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VENKO DE LA SOCIALISMO 
EN ĈEĤOSLOVAKIO

En la pasin ta  jaro  estis  sukcese finita la 
dua kvinjara  plano de disvastigo de nacia 
ekonomio. Nia laborema popolo pe r  sia ofe- 
rem a laboro plenumigis ĉiujn p lan i ta jn  ta s -  
kojn  kaj per tio oni f inkonstru is  la m a te -  
ria la jn  fundam ento jn  de la socialismo. La 
Ĉeĥoslovaka socialisma respubliko (ĈSSR) 
apartenas  al ŝ ta to j  kun la plej a lta  vivni- 
velo. ĈSSR es tas  mem bro de la mondsocia- 
lisma sistemo. Sub gvido de la regis taro  
kaj de kom unis ta  partio  la ĉefioslovaka po- 
polo an taŭ m arŝas  kuraĝe al novaj sukce- 
soj de la t r ia  kvinjara  plano de nacia eko- 
nomio. Feliĉa. kaj sukcesplena es tas  la vivo 
en ĈSSR. —ek

AL ESPERANTISTOJ EN JIHLAVA.
Ni prezentas  nin al vi pe r  eldonado de 

„AGADO“. Sur paĝoj de nia e ta  informilo 
ni in tencas informi vin pri nia  aktiveco kaj 
laboro en Esperan t is ta  rondeto  ĉe MestOB. 
Nia informilo celas funkcii kiel ligilo inter 
E spe ran t is ta  rondeto  kaj E sperant is to j,  
kiuj ne eblas ial a jn  vizitadi n iajn  kunve- 
nojn. Malgraŭ tio ni esperas, ke vi baldaŭ 
vizitos nin.

E speran t is ta  rondeto  ĉe MestOB-Jihlava.

KANTO DE L ’ LABORO 
(Pisen prace)

Eksonu kan t '  pri 1’ nobla fo r t ’ 
Ligita jam  al homa s o r t ’
Dum li sen homa m or’;
Kaj ĉio, kion havas Ii 
Kreiĝis el la lig’ kun ŝi 
(Glor’ al Labor’!)
Kaj kiam t r a  1’ a rbus ta  b a r ’
Kaj t r a  1’ timinda p raa rb a r’
Li ram pis  kun an g o r’,
Armilon donis por defend'
Labor’ al duonbesta g en t’
(Glor’ al Labor’!)
Por gajni par.on per  sem ad’
Li finis vivon de 1’ no m ad ’ 
Pafarkon je t is  for,
Plugilon kreis  en konkord’,
Li pe r  labor’ — ĉi k rea  f o r t ’ 
(G lor’ al Labor’!)
Kaj dum malhela mezepok’
De Galilei sonis vok’;
La m ond’ moviĝas for!
Ni voku: movas sin la m o n d ’
N ur pei’ Labor’ — la vivofont’ 
(Glor’ al Labor’!)
J. J. Zapf. Trad. B. Klati!

„ESPERANTO EN AZIO“
Hodiaŭ, pli ol iam ajn, ne nur t ransporto  

de varo kaj rapida vojaĝo es ta s  grava, sed 
estas  esenca la kontakto  in te r  la homoj de 
diversaj ku l tu ra j  medioj,  ilia reciproka in-

te rkom preniĝado kaj reciproka diskonigado 
de ap a r ta j  ku ltu ra j  havajoj. En antikvaj 
tempoj la lingva problemo, eĉ se ĝi ekzis- 
tis, ne es t is  t r e  akuta. La in terŝanĝo  de va-
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roj ne bezonis m ul ta jn  vorto jn  kaj tiuj, 
kiuj havis la mision transdoni iun kulturan 
havajon, vojaĝis tiel malrapide, ke ili povis 
lerni la lingvon de la popolo, en kiu ili 
agadis.

Hodiaŭ la interkom preniĝo estas  esenca. 
Por povi komunikigi la ali landanojn, mul- 
ta j homoj klopodas k a j  eĉ sukcesas lerni 
du, tr i  aŭ kvar lingvojn. Aziano, kiu venas 
al Eŭropo kun la kono de du aŭ tr i ĉefling- 
voj, povas esperi esti  kom prena ta  de kelkaj 
kleruloj ĉiuloke. Sed k iajn  espero jn  havas 
eŭropano aŭ aziano vojaĝanta  tra  Azio? Kiu 
en trep renos  la taskon lerni du aŭ tr i  aziajn 
lingvojn kaj se iu tion farus, k iu jn  li elek- 
tus  lingvojn? En Azio estas  paro la ta j  plu- 
raj miloj da Iingvoj kaj dialektoj, el kiuj 
m ultaj ankoraŭ es ta s  nek pris tud i ta j ,  nek 
klasigitaj. Estas konata  la fakto, ke en Hin- 
dujo oni parolas ĉirkaŭ 60 lingvojn, en Ĉi- 
nujo ĉ. 80 kaj en Birmo 120 ne kalkulante

ESPERANTO -  EKZAMENOJ EN 
VIETNAMIO.

