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Tosto al
ESEO MEMORE

1860
Azova Maro en verde-blua 

m ilnuanco brilis sub la sudrusa 
suno, sed A ntoŝa no havis tem - 
pon observadi ĝin, nek ludi en 
ĝiaj ondoj.

La havenurbeto  Taganrog 
b ru is en la suddialekta kriĉo- 
bunto , sed A ntoŝa ne havis 
tem pon babili kun najbaro j.

1875
A ntoŝa, la ju n a  gimnaziano, 

devis labori por certig i al si 
la ĉ iu tagan  panon. La knabo 
A ntoŝa, sola en la naskiĝurbo, 
sen ig ita  de la fam ilia sino, sen- 
mona, ne desperis, sed sukcesis 
havigi al si la  necesajn  vivri- 
m edojn. Per facilaj kaj nefa- 
cilaj laboroj. A ntoŝa Ĉehov 
balais k o rto jn  de siaj najboroj, 
helpis en iliaj bu tiko j, in stru is 
sia jn  kolegojn, la petolem ajn 
bubaĉojn, ĉio ĉi estis  nefacilaj 
laboroj, sed A ntoŝa Ĉekonte in - 
ven tis ankaŭ la facilajn . Kiel 
rid indaj estis liaj najbaroj, 
bolin taj en la d ispu ta  febro! 
Kiel sim patiaj estis vilaĝanoj 
o fe r tin ta j sian varon sur la 
polvoplena m erkato . Estis ja  
tiel facile skribi hum orstila jn  
le te ro jn  pri siaj na jbaro j, am i- 
koj, sam urbanoj kaj sendi ilin 
al Ia gazetoj. La bonkoraj 
g azetisto j honorariis tiun  fa - 
cilan laboron. Ho, tam en, bele 
e s ta s  vivi, se oni tiel senpene 
povas akiri monon. Kaj A ntoŝa 
Ĉ ekonte e lŝ iris m u lta jn  foliojn 
el siaj le rne ja j k a je ro j kaj uzis 
ilin por skribi anekdotojn , r a -  
p o rta je to jn , skizojn, k ron ika- 
jo jn , ĉion en la hum ura stilo, 
kom preneble, ĉar la tu ta  laboro 
ne estis  laboro, sed amuzo.

La bonkoraj gazetisto j tre  
m ulte observadis la brilludon 
de la m ilnuanca Azova Maro

\a Morto
AL A. P. ĈEHOV

kaj Ia kriĉobunto  de ia ha- 
venurbaj s t ra to j  absorbis ilian 
tu ta n  a ten ton . Eĉ ne unu el 
ili rim arkis, ke la e lŝ irita j ka- 
jerfo lio j, de la gim naziano Ĉe- 
konte  em anas ion : la genian 
verk istan  talen ton .

1879
A ntoŝa kun la m a tu r-ek za - 

m ena diplomo en la poŝo, kun 
ftiz-bacilo j en  la puimo kaj 
m odestosento en la medolo de 
!'animo, forlasis la ĉarm an bor- 
don de Azova m aro kaj la 
m allarĝajn  havenurbajn  s tra -  
to jn  an sta taŭ is  per la larĝaj 
g randurbegaj. en  Moskvo. Ho, 
kiel bela estis Moskvo kun siaj 
palacoj kaj m onum entoj, parkoj 
kaj prom enejoj, rave bela, 
granda, vasta, sed al 11 kaj lia 
familio Moskvo proponis nur 
m izeran, m algrandan loĝejeton, 
tro  m allarĝan por la m u lt- 
m em bra familio Ĉehov kaj kel- 
kaj kolegoj pensionuloj.

A ntoŝa, studen to  de m edici- 
no, ne m alesperis en ia kaduka 
loĝejeto, ĉar kial desperi, se 
ekzistis bonkoraj gazetisto j, 
kiuj volis honorarii ia iudla- 
boron de A ntoŝa Ĉekonte. Li 
verkis cent, ducent eĉ pli da 
hum oraĵe to j ja re . N okte en la 
anguleto  de la sufoka ĉam breto 
li ludis per la plumo kaj la 
hum uraj rak o n te to j aperadis 
su r la e lŝ irita j kajerfo lio j. Vere 
facila perlaboro! Ne mirige, ke 
la grandurbegaj trookup ita j 
gazetisto j ne sukcesis rimai;ki 
ke io petole sin kaŝas en la 
kajerfo lio j — la eston ta  m ond- 
fam a verk ista  stilo. Sed Moskvo 
proponis tiom  da ĝojoj, ĝuoj 
kaj ekscitiĝoj al la ta len tita j 
gazetisto j, ke tiu j vere ne havis 
tem pon a ten ti la am atoran

E stas bezone verki 
mallonge, kio signifas 
ta len te .

