno neniam subiras.
D-ro A. MILDWURF

(daŭrigo de paĝo 75)

Krom la servado al la vojaĝanto, la fervojo
modernigis ankaŭ la servadon koncerne la vartrafikon, plibonigis aŭ konstruis relan interligon kun
fabrikaj haloj aŭ konservejoj, utiligas rulvagonojn, kiuj kapablas transporti sur trafikfervojoj
kaj ŝoseoj fervojajn vagonojn kun ĝia ŝarĝo kaj
aplikas multajn aliajn sistemojn por la transporto
de hejmo al hejmo.
Multegaj estas la ofte strange aspektantaj vagonoj, konstruitaj por specialaj transportoj.
Sur ĉiu tereno estis kaj estas farataj multekostaj esploroj kaj provoj, kiujn oni financas per
komunaj fortoj. Por tiu celo la eŭropaj fervojoj
estas kunigitaj en ,,Union Internacionale des Chemins de Fer” (U.I.C.).
,,Regolemento Internazionale Carroze” donas gvidliniojn
por la teĥnikaj postuloj kaj rilate al komforto por tiuj pasaĝeraj vagonoj, kiuj trafikas en internaciaj rilatoj. Unu fojon en ĉiu jaro oni interkonsente fiksas tiujn regulojn. La
allasitaj vagonoj havas la signon R.I.C.
R.I.V. (Regolemento Internazionale Veicoli) estas surskribo sur tiuj ŝarĝvagonoj, kiuj obeas al la kondiĉoj postulataj
por la veturiloj, kiuj sen profundaj esploroj rajtas veturi de
iu ajn lando al aliaj.
Post la dua mondmilito naŭ eŭropaj fervojaj kompanioj
fondis t.n. „Europ" vagonstokon en kiu ĉiu el ili laŭprocente
enmetis kvanton da siaj vagonoj, rezignante pri la uzorajto
favore al la fondita unuiĝo. Tio ebligas liberan cirkuladon
en la lando, kie la vagonoj troviĝas ĝis la tempo, kiam ili
ŝarĝitaj povas reveturi en la direkton de la lando de deveno.
Tiel oni evitas senŝarĝan resendadon de la 20.000 per la
surskribo „Europ” signitaj ŝarĝvagonoj.
Sekureco, rapideco kaj komforto estas la devizo de la
fervojo. Gis antaŭ kelkaj jaroj la bildo de la klasika sema-

Neniu transporto estas frem da. . .

foro estis la simbolo de la fervoja sekureco. Sed la evoluo
de la teĥniko jam preterpasis la malnovan sistemon de signalado. En ĉiam pli granda kvanto aplikiĝas plej modernaj
sistemoj, radiografiaj kaj elektronaj instalaĵoj ebligas regi
el ĉefa signalejo ne nur ĉiujn vagonarojn kaj manovradojn
sur grandaj stacioj, sed eĉ la kontroladon de la vagonara
trafiko sur tutaj fervojaj linioj. La teĥnika progresado en
signalado tute malaperigas la riskon de homaj eraroj kaj
malĝustaĵoj. Kaj tiu homo, la fervojisto el profesio, kiu aplikas teĥnikon, regulojn kaj ordonojn, estas elektita kaj edukita kun plej granda zorgo.
Jen bildo pri la grandioza progreso de trafikentrepreno,
kiu per ĉiama modernigo baraktas kontraŭ ĝiaj konkurantoj. Kun bona sukceso ĝis nun, ĉar neniu transporta entrepreno kapablas transporti homojn kaj varojn en tiu granda
amaso kaj kun tia rapideco, kiel la fervojo.
Granda estas por nia mondo la valoro de la eltrovo de
juna Stephenson kaj tial ŝajnas neimagebla al ni la kritiko
kaj kontraŭstaro, kiun ĝi siatempe renkontis.
77

