
*  ESPERANTO MARTIN-JIHLAVA

20 jaroj de la Teatro de Nacia Revolucio en Martin
La profesia sceno en Martin ekestis 

en aŭtuno 1943 sub >la nomo „Slovaka 
K am erteatro“, kun Andreo Bagar kiel 
arta  gvidanto. Gi daŭrigis la riĉan 
teatran  agadon de la urbo Martin, ĉar 
ĉi tie jam  ekde 1839 estis organizataj 
regulaj teatro-prezentadoj kaj la tiea 
Slovaka Kantĥoro, fondita en 1872, 
estis direktodona por la slovaka ama- 
tora teatro.

Jam per sia unua premiero, „Filipo 
la Dua“ de Verhaeren, la 22 —an de 
januaro 1944 la Slovaka Kamerteatro 
manifestis sian kontraŭfaŝisman kaj 
kontraŭklerikarism an sintenon rilate 
al la tielnom ata Slovaka ŝtato  tiel fir- 
me, ke la superaj instancoj malperme- 
sis pluajn prezentadojn de ĉi tiu  tea- 
traĵo. Dum la Slovaka Nacia Revolucio 
en la jaro j 1944 — 1945 la tu ta  arta  
ensemblo aliĝis al la naciliberiga bata- 
lo kaj kelkaj ĝiaj anoj aktivis en 
kadro de la „Frontteatro“ en diversaj 
batalzonoj de la revolucia teritorio.

Post la liberiĝo la teatro  daŭrigis la 
progresemajn tradieiojn, kiuj esprimi- 
ĝis antaŭ ĉio per la unua granda suk- 
ceso — per la venko en la tu tŝ ta ta  
konkuro „Teatra Rikolto" en 1948 
kun „Vassa Zeleznova“ de Gorkij.

Pluaj signifoplenaj sukeesoj en tu t-  
ŝ ta ta j konkuroj estis atingitaj per la 
prezentadoj de „Profesoro Poleĵajev", 
„Gel'o Sebechlebsky“, „Kubo“, „Port 
A rtur“, „Optimisma tragedio". — Plue 
la gravaj surscenigoj de „Janoŝik“, 
„Johano Hus“, „Homo kun pafilo", 
„Vitra zoologia ĝardeno", ..Intrigoj kaj 
amo“, „Volpone“, „Tartuffe“, „Otello“, 
„Antigono“, „Mia generalo" kaj aliaj,

envicigis ĉi tiun teatron  — ekde 1951 
funkciantan kiel Armea Teatro — en 
la vicon de la plej elstaraj ĉeĥoslova- 
kaj profesiaj teatro j.

En 1951 la prezidento de la Respu- 
bliko distingis la Armean Teatron en 
Martin pro ĝia dekjara patriota, idee 
batalanta, pionira agado per la Ordeno 
de Laboro.

Dum dudek jaroj la Martina teatro  
vizitis 247 lokojn de la Ĉeĥoslovaka 
Socialisma Respubliko kaj entreprenis 
sukcesajn rondvojaĝojn en Sovetunio, 
Pollando, Jugoslavio kaj Hungario, kie 
ĝi per siaj surscenigoj de la teatraĵo j 
„Janoŝik“, „Mia generalo", „Krlstino“, 
„Antigono“, „Kamparana amo“, „Viri- 
na leĝo“, „Kruda ligno“ entuziasmigis 
la tieaĵn publikoijn.

ĉ is  fino de la sezono 1962—63 ĝi 
surscenigis 161 dramojn, 18 porinfa- 
najn teatraĵo jn  kaj 12 aliajn teatra- 
ĵojn. Ĝia repertuaro entenas hejmajn 
kaj moodajn klasikulojn kaj moder- 
najn aŭtorojn.

La Martina teatro, nun jam  Teatro 
de Slovaka Nacia Revolucio, daŭrigas 
la progreseman laboron, komencitan 
antaŭ dudek jaroj ĉe sia ekesto. Pri 
tio atestas la surscenigoj de la teatra- 
ĵoj „Aristokratoj“, „E1 la vivo de la 
insektoj", „Malliberuloj de Altona", 
„Irkutska okazintaĵo", „Stormo“, „Pri 
la musoj kaj hom oj“ k. a. Eĉ in te r la 
pretendemaj postuloj, kiujn starigas 
la socia evoluo, ĝi plu klopodos evo- 
luigadi kaj priprofundigadi sian a- 
gadon, por ke ĝi havu laŭeble plej 
grandan meriton pri la kulturpolitika 
edukado de la nova homo.



