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3409.   En okazo de bezon0 ni uzos. Ni

. iam preferas originalojn.
5135.   Via rap. estas iom longa. Sed  ar

 i estas interesa, ni uzos, tuj kiam la loko
permesas.

Bulgarano.    ar ni enmetas tutan artikol 
serion pri Bulg., vi k0mprenas, ke ni ne povas
promesi al vi uzi vian art. Sed de tempo al
tempo ni  atas ricevi viajn informojn.

3l89.   Loko mankas. Ni preteras original-
ojn.

SENNAClULO
11220.   Via koop. artik. estas uzinda,

sed ni  is nun ne povas enmeti pro manko de
loko. '

5966.    Via artikoleto kompreneble estas
tre pla a, sed  i estas al ni tro la da p0r
esti publikigebla en "S ulo". Nur en okazo
de iu jubilea n o ni povas enmeti tian mate-
rialon.

10 5l2.   En 0kazo de bezono ni uzos,
sed sen bildoj. Ci lastajn ni resendos nur
kontra  pago de l' afranko.

598l.   Via interesa artik. estas prokrast 
lita, sed certe aper0s, kiam Iok0 permesos.

| 12 448.   Vi povas sendi al ni monon,  u
en germ. valuto,  u en portugala, tute in-
diferente.

Landau.   Ni persone ne sendas provekz.
de "La lntorma BuIteno". Ni peris vian peton
al Moskvo.

5436.   Jes ni ricevis 3 toje mend0jn al
plena vortaro.

77.   Jes la 5 ekz. estas via rekompenco.
l. gr. de HESL.   Bildojn, totojn ktp. ni

ne havas. A d m.
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Unu enpreso: Simpla trilinia anonco kostas 0,50 mk. g.,  iu plia lini0 la samon. Ni
L : letero, PK : po tkarto, PI : po tkartoj i1ustritaj, PM : po tmarkoj, bB : iuj petantoj pri korespondado havas Ia devon,

BELGlO

  K doj el  . l. sendu PM al K-do Rene
Lecarme, Rue Large, C 0 m b la i n - a u  
P o n t. Tuj resp.

BULGARl0
Fra lo lvan Valjavi arov, str. "Nikolaeva",

29, S a m 0 k o v , dez. k0resp. k l., L, Pl.
K-d0 Mair A erof, str. "'lzv0rna", 15,

P10 v div. dez. koresp. kun gesamideanoj
el  . l., L, PK, Pl. Ciam resp.

GERMANl0
K-do Max Paul, Markt 209, S t r e b 1

a a. E.,
dez. koresp. k l. pri div. ternoj, L, Pl. Resp.
certe.

K-d0 Paul N0ack, Bicusdorf lO, po to
W e e 5 e n s t e i n i. Sa., dez. inter . PM, k l.
Por  pari afrankon mi petas alsendi ne malpli
ol 25 pecojn. La saman kvanton mi resendos.

K-do Kurt Sch ine, Schillerstr. 73, R 3 d e -
b e rg i. Sa., dez. k0resp. k l. Resp. garant.

K-do Wil]i Gross, Plauensche Strasse l,
Werdau i. Sa., dez. k0resp. pri sport 
movado k a temoj, L. Ciam resp.

K-do Friedrich Per1es (jurstudento), Hint.
Vorstadt, 42/43, K o nig 5 b e r g 5 (Pr.),
dez. koresp., pret. kun Sovetio, Litovi0, Lat 
vio, Portugalio, Balkano, ekstera E ropo, L,
PK, Pl, PM. Resp. garantiata. .

K-do A.Liebs (tramisto), Bautzner Str. l29,
D r e 5 d e n   N. 6, dez. inter . L, Pl kun tram-
istoj de 1a tuta mondo pri nia fak0. Resp.
garantiata.

K do Rud. M ller (tramisto), Struvestr. 36,
r., D r e s d e n   A. 3, dez. koresp. kun K d0j
el ekste'l. grandurboj. Mi kolektas tram 
b1iet0jn, precipo inter . fakdemand0jn. Sendas
rekompence 1a  i,1terkonsento a. kolektaj0jn.
Certe resp.

HUNGARl0
K-do Ladisla o Spierer, lX. Ull'ai ut. 53,

B u d a p e st, dez. inter . nur esp. gaz. Sendu
multe k amase. Certe k tuj resp.

K do Vi1helmo Bleier sciigas siajn amikojn
k koresp antojn, ke lia nova adreso estas:
B u (1 a p e st, Vll. Garai-u. 37, l. 4.

]UGOSLAVl0
K do Luka Jevi , Terazije, 7, B e o g r a d ,

deZ. k0resp. k l., Pl.
K dino Nade da Lazarevi eva, Splitska, 27,

B e 0 g r a d , dez. koresp. kun junularaj
K-dinoj el  . l. PI.

SOVETi0
K-do Aleksandro Kala nikov (student0),

Gotmanovskaja, 9, kv. 9, N i  n i   N 0 v -

g_orod, dez. koresp. k l., L, PI, bfl., pre 
cipe kun Oriento k Ameriko,  iuj ricevos resp.

