
★  ESPERANTO-AGADO jI h u v a



S L O V A K A  N A C I A  R E V O L U C I O
En ĝo ja ka j libera vivo m arŝas la slovaka popolo antaŭen sur la vojo, kiun 

ĝi ekiris kune kun la frata  ĉeĥa popolo en komuna ŝtato  — Ĉeĥoslovaka Socia- 
iisma Respubliko. La sopiro je  tiu ĉi kunvivado estis plej evidente m anifestita  
antaŭ dudek ja ro j dum la Slovaka Nacia Revolucio.

La dumtempan nuligon de Ĉeĥoslovaka Respubliko en 1939 akceptis nia 
popoio kun doloro kaj malamo kontraŭ la in iciatin to de tiu ĉi nuligo — kontraŭ 
Hitler, kontraŭ la kapitulaciem a ĉeĥoslovaka burĝaro. La sintenon de la popolo 
al la faŝism a reĝimo en la okupaciitaj ĉeĥ aj landoj ka j Slovakio esprimis 
la Komunista Partio de Ĉeĥoslovakio1 — tu j post la diserigo de Ĉeĥoslovakio — 
en sia deklaro, ke la ĉeĥa kaj slovaka popoloj batalos kontraŭ la reĝimo de la 
okupaciant.oj ka j ko lon iiganto j; ke la okupaciita Ĉeĥoslovakio neniam fariĝos 
fidinda suĝtenanta teritorio  de Hitler. Kiel celon ĝi fiksis la restarigon de Ĉe- 
ĥoslovaka Respubliko.

La m ilita batalo de la slovaka popolo kontraŭ la H itleraj okupaciaj solda- 
taro j estis proklam ita la 29-an de aŭgusto 1944. La plim ulto de la slovaka 
armeo en la centra ka j norda Slovakio aliĝis al la partizanoj. En ĉiu j regionoj, 
kie ekflam is la Revolucio, la loĝantaro ĝin subtenis. La Revolucio, proklam ita 
per revoluciaj deklaroj en Banska Bystrica, fariĝis tutpopola kaj estis  parto 
de la vasta batalo por la liberigo de la tuta ĉeĥoslovaka popolo, tia l ĝi havis 
grandan resonon ankaŭ en la ĉeĥaj landoj. ĉ eĥ a j patrioto j, riskante sia jn  
vivojn, transiradis la landlim ojn por partopreni la batalo jn  en Slovakio. La R e- 
volucio samtempe donis al m ultaj alinacianoj la eblecon aliĝi al la kontraŭ- 
faŝista  batalo ka j tiel, praktike aplikante la ideon de la proleta internaciism o, 
kontribui al la pliprofundiĝo de la internacia solidareco en la batalo por pro- 
gresem aj celoj.

Okaze de la dudeka datreveno, ni revivigis al ni la dramecon de la tiam aj 
h istora j tago j precipe por ke ankaŭ la pli juna gensracio  povu ekkompreni 
la signifon kaj sencon de tiu ĉi batalo; ke ĝi kapablu valortaksi la m oralajn 
eco jn  de la batalanta, popolo kaj la m ultflankajn  oferojn , k iu jn  la batalantoj 
de la Revolucio alportis, kiam estis decidate pri la sorto de la nacio; pri ĝia 
estonteco ka j sekurigo de ĝia loko in ter la liberecon am antaj nacioj.

Slovaka Nacia Revolucioi signifas novan, gloran epokon en la historio de la 
sicvaka nacio, aktiva kaj memkonscia, decidiĝinta albatali al si la nacian pro- 
greson.