KARA V I Z I T O  EL MARTIN
La 5-an kaj 6-an de junio 1964 

s-anoj Ĉambal kaj Hupka, reprezen- 
tan to j de esperantisitia rondeto ĉe la 
Uzina Klubo RSM de la Maŝiniabriko 
de Turiec en Martin kun k-do Minca, 
sekretario de la UK vizitis nian urbon 
Jihlava. La ĉefpunkto de ilia vizito 
estis Dom(> de Kulturo de RSM en Ji- 
hlava, kie ili estis bonvenigitaj fare de 
la direktoro k-do Baloun, kiu tre 
volonte respondis je ĉiuj demandoj 
tuŝantaj la organizon de la kultura 
kaj eduka vivo en la Domo de Kultu- 
ro. Niaj gastoj trarigardis ankaŭ ĉiujn 
ejojn en ia Domo de Kulturo. Post-

T U  R Ĉ I A N S K E
Jam la trian fojon okazis la kunve- 

no en Turĉianske Teplice, kiu jam fa- 
riĝas tradicia, estan te bona kaj kon- 
vena okazo por ĉeesti kun ges-anoj en 
agrabia medio de moderna ripozdomo, 
konsulti ilin pri siaj problemoj, in ter- 
ŝanĝi kun ili opiniojn pri aktualaĵoj 
k. s.

Ĉ i-jare kunvenis proksimume kvin- 
deko da ges-anoj. Pluraj el ili estis 
novaj inter ni, kio ja pruvas, ke mal- 
graŭ ĉio venas novaj homoj inter nin 
aŭ ke novaj homoj el inter ni ekinte- 
resiĝis pri aktivado sur la verda kam- 
po.

La programo procedis tradicie: sa- 
bate estis raporto pri la agado de la 
rondetoj el Martin kaj Jihlava, diman- 
ĉe detala diskuto kun raportetoj de 
aliaj rondetoj kaj de unuopuloj, in ter- 
ŝanĝo de spertoj, bazaro, fotografado.

E1 la aŭdigitaj problemoj estas men- 
ciindaj precipe jenaj: Ĉu ni en tiaj ĉi 
kunvenoj parolu naeilingve aŭ Espe- 
ran te? — Ĉu ni laboru anonime kaj 
tiel klopodu atingi rekonon, t. e. ĉu 
ni vere p!ej bone propagandas nian 
aferon ne menciante Esperanton? — 
La atakoj kontraŭ nin ne darfas nin 
timigi (ĉar nur kontraŭ arbo kun va- 
loraj fruktoj oni je tas  ŝtonojn), sed 
ni eluzu la atakojn por klarigado kaj 
informado en deca formo. — Necesas, 
ke ni kunlaboru kun turismaj organi- 
zaĵoj kaj oficejoj instigante al eldo-

tagmeze ili estis bonvenigitaj en la 
urbodomo fare de la sekretario k-do 
Hoŝek kaj de la vicprezidanto de la 
Urba Nacia Komitato. Ankaŭ ĉi tie oni 
en amika diskuto interŝanĝis plurajn 
spertojn el la socia vivo.

Post mallonga trarigardo de la urbo 
niaj karaj gastoj renkontiĝis vespere 
kun lokaj geesperantistoj ĉe amika 
interbabilado. La sekvan tagon ili an- 
koraŭ vizitis la distriktan arkivon kaj 
la departem entan muzeon.

Tiu ĉi vizito fariĝis grava okazaĵo 
en la ĝemeliĝo de Martin kun Jihlava.

T E P L I C E  1 9 6 4
nado de Esp-aj prospektoj kaj propo- 
nante nian helpon kiel Esperantaj gvi- 
distoj. — Tiaj ĉi kunvenoj estas utilaj 
kaj gravaj, ni klopodu okazigadi si- 
milajn akaŭ en aliaj regionoj (Koŝi- 
ce?). — Favora vetero malfavore in- 
fluas la esp-istan aktivecon. Necesas 
fari ĉion eblan por trovi novajn for- 
mojn de agado kaj eviti, ke esperan- 
tismo fariĝu nur v intra kromokupo. 
— Necesas zorgi pri nia ĉirkaŭaĵo 
(rondetoj kaj unuopuloj) fari „inven- 
tu ron“ de iamaj anoj, reinteresigi ilin 
kaj klopodi, altiri ilin al la kluboj, 
izoiulojn rekonsciigi. — Ktp.