En la pasin ta  ja ro  organizis Vietnamia 
Pacdefedenda Asocio de Esperanto  - ekza- 
menojn  por komencantoj (kursanoj kaj 
m em le rn in to j). Sukcesis en la unugrada ek- 
zameno 30 el 38 kaj en la duagrada  ekza- 
meno 14 el 18 kandidatoj. La asocio orga- 
nizis ĉe la Esperanto-Klubo de Hanoi sole- 
nan rekontiĝon por disdom al la sukcesin- 
toj la a te s to jn  pri lernado kaj la a te s to jn  
pri kapableco, krom e prem iojn al la plej 
bone sukcesin to j .  Ĉeestis i. a. s-ano  Nguyen 
- Van Kinh, ambasadoro de Vietnamio en 
Moskvo. R eprezentantoj de la novaj adep- 
toj esprimis en Esperanto  sian kredon je  
la radia eston teco  de nia lingvo kaj sian 
volon labori per Esperan to  por paco kaj 
interpopola amikeco.

Vietnamaj geesperantis to j sendis donace 
tr i sonbendojn al sovetaj gesamideanoj en 
Moskvo, Rostov kaj Erevan. La sonbendoj 
enhavis salutojn, rapor te to jn ,  poem etojn  kaj 
v ietnam ajn  kan to jn  en nacia lingvo kaj en 
Esperanto. EI Heroldo

DANA MINISTRO RADIOPRELEGIS PRI 
ESPERANTO.

La 30-an de sep tem bro  1960 prelegis la 
dana m in is tro  pri in ternaj aferoj, s - ro  So- 
ren Olesen, en la Dana Radio danlingve pri 
Esperanto. La ti tolo de la prelego est is :  
„Esperanto — la solvo de la interpopola 
Iingvoproblemo." E1 Heroldo

la d iversa jn  dialektojn. Same estas  konate, 
ke en Cinujo ĉ. 30 milionoj da homoj kom- 
prenas la pekingan, ke en Hindujo almenaŭ 
tr iono de loĝantoj kom prenas hinde kaj en 
Birmo adoptis unu el siaj lingvoj kiel ofi- 
ciala. En la aziaj landoj, kiuj, an taŭe  estis  
kolonioj aŭ e s tas  sub influo de in nacio 
politika aŭ k u ltu ra  — tie tiu  eŭropa lingvo 
estas  in s tru a ta  a lmenauŭ en la mezlernejoj 
kaj la un ivers i ta ta  ins truado plej ofte oka- 
zas en tiu lingvo. K ontraŭe  la ĝenera la  ten -  
dencc es tas  en la mondo, ke la e lementa 
instruado okazu en la gepatra  lingvo de in- 
fanoj. Estas  evidente, ke en tia j cirkon- 
stancoj la hindaj kleruloj pasigas grandan 
parton de sia disponebla tempo por lernado 
de pluraj malfacilaj lingvoj. Fariĝas fakto, 
ke komuna lingvo ne es tas  ia  lukso, sed u r -  
ĝema bezono.

Laŭ la artikolo de Tibor Sekelj el Espe- 
ranto  revuo prilaboris Dr Kopeĉkova.