47-a kongreso de Belga Esperanto Federa
cio kaj 4-a M arkola Kongreso okazos dum la
Pentekostaj tagoj, 5-6-7 de junio 1965 en
Oostende, Belgujo. Inform ojn donas M aertens,
Pr. Leopoldstr. 51, Sint-K ruis, Belgujo.
La Internaciaj F eriaj K ursoj en Helsingor,
Danlando, okazos inter la 18-a kaj 25-a de
julio 1965. Okazos Elementa, Perfektiga kaj
Konversacia kursoj kaj ankaŭ P repara Kurso
por naturm etodaj geinstruistoj. Se aliĝos
sufiĉe da geknaboj, infankurso estos aranĝata.
A nkaŭ feriaj gastoj, kiuj ne deziras partopreni en iu kurso, estas bonvenaj. Petu inform ojn ĉe s-ro L. Friis, Ingem annsvej 9,
Aabyhoj, Danlando
Jap an a samideano, sinjoro Naokazu K aw asaki, membro de la Akademio, vizitos A m sterdam la 10-an de majo. Dum kunveno de la
A m sterdam a K unlabora Komitato Esperantista li prirespondos dem andojn pri Japanujo.
La 19-a Brazila Kongreso de Esperanto
okazos en Rio de Janeiro, de la 17-a ĝis la
23-a oktobro 1965, en la kadro de la grandaj
oficialaj festoj memorigaj pri la 4-a Jarcento
de la Urbo, pri kiu oni legis en la m arta
num ero de Esperanto. A lilandanoj, kiuj ne
povos ĉeesti, sendu salutleteron, kiu estos
legita en letervespero kaj prezentita en ekspozicio.

Radio P raha regule disaŭdigas en Esperanto ĉiun lastan ĵaŭdon de la monato, sur
mezondo 233,3 m en la program o Disaŭdigo
por Aŭstrio, Esperanto elsendoj, ĉiam 10
m inutojn antaŭ la 19-a horo (mezeŭropa
tempo). Sendu leterojn, sugestojn, proponojn.
Mortis samideano Rudolf Hromada, pioniro
de Esperanto en Cefioslovakujo. Laŭ n u r nun
ricevitaj informoj la 26-an de oktobro 1964
m ortis samideano Hromada. A1 lia laboremo
ni povas danki la eldonon de Ceĥoslovaka
Gazeto kaj de m ultaj tradukoj. En 1926
aperis la unuan fojon lia vortaro, kiun li
preparis en kunlaboro kun aliaj ĉeĥaj esperantistoj. La lasta eldono okazis en 1964.
F-ino Irene Skorupa, Pollando kaj s-ro
Stefan Miller, Germanujo, geedziĝis la 19-an
de aprilo 1965 en Stockheim bei Bad W orishofen, Germanujo. Niajn sincerajn bondezirojn al la juna paro.
Mortis s-ro Jac. Lem en Amsterdamo, la
12-an de aprilo 1965. S-ro Lem verkis diversajn lernolibrojn, estis dum jaroj kunlaboranto de La Progresanto, resp. Lingva Rubriko
por la Progresanto kaj dum m ultaj jaroj
konata pledanto por Esperanto.
Esperanto oficiale agnoskata en Cefioslovakujo. Dum februaro 1965 estis oficiale starigita nova Ceĥoslovaka Esperanto Komitato,
kiu estas konsila organizo de ĉeĥoslovaka
m inisterio por instruado kaj kulturo. P er dekreto de la m inistro estis nomigita la prezidanto — samideano Frantiŝek Svitak, iama
longjara sekretario de E sperantista klubo en
P raha. Dum sia fondiga kunveno, kiu okazis
en la urbo Brno, la Ceĥoslovaka Esperanto
Komitato akceptis laborplanon por la jaro
1965 kaj la rezolucion pri ĉefaj taskoj de
Esperanto-m ovado en Cefioslovakujo.