La partoprenintaj ges-anoj estis el 
lokoj inter Jihlava kaj Bardejov. Estis 
interese aŭdi ĉiujn el ili pri la klo- 
podoj farataj diversloke por ia pro- 
gresigo de nia afero, tial verŝajne la 
ges-anoj el malproksimaj lokoj ne 
bedaŭris esti venintaj por partopreni. 
(Sed male, mirigis la nepartopreno de 
ges-anoj el la proksima ĉirkaŭaĵo — 
e! Prievidza, Handlova, Banskŝ By- 
strica — kaj la sistema ignorado de tiu 
ĉi kunveno flanke de bratislavanoj, 
kiujn reprezentis kaj pri kiuj per dek- 
duo da vortoj raportis ne-bratislava- 
no.)

Ni povas ĝoji, ke la komprenemo de 
la Uzina klubo de la maŝinfabriko en 
Martin ebligas okazigadi tiu jn  ĉi kun- 
venojn, kaj tial ni per aktiva ĉeesto 
kontribuu al la sukcesigo de la venon- 
taj. VeGa



Jaroslav Seifert:
P O E T O  K A J  A L I A J  M E T I O J

Poet‘ ? Babilas nur sensaĝe 
kiel malnova disk' tedaĉe.

Kiam bakisto ĉapon prenas 
de farunpolvo ĉambro plenas.

Li skribas versojn rim ‘ kun rimo, 
pri amo, vino, pri rozet’, 
senmonas antaŭ monatfino, 
senmonan savas pruntopet'.

Ĉe fermentil' bakisto staras 
kontrole frumatene tuj 
— ĝin li vespere jam  preparas. 
Poste li viglas ĉe kneduj’.

Sur tablojn, tukojn li krajonas, 
enpoŝe stokas versojn nur, 
al verk‘ li plumon nur bezonas 
kaj fingron markas ink-makul’.

A1 past’ parole sin direktas 
antaŭe li, ne ŝercas mi,
Ĉar tiu  past’, ĝi viva estas, 
post bona vort‘ ferm entas pli.

Koncize — oni misfartadas 
iam ĉe 1’ ritm a kant-akuŝ‘. 
Kolomb* rostita  — li ĝin ŝatas, 
enflugas ne al lia buŝ‘.

Kaj post moment' panbul' pretiĝas. 
Laŭ bak’ odoras lia dom‘.
Kaj kiam homoj ellitiĝas, 
iris bakist' nur al la dorm’.

Kamentubist’ — kia bonŝanco, 
li paŝas digne sur la placo.

La forĝist' — alia etoso, 
glora jam  estas eĉ amboso.

Fumtubon li enrampas haste 
kaj jam  elvenas al sunbril*, 
descendas sur eskal‘ elaste 
en man’ kun verga balail*.

Fingre poeto ritm on bekas, 
sonludas kun la vorta bel‘, 
sed brak‘ forĝista falfrapegas 
sur hufoferon per m artel’.

Cirkulis diroj disfamiĝaj, 
feliĉ’ ke akompanas lin. 
Tial knabinoj superstiĉaj 
ofte sur fingroj fulgis sin.

Laboras li en duonlumo, 
hufferojn ĵe tas li al tin ‘. 
Fajrera pluv’ sur forĝkostumo 
ja  tu te  eĉ ne ĝenas lin.

Mastrinon tamen ĉu konsolas, 
ke en la menso sen zorgnub1 
pri vino gaja kan t‘ sonoras, 
se ne blovtiras kam entub1?

Dum ĉi muzik1 ja  dorm‘ ne venas, 
la domo trem as ĝis tegm ent’. 
Ĉeval‘ obee kruron tenas 
je  hufofero en atend‘.

Barelist1 — jen ankaŭ belplene: 
bareiojn faras li ĝardene.

Ni al poet‘ revene iros. 
Diros li ion? Certe diros!

Gaje li batas ringan feron, 
kaj brak‘ lin ne doloras eĉ. 
Poste li prenas la barelon 
kaj ĝin kalfatras per la peĉ‘.

Kaj diros ĝin en lingvo bela, 
1’ unua lingvo de infan‘, 
kiun ni en la tem p‘ danĝera 
defendis eĉ en sangoban'.

Pli frue ol poet’ kun ŝvito 
sukcesas iam pri sonet‘, 
barel' sin rulas kun fluido 
jam  el brasejo al urbet‘.

Lingvo patrina, la vivanta, 
ĉe li dolĉsonas; Aŭdu nur! 
Kaj kiam la poet’ ekkantas 
pro larnT ne vidas la okul‘.