JULIE SUPICHOVA 77-JARA 
Meritplena senlaca ĉeĥa propagandistino 

S-ino Julie Ŝupichova, pensiita  faka ins tru -  
is tino en Praha, Honora Membro de U.E.A., 
ĝisvivas la 27. 1. 1961 77 jaro jn . Jam de la 
1907 ŝi senlace laboris por e sp e ran t is ta  mo- 
vado, skr iban te  artikolojn, verkan te  lerni- 
lojn p re legante  kaj in s t ru an te  Esperanton. 
Pro daŭra malsano ŝi jam  ne povas publike 
labori. Honoro al ŝia laboro. — ek

PRELEGO DE S-ANO HESAPĈIEV 
EN LERNEJO

Kun konsento  de k-do Kubeŝ, direktoro 
de la mezlernejo  en Smichov, Vltavska s t ra -  
to, okazis la 3 -an  de novembro 1960 prele- 
go de s-ano  Hesapĉiev el Scfio, sub ti tolo 
..Bulgario “  lando de rozoj“. La prelegon 
partoprenis  gelernatoj de 7-a j  klasoj,  kiuj 
nun ja re  lernos, dum geografiaj horoj, pri 
Bulgario, kaj sam tem pe anoj de E speran to-  
Rondeto ĉe la menciita  lernejo, por kiuj 
estis  tiu ĉi prelego bona okazo aŭdi Espe- 
ran ton  kiel vivan, belsonan lingvon. Ĉiuj 
finaŭskultis  la tu tan  prelegon kun  in tereso  
kaj ili ĉiam rem em oras ĝin. La prelego es-  
tis bona propagando de la amika lando, kaj 
rezultiĝis, ke pluaj gelernantoj aliĝis al 
la Esperanto-Rondeto, kiun gvidas ins tru is-  
tino s-ino Milena Ŝkodova. Ŝi ankaŭ la tu tan  
prelegon trad u k is  en ĉeĥan lingvon.

M. Skodova



ĈU VI SCIAS KE . . . P e tr  Bezruĉ

en Jihlava elkreskos nova m oderna  urbo- 
kvartalo ? Gi estas  si tuenda proksime de 
stacidomo ĉe la strato 'j Havliĉkova kaj Kol- 
larova. En tiu  spaco estos konstru ita j  m ul- 
ta j  loĝdomoj 4- kaj 6-e taĝaj,  in te r  kiuj oni 
aranĝos parkan  medion. En ĝia cen tro  es-  
tos vendejoj kaj speciala domo de servajo j 
por loĝantaro. ln lanoj ricevos novajn infan- 
vartenojn, an taŭ le rne jon  kaj ok jaran  mez- 
lernejon. Ĉe la ŝoseo al Praha trovos vetu- 
ran to j eĉ lokaj civitanoj kom fortan  re s to -  
racion. Gastoj, kiuj a lveturos t ra jn e ,  povos 
tranokti  en m oderna  a lta  hotelo rek te  an- 
taŭ  la stacidomo.

Ĉiuj k onst rua ĵo j  estos bone a ranĝita j  kaj 
ekipitaj pe r  ĉio, kio estas  bezona por higi- 
ena kaj k u ltu ra  vivo. La loĝejoj havos kom- 
p letajn  aparten a ĵo jn  kun malvarma kaj var- 
ma akvoj, gason kaj centra lhej tadon . En pli 
a lta j domoj estos insta l i ta j  liftoj. Lavadon 
de tolaĵoj prizorgos m em stara j  lavejoj, s i tu- 
an ta j  en cen tro j  de blokoj. Tie estas  fiksi- 
ta j  ankaŭ lokoj por garaĝoj, sed cer te  ple- 
zurigos posedanto jn  de aŭtomobiloj,  ke oni 
in tencas konstru i  ĉe rando de nova kvartalo  
centralan  garaĝdomegon.

Ni antaŭĝoju, ke jam  dum la ja ro  1961 
estos komencita  la unua etapo de k o n s t ru -  
ado kaj ke post  kelkaj ja ro j  jam  vivos mi- 
loj da feliĉaj Jihlavanoj el la plej bela kvar-  
talo de la urbo. Certe , ke tiuj 905 novaj lo- 
ĝejoj videble helpos solvi problemon de Io- 
ĝado en Jihlava, kiu estas  ĝis nun tre  p re -  
ma. Inĝ. Jan Kalny
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POPOLKANTO

(Lidova pisen: Nestiskaj mi ŝohaj ruĉku!)

Ĉesu premi la m aneton al mi knabo vi, 
vian ĝemon, vian peton, ne kom prenas mi. 
Ne koleru, se vi vidas, kiel mi sen fin’ 
ĝoje kantas ,  ga je  ridas, mi ja  amas vin.

Amon havas mi al paĉjo, panjo, famili’, 
amon eĉ al amikinoj, gaja kompani', 
amon eĉ al homoj ĉiuj bonaj,  eĉ al vi, 
kion vi plu volas, ĝoĵu, kiel ĝojas mi.