La Dua Internacia Sem inario kaj Feriosemajno de Bulgara Esperanto-Junularo oka-

zos en Primorsko, de la 20-a ĝis la 31-a de
julio 1965. Inform ojn donas B ulgara Esperanto-Junularo, p.k. 587, Sofia, Bulgarujo.
Limdato por aliĝo 30.6.1965.
A ntaŭpreparoj por UK en Helsinki en
proksim aj jaroj. A grabla ferio por studentoj
kaj instruistoj en Vaaksy, ĉarm a loko inter la
lagoj proksim e de Helsinki. Paralele prepara
kaj perfektiga Esperanto-kursoj sub gvido de
ĉefinstruisto D -ro Ferenc Jak i el Budapeŝto
kun helpo de enlandaj instrufortoj inter la
7-19 de junio 1965. D etalajn inform ojn donos
V. J. Kostiainen, Ham eenlinna, Suomio.
Cu vi intencas viziti Cefioslovakujon? Ciujare kreskas la nombro da eksterlandaj vizitantoj al ĉefioslovakujo kaj al ĝia ĉefurbo
Praha. La vizitantojn esperantistajn certe interesos, ke ili povas peti gvidiston tra Praha,
kiu parolas Esperanton.
Vojaĝagentejo CEDOK, P rah a 1., N aprikope
18, Ĉeĥoslovakujo, disponigas tian gvidiston
laŭ peto. Gvidlibro p ri P rah a estis eldonita
en la jaro 1961-a kaj kun ilustraĵoj kaj mapo
de la urbo.
Radio Bilbao de Bilbao, Hispanujo, denove
elsendas en Esperanto. Ciun m erkredon vespere de la 23,30 ĝis la 23,55 horo (GMT) vi
povas aŭskulti la interesan program on „Esperanto sur la anteno”, su r ondolongo de 264,8
m aŭ 1133 kilocikloj.
Inform oj kaj komentoj p ri esperantistaj
temoj, literaturo, poezio, rakontoj, respondoj
al leteroj k.t.p. variigas la program on. La
program on verkas kaj prezentas s-ro J.
Juanes, Radio Bilbao, Bilbao, Hispanujo.
Li ĝojos pro kunlaboro kaj leteroj de la
aŭskultantaro.

