
2-A hJSNKOHTIĜO DE ESPEEAKTISTOJ 
EN TUSĈIANSKE TEELICE

okazis la 25-26an de ma^o 6i-jara en Ri- 
pozdomo de la Maŝinuzino de Turiec. Parto- 
prenis ĝin 45 ges-anoj el 12 lokoĵ kaj 
kelkaj gastoj el Moravio, frunte kun Ji- 
hlavanoj. La lomvenon , kiun partoprenis 
ankau neesperantista publiko, gvidis s-ano 
A. Cambal.

La ĉefa ero de la sabat-vespera grogra- 
mo estis slovak-lingva prelego de Aug. Ma- 
tovĉik pri "100 jaroj de Matica sloven- 
skd". Parto de la prelego estis tralegita 
ankaŭ en Esperanto.-Poste ges-anoj Krajĉi- 
kovA,Naŭtovd kaĵ Ŝpigŭth prezentis deklam- 
muntaĵon el la poeziaĵoj de slovakaj poe- 
toj-klasikuloj rilatantaj al la jubileanta 
Matica slovenska. E1 la neesperantista pu- 
hliko aprezis la programon la 79-jara Te- 
plicano k-do Bukovsky kaj el inter la 
esp-istoj s-ano Hoŝek el Gottwaldov.

Dimanoe s-ano Ĉambdl raportis pri la 
agado de la E-rondeto en Martin. Post la 
saluto kaj raporto de la delegito de 
Cehoslovaka B-komitato parolis k-dino 0- 
tilia Jurkoviĉovd, reprezentantino de la 
Kleriga Instituto en Bratislava; interalie 
ŝi anoncis, ke la 12-13an de j\uiio okazos 
en Ruzomberok kunveno de la direktoroj de 
la slovakaj klerigaj institucioj, dum kiu 
ŝi parolos pri tio, kia devus esti ilia 
rilato al la E-rondetoj.

La kunveno estis plensukcesa, dank' al 
a-ano Hupka, kiu ĝin zorge organizis.

ESPERANTO
AGADO

DE SSPERANTISTOJ EH

M A R T I N  kaj J I HL AVA

METODOLOGIA HELPILO VII-VIII 1963

En julio okazis en urbo Jihlava jam la 
14—a Pilmfestivalo de la laboruloj. Sur la 
bildo vi vidas ekranon en Parko de Kulturo 
kaj^Hipozo, kie la filmfestivaloj estas a- 
ranĝataj. La ekrano estas unu el la plej 
grandaj en Meza Europo. La spektaklojn en 
natura amfitfatro povas viziti ĝis 12.000 
horaoj. Ankau ĉi jare la festivalo ĝuis 
grandan intereson de jihlavanoj, ĉar estis 
prezentitaj elstaraj filmoj ne nur el ĉe- 
noslovakio, sed ankau de eksterlando.
<—  /Fotis D-ro F. Kubica/

NACIA ARTISTO MARTIN BENKA KAsJ ESPERANTO
Nia amiko Jaroslav Sustr en Praha, al kiu 

ni sendis la 1-an n-ron de nia Esperanto- 
Agado, gratulis al ni, sed samtempe ankaŭ 
riproĉis, ke bud la desegnajo de Majstro 
Benka ni for^esis mencii,ke li estas espe- 
rantisto. J.S. skribas: "Ciu klera homo en 
Cehoslovakio scias,ke li estas nacia arti- 
sto, sed kiu scias, ke li apartenas ankaŭ 
al nia esperantista familio ? Eĉ la plej 
multaj esperantistoj nekonscias pri tio. 
Citante la nomon de tia artisto skribu es- 
tonte: nia membro naoia artisto M.B., aŭ:
membro de E-rondeto en Martin. La atentigo 
estas sincera kaj serioza- ne refutu ĝin."
Akademia pentristo kaj nacia artisto Mar- 
tin Benka estas ne nur esperantisto kaj 
nia favoranto, sed - kiel Esperanta verki- 
sto - ankaŭ nia regula kunlaboranto.Jen la 
listo de liaj ĝisnunaj kontribuaĵoj :
Stranga koncerto (Esperantisto Slovaka 

