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LAŬ SCIIGO DE RADIO-STACI3 PRAHA ESTAS PATRO DE HEROO KOSMONAŬTO TITOV 
AKTIVA ESPERANTISTO. LI VERKAS POEMOJN KAJ KORES PONDAS KUN LA TUTA MON- 
DO. NIA ESPERANTISTA GRUPO EN JIHLAVA GRATULAS AL AMBAŬ KAJ DEZIRAS MUL- 

TAJN SUKCESOJN EN ILIA PLUA LABORO.

E S P E R A N T O  - J A Z Y K  P R A T E L S T V I  A M I R U
Den za dnem zlskava si es- 

peranto nove stoupence a za- 
jemce, neustale vzrŭsta jeho 
vyznam a vaznost a mnozl se 
ŭspechy v mezinarodmm styku 
ve vŝech odvetvlch lidske ĉin- 
nosti. Je prakticky pouzivano 
ve vŝech vrstvach spoleĉnosti, 
delniky i pracujicl inteligenci. 
Uplatnuje se ve chvilich odpo- 
ĉinku, pfi cestovanf a zalibach, 
stejne jako pri mezinarodnich 
konferencich, pri vymene na- 
zorŭ, technickych poznatkŭ a 
vedeckych zkuŝenostl. A velke 
uplatneni ma dnes zejmena v 
kulturne-politickych mezina- 
rodnich vztazich. Slia esperant- 
skeho hnuti stoupa soubezne s 
rozmachem myŝlenky mlroveho 
souzitl mezi narody. Je to zce- 
la logicke a samozrejme. Vzdyt 
esperanto bxjlo vytvofeno pri- 
mo s urĉenim odstraniti ne- 
shody mezi narody a narod- 
nostmi, ktere velmi ĉasto pra- 
meni z toho, ze si lidŝ nero-

zumeji, neumejl si od ŭst k 
ŭstŭm primo a lidsky poho- 
vorit. Tim se stalo v minulosti 
ĉasto, ze cele skupiny a na- 
rody byly ovladany demagogy 
a bylo snadne namluvit jim 
cokoliv o svych sousedech, se 
kterymi si nerozumely, zfana- 
tizovat je a zavleci do valky. 
S kulturne vyspelymi pokroko- 
vymi narody, majicimi prehled, 
nezkreslene zpravy a pfime 
poznatky o deni ve svete, neni 
toto mozne.

A prave esperanto prispiva 
ke sblizeni narodŭ, ke vzajem- 
nemu poznarii jejich kultur. 
Pomocl esperanta je dnes ĉte- 
na Nemcova a Erben v Ĉlne 
a Japonsku, v esperantu vyda- 
na Ĉinska antologie, ktera je 
i u nas k dostani, informuje 
nas o tvorbe spisovatelŭ dneŝnl 
lidove Ĉiny. Toto jsou pouze 
namatkou vybrane priklady, 
bylo by jich mozno snest stov- 
ky a tisice, a ve skuteĉnosti

ma esperanto vetŝi vliv na 
kulturni svetovy vyvoj, nez si 
sami esperantiste uvedomuji. 
Tento kladny prinos tesperanta 
ocenuji vysoko i neesperant- 
ske organizace. Tak Unesko, vr- 
cholny organ OSN pro kulturu 
ve sve rezoluci na plenarmm za- 
sedani v Montevideu 1954 oce- 
nii vyznam esperanta pro ŝkol- 
stvl, vedu a kulturu, doporuĉil 
vŝem ĉlenskym statŭm jeho za- 
vedeni do ŝkol a jmenoval Sve- 
tovou esperantskou asociaci 
svym poradnim organem. A 
letos byla tato Asociace navr- 
zena na Nobelovu cenu miru 
za zasluhy o sblizeni narodŭ 
a mezinarodnich vztahŭ!,

