
Karaj samideanoj!

Monatoj kaj ankaŭ jaroj rapide kuras kaj venis denove tempo, ke finis al mi mia soldatservo 
kaj mi fine povas ree komenci mian aktivan laboron por nia kara ideo – por Esperanto. Dum mia 
foresto tre multe  ŝanĝis la organizado de nia Esperanto movado en ČSR. Se mi rigardas nur du 
jarojn reen,  mi  vidas,  ke nia  esp.  junularo dum tiu  ĉi  tempo multon spertis  kaj  ke la  situacio, 
malgraŭ ĝi ne estas ankoraŭ tro enviinda, tre pliboniĝis. La kunlaboro kun la klerigaj kunularoj kaj 
kuzinaj kluboj, en kiuj nia junularo havas siajn interesrondetojn jam estas pli kontentiga. Ni jam ion 
spertis, kiel ni devas agi kun niaj superaj oficoj, kiel eluzi ilian bonvolon kaj kiel ankaŭ montri al ili 
ke ilia laboro estas vere laboro por paco, ke ankaŭ nia afero staras sur la flanko de pacamaj homoj.

Ankaŭ la bone organizita konkurso, kiu ĵus eniras la praktikan uzon, povas vere helpi al la 
pli bona kunlaboro de unuopaj grupoj kaj certe plialtigos la nivelon de nia movado. Ankaŭ ni akiros 
la precizan bildon pri la efektivaj aktivaj membroj de la grupoj ka j ni ekkonos ankaŭ la kvaliton el 
flanko lingvoscia. La kategorio A-D helpos al ni ekkoni kiel kreskas aŭ malkreskas la nombro de pli 
kaj pli perfektaj kadroj esperantistaj.

Per nia cirkulero "Tagiĝo" ni informos nian esperantistaron pri la rezultoj de la konkurso, ni 
publikigos la plej bonajn grupojn kaj ankaŭ kritikas la malgrandan aktivecon de la plej malbonaj 
grupoj.

Mi  nur  petas  ĉiujn,  ĉefo  regionajn  delegitojn,  ke  ili  havu  plej  mallarĝan  konstantan 
kontakton kun Centrejo, ke ili en terminoj sendadu la raportojn kaj ke ili bone organizu kaj per 
konsiloj helpu al grupoj al ilia zorgo destinitaj.

ĉiam ni memoru, ke nur per organizita laboro kaj per firma konstanta kunlaboro ni akiros la 
postulitajn rezultojn

Via

Kuzník Jaroslav



Ni alportas unu artikolon, kiu estis publikigita de unu nia s-ano en la kuzina gazeto de Pozemní  
stavby Opava. Krom la artikolo ni povis skribi en gazeto pri la organizotaj esp. kursoj kaj tiel ni 
verbis multajn novajn kursantojn.

Pod zelenou hvězdou
Zbraň míru.

Pokrokové síly světa se sjednocují v boji za odvrácení hrozby nové války. Mírový tábor, 
vedený  velikým  Sovětským  svazem,  získává  si  svým  přímým  a  rozhodným  postojem  k  věci 
zachování  míru sympatie  a  podporu všech lidí  milujících pokojný a šťastný život.  V provolání 
vídeňského  mírového  kongresu  se  mimo  jiné  praví,  že  je  nutno  použíti  všech  prostředků  ve 
prospěch míru. Proto také nastoupily statisíce lidí ve všech zemích za uskutečnění největší tužby 
pracujících,  používajíce  k  dosažení  tohoto  vznešeného  cíle  jednu  z  mnoha  mírových  zbraní  - 
pomocný, pokrokový mezinárodní jazyk Esperanto.

Jak  již  bylo  řečeno,  je  Esperanto  pomocný  mezinárodní  jazyk,  který  v  praktickém 
každodenním životě  dokázal,  že  může  být  vlivným činitelem v  realisování  pokrokových  snah 
lidstva. Jednoduchost Esperanta, možnost jeho ovládnutí ve velmi krátkém čase, ve kterém by ani 
zdaleka nebylo možno osvojit si jiný jazyk národní, ocenil vystižnými slovy již genius proletářské 
revoluce s. V.I.Lenin, když jej nazval "latinou proletariátu”. Právě dnes, v době stále stupňovaného 
třídního boje, je esperanto v v rukou proletariátu účinným prostředkem k vyplnění Marxoya hesla: 
"Proletáři všech zemí, spojte se!" - Pohotovost a akceschopnost pokrokových organisací po celém 
světě umožňuje rychlé spojení a dorozumění mírových sil kterýchkoliv zemí v aktivním mírovém 
hnutí.