A. P. Ĉ.

verk istan  laboron de la ju n a  
stu d en to  de medicino. Krome, 
liaj hum ora ĵe to j estis  honora- 
rio j, kaj nu, ĉu io valora povas 
esti m alm ulte pagata  en la 
p reso -fako?

A ntoŝa Ĉekonte daŭrig is fa- 
cile perlabori la necesan m o- 
non por ke A nton Ĉehov povu 
fini la m alfacilan laboron — la 
m edicinan studon.

1884
In te r la g rizaj m uroj de la 

loĝejeto  sonis la kan to  el la 
juna j gorĝoj. Tostoj honoris la 
junan  diplom iton, A ntoŝa Ĉ e -, 
hov doktoriĝis. Ŝajnas, ke la 
to s to j estis nekutim e laŭ ta j 
kaj traboriga j, ili a ting is la 
orelon de la influa ĵu rna lis to  
Suvorin, kiu fine degnis ri- 
m arki, ke la noveloj „A rbar- 
gard isto" kaj „I<avaĉo“ estas 
la heroldoj de la nova stilo  en 
la rusa lite ra tu ro . Mallonga 
esprim o, reliefa priskribo, kon- 
ciza vivdesegnaĵo skizita per 
kelkaj vo rto j, sen io troa . Ve- 
nis la laŭdaj le tero j, aperis la 
fla ta j opinioj. E ksterlandaj re -  
vuoj postulis la m anuskriptoin. 
Miris la kolegoj, m iris la fa - 
m ilianoj, sed plej m ulte  miris 
Doktoro A ntoŝa mem, apenaŭ 
nun konscia ke la verkado ne 
estis ludo kaj amuzo.

1886
La ju n a  doktoro  Ĉehov dum  

tago en la ku rac ista  konsu lte jo  
faris no to jn  en siaj ka jero j por 
ke nokte  la verk isto  Cehov el 
la kelkvortaj, kelk lin iaj notoj 
e lforĝu novelojn, rak o n to jn , 
dram ojn. A ntoŝa Ĉekonte estis 
en tom big ita  por ĉiam, ankaŭ  la 
kutim o verki ducent hum ora- 
ĵe to jn  ja re , ankaŭ la opinio ke



la verk ista  iaboro estas amuzo 
kaj ludo. La verk isto  Ĉehov 
nun poluris sia jn  verkojn , ko- 
rek tad is  ilin, refarad is , dem an- 
dis konsilojn de siaj amikoj 
G orkij kaj Tolstoj. Verkis nur 
dudek ĝis tr id ek  rak o n to jn  kaj 
novelojn ja re . La m ilda hum ura 
stilo  el lia junaĝo komencis 
ricevadi den to jn  kaj ungojn. 
Ĉiam pli akre  kaj sange li pikis 
la homan stu ltecon , e tan im e- 
con, poltronecon kaj la socian 
m aljuston , koruptem on, bu- 
rokratism on, p ro tek tism on  kaj 
h ipokritecon. Nenio povis eska- 
pi lian pene tran  kuracistan  r i-  
gardon. Ankaŭ ne tio, kaŝita  
rnalantaŭ  la d ikaj fera j kradoj.

1890

Li trov is la vojon ĝis la fi- 
fam a prizono Sahalin. Per la 
li te ra tu ra  arm ilo li p ro testis  
k o n traŭ  la reĝim on rek an tan  
tie  kaj li sukcesis. La policistoĵ 
de 1’caro devis mildigi la m e- 
zepokajn m etodojn.