Svet esperanto potrebuje. Ta- 
ke vy je j budete potrebovat 
dfive nebo pozdeji. Rozŝiri vaŝ 
duŝevni obzor, usnadni vam 
cestovani, ziska vam pratele. 
Zejmena v lidovych demokra- 
ciich doznalo v poslednich le- 
tech esperanto velkeho rozŝi- 
reni a tak jsovi stale ĉastejŝi 
setkani ĉlenŭ naŝeho krouzku 
se svymi korespondenty v Bul- 
harsku, Mad'arsku, Polsku. Jake 
vyhody plynou z moznosti se 
hladce dorozumet, jak ŭzasne 
a radostne jsou zazitky z o- 
sobniho setkani, to se neda vy- 
psat, to se musi prozit! A jiz 
v priŝti sezone cestovnlho ru- 
chu mŭzete byt mezi temi 
ŝtastnymi.

Kursy esperanta 1961 - 1 962
le  esperanto jeŝte dobfe neovladate? Ze jste jiz hodne 

nebo temef vŝechno zapomneli z toho, co jste se nauĉili? 
Nevadt, ted' prave mate velkou pfilezitost'. Behem ŝestimesiĉ- 
niho kursu pfes zimu, v teple a pohodli, zopakujete a pro- 
hloubite svoje znalosti, takze jiz na jafe budete moci nejen 
psat, ale i hovofit o vecech denniho zivota. Pfihlaste se ihned 
na pfilozenem vyplacenem listku do kursu pro mirne pokro- 
ĉile nebo konverzaĉniho. Krome ziskanych znalosti se take 
jiste dobfe pobavite a zasmejete, vzdyt vyuĉuje — forte, 
kuraĝe kaj elegante — Karel M u c h a ! (F. TICHY)



J E D E N  Z  M N O H A  D U K A Z U  0 V V J A D R G V A C l '  S C H O P N O S T I  E S P E R A N T A

Pfesto, ze bylo v esperantu prelozeno i v 
originale napsano jiz mnoho literaturg za- 
bavne, pouĉne, vedecke, lekarske i knihy ver- 
ŝŭ, najdou se jeŝte lide, kteri pochgbuji o 
vgjadrovaci schopnosti esperanta. Jak schopnĝ 
a vĝrazove bohatĝ jazyk je esperanto, svedĉi 
preklad Morgensternovy basne „Tyĉkovy plot" 
ze sbirky „Sibeniĉni pisne". Chr. Morgenstern 
(1871 — 1914) je velmi osobitĝ zjev moderni 
nemecke lyriky. V basnickĝch sbirkach, v nichz 
paroduje meŝtackĝ zivotni styl, upoutal svou 
groteskni Igrikou, kde se na spoleĉne hranici 
stĝka humor s tragiĉnem a vaznost se smi- 
chem. Do jeho zivota zasahli i prazŝti nemeĉti 
basnici jako Rilke a Salus, a take znamost s 
naŝim J. S. Macharem z videnskeho pobytu. 
Pro originalnost svĝch vĝrazŭ je Morgenstern 
pokladan za „neprelozitelneho“ basriika.

Tyĉkovy plot
Byl jeden plot, stal opuŝten, 
skrz tyĉky bylo videt ven.

Architekt, ktery odhad mel, 
kdyz v podveĉer tu osamel,

mezery tyĉkam vzal a ŝel 
a velky dŭm z nich vystavel.

Plot pritom stal jak hloupy stryc, 
kolem tyĉek uz nemel nic.

Prazdnym vzhledem se sprosty zdal. 
Proto jej senŝt zruŝit dal.

Architekt si vzal taxika, 
plach v Afri — ĉi Amerika.

(Prelozil JOSEF HIRŜAL.)

Der Lattenzaun
CHRISTIAN MORGENSTERN

Es vvar einmal ein Lattenzaun, 
mit Zvvischenraum, hindurchzuschaun.

Ein Architekt, der dieses sah, 
stand eines Abends plotzlich da —

und nahm den Zvvischenraum heraus 
und baute draus ein grosses Haus.

Der Zaun indessen stand ganz dumm, 
mit Latten ohne vvas herum.

Ein Aublick grasslich und gemein. 
Drum zog ihn der Senat auch ein.