Alvoko de la Estraro de UEA al la esperantistaro
Dum sia Printem pa Kunsido, okazinta en la Domo de UEA en
R otterdam de la 20-a ĝis la 22-a de aprilo, la E straro de Universala
Esperanto-Asocio pritraktis, in ter m ultaj aliaj aktualaj demandoj,
ankaŭ la m em bronom bron de la Asocio, la financan situacion, la
agadon Afriko-Azio kaj la progresadon de la kam panjo okaze de la
Jaro de Internacia Kunlaboro.
En ligo kun la diskuto pri tiuj punktoj ni decidis tu rn i nin al la
esperantistaro kun la sekvantaj p eto j:
1. En 1964 UEA havis entute 32.202 mem brojn, el kiuj n u r 7154
estis individuaj membroj en diversaj kategorioj. Tio signifas, ke nur
iom pli ol kvinono de la tu ta m em braro estis rekte internacie ligita
pere de la publikaĵoj de la Asocio. Tiu nekontentiga rilato reflektiĝis
ankaŭ je la financa situacio, ĉar la esencaj elspezoj por la m ultnom braj necesaj agadoj superis kaj plue superas la enspezojn. P rincipe ekzistis sole tri eblaj solvoj: aŭ m algrandigi la aktivecojn, aŭ
altigi la kotizojn paralele kun la ĝenerala altiĝo de la vivkostoj, aŭ
pligrandigi la nom bron de la individuaj membroj. Fidante je la
esperantista konscio ni unuanim e akceptis la trian solvon. Ni do
evoluigos ĉiujn ĝisnunajn agadojn, kvankam la kotizoj restos samaj,
sed ni devas altigi la nom bron de anembroj je m inim um e mil pliaj
individuaj, precipe en la kategorioj MA aŭ J-M A. Tial ni petas ĉiujn
ĝisnunajn individuajn m em brojn pagi tuj sian kotizon kaj varbi kiel
eble plej m ultajn novajn MA. Ni plue petas ĉiujn esperantistojn, kiuj
ankoraŭ ne estas individuaj membroj, aliĝi al UEA kiel m em brojabonantoj aŭ junaj m em broj-abonantoj. P er tio la aliĝintoj ne nur
rekte ligiĝos al la internacia movado, ĝuos ĉiujn avantaĝojn de individua membreco, sed ankaŭ helpos al la plua fortikigo de la monda
organizaĵo, al ĝia m ultflanka utila laboro kaĵ al la solvo de la
financa problemo.
2. D ank’ al la agado Afriko-Azio Esperanto komencis disvastiĝi en
pluraĵ landoj de tiuj du kontinentoj. Tamen, plej ofte, pro valutaj kaj
aliaj m alfacilaĵoj estas m aleble pagi la kotizojn el diversaj evoluantaj
landoj. P o r solvi tiun problem on kaj helpi al la plua disvastiĝo de
Esperanto en Azio kaj Afriko la E straro decidis utiligi la Fondaĵon
Prof. Canuto por pagi la kotizojn de m em broj-abonantoj, junaj
m em broj-abonantoj aŭ membroj kun jarlibro por sindonaj esperantistoj unuavice en la evoluantaj landoj de la du kontinentoj, se la
donacinto ne indikis eksplicite la personon, kiun li aŭ ŝi deziras mem brigi. La estraranoj, la direktorino de la C.O. kaj la redaktoro de la
revuo „Esperanto” tuj kolektis mem in ter si donacojn al la Fondaĵo
por m em brigi 17 MA, kaj 6 J-M A. La E straro ankaŭ decidis transigi
el la Propagando Konto 5000 gld. al la Fondaĵo Canuto por la sama
celo. Tio, kune kun la antaŭe kolektitaj sumoj, ebligas la pagon de
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entute 291 kotizoj MA, 6 J-M A kaj 1 MJ. Ni apelacias al ĉiuj pli
bonstataj esperantistoj, kiuj kom prenas la gravecon de tiu paŝo por
la plua disvastigo de Esperanto en Azio kaj A friko abunde kontribui
al la Fondaĵo-Canuto.
3. La kerna ero en la granda agado okaze de la Jaro de Internacia
K unlaboro estas la Propono prezentota al U nuiĝintaj Nacioj fine
de la jaro 1965. UEA jam distribuis ĉ. 200.000 foliojn kun la teksto
de la Propono. Ĝis la 22-a de aprilo envenis en la C entran Oficejon
de UEA en R otterdam pli ol 100.000 individuaj subskriboj kaj kolektivaj subskriboj de precize 411 organizaĵoj kun entute 5.638.000 membroj. La folioj ĝis nun venis n u r el 43 landoj, kio signifas, ke el aliaj
kvardek landoj, en kiuj UEA havas m em brojn, ne alvenis eĉ unu
folio.
D ankante al ĉiuj kiuj kontribuis al la ĝisnunaj rezultoj, la Estraro
petas ĉiujn intensigi ĝis m aksim um o la kam panjon por la kolektado
de subskriboj kaj plenum i ankaŭ la aliajn erojn de la Laborplano
por la Jaro de Internacia Kunlaboro. La E straro ankaŭ petas regule
sendadi la subskribitajn foliojn al la C.O. de UEA en Rotterdam , tiel
ke ne am asiĝu tro da m aterialo en la finaj m onatoj de la kampanjo.
Apenaŭ necesas atentigi, ke de la sukceso de tiu ĉi gravega nova
agado m ultrilate dependas la pluaj paŝoj, k iu jn UEA intencas entrepreni en tiu ĉi afero. Krome, la kolektado de la subskriboj donas
unike taŭgan okazon por vasta objektiva inform ado p ri la Internacia
Lingvo, por instigado al lernado, varbado de novaj m em broj kaj
ĝenerale por fortikigo de la pozicioj de la Internacia Lingvo en la
mondo.
C iujn kotizojn kaj donacojn por la Fondaĵo Prof. Canuto bonvolu
sendi al la ĉefdelegito aŭ peranto de UEA en via lando aŭ rekte al
la C entra Oficejo de UEA, Nieuwe Binnenweg 176, Rotterdam , ĝirkonto 378964.
En la konvinko ke tiu ĉi alvoko havos vastan kaj efikan eĥon ni
direktas al la tu ta esperantistaro bondezirojn okaze de la Jaro de
Internacia Kunlaboro.
Ivo Lapenna, Prezidanto
E rik Carlen, V ic-prezidanto
E. L. M. Wensing, V ic-prezidanto
G ŭnther Becker, Ĝ enerala Sekretario
A ndre A lbault, E strarano pri K ulturaj Aferoj
M aurice Jaum otte, E strarano pri Landaj kaj Fakaj Asocioj
Jozef Toczyski, E strarano pri L ernejaj Aferoj
E. J. Woessink, E strarano pri Financoj
Rotterdam , la 22-an de aprilo 1965.