1948 pg 160).- Artpentristoj,ni vokas vin! 
(BS.1949 pg 52).- Nia stelo. Pri la gusta 
desegnado kaj presado de la verda stelo (pĝ 
113). - Slovaka pentroarto ifE.S. 1950 pĝj 
50,77,87,128,151 kaj E.S.1951 pĝ 7) . - La 
gravurita bastono. (Esperanto en Slovakio 
1958 pĝ 18 -transprenita el "Norda Prismo" 
en Svedujo).- Kion signalizis Lajka el la 
dua satelito? (E. en S, 1958 pĝ 25).- Por 
niaj infanoj : E1 la lemejo. La prudenta 
mensogulo. Nekontentiga aĉetaĵo.Scivolemo. 
Prudento. (E. en S. 1958 pĝj 65-66) . Mal- 
amikoj. Lau la leĝo de la naturo.fB. en S. 
1958 pĝj 76-77/.- La naturamiko. (Esperan- 
to Martin 1960 p| 5).- Du gekunuloj.(EM pĝ 
46).- Strigo kaj kokino. (E.M.1961 pĝ 21 -
22).- Scivolo kaj envio. fE.M.pĝj 28-29) .
Pri Martin Benka informas jenaj artiko- 
loj : Majstro Martin Benka 60-ĵara (Espe- 
rantisto SPovaka 1948 pĝ 160} . Omaĝe al 
Martin Benka. (Esp. en Slovakio 1958 PS 
76) . - Martin Benka en Martin. (E:M. 1960 
pĝ 5). - Intervjuo kun nacia artisio Mar- 
tin Benka (E.M.1960 pĝ 35).
Bildserieton de M.Benka aperigis Revuo- 

Esperanto kun artikolo de J. Kuzmfk. - Eliz



Iom pri la "abelreĝina ĵeleo" kaj ĝiaj efikoj.
la abelreĝina ĵeleo (materskd ; materinskd kaŝiĉka), 

estas ĵam regule aplikata en la kuracado.Si estaa ekskre— 
ciaĵo (eligaĵo) de faringaĵ glandoj de 8-12- tagaj -abe- 
loĵ. Lau fiemia strukturo ĝi estas 10-hidroksida-delto-de- 
ceina acido. Gi entenas pluraĵn vitaminojn kaj aliajn 
plifortigajn kaj refresigajn elementojn. Gravas ilia plej 
konvena kombino, kiun la sciencistoĵ ankorau ne sukcesis 
atingi.

Gi estas uzata dum unu jaro en kelkaj kuracadcikloJ 
('periodoj) . La tagan kvanton kaj la dauron de kuracad - 
periodoj kun interpauzoj fiksas la fakkuracisto fekz. 50 
miligramoj da ĵeleo Ĝiutage dum 20 tagoj, do entute lgrar- 
mo,au 2 gramoj dum 40 tagoĵ kun gosta 2-monata paŭzo k.s.

Ĝi efikas ce astmo bronfia, kauzita de bakterioj - la 
atakoj Ĝesas, sed ĝi ne efikas Ĝe astmo kaŭzita de diver- 
saj vegetaĵpoleno j (rostlinn^ pyl; rastlinny pel'j® - Oe 
arteriosklerozo kun malalta sangopremo ĝia efiko estas 
100^-a, sed Ĝe tiu kun alta sangopremo ĝi efikas nur en 
40#-oj da kazoĵ, tamen subjektive la pacientoĵ sentas sin 
pli bone. Post 3-4 kuraoadperiodoj ankaŭ fie ili montrigas 
certe tendenco al pliboniĝo de la malsano.- Post apoplek- 
sio (sangelfluo en la cerbon) la movebleoo kaj funkci- 
oj pliboniĝas pli frue ol sen kuraeado per la abelreĝina 
ĵeleo. Post korinfarkto (parta formorto de la kormuskolo 
pro subite ekestinta fluobaro en la respektiva nutranta 
angio) la doloroj mildiĝas, la subjektivaĵ malfaoilaĵoj, 
kiel opreso (--tlak ) cedas, spirmanko malaltiĝas. Post trom- 
boflebito (vejninflamo) la stato plibonigas sekve de la 
fibrinolizo (solvo-likvido-flueoigo de la filamentforma 
organika substanco disiĝanta el la sango kaĵ ŝtopanta la 
inflamigintan vejnonj. - En la porvirina medicino - la 
klimakteriaj (pfechodovŝ ; prechodovŝ) malfacilaĵoj kaj 
ec psihozoĵ mildiĝas. La habitualaĵ £regulaj) abortoĵ ĉe- 
sas. - La ĵeleo havas kontraŭdiabetan efikon, sed la sta- 
toj post infekta hepatito (infekĉni zfinĉt jater; nŝkaz- 
livy zdpal peĉene) kaĵ angino ne reagas sufiĉe bone, des 
malpli la reŭmatismo, tuberkulozo kaĵ malignaĵ tumoroj - 
( "MalbonintencaJ" svelaĵoj kiel ekz. kanceroĵ) •