Esperanto je solí v očích fašistických režimů, které v něm vidí nebezpečí pro své špinavé 
protilidové intriky. Z tohoto důvodu zakázal Hitler po uchvácení moci vedle komunistické strany 
také  Esperanto.  Rovněž  tak  Musoliny  v  Itálii.  Ale  žádný  teror  a  persekuce  nemohou  udusit 
spravedlivou věc. Po porážce fašistických mocností ve druhé světové válce zůstaly zde ještě reakční 
síly, representované americkými imperialisty, toužící po novem krveprolití a světovládě jen proto, 
aby se zvýšily objemy měšců v tresorech zbrojařských magnátů, ale i lid v kapitalistických zemích 
si již uvědomuje, kde vězí kořeny zla a staví se rozhodně na odpor všem těmto militaristickým 
pokusům o světový rozvrat.

Nepřátelé  Esperanta  se  snaží  dokázat,  že  Esperanto  nemůže  vykonávat  služby  nové 
společnosti a své poslání, ke kterému bylo vytvořeno, t.j. k dorozumění mezi národy, dokud je zde 
starý kapitalistický vykořisťovatelaký systém této řeči zneužívají ve svůj prospěch. Toto tvrzení je 
však  zcela  liché,  neboť  zneužívat  mohou nepřátelé  pokroku a  mírového budování  i  jiný  jazyk 
národní. Což snad protistátní banda Slánského používala ke svým záškodnickým činům Esperanta? 
Další  námitka  se  strany nepříznivců  esperantské  myšlenky je,  že  ještě  nepřišla  doba  vhodná k 
rozšiřování umělého jazyka. Na tuto námitku odpovídá soudruh Lenin, který říká, že každá nová 
věc se rodí v lůně staré. Proč tedy nevyužít jazyka prakticky vyzkoušeného a osvědčeného, který již 
řadu let prokazuje platné služby lidské společnosti a jehož existenci předpověděl ve svých spisech 
učitel národů Jan Amos Komenský.

Esperanto propaguje v zahraničí, zvláště pak v zemích západu, prostřednictvím dopisování 
myšlenky tvůrců marx-leninského učení,  propaguje  nový a  jedině  spravedlivý  socialistický  řád. 
Informuje o naší cestě k socialismu, o naší mírové výstavbě. Význam a užitek Esperanta na tomto 
poli působnosti zhodnotil nezapomenutelný předseda rady ministrů bulharské lidové demokratické 
republiky,  soudruh J. Dimitrov v projevu k bulharským esperantistům: "Musíte i  dále pracovat. 
Především napište a vydejte brožuru o novém, demokratickém Bulharsku, o jeho duchu a o jeho 
úspěších, dosáhnutých na poli hospodářské, kulturní i společenské znovuvýstavby. Jste neutrální 
organisace, vaše styky jsou cenné a musíte jich dobře využít." Esperantisté se bez výhrad hlásí k 
mohutnému nástupu tábora  demokracie  a  socialismu a  svou činností  dokazují  kladný poměr  k 
ušlechtilým snahám lidstva po udržení, míru. Zaslouží si proto Esperanto více pozornosti vlastních 
dělnických  řad,  pro  které  je  určeno.  Rozšiřovat  řady  esperantistů  znamená  rozšiřovat  řady 
uvědomělých obránců míru!                                                                                                         Kudla



Al regionaj perantoj.

