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Ja l-iAtetiA-aciŭ. 40 jaroj de Komunista partio de CSSR

Leviĝu en m izer’ d ronan ta  
Sklavar’ m alsa ta  de la t e r ’! 
Raci’ nin vokas indignanta,
A! m ortbata lo  pro 1’ liber’. 
Malnovan m ondon ni detruos, 
Gis fundam en t’ de 1’ tira n i’
Kaj n ian novan ni konstruos: 
Ne nuloj — ĉio estu  ni!

N ur ni, laborarm eaj eroj,
De 1’ u rbo j kaj de la kam par’, 
Posedas ra jto n  pri la tero!
Vi iru  for, p a raz ita r’ !
Kaj se por via bando puno 
Alvenos en la flam ribel’,
Por ni ekbrilos hela suno 
R adiante en ĉiel.

R ekantaĵo.
(Por fin luk to  socia 
Ni grupiĝu en  ro n d ’,
Kaj la In ternacio  
Trium fu en tu tm o n d ’!)

C i-jare  pasas 40 ja ro j de la m om ento, kiam  kom unista p a r-  
tio ek sta ris  en, la frun to  de ĉeha laborista  movado. Kulpe de 
perfida politiko de estra ro  de sociale-dem okrata  partio , kiu 
pli kaj pli subordiĝadis al burĝaro , ĝi ne povis ekesti en favoraj 
kondiĉoj. Sed baldaŭ la partio  m ontriĝ is fo rta , kaj ĝi tu j 
forigis nebonajn tendencojn  el siaj vicoj kaj denove akiris 
konfidon de laboristo j. Ĝi gvidis ilin dum  m alfacilaj batalo j 
por la sekurigo de sia ekzistado en la an taŭm unkena respub- 
liko, s ta ris  en la unuaj vicoj de defendanto j de Ĉeĥoslovakio 
k o n traŭ  la nacismo. En la batalo  k o n traŭ  germ ana nacismo 
pagis per siaj vivoj im poston de ĉeĥa popolo al nacisto j 25000 
kom unistaj funkciuloj. 60.000 kom unisto j estis a re s tita j en 
koncen tre jo j.

P ost la ja ro  1945 ek s ta ris  la partio  denove en la fru n to  de 
rek o n s tru a j laboroj. Ĝi starig is an taŭ  laboristaron  bazan ta s -  
kon: renovigi nacian ekonomion, kiun d ifek tis la m ilito.

Batalo por la elkonstruo  de socialismo dum  unua kaj dua 
kvinjarplanoj a lportis sub la gvidado de kom unista partio  
tia jn  sukcesojn, ke post 15 ja ro j de ekzistado de popolde- 
m okrata  respubliko oni povis, konsta ti, ke socialismo estas ĉt' 
ni p reskaŭ  atingita.

K om unista partio  en sia k vardek jara  laboro, pruvis, ke nu r 
ĝi estis  kaj e s ta s  la unusola bata lan to  por postuloj de labo- 
ris ta ro  kaj p reparis por ni ĝojan  vivon en la socialism a socio.

LA 9-a  M AJ0 - TAG0 DE LA LIB E R IĜ 0  EN JIH LA V A
La 9 -a  m ajo estas  ŝ ta ta  festo  

de ĈSSR. Sed ĝi es tas  grava 
tago  ankaŭ  por ni -  Jihlavanoj. 
N: re rig a rd u  kiel la situacio 
aspek tis  en nia urbo an taŭ  16 
ja ro j.

Jam  kom ence de m arto  fon- 
diĝis ilegala nacia kom itato , 
kiun e s tr is  k -do  Fr. Hons. Tiu 
ĉi kom itato  povis tu j post la 
5 -a  m ajo tran sp ren i kaj gvidi 
la revolucian agadon. La 6-an 
kaj 7 -an  de m ajo okazis tre  
g ravaj kunsidoj de la Revolucia 
Nacia K om itato. Tio tr e  tim igis 
lokajn  naciisto jn  kaj ili venigis 
el Okriŝky SS -  trupo jn . G er- 
m anaj oficiroj proklam is super 
la urbo arm ean juĝon, tam en 
ĝi estis  m erite  de la Revolucia 
Nacia K om itato baldaŭ nuligita.

