
LA 48-a U N I V E R S A L A  E S P E R A N T O - K O N G R E S O  EN SOFIO

estia plensukcesa.Iaŭ la nombro de la par- 
toprenintoj ĝi estis la plej grandioza el 
ĉiuj ĝisnunaĵ UEKv kun preskau 3500 pars. 
el 44 landoj . laŭ la organiza, faka kaj 
precipe arta vidpunktoj, ĝi estis la plej 
altnivela.

Sur nia skribotablo kusas jam la am- 
pleksa skriba raporto de k-do Cambal krome 
la duobla prikongresa numero de Heroldo de 
Esperanto, la kongresa n-ro de Hevuo Espe- 
ranto kaj tiu de Franca Esperantisto. Be- 
daŭrinde pro lokmankcj ni devas limigi nur 
je kelkaj rimarkoj, car fine ankaŭ Nuntem- 
pa Bulgario aperigos detalan raporton.

Okaze de la solena malfermo la honora 
patrono,k-do Georgi Trajkov, bulgara vic- 
ĉefministro, prezentis gravan kaj multe 
aplaŭdatan politikan kaj porpacan parola- 
don kaj dum la tuta solenaĵo li - en tra- 
duko - atente sekvis la alparolojn, salu- 
ftojn kaj la skizon de Prof. Gaston Warin- 
ghien, la nova prezidanto de la Akademio, 
pri la signifo de la oulgara kulturo kaj 
atingaĵoj de la bulgara literaturo.

la Ill-a Konferenco de Mondpaca Espe- 
rantista Movado kunvenigis proksimume 500 
delegitojn el la socialismaj landoj, kies 
elektitaj en la novajn estraron kaj komi- 
siojn, do ĝi povos respondece plenumi si- 
ajn gravajn taskojn en la batalo por la 
tutmonda paco. Ia konferenco sendis selut- 
telegramon al H.S.Hrusĉov okaze de la kon- 
vencio pri parta malpermeso de la eksperi— 
mentoj kun nukleaj armiloj.

la reprezentantoj de la socialismaj 
landoj ĉeestis en kvanto ĝis, nun nevidata: 
el Pollando proksimume 400 , el Hungario 
300, el Bulgario 800.E1 ĈSSR,USSR kaj Ger- 
mana Demokratia Raspubliko venis inter 30- 
80 personoj. la ĉeSoslovakan oficialan de- 
legitaron reprezentis k-doj Prancisko Svi- 
tdk el Praha kaj AŬgusteno fiambal el Mar- 
tin. la esperantistoj el socialismaj lan- 
doj okazigis neoficialajn kunvenojn kaj 
privatajn renkontiĝojn, el Jciuj por ni la 
plej valoraj estis la interŝanĝoĵ de sper- 
toj kun la sovetaĵ gesamideanoj,frunte kun 
Prof. Bokarev kaj Inna Jakovletna Varnari- 
na el la "Komisiono pri intemaciaj rila- 
toj de sovetaj esperantistoj".

Dum la kongrestagoj estis disdonitaj 
broŝuroj kaj propagandfolioj : krom kelkaj 
ĉeĜoslovakaj kaj unu bulgara ni posedas 
unu sovetan kun 22 kantoj de sovetaj kom- 
ponistoj: la unua parto enhavas la teks- 
tojn, la dua la notojn. la intereso pri 
la broŝuroĵ senpage disdonitajnestis gran- 
dega, do ni devas jam nun prepari taugajn 
propagandilojn por la venonta. UEK.

Ankaŭ la teatraj kaj aliaj artaj pre- 
zentadoj - tre altnivelaj - instigas nin 
pripensi kaj certigi la partoprenon de ni- 
aj teatraj kajvkant- kaj dancgrupoj res- 
pektivaj. Bedaŭrinde eble nur en l§66a ja- 
ro okazos denove UEK en socialisma lando 
(cu Hungario ?).

Ankaŭ ni ĉehoslovakaj Esperantistoj havas revolucian tradicion
Pri Esperanto mi eksciis post la unua 

jaro de la unua mondmilito, kiel lO.jara 
loĝanto de orfodomo. la intemacia lingvo 
fariĝis mia fidela amiko por la tuta vivo.