K-do Kulagin, Kuzne nij, 3, Bogo 
rodsk, Nijegor. gub., dez. koresp. k l., L,
PK, Pl.

  Grupo de kooperat. oficistoj dez.
koresp. k l., L, PK. Adr.: K do Kulagin,
Rajkusts0juz, Bogorodsk, Ni egor. gub.

nepre respondi almena  unu fojon al  iuj petoj

Adres an o.   K dino Pimenova, El-
hovka, Samarskoj oblasti i okruga, domo
de Jaku in (ant. Samara, Orenburgskaja, 74).

Adres an o.   K do Kastja Panj in, To-
varnaja Baza Uraloblsojuza, N.  Ta gil
(strat an o). Korektu en Jarlibro.

  La komjunula  elo de konstrulaboristoj
dez. koresp. Adr.: M 0 5 k V 0 ,

ul. Fridrika
Adlera, 4l ij komitet stroit rabo ik, al Ja ejka
komsomola.

SVEDl0

  Esperanto studrondo de Nyn'ashamn,
dez. serioze koresp. k l. gek doj, pri  . temoj.
Adr.: K do Gustav Hagg, Brunsgatan, 3,

Nyn'ashamn, (SAT ano 606).

fCl'VlfliSlq
en 'S-u1o' n-o lS5 relegu pri 'Nia klubo'.
Ni, SAT-an0j, provu fari la famili-
vesperojn internaciaj. Sendu por la
vesperoj la deziran materialon de via-
fakaj ferv0jistoj: salutleterojn, priskrib 
ojn de via studo, vivo, laboro, tekniko
ktp. Ne nur seri0za ojn, anka  humor-
ajojn. La vesperoj estas la fakaj k.
amasaj (neesperantistaj.) Ni respondos.
Adresu: USSR, S a m a r a , strato de
Le0 To1stoj, 94,  e1dor klub,'SAT grupo.

(Zilliilliil 

nur akceptas anoncojn kun samtempa pago.
po tmarko sur bildHanko, k L : kun  iuj 1andoj, esp a o : esperantap.

koneernantaj la fakon, por kiu ili sin enskrtbigis.

SAT-ANO] EL ]UGOSLAVlO!
Saratovaj junkomunistoj interesi as pri vivo
kaj laboro de Junlaboristaj Organiz0j (pre 
cipe de junkomunistoj) en via land0. Skribu

mem kaj peru kolektivan koresp adon inter
viaj junulaj organizoj kaj la junkom istoj
saratovaj! Leteroj estu sendataj la  la adr.:

Sarat0v, USSR, Kami inskaja l 5,
al M. Segal (127). _

ATENTU!
SEU-Celo  e telefon tabriko je nomo
de Lenin aran as 0kaze de ll-jara
jubileo de Oktobra Revolucio specialan
anguleton por internacia esp. kore 
sponda aro k lRH-propagando. Gek-doj
el  . l. helpu al triumfo de esp. k lRH-
movadoj en nia loko. Sendu L, .PK,
 um., gaz., afi ojn ktp. Ciu nepre ri-

cevos resp.
Nia adr.: USSR, Ni ni-Novgorod, Miza,
Telefon. Zavod, al Esperanto Grupo.

Komencanta grupo laborista de huf-
umnajla laborejo volas korespondi k l,

. inter an i ilustr. gazetojn,  urnal0jn
ktp. La respondon garantias P. Tilin
(93l0). USSR, Leningrad, Vas. 0str.
l7 linia, 52/54, al esperantista grupo.

GELABORlSTO]! KOM]UNULO]!
]UNPIONlRO]!

Laboristoj de alkohol-branda fabriko volegas
aran i regulan korespondadon kun Gek doj
el  . l.; skribu kolektive a  individue. Virina,
k0mjunula, junpionira tak0j ekzistas. Resp.
garantias SAT ano ll 944. Skribu mult 
nombre! Adr.: USSR, Vorone , Kolcovskaja l,
Sprito-vodo n. zavod, Zavkom. (Esp.-fako).

ATENTU!
Kiuj eksterlandaj K-doj venos sek-
v0ntan jaron al N rnberg, kie okazos
la asocia testo de la germana Labor-
ista Gimnast- k Sp0rt-Asocio? lnform 
ojn petas K-do Gustav K ster, Alten 

weg l, Bremen (Germanio).
lllllll\lllllllllllllllllllllll|lllllllllllllllll||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SENDlULO], LlBERPENSULO]
okaze de l' kristnasko sendu abunde kontra -
religiajn leter0jn por kompletigi niajn amas 

ajn par0ladojn. Ni faros la samon.
Adr.: USSR, Samara, strato de Leo T0lstoj,

94,  eldor klub, SAT-grupo.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|lllllllllllllllllllllllllllllllllll

SAT-ANO] ATENTU!
La 4-an de nov. nia grupo aran os sian
unuan _propagandan vesperon. Tial ni

: petas vin sendi al ni PK, salutleter0jn,
% esp a ojn kaj propagandmaterialon. Ciu

.

ricevos respondon. ;

.
Adr. al: K-dino D. Cr0sbie, l2 Chesser

Ave., Edinburgh, Britio.
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