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FISTORIA NOTO.

Cezaro finigis la duan civitannilïton en Romo, venkante Pompe-
jon. Poste li sola regis en Romo. +stis diktatoro. Tamen bonega re-
gado. Tion ne volis kompreni kelkaj principaj respublikanaj senat-
anoj. Pro respublika principo ili metis finon al tiu bonega regado
kaj puŝis Romon denove en fiaoso de malordo kaj civitanmilito. uar
vere estis nur Cezaro kiu kapablis teni ordon en Rorno. La mortigon
de Cezaro efektivigis aro de konspirantaj senatanoj i.e. Brutus, la
adoptita filo de Cezaro. Tio okazi jis egan kolerecon ĉe la popolo kiu
amis Cezaron. Pli urallrue vengantoj mortigos la konspirintajn mort-
igintojn de Cezaro i.a. Ciceron la farcegan paroladiston kiu vere tre
malsa.ge agis je Cezaro  ‘kvankar_ Oezaro bonege pritraktis lin. La tie-
ĉi tradukita parolado estas 1e historia sed Shakespeare imagis kiel
Brutus devis defendi sia Tiu ĉi parolado estas mallonga sed estas
granda ĉefverko. Brutus devas, vele nevale jesi la tre grandajn ta-
lentojn kiujn havis Cezaro. Estus ir_alpsikologie nei ilin. Kaj sam-
tempe 1i devas konvinki ke malgrau tiuj talentoj Cezaro devis mal-
aperi. MP1facilega tasko. Li tamen sukcesas. Ciu frizo estas pu5ao-
batego. Post ĉiu frazo li haltas iom por lasi la efikon plenumigi.
Kaj tiam nova pug obatego. Post tio, la idolo estas ruinigita.

Dr:;.F.Roose .

Romano j ! Sancivitaizo j ! Ce amiko j !

Aŭskuliu rein dum pledado de mia afero, kaj estu silentaj por
ke vi povu aiiskulti; kredu min pro mia honoro kaj havu estimon por
mia honoro por ke vi povu kredi; juu min laŭ via sago kaj veku via
sago por ke vi des pli bone povu jugi.

Ou estas iu en tiu-ĉi kunveno, iu kiu estis intima amiko de
Cezaro, al tiu mi diras ke la amo de Lrutus por Cezaro ne estis pli
malgranda ol lia. Kaj se tiu amiko demandas kial Brutus ribelis kon-
traŭ^Cezaro, tiam estas mia respondo "ne ĉar mi malpli amis Cezaron,
sed ĉar mi pli amis Romman." Cu vi ŝatus pli ke Cezaro ankoraŭ estu
en vivo kaj vi ĉiuj kiel sklavoj mortu, ol ke Cezaro estas morta kaj
vi ĉiuj kiel liberaj viroj vivas. nar Cezaro amis min, mi ploras pro
li, ĉar li estis felica, mi. Bojas pri gi, ĉar li estis brava, mi ho-
noras lin, ĉar li estis ambicia, mi venkobatis lin. Tiel mi havas
larmojn pro lia amo, ĝojon pro lia fe li ĉo , honoron pro lia bravo kaj
morton pro lia a:.bicio.

Kiu tie-ĉi estas tiel salalnobla ke li volas esti sklavo ? Cu
estas iu tie-ĉi, li parolu, ĉar lin rai ofendis, Kiu tie-ĉi estas tiel
brula ke li ne volas esti Romano ? Cu estas iu tie-ĉi, 1i parolu,
ĉar lin 'mi ofendis Kiu tie-ĉi estas tial senhonora, ke li ne volas
ami sian landon ? nu estas :iu tie-ĉi, li parolu, ĉar lin . mi ofendis.
Mi atendas respondon.

Trad. Etienne De Baets.