Dek jarojn poste mi ekmilitservis en 
Jihlava kaj korespondadie intepalie kun 
esperantistoj en USSR, precipe kun ruĝ- 
armeanoj Voldemar Bobrov en Smolensk kaj 
Anatolij leonov en Moskva. Sar tiam ko- 
respondi kŭn Rusoj ruslingve estis danĝe- 
re, mi uzis Esperanton kun plena sukceso. 
Voldemar sendis al mi leteron, kiun mi 
tradukis en la ĉehan, multobligis kaj sen- 
ome disvastigis en ĉiuj^rotoj de la tiama 
31-a infanterista regimento en Jihlava,kaj 
poste, kiam mi estis translokigita en la 
urbon Jesenlk /tiama Fr^valdov/, ankau en 
ĉiuj rotoj de la tiea 7-a limbataliono.Car 
Voldemar eŭmetis sian foton en uniformo 
de ruĝarmeano,mi multobligis ĝin ankaŭ kaj 
disdonis. Voldemar skribis,ke ĉe akra pa- 
fado lia instruktoro diras:"Kiam vi celas, 
vidu la nigran koron de la sklaviganto, 
ekspluatantol"

En 1929 mi sendis dl la redakcio de 
"Sennaciulo" artikolon kun fitolo "Du ta- 
goj el la vivo de burĝarmeano". En ĝi mi 
i.a. rakontis, kiel oni min arestis pro la

disvastlgado de la gazeto "Rudŝ Pravo" 
en la kazernoj. la artikolo finiĝis per 
jenaj frazoj : "Arestante min oni min sen- 
armigis, sed kiam oni min lioerigis , mi 
denove ricevis maŝinpafilon. Akrepafante 
mi ne vidis antaŭ mi paperajn figurojn, 
sed vivajn burĝajn oficirojn !"

Kvankam per tio mi multon riskis, tamen 
neniu serĉis la aŭtoron. Mi ricevadis mul- 
te da korespondajo el ĉiuj kontinentoj,kaj 
la 'australiaj esperantistoj nomis min "La 
unua paca hirundo"

Kiel ano de Kompartio Ĉehoslovaka ekde 
la jaro 1925, mi fariĝis en 1928-29 prezi- 
danto de la komunista grupo en la tiama 
Ĝehoslovaka Esperanto-movado. Mi vivis en 
Zlin,la nuna Gottwaldov,kie mi loĝas ahkaŭ 
nun.K-do Pachman el Praha,membro de ĉi tiu 
nia partia grupo,estis en 1934-38 arestita 
kaĵ kondamnita surbaze de falsaj akuzoj de 
Prahaaj reakciuloj kaj - sekretpolicanon, 
kiel "spiono por USSR". Mi ne scias, ĉu 
k-do Puchman transvivis la naziistan oku- 
pacion kaj mi tre bedaŭras,ke neniu el ni 
dediĉis sin al elserĉado de la juĝdokumen- 
toj de tiu vere interesa proceso,pruvanta, 
ke ni esperantistaj pacbatalantoj laaj kon- 
Struantoj de socialismo kaj komunismo ha- 
vas revolucian tradicion. (Jarin Hoŝek)
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SKRIBAS JTJLIE ŜOPICHOVi el Praha: "Kun 
ĝojo ml bonvenigis la Esperantan broŝuron 
ri Matice Slovenskŝ. Mi multe dankas pro 
i kaj 8amtempe gratulas al via bonega 
ideo uzi Esperanton tiucele. Kompreneble, 
ke mi dankis kaj gratulis al via jubile- 
anta kulturinst ituc io."

MATICA SLOVENSKA dostala mnoho pozdra— 
vov od zahraniĉnych esperantistov, no slo- 
vensk^ch mozno pordtat na prstoch jednej 
ruky a ĉeskych na prstoch oboch rŭk, hoci 
v CSSR sme rozoslali do 150 broŝr "100 
jaroj de Matica Slovenskd"... Eŝte nie ne- 
skoro - nezabudnite!