Legu la konkursajn regulojn en la januara numero.
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Kompletigu la suprajn 31 vortojn per unu litero tiel, ke formiĝu
novaj vortoj. La komencaj literoj formas tre konatan proverbon.
Por helpi vin, mi priskribas la definon de la novaj vortoj:
4. literatura
1. fortranĉi — 2. carmego — 3. cara dekreto
verko — 5. difina poseda pronomo — 6. teksaĵo el lano
restanta ĉiam la sama — 8. glaciiĝinta pluvo — 9. granda markrustulo — 10. numeralo — 11. politika kontraŭstaro — 12. mortiga
infekta malsano — 13. disketo el panpasto — 14. malmola, tre
grava metalo — 15. akvo, ĉiuflanke limigita de tero — 16. plene
sama — 17. ludo — 18. malrespekte kolerigi — 19. muskola
elstaro — 20. malpli ol unu — 21. glata — 22. havanta altan
moralan kvaliton — 23. sankta bildo — 24. lancisto — 25. certa
28. blanka,
27. tempodaŭro
26. estro de monaĥejo
kvanto
31. estiĝo
29. fordonaco - 30. lerta trompo
bongusta fluidaĵo
en iu momento.
La solvintoj, kiuj ĝustatempe ensendas siajn solvojn, ricevos po
du poentoj. La solvoj estos akceptataj ĝis la fino de aŭgusto 1965.
Sendu viajn solvojn kaj ĉion koncerne la enigmojn al la redaktorino S-ino Burgler, Sportstraat 62, Amsterdam.

ANONCETOJ
Tarifo: 1 vorto aŭ mallongigo 0,20 Steloj.
ESPERANTO EN KOMERCO — libro kun raportoj de tutmondaj firmoj en kvin lingvoj
pri spertoj per Esperanto. Prezo gm. 2.—;
ekde 10 libroj 1.35. Esperanto-Rondo-Crailsheim/ Germanujo.
BONVENON AL SVEDLANDO ! Internacia
kurso surmonte en belega regiono en sudokcidenta Svedlando 10-21 julio. Temo:
Monda socio estas kreata. — Paclaboro kaj
pacesploro, nova dana ekonomia sistemo ktp.
— Prelegoj, diskutoj, ekskursoj en amika atmosfero. Petu prospekton: Feria hejmo „La
Kosmo”, Varnhem, Svedlando.
OBJEKTIVA VIVKONCEPTO necesigas novajn perspektivojn. La kutimaj kaj ordinaraj
konceptoj ne sufiĉas kiel kompleta klarigo.
Ni havas uzon ĝuste por novaj konceptoj kaj
novaj perspektivoj. Petu senpagan ilustritan
faldprospekton ĉe Martinus Instituto, Mariendalsvej 94-96, Kopenhago F., Danlando.