Kial ni ŝatas bareliston 
diveno kuŝas sur la man’. 
Post danc‘ ni soifeg-insiston 
kun ĝu‘ likvidas ĉe la kran’.

Kiel glaset’ ĝi sonas tinte, 
per nobla ton‘, per glorsonor*. 
Fenestren rozon enjetinte, 
poef ridete iras for.

E1 la poemaro „Pentristo iris malriĉe en mondon“. Tradukis Jlftl KOftlNEK.



K A R L O  Ĉ A P E K

K A Z O
Do: havante okdek-kilometran rapidecon mi ekvidis vojkurbiĝon kaj firme 

konvinkita, ke la vojo post ĝi estas libera — tio kompreneble estis bovstul- 
ta ĵo  — mi sufokas nur iomete la gason kaj pelas la maŝinon gaje en la tu r-  
naĵon. Kaj jen — palpebroj de miaj okuloj subite ektrem etis — la vojon 
krucigas procesio. Enterigo. Ĵus transiras la ŝoseon kaj turniĝas al !a pordego 
de la tombejo. Do mi forte su rtre tas la bremson kaj — homoj, tio esltis glito! 
Mi nur memoras, ke kvar junuloj, kiuj portis la ĉerkon fulmrapide flanken- 
saltis kaj jam  ruliĝadis en la fosaĵo, dume momenton en la aero balancinta 
ĉerko falis teren kaĵ krak! mia veturileto trafis per sia malantaŭa kotŝirmilo 
la survoje kuŝantan ĉerkon kaj la kesto flugis trans la panketo (ŝoseorando) 
surkampen.

Mi rampas el la veturilo kaj diras al mi Kristo Sinjoro, se mi kunprenis 
ankaŭ la paroĥestron kaj ia ĉerkon sekvintan afliktitaron, tioj estos bela pri- 
donaceto! Sed nenio okazis; unuflanke de la ŝoseo staris m inistranto kun la 
kruco kaj duaflanke la paroĥestjro kun la afliktitaro, ĉiuj kvazaŭ vaksfiguroj. 
Nur nun komencis la paroĥestro trem eti pro la ektimo kaj indigne riproĉi 
min: „Homo, homo, ĉu vi ne havas respekton eĉ por la m ortin to j?" — Kaj 
dume mi klare aŭdis kanti mian koron, ke mi ne mortigis iun el la vivantoj! 
— Poste la homoj rekonsciiĝis: ili parte komencis insulti min, parte kuris 
helpi al la m ortinto en la frakasita ĉerko; miaopinie tio estas jam  tia pure 
homa instinkto. Sed neatendite ĉiuj are kuris reen kaj preskaŭ blekis pro 
teruro. E1 la amaso da frakasitaj lignotabuloj rampas viva homo, palpserĉas 
ĉirkaŭ si per la ostaj manoj kaj klopodas sidigi sin. „Kio, kio estas tio“, li 
ripetas kaj vane provas sidiĝi.



Mi estis ĉe li pli frue ol eblas diri frap‘. — „Aveto, aveto", mi diras, 
oni ja  estus vin preskaŭ en terig in ta j!“ Kaj mi helpas lin elrampi el la ligno- 
tabuloj. Li nur palpebrumetas kaj balbutas: „Kio? Kio? Kio?“ sed ekstari 
li ne povas. Mi pensas, ebie rompitan maleolon aŭ ion similan li havos pro 
tiu  alpuŝo. — Mi ne parolu longe pri tio; mi metis en mian aŭtomobilon la 
avon kaj la paroĥestron kaj veturigis ambaŭ en la domon de 1' aflikto; kaj 
nin sekvis la tu ta  postrestinta afliktitaro kaj la m inistranto kun la kruco. 
Kaj la muzikistaro kompreneble;sed ili ne ludis, ĉar verŝajne neniu el ili sciis, 
ĉu iu pagos aŭ ne. — „La ĉerkon pagos mi“, mi diris, „kaj ankaŭ la doktoron; 
rila te la ceteron vi povas danki min, ke ne okazis enterigo de la vivanta ho- 
mo!“ — Kaj mi forveturis. Por diri veron, mi ege ĝojis, ke 1‘ afero jam  estas 
m alantaŭ mi kaj ke ne okazis io pli malbona.