LA VIRINA K0MISI0N0 de la deĉoslovaka 
Esperanto-Komitato en^Praha denove vizitis 
la urbon Lidice kaj ĉe la monumento de la 
mortpafitoj aranĝis piecan rememoron kun 
deklamado de poemo de Jana CichovA. La po- 
emon - en speciala belaspekta kovrilo kun 
pentra^o ̂ de J. Schefer kaj kun subskriboj 
de ciuj ĉee8tintoj - estis deponita ĉe la 
Loka Nacia Komitato. Poste en la Kulturdo- 
mo estis prezentita komuna programo de 
VK-CSEK kaj esperantistoj el Kladno.

NACIA ARTISTO MARTIN BENKA okaze de la 
75-a vivjubileo estis distinglta per Orde- 
no de la Respubliko. Elkoran gratuion!

DE NACIA ARTISTO Martin Benka ni rice- 
vis jenan respondon: "Estimataj kaj karaj 
gesamideanoj! Akceptu sincerajn dankojn 
por viaj bondezirojj okaze de la 75-a dat- 
reveno de mia naskigtago kaj saluto el Zi- 
lina! Kore kaj samideane vin salutas via 
Martin Benka".

GEEDZIĜOJ.v Du rondetanoj en v Martin 
edziĝis dum gŭgustos s-anoj Karol Ŝueolifk 
kaj Jozefo Spigŭth. S-ano Ŝuŝoliak bedau- 
rinde samtempe transloĝiĝis en la urbeton 
Nitrianske^ Suĉany v150, okres Prievidza. 
S-ano Ŝpigŭth ankau transloĝiĝis,vsed pli 
proksime al Martin, do li povos daure kun- 
labori. - Koran gratulon al ambaul

KORESPONDI DEZIRAS
B. BRICL, 29-jara metallaboristo, pri ĉiuj 
temoj. Adreso-s "celik", KRIŜEVCI, Kroatio, 
Jugoslavio.
D-ro LUDOVIKO IZAk , Gottwaldova ulica 14, 
MARTIN, Ĉefioslovakio, kun literaturistoj 
kaj verkistoj pri la teorio kaj praktiko 
de la verkado, inkluzive la versadon espe- 
rantlingvan.
PLI OL 40 JUNAJ ESPERANTISTOJ, film-amato- 
roj, -aktoroj, -artistoj, membroj de "JUN- 
PILM-STUDIO" deziras korespondi kun amato- 
raj foto-film-kluboj kaj kun unuopuloĵ. 
Skribu al la Redakcio de "Foto-film-Press" 
BUDAPEST, P.O. 119, P.k.6, Hungario, F-ino 
Julika Hopp-Inger, operatorino.
ESPERANTO-GRUPO de la Metiista Kooperativo 
aranĝos letervesperon komence de novembro. 
Ni petas leteroĵn amase. Ni respondos al 
ĉiuj gekorespondantoj, ĉar nia grupo havas 
sesdek membrojn. Adresos ESPERANTO-GRUPO 
Boripari KTSZ, SZOLNOK, Beloiannisz ut 78, 
Hungario.

S-ano A.D. KREMER estas 90-ĵara, ne 85- 
japa, kiel ni erare anoncis. Tamen ni be- 
dauras nur tion, ke ni povis "pliĵunigi" 
nian "paĉjon Kremer" nur surpapere! Eĉ se 
li tion rifuzas per sia poitkarto.

JULIO HAVAŜ 70-JARA. En Bratislava ĝis- 
vivis sian vivjubileon s-ano Jullo Havai, 
fervora ano de la tiea Esperanto-rondeto 
kaj nia kunlaboranto. Li verkas sub pseu- 
donimo Gnafalio kaj kontribuas al ĉiuĵ 
Esperantaj bultenoj aperantaj en Slovakio, 
krome al "PACO" kaj fremdlandajvgazetoj. 
Li verkas ne nur proze, sed ankaŭ poezi- 
a3ojn /vidu lian poemon "Tragedio de 1' 
pomo" en "Almanaketo, Literatura aldono al 
Esperanto en Slovakio 1957-8"/.