1895

„Mevo“, la dram o nekom pre- 
n ita  de la publiko, fuŝe su rsce- 
n ig ita  de la reĝisoro, la dram o 
en kiu m ankis longaj heroecaj 
d itiram boj, m alsukcesis. Sed la 
vera kvalito , eĉ piedprem ita  de 
la homoj, radias. Ĉiam iu ek- 
sen tas  la forton . La novefondita 
„H udoĵestvenij“ te a tro  prenis 
la fo r ĵe ti ta n  „Mevon“ kaj faris 
ei ĝi trium fon  por la aŭtoro, 
te a tro  kaj la rusa  dram verka- 
do. Ĝis hodiaŭ mevo salu tas, 
en form o de emblemo, la vizi- 
tan to jn  de la „H udojestven ij“ 
tea tro . „La Tri p ra tin o j”, „Oĉjo 
V anja“ kaj „Ĉ eriz-ĝardeno“ 
sekvis la trium fan  svingon de 
la „Mevo“ ; al m ulta j te a tra j 
scenejo j en la mondo. La ro n - 
d iro  daŭras ĝis hodiaŭ.

1896

Ne trium fis n u r la „Mevo“. 
Ankaŭ ftizbaciloj, pro la nokta 
laborado, pro trookupiteco  de 
1’ verkisto , pro la m ulta j sk ri- 
bita j le te ro j, ili havis tem pon 
jubili senĝene en la pulmo de 
T kuracisto , kiu sanigadis aliajn, 
sed ne havis tem pon zorgi por 
si mem. Ĉehov devis lasi la 
larĝajn , g randurbegajn  s tra to jn  
de Moskvo, ĉa r su r ili ofte 
hurlis la ak ra j ven to j kaj neĝ- 
tem pestoj. Tio ne konvenis al

la baciloj. A1 ili m ulte pli pla- 
ĉis la milda klim ato de Jalta , 
kie la verk isto  ek de nun loĝis 
en la bela somerdomo. Li estis 
bona najbaro . Li konstru is le r-  
ne jo jn  kaj m alsanulejo jn  por 
siaj kunlokanoj. Li ja  ne be- 
zonis por si la tu ta n  monon, 
kiun oni sendis al li el la tu ta  
mondo. Lia junaĝo in s tru is  lin 
konten tiĝ i n u r per la plej be- 
zona ta j vivrim edoj. Por li estis  
bezona nenio krom  la milda 
klim ato, skribotablo kaj kareso 
de 1’ju n a  edzino, aktorino.

1904

La ftizbaciloj ronĝis ĉiam pli 
kaj pli. Ili ne plu estis  kon- 
te n ta j en la sudrusa klim ato, 
ili postulis la sanatorian  flegon. 
La verkisto  obeis. Kun la edzi- 
no li forvojaĝis al la germ ana 
kuracloko Bademveiler. Tie li 
aparten is al la agrablaj pacien- 
to j, kiuj ne ĝenis sencese ku- 
rac isto jn  postu lan te  Hian in - 
tervenon. Li ne grum blis, li ne 
veis. Ankaŭ en la nokto de la 
15-a de julio  ne vokis la k u ra - 
ciston li, sed la edzino. Ŝi r i-  
m arkis nur, ke la edzo malbone 
fartas, sed la ku racisto  rim a r- 
kis, ke la paciento  !a lastan  
fojon malbone fartas. Por fa - 
ciligi la m om entojn de 1’fo r- 
paso, li konsilis ĉampanvinon. 
Cehov prenis la glason, to stis  
al la edzino kaj kviete e ltrink is 
la ŝaŭm an ta nek taron  kaj same 
kviete elspiris la vivon La 
tosto  al la edzino estis  sam - 
tem pe la to s to  al la m orto.

1960

La m allaŭtan  toston  flu str itan  
en la m ortoĉam bro de Ia ger- 
mana sanatorio  aŭdis la tu ta  
homaro. Gi ne forgesis la ver- 
kiston Ĉehov. Miloj da a rtik o - 
loj en la tu ta  mondo rem e- 
m oras la noveliston Ĉehov, 
te a tro j en m ulta j urboj kaj 
lokoj celebradas la dram ver- 
kiston Ĉehov. Honore al la m o- 
d esta  kuracisto , k iu  konis n u r 
la laboron kaj zorgon por aliaj, 
nun estas a ran ĝ a ta j feston 
k iu jn  partop renas miloj da ho- 
moj. En ĉiuj p a rto j de la m on- 
do. Tosto al la m orto  tran sfo r- 
miĝis en la trium fon  de la 
senm orteco.