Mi ne scias, kion volas mi, se ĉiam nu r  
pri fidela am ’ parolas vi kaj pri plezur'.
Mi centfo je  diris vere jam  pri mia ŝ a t ’ 
donus mi por vi ofere, kiel por la f r a t ’.

MARYĈKA MAGDON

Hejmen foriris el Ostrava Magdon, 
halt is  vespere en Bartov-brandejo, 
falis en foson kun kapo rompita.
Ploris filino lin, Maryĉka Magdon.

Falis renverse  vagono kun karbo. 
Mortis sub ŝarĝo vidvino de Magdon. 
Orfoj kvin ploris en Hamry Malnova, 
orfo plej aĝa ŝi, Maryĉka Magdon.

Kiu nun zorgos, satigos nun  ilin?
Ĉu vi patr ino  por ili fariĝos?
Pensas vi koron ke havas riĉulo, 
kiel ĝin vi havas, Maryĉka Magdon?

Estas  sen fino a rbaroj de’ I grafo.
Liaj minejo j mortig is  la patron, 
lignon kolekti ĉu orfoj nun ra j tas ,  
kion do diras vi Maryĉka Magdon?

Maryĉka, fros tas  kaj m ankas manĝajo 
En la a rbaroj da ligno sufiĉe . . .
Estro  M archfelder vin vidis forpreni,  
ĉu li s i lentu  ĝin, Maryĉka Magdon?

Kian do trovis vi al vi fianĉon?
Ĉapo knn plumoj, su r  ŝu ltro  pafilo, 
frunto  severa, al Frydek  li marŝas,  
iros vi kune nun, Maryĉka Magdon?

Kia knabino fianĉa vi es ta s?
Kapo klinita, okuloj kaŝitaj,
larmojn  am ara jn  kaj v arm ajn  vi ploras,
kio ĉagrenas vin, Maryĉka Magdon?

Tie en Frydek sinjoroj, fraŭlinoj 
moke vin vokas pe r  vortoj malicaj, 
vidos vin ankaŭ la es t ro  Marchfelder. 
Kiel vi sen tas  vin, Maryĉka Magdon?

Restis birdidoj en ĉambro malvarma, 
kiu nun zorgos, satigos nun il in?
Homojn m alriĉa jn  ne zorgas sinjoro.
Kio en via ko r’, Maryĉka Magdon?

Maryĉka, k ru ta  rokaro ĉe 1’ vojo, 
muĝas m alsupre  kaj kuras  al Frydek 
ŝaŭma, sovaĝa r iv e r ’ Ostravice.
Ĉu vi ĝin aŭdas, knabino m ontara?

Salto al flanko, kaj ĉio finita.
Nigran hararon  alkaptis la roko, 
sango ruĝigis la blankajn manetojn,
Dio pardonu  vin, Maryĉka Magdon!

Apud tom beja  m u r ’ en Stare Hamry 
tomboj p erd i ta j  sen krucoj kaj floroj. 
Tie ripozas s in -m em -m ortig in to j .
Tie ripozas do Maryĉka Magdon.
1906 (Rud. Hromada)



Carl Nielsen:
SENSPIRA FUĜO.

Ni infanoj ege timis la diablon. Kaj ta -  
men li iel logis nin. Ververe ni volis vidi 
lin kaj tio es t is  ebla, se  ni estis  sufiĉe ku- 
raĝaj. Nome oni diris al ni, ke li montras  
sin, se oni kuras  sepfoje ĉirkaŭ la p reĝe-  
jo, kaj ĉiufoje oni fa jfas  la ŝlosiltruo. Iun 
tagon tuj post la sunsubiro ni, 6 — 7 knaboj 
ekdecidis kuraĝi la eksperimenton. Ni elek- 
t is  unu por fari la aferon — tiu estis  mia 
frato  Albert — kaj ni aliaj es tis  en s treĉa 
atendo iom pli fore ĉe la ŝlosiltruo.

Estis  nemalgranda preĝejo  kaj jam, kiam 
mia frato  estis  kurin ta  ĉirkaŭe kvar aŭ 
kvin fojojn, li es t is  iom senspira, ĉar li 
kuris t r e  rapide kaj ankaŭ la ekscitiĝo kon- 
tr ibuis.Malaperinte la sepan fojon li ne 
reaper is  dum icm da tempo; la sonoriloj jus  
komencis soni por la sunsubiro, li malape- 
ris  tu te ,  tiel ke ni kredis, ke la diablo pre- 
nis lin ĉe 'la alia flanko de la preĝejo. Kaj 
tiam ni altigis n iajn  paŝojn  ĝiskole kaj fu- 
ĝis kiel ni povis kaj p reskaŭ  renversis  unu 
la alian dum la fuĝo.