Regionajn perantojn mi petas, ke ili estu pli agemaj en ilia funkcio, ke ili senĉese ataku siajn 
lokajn grupojn, kontrolu ilian agadon, iliajn kunvenojn, konsilu al ili en ilia laboro kaj informu siajn 
grupojn per la maŝinskribitaj mallongaj organizaj cirkuleroj, kie ili raportos pri la agado de unuopaj 
grupoj en sia regiono, pri la stato de la konkurso – t.s. Kia grupo el la regiono estas la plej bona kaj 
male.  Tiun  ĉi  cirkuleron  -  unu kopion  sendadu  ĉiam al  la  Centrejo.  Tlel  ni  havos  pli  detalajn 
raportojn el la unuopaj grupetoj kaj povas poste ankoraŭ pli bone konkludi pri la esp. agado en 
tutŝtata mezurilo. Ĉefe klopodu ĉiam, ke la destinitaj terminoj estu senkondiĉe ĝustatempaj.

Atentigo al la esp. grupoj !!!

Mi atentigas ĉiujn esp. Grupojn, ke estas absolute necesa, ke ili sendadu ĉiujn tradukojn de 
kantoj, poemoj, teatraĵoj ktp., kiuj devas esti por kiu ajn celo multobligitaj - al la Centrejo, kiu 
transdonos ilin al la kontrolo al s-ano Kyselý, kiu zorgas pri la lingva flanko de ĉiuj verkaĵoj.

Ni ne volas preni la fervorecon al la esperantistoj, kiuj volas verki, sed male ni rekompencos 
la grupon de kies la verkinto estos per specialaj poentoj. Kondiĉo estas,  ĉiu verko estu sendita al 
kontrolo.

G r a v a  a n o n c o !    — Ne forgesu!!!

La grupoj, kiuj ankoraŭ ne sendis nomaron de siaj aktivaj membroj, faru tiel tuj! Alie vi ne 
apartenus al organiso de esp. junularo.

Faru ĝin en tri kopioj . Unu restos por via kontrolo, duan sendu al via regiona delegito, kiu 
nepre bezonas  ĝin por bona evidenteco kaj por la preciza poentado kaj la trian kopion sendu al 
Centrejo, kiu bezonas ĝin por fari ordigan kartotekon de membroj de tutŝtata aktiva esp. Junularo. 
Ankaŭ notu la konsiston /nomaron/ de via grupa komitato.  Ĉiun  ŝanĝon en tiu nomaro tuj al ni 
raportu! 

Jen la desegnaĵo, en kiu vi sendu la nomaron (Laŭ tio vi ĝin faru)

nomo adreso naskita membro kateg. Notoj
de jaro ling. scio Kiam submetis sian 

al ekzameno kaj kiu 
grupo lin ekzamenis

 Kunveno de   ĉ  iuj grupaj delegitoj en Lanškroun  

La 12-13-an de dec. Okazos en Lanškroun kunveno de ĉiuj lokaj delegitoj por pritrakti kiel 
pruviĝis la nova organizo kaj kiaj estas la novaj spertoj el ĝi. La kunveno estos kunvokiau je la 9-a 
horo antaŭtagmeze la 13-n de decembro. Antaŭ ĉi tiu kunveno kuniros ankoraŭ regionaj delegitoj 
/sabate vespere/,  kie ili povos tuŝi pli bone ĉiujn aferojn, kiuj estas antaŭ ni metitaj. Ĉiuj reg. Del. 
preparu por tiu ĉi kunveno materialon por konkreta diskutado. Estas necese pli bone konkretigi la 
postulojn por la konkurso postulitaj. --La 12—an de dec. komencas ankaŭ la Esp. seminario laŭ la 
programo kiun vi ricevis el Lanškroun.

Tial la 12-13.XII ĉiuj lokaj del. kaj ceteraj interesuloj je la revido en Lanškroun.



Ke zvýšení činnosti všech našich junular bylo na pracovní schůzi dne 15. VIII.53 přijato 
bodování skupin.

Jelikož jsme z technických důvodů nemohli napsat do oběžníku systém bodování již dříve, 
činíme tak teprve dnes.

Vycházelo se ze skutečnosti, že činnost junular není dostačující, jak po stránce jazykové tak 
i  propagační.  A když  některá  junulara  vykazovala  činnost  velmi  úspěšnou,  zůstaly  většinou 
dosažené úspěchy a cesta k nim v místě skupiny, takže nemohly zvýšit ani nadšení ani sebedůvěru 
skupin  ostatních.  Proto  bylo  rozhodnuto,  že  bodování  bude  obrazem  činnosti  celého  našeho 
mládežnického hnutí. 