Tiu kiu kapablas diri kiom li amas, tiu ne havas grandan amon

(Petrarca.
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IN.? A.. N 0 J. (lente '45) 

En pa.stenpo oni legas librojn pri la milito kaj en milittempo
pri poezio.
La plej belan poezion oni' trovas ae rla. infano. ofte oni aŭdas ke po-
etoj estas grandaj infanoj kaj infae 'aj estas poetoj.
Observu tre precize la infanon kaj vi trovas en ĝi 13 tutan ravecon
kiu bedaurin.de_rrandparte malaperas proporcie al la "malju^neco.

La infano ne ĉiam estas pura, ĉar freŝan rigiditaa antautukon 	 •
ĝi f ar as rapide naŭza ĉif oneto . Oni ja pretendas "1' Enf ant est un
petit pacjuet da linge s..ale".
Sed kie re as pano je la vera beleGo en io, tie ĉiu suprajo estas 	 0
esceptita. Kiel bela estas la diro de iu seninfana virino el libro
de Alia Rachmanc : "Kie mi ne donus por kelkaj malsekaj vindstukoj I"

Kiel ofte oni grave eraras kontraŭ la infano per forteni je ĝi
ĝiajn rajtojn al ĝia plej bela tempo, gia vera infaneco. niu konas
le llbreton "Kleine Inez". La Inabo Peter pasas ĉiun tagon sen ani-
koj en grandega ĉambro kun maljuna avo kaj niai oja patrino. Kiam Pe-
ter ludante tro proksimias lian avon, li. estas f'orpuŝata per la
genuo kaj lia patrino faras la saman per sia piedo ĉar s i havas nur
intereson por siaj propraj peno. I±elice li renkontas la idealan
knabinon Ine z ĉe kiu li trovas c:.on kion li mankas he jme !

Ofte, sed malprude ite , io estas rifuzata al infano. Kiam knabo
Batas ludi per pupo, oni forprenas ĝin, ĉar tiel dirite , ne estas
ludo por knabo. Kial ne ? ri estas granda malsaĝo ĉar la infano post
kelka tempo nem ĉesas tiun ludadon.

Infano havas plenan konfidon en la pienkreskuloj Kiujn ĝi amas.
Kian ĝi faras naivajn demandojn la respondoj ne povas esti Lalveraj
kaj ridante donatsj ĉar tio estas rimarkata de  la infano. Ne por ne-
nio ekzistas le proverbo s "Estu milda por le bestoj kaj serioza kun

La infano ofte •serĉas malfacilajojn sed kafize de tio, plivasti-
.gas belege.._Kiem ĝi_por le unua fojo grimpas sur ŝtuparo, tio sig-
nifas Lulte;e po:{ la mal graii3.ulo. Kiel rekompenco de

 .nia
 penado kaj

timo, post kelka tempo ĝi staras en rekta pozo. Multaj kiuj vidas
tiun agadon, levas la íafanon por helpi ,k.aj metas ói:r1 sur la dezi-
rata loko kaj la rezulteto 	 la infano' ploras. "Kiel obstina"
diras la. homoj. Sed ne, nur estas ĉar oni helpas ĝin kaj ni mem ne
povas uzi siajn .ortojn.

Neniam infano povas esti ofe.ndita en ĉeesto de aliaj". Se en
lernejo neinteligen ta infano estas demandita kaj kian la respondo
ne sekvis kaj le infano estas nomita malsaĝu.lo de l a instruisto, kiu
estas tie ĉi la plej malsaĝulo ? Oer te la insto kiu ne kompre-
nas tian in aa.koron. Ofte okazas la sama ĉe p11 junuloj .  stis
juna profesoro de kiu la dono de lecionoj tute ne bone progresis.
Wultfojojn pli aĝa kolero helpis lin per bonaj konsiloj kaj '.tiel re-
kompenco li povis akcepti_ la vorton "sufoku". Post lia nerveco la
juna profesoro atandis sin al malbona raporto ĉe la estraro se4 ne-
nio okazis. 13 am iii p1eui is sentoj kiujn oni noman ĉe plenkre _ulcj :
d::.rnkeco, gran9lanimeco kaj honto.