Dum la nokto  de la 8-a  al 
la 9 -a  m ajo la naciista j tru p o j 
konfuze forlasadis la urbon. 
Tiutem pe jam  alproksim iĝis ei 
d irek to  de Mor. Budejovice 
tra n s  B rtnice heroa Ruĝa Ar- 
meo - liberiganto. F rum atene 
ek tondris super la urbo sovetaj 
kanonoj. Dua parto  de la so- 
veta  arm eo venis iom pli m al- 
frue de Velke Meziriĉi. La ger- 
m anoj provis haltigi Ruĝan A r- 
meon en ĝia m arŝo al venko 
per m alpeza artile rio , situ ita  
laŭlonge de la ŝoseo al Pelhri- 
mov, sed vane. Sovetaj tankoj 
enveturis en la urbon an taŭ  
5-a  horo, ovacie bonvenigataj 
de la ĉeĥa loĝantaro . En Jih - 
lava la sovetaj tru p o j sin di 
vidis en d irek to jn  al Havliĉkŭv 
Brod kaj Pelhrimov. N ur unuo-

paj fanatika j naciisto j volis re -  
zisti, sed estis baldaŭ likviditaj. 
Dum la batalo perdis la  vivon 
du Jihlavanoj - O ldrich Novak 
kaj Filip B artak . Ĉe la poŝto 
ili su rtank iĝ is por m on tri al la 
R uĝ-arm eanoj la d irek ton  al 
Pelhrim ov kaj ĉe la en terige jo  
ili e stis embuske a ta k ita j de 
naciista tanko. A nkaŭ 6 sovetaj 
herooj donis la vivon por libe- 
rigo de nia urbo.

Tuj la 9 -  an de m ajo la 
Revolucia Nacia K om itato tra n s -  
form iĝis en ia Lokan Nacian 
K om itaton. La N acia K om itato 
esprim is la plej g randan  revo- 
lucian ŝanĝon de nia ŝ ta ta  ad - 
m inistrado ~ la popolo fariĝ is 
la unusola fonto  kaj pleniganto 
de la ŝ ta ta  povo.



Bohumil Bouda
Jam  pli ol unu ja ro d iv id a s  nin de la tago, kiam  forpasis 

unu  el la plej e ls ta ra j personecoj de la k u ltu ra  vivo de 
Jihlava, a rtis to , pedagogo kaj kom ponisto Bohumil Bou- 
da. — Dum longaj ja ro j li d irek tis  la m uzikan lernejon 
en Jihlava, kies fondinto li estis. Li ap arten is  al la 
nelacigeblaj o rgan izan to j de la m uzika-ku ltu ra  vivo kaj 
de la festivalo j de vokala kreado. E stan te  e ls ta ra  pia- 

S  nisto, d irigen to , estro  de la o rk es tro j efike kunhelpis 
j  disvolvadi la popolan a rta n  kreadon. Kiel kom ponisto 
| |  li ap arten is  kun sia tu ta  koro al sia naskiĝa m ontetaro , 
H kiun li sciis a r te  prikan ti. Lia kom ponista verko nom - 
f |  b ras 40 opusojn. Jihlava perdis en li e ls ta ran  m uzikiston 
H kaj la  junu laro  sian bonan kaj ŝa ta ta n  instru iston .
*

Jules V erne kaj Esperanto
Brilega sukceso de soveta po- 

polo, unua paŝo de homo en 
universon, revokas en ĉies m e- 
m oro la nomon de la franca 
rom anisto  Jules Verne, kies 
verkoj estas tra d u k ita j en p res- 
kaŭ  ĉiu jn  lingvojn.

En sia verko, publikigita en 
la ja ro  1865-a: „De la Tero ĝis 
la Luno“, la genia p ro fe tin to  
okazigas la daŭron  de la vo- 
jaĝo  en 97 horoj 20 min. Trione 
m alpli vojaĝis la soveta rakedo 
por a ting i sian celon kaj tio  
realiĝ is malpli ol ja rcen to n  post 
k iam  Julea Verne ĝin au taŭv i- 
dis.

Sed por ekzakte  konsideri 
Iian genian intuicion, necesas 
situigi la epokon, dum kiu V er- 
ne vivis: tiam  la unuaj va- 
porŝipoj ekkrozis de Eŭropo al 
Ameriko (1863), apenaŭ kom en- 
ciĝis la konstruado  de la tra n s -  
siberia fervojo (1891), kaj de- 
post la aerosta to  de M ontgolfier 
(1783) ankoraŭ  ne estis  a lkal- 
kulebla alia serioza progreso en 
la aerveturado.