ESPERANTISTA RONDETO ĉe Parko de Kultu- 
ro kaj Ripozo en Brno /Hotelo Slovan, 
Lidicka 23/ kunvenadas ĉiumarde je la 19-a 
horo. Gi aperigis la septembran n-ron de 
sia informilo kun programoj por la 4ya 
jarkvarono, konsistantaj ĉefe el valoraĵ 
prelegoĵ kaj artaj prezentadoj. La 14-an 
de decembro okazos en la halo de la Kon- 
servatorio solena koncerta vespero honore 
al la 104-a datreveno de la naskiĝtago de 
L.L. Zamenhof. La koncerton gvidos s-ano 
Prof. V. Schreiber. - E1 La, informilo ni 
eksciis, ke s-anino Marie Adamcovd. unu el 
la plej fervoraj klubaninoj kaj reĝisorino 
ĝisvivis sian sepdekonven bona sano. - La 
informilo entenas ankau la tradukon de la 
poemo "PACO" de Fr. Bronislav, tradukitan 
de Jiri Korinek,sekretario de la Klubo,kaĵ 
premiitan per la 2-a premio en la Belarta 
Konkurso okaze de la 48-a UEK en Sofio.

OPRAVA CHtB
v „Zŭkladoch medzinArodnĉho jazjka Esperanto**

Str. 2, riadok 2 zdola — mfi byf:
krŭtka, ak po nej idŭ dve alebo viac spoluhl&sok: Eaperanto, . , . 

Str. 4. pramatika bod 1. riadok 2 — ma byt: nl =  my 
Str. 3. riadokfi— mfi bvt: mensogi
Str. 6: vypadol riadok s koncom 8. a zaĉiatkom 9. vety; tleto vety majŭ 

znief takto:
8. La hundoj povas kuri kaj naĝi, sed ili ne povas flugi.
9. La homoj povas kuri kaj naĝi, sed ankaŭ legi kaj skribi.

Str. 9, gramatika bod 4b), riadok 1 ma byt:
b) po urĉitych ĉlslovkŝch nestoji „da“ , ale len poĉltanjf predmet

v 1. alebo 4. pŝde:
Str. 9, gramatika bod 4c), riadok 3—4 m4 byt:

paro da kandeloj dekduo da glasoj cento da homoj
(pfir svieĉok) (tucet pohfirov) (stovka Fudt)

Str. 11, gramatika bod 4b) mfi byt:
b) osoby, ktorfi sa zaoberajŭ nejakou ĉinnostou alebo sŭ privrien- 

cami nejakej ldey alebo nauky naitorko, ie  ich to charakterizuje:
Str. 12, gramatika bod 1, riadok 2 mfi byt:

Pri pridavnom mene rozoznfivame 3 stupne: zfikladn^ (prvjf), druh^ 
a tretl.

Str. 20, riadok 17 mfi byt:
teron, subskribis ĝin, enmetis ĝin en koverton kaj surgluis 

Str. 28, slovlĉka, riadok 9 mŭ byt: fanfaroni =  chvastat sa 
Str. 29, gramatika bod 4, riadok 5 mfi by£:

Ked od slovesnfiho kmena tvorlme podstatnfi meno priponou —ui—, 
spravidla . . .

Str. 30, riadok 5 mfi byt:
du orelojn, sur ĉiu mano po (lc) kvin fingroj kaj en la buio 

Str. 31, gramatika bod lc), riadok 1 mŭ byt:
c) podielovfi ĉislovky tvorime predloikou „po"  (ako v slovenĉint); 

poĉitany predmet po nich je v 1. pŭde:
Str. 42, gramatika bod 6, riadok 1 mfi byf: -

6. Kmeĥ zlomku duon— (—Vi) ako predpona v zloien^ch slovfich 
oznaĉujŭcich prlbuzensky pomer znamenfi „ne- 

Str. 47, slovlĉka, stredn^ stlpec, riadok 7 zdola — mfi byt: atendi — ĉakat.