Po zavedení bodování se též značně zlepší úroveň našich celostátních schůzí. Velkou část 
takových  konferencí  totiž  strávila  hlášení  o  činnosti  jednotlivých  skupin.  Protože  po  hlášeních 
zbývalo už jen málo času, nebylo proto téměř nikdy dosaženo řádného konkrétního výsledku, či 
spíše plánu další činnosti.

Nyní, když uvádíme v život bodovací systém, předpokládáme, že toto na našich schůzích 
odpadne.  Veškerá  hlášená  činnost  bude  zaznamenávána  do  tabulky  a  skupiny  budou  s  ní 
seznamovány oběžníkem.

Napříště bude stačit jen tabulka a bude bez jakéhokoliv uvažování a debaty rozhodnuto o 
nejlepší skupině.

Je proto nutné, aby všechna junulara, která doposud o bodování nevěděla, jej ihned zavedla, 
abychom mohli úspěšně pokračovat v naší práci.

Nyní k vlastní soutěži a bodování. -— Zapojení se do soutěže je povinnosti každého junulara 
z Čech a Moravy. Esp. skupiny ze Slovenska budou mezi námi vřele vítány. Junularo, které se chce 
zapojit do soutěže, musí být skupina nejméně 5 lidí, kteří mají zájem a nadšení pracovat pro Esp-o. 
Delegáti  skupin  /lokaj  del./  jsou  povinni  posílat  do  7.  každého  měsíce  hlášení  činnosti  svému 
krajskému delegátu /reg.del./ za uplynulý měsíc. Jsou povinni podávat hlášení i negativní. Reg. del. 
pak podle došlých hlášení oboduje skupiny, a bodování s hlášením za celý kraj zašle do Opavy.

Směrnice  k  bodování  :  1.  /  Docházka:  Za  průměrnou  docházku  50% /za  měsíc/  obdrží 
skupina 10 bodů. Za každých 5% nad 50% dostane 2 body, za každých 50% dolů ztrácí 1 bod / z 
10/: Na př. při 55% je 12 bodů, při 45% je 9 bodů, při 40% je 8 bodů.

Při tom je nutné, aby krajský delegát měl nejen přehled o docházce skupin, ale i možnost 
tuto docházku námatkově kontrolovat. Proto každá skupina musí mít denník docházky, kde bude 
zanesena účast případně i program schůze /není-li veden zvlášť/. Za bodované členy Junulara se pak 
považují jenom ti, kteří mají klasifikační zkoušku A-D.

2./ Kursy: a/ do 20 přihlášených: Dokončí-li kurs 50% přihlášených, získává skupina 20 
bodů, za každých 5% nad, získává 4 body, za 5% pod, ztrácí 2 body /odpočítávají se z 20/. b/ kursy 



nad 20 zájemců: Za 50%-ní dokončení je 30 b, za každých 5% navíc je 6 bodů, a za každých 5% 
dolů se ztrácí 3 body /ze 30/. Toto bodování se týká jen kursů konaných mimo skupinu či schůzku. 
Kursy, jež jsou části schůzky se nehodují.

Oba kursy však končí klasifikační zkouškou. Změní-li při tom člen junulara klasifikaci z 
nižší kat. na vyšší, nebo získá-li nový člen zkoušku A /stává se zároveň členem junulara/, získává 
junularo 10 b.

3./ Body za mimořádnou činnost obdrží skulina, která projeví svou iniciativu mimořádným 
činem /uspořádáním výstavy, zvláštního školení a pod./ Obodování a odůvodnění pošle pak re. del. 
do Opavy.

4.  Hlášení:  Zašle-li  jej  skupina do 7.  každého měsíce /platí  datum. pošt.  razítka/  obdrží 
junularo 5 bodů, za každý den zpoždění ztrácí bod /nikoliv však z 5, ale z již dosaženého počtu 
bodů/

Soutěžní úkoly junular. - l. Na každé čtvrtletí vypracovat plán činnosti. 2. Do každého 7. v 
měsíci vypracovat hlášení krajskému delegátu, v kterém mimo jiné musí být uvedeno: jak a kdy 
vyla zavedena nová organisace? Průměrná docházka za měsíc. Kde, kdy byly zahájeny kursy, kolik 
se do kursu přihlásilo a kolik se zkouškou ukončilo kurs v kat.  A. vedoucí kursů, jeho metody. 
Změny a přestupy z kat. nižší do vyšší. Přesný počet klasifikovaných členů a mimořádnou činnost.