En SSSR estas antaŭvidata fabrikado de tablojdoj (ta- 
bletyj , entenontaj abelreĝinan 'ĵeleon.
(Laŭ la raporto de Doc.D-ro E.Mal^ el la medicina fa- 

kultato en Koŝioe al la medicinistoj en Martin - la 29-an 
de majo 1963, notis Eliz. Hi aperigas 8i tiun koncizaĵn 
notojn^sen garantio, fiar la ĝisnunajn spertojn rilatas al 
ankoraŭ relative malgranda nombro da fake kuracataĵ kaj 
esplorataj pacientoĵ) .

40_jaroj de_Esperanto_en 
Pferov.~En Ia~noramoravIa~- 
ŭrfio Pferov okazis la 18 - 
19an de majo renkontiĝo de 
esperantistoj kaj plenkun- 
sido de Ĝehoslovaka E-Komi- 
tato por soleni la 40-an -
datrevenon de la fondo de 
Esperanto-klubo.Saoate oka- 
zis interkona vespero kun 
estrada prezentado,kiun en- 
kondukis k-do Chytil.Diman- 
oe matene komenciĝis la so- 
lena kunveno. Malfermis ĝin 
k-do Vymĉtal. K-do Oprlal 
deklamis la poemon de Ota- 
kar Bfezina: Ho, mia patri- 
n'l K-do Chytil tralegis la 
leteron de k-do Adolfo Ma- 
lfk,kiu ne povis 8eesti,pri 
la hietorio .de Esperanto - 
movado en Pferov. Poste sa- 
lutis la reprezentantino - 
de la Distrikta Nacia Komi- 
tato, sekcio por lemejoĵ 
kaĵ klerigo,kaj gek-doĵ Je- 
rmdf, prezidanto de CSEK el 
Praha, Koĉvara (Ostrava) , 
Mohapl (Olomoucĵ , Kilidn 
(Trebiĉ), Slanina (Praha), 
Izdk (Martin),Liŝka ( Ostra- 
va-Hulvŝky), Milatovŝ ( Tfi- 
nec) , Pospiŝil (Olomouc), 
Stadnik kaj ftimsky, Kostka 
el Liberec, Bldha (6ottwal- 
dov), Zŝvodsk^ (2ilina),Sat- 
tek (Pfibor) ,Dryŝk(Praha kaj aliaj.Ambaŭ aranĝoĵ es- 
tis plensukcesaj, tamen ni 
bedauras, ke kaj la sabata 
prezentado de la talentita, 
loka estrada grupo estis 
nacilingva, kaj dum la di- 
manĉa solenajo nur malmul - 
taj parolantoj uzis la in- temaoian lingvon.fiar ambaŭ 
aranĝojn partoprenis ankaŭ 
franca esperantisto Andrŝ 
Giovenal el Lyon.

INTERNACIA RENKONTIĜO EN JIHLAVA

Komence de junio vizitis nian urbon unu 
franca esperantisto, s-ro Prance Guerre el 
ROUEN,_kun sia edzino. Kvankam ili loĝis 
preskaŭ dum ilia tuta libertempo en Jihla- - 
va, ili ekkonis helpe de propra automobilo 
multe da aliaĵ belegaj anguloj en nia pa- 
trujo. Ekzemple Tŝbor, Hluookd, Jindfichŭv 
Hradec, Macocha, Slavkov, Telĉ, 2leby,Kut- 
nŝ Hora,Kaĉina, Sedlec,Liberec,Karlŭv T^n, 
Praha.Samideano Guerre el Rouen prelegis du- 
foje en nia klubo pri Jugoslavio, Germanio 
kaj kompreneble pri Prancio kaj afable re- 
spondis al Ĝiuj demandoj de niaj anoj.Sian 
rakonton li akompanis per eminentaj kolo- 
raj diapozitivoj, kiujn li pleĵparte mem 
fotografis. Nia renkontiĝo estis oona pro- 
pagando de Esperanto, precipe verda flage- 
to sur aŭtomobilo vekis grandan intereson 
en ciuj lokoĵ, kien ili veturis.