Ĉion por la redakcio adresui ESPERANTO, poŝtfako 80, MARTIN,
StredoslovenskJ^ kraj, Cefioslovakio

ĉion por la administracio adresu: ESPERANTO-GRUPO GRAFIA,
SrŝznA 17, JIHLAVA, Jihomoravsk^ kraj, Cefioslovakio

Presis: GRAFIA Jihlava Q-I7* 32249



Jin Botto:
L A M O H T O  D E  J A N O Ŝ 1 k 

(Ŝpacimeno el la Ill-a kanto)

Jam noktas. Dormas nigra urbo,la tiran'
maljima -

sed timo ĝin inkubas dum la nokt'senluna, 
la pekojn tagajn nun malhelo envualas ; 
ur unu turo super ĝi akuze staras. 
i supren altas al la nigra firmamento, 
ĝis Dio ŝajne ĝi atingas en silento.
Sn morta dormo Jruŝas tuta la naturo; 
nur unu viro viglas en la nigra turo. 
Popolo mallibera - dormu,songu bele: 
suferas unu por vi en katen' kruele.
A1 kiu plendas liaj ĝemoj kaj doloroj ? 
Ekdormis jam Ĝio - surdas noktaj horoj.
Jen ! ĉu radio ia, aŭ birdeto blanka 
alflugis tre silenta al fenestro flanka? 
Cu venis gardanĝelo kun la palmo paca ? 
Revenis la amino al popol' mortlaoa ?

Janŝjo mia, JanĜjo, vi koreto mia - 
jen por vi omamo el la flor' lilia !
De maneto mia vi ornamon prenos, 
ho, disigo mia, ho ve, jam alvenos ! 
Unu vojo supren, dua suben gvidos : 
falko mia blanka, ĉu ni nin revidos?

Kaj florojn ŝi liliajn tra fenestro jetas, 
aŭskultas, cu 1 'amanto ion diri pretas.
La floroj malaperis en la nigra ombro 
kaj vo6' konata ĝemas el profunda tombo:

"Adiaŭ !" Kaj "Adiaŭ" eĤas voĉo mita, 
ŝi falas sur genuojn kiel flor falcita. 
Enestas ja en tiu vorto sor<5magia 
la provizora tombo - kaj la gloro ŝia. 
"Adiaŭ !" por hodiaŭ. Bonan nokton nune, 
matene ni salutos bonan tagon kune. 
"Adiaŭ !" por hodiaŭ !"Dio donu benon!"

taj flugis ii for kiel psiko en edenon.i flugas kaj forflugas kiel la diino, 
kaj kanto cigna sprucas el sopira sino: 

VI Danubo mia, kara vi amanto,■ 
iom nur atendu, vokas post mi kanto. 
Haltu, kara, haltu, haltuviomete, 
panjon mi rigardos ankoraŭ sekrete. 
Panjo mia, panjo! kial vi nun ploras: 
edzinigi vi min tute certe volas. 
Naskis vi min, naskis, sed vi eĉ ne

revas,
kiu min hodiaŭ edzinigi devas !
Por la blanka falko vi min ja edukis, 
sed en vastan kampon 11 min

fbrkonduki3;
tie li min lasis kaj kiel edzinon 
li al si elektis - nigran pendigilon. 
Vi, karulo mia, vi edziĝi povos, 
mi alian falkon por mi certe trovos.

Tradukis Paŭlo Rosa

Jana Cichovl:
L I D I C E

Dediĉita al "Virinoj de Lidice"

Ni denove venas tien ĉi, la saman lokon, 
kiam arboj je verdeco abundas, 
kiam blovas suda varma vent", 
kiam la sunbril” la teron senk^mpate vipas.
Kaj denove nian koron la angor' ekregasl 
Florbukedojn metas ni al monument' de 1* mortpafitaj 
kiuj devis iri for ...
—  ni demandas —  KIAL ?

Ni venis tien ĉi jam foje, 
kiam arboj estia senfoliaj,  ̂
kiam akra vento vangojn pinĉis, 
kiam nuboj kuris surĉiele.
Nian koron la angor' ekregis! 
Florbukedojn metis ni al monument' 
kiuj devis iri for ...
—  ni demandas — KIAL ?

de mortpafitaj,

Hodiau rozoj el la tuta mond' ornamas lokon,
kie vivon piedpremis beste kruda bol?'.
Rozaromo venkas la angoron
kaj ni ĉiuj portas la esperon:
certe iam tuta mond' ja estos
de la rozoj bed*, sen dornaro,
car la dornoj restos porĉiame kronplektitaj
sur la martirkruco en Lidice por averto.