Infanoj 	 vivas tiel bele en reirmondo per ilia imago. Ili re-
1T:,:a sin r^an kiel herooizde ĉio kaj la junatempo por ili estas nur
Bojo. Ili trovas sin gravecaj personoj kaj ili estas feliĉaj . .

Oni ankoraŭ povas priparoli infanojn ĉar ili estas la clam al-
tirata poezio por tiuj kiuj komprenas ilia.

M. TN.Roose .

Se vi fans ion por iu alia pro kompato aa grandsnimeco
tiam vi neniam póves klarigi la motivon de via ago.

Eduki estas : senutiligl la eduk;anton ( Emiy. I'idler)
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Kaj jen denove la rubriko "Grandaj figuroj el nia E ° movado" .

MIJN VRIE W"SIHDI" .

Als ik zoo oud zal zijn, dat ik geen stof neer zal hebben om
illusies op te bouwen erf om mij te verdiepen in een gedroomd leven,
schoonar dan de eJerkelijkheid, zal ik e ins een beek schrijven, vol
herinneringen aar. cnze sperantogroep, die mij neoveel mooie vriend-
schap heeft geschonken en ... dat daarin aikdi ..araŭoet de plaats
zal innemen d - a hij nu inneemt,in mijn hart, lijdt geen t`;r:.jfel.

Herinneringen zijn als de ster die ik zoo juist zag toen ik mijn
kap binnen liet; fonkelend als een karbonkel, karmijnrood, pruisisch
toen... dan een zachte staalglans en een nevel.
Zoo herinner ik rij van mijn vriend. Sihdi dat hij in zijn bubejaren
eens probeerde per. fiets van den zolder naar het ,heli jkvl.oersC : te
rijden. Het feing prachtig... een nooit gekend rekord... hij was er
veel eerder den zijn fiets. .ŭn toen bij er zijn Beef hun vacantie
ioorhrachter aeen zee bij hun ; rootoude:es en na een lange wandeling
48e5 loom. wasei dat ze in een hooise eli kropes: ; om enkel 's ande-
rendaags' 'S evonds terug te kween. Zijn neef kreeg een veeg met 1c: .

fruitpan en ,zindi riep om zijn :,roofmoeder te vermurwen: "mèr é, 'k
. en appewls mee j ..." maar jammer genoe, het baatte niets, tot groote
spijt van zijn oude broek.

Als. ik nog dieper graaf in zulke herinneringen, wordt alles ne-
velig en niet neer betrouwbaar...

Ik kende Sihdi reedc lang van op kehool, maar vriend met hem
werd ik eerst in de aaperantogroep. Het waren onze studentenjaren.
.tin uit deze herirdiigen komen er geluiden boven als glanzen, ge-
heimzinnig, hunkerend, en daarboven... sinister en sonoor, kattenge-
schrei. Romantische tijd... De stille silhouet van een ronde kop
vd3r de volle maan en deer dan boven opeens de proestende lach van
SiIï:i; de uitbarsting v=a de realistische ondergrond in het roman-
tische idealisme .ven . het moment. Gouden jeugddroomerijen... "Iets
;Liefs, dat men verloor, en niet meer vond, als alles wat heel ver is
en heel sch.00n..." (W.Kl.00s)

En dan het water en de haven... Het is zoo'n fijn gevoel, na
. een zwempartijtje, eens een pijp te stolpen met elkanders doos, en
dan op den dijk te zitten zonder veel te vertellen... Heb je nog
nooit gevoeld hoe zacht een avond zijn kan als de zon achter de po-
pels schrijdt naar de zes... en dan dat water; dat eeuwig lokkende
watert de beheksing die stijgt uit de koele diepte... dien drang...
En dan zag ik dat gihdi., mijn vriend, stil werd... alle water gaat
naar de zee... Het is zoo fijn eens le.zgs je neus weg, tegen de
eerste te kunnen zeg? .;e?^ 	 v': "Zeg, stuur, wanneer denk je dat we weer
eens land voor de boeg zullen krijgen?" En als de lui dan zat zijn
van de zon, dan te kannen loopeis kankeren over een luizig windje
dat mis: c-.iien ko - :en _aa.. .