Der Architekt jedoch entfloh 
nach Afri — od — Ameriko.

La ligna barilo
Staradis foje pinbaril’
kun spac’ malplena — sen util’.

Rimarkis tion arkitekt’, 
naskiĝis tuj konstru-projekt’ :

E! breĉa tru’, — malplena spac’, 
konstruis domon por palac’.

Kaj restis stulte palisar’ — 
ne ĉirkaŭita — ligna bar’.

Rigardon jetis de malŝat’ 
sur ĝin kolere la senat’.

Sin savis arkitekt’ per trik’, — 
per fuĝ’ al Afro-Amerik’ . . .

(Tradukis KOHEN CEDEK.)

El leteroj
A1 redakcio de „Agado“.
Mi petas, se eble, lokigi mian 

alvokon: Dum 1920 — 21, labo- 
rante en Omska Internacia 
Esperanto Klubo, mi konatiĝis 
kun ĉeĥaj Esperantistoj — mi- 
litkaptitoji en la unua mondmi- 
lito. Kelkaj el ili partoprenis 
aktivan laboron en Esperanto 
Klubo, kies gvidanto mi tiam 
estis. Amikiĝo kun ĉeĥaj Es- 
perantistoj helpis al mi pli 
rapide ekposedi parolkapable- 
con en Esperanto, de mia flan- 
ko mi penis, ke ili sentu en 
nia lando plej sinceran ami- 
kecon. Inter ili estis komita-

tanoj de Klubo: Jozef Kocou- 
rek kaj Jozef Tomaŝek, kiuj 
estis oftaj bonvenaj gastoj en 
mia loĝejo. Kocourek reveninte 
patrujon komence loĝis en 
Vieno, kie li havis gravurejon, 
eldonante Esp. insignojn kaj 
glumarkojn. Mi vidis glumar- 
kojn kun surskribo „Kocourek 
Praha”. Tio pruvas, ke li las- 
tatempe loĝis en Praha. Mi 
petas ĉiujn, kiuj scias ion pri 
la sorto de Jozefo Kocourek 
kaj Jozefo Tomaŝek skribi al 
mi laŭ la adreso USSR, Kras- 
nodar 27, Paŝkovka, Krasnaja 
105 al N a j d i n  V. T.

Kluba kroniko
Iom malfrue ni eksciis, ke 

printempe edziniĝis nia anino 
Milada K o s o v a .  Nia bonde- 
ziro ne venas ĝustatempe, sed 
validas por ŝia tuta vivo!

★ ★

En junio edziniĝis en Hav- 
liĉkŭv Brod s-anino Jana 
N e u v v i r t o v a .  Dum ŝia stu- 
dado en Jihlava ŝi regule vi- 
zitadis klubajn kunvenojn kaj 
bone propagandis Esperanton 
en lernejo por flegistinoj. A1 
tiu-ĉi modesta kaj simpatia sa- 
mideanino ni elkore gratulas.



_  Julie Ŝupichova —

Mluvim esperantsky
(M i parolas Esperante)

3-a daŭrigo
165. Potfebuji vedet, jake je 

spojeni do Nachoda. — Mi 
bezonas scii, kia estas ko- 
muniko al Nachod.

166. Kudy se dostanu na Hlav- 
m nadrazi? — Kiun vojon 
mi iru al la Ĉefstacidomo?

167. Kde mohu ulozit zavazad- 
la? — Kie mi povas deponi 
la pakaĵojn?

168. Uz otevreli pokladnu (pre- 
pazku). — Oni jam mal- 
fermis la kasejon (giĉe- 
ton).

169. Kde je oddeleni pro ne- 
kuraky? — Kie estas ku- 
peo por nefumantoj ?

170. Jdete po druhych schodech 
vlevo, vaŝ vlak stoji na 
druhe koleji. — Supreniru 
la duan ŝtuparon maldek- 
stre, via vagonaro staras 
jam sur la dua relvojo.