Mi povas diri, ke niaj gastoj estis Ĝi 
tie kontentaj kaj ke ilia ekskurso en Ce- 
hoslovakion bone helpis al ideo de amikeco 
inter nacioj. Mirek Lys^

IA ADIAŬA LETERO DE GES-ROJ GUERRE

A1 niaĵ karaĵ amikoĵ Ĝehaĵ el Jihlava I
Hodiaŭ estas la lasta tago por mia ed- 

zino kaj mi en via bona, agrabla, trankvi- 
la kaj varma medio en Jihlava.la lasta ta- 
go de nia libertempo en via regiono. Mi 
dankas Ĝiujn por afabla akcepto kaĵ por la 
sindoneco de fratoĵ Lye^vkaj iliaj fami- 
lioĵ. Mi volas danki ankaŭ al ges-roĵ Slo- 
sŝrkovi por bona vespero, kiun mi travivis 
en ilia domo.

Mi ne timas diri,ke via lando estaa be- 
lega kaj posedas trezoroĵn de arkitekturo 
skulptarto, pentroartovktp.,kvankam propra 
mia lando posedas ankaŭ antikvajn valora- 
3ojn.Do, mi kunportos fortan impreson, kiu 
instigos min reveni.

Vivu Cehoslovakio, vivu la frateco,vivu 
Esperanto! i

Ges-roj G u e r r e  P., 14, rue Poussin, 
R 0 U E N Seine M-me Prancio



ESPERANTO
ILO DE INTERKOMPEENIĈfO INTER NACIOJ

Antau du seinajnoj mi travivis la ple j a- 
grablajn momentojn ek de la komenco de mia 
esperantiĝo. Jes, renkontis min granda fe- 
lifio - mi havis okazon, persone konatiĝi 
kun mia esperanta amiko kaj korespondanto, 
samideano Andre Cherpillod el Parizo. Kun 
li mi jam korespondas sufifie longe,preskaŭ 
du jarojn. Verdire, interkonatigis nin fo- 
tografajo de la franca aktoro Jean Marais, pri kies bildo mi kuraĝis peti eĉ dele- 
giton de UEA, samideanon Cherpillod. Li 
tiam tre volonte plenumigis mian peton kaj 
post interŝanĝo de kelkaj leteroj ni ekko- 
nis, ke ni povas esti bonaj geamikoj kaj 
gekorespondantoj. Sed,kiel samideano Andre 
diras, nia "spirita patro" estas tamen la 
filmaktoro Jean Marais.

Dum nia korespondado ni eksciis, ke li 
jam foje vizitis nian landon, okaze de UK 
devEsperanto en Varsovio. Ni ambaŭ tre be- 
daŭris, ke ni ne ekkorespondadis pli frue. 
Precipe mi mem estis tre trista, ĉar dum 
kvin jaroj de mia korespondado kun fremd- 
landanoj mi havis eblecon renkontiĝi nek 
kun unu el ili. Nur nun! Ci-jara somero 
estis de mi tre malpacience atendata. Ja, 
samideano Andre promesis jam pasintjare al 
mi, ke li vizitos denove nian respublikon 
okaze de Universala Kongreso de Esperanto 
en Sofio. Li sciigis min, ke li alveturos 
kun sia amiko, samideano Georges, ankau 
Esperantisto el Parizo. Ilia alveturo al 
Jihlava estis difinita por la tagmezo de 
la 24— a de julio. Sed post tuttaga vana a- 
tendo, mi ricevis telegramon, sciigantan , 
ke ili alveturos la 25-an vespere. Kaj la 
tempo tiel malrapide forpasis! Atendis mi

kun mia patrino kaj iuj Esperantistoj,niaj 
klubanoj, alvenintaj bonvenigi karajn gas- 
t.ojn el Krancujo. kine malfrue vespere ili 
alveturis motocikle, kvazaŭ ili estus al- 
tirigitaj per nia senpacienco kaj atendo. 
Mi tute ne povas eldiri, kiel mi sentis 
min, ekestinte antaŭ mia franca korespond- 
amiko, konatan de mi nur lau fotografajoj, 
kaj per la leteroj. Sed post kelkaj unuaj 
frazoj ni jam babilis tiel amike, kiel de- 
longa.i konatuloj.Niaj gastoj ne havis sufice da tempo por 
resti longe en Jihlava. Jam sabate post- 
tagmeze ili devis forlasi Jihlavon, por ke 
ili estu ĝustatempe en Sofio, por komenco 
de AS-a UK de Esneranto.