"Machen Sie ihr Loch fertig." Het was als een boek van Reuter,
dat ejraven in die zware kleiaarde... En ik denk wel dat mij altijd
die silhouet van Sihdi zal bijblijven, zooals hij dien avond daar
stond, v3dr dien zacht-hellen hemel van hot Westen, de zijde der
zee... '!;aa donker beeld, zonder andere détt ils dan de scherpe om--
lijni ng tegen den avondheme ...

Zulke oogonblikken ver eet men niet. En hetgeen men dan voelt
is een sterke groote vriendschap, zooals alleen man ien elkander kun-
nen toedraen. Het is stoer en sober, en daarom blijft het en kan
niet vergaan. Het staat buiten de tijd.

1'r komt altijd een tijd in net leven van twee menschen dat de
Bene de weg links opgaat, de andere rechts... Zoo gaan wij elk onzd'
weg, Sihdi, naar de verwezenlijking van ons eigen ideaal, harder
wellicht dan onzen droom. Maar op onze schouders wordt er nooit een
last gelegd, zwaarder dan diegene die we torsen kunnen. We beschou-
wen het leven niet als een vijand maar als een strijder in eerlij- .
ken kamp. Wij jonge mannen willen nog gelooven in schoonheid en goed--
heid... boven ons hoofd blinkt nog altijd de zon van Ons ideaal...
onee bgaL:.ier. 	 Dies. sib.. - abtpee.



LA PLJ STRAITA LALLIBERWO EN LA MONDO 
La malliberejo de Queensland en Aŭstralio verŝajne estas la plej
stranga en la mondo. nu oni ja povas nomi ĝin "m. .liberejo". ne la
enir.jo surpirzas tabuleto, kiu per la surskriba"o konsilas al la
loĝantoj de 1e domo: "Fermu la pordon, komple ze !"

Ne feraj stan.2oj en Kiu malliberejo, ne gardistoj ne gardohun--
dol, ne dikaj muroj. Jes, anka^z ne estas ĉeloj. Ciu logaazto havas
logo-ĉambro kiu enhavss ku faldeblan liton, tablon kaj seĝon. Tra
granda fenestro enradias abunde lumo.

La loĵantaro de tiu in.stitucio konsistas el ĉiuj srecoj de pu-
nitoj: ŝtelistoj, kiuj ŝtelis kelkajn funtojn sterlingajn kaj viroj,
kiuj m lpu:.igis sian konsciencon pro iartigo.
_Oiu,Z ebbj por forkuro. 
Momento loĝas ok krimuloj en la malliberejo. Se ili volas, ili fa-
cile povas eliĝi, sed neniu faras ĝin. Estis jam pli ol mil loĝan-
toj en novspeca p^nsiono kaj ĝis rrm okazis nur cirkaile 6 forkuroj.
Za ne pli da malliberigitoj klopodas forkuri, kaŭzas 1 i f :rato, ke la
nomoj tre ŝatas Ia loĝadon kaj ke ili spertas efektive akiri okazon
por pliboniĝi.
AxltaU ol oni povas foriri al tiu malliberejo, oni devas juri je sia
honoro ke oni tie restos kaj ke oni kondutos bone.
La viro kiu eniris, ĉiamaniere estas a.lkuraĝita por forgesi ke 1i
estas rialliberulo.

Li ne portas inalliberulvestajojn, kaj li alparolas la pordi-
stojia per ilia antazinoliio. Ne gardisto akiras cficon en tiu "malli-
berejo" se li ne donis pruvon de pritoleremo kaj sindono.