3.  Každá  skupina  si  sestaví  vlastní  bodovací  tabulku  pro  vlastní  potřebu,  kde  budou 
bodováni jednotliví členové.

V dalším  propra  mu  zmíněné  schůze  bylo  usneseno,  že  se  mají  konat  krajské  porady 
odborů  /  např.  učitelů,  kult.  pracovníků  a  p./  Tyto  porady  mají  zlepšit  práci  vyměňováním 
zkušeností. V Opavě se již konala takováto krajská schůze 1.XI.53.

Vyzýváme junulura a reg. Del., aby se těchto směrnic opravdu prakticky použilo. Provádění 
všech těchto nanesených usnesení je pro nejbližší dobu naším prvořadým úkolem. 

Fr-aĉo
Vl. Kočvara

Okazis en XIVa jarcento.

Oni  skribis  someron de la  jaro 1366. Karolo la IVa, germana 
imperiestro kaj reĝo bohema loĝis tiutempe laŭ sia kutimo en kastelo 
Karlštejn. Ĉiutage vizitis lin nobeloj, kavaliroj, maljunaj scienculoj, kiuj 
vizitadis la reĝon ĉiujare, por ke ili amuzu kaj instruu lin pri sciencaj, 
mondaj mirakloj kaj misteraj sekretoj de la vivo.

Iutage  alvenis  kastelon  nekonata  homo,  eble  iu  kavaliro,  ĉar 
malgraŭ sia stranga vestaĵo li aspektis sufiĉe nobele. Lia vestaĵo estis nekutima. Anstataŭ kavalira 
kostumo li estis vestita per nigra vesto, nigra pantalono, kiu malsupre ne estis kaŝita sub delikataj 
ŝtrumpoj, sed kiu flirtis tute libere. Eĉ liaj  ŝuoj estis strangaj. Ili estis ankaŭ nigraj, la formo estis 
nekutima,. Krom tio ili ne estis mankudritaj. Ankaŭ la  ĉemizo estis nekutina. Anstataŭ ŝnureto li 
havis malmolan kolumon kaj antaŭa parto de la  ĉemizo estis kunigita per butonoj. Sur brusto li 
havis insignon -  verdan steleton kun blanka litero E en centro.

Kiam li aperis sur kastela korto, la homoj  ĉirkaŭstarigis lin kaj volis lin, parolantan per iu 
stranga,  ĝis nun nenie aŭdita  ĉeĥa lingvo,  aresti kaj pli poste kiel sorĉiston brulmortigi. Karolo la 
Iva staris ĉe la fenestro kaj rigardis korton. Kiam li vidis ekstremulon, li ordonis alkonduki lin tuj.

Kiam du soldatoj  alkondukis  la  interesan homon,  la  reĝo demandis  lin.  De kie  li  estas. 
"Nekredebla aferoj; kiel vi povas esti ĉeĥo, se vi parolas ĉeĥe malbone, kaj se vi estas tiel strange 
vestita?" ''Ho, via moŝto", respondis nekonatulo,"mi vere estas ĉeĥo, sed mi vivis en XXa jarcento. 
Hieraŭ mi trinkis iom da vino kaj kiam mi vekiĝis, mi nekompreneble aperis antaŭ via kastelo. Kun 
teruro mi ekkonis post kelkaj aventuroj, ke mi vivas en XIVa jarcento kaj la fato starigis min antaŭ 
vian moŝton." - La reĝo tute ne miris. Poste li demandis malfeliĉulon pri historio de la ĉeĥa nacio. 



La homo respondis, kion li sciis kaj la reĝo estis trista, kiam li aŭdis pri la jaroj, kiam ĉeĥa nacio 
vivis sub la submeto de gemanaj Habsburkoj kaj lia vizaĝo hele ekridetis, kiam li aŭdis pri husidoj, 
pri ĉeĥoslovaka respubliko.