Ho, kiel naiva estis mi! L‘ afero ja ĝuste nun nur komenciĝis. Unue sendis 
al mi la vilaĝestro de tiu  loko tu te  konvenan leteron: ke la familio de tiu 
ŝajnm ortinto, iu Antonio Bartoŝ, em erita fervojisto, estas tre  malriĉa: ke ili 
volis inde enterigi sian aveton, sekve de kio ili elspezis la lastajn  por tiu  celo 
ŝparitajn  groŝojn kaj ke nun, kiam pro mia senatenta veturado 1‘ aveto revi- 
viĝis, ili devos enterigi lin ankoraŭ unu fojon, kion, estante tre  malriĉaj, ili 
ne povos fari plu. Do, ke mi sendu al ili la monon por la unua de mi fuŝita 
enterigo inkluzive la pagon al la paroĥestro, muziko, tombisto kaj la elspezojn 
por la postenteriga festeno.

Poste venis advokata letero en la nomo de tiu  aveto mem: ke Antonio 
Bartoŝ, em erita fervojisto, postulas de mi kompenson por la ruinigita mor.t- 
kitelo; piue kelke da centkronoj por la kuracado de la tordedifektita maleolo; 
kaj kvin mil kronojn kiel dolorkompenson pro la lezajo, kiun li miakulpe al 
si okazigis. — Tio jam  ŝajnis al mi iomete stulta.

Pli poste nova letero: ke 1‘ avo kiel em erita fervojisto ricevadis pension; 
kiam li estis de Disinjoro alvokita kaj feliĉe mortis, oni ĉesis kompreneble 
sendadi al li la pension kaj nun la oficejo ne volas rekoni lian novan petskri- 
bon, ĉar ili havas skriban ateston pri lia morto de la d istrik ta oficiala ku- 
racisto. Tiukaŭze 1‘ aveto estas devigata akuzi min ĉe la juĝtribunalo, ke mi 
nun pagu al li ĝism ortan renton kiel kompenson por la perdita pensio.

Plua admonletero: ke 1‘ aveto ekde la tempo, kiam mi revivigis lin daŭre 
m alsanetas kaj oni devas nun kuiri por li plifortigantan manĝon; kaj ke mi 
entute kripligis lin, ĉar ekde lia reveno el la posttomba regno li jam  plu ne 
estas li kaj taŭgas nun al entute nenio. Laŭ onidiro li senĉese kutimas diri nur: 
„Mi kiel m ortinto havis jam ĉion malantaŭ mi kaj nun, ho ve, mi devos morti 
la duan fojon! Tio estas terura, tion mi ne povas pardoni al li, tion li devas 
al mi pagi aŭ mi pelos lin kaj procesos kontraŭ li ĝis la Plej supera tribu- 
nalo. Tiel maljuste trak ti maljunan senkulpan malriĉulon! Tio estus punota 
same kiel la mortigo!" Kaj tiel plu.

Plej malbone tuŝas min, ke mi tiam 
ne havis ankoraŭ forsenditan la pre- 
mion de la respondeca asekuro, pro 
kio 1‘asekurejo certe rifuzos akcepti 
tiun ĉi mian ju ran  kazon. Do mi ne 
scias. Kaj kion vi, estim ataj legantoj, 
pensas pri tiu  ĉi mia afero: ĉu mi 
vere devos ĉion ĉi pagi?

E1 la libro: Rakontoj kaj etaj prozaĵoj. 
Tradukis: Ilja Severa. — Ilustris: Jiri Schafer.



La prononcado en Esperanto
Unu el la argumentoj, kiujn la kon- 

traŭuloj de internacia lingvo uzas por 
averti la homaron antaŭ tiuspeca ar- 
tefarita  lingvo, estas ilia asertado, ke 
— se tiu ĉi lingvo sukcesus disvastiĝi 
en la tu ta  mondo — ĝi tamen ne ga- 
rantios la nepran unuecon, nome pro 
la diverseco de prononcado, kiu fin- 
fine kondukos al splitiĝo en multajn 
dialektojn, kies uzantoj poste ne kom- 
prenos sin reciproke.