EMILIJA LAPENNA
(Prem iita en la B elartaj 

K onkursoj 1960)

Muzika
printempo de Jihlava

La k u ltu r-so c ian  vivon de nia 
urbo oni ne plu povas imagi 
sen du koncert-c ik lo j, el tio  
unu  — „La tu tŝ ta ta  festivalo 
de vokala k read o ” regule okazas 
dum  la aŭ tuna j m onatoj kaj 
la dua -  „La m uzika p rin tem - 
po de Jih lava” es ta s  digna 
kulmino de la tu ta  koncerta  
sezono. Ĉ ijare jam  po kvine 
bonvenigcs la vek iĝantan  p rin - 
tem pon en Jihlava kom ponaĵoj 
de niaj k a j ek ste rlanda j m a j- 
s tro j. Kaj la kvina sezono ne 
estos pli m alriĉa ol estis la 
sezonoj an taŭ a j, ko n traŭ e  — 
ĝi a lportos en n ian koncertan  
agadon eĉ kelkajn  novajn  fo r-  
rnojn. La ĉ i- ja ra j p rin tem paj 
koncerto j havas kom pare kun 
la pasin taj ankoraŭ  unu tre  
gravan mision: kontribu i al la 
dignaj festo j okaze de la 40-a 
datreveno de fondiĝo de Ko- 
m unista  partio  de Ĉeĥoslovakio.

La m uzika prin tem po de Jih - 
lava en tenas 5 e ls ta ra jn  kon- 
c e rto jn : en m arto  por unuafoje 
en nia urbo p rezen tos sin ka- 
m era o rk es tro  sen d irigen to  de 
Brno Collegium musieum  kaj 
post pli longa paŭzo oni bon- 
venigos violiston Ivan Kawa- 
ciuk. En la unua duono de 
aprilo efektiviĝos vespero de 
solistoj de la Nacia T eatro de 
Praha, en kiu partop renos e ls ta - 
ra j m em broj de la opero.

En la dua duono de aprilo 
efektiviĝos vespero de muziko 
kaj poezio tito lita  „Amo kaj 
ja rc e n to j”. P artop renos ĝin 
m em bro de la ĉeĥa noneto  Vac- 
lav Zilka — flu to , Ludmila Va- 
chalova — harpo, solistino de 
opero de la Nacia T eatro  Marie 
Tauberova kaj la m em bro de 
la dram a te a tro  de la Nacia 
T eatro  Jirl Dohnal. La ferm a 
koncerto  de la m uzika p rin - 
tem po de Jihlava estas  envi- 
cigita kom ence de m ajo  kaj 
p rezentos ĝin la M ontareta  sim - 
fonika o rk es tro  de Jihlava.

Por la regu la j v iz itan to j de 
la koncerto j kaj por la m em - 
broj de la „Rondeto de ju n a j 
m uzik -am iko j” oni p reparis 
oportunan  abonon.

(ROBERT KONOPASEK,
d irek to ro  de MestOB)



____ Julie Ŝupichovd  —

Mluvim esperantsky
—  (M i parolas Esperante)

Schŭzky naŝeho krouzku na- 
vŝtevu ji nejen  pokroĉili espe- 
ran tis te , ale tez ep eran tis te  
zaĉateĉnici. S tem ito  krom e 
jineho program u probiram e za- 
kladni hovorove vety. K tom u- 
to  ŭĉelu pozadali jsm e s. J. 
Ŝupichovou z Prahy o je ji dilko 
„Mluvim esp eran tsk y “, k te re  je  
urĉeno hlavne pro zaĉateĉniky. 
Budeme je j uvere jnovat na 
pokraĉovani.

POZDRAVY A OSLOVFNt. -
SALUTOJ KAJ ALPAROLOJ.
1. Praci ĉest! — H onor’ al 

laboro!
2. Dobry den (preji). — Bo- 

nan tagon (mi deziras).
3. Dobrou noc, p rite li! — Bo- 

nan nokton, amiko!
4. Sbohem, deti! — Adiaŭ, 

in fan o j!
5. Bud'te vitani, soudruzi! — 

Bonvenon, k am arad o j!
6. Posad te  se, soudruzko, p ro- 

sim! -  Sidiĝu, kam aradino, 
mi p e ta s !