"Subite li demandis:" Kaj kion signifas tiu stranga bildeto sur via vesto?" "Ho, tio signifas 
Esperanton," respondis la homo el XXa jarcento kaj tuj komencis klarigi al Karolo la IVa ideon de 
internacia lingvo. Al imperiestro la ideo tre plaĉis kaj tuj li deziris lerni Esperanton. Nekonatulo 
konsentis kaj komencis ekspliki gramatikon. Li komencis per a bo co. La reĝo lernis kaj lernis, sed 
kiam la homo instruis lin literon ĝ, komencis malfacilaĵoj. La reĝo ne estis kapabla eldiri ĝin. Gĵ, dj 
kaj simile li provis prononci ĝin, sed neniam bone. La instruanto ŝvitis, sed nenio helpis. Karolo la 
IVa komencis jam nubiĝi kaj nia hgroo ektimis. Liaj manoj tremis, subite alproksimiĝis la hundo de 
la reĝo, kiu montrinte siajn dentojn, subite saltis malfeliĉulon. Terura momento! Dentoj de la hundo 
ĉe vizago ....... kaj tiumomente mi vekiĝis, ŝvitita kaj timita pro sorto de tiu malfeliĉa esperantisto.

Ĉio estis nur sonĝo.

šk

Ankoraŭ kelkajn rompitaĵojn el Esperanto tendaro ĉe Hradec,

El la tendaro de Esperanta junularo.

........  Ni sidas  kaj  kuŝas  sur  herbo ne malproksime de la  tendara rondo. La naturo  ĉi  tie  estas 
silentema,  la  susurado de  iom fora  rivero  ne  estas  aŭdebla.  La  herbejo  estas  ne  nur  komforta 
ripozejo, sed ankaŭ provizora natura lernejo. Nia samideana rondo ne estas formita geometrie, ĉar 
ne  ĉiu same ŝatas varman sunbrilon kaj tikladon de ties radioj. Iu preferas ombron de arbaro, kiu 
estas en tuja proksimeco. Malgraŭ ĉio ni forpelas dormemon kaj revemon kaj ni aŭskultas vortojn 
de parolanto. Li mencias siajn spertojn el sia agadloko, li montras sukcesojn kaj ankaŭ mankojn de 
rondeto, kles laboron li partoprenas. Kiamaniere forigi la mankojn? Ne unuopuloj sed ĉiuj diskutas 
kaj penas trovi la plej  bonan solvon....  Ni forgesas, ke ni  estas sub ardaj sunradioj,  ni  forgesas 
agrablan akvon de rivero, ni ne aŭdas vokadon de kuireja roto al preparita lunĉo. Ni traktas gravajn 
aferojn, ni malkaŝas proprajn opiniojn..... ni ekkomprenis taskon de la tendaro. 

Ne parolas sole instruktoro, parolas kaj instruas ĉiuj. Same ĉiuj lernas.
- - - - - - - - -

"Junularo"  ek  al  venk'!  Ek  al  venk'!  -  krias  tendaranoj  amasigintaj  ĉe  volejbalejo,  kio 
vetludas  nia  verda  teamo kun  gastoj  el  Svinov,  kies  feria  restadejo  estas  proksime.  Spite  ĉiuj 
kuraĝigaj krioj ni, knabaĉoj, malvenkis. Sed ni povas fieri almenaŭ per nia tenera sekso, per niaj 
bravaj volejbalistinoj, kiuj venkis sendanĝere kaj hontigis iomete favoratajn samideanojn......
- - - - - - - - -
......Ni spertis ne nur la akvon agrablan, sed ankaŭ malagrablan. Ho, tiuj pluvegaĉoj unuasemajnaj! 
Fi! Sed tiamaj indiĝenaj insultoj elvaporiĝis kaj nun ni rememoras ankaŭ la gut-tamburadon kun 
gaja mieno en vizaĝo ......
.......Karuloj! La ĉefkuiristino gloriĝis. Kaj tio signifas multon, ĉar estas vere malfacile en tendaro 
kontentigi tiom da junaj ĉiam malsataj manĝeguloj. Oni eĉ meditis pri ia "Merit-Medalo de Verda 