Tiun ĉi atakon povas maldanĝerigi 
kaj nuligi niaj spertoj dum niaj in- 
ternaciaj kongresoj, kiuj — komen- 
cante jam  per la unua en Boulogne 
sur Mer — pruvas, ke la tutm onda 
esperantistaro komprenas sin recipro- 
ke spite la eventualajn specialajn 
prononcmanierojn de la anoj de di- 
versaj nacioj. Tamen, konsiderante, ke 
ĉiu homo havas sian propran parol- 
manieron (iu parolas laŭte, la alia 
mallaŭte, iu rapide aŭ malrapide, iu 
ne movigas sufiĉe la buŝon, alia pa- 
rolas kanteme k. s.), oni ne miru, ke 
komencanto ofte plendas, ke li (ŝi) ne 
tu te  bone komprenis la eksterlandan 
gaston. Ĉe la komenco de nia movado, 
kiam nia lingvo disvastiĝadis plej- 
parte nur prese aŭ skribe, tia j dife- 
rencoj estis tolereblaj, eĉ se dum la 
internaciaj kunvenoj estis la devo de 
ĉiuj akiri spertojn pri la p e r f e k t a  
prononcado kaj korekti siajn ĉi-rila- 
ta jn  erarojn. En la nuna epoko, kiam 
voĉoj disvastiĝas tra  la mondo, ja  tra  
la universo facilege per radio, gra- 
mofono, sonfilmo kaj sonbendo, ek- 
zistas multe da eblecoj akiri pli se- 
neraran unuforman prononcadon. Ja 
ni diru, ke la eblecoj ne nur ekzistas, 
sed ke estas nia d e v o plene eluzi 
ilin por perfektiĝi en la prononcma- 
niero.

En tiu  ĉi senco la plej grandan re- 
spondecon pri la ĝusta, korekta pro- 
noncmaniero havas unuavice la ver- 
kantoj de lernolibroj en naciaj lin- 
gvoj, klarigante plej precize la sonon 
de la vokaloj per ekzemploj en la 
nacia lingvo, elektante vortojn, kie la 
koncernaj vokaloj estas elparolataj 
perfekte laŭ la senco de nia lingvo. 
Des pli grandan respondecon havas 
kompreneble la i n s t r u a n t o j  de

nia lingvo. Estas ja  fakto, ke ĉiu 
nacia lingvo havas siajn specialajojn 
kaj ne ĉiu sono estas prononcata laŭ 
la maniero de Esperanto. Ja ekzistas 
sonoj, kiujn ne ĉiu lingvo posedas. 
Tamen certe ne estas neeble al tiu 
naciano lerni la prononcadon de la 
nekonata sono, neekzistanta en lia 
gepatra lingvo, se li aŭdos ĝin per- 
fekte elparoli kaj se li estos eventuale 
instruata, kiel adapti siajn parolilojn 
por efektivigi la ĝustan prononcadon. 
Povas ankaŭ esti, ke tiu aŭ alia sono 
kaŭzos sufiĉan malfacilaĵon por pro- 
noncado, sed — ĉu la samaj malfa- 
cilaĵoj ne ekzistas dum oni lernas iun 
alian nacian lingvon ? Do, ankaŭ Espe- 
ranto m eritas la penon alproprigi al 
si la prononcadon de ĉiuj sonoj en la 
koncerna nacia lingvo eventuale ne- 
ekzistantaj.

Kaj same grava estas la ĝusta ak- 
centado. Kvankam ĝenerale estas ra- 
rajo  dum internaciaj kongresoj, ke iu 
akcentus malĝustan silabon, tam en ek- 
zistas diferencoj en la akcentmaniero. 
Iuj formas akcenton per — ni diru — 
mallonga forta elpafo de la vokalo, 
aliaj trolongigas ĝin.

Nia samideanaro ĝenerale diros cer- 
te: Ne ĝenas la diferencoj, ni ja  
tamen komprenas nin reciproke kaj 
tio estas decida. Nu bone, ili pravas, 
ĉar plej ofte sufiĉas pli-malpli longa 
tempo por alkutimigi la orelojn al iu 
speciala neperfekta prononcado kaj 
la malfacila komprenebleco malaperas. 
Tamen, ĉu ni ne celu ĉefe nun per 
la menciitaj helpiloj akiri la saman 
maksimuman perfektecon, uzante 
nian lingvon praktike ne nur skribe, 
sed ankaŭ parole?

Mi volus atentigi, ke la akiro de la 
plej perfekta prononcado estas tre  
grava tasko de niaj funkciuloj, kiuj 
partoprenas internaciajn diskutojn 
dum niaj kongresoj.

En la 5/6 n-ro  1962 de La In ter- 
nacia Fervojisto estas mencio, ke en 
Francujo estis eldonita jam  la dua 
gramofondisko, celanta la perfektigon 
de la prononcado de Esperanto. Eble 
ankaŭ ni ne prononcas nian lingvon 
precize kaj perfekte.