Legu la klarigojn en la januara numero !
ARGENTINO
Buenos Aires. — S-ro Luis Vicino, CC. 2272, C.C. Buenos Aires, kol.
ril. pentroarton P.M., kovertojn, k.t.p.
Rio Cuarto. — Dez. kor. k.ĉ.l. pri teozofio, moderna arto kaj elektrotekniko E. BORRAS, San Martin 137, Rio Cuarto, Argentino.
AĈSTRALIO
Mount Waverley (Victoria). — S-ino Irene FINK, P.O. Box 32. —
Dez. kor. L per flugpoŝto kun gejapanoj, precipe tiuj, kiuj loĝas
en Tokio aŭ proksime, p.ĉ.t. Interŝ. PI. Ĉiam respondos.
CEflOSLOVAKUJO
Deĉin. — Letervesperon ni aranĝos en decembro. Skribu al kursgvidanto Miloŝ URBAN, Deĉin VI, Bulharska 24, ĉeĥoslovakujo.
Zdar nad Saz. — Letervespero okazos la 17-an de junio 1965 okaze
de kursfino. Multaj gesamid. atendas salutojn kaj dez. kor.:
Esperanto-Rondeto, hudebni Ŝkola, Zdar nad Saz.
FRANCUJO
Viffort. — S-ro Rene Pierquin, 62 j. emer. „La Courte Soupe” a Viffort
par Viels-Maisons (Aisne), dez. kol. ofic. naciajn PM pri Esperanto. Sendu ofertojn!
HUNGARUJO
Budapest II. — ESPERANTO-GRUPO „KONKORDO”, Keleti K. u.
22. — Serĉas korespondantojn por kursanoj diversaĝaj (13-60
jaroj). Ne interŝ. PM! Danke akceptas esp-ajn prospektojn kaj
uzitajn gazetojn kaj librojn por sia biblioteko.
JUGOSLAVIO
Ĉatici. — S-ro Valjevac Omer, 30 j. (seruristo), Termoelektrana
„Kakanj”, Ĉatici, Bosnio, dez. kor. k.ĉ.l., p.ĉ.t. Resp. certa.
Loznica. — S-ro Radojica N. Aleksiĉ, Njegoŝeva 22 - c, Loznica, dez.
kor. k.ĉ.l., p.ĉ.t. prec. pri instr. de la Intern. Lingvo kaj pri eduk.
en mezlernejoj.
NEDERLANDO
Oegstgeest. — Dudek gekurs. diversaĝaj kaj div. prof. dez. kor. kun la
tuta mondo. Skribu al la kursgvid. s-ro H. Valkenburg, Hazenboslaan 24, Oegstgeest.
POLUJO
Varsovio. — S-ro Edmundo Sidorowicz, Swierczewskiego 82a m. 22,
38-j. mag. de agrobiologio kaj farmposedanto dez. kor. pri agronomiaj, arbaraj, ĝardenaj, ekonomiaj kaj aliaj temoj kun la tuta
mondo. Ĉi-jare precipe kun Japanujo kaj aliaj landoj de Malproksima Oriento kaj Oceanio. Anonco longe valida. Respondo
certa.
RUMANUJO
Ploiesti. — Dez. kor. k.ĉ.l. IPK kaj kinoartistoj, CONSTANTIN
STEREA, Ploiesti, str. Eliade Radulescu 16, Rumanujo.
SVEDUJO
Falkoping. — Dez. kor. por konat. pri japanaj cirkonstancoj, intencas
viziti la 50-an UK. S-ro I. Eriksson, Midgardsg. 4, Falkoping,
Svedujo.
POR MIAJ PROKS. 400 GELERNANTOJ,
inter kiuj estas multaj geliceanoj, mi serĉas
junajn ĉiulandajn gekorespondantojn. S-ro
Pierre Delaire, 9 bis Rue du Commandant-dePoli, Orleans (Loiret), Francujo.
Nekatolikoj povas senpage ricevi la dumonatan revuon „VOJO VERO VIVO” kun informoj pri katolika religio. Skribu klare viajn
nomon kaj adreson al la Sekretariejo de la
„Internacia Katolika Informejo”, Gasthuisring 54, Tilburg, Nederlando.
SE LA VIVO ESTAS HAZARDO, moralo ne
havas specialan sencon. Se la vivo funkcias
laŭ certa sistemo, moralo havas gravegan
signifon. Petu senpagan ilustritan faldprospekton ĉe Martinus Instituto, Mariendalsvej
94-96, Kopenhago F., Danlando.
ĈU VI HAVAS? Mi volas pagi por la numeroj
„Praktiko” 12/’49, 10/’61, 5-ll/’63. Adreso:
H. J. Blokpoel, Berkenlaantje 15, Nunspeet.
APUDMARA ESPERANTISTA SEMAJNO :
Sud-Francujo. 12-19an de julio. Por tendumantoj. Informas: Lentaigne, 3, Gaillarde,
Montpellier. (respond-kupono).