Idealisto kaj pacisto, Jules 
Verne, pioniro de ĉia homa 
progreso kaj scivolema pro ĉiu 
nova eksperim ento, sim patiis al

Esperanto. Tiu ĉi fak to  estas 
apenaŭ konata.

Ĉirkaŭ la ja ro  1880, Verne, 
loĝanta tiam  en Amiens (en 
norda parto  de F rancujo), ku - 
nigis ĉirkaŭ  si ĉ iu jn  k u ltu rita jn  
hom ojn de la urbo. Li am ikiĝis 
ankaŭ al s -ro  Charles T assen- 
court, fondinto de la tiea  espe- 
ra n tis ta  grupo, kaj konsentis 
fariĝi ties H onor-prezidanto .

Ve! Jules Verne m ortis en 
la ja ro  1905. P ri la unua U ni- 
versala Kongreso de E speranto  
li ne eksciis kaj tro  frua  m orto  
senigis nin de la p ro jek tita  ro - 
mano kiun li in tencis verki fa- 
vore al Esperanto.

Marcel D elcourt 
en  Revuo de E.

Lingva anguleto  -  Jazykovy koutek
Ĵ U S  -  Ĝ U S T E

Ĉ eŝtina ty to  dva pojm y nerozliŝu je a prekla- 
da oba slŭvkem  P R A V E. Pro to  mnoho ĉes- 
kych esp e ran tis tŭ  pouziva ta to  slŭvka nespravne 
a oba, vyrazy zam enuje, aĉkoliv je mezi nimi 
veiky rozdil.
Ĵ U S je  vyraz ĉasovy a vy jad ru je  prave uply- 

nulou chvili. Preklada se slovy „pred chvili, 
zrovna".
Ĵus mi m anĝis — prave jsem  jedl.
Ĵu s  li venis — prave, zrovna priŝel.
Slovo ĵu s  je  ĉasovym opakem  sloviĉka 
T U J, k te re  znam ena „po chvili, hned“. 
Koneĉne slŭvko N U N „nyni“ vy jad ru je  sou- 
ĉasnost.

ĝ  U S T E vy jad ru je  presnost, spravnost, je  te -  
dy vyraz kvalitovy.

Tion vi diris ĝuste  — to js te  rek l spravne. 
Ĝ usta vo rto  en ĝusta  loko — spravne slo- 
vo na pravem  miste.
Ĝ uste nun mi ne havas tem pon — prave 
ted' nem am  ĉas.

Povŝim nete si rozdilu  slov ĴUS a ĜUSTE ve 
vetach:

Ĵus) li trad u k is  . . .  — prave (pred chvili) 
prelozil . . .
Ĝ uste li trad u k is  . . .  — spravne, presne 
prelozil . . .

A na zaver vetu, kde jsou  pouzity vŝechny 
probrane tvary :

Ĵus mi revenis el laboro, ĝuste  nun mi 
vesperm anĝas kaj tu j mi iros dorm i. — 
Prave jsem  se v ra til z prace, zrovna ted' 
veĉerim  a hned po te  pŭ jdu  spat.



____ Julie Ŝupichovd  —

Mluvim esperantsky
—  ( M i parolas EsperanteJ

1 -a  daŭrigo 

DlK. -  DANKO.
59. Vrele vam dekuji. — Mi 

tr e  dankas vin.
60. Nevim, jak  se vam odm e- 

nim. — Mi ne seias, kiel 
reserv i vin.

61. T isicere diky za vaŝi ocho- 
tu . — Dankegon (mil dan- 
kojn) pro via komplezo.

62. O pravdu nevim, jak  vam 
podekovat. — Vere mi ne 
scias, kiel danki vin.

63. N ezapom enu nikdy, co js te  
pro nas udelal. — Neniam 
mi forgesos, kion vi faris 
por ni.

64. L ituji, ze jsem  vam zpŭso- 
bil to lik  vydani. — Mi be- 
d aŭ ras la elspezojn, k iu jn  
mi kaŭzis al vi.

65. Nem luvte jiz  o tom , konal 
jsem  jen  svou povinnost.
— Ne parolu plu pri tio, 
mi simple faris  mian devon.

RADA. -  KONSILO.
66. Jsem  v rozpacich n nevim, 

co m am  delat. — Mi estas 
em barasita  kaj ne scias, 
kion fari.