Ni do klopodu akiri perfektecon laŭ 
niaj lernolibroj; ĉiu esperantisto estu 
tiurilate majstro. — eto



IN TER N A C IA  RENKONTIGO EN JIH LA V A
Juna Turkino loĝanta en Bulgario, 

s-anino Sevdie Pomakova, traveturan- 
te Ĉeĥosiovakion survoje al Pollando, 
petis permeson viziti sian korespon- 
dantinon — aninon de la Esperanto- 
rondetb ĉe Psikiatria Resanigejo en 
Jihlava. Estante mem sanitara fra tu - 
lino, ŝi kun intereso vizitis la labore- 
jo jn  de nia resanigejo kaj la Kultur- 
domon, kaj entuziasme laŭdis la agra- 
blan medion. Vespere renkontiĝis ĉiuj 
rondetanoj por saluti ŝin. Ankaŭ nia 
plej juna s-ano, la 10-jara Jarek Hlav- 
ka, komencanto, parolis kun ŝi per fa-

DEK JAROJ DE ESPERANTISTA
Merite de la instruisto s-ano Brezi- 

na la rondeto en Zd'ar reaktiviĝis en 
la jaro 1954. Gi aranĝas kursojn de 
Esperanto, prelegojn kaj aliajn publi- 
kajn aranĝojn. La plej efektiva aran- 
ĝo estiis la ekspozicio en Anglio (en la 
jaro 1960), kiun elsendis la angla tele-

cilaj vortoj. Dum la vespero ŝi rakon- 
tis al ni pri Bulgario kaj pri Turkujo. 
Ŝia gaja babilado kreis tre  amikan 
atmosferon kaj la tempo tro  rapide 
pasis. Meznokte ĉiuj partoprenintoj 
adiaŭis ŝin kun bedaŭro. Forveturante 
ŝi sendis korajn salutojn al ĉiuj es- 
perantistoj en Jihlava.

Kara Sevdie (turklingve tiu ĉi nomo 
signifas „amo“), ni ĉiuj ankoraŭfoje 
deziras al vi bonfarton kaj „Gis bal- 
daŭa nova revido!"

(E-rondeto ĉe Psikiatria Resanigejo 
en Jihlava.)

RONDETO EN ZDAR NAD SAZ.
vido. Pro la zorgeme elektitaj ekspo- 
ziciaĵoj la rondeto ricevis dankleteron 
de ĉeĥoslovaka ambasadoro en Anglio. 
La rondetanoj havas viglajn kontak- 
tojn kun eksterlandaj geesperantistoj 
preskaŭ en ĉiuj landoj de la mondo.

R E N K O N T I G O  DE E S P E R A N T I S T O J  EN PODf iBRADY
Esperantista rondeto en Podebrady 

aranĝis la 6-an kaj 7-an de junio 
1964 jam  la kvinan fojon Renkontiĝon 
de esperantistoj. Ci-jare ili aranĝis ĝin 
en la kadro de memorfestoj pri 500- 
ja ra  datreveno de la unua packontrak- 
to, proponita de la ĉeĥa reĝo Georgo 
el Podebrady.

La partoprenintoj venintaj el prok- 
simaj kaj malproksimaj lokoj ĝuis 
eksterordinare belegan veteron, sabate 
posttagmeze ili ekkonis la vidindaĵojn 
de la urbo, vespere post komuna ves-

KORESPONDI  DEZIRAS
Dudek 8-jaraj geknaboj de I-a kla- 

so, kie Esperanto estas enkondukita 
kiel deviga lernobjekto 4-foje sem aj- 
ne po 20 minutoj), serĉas samaĝulojn 
por interŝanĝo kun simplega teksto. 
Adreso: Andreo ROGOV, instruisto, 
IVANKOVCI, Krasilov r-no, Ĥmelnicka 
obl., USSR.

Josef BORIL, Prazska 9, HRADEC 
KRALOVE IV, Ĉeĥoslovakio, kun ĉiuj

permanĝo ili amike amuziĝis dtun la 
programo kompilita el deklamaĵo, 
kantado, unuaktaĵoj lerte kaj sprite 
enkondukitaj de s-ano Slanina el Praha. 
Dimanĉe la partoprenintoj entrepre- 
nis la perŝipan ekskurson al la prok- 
sima refreŝigejo Oseĉek, kie en amika 
medio oni daŭrigis la amuzan progra- 
mon.

Danko por la aranĝo de la renkon- 
tiĝo apartenas precipe al la nelacige- 
blaj aranĝintoj — s-anoj Fiala kaj 
Pytloun.