7. Jak  se m ate?  -  Kiel vi 
fa r ta s?

8. Diky, docela dobre. — Dan- 
kon, tu te  bone.

9. Mam opravdu radost, ze 
vas vidim. — Vere mi ĝo- 
ja s  vidi vin.

10. Co je  u vas noveho? — 
Kio estas nova ĉe vi?

11. Mam k vam prosbu. — Mi 
havas peton al vi.

12. P rom inte, prosim , ze jsem  
vas prekvapil. — Bonvolu 
pardoni, mi petas, ke mi 
su rp riz is  vin.

13. To je  prijem ne prekvapeni. 
— Tio estas agrabla su rp ri- 
zo.

14. Musim (po trebu ji) s vami 
mluvit. — Mi bezonas pa- 
roli kun vi.

15. P ozdravujte  ode mne sve 
rodiĉe. — Salutu  de mi 
v iajn  gepatro jn .

PREDSTAVOVANl. -  
PREZENTADO.

16. Jm enuji se . . . (Me jm eno 
je  . . .) — Mia nomo es- 
ta s  . . .

17. Dovolte, abych se p reds ta - 
vil. — Perm esu prezenti 
min.

18. Jak  se jm enu je  (on)? — 
Kiu estas  lia nomo?

19. Jsem  ŝtasten , ze jsem  vas 
poznal. — Mi estas  feliĉa 
ekkoni vin.

20. Znŭte kam arada N.? — Ĉu 
vi konas kam aradon N.?

21. Slyŝel jsem  jiz  mnoho o 
vŝs. — Mi jam  m ulte aŭdis 
pri vi.

22. Mam vds p redstav it?  — Ĉu 
mi prezen tu  vin?

23. Kdo je ten  sym paticky ĉlo- 
vek? — Kiu estas la sim - 
patia  homo ?

24. Rad bych s nim mluvil. — 
Mi ŝa tu s  paroli kun  li.

LOUĈENt. -  ADIAUO.
20. Na shledanou! — Gts (la) 

rev ido !
26. Ŝ tastnou  cestu! — Feliĉan 

vojaĝon!
27. Pozdravujte  doma! — Sa ■ 

lu tu  la viajn!
28. P rijd te  k nam  zase brzo!

— Venu denove baldaŭ al 
ni!

29. Proĉ tak  brzo? — Kial 
tiom  frue?

30. Snad se zase brzo uvidime.
— Espereble ni baldaŭ re -  
vidos nin.

31. N efikŝm  vam sbohem, ale 
na shledanou! -  Mi ne 
diras al vi adiaŭ, sed ĝis 
revido!

32. Teŝim se na shledani s v ŝ- 
mi p riŝti mesic. — Mi ĝo- 
ja s  revidi vin venontan 
m onaton.

RŬZNA RĈENI. -  
DIVERSAJ FRAZOJ.

NABlDKY. -  PROPONOJ.
53. Dovolte, abych vam na- 

bidl . . .  — Perm esu pro- 
poni al vi . . .

34. Mohu vam nejak  pomoci?
— Ĉu mi povas iel helpi 
vin?

35. Nabizim vam sve sluzby. — 
Mi proponas al vi m iajn 
servojn.

36. Chcete-li, rad  to  udelam.
— Se vi volas, mi volonte 
faros tion.

37. Ĉeho po treb u je te  nejd rive?
— Kion vi bezonas plej 
frue?

38. Je to  m aliĉkost, prosim, 
p rijm ete  to ! — Ĝi estas  
bagatelo, bonvolu akcepti 
ĝin!

39. Vŝeho, co mam , m ŭzete 
volne pouzivat. — ĉio, kion 
mi posedas, estas  por via 
dispono.

40. Ŝel bych rŭd s vami, sou- 
h lasite?  — Mi ŝa tu s  iri kun 
vi, ĉu vi konsen tas?

41. Je vam libo ? — Ĉu plaĉas 
al vi?

SOUHLAS. -  KONSENTO.
42. V tom  s vŝm i souhlasim .

— Pri tio mi konsentas 
kun vi.