A1 niaj gastoj tre plafiis en nia respub- 
liko. Kiam nl parolis jpri belecoj de dive- 
rsaj urboj, samideano Andre diriss La plej 
bela urbo en la mondo estas Parizo, kaj la 
dua - Via Praha!
Ne volonte niaj gastoj adiauis kun ni. 

Sed ili promesis, se estos eble, alveturi 
denove vintre dum Kristnasko.
Semajnon poste alveturis aliaj karaj ga- 

stoj, samideano Nils Kindgren el Kalmar en 
Svedlando kun sia amikino Margaretha. Sam- 
ideano Nils estas jam longjara bona kores- 
pondanto de mia patrino. Ci-jare li eluzis 
okazon, kaj post fino de SAT Kongreso en 
Hamburgo alveturis kun sia amikino al Jih- 
lava per propra aŭtomobilo/ Niej svedaj a- 
mikoj havis pli multe da tempo kaj vizitis 
fame konatajn grotojn de Iv.acocha en Morav- 
ia kgrsto kaj belegan kastelon - Hliibokd. 
Ambau vizititaj lokoj tre plaĉis al ili.

Dimanĉe, per ilia forveturo finiĝis por 
mi belega tempo de momentoj, travivigitaj 
kun fremdlandaj Esperantaj geamikoj.
Tiam mi tute ekkonis utilecon kaj bonan 

ideon de Esperanto. Mi neniam forgesos ĉi- 
jaran someron, eĉ kiam mi forte esperas , 
ke tiuj travivajoj baldaŭ ripetiĝos!

IiKdie Panska

UaSTflUfl ESPERĤI2T0 Ĥ UI2ESCO 
ĴIHLĤUĤ DUta KULTURU ROH 

L-15.IX. 1963. DEttttE 9-13 IM-I8H00.
INPANOJ NE KONAS LIMOJN.

Sub tiu Ĝi titolo aranĝis 
anoĵ de E-rondeto en psiki- 
atra resanigejo en Jihlava 
okaze Internacia Tago de 
Infanoj ekspozicieton de 
infanaj desegnaĵoj el Japa- 
nujo,Italujo,Pinlando,Viet- 
namo. Pollando, Nederlando 
kaĵ Cehoslovakuĵo.
La desegnaĵoj estis plej- 
parte de 7-8 jaraj infanoj 
kaj granda intereso estis 
pri Pinaj kaj Japanaj dese- 
gnajoj kaĵ ankaŭ tre plaĉis 
la bildetoj de ĉehaj cika- 
naĵ infanoj.
Lav interesa ekspozicieto 
daŭris dum du semajnoj kaj 
vizitis ĝin multe da vizi- 
tantoi grandaĵ eĉ malgran- 
daj. 8i estis valorata kiel 
merita laboro .

K-do D-ro Miloŝ Chyba, 
por Esperanta referanto de 
Kleriga Instituto en Praha, 
transiris en alian sekcion 
kaj lian lokon okupis k-di- 
no Ŝkrdbkovd el la Il-a se- 
koio. Ni kore dankas al D- 
ro Chyba pro lia ĝisnuna e- 
fika kunlaboro kaj bonveni- 
gas la novan referantinon.

Rara jubileo. Esperanti- 
sta pTonIro7"5amideano A.D. 
Kremer Sariŝfskŝ Michala - 
ny S-185,okres Preŝov atin- 
gis la 85-an vivojaron. An- 
kau ni aliĝas al la multaj 
gratulantoj, kiuj salutis 
nian karan "paĉjon" persone 
kaj aŭ perletere, dezirante 
al li pluan sanon.

Ivan D i m o v gvidanto- 
de Esperanto - kursoj, Str. 
Jor. Zjutibrodski 12, VRACA 
Bulgario, serĉas gekores- 
pondantojn ĉiulandajn por 
siaj gekursanoj, diversagaj 
gelernantoj, geinstruistoj, geagronomoj k.a.

Ekspozicio pri Esperanto
Uzina Klubo de Revolucia 

Sindikata Movado de Oktobra 
Revoluoio,en la moravia ur- 
bo Boĵkovice aranĝis de la 
9-a gis la 23-a de junio 
ekspozioion pri niaj lite- 
raturo,korespondado kaj.di- 
versaj interesaĵoj.Okazb de 
la solena malfermo s. Jan 
Tichon, delegito de UEA pa- 
rolis pri la signifo de Es- 
peranto.