171. Mohu v nektere stanici 
preruŝit jizdu? — Ĉu mi 
povas interrompi la voja- 
ĝon en iu stacio?

172. Ma ten vlak pripojeni k 
vlaku, ktery prijede do 
Ŭsti nad Labem v deset 
hodin dvacet minut? — 
Cu tiu ĉi vagonaro havas 
aliĝon al tiu, kiu venos 
al Ŭsti nad Labem je la 
deka kaj dudek minutoj ?

173. Vstupte! Uz pojedeme! — 
Eniru! Ni jam ekveturos!

ZA JlZDY. -  DUM VETURO.
174. Raĉte dovolit, abych o- 

tevrel okno. — Bonvolu 
permesi malfermi la fe- 
nestron.

175. Jak se jmenuje tato reka? 
— Kiun nomon havas ĉi 
tiu rivero ?

176. Je toto misto jiz obsaze- 
no, prosim? — Mi petas, 
ĉu tiu loko estas jam o- 
kupita ?

177. Prosim, nemate jizdnirad?
Mi petas, ĉu vi havas hor- 
aron ? I

178. Jak dlouho budeme stat v 
Jihlave? — Kiel longe ni 
haltos en Jihlava?

179. Musim presedat ? — Ĉu mi 
devas ŝanĝi la vagon(ar)- 
on?

180. Mam prŭkazku pro zlev- 
nene jizdne. — Mi havas 
rabatilon.

181. Jak dlouho zŭstanete v X. ? 
— Kiel longe vi restos en 
X.?

182. Myslim asi tri tydny. — 
Mi supozas almenaŭ tri 
semajnojn.

183. Mŭzete mi doporuĉit ne- 
jaky dobry hotel? — Ĉu 
vi povas rekomendi al mi 
bonan hotelon?

184. Rad bych bydlil v tiche 
ĉtvrti. — Mi ŝatus loĝi en 
kvieta kvartalo.

185. Vida, nadrazni hodiny; mu- 
sim si sve hodinky podle 
nich naridit. — Jen - (la) 
stacidoma horloĝo; mi de- 
vas mian horloĝon ĝustigi 
laŭ ĝi.

186. S dovolenim! Specham. — 
Volu permesi! Mi rapidas.

HOTEL. -  HOTELO.
187. Mate volny pokoj? — Ĉu 

vi havas liberan ĉambron?
188. Potrebuji pokoj s dvema 

lŭzky. — Mi bezonas du- 
litan ĉambron.

189. V kterem poschodi je ? Ne- 
rad bych vystupoval vy- 
soko. — En kioma etaĝo 
ĝi estas? Mi ne ŝatus sup- 
reniri tre alten.

190. Rad bych mel svetlejŝi po- 
koj, tento se mi nelibi. — 
Mi ŝatus havi pli helan 
ĉambron, ĉi tiu ne pla- 
ĉas al mi.

191. Kolik stoji denne? — Kiom 
ĝi kostas potage? (Por 
unu tago?)

192. Ponecham si ten pokoj, 
prineste mi (dejte mi pri- 
nesti) me kufry! — Mi 
prenos ĉi tiun ĉambron, mi 
petas, alportu (alportigu) 
miajn kofrojn!

193. Frijdou-li pro mne dopisy, 
prosim, poŝlete mi je na- 
horu. — Se venos leteroj 
por mi, bonvolu supren- 
sendi ilin al mi.

194. Mohli bychom dostati kavu 
do pokoje? — Ĉu ni povus 
ricevi kafon en la ĉambro ?

195. Mohla byste mi dat vyprat
pradlo ? — Ĉu vi povus
lavigi por mi ĉi tiun to- 
laĵon?

196. Prosim, vzbud'te me v ŝest 
hodin. Zaklepejte jen na 
dvere, to staĉi. — Mi pe- 
tas, veku min je la sesa 
(horo). Frapu sole sur la 
pordon, tio sufiĉas.