43. Doufam, ze se domluvime.
— Espereble ni in te rkon - 
sentos.

44. Pfijim am  s velkou radosti.
— Mi akcep tas kun  granda 
plezuro.

45. Mam o tom  s te jn e  mineni.
— Mi same opinias pri tio.

46. D elejte, jak  chcete. — Fa- 
ru , kiel vi volas (laŭ via 
plaĉo).

47. Prosim , rozhodnete sam. — 
Mi petas, decidu mem.

48. Uĉinim vŝe mozne. — Mi 
faros ĉion eblan.

49. Bud'te u jiŝten , ze pomohu.
— E stu  certa , ke mi hel- 
pos.

ODMITNUTI. -  RIFUZO.

50. L ituji, ale nemohu. — Be- 
daŭrinde, mi ne povas.

51. Snad se jindy lepe dohod- 
neme. — Eble alifoje ni pli 
bone in terkonsentos.

52. To nezŝlezi jen  na mne. — 
Tio ne dependas nur de mi.

53. To je  m arna nam aha. — 
Jen vana penado (tio estas 
vana).

54. Mrzi me, ze m usim  odm it- 
nout. — M alĝojigas min 
(mi ĉagreniĝas), ke mi de- 
vas rifuzi.

55. Jsem  rozhodne p ro ti tom u.
— N epre mi k o n traŭ sta ras .

56. Prom inte, ale nem ohu je d -  
n a t jinak. — Pardonu, sed 
mi ne povas alie agi.

57. To je  zam itavy posudek. — 
Tio estas rifuza kritiko .

58. Napolo me odm itli. — D uo- 
ne ili rifuzis min.



O ni serĉas la tom bon de heroo!
En lasta  num ero de espe- 

ra n tis ta  gazeto „F a jre ro “ ape- 
ris ĉi tiu  g rava elvoko: —
A tentu! L egantoj apud de Jih- 
lava k a j Havliĉkŭv Brod, hel- 
pu al ni! — La 9-an de majo 
1945 pereis en via regiono 
1 8 -ja ra  leu tenan to , tank isto  
Boris Gindin, filo de D -ro La- 
zaro  Gindin, kiu loĝas en 
Moskvo 48, s tr . K liniceskaja 2, 
log. 8. -  Proksim um a lokoindi- 
ko proks. 10 km de Jihlava 
d irek te  al Havl. Brod. Liaj ge- 
pa tro j petas pri sciigo, ĉu ek- 
z is tas lia tombo aŭ kom una 
tombo, kie li e stis tom bigita. 
La sciigojn sendu al la indigita 
adreso aŭ al la redakcio de 
F ajrero ! (Ankaŭ al redakcio 
de AGADO.)

Ĵaude, la 2-an  de m arto  oni 
aranĝis en nia klubejo la p re- 
legon akom panitan  per lumbil- 
cloj pri SET (Somera esperan- 
tis ta  tendaro) 1960 en A rĝenta 
golfo de valbarlago Vrunov. La 
akom panantan  tex to n  esp e ran t- 
lingve surbendigis m em broj de 
e sp e ran tis ta  rondeto  en Jihlava 
ges-anoj Coufal, D -rino Kopeĉ- 
kova kaj Tyraĉek.

★

Kunvenoj de esperan tista  
ron d e to  en Jihlava okazadas 
ĉiu ĵaude ek de la 18-a ĝis la

La esperan tan  artiko lon  ĉeĥ- 
trad u k is  m em brino de nia k lu - 
bo s-ino Ŝt. Panska kaj sendis 
ĝin al redakcio de regiona ga- 
zeto  „Jisk ra“, kiu post du ta -  
goj aperigis ĝin sub la tito lo  
„Oni serĉas la tom bon de he- 
ro o “.

Dume vizitis s-ano  Tichy ka- 
m aradon Zronek, e stron  de 
MestNV, por serĉi helpon. K-do 
Zronek telefonvokis oficejon 
de tom bejo, ĉu la soveta heroo 
trov is tie  sian las tan  ripozon. 
Sed la nomo de m enciita heroo 
ne troviĝas in te r  m ulta j, ĉe ni 
m o rtig ita j sovetaj soldatoj. 
E stas necese plue serĉi por 
konten tig i deziron de la ge- 
pa tro j de tiu , kiu oferis sian 
junan  vivon por nia ieboriĝo, 
por nia feliĉa estonteco.

20-a, en klubejo, trov iĝan ta  en 
ĝardeno de Domo de klerigo, 
Zizkova 15. Jen la program o: 
Mallongaj prelegoj, ankaŭ a- 
kom panitaj per lum bildoj, t r a -  
dukado de diversaj tek s to j, 
kantado, konversacio, ktp.