67. Co mi po rad ite?  — Kion 
vi konsilos al m i?

68. Co byste udelal v podob- 
nem  pripade? — Kion vi 
faru s en simila okazo?

69. Jake  je  vaŝe m in em o to m ?
— Kiu estas  via opinio pri 
tio?

70. Reknete uprim ne, co si 
m yslite o tom ? — Diru 
sincere, kion vi opinias pri 
tio  ?

71. Nikdy bych tak  nejednal.
— Neniam mi agus tiel.

72. Z achovate se podle me ra -  
dy? — Ĉu vi obeos mian 
konsilon ?

73. Verim, ze jen  vy m ate 
pravdu. — Mi kredas, ke 
n u r vi estas prava.

74. Jsem  jiz  rozhodnut, ude- 
lam vŝe podle vaŝi rady. —

Mi estas  jam  decidita, mi 
faros ĉion laŭ via konsilo.

POLITOVANI. -  BEDAŬRO.
75. L ituji, ze jsem  vas vĉera 

nepotkal. — Mi bedaŭras, 
ke mi h ieraŭ  ne renkon tis  
vin.

76. Poznavam s litosti, ze . . .
---- Mi ekkonas bedaŭre,

ke . . .
77. Nic horŝiho se nemohlo 

s ta t. — Nenio pli m albona 
povis okazi.

78. N em ate ĉeho litovat. — Ne 
estas  bedaŭrinde.

79. Citim s vami vaŝi bolest. — 
Mi kunsen tas vian doloron.

80. Opravdu, velmi trp ite , ale 
nek lesejte  na mysli. — Ve- 
re, vi tr e  suferas, sed ne 
perdu kuraĝon.

81. Bohuzel, m ate  pravdu, ale 
ja  jsem  to  nevede!. -  Be- 
daŭrinde, vi estas prava, 
sed mi ne sciis tion.

PROSBA. -  PETO.
82. Mam dnes k vam prosbu.

— Hodiaŭ mi havas peton
al vi,

83. L itu ji, ze vas musim obte- 
zovat. — Mi bedaŭras, ke mi 
devas ĝeni vin.

84. Budu velkym dluznikem. — 
Mi estos g randa ŝuldanto.

85. Priliŝ zneuzivam vaŝi ocho- 
ty . — Mi trouzas vian 
komplezon.

86. Velmi vas prosim  o radu.
— Tre mi petas vin pri
konsilo.

87. Ma prosba je  velmi nale-
hava. — Mia peto estas
tr e  insista.

88. Prosim  vas, abyste priŝel 
brzo. — Mi petas vin veni 
baldaŭ.

89. Vaŝe prosba je pro mne 
rozkazem . — Via peto es- 
ta s  por mi ordono.

UJIŜTOVANl. -  CERTIGO.
90. Opravdu, nezertu ji. — Ve- 

re, mi ne ŝercas.

91. Bohuzel, je  to  pravda. — 
B edaŭrinde, ĝi estas  vero.

92. V erte zkuŝenem u ĉloveku.
— K redu al sp e rta  homo.

93. Zde je  omyl nemozny. — 
En tio  oni ne povas erari.

94. Teprve ted' vidim, ze js te  
mel pravdu. — N ur nun mi 
vidas, ke vi estis  prava.

95. Udelam pro vas vŝechno. — 
Mi faros ĉion por vi.

96. Jak  jsem  rekl, ta k  se stane.
— Kiel mi diris, tie l okazos.

97. Ovŝem, ze to  dobre skonĉi.
— K om preneble la fino es- 
to s  bona.

93. Jsem  jis t ŭspechem . — Mi 
estas ce rta  pri la sukceso.

99. U jiŝ tu ji vas, ze prijdou 
vŝichni. — Mi certigas vin, 
ke ĉiuj venos.

PREKVAPENI A POCHYBNOST. 
-  SURPRIZO KAJ DUBO.