197. Strevice dam prede dvere.
— La ŝuojn mi metos an- 
taŭ la pordon.

198. Je schodiŝte v noci osvet- 
leno? — Ĉu la ŝtuparo 
estas nokte lumigita?

199. Pripravte mŭj ŭĉet. — 
Preparu mian kalkulon!

JlDLO. -  MANĜADO.
200. Prosim o jidelni listek. — 

Bonvolu doni al mi man- 
ĝokarton.

201. Plati se napoje zvlaŝt' ? — 
Ĉu oni pagas la trinkaĵojn 
aparte?

202. Jakou mate polevku, bilou 
nebo hnedou? — Kian su- 
pon vi havas, blankan aŭ 
brunan ?

203. Nevim, mam-li si vzit ob- 
lozene maso nebo roŝten- 
ku. — Mi ne scias, ĉu 
mendi garnitan bovaĵon aŭ 
rostaĵon.

204. Prejete si hlavkovy salat?
— Ĉu vi deziras laktukan 
salaton ?

205. Dnes mame zeleny hraŝek
- mrkev - kvetak - ŝpenat
- chrest a boby. — Hodiaŭ 
estas havebla verda pizeto
- karoto - florbrasiko - 
asparago kaj faboj.

206. Jakĉ mŝte mouĉniky? — 
Kiaj farunaĵoj estas ha- 
veblaj ?

207. Pral bych si drŭbez nebo 
rybu. — Mi dezirus kort- 
birdaĵon aŭ fiŝon.

208. Lekar mi predepsal dietu.
— La. kuracisto preskribis 
(ordonis) al mi dieton.

209. Co soudite o bezmase stra- 
ve? — Kion vi opinias pri 
senvianda nutraĵo?

210. Jsem abstinent, dejte mi 
lahev limonady. — Mi estas 
abstinentulo, donu al mi 
botelon da limonado.

(Daŭrigota.)



I N T E R N A C I A J  R E N K O N T O J  DE  N I A J  A N O J
Pri lia vizito en Hungario 

rakontis al ni s-ano Mirko 
Lysy:

Ke Esperanto vere estas 
lingvo de internacia amikeco, 
pruvis al mi denove mia lasta 
renkontiĝo kun mia hungara 
amikino Eva H e 1 e n i n ĉi- 
somere en Budapeŝto. Si a- 
kompanis min preskaŭ dum 
kvar tagoj kaj montris al mi 
multe da interesajoj en tiu-ĉi 
belega urbo. Danke al ŝi mi 
sentis min tie kiel hejme. Nia 
renkontiĝo servis ankaŭ kiel 
bona propagando de nia ideo, 
ĉar multaj aliaj ekskursanoj 
komencis interesiĝi pri Espe- 
ranto.

Budapeŝto estas ĉarma perlo 
sur rivero Danubo. Inter abun- 
daj konstruajoj precipe elsta-

ras parlamento en neogotika 
stilo kaj neĝblanka fabel-for- 
tikajo de fiŝkaptistoj. Ankaŭ 
ĉirkaŭrigardo el pinto de mon- 
to Gellert estas neforgesebla. 
Kiam alvenas vespero kaj kre- 
puskiĝas, ekbruliĝas multaj 
miloj da lumetoj sur ambaŭ 
bordoj de Danubo. Mirinda pa- 
noramo. Budapeŝto, mi ne di- 
ras „adiaŭ“, sed „ĝis la re- 
vido!“

★ ★

En marta numero de nia A- 
GADO ni presis koresponda- 
noncon de Esperanto-kurso en 
gimnazio en Ruse, Bulgario. A1 
la adreso skribis s-anino Li- 
buŝe T u p a, kiu tiam ĵus fi- 
nis kurson por komencantoj. 
Respondis al ŝi mem la kurs- 
gvidanto, s-ano Stojan P e t - 
r o v. Li sciigis, ke li trave-

turos nian landon en junio, 
veturante al Esperanto-kon- 
greso en pola urbo Gdansk. Post 
interkonsento ili renkontiĝis 
la 7-an de junio 1961 en Brno. 