79

KAŬKAZAJ RAKONTOJ

Ciun poŝtaĵon ornamu glumarko!

ORA GLUMARKO

naskiĝo

150-a datreveno

Mifiail

Okaze
Lermontov, la granda majstro de la rusa prozo, UEA eldonis

pri la Jaro de Internacia Kunlaboro
Mezuro 4 X 4 cm; folio po 10 ekz. 0,40 gld.
Mezuro 5 X 5 cm; folio po 4 ekz. 0,40 gld.
aŭ 1,60 st.

ĉi tiujn elstarajn rakontojn en la traduko de D. Staritsky.

TRIKOLORA GLUMARKO
pri la 50-a U.K. en Tokio
Mezuro: 3,5 X 5 cm; folio po 10 ekz. 0,40 gld.
Mendu ĉe U.E.A.,
Nieuwe Binnenweg 176, Rotterdam-2, Nederlando. Pĉk: 378964

Kun bibliografio
de Lermontovaj
verkoj en Esperanto
Moderna plasta kovrilo

INTERNACIA ELPAROLO

en hele blua koloro

per

GRAMOFONA DISKO

Prezo: 5,

Parolas kvin diversnaciaj profesiaj esperantistoj, kies ĉiutaga lingvo estas la Internacia: M. Sudec (Aŭstralio), M. H.
W
(Germanujo), V. Sadler (Britujo)
Aŭskultu mem kaj kontrolu vian elparolon.

(20 steloj)

randa helpilo por kursanoj kaj memlernantc
Aĉetebla ĉe U.E.A.

Per plumo samtempe ekscita, kortuŝa, ironia kaj senspirige

Prezo: nur 1,50 ned. gld. (6 steloj)

la vivo kaj kroĉiĝanta al ia iluzia feliĉo de fortaj sensaĵoj.

Serio ORIENTO-OKCIDENTO n-ro 4

G R A M O F O N A J D IS K O J

KA

poezia, la aŭtoro vojaĝigas nin kun juna rusa oficiro, laca pri

VA

PRI LA INAŬGURO DE LA
49-a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
DEN HAAG 1964

la granda nacia eposo de la finnoj
verse tradukis J. E. Leppakoski

HISTORIAJ - DOKUMENTAJ - MEMORIGAJ

Festparolado
Salutparoladoj
kompleta Festparolado
troviĝas sur duobla disko

Prof. D-ro Ivo Lapenna,
diskoj en unu koverto).

Prezo: 3,— gld., 12 steloj.
Daŭro: 30 minutoj.

368 paĝoj kun postprezento, lingvaj kaj ilustritaj etnografiaj
klarigoj. Pli ol 100 vinjetoj kaj 1000 ornamaj komencliteroj
de la fama finna artisto Axel Gallen-Kallela. Formato de
Naŭzo”, „Malsata stono” kaj „Rakontoj de Oogai”.
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Daŭro: 15 minutoj.
La prezoj inkluzivas sendkostojn.
diskoj estas faritaj
nerompebla mola plastaĵo
havas rapidecon de 33 1/3 rpm.

Prezoj:
kun leda dorso 35,— gld. (140 st.)
tuttole bind. 25,— gld. (100 st.)

Eldonas ilin U.E.A.

Sola vendrajto ekster Skandinavio: U.E.A.,
Nieuwe Binnenweg 176, Rotterdam-2, Nederlando
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La disko Salutparoladoj aŭdigas kelkajn dekojn da diversnaciaj salutantoj el kvin kontinentoj en kalejdoskopa sinsekvo.
prezQ 150 gld , g steloj

Tuj mendu ilin ĉe la Centra Oficejo de U.E.A.,
Nieuwe Binnenweg 176, Rotterdam-2, Nederlado.

Esperanto-Presofo^ett
'<4j

KUL

rdinxveld, Nederlando