100. To je  neuveritelne! — Tio 
estas nekredebla!

101. To, co js te  vypravoval, vel- 
mi me prekvapilo. — Tio, 
kion vi rakontis, tre  su r-  
prizis min.

102. Opravdu, m luvite vazne? — 
Vere, ĉu vi parolas se- 
rioze ?

103. Zda se mi to  velmi divne.
— Tio ŝa jnas al mi tr e  
stranga.

104. Js te  asi ŝpatne inform o- 
van. — Sendube vi estas 
malbone inform ita.

105. N ezertu je te?  Mohu vam  
v erit?  — Ĉu vi ne ŝercas? 
Ĉu mi povas k red i al vi?

106. To je  teŝinske jabliĉko. —. 
Tio estas vana ĝojigo (es- 
pero).

107. To je neoĉekavane prekva- 
peni. — Tio e sta s  n ea ten - 
d ita  surprizo.

108. Tak jsem  si nepredstavoval 
svou praci. — Tiel mi ne 
prezen tis  al mi m ian la- 
boron.

109. Velmi jsem  se zklam al. — 
Mi m ulte trom piĝis.

110. Tot ŝpatna  predpoved'. — 
Jen m albona antaŭdiro .

111. Jsem  rozhodne p ro ti tom u.
— Mi nepre ko n traŭ sta ras .

(D aŭrigota.)



Niaj Esperantistaj
De tem po al tem po alvenadas 

a! m ia adreso le te ro j de s-ano 
Ĉefo-Fico el Tirano. Nia E -a 
klubo nome ak iris pere de 6i 
tiu  s-ano k o n tak ton  kun la 
tie a j e speran tisto j. Mi estas 
peran tino  in te r  ilia kaj nia E -a 
rondeto .

S-ano Ĉefo Fico, mem espe- 
ra n tis to  de la ja ro  1925, be- 
daŭras, ke li neniam  povis vi- 
z iti n ian respublikon. Sed li 
adm iras n ian pacam antan lan- 
don kaj ĝian laborem an popo- 
lon. S-ano Ĉ. F. skribas ke E-a 
movado en Albanio revigliĝas 
denove dum  tiu j ĉi ja ro j. An- 
ta ŭ  kvardeko estis grupo de 
E -is to j en S ku tari kaj en la 
ja ro  1927 oni presis eĉ la „Ŝlo- 
silon“, kiun li mem preparis. 
Poste ekestis  silento.

A ntaŭ kvar ja ro j „NUNTEM- 
PA BULGARIO" publikigis lian 
anoncon. Post nelonge li ricevis 
le te ro jn  el la tu ta  mondo kaj 
li. -  vole nevole - devis al 
ĉiuj respondi. Malfacile por ili 
e s ta s  p resi ion en E-o, ĉar 
m ankas al ili supersign ita j li- 
te ro j. Li klopodis ak iri m a tri-  
co jn  por linotipo aŭ m onotipo, 
sed ĝis nun ne sukcesis. Por 
subteni entuziasm on por E -a 
laboro, nia klubo sendadas al 
aibanaj E-istoj_ librojn  kaj a - 
lia jn  E -a jo jn . Car m ulta j el la 
albanaj s tu d en to j stud is en nia 
lando kaj bone konas legi ĉe- 
ĥe, ni sendis al ili eĉ nian  ĉe- 
ĥan E-o lernolibron eldonitan 
de nia klubo.

NA POMOC ĈTENARI 
anonci — oznam iti 
aperi — objeviti 
apenaŭ — sotva 
arm ea juĝo — stanne pravo 
a rtile rio  — delostrelectvo 
aspek ti — vyhlizeti 
balbuti — k o k ta ti 
bazo — zaklad 
b rili — zariti 
decidi — rozhodnouti 
dediĉi — venovati 
defendi — b ran iti 
d isvastigo — rozŝirovani 
ekzak te  — presne 
em buske — zakerne 
enkonduki — zavesti 
en terige jo  — hrbitov 
entuziasm o — nadŝeni

amikoj en Alhanio
„Mi rekom endis labori por 

disvastigo de ĉi tiu  lingvo", 
skribas s-ano  Ĉ. F., „ĉar mi 
opinias, ke venis jam  la tem po, 
ke ĝi estu  enkondukota  en la 
le rne jo jn  kiel deviga lingvo. La 
celo estas, ke la homoj estu  
dulingvanoj. La nombro de 
E speran tisto j kreskas ĉiu jare  
kaj la aliaj devas alkutim iĝi al 
ĉi tiu  fakto , ke ESPERANTO 
sukcesis pro sia g randa valoro, 
kiel sukcesos ankaŭ  la T u t- 
m onda P aco !“