Iandoj pri ĉiuj temoj, PK, PM, ktp.
NAGY Sandor, ŝtatfervoja inspek- 

toro, dez. korespondi kun ĉsl. gekolegoj. 
Adreso: Gyongyosi utca 6. II. 31. BU- 
DAPEST XIII.

Atanas STOJANOV VARBANOV, kon- 
struisto-ĉarpentisto, dez. kor. en Es- 
peranto, germana aŭ rusa lingvoj pri 
naturo kaj kutimoj vialandaj. Adreso: 
v. LEHĈEVO Mihajlovgrad, BULGARIO.



Esperanto-rondeto ĉe la Uzina klubo de la Maŝinfabriko en Martin aran- 
ĝos la 22. — 23.-an de aŭgusto solenaĵojn okaze de la

20- A  DATREVENO DE LA SLOVAKA NACIA REVOLUCIO
Sabate la 22-an de aŭgusto 1964 je la 20-a horo en la nova konstruaĵo de 

la Uzina klubo okazos S o l e n a  a k a d e m i o  kun festparolado, 
poemoj kaj prozaĵoj en Esperanto kaj en la slovaka lingvo, kantoj, muziko, 
filmo.

Dimanĉe la 23-an de aŭgusto 1964: Esperanto-bazaro, partopreno en la 
solenajoj de la Ligo de batalantoj kontraŭ faŝismo kaj ekskurso al Mar- 
tinske hole.

Preparu vin al partoprenolPetu aliĝilon de: E S P E R A N T O ,
p. pr. 80 M A R T I N

Invito al Esperanto - renkontiĝo en Szolnok, Hungario
Esperantistoj kaj la Fremdultrafika 

oficejo en la urbo Szolnok aranĝos la 
20. — 22.-an de aŭgusto 1964 tritagan 
internacian renkontiĝon. Kun amo e- 
stas ĉiuj eksterlandaj geamikoj invi- 
ta taj. La programo: Bonvenigo en la 
kulturdomo, komunaj tagmanĝoj kaj 
vespermanĝoj, sinbanado en la bosko 
Tisza, atrakcioj kun ĉevaloj, rajdado, 
vizito en la observatorio de Szolnok, 
amika babilado en la amuzejoj de la 
urbo, fine balo en la hotelo Tisza. Ko_ 
stoj: Hotelo — 25 ĝis 29 forintoj por 
unu persono potage. Tranoktejo por 
turisto j — 12 forintoj por unu per- 
sono potage. Manĝado kun trifo ja a- 
bunda manĝo kun la hungara specia- 
lajo 40 forintoj potage. Laŭ manĝo- 
karto: matenmanĝo 5, tagmanĝo 12 kaj 
vespermanĝo 12 forintoj.

Adreso por aliĝo: Fremdultrafika ofi- 
cejo, SZOLNOK, Kossuth ter. Hungario.

Karaj geamikoj, komence de majo 
mi estis persone en. Szolnok, kie s-ano 
Szilagyi kaj s-rino Dr. Murrayne, es- 
trino de la turism a oficejo kaj kelkaj 
aliaj geesperantistoj akompanis min 
tra  la urbo m ontrante al mi la belecon 
kaj la vidindaĵojn de la urbo. Mi estas 
tre  dankema pro iliaj bonkoreco kaj 
amikeco kaj el la tu ta  koro mi reko- 
mendas al vi partopreni la aranĝotan 
internacian renkontiĝon. Vi certe ne 
bedaŭros. Ne prokrastu kaj aliĝu tuj. 
La esperantistoj en Szolnok preparas 
por vi tre  agrablan restadon. (Vaclav 
Tyrdĉek, Jihlava.)

ĈU V I JA M  H A V A S ?
„„Zaklady medzinarodneho jazyka Esperanto" de V. Gazda, lernolibro por 
komencatoj, Kĉs 10, — .
„Meteoro“, moderna slovaka teatra ĵo  de Peter Karvaŝ en Esperanta traduko 
de V. Gazda — taŭga donaco por viaj eksterlandaj korespondantoj, Kĉs 
10, - .
Esperantista insigno — verda stelo en blanka cirklo, Kĉs 3, — .
Leterpapero kun koverto, ambaŭ kun surpresita verda stelo lcaj teksto, 1 
kompleto Kĉs 0,25. (Minimuma liver-kvanto 50 pecoj.)

Mendu ĉe ..ESPERANTO, p. pr. 80, MARTIN.
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