S A L O M O N A  T Ĵ S S D I K I O
Jen glej vera historio 
el Austrio - Hungario, 
la estinta monarnio 
de Habshurga dinastio:

Poŝtisto Jdn Krupec inviton ricevis 
de Imperiestra Militkomandanto - 
la koro ektremis, ja preskaŭ eĉ krevis, 
glacie tuŝita de Morto - Giganto !...
...li pene sin trenis al Ĉefkuracisto :

"Vi savis min brile de trista pereo - 
jen nova minaco^por mia ekzisto !...
Min savu ankoraŭ el faŭk de 1 armeo!"

Hkflugis depeŝo returna, ekspresa:
"JAAN KRUPEC MAISANIS JS TIP ABDOMENA 
IA fffiSANIGADO JA ESTIS SUKCESA 
S2D RESTIS POSTSEKVO THE KONTRAUHIGJENA 
II ESTAS ANKORAU NUN BACIIPORTANTO"

Samtage refulmis respond' ultimata 
de Imperiestra Militkomandanto :

"IA REGNON ATENDAS BATAIO PIEJ PATA 
P0SHTI3T0 JAAN KRUPEC TUJ MOBIIIZIGHU 
II KIEI HEIPOHTO DE CHEPINTENDANTO 
AI ARMEPROVIZO SIN VERVE DEDICHU 
KAJ PER IA PUNKCIO DE BACIIPORTANTO
JA komisiigu aiian personon
GHIS MORGAU PIEHUMU IA STRIKTAN ORDONON"

(E1 la kolekto "Eskulapo ridetanta" de Eliz, 
laŭ la rakonto de D-ro Ĉ i.em y )

La bildo dekstre: Belega statuo, prezent- 
anta Muzon de muziko. Troviĝas en la parko 
de Smetana en Jihlava. /Fotis D-ro Kubica/

A N E K D O T O
wlalgranda knabo sidis ĉe dompordo. Venis 

sinjoro kaj demandis: "Cu via patro estas 
hejae?" "Jes", respondis la knabo, "li es- 
tas hejme". La sinjoro sonoris, sed neniu 
venis al la pordo. "Vi diras, ke via patro 
estas hejme, sed kial neniu venas malfer- 
mi?" demandis la sinjoro. "Mi ne scias, ni 
ne loĝas ĉi-tie", estis trankvila respondo.

Zavodny vybor ROH Turĉianskych strojarni 
n. p. v Martine vydal v spolupraci s Domom 
kultŭry ROH v Jihlave a zavodnym vyborom 
Grafia v Jihlave uĉebne texty "Zaklady me- 
dzinarodneho jazyka ESPERANTO" pre ĉlenov 
a kurzistov esperantsk^ch zaujmov^ch krŭz- 
kov pri uvedenych zariadeniach. Rez. prlsp. 
10,— Kĉs. Expeduje: Esperantsky krŭzok pri 
ZV ROH GRAFIA, Srazna 17, JIHLAVA, Jihomo- 
ravsky kraj.

' REDAKGIA ATENTIGO:^Por plifaciligi la la- 
boron de la troŝarĝita presejo,5i tiu nu- 
mero estas multobligita.

Preskaŭ la tutan enhavon de tiu ĉi- ESPE- 
RANTO-AGADO maŝinreskribis por fotografado 
nia vigla kunlaborantino F. Ĉapova. Sia 
kunlaboro estas la plej meritplena, ĉar ŝi 
havas nur unu brakon.Akceptu nian varmegan 
dankon,kara s-anino ĉapova. V-T
K O R E S P O N D I  D E Z I R A S  :
JANA ŜLAJCHRTOVA, 18-jara fraŭlino.PELHRI- 
MQV 878, Cefioslovakio
VICTOR CARLOS AFONSO DIAS - B» La Candela- 
ria, c/.3a' r* 51 /La Cuesta/ TENERIFE Is- 
las Canarias - Espana
MANUEL LUIS DORTA - B* La Candelaria, c/. 
3* 43 /La Cuesta/ TENERIFE Islas Cana-
rias - Espana
MARIN PARLEV, Str. P. Spraŝ N.7, TETEKEN, 
Bulgario
Gekursanoj de studenta Esperanta kurso. 
Skribu al JORDAN KAZAKOV Str. Komsomolska 
8 , R U S E, Bulgario
REIGL ENDRS, 16-jaraĝa knabo, Str. Kalma- 
ny Lajos 6 , S Z E G E D, Hungarujo
ZLATKOVIĈ NADEZDA, 13-jaraĝa knabino, Str. 
Svetozara Markoviĉa 12 b, P A R A C I N ,  
Jugoslavio •
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