Poste klariĝis tamen, ke la diablo lasis 
forkuri mian fraton, kiu t iu tem pe  estis  iom 
tro  malgrasa ; ĉa r  kiam ni venis hejmen, li 
s taris  tu te  trankvile ĉe la ku ire ja  tablo kaj 
manĝis acidlaktosupon. Estis tiel, ke dum 
sia kurado li rememoris, ke panjo parolis 
pri m ulte  da sekvinberoj en la supo kaj 
tial li rapidis veni he jm en an taŭ  la aliaj.

E1 la libro Mia infanaĝo en Fyn.
VTENTIGO!

Presit.an i lus tr i tan  monatan gazeton PA- 
CO, organon de MEM, kies unuopaj num e- 
roj aperas  en diversaj landoj, oni povas 
antaŭm endi je  la adreso: Esperan t is ta  ron- 
do de Zavodni klub ROH Zavodŭ V. I. Le- 
nina, Plzen, Kopeckeho sady 13, Jarkotizo 
es ta s  Kĉs 20, — .

GRAVA ATENTIGO POR ABONANTOJ DE 
NUNTEMPA BULGARIO

Administrejo de Nuntempa Bulgario anon- 
cis en n -ro  10 , ke ekde nun nu r  ĝiaj ĝene- 
ralaj repzezentantoj,  po unu  en ĉiu lando, 
povas akceptadi abonpagojn por la jaro 
1961. En nia lando la sola dis tr ibuanto  de 
eks te r landa j gazetoj estas gazetejo ORBIS, 
P raha  12, Stalinova 46, kiu  escepte  akceptas

abonojn por Nuntempa Bulgario, se ili ve- 
nos en proksimaj tagoj! La prezo por unu 
jarkolekto estasi nun iom plialtigita — 18,— 
Kĉs.

ANEKDOTOJ.
Iu skribis al sia amiko: „Mi sendas al vi 
su r tu to n  kaj vi trovos ĉi tiun le teron en 
ĝia m aldekstra  poŝo.“

Vojmontrilo havis sekvantan surskribon: „Ĉi 
tiu vojeto kondukas al B., sed kiu ne scias 
legi, iru  laŭ la granda vojo!“

Uĉebnice ESPERANTA od prof. T. Kiliana 
jihlavske vydani ŭplne rozebrano.

Ve zprdvach „Co noveho vyjde ,61“ jsm e 
se doĉetli, ze vyjde nova Cviĉebnice Espe- 
ran ta  od prof. T. Kiliana. 200 str.  cviĉeb- 
nice vĉetne ĉitanky, kliĉe a slovniĉku. Na- 
klad 5.000 vytiskŭ. Kĉs 11,90. K dostani 
v p rodejnach n. p. Kniha.

ANONCETOJ.
Korespondi deziras Dimitrio Romanjuk, 

P. K. 222, Stanislavo — obl., SSSR.
Novaj geesperantis to j 15- ĝis 16-jara j  de- 

ziras korespondi kun samaĝaj g es-ano j.A d- 
reso: Gimnazium „Radnoti Miklos" bulv. Le- 
nin 6, Szeged, Ilungario.

Korespondi deziras 18-jara  s tuden to  de 
Politeknika insti tuto, Johano Rimas, Da- 
riaus — Girino 5-2, Kaunas, Litova SSR.

E speranta  fervojis ta  grupo (40 junuloj 
kaj 10 p lenaĝuloj) deziras korespondi kun 
gelernantoj el ĉiuj landoj pri ĉiuj temoj. Ni 
nepre respondos dum Marto 1961. Adreso: 
E speran t is ta  Grupoi S.N.C.F., 1 Rue de Paris, 
Sain t-E tiene-du  Rouvray, Seine-Maritime, 
Francujo.

Korespondi deziras pri ĉiuj t e m o j : Franc 
Osowski, ul. Wandy Wasilewskiej 41 m 6, 
Bielsko -  Biala, Pollando.

AGADO, informilo de E speran t is ta  rondeto  ĉe MestOB en Jihlava. Eldonas: MestOB en 
Jihlava. Respondeca redaktoro : V. Tyraĉek, Jiraskova 28, Jihlava. Pov. 8-Va-61.
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