Ŝtepa Panska (el le te ro j)

GRANDA FILIP-VORTARO 
ĈEĤO-ESPERANTA APERIS!
B edaŭrinde nu r en unu ek- 

zem plero, kiun por sia bezono 
propram ane reskrib is s-ano A- 
lois Lysy. Li kom encis ĝin en 
ja ro  1958, laboris je  ĝi ĉiutage 
kaj finis ĝin decem bre 1960. La 
prezo estis  m alalta. Li bezonis 
nur 2 ka je ro jn  kaj 2 botelo jn  
da inko. La vo rta ro  enhavas 
475 dense kaj bele sk rib ita jn  
paĝojn. Por ĝia pretigo  estis 
necesa ne nu r la m aterialo , 
sed ankaŭ pacienco, fo r ta  volo 
kaj amo al E speranto. Ni re -  
kom endas sekvi lin!

Nia mainova s-ano  Fr. Mezlik 
edziĝis la 22-an de aprilo. Ni 
kore gratu las.

Dum m arto  transloĝ is al Ĉes- 
ke Budejovice s-ano  Inĝ Jan

esprim i — vy jad riti
fondi — zaloziti
fonto  — pram en
fru n to  — ĉelo
im posto — dan
ju s ta  — spravedlivy
klarig i — vysvetliti, objasniti
klopodi — snaziti se
konfido — dŭvera
konfuzo — zm atek
konsideri — posouditi
kontinui — pokraĉovati
krozi — krizovati
kulpo — vina
laca — unaven
m erito  — zasluha
m inorita to  — m enŝina
opinii — m initi
pavimo — dlazba

Kalny, unu el la plej viglaj 
m em broj de nia klubo. G randa 
sukceso de las ta  ekspozicio 
estis  p le jp a rte  lia m erito . En 
lia nova agadkam po ni deziras 
ai li m ulte da sukcesoj.

★

Z vlastn i iniciativy schazeji 
se v naŝi klubovne absolventi 
letoŝniho A - ku rsu  kazde pon- 
deli od 17.30 hod. Za pomoci 
zkuŝenejŝich esp e ran tis tŭ  po- 
k raĉu ji v prohlubovani znalosti 
a konverzaci. Kazdy, kdo ma 
zajem , mŭze se k  te to  uziteĉne 
ĉinnosti p ripojiti.

★

Dopisni papiry  a obalky se 
znakem  jihlavskeho e sp e ran t-  
skeho krouzku obstaram e h ro - 
m adne pro sve ĉleny. Zajem ci 
prih laste  se nejpozdeji do 10. 
ĉervna u s. Fr. Ticheho, Fila- 
telie , Jihlava, Komenskeho ul. 

*
KORESPONDI DEZIRAS 

K ustav  K r  u  u  s, K ohtla -  ja rv e  
m nt. 10-3,

K O H T L A  -  N O M M E ,  
E stona SSR (Li estas  kom en- 

canto.)
TRAN Quoc C H I N H ,  13 Hang 

Tien, N A M D I N H, 
V ietnam io (Ĉiuj tem oj, m uzi- 

ka jo j, poŝtm arkoj.)
★

AFIŜOJN INTERŜANĜAS, unu- 
aŭ m ultko lorajn , d iversteknike 
p res ita jn , kun ĉiuj landoj. Pro 
faka in tereso . Vaclav Tyraĉek, 
p resejo  G rafia, Srazna ul. 17, 

JIHLAVA-Ĉeĥoslovakio.

perfid i — zrad iti 
peri — zprostredkovati 
p rofeto  — pro rok  
proklam i — vyhlasiti 
provi — zkusiti 
pruvi — dokazati 
puni — tre s ta t i  
rezisto  — odpor 
sa la jro  — mzda 
scivola — zvedavy 
sekura — bezpeĉny 
s tru to  — pŝtro s 
stuko  — om itka 
subteni — podporovati 
suferi — trp e ti 
ŝoseo — silnice 
vaporo — para 
venki — zviteziti 
vigla — ĉily

AGADO, inform ilo de E speran tista  rondeto  ĉe MestOB en Jihlava. A peras laŭbezone. Res- 
pondeca red ak to ro : V. Tyraĉek, Jirdskova 26, Jihlava. Pov. MestNV Jihlava 80-VA-61. Presis 
G rafia 31, Jihlava. 0-17*11585


