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Trad.icie 9 sed fó j e' 
,..
pli tre agrable renkontiĝis en HEERLEN sarli- 

deano j e1 belga 9 nederlanda kaj germana limregiono j , ankaù el .A.ntver- 
i e-no, kaj e1 flandra limburgoo 

Cirkaù cento da ,esperantistG~., aiveturis por partopreni tiun unu- 
tagan bone aranĝitan amikecan kaj z ultur an- programon0 

S-ro Peters kaj la lokaj . esperantistoj estu dankataj Y 

Gesinjoroj Bossong, el Einc_hoven prezentis lumbildojn pri Sove- 
tia respubliko UZBEKIO. Nu - b 	g . j n vidojn n el tiu sunlando ni admiris. C 

Ni vizitis nome Takenton (taŝ  = ŝtono .kaj kent = urbo, en uzbe-- 
ka lingvo) jam faman, kiam konkeris gin Aleksandro la Granda. 

En SAMARKAXDO9_ . sĉ ï.encurbo kun la -observejo de Ulug Beg (XV jar- 
centc)9 en BUKHARA, sankta urba centro de 1.a muzulmana religio, kies 
famiĝ±s la civi.lizacia pasinteco, en la fekundd- valo de FERGANA 9 ni 
plenplenigi.s ri an memoron, kiel per orientaj fabelaj vida jo.j 

Ankaù pri la nuntei 4pa vivo tie klarigis la preleginto j 9 kiuj 
substrekis, kiom grave disvolviĝas industrio kaj agrikulturo, tiom 
intensa farigas la kultura kaj arta vivo, kiom instruita. 'fariĝis la 
anta.ùe presLaù komp7_ete cna,lfabeta enloĝantará per modernaj:, grand- 
skalaj. edukadrime &o.j - inklùzive je  universitata nivelo kaj en scienca 
serĉado. 

Ili same. raportis kiom da r.onsumoj elspeziĝis tie ankaù por 
prbtekti 9 savi kaj riĉe rostaùr i la nekalkuleble altvalorajn monumen- 
to j n el l orienta historia pasinteco ó nos keoj 9 palacoj, ke t. p. Q . , 

Ili ' pri skribis la vi.vmaniero.j n kaj emfazis la progreson, nome 
konc érne la erria.nc ipon . de la . virino j p 

Eĉ  ne manki perso !aĵ  humore rakontita ' vo aĝanekdoto j de tiu _ 	 ~ 	' ~ g 
lerta paro (fa  esperantis to j 9 kiel tiu, kie S--ro Bossong skandalis 
pro tio 9 ke il vesticzs per c o mallonga sportpantaloneto.. e tuthazar- 
de ekzakte bimila ai tiu per kiu sin intime .sub$estas la muzul_mafaj 
virinoj . e . ! Pro ,tio ke S--ro Bossong ankaù havis longan hararon9• 1777 
policano en. niformo alkuris de fore, supozinte 9 ke ill loka edzo ti~ble 
f orj etis sian edzinon p: -eskaù.:tute ' i udan surstraten, .. ! For surp_,71Ze 
konstati, ke nur ternis tri simpla malpeze vestita nederlanda . tur_ sto Y 

iom. 11U ZEO ĉ. e H e e rl en 
Promenante, ni vizitis ank aû la arkeologian muzeon9 kie, 111 ` sci-- 

voleme rigardis la el ositaj ojn kaj .la bonè konservatajn resta .n de 
antL va romia banej c_omo o :Por ii .teresituloj pri estontaj vizitoj en la 
koridoroj de la muzeo, funkcias robotoj 9 kiuj por unu guide : . onero 
rakontas en diversaj lingvoj, la rriuzean historion. 

LA . : LA B ORKUN S IDO 
Ddrn 7 l .börkunsi do 9 decidigis 9 ke la proksima.. 3--Iand .i renkonti- 

(go okazos oktobre en Duren, Germanie. 
Pri  Au l;, ó S-ro Pol Denoel raportis pri sia funkc, .1aboro en 

la Provinca Esperahto- Ateliero de Aubel. Sukcesplene a. iras I0 ge- 
lernantoj of i'cialajn provincajn diliomojn, kiu ili ricevos dum ofici- 
ale organizata ceremonio -far la Provincaj aùtoritatuloj , la 19-an de 
junio en kabel mern 9 	 La p o rd ogardi s t o b 
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