La signifo de tiu ĉi eniro en Ia novan, grandan epokort de la historio estas 
des pli granda, des pli valora, ĉar la slovaka nacio efektivigis ĝin kun la, helpo 
de in ternacia j kon traŭ faŝista j fo rto j, precipe kun tiu de Sovetunfo. Tial apliki 
la rezu ito jn  de la Slovaka Nacia Revolucio signifas evoluigadi la k rea jn  klopo- 
dojn pri ekfloro de Slovakio en sociaiism a Ĉeĥoslovakio kaj klopodadi pri in ter- 
kompreno kaj paca kunlaboro kun ĉiu j nacioj de la mondo. A. ĈAMBAL

..... . Rudolf Hromada ....—
En la pasintaj tagoj em ociigis nin la sciigo, ke la 26-an de 

oktobro 1964 m ortis s-ano RUDOLF HROMADA en aĝo de 74 ja- 
roj. Lia signifo por nia enlanda movado estas grandega. Li gvi- 
dis nian Esperantan Asocion pli ol 40 ja ro j. E1 lia plumo ni 
ricevis em inentajn tradukojn de niaj k lasik a j kaj m odernaj po- 
etoj. Dum lia vivo aperis ankaŭ kelke da eldonoj de lia j vorta- 
roj Esperanta-ĉeĥa kaj ĉeĥa-Esperanta.

La ĉeĥoslovaka esperantistaro perdas en li bonkoran homon 
kaj em inentan esperantiston. Honor’ al lia memoro!



A

E s p e r a n t o - r e n k o n t i g o  en S z o l n o k ,  H u n g a r i o
Ni partoprenis tritagan internacian 

renkontiĝon en Szolnok. Alveturante 
stacidom on ni estis agrable surprizi- 
ta j. ĉ i  estis ornam ita per m ultaj espe- 
ran tista j flageto j ka j unu granda ver- 
da flago flugetis ga je  en m atena aero 
salutante nin. E sperantista servo en 
stacidom o vigle funkciis kaj ni estis 
tre baidaŭ enloĝigita j en la hotelo. 
Tie atendis nin plua surprizo — krom 
la rezervita j, per esp erantista j flage- 
toj ornarnitaj tablo j en hotela resto- 
racio  troviĝis sur ĉiu tablo esperant- 
iingvaj m anĝokartoj, laŭ kiuj oni tre 
faciie  povis e lek ti bongustan hunga- 
ran m anĝaĵon. Kultura kaj amuza pro- 
gramo estis tre bone preparita. Dank’ 
al niaj kara j hungaraj gastigantoj, 
kiuj senĉese tre zorgeme ĉirkaŭadis 
nin, ni sentis nin inter ili kiel hejm e.

A

V i z i t o  ce s a m i d e a n o j

Dum sekvaj tri tagoj ni vizitis Bu- 
dapeŝton. Ankaŭ budapeŝtaj geam ikoj 
tre kare zorgis pri ni. Precipe juna 
samideanino Zsuzsa Hidas (Ĵu ĵa  Hi- 
daŝ) oferis tri tago jn  el sia libertem po 
por akompani nin tra belega hungara 
ĉefurbo.

La tuta sem ajno, kiun ni travivis en 
Hungario, donis al ni multe da nefor- 
geseblaj trav ivaĵo j ka j ni danke re- 
memoras ĉiuin bonkorajn hungarajn 
geam ikojn. Ekkoninte la utilecon de 
E-movado ni entuziasm iĝis por la la- 
boro per Esperanto por la am ikeco 
inter ĉiu j nacio j en la mondo.

Certe baldaŭ ni eluzos la okazon re- 
viziti Szoinokon.

(Kvar aninoj de E-rondeto ĉe 
psikiatria resanigejo  en Jihlava)

en H u n g a r i o
La 3-an de ju lio 1964 posttagmeze 

mi kun mia edzino ekveturis per skut- 
ro el 2 ia r nad Hronom tra Slovenske 
Darmoty kaj vespere ni jam  estis en 
la ĉefurbo de Hungario. 

k En Budapeŝto vivas mia frato, kiu
min esperantigis kaj kun kiu mi nun 
parolas nur esperantlingve. Iom stran- 
ga aŭ eĉ nekredebla afero, ke du fra- 
toj prefere uzas in ter si alian lingvon, 
ne la gepatran. Do por klarigo: mia 
frato forlasis Ĉeĥoslovakion antaŭ 25 
jaro j kaj kvankam li ankoraŭ iom 
komprenas la  slovakan, paroli ĝin jam  
preskaŭ ne kapablas. Kaj mi jam  dum 
17 ja ro j havis preskaŭ nenian eblecon 
paroli hungare, ĉar mia edzino estas 
Slovakino, sekve de tio mi parolas la 
hungaran fuŝe. Do antaŭ du ja ro j kaj 
duono mi eklernis Esperanton kaj jam 
post du m onatoj mi ekuzis ĝin en la 
korespondado kun mia frato kaj ekde 
nia unua posta renkontiĝo ankaŭ pa- 
role.