★

Ma-li kdo zajem  o vice vy- 
tiskŭ naŝeho obezniku -Agado- 
mŭze se prih lasit pri klubov- 
nich schŭzkach nebo u s. Fr. 
Ticheho, Pofis, v Komenskeho 
ulici, nebo u MestOB — epe- 
ran tsky  krouzek, Zizkova ul. 15.

JAN NERUDA

At ta f/iatcUieto-
T utan  ĝojon kaj doloron 
mi trav ivas en sek re to ; 
mi in terne  en mi kaŝas 
ĉion an taŭ  patrine to .

Panjo mia, kiel eble, 
ke vi ĉion tu j ekscias? 
Kiam ĝojas mia koro 
la vizaĝ’ al vi radias.

Kiel, m ia patrine to , 
nu r vi ĉion kun mi sen tas?  
Se ploregas m ia koro, 
en angulo vi silentas. 

(T radukis B. Friedrich.)

A n on ce to j
E speran to -ku rso  en  gimnazio 

deziras korespondi. Ankaŭ la 
23 -jara  kursgvidanto  deziras 
korespondi, precipe kun fraŭ - 
linoj. Skribu al S to jan  Antonov 
Petrov, s tr . Ivan D im itrov 3, 
B u s e ,  Bulgario.

★

10 kursan ino j 16- ĝis 18 -ja - 
ra j serĉas ko respondan to jn  
tu tm onde. K ursgvidanto: Mere- 
te  Schneekloth, Blidah Park  6, 
Hellerup, Danujo.

★

30 geknaboj 11- ĝis 15 -jara j 
deziras korespondi per poŝt- 
k a rto j ilu s tr ita j pri lite ra tu ro , 
muziko, te a tro , kino, sporto , 
ŝako, filatelo, fo tografio , tu -  
rism o. E speran to-G rupo , Osno- 
va ŝkola, Novi T ravm k, Ju - 
goslavio.

¥
D eziras korespondi dudek ja ra  

knabo kaj in te rŝan ĝ i p. m., p. 
k. kaj revuoj pri junu laro  kaj 
tekniko. E speran te , germ ane, 
ruse aŭ ĉeĥe. S -ro  B ernard  
Krczelevvski, G rudziadzka 39 
m2, Bydgoszcz - Pollando.

+
Pro redakĉni praci po trebu- 

jem e velmi nu tn e  velky slovnik 
esperan tsko-ĉesky . K d o j e j m ŭ -  
ze nabidnouti, p iŝte na adr. 
V. Tyraĉek, Jiraskova ul. 26. 
Uved'te cenu.

ANEKDOTOJ
Soldato ekdorm is su r la pos- 

teno, sed lia kam arado honeste 
plenum is sian devon. Subite 
kanona kuglo fo rp o rtas  la ka- 
pon de la dorm anto. „Mi! 
d iab lo j!” ekkriis la g ardesta- 
ran to , „kiel Ii ekm iros, kiam  li 
vekiĝos sen kapo!”

La in s tru is to  postu las tra k -  
ta ĵo n  pri la tem o „Vizito ĉe 
la onklo." „Sed,“ li aldonas, 
„ne e ltrovu  ion, sed skribu 
nur, kion vi efektive travivis." 
Unu tra k ta ĵo  tek s tis : „La on- 
kio ne estis hejm e.”

Letni esperantskj tabor
ve StrVorne zdtoce u Lanĉova na Vranouske prehrade uspo- 

rada od 16. ĉervence do 12. srpnct 1961 ve dvou ĉtrnactidennich 
bezich K U B. S Y E S P E R A N T A .  Celkovy pobyt v jednom 
behu s kursovnym a stravou stoji 250 Kĉs. Blizŝi injormace 
sdeli „Okresni dŭm osvety, odbor Esperanto v Treb i ĉ i nebo  
je ziskdte pri pravidelnijch ĉtvrteĉnich schŭzkach jihlavskefco 
esperantskeho krouzku.

AGADO, inform ilo de E sp eran tis ta  rondeto  ĉe MestOB en Jihlava. A peras laŭbezone. Res- 
pondeca redak to ro : V. Tyraĉek, Jiraskova 26, Jihlava. Pov. 50-Va-61. Presis G rafia 31, Jihlava.
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