E E C E N Z 0
La Zaineniiofa Esperanto Simpozio pri 

"-ata /-ita". ĉi tiun belaspektan kaj va- 
stampleicsan 330-paĝan lioron sendis L-ro 
Tomd.ŝ Pumpr el Praha al D-ro Ludoviko Izdk 
en Martin donaoe, kun kondiĉo, ke li ĝin 
cirkuligu inter la kompetentaj slovakaj 
esperantistoj. Ni aperigas la koncizajn 
rimarkojn de Jan Valaŝtan Dolinsky :

"Dankon pro la pruntolLa libro iom pli- 
vastigis mian soion pri la afero, kiu ce- 
tere nin Slavojn eS ne koncemas. Ja ankau 
nia lingvo poseaas verbo-aspektojn,el kiuj 
6e la uzado nur du estas gravaj, nome : la 
finaspektaj verboj (dokonavŝ slovesd) kaj 
verboj kun daŭra aspekto (nedokonavŝ slove- 
sd). Se oni uzas tiujn ĉi verbojn pripen- 
seme, ne povas fariĝi eraro . La tuta 
"-ata/-ita-batalo" okazas (is) propre pro 
la uzado aŭ neuzado de la "fina aspekto" 
en la pasiva voĉo ĉe du vortaj komplek - 
saj verboformoj, kie ago jam ne daŭras. La 
"atisto j-logikulo j (?)-simetriulo j" , kji.es 
reprezentanto-advokato estas Teo Jung,kon- 
damnas la aspektojn kaj ne rekonas la for- 
mon ^-is,-ita" kaj konsekvence uzas ansta- 
taŭ ĝi la formon "-is - ata".

En la unuamarta n-ro de Heroldo de Es- 
peranto 1960 el plumo de Teo Jung mem la 
diferencon inter la du skoloj -ata kaj 
-ita montras la raportaĵo pri la jubileo 
de la estimata memoro X. Inter la rekta 
raportaĵo de la ĝuste okazanta jubilea so- 
lena de atiista kaj itiista raportistoj
- estas neniu diferenco. Kie la unua uzas
- ata, tie ankau la alia uzas -ata kaj kie 
la unua uzas -ita, tie ankaŭ la alia uzas 
la saman finaĵon. La diferenco vidiĝas en 
raportaĵoj pri la jubilea soleno jam oka- 
zinta. Por spari lokon, la diferencon mi 
indikos parenteze senpere post la atista 
formo.

"Hieraŭ estis festata (festita) la ju- 
bileo de nia estimata memoro X. La salono 
estis bele ornamita. La publiko estis dig-

INTERNACIA BENKONTIĜO EN TELC
Lb anoj de E-rondetoj en Jihlava havas 

dekojn da bonaj korespondamikoj en ĉiuj 
partoj de la mondo, kelfcajn jam dum pluraj 
jaroj. Tion pruvis ankau la ci-jara ekspo- 
zicio pri Esperanto en Domo de Kulturo en 
Jihlava, kiun vizitis dum 3 semajnoj 3.000 
vizitantoj, kaj kie kolektiĝia la rezultoj 
de la kgrespondado dum la lasta jaro.

Ankau en la lastaj jaroj pli ofte oka- 
zas, ke sekve de la korespondado alilandaj 
esperantistoj decidiĝas viziti nian lan- 
don. Ci-somere ni gastigis kvar tiajn vi- 
zitojn, kiuj estis festaj ne nur por la 
koncernaj korespondantoj, sed ankau por 
tiuj, kiuj renkontis alilandajn esperan- 
tistojn la unuan fojon. Tial vekis atenton 
sciigo de unu nia anino, kg ŝia belga ko- 