Ne kartludo.
Estas disciplino sed ĝia premo estas mal e.igita tiom kiom eble. La
nal liberul o j frum ateue leviĝas , matenmonr as en  la komuna manĝejo
kaj kunportas la. tagme ,mana a+ari al la laboro. Tiu lasta ekzistas en
farnŭienokupo aà en forhakado de arboj kaj suker_::ano. Je la kvina
horo posttagneze, ili ravenas al la malliberejo kaj ne forgesas
"ferui la pordon" m.alantaii :i.
Post la raanĝajo la viroj estas liberaj. Ili ludas bilardon au ŝak-
partion, ili aizskultas In radioaparaton aŭ legas libron. La sola
distro, kiu malpe 1me scĝas estas le kartludo . li kondukas ere ja al
anonludo kaj mono valoras diablo.
Ia Reedukado.
aiu malliberulo ricevas pro sia laboro salajron de 4 pentoj sur sia
konto en la loka banko. Semajne li ricevas iom da tabako.
Liberi`;ita, li ricevas kostumo: , faritan lazmezuro, kaj oni eklabo-
rigas lin. La estro, kiu dungas lin en sia servo scias kiun li havos.
La eksiAallibeaulo do ne bezonas timi ke oni unu tagon "ekscias"
liax estintecon.
najnas ke la sistemo estas fruktodona. Unue, ĝi kostas malpli ol le
kutima malliberejo kaj "rekulpiĝo" malofte okazas inter la eksmal-
liberuloj, kiuj IJ.asigis dan puntempon en tiu domo.
Tiusence, la malliberuloj pagas ampleksajn dividendojn.

rerakontis/ Etienne De Beets.

LA MALKVI2TIGAJ "DUKBOBOROJ" .

Anglujo% kaj precipe Aneriko estas la landoj de la sektoj. Kiam ni
parolas pri sektoj, ni tute ne pensas pri protestantoj, nek neto-
distoj , pu2itanoj, rebaptistoj, nek kiuj ajn. La homoj konsideras
ilin enkoraá kiel seriozajn ekleziajn sektojn. Mem la Quek-istoj po-
vas ankor'ii esti al rigardataj kiel seriozaj homo; ,kv: nkam nomoj kiel
sekaj, malsekaj kaj batalantaj Quek-istoj indikas strangajn specojn
inter tiu aro.
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Sed estas iam konataj la nun-formor.tintaj skurĝantoj,lriuj trovis
plezuron per sku.rĝi sin. La Mormonoj, kiuj vivis precipe en Usono
kaj finfine la Dukhoboroj,plejparte lopantaj en Kanado. Ili estas
maikvietiga aro. Ili iras nudaj,ekbruligas lernejojn,eksplodigas
pontojn, tri aparta joj, kiuj ilian vivion en la komuno ne ŝatigas.

El la malvarma Rasu jo .

Oni scivolemas kie kaptas la "Dukhobo .j,la pasion por iri nudaj; lar
ili venas el Rusujo, kies temperaturot emigas tiajn emojn.

• 	 En Ib99, post ke la sekto estis suferinta ĉiajn persekutadojn,la
"Dukhoboro j" akiris pere de Grafo Tolstoi la permeson por forlasi
Rusujon. Aro iris al Oyprus el la Mediteraneo kaj kelkaj miloj• trans-
mariĝis al Kanado, kies registraro cedis teritorionde 450.000 akroj.
Poste la ŝtato reprcnis 360.000 sed tamen la Bukhoborj iĝis riĉa
societo ; oni taksas ilian komunan poscds on je 4 milionoj da
funtoj.
Nun ili ankat klopodis reven al la Sovjet-unuigo, sed ĉar ili rifu-
zis militistan s :ovon, oni ne ŝatis en Moskvo la revenon de tiuj
vitro-frakasanto j; tiel la "Dukhobo" tamen konkludis resti en Ka-
nado kaj firmigi sian religian vivon sur renovigita j fundamento j .
Kanado povis teni ilin.
Genanta j enlogantol