★  ★
Hazarde renkontis Esperan- 

tiston el Germana demokrata 
respubliko nia anino Marie Ja- 
notova, kiam ŝi, revenis ko- 
mence de aŭgusto el Hungario. 
Jam en vagonaro en budapeŝta 
stacidomo ŝi rekonis lin laŭ 
Esperanto-insigno. La longan 
vojaĝon ili eluzis por vigla 
konversacio. En la sama kupeo 
veturis ankaŭ boksa teamo de 
Lokomotiva Sofia por maĉo al 
Magdeburg kaj ŝi per Espe- 
ranto helpis interkomprenigi la 
sportistojn kun tiu sinjoro 
el Germanio, s-ano Teodoro 
Lotzsch el Frohburg i. Sa. 
ĈI AM P OR T U V E R D A N  
S T E L O N !

Knihovna naŝeho krouzku 
neobsahuje velky poĉet svazkŭ, 
presto vŝak slouzila ĉlenŭm 
krouzku dobre k rozŝlreni je- 
jich znalosti a prohloubeni ve- 
domostl v esperantu. Pfi in- 
venture knih, souvisejici s pre- 
chodem krouzku do Domu kul- 
tury, zjistili jsme, ze dosud 
nebyly vraceny tyto vypŭjĉene 
knihy: La Faraono od Bolesla- 
va Pruse, I. dil, 3 brozurky 
Kantareto od Filipa, 2 knihy

Medalionoj, Ni legas kaj lernas 
od Ŝupichove, Uĉebnice espe- 
ranta od prof. Kiliana.

Prosime, aby knihy byly co 
nejdrive vrŝceny bud' pri klu- 
bovni schŭzce kazdy ĉtvrtek 
anebo u s. Ticheho.

★ ★

La leterpaperoj kaj kovertoj 
kun alpresita Esperanto-saluto 
el Jihlava estas denove ha- 
veblaj. Vi povas aĉeti ilin en 
POFIS ĉe s-ano Tichy.

KORESPONDI DEZIRAS:
Nada M e s i c, Pavla Radica 77, 
SLAV. POZEGA, N. R. H., Ju- 
goslavio

Mira H u t, Vuc jak 26,
SLAV. POZEGA, N. R. H., Ju- 
gosiavio

Seka K u g 1 e r,
Tomiĉeva 1, SLAV. POZEGA,
Jugoslavio

NA POMOC ĈTENARI 
abunda — hojny 
akompani — doprovazeti 
alvoko — vyzva 
amikeco — pratelstvi 
balbuti — koktati 
bonvena — vltany 
bordo — breh 
brava — stateĉny 
ĉarma — pŭvabny 
ĉirkaŭrigardo — jrozhled 
flanko — strana, bok 
flegi — oŝetrovati 
fortikaĵo — tvrz 
fuĝi — prchati
gravuri — ryti (napr. do kovu) 
gvidanto — prŭvodce 
hazarde — nahodou 
insigno — odznak

interkonsenti — domluviti se 
komitatano — ĉlen vyboru 
konatiĝi — seznamiti se 
koverto — obalka 
krepuskiĝi — ŝeriti se 
kunveno — schflze 
leterpapero — dopisni papir 
loĝi — bydleti 
maĉo — utkani, zapas 
malfrue — pozde 
militkaptito — valeĉny zajatec 
mirinda — podivuhodny 
modesta — skromny 
monto — hora 
montri — ukazati 
partopreni — zŭĉastniti se 
peni — namahati se 
pinto — ŝpiĉka, vrchol 
posedi — vlastniti, miti 
printempo — jaro 
preskaŭ — temer

rakonti — vypraveti 
rapida — rychly 
rekoni — poznati 
renkonto — setkani 
reveni — vratiti se 
rivero — reka 
salajro — mzda, plat 
sciigi — oznamiti 
senti — cititi 
sincera — uprimny 
servi — slouziti 
spaco — prostor 
surprizi — prekvapiti 
surskribo — napis 
ŝtelisto — zlodej 
tuta — cely 
vagonaro — vlak 
valida — pravoplatny 
vivo — zivot 
vizito — navŝteva 
vojaĝo — cestovani
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