Knedilo”, sed fine sinceraj gratulaj vortoj anstataŭis ĉi formalismon.......
.....Pri mistera "Arbar-Timiganto” mi ne skribas,  ĉar li restis neekkonita kaj mi timas sekvojn de 
eventuala kritiko. Kaj "Verda Fantomo"? Ĝi ja estis prezentita per du fantom-inoj, kiuj nokte vagis 
ĉirkaŭ tendoj kiel ombraj pigoj.- Bedaŭrinda trupo detektiva; kompatindaj suspektitoj... 
......Nepre pro nia nokta invado al  Vikštejn falis  tiea  glora nobel-gento.  Nur kelkaj  defendantoj 
saviĝis el la ruinoj de kastelo kaj ili ĉiuj fariĝis entuziasmaj esperantistoj, ĉar nia ideo liberigis ilin 
el sonĝo de feŭdalismo.....
......Nivelo de la kursanoj estis kontentiga. Rezulto de severaj ekzamenoj pruvas tion. La tendaro 
estis granda kaj utilega entrepreno nepre imitinda. --Al organisintoj ni transdonu centoblan dankon 
kaj voku trifoje Gloron! Gloron! Gloron!                                                                            Via AGLO.

Raporto pri la tut  ŝ  tata junulara movado  .

Trarigardon de la konkurso de esp. grupoj ni ĉiam publikos unufoje dum la kvaronjaro, se ne 
estos alie fiksite. Nuntempe estas ankoraŭ neeble montri la superrigardon kiel la grupoj laboras, ĉar 
la plimulto da ili tute ankoraŭ ne sendis iajn raportojn. Kaj raportoj, kiujn ni ricevis, ne enhavas 
plejparte tion, kion ni al la konkurso bezonas.

Mi ĝojas, ke venonte ĉio pliboniĝos. - Kiel nia konkursa tabelo aspektas, tion vi povas vidi 
el la sube farita desegnaĵo.

La  rubriko  "vizitado  de  kunvenoj  estas  destinita  por  kvaronjaron,  kie  estas  ĉiu  monato 
skribita aparte. "Kursojn" oni konprenu laŭ la nombra de partaprenantoj. Kategorio en kiu estas pli 
ol 20 kaj malpli ol 20. En la rubriko "klasifikado" estos poentoj gajnitaj el la transiroj en pli altan 
kategorion. En la "raportoj" estos poentoj por ĉiu unuopa monato en la kvaronjaro. "Plano" poentoj 
por  la  sendita  plano por  unu kvaronjaro.  "Specialaj  poentoj" -  poentoj  por  speciala  agado,  por 
diversaj verkaĵoj, kalkulite kiom da poentoj estis akirita en unuopaj monatoj.

Mi raportas almenaŭ nomojn de tiuj grupoj, kiuj sendis la raportojn: — Raportoj: Opava, 
Ostrava, Třebíč, Pardubice, Kroměříž, Svitavy, Duchcov, Most, Praha. -- Plano: Ostrava, Olomouc, 
Třebíč, Brno.

Laŭ la senditaj raportoj  ŝajnas ke pri la unua loko en nia konkurso batalas nun Třebíč kun 
Ostrava.

Jen la konkursa tabelo: 

Skupina Docházka kursy klasifi
kace

hlášení plán Prémiové 
body

Za 
čtvrt
letí

Celekm 
bodů

pořa
dí

1   2   3 1       2 1    2    3 1      2     3

Ĉar amasiĝis al  ni  multe da organiza kaj alia materialo por nia cirkulero, ni ne aldonas jam la 
promesitan “Konkurspaĝon". Venonte ĝi denove aperos. Ni ĝojas, ke multaj apartenos la solvadon 
de tiu ĉi paĝo. La respondojn el pasinta konkurso ni publikos venonte. Plej bone respondis la lastan 
konkurson s-ano Pytloun.

Atentigo. Ni petas ĉiujn pri la pardono, ke la lasta cirkulero estis tre malbone legebla.  Ĉio okazis 
pro la teknikaj  kaŭzoj.  Multobligilo ne estis  en ordo.  Ni esperas ke tiu  ĉi  cirkulero estos je la 
teknika flanko iom pli bona. Por via pardono ni dankas                                                   Via "Tagiĝo"