La sekvan tagon ni forveturis al 
G y u 1 a (D jula) por partopreni la 3-an 
Someran Esperanto-Universitaton kaj 
dumvoje ni vizitis nian koresponda- 
mikinon Ibolya Hdvel en Szolnok. La 
urbon Gvuia ni antigis vespere antaŭ 
la 22-a kaj tuj d irektiĝis al la akcep-

tejo en la stacidom o, ornam ita per 
grandaj Esperantaj flago j. La sekvan 
tagon ni ja.m frum atene iris trarigardi 
la ĉarm an urbeton situantan apud la 
hungara-rum ana limo. Tuj post la ma- 
tenmanĝo ni rapidis al la Konsilanta- 
ra Domo, ankaŭ solene ornam ita, kie 
je  la 9-a kom enciĝis la inaŭguro de 
la Somera Universitato. Post la salut- 
vortoj de s-ano Kapitdny sekvis tiuj 
de m ajstro Julio Baghy. La prelegoj 
estis in teresa j kaj riĉenhavaj. Diman- 
ŝe vespere okazis interkona vespero, 
kie ni — diversnacianoj — agrable 
amuziĝis.

La prelegoj okazis ĉiun antaŭtagm e- 
zon. S-ano Assen Grigorov, redaktoro 
de la revuo Bulgario, parolis pri la 
bulgara folkloro. Li m enciis ankaŭ la 
literatu ra jn  verkojn , tradukitajn  en 
a lia jn  lingvojn. Ekz. la „Bofilino“ de 
Georgi Karaslavov estis tradukita en 
plurajn, sed bone nur en la germanan 
kaj plensukcese en Esperanton, el kiu 
ĝi estas nun tradukata en la vjetna- 
man.

Profunde kortuŝa estis la prelego 
de s-ano Inĝ. Szerekes (Serekeŝ) el 
Jugoslavio pri la tertrem aj katastro- 
fo j en la mondo ka j en sia lando, pre- 
cipe pri tiu en la urbo Skoplje.



S-anino Borb&la SzerĜmi parolis pri 
la laboro de la hungaraj virinoj por 
la  nacia k a j socia evoluo. Ŝi m enciis 
la  virinojn, batalin ta jn  por la egal- 
ra jteco  de la virinoj, in ter ili pri Kato 
Kdlmfin, kiu estis esperantistino.

S-ano Pechan (Peĥan) prelegis pri 
)a m etodikaj problem oj de la lingvoin- 
struado.

La lastan  tagon estis  dediĉita unu 
horo por reciproka interŝanĝo de opi- 
m oj de la diverslandaj „universitata- 
n o j“ pri la ĝusta prononcado kaj ak- 
centado de Esperanto, pri ĝusta kaj 
bela parolm aniero. Ĉiun posttagmezon 
kaj vesperon estis  aran ĝata j diversaj 
kulturprogram oj, ekskursoj ka j bana-

do en la saniga banejo. Mi devas men- 
cii ankaŭ la bapton de la ŝipo, vetu- 
radonta sur la rivero Bekĉs. Ĝi rice- 
vis la nomon „Esperanto“ kaj la bap- 
topatrino estis s-anino Hodkovŝ el 
Praha.

Post la argabla j ka j neforgeseblaj 
tagoj ni veturis ankoraŭ al Szeged, 
kie nin bonvenigis nia malnova kores- 
pondamikino, kiu vespere venigis nin 
en la klubejon de la Zamenhof-ron- 
deto.

Ni tre  volonte revizitos Hungarion, 
ĉar tