
ESPERANTO-AGADO de Esperamistoj en M A R T I N kaj JIHLAVA

SuddsanaJ Vdolav Tjrrddak ol Jihlava kaj 
C-ro Ludovlko I*4k #1 Martin rliitia aaa- 
idaanoD Uartln danka, naoian artiaton.por- 
tanton de Ordeno da la Reapubllko, por 
aalutl lln kaj tranadonl al U  la bondeii- rojn de la aaparantiataro. Saateape ili 
petia Un, ke U  diru ion por SSPERASTO- 
iOADO» Jan Ua aeaaĝo.

La boaaro sonieee prograaas, precipe en la 
nunteapo, Tial milionoj da laboruloj pos- 
tulae la forigon de la ailitoj kaj la 
enkondukon de daŭra tutmonda paco. En ciuj 
nacioj la patrinoJ,konaciante siajn povon, 
neaaaureblan aaon kaĵ oferemon, ne plu 
volas allasi, ke ripetiĝu la militoĵ, kiuĵ 
kripligadus, Ja eĴ mortigadus iliaĵn infa- 
noĵn, odsoĵn kaj gepatrojnj ke homamasoj 
ostu turmentataĵ on koncentrejoj per mal- 
oato, punlaboroj kaj bumiliga traktado,

nekonformiĝantaj al la homaj digno kaj 
kulturo. La infanoj, la junularo kaĵ la 
plenkreskuloj en la tuta mondo malhelpos, 
ke militoj detruadu cion, kion la homaro 
dum longa tempo konstruis kaj kreis sur la 
kampoj de sciencoj kaj artoj. La celo de 
la nuntempo estas estingi la dangeran 
militfajreron jam dum ĝia naskiĝo kaj 
forpeli la egoistojn, kiuj volas sin riĉi- 
gadi ĝuste pere de militoj. La nuntempo 
postulas, ke anstataŭ bariloj de Morto —  
kun tristaĵ tomboŝtonoj — ĉie elkresku 
ĝardenoj kaĵ parkoj de Vivo, plibeligltaj 
per floroj de ĝojo kiel plej konvinkigaj 
pruvoĵ de la alta kulturnivelo, kiun atin- 
gis la homaro, leviĝinta el la bestaĵ kru- 
eleco kaĵ barbareco. n-B.



E-RONDETO BN MARTIN elsendis en julio du 
gejunulojn al la Internacia Pionira Tendaro 
en Katowice, Pollando. La rondeto prizorgis 
la tradukon de la brosuro "100 jaroj de Ma- 
tica Slovenska" kaj komence de aSgusto dis- 
sendis ĝin al multa.j en- kaj eksterlandaj 
gesamideanoj.
ESPERANTO-RONDETO Se Regiona Kleriga Domo 
en Koŝice kunvokis fine de julio regionan 
kunvenon de la delegitoj de Esperan^o-ron- 
detoj en Orientslovakia Regiono. Ceestis 
ankau D-ro Jermar, prezidanto de CSEK kaj 
k-dino Ŝkrabkov-a, la nova referantino de la 
Kleriga Instituto en Praha por E-rondetoj 
kaj D-ro L.Izak, membro de CSEK, el Martin.
GOJIGA SCJIGO EL ŜILINA. La Esperanto-ron- 
deto en Zilina /Mezslovaka Regiono/ fine 
trovis definitivan kaj indan sidejon en la 
Domo de Sindikatoj /Dom odborov/ Ŝilina- 
Hliny. Gi do ne plu funkcias ĉe la Domo de 
Pioniroj kaj Junularo,kie ĝi restigis bonan 
rememoron, car laŭ la eldiro de la estro la 
Esperanto-rondeto estis la plej bona el in- 
ter ĉiuj interesrondetoj. Tial estis elek- 
titaj 5 plej diligentaj gepioniroj - anoj 
de la rondeto.kiuj povis senpage partopreni 
du-tagan ekskurson al la valbara^o de Orava 
okaze de la ekfunkciigo de la nova pionir- 
ŝipo "Iskra" /Pajrero/. - Ses geanoj de la 
rondeto partoprenis la Someran Esperanto- 
Tendaron en la moravia urbo Lanĉov.
EN NITRA /Okcidentslovakia Regiono/ estis 
fondita en aŭgusto nova Esperanto-rondeto.

PRI ESPERANTO EN STENOGRAFIAJ LERNOLIBROJ» 
Slovaka stenografio estas jam dum multaj 
jaroj instruata en ekonomiaj lernejoj kaj 
en kursoj lau la lernolibro de J. Mistrik. 
En 1962 aperis jam la 7-& eldono de lia 
"Stenografia II.". Sur pĝ. 152-3 ni trovas 
du diktaĵojn pri Esperanto, la dua estas 
pro ekzercaj kauzoj modifo de la unua. Tiel 
estas ciuj studentoj de stenografio en Slo- 
vakio informataj pri lingvo Esperanto. - 
Nuntempe ni konas kvar aŭtorojn de nacilin- 
gvaj stenografiaj lernolibroj, kiuj estas 
esperantistoj kaj atentigas pri Esperanto 
en siaj verkoj; Akademiano Delfi Dalmau en 
Barcelono /Hispanio/, Olga S. Aleksandrova 
en Kiŝinev /USSR/, D-ro Aurel Boia, Buku- 
resto /Rumsinio/ kaj la jam mpnciita s-ano 
Jozefo Mistrik. /Ad. Stanura, Ostrava/
KNIHA, PRAHA 1, Vaclavskŝ nam. A2, eldonis 
en septembro 1963 novan informilon pri Es- 
perantgj libroj el la socialismaj landoj, 
kiujn gi vendas. Inter la novajoj ni menciu 
la novelaron "Koloroj" de Julio Baghy, el- 
donitan en Pollando.

LA 49-a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO 
okazos komence de aŭgusto 1964 en Hago,Ne- 
derlando.
LA 50-a JUBILEA UEK okazos komence de 
augusto 1965 en Tokio.^UEA en Rotterdamo, 
Nederlando, eldonis aliĝilojn, validajn gis 
fino de 1963 kaj por kotizoj pagotaj al 
Rotterdamo.

ATENTU ! NUR POR FORTEGAJ NERVOJ !!
Cu—snkau vi specifikas pro klasikaj 

poŝtmarkoj diligente lavitaj ?
Se^nuntempe aperas en iu oficiala publi- 
kaĵo ankau Esperapto, gi estas granda 
okazaĵo kaj ĝi devus kaŭzi ĝojegon en niaj 
verdaj vicoj. Kun tia antauĝojo mi prenis 
en la manojn la libron "Cizojazyĉnŝ ko- 
respondence pro filatelistj - ĉeskŝ, rus- 
kŝ, nŝmeckŝ, francouzskŝ, anglickŝ, ital- 
ska, ŝpanelska, madarska, esperantskŝ." de 
d-ro Pavel Kucharsky. Eldonis Nakladatel- 
stvi dopravy a spojŭ, Praha, 1962, 226 pĝ, 
Kĉs 7»— .J3ed anstataŬ ĝojo mi eksentis 
seniluziiĝon de plej alta grado. Esperanto 
estas en tiu 5i libro rangigita egalrajta 
kun^ ok aliaj lingvoj /absolute ne gravas, 
ke ĝi estas vicigita kiel la lasta/, sed 
la Esperanto en tiu ĉi libro estas tiel 
puninde fuŝa,ke mi ne^povas kompreni, kiel 
la aŭtoro povis kuraĝi livari tian "labo- 
ron" sen antaŭe interkonsiliĝi kun fakulo 
aŭ almenaŬ lingva spertulo. Car se li es- 
tus tion farinta, ne povus enesti tiom da 
malkorektaĵoj gramatikaj,leksikaj kaj sti- 
laj. Mi povas diri, ke almeneŭ unu triono 
de la esprimoj en la vortaro estas malko- 
rekta, La simplaj vortoj /leono, urbo, 
bone, blua ktp./ estas korektaj, sed la 
aliaj malkorektaj, ja iuj tute absurdaj. 
Specimene mi citass
A Hlavnl - en la libros kapa - korektes 
cefa. Jednotlive znamky - poŝtmarkoj sepa- 
ritaj = unuopaj poŝtmauTkoj, V hotovo3ti 
/platit/ - prete /pagi/ = kontante /pagi/. 
Citliv^, choulostiv^, nestaly /o harvl/ - 
sentimenta ~ malfiksa. Kolek - ŝtata im- 
posta etiketo z impostmarko. Polni poŝta - 
kampa poŝto = milita poŝto. Obraceny - 
turnita z renverslta. Odstin barvy - vario

de la kolortono = kolornuanco. Krizem pru- 
hovan^- - kun la strioj per la kruco z kru- 
c/igit/e striita. Peĉet, razitko - stampo, 
stampado = stampilo, Hvezda pŝticipa - as- 
tro kun kvin anguloj = kvinpinta stelo. 
Pohledy na mŝsto - rigardoj de la urbo = 
vida^oj pri la urbo, ktp., ktp. «

Ke la aŭtoro ne konas la diferencon in- 
ter preso kaj presa^o, centrigi kaj cen- 
traligi, situo kaj situaoio, sendi kaj 
sendigi - kaj multaj aliaj vortoj, pri tio 
mi eĉ prefere ne parolu.

En la frazaro, en kiu du trionoj de la 
frazoj estas malkorektaj, estas troveblaj 
veraj "stilaj perloj"s "Mi speoifikas pro_ 
klasikaj poŝtmarkoj" volas signifi "Speci- 
alizuji se na klasicke znamky". - "Mi pre- 
nas la permeson, ke mi atentigu vin al 
sekvanta cirkonstanco" volas esti 'Tiŝd 
bych Vŭs upozornil^ na tuto vŝo". -"Mi pe- 
tas, sendigu, se ĝi ne portas al vi pena- 
don" volas egali al "Proslm, poŝlet^, ne- 
ĉini-li Vŭm to potize". - "Iom da poŝtmar- 
koj ne estis diligente lavitaj" volas 
signifi "Nŝktere znamky nebyly peĉlive 
umyty'*. Ktp., ktp....

La specimenoj de leteroj ne estas multe 
pli bonaj.

Se vi legas la Esperantan partonAde tiu 
ĉi publikajo, minacas al vi krevigo - afi 
pro ridego, afi pro kolerego /Alafi via humo- 
ro/. Tute konipreneble, ĉar ĝi estas abor- 
taĵo, el kiu rezultas nur mispropagando 
por nia afero, kaj anstataŭ esti hona, fi- 
dinda helpilo, la libro estas io, kio mi- 
nacas ridindigi la kredeman,precipe lingve 
malspertan uzanton. /Cetere,nek la alilin- 
gvaj partoj estas ia brila^ ^ajstrajo!/ 
Tial mi devas averti kontraŭ gi, kaj re- 
komendas skribi al la adresos POFIS, Praha 
1 - Starŝ mesto, Na pfikopŝ 13, petante 
korekti la erarojn en eventuala dua eldo- 
no. /VeGa/



Altaj Tatroj - Gerlaĉ 2663 m

DAĴIA REDAKTORO EN ĈE#OSLOVAKIO
Johs. Vesterland-Andersen, dana redak- 

toro, esperantisto kaj folklorislfo, parto- 
prenis la solenaĵojn okaze de la 100-a 
datreveno de Matica SlovenskA «n Martin. 
Li vizitis la bildgalerion de s-ano Martin 
Benka. La vizito en la Slovaka^Nacia Muzeo 
iaipresis lin tiagrade, ke livĝin ripetis. 
Dum _la ripetita vizito, dauranta tutan 
antaŭtagmezon, akompanis lin faka gvidis- 
tino. La direkcio de SNM veturigis lin al 
Paludza kaj al Strbskd Pleso. Interalie li 
nun skribas: "Martin estis por mi traviv- 
aĵo, kiun mi neniam forgesos, kaj poste mi 
sendos artikoleton por via cetere lerte 
redaktata bulteno. Post Martin mi vizitis 
admirindan lignan preĝejon en Paludza kaj 
la grotojn de Demanovi. Ili estas vere, 
vere mirindaj.Iliaj belecoj,laŭ mi,superas 
ec tiujn de Postojna-grotoĵ en Slovenio. 
Kaj post traveturado en bela pejzaĝo mi 
atingis Altajn Tatrojn - la paradizon de 
Slovakio. Mi havis feliĉon multe vojaĝi en 
diversaj landoj, sed ĝis nun mi neniam 
renkontis tiom da bonkoreco kiel ĉe miaj 
tre karaj gastigantoj en Novd Strbski 
Pleso, Kiel mi ĝuis la restadon tie! Kiel 
belaj estis niaj ekskursoj en la montaro! 
Kaj kj.el mirinda estis la vetero!

Jaude mi forlasis Altajn JTatrojn kaj 
nokte vojaĝ^s al Praha. En la ĉefurbo - la 
plej bela cefurbo en centra Europo - mi 
restis kvin tagojn. Mi vizitis muzeojn kaj 
arkivojn kaj akiris multan interesan mate- 
rialon. CEDOK invitis min al la tuttaga 
ekskurso en la ĉirkaŭaĵon de Praha. Oni 
donis tre simpatian studenton kiel tradu- 
kiston por mi. Unu vesperon mi vizitis la 
Esperanto-Klubon en Praha. Mi loĝiB en 
hotelo Gentral^en la Malnova Urbo. De la 
balkono de mia ĉambro mi havis belan pano- 
ramon super la ora urbo. Mi vizitis stu- 
dentajn restoraciojn kaj bieron mi ofte 
trinkis en la restoracio de Svejk.

Kun multaj, multaj impresoj kaj kun tre 
pezaj kofroj mi forlasis Prahan. Kaj de 
tie al Kopenhago mi havis tre agrablan 
vojaĝon."

LETERO EL DANLANDO
Lajplej multaj homoj havas unu aŭ plu- 

rajn ŝatokupojn; mia plej ŝatata estas 
folkloro - vasta tereno. Kaj ciam, kiam mi 
havas ŝancon viziti landon kun riĉa kaj 
floranta folkloro, mi kaptas |in. Tial mi 
vizitis Cenoslovakion paske 1961 por la 
unua fojo,kaj mi ĉeestis malnovajn paskajn 
tradigiojn en kelkaj vilaĝoj apud Strdzni- 
ce. Ci tie ne estas loko pĉr priskribi 
miajn tiamajn^travivaĵojn. Sed mi decidis 
reveni al Gehoslovakio. Bona kaj oportuna 
okazo estis la 100-jara jubileo de Matica 
Slovenskd okazinta en Martin - la metropo- 
lo de la slovaka kulturo. Dank' al grava 
helpo de anoj de Esperanto-grupo en Martin 
kaj de la muzeo en Martin mia restado en 
Slovakio fariĝis travivaĵo, kiun mi neniam 
forgesos. Mi nome ne nur havis la okazon 
vidi prezentojn de slovaka folkloro dum 
jubileaj solenaĵoj, sed mi ankaŭ ekkonis 
la Sarman kaj bravan slevakan popolon,kies 
kultura evoluo tre bone speguliĝas en la 
lerte arangita Muzeo en Martin. Kian inte- 
resan kulturhistorion oni tie povas studi!

Post restadojsn Martin mi ekskursis tra 
pitoreskaj vilaĝoj en Slovakio, vizitis la 
fabele belajn grotojn de Demanpva por fine 
veni al Altaj Tatroj. Mi venis el lando, 
kies plej alta "monto" mezuras malpli ol 
200 m.! Eble pro tio montoj ĉiam allogis 
min. Grimpi en montoj estas tre saniga por 
homo kiel mi, kiu vivas en milionurbo kun 
ne tro pura aero. Mi vagis en montoj en 
diversaj partoj de Eŭropo; sed vere aajnas 
al mi, ke la plej belaj estas viaj^Altaj 
Tatroj! Eble ankaŭ pro tio, ke la vetero 
estis paradize bela kaj ke mi renkontis 
simpatiajn kaj gastamajn homojn.

Mi ne kolektas poŝtmarkojn, sed mi ko- 
lektas belajn rememorojn.Ce vi en Slovakio 
mia kolekto tiurilate amplekse pligrand- 
iĝis.

Koran dankon al Siuj kaj» ĝis revido!
Boks 136, Kopenhago K, Danlando 
Johs. Vesterland-Andersen



ESPERANTO-EKSPOZICIO EN JIHLAVA

POLA RADIO 7AES0VI0, eldonis koloran fald- 
prospekton kun detalaj programoj de siaĵ 
Esperantaj disaŭdigoj de oktobro 1963 ĝis 
aprilo 1964,
RADIO ZAGREB en aia Esperanto-elaendo la 
29-an de aŭgusto favore recenzis la brosu- 
ron "100 jaroj de Matica SlovenskA" kaj la 
almetitajn numerojn de nia Esperanto-Agado,
URBA TURISMA 0FICEJ0 Ringen an Rhein, Okci- 
denta Germanio, volonte sendos al ĉiu Espe- 
ranta interesulo senpage belegan koloran 
faldprospekton pri la urbo.
DAHK' AL ESPERANTO farigis konataj 50 bul- 
garaj poetoj pere de 240 tradukoj el iliaj 
verkoj. Apartaj verskolektoj de 5 poetoj 
atingis sep eldonojn. /Laŭ 14 artikolo "La 
bulgara poezio en Esperanto" de K. Karucin 
»n Nuntempa Bulgario, julio 1963/«

de esperantistoj en psikiatria malsanulejo 
en Jihlava, kiuj komence de marto arangos 
letervesperon. Bonvolu skribi al adresoi 
Bsperanto-Rondeto„ĉ$ ZK ROH OŬNZ, JIHLAVA, 
DlouM stezka 1, Cehoslovakio.

JULIE^ŜUPICHOVi 80-JARA. La 27-an de jan.
i964 ĝisvivos nia kara samideanino Julie 
upichovA, liali StŭpAnskA §. PRAHA 2,siajn 

80 jarojn. Jam de la 1907 si senlace labo- 
ris por esperantista movado. Per siaj ver- koj, prelegoj, instruadoj ktp. Si fariŭis 
konata en la tuta esperantista mondo. Kiel 
pensiita faka instrulstino spite sia daSra 
malsano Si donacis al ni verketon "Mi pa- 
rolas Esperante" kiun ni „aperigadie en 
AGADO dum du jaroj,„ Krome ŝi vigle kores- 
pondas kun ni kaj siaj leteroj aŭ kartoj 
estas Siam plenaj de kurafigaj vortoj. 
Kara amikino SupichovA, akceptu de ni la 
plej.plej varmegajn gratulojn okaze da via vivjuoileo. -6ek

ESPERANTO kaj UNESCO estis la titolo de la 
ekspozicio, kiu okazis ekde la 1-a ĝis la 
15-a de sept. 1963 en Domo de Kulturo en 
Jihlava. Krom Unesco-afisoj en Esperanto 
kaj krom kolekto de infan-desegnajoj el la 
tuta mondo estis montritaj libroj, bild- 
kartoj, gazetoj, prospektoj, lernolibroj 
kaj diversaj donacobjektoj.Pro granda suk- 
ceso, la ekspozicio estis plilongigita je 
unu semajno. La ekspozicion dum tri semaj- 
noj vizitis 3.000 personoj, inter ili gas- 
toj el Sovetunio, Nederlando, Bulgario kaj 
Orienta Germanio. Dum la ekspozicio aliĝis 
30 interesuloj al E-kurso. kiu komencigis 
fine de septembro sub gvido de sperta in- 
struistino D-rino KopeĉkovA.

KORESPONDI DEZIRAS
Gelernantoj, komencantoj ciuj el SANTA PE, 
Argentino.
S-ino Yolanda D.M. de De La Puente /41-j./, 
Suipacha 3151
F-ino Lucia D'Elia /32-j/ str.San Josd 1968
S-ino Cristina P, Depalo de Robertsi Boul. 
Zavalla 4830
S-ro Alberto Manuel Ferndndez /I6-Ĵ. / 1  Av. 
Urqviza 2134
F-ino Maria Etelvina Tenutaj Av.Freyre 3046 
S-ro Nestor Bachot /14-j./; Maipŭ 1661 
F-ino Teresita Alvarez; Av. Urqviza 3716 
S-ino Clotilde M.R.Gonzdles; 1-de Mayo 2257 
F-ino Lilia Bartona; GAndido Pujato 2931 
S-ro Prof. Dante Cattaneo; Castellanos 947 
S-ino Huri P.E. de FernAndez; Lavalle 3356 
F-ino Juana Giacinti; Av. Urqviza 3677 
F-ino Sara Iterman; Francia 1949
SESDEK geesperantistoj el Kisinev.Skribu »1 
BORIS KOLKER, str. Scusev 23, KISINEV, U88R

LETERVESPERON fine de marto arangotf vigla 
ESPERANTO-RONDETO ce Domo de Kulturo de ROH 
TolstAho 2, JIHLAVA, Cehoslovakio.
1 3- gis 17-jaraj lernantinoj serĈas geko- 
respondantojn. BSPERANTO-KURSO Liceo Mas de 
Tesse, Montpellier /Herault/, Francio.
8-jara denaska esperantistino interdangus 
bildetojn.fabelojn kaj bildkartojn. Adresoi 
GRAZTNKA MIR8KA, 8taszica 11/1,8TAVACH0WICE 
Pollando
G0DB8 BLLA,/26-j./ KRIVOJ ROG 27, USSR
SELITSKIJ NIKOLAJ VLADISLAVOVIĈ, Ĉkalova 6, 
kv. 15, KRIVOJ ROG, U88R
PIMENOV EŬGBN0,/15-j./, Parĉomenkova 66,kv. 11, VOLGOGRAD, USSR
LERNER MIĈAIL, Kirova 18, ĈMELNICKIJ.USSR
MARINA MAKAROVA, Mepzavod 2, Ĉerni&evskogo 
90-7, SARATOV - 17, USSR
Inĝ. IVAN STEZEMK0./22-j./ SARKOVO-24, US8R
JURIO MIKAELEVIĈ ANISIMOV, /19-j«/ Str. Ga- 
garin, POLOCKO obl. Vitebska, US8R
ALFREDAS OTAS, poito VAIĈAlfilAI, regiono 
Skuodas, Litova SSR, USSR
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