Dum multaj jaroj la estro j estis ĝonita j de la " Dukhobobj" kiuj
aperis en la urbo nudad kaj tial kompreneble katzis sensacion..Ili
ankat rifuzis pagi impostojn, nu volis fari militistan s.:rvon, ckbru-
ligis la lerno, jo jn kaj la pontojn. Tamen tiu popolo kredas ke
vivas lai la Kristana dogmaro.
I,a fundamento de ilia dogmaro estas ia amo, amo por la homoj kaj
amo por la bestoj. Oiu j homoj estas do egalaj kaj la animaloj povas
esti nur tuRita j per gantoj. .
Tial la "Dukhoboroj" nur vivas per planta nutra'jo. Estas, la t ili,
mordo mortigi beston por ekhavi Sian hat.ton kaj malhonesta ĵo rabi
ovojn de kokirio. Ia bovino ne povas esti melkata kaj ŝafo ne povas
esti tondata. Estas krimo lat. ilia kredo laborigi ĉevalon kaj tial
la virinoj devas esti dungataj antatz la plugilo. La Kanadc: registra-
ro povis indulgo toleri tion,sed kion fari kontrat la nuda-kuro.
Ctiu jn kuracilojn oni aplikis por forpeli tiun manion de la "Dukh.o-
boroj`', sed nenio holpis. La virinojestis enfcrmitaj,forpalitaj per
vi -E)oj, per larmiggaso, sed ĉio vana.
Gis ŝpru ĉis to ekhavis la ideon uzi jukpulvon.
Li disp. cetigis malmolan haron ĝis malgrandaj novidebla j pcceto j
kaj kiam nuda "Dukhoboro" aperis en la strato,li estis atakita du
la pmli co per ŝpruciio j .
Pro tio la "Dukhoboro j" devi, kapi tulacii . Ili povas nur !!ui tiun
plezuron en sia familio,dum ke la polico triumfas.

rarakontis Ft. De Bects .

Stil 	 '

Doornon langen naar zon ...
Dc ragen zijgt neer naar de aarde in wee,
schrijnende dorst van den grond
naar het water der zee

Achter de popels schreed moede de zon
naar zee en horizont . . .
Ze ging in rood brokaat, cn zong
con liefde-lied . . . 	 Adieu .. .
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De waterlelie sloot maar kr7ori
als zijden schrijn - - •
Haar hart lang t slechts naar stillen schroom
en fijne zonneris chi jn - 	 -

f
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Belaed+e van ' t nieuwe Bestier
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Tabbaerddraghvrs ende kameristen
poorters end..: boeren vnn el ors treko ,
besiet nu die sotto elitie,
' t bras d. er in een nieue editie

X Y Z

(dedi_êite al la nova
estraro de nia gzupo )

fiefrvn
gumt nu met grote cornemus e
ende puypt von turelureluyt:
het oude jr .r is uyt 	 . .
't is imrieee die oude nbuze
si mnecken groot g,hei.uyt.

So 't niet Yeere der tr-gedievolle pretentie
so waere 't eon boert ofte eene cluyte.
't is lans die facteur die );koekt differentie
hi sc1 dor snoeren vuyl nuypen.

Die deken ist immer so l :nghe van stof
en pijn prait vindt nie g -rootc audientie
si ghecpen ende verlossen di:: tanden von gruys
ende bedancken recht sim ;>. 1 voor die attentie.

Die: fisc:acl ist er van 't jaere een wuyf
ende sie stopt in her beurse die centen
in 't secreet houdt eie w.rckel in weyn ende snuyf,
in broedt ende in tur3:sche lorenr.en.

Die blasoendraeghcr kijkt ende; loert in 't gehoym
dingt, hi is onnoozele rnaL istr: te
hi soekt neer den schelm als weert hi den schout,
en macckt sijn rapport in een vroeder tnle

Die brr ukraeester. schijnt een jode van 't wiel
macckt koi niercis.: ende gr_oo ten vertier,
sijn schouders sion schee ven 't goud so viel,
als wi dien sien,dinkcn wi an 't veegevier.... .