. respondantino partoppenos autobusan kara- 
vanon de okcidenteuropaj landoj al 48-a 
Universala Esperantp-Kongreso en Sofio kaj 
ke ili meze de augusto veturos tra nia 
landp. Kelkajn tagojn poste atentigis nin 
ankau samideanoj el Brno, ke la karavano 
survoje el Brno al Praha haltos la 13-an 
de augusto por tagmanĝo en Telĉ, najbara 
urbeto, belega kaj rlfia je historiaĵoj. Du 
esperantistinoj el Jihlava veturis unu 
tagon pli frue al Brno kaj kvin aliaj 
geespejantistoj havis eblecon liberiĝi 
almenau por tiu ci tago kaj veturi al Telĉ 
por saluti la karavanon.

ne vestita. La jubileulo de Siuj gratulata 
kaj valora libro, presita sur luksa papero 
arte bindita estis al li donace transdona- 
ta (-donita).**

Estas tre evidente, kiu pravas en la 
afero, ŝu la aspektulo aŭ la kontraŭaspek- 
tulo.

SUKCESPLENA RENKONTlfiO EN 2lLINA
Ne en RajeckA Teplice, sed en Silina 

okazis la 21-22-an de septembro la tradi- 
cia aŭtuna rehkontiĝo de esperantistoj el 
Silina kaj Uartin, por inaŭguri la novan, 
elegantan kunvenejon, kiun ricevis la 2i- . 
linanoj en la moderna kaj’ grandioza Domo 
de Sindikatoj.Sabate vespere estis prezen- 
tita kultura programo kun deklamadoj de 
junaj rondetanoj-gepioniroj kaj kun prele- 
goj pri la jubileanta nacia artisto kaj 
esperantista verkisto Martin Benka, pri la 
48-a Universala Esperanto-Kongreso en So- 
fio, fine pri Somera Eaperanto-Tendaro en 
Lanĉov kaj pri renkontiĝo kun polaj espe- 
rantistoj /ambaŭ kun lumbildoj/.

La dimanĉa interŝanĝo de spertoj inter 
la ĉeestantaj gesamideanoj el kelkaj slo- 
vakiaj rondetoj kaj la moraviaj gastoj, 
estis tiel enhavoriĉa kaj interesa, ke ĝi 
daŭris seninterrompe la tutan antaŭtagme- 
zon kaj estis deklarita la plej instrua, 
plej instiga kaj plej reala el la ĝisnunaj 
similaj renkontiĝoj, do la partoprenintoj 
poat komuna fotografado disiris en siajn 
hejmojn tre kontentaj. /Eliz/

Estis nebula, pluvetema griza matgno de 
normala labortago, kiam ni kvin enautobu- 
siĝis en Jihlava, sed niaj sentoj estis 
dimanĉaj. Ni devis atendi en Telĉ ĝis la 
dua posttagmeze, ĉar la karavano dumvoje 
malfruiĝis, sed la renkonto kun tridekkvar 
esperantistoj el Anglio, Nederlando, Bel- 
gio kaj Prancio estis brilega kaj ĝojega. 
Ne estis multe da tempo; dum du horoj de 
ilia restado en Telĉ ili devis manĝi kaj 
viziti la faman kastelon. Tamen oni trovis 
tempon por saluti ilin.Per disdono da pres- 
materialo pri urbo Jihlava kaj dank* al 
s-anino PanskA, ĉiu.el la karavano ricevis 
malgrandan memoraĵon. Ni amuziĝis tre kore 
kaj amike, same dum la vizito de la kas- 
telo. kie ni tradukis la klarigojn de la 
gvidistino. Dum malmultaj ainutoj ni tiel 
bone„ amikiĝis, ke ne mankis larmoj dum la 
adiauo. Krom belegaj remamoroj personaĵ 
kaj certe ankau dauraĵ interrilatoĵ kores- 
pondaj^la utilo de la renkonto estas ankaŭ 
propaganda; La senpera interkompreniĝo kun 
diversnaciaj vizitantoĵ en unu Andependa 
internacia lingvo vekis atenton en la 
hotelo kaj surstrate. Same la kastela 
gvidistino kaj eĉ la gvidisto de CEDOK, 
parolanta^anglan kaĵ francan lingvojn /kiu 
dum nia ĉeesto en Telĉ ripozis/ petis de 
ni lernolibron de Esperanto. /P. Tich^/