Wen hi buten ist hebben eJi ecnigh jolijt
dan blijft oase beurse gebonden.
Wren hi binnen is t, h ,bben wi nnghs t ende schrik,
van so fiksch ist onsc beurse ontbonden, .

't is eene sootje ende si sitten in 't schuyt
ende si veren naer ^ . t jaere deerachtcr
't sijn verkens, ende si sitten al en die trogh,
ende si eten sick vet ende dikke dnernchten

Pir et

Nur kion oni tute bone konas, oni kapabias amegi
(Karl Lorenz)
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H!! La Aia kongreso de Flendra Ligo Psperentista nn BFJG( ! ! ! !

(8-9-10 Junio 1946) .

Absolu jre ĉiu leganto de tiu revuo devas partoprcni la kongreson.
Vi kontektigos kun la, juna kaj vigla sekeio de F7..andra Ligo
-Paco kaj Justeco" kiu organizos la kongreson ka j kiu metos sian
sl:empon sur ĝi. Jetere la programo Estas olloga.

t 	 Sabaton : sonorilarkoncerto kaj bnlo
Dimanĉon : 1) speciale sankta meso kun Esper nto Jrcdiko de

Rev. Pastro DE NAEMER, profesero en la kolegio
de 11JV Le

2) oficiale akcepto de la urbestraro en 1e gotik3
saloneeo de la urbdomo kaj ĝenerala jarkunveno de
Plendre Ligo Denerari tista

3) komuna f o tografado
4) vizito de la vidi.ndo ĵo j en la urbo, ĉu promenente,

ĉu vcturantc ser la kanaaloj
5) v= rieca vespero kies programon mi tre ern s komuniki

sed kies sekreton mi ne rajtas
Lundon : 	 ekskurso al merbordo .

Instigu viajn gekor. spondanto jn kaj venu kune. Tiu-ĉi kongreso
devas esti elirpunJ to de nove prospern laborplena poricdo. ^i sam-
tempe devas esti belega pruvo pri nia viventeco kaj niaj kapa b' eco j.
Batas fakte devo partoprk;ni tiun kongreson. Ia k:ongres tr go j estas
NL.J tagoj,nie j plej belaj tzigej en la jero . .

Ni receiizes : 	 c-?lanoj "lau la Farto" de Edith Wynner
e c7ar., : O rrlpaigu for World Govcrnin nt; 343 S. De. , rborn St.

Chica go 4, I11. US0.0 .

Gi estas artikolo kiu aperis en "Amerika Esperantisto". Do la plej
granda parto de la gemembroj de "Faco kaj Justeco" jam legis ?in.
Sed mi instigas ilin por aĉeti tiun apartan preson kaj sendi ĝin
al gekorespondanto j. tiru ekz. kostas nur 5 cendo ja amerika jr. z
1 re:pondkuponon. Kaj la a=rtik ,..)io,kun "ia ofta kiel oni tie-ĉi diras
"seka sprito" meritis ein. Cetere mi konsilas al vi ĉiuj kontakt-
preni kun la Olmpaign íior World Government Room 505,343 S.Dearborn
St. Oindcago 4,

Kiu indignigas pri io,belda indigniĝos pri ĉio ne multaj ir_teligen-
í;alo j emas irn r'i sin en la hauton de le najbaro per kompreni lin
pli bone. El ekstere oni ju grs k j rri` lbone juges . El ekstere oni
estas jugata kaj estas .raibone juĝata 	 (Dr Edul.Privat "Interpopo-
la Konduto' paĝo 46 -47 )
La komplete justa ulo,se li .aperus inter la homoj, estus tuj pnndi-
yata kaj en 1a vi za ;o frue ta (P1a to Poiitea") .

Du amoj faris du urbojn; le memano i.s la malestimo al Dio : 1a
mon.de urbo; la amo el Dio ĝis le m iestimo je si mara la ĉiela
urbo ( Ste Atigustino " - De civit te. Dei .iri la urbo de Die)

libr 3.1 nap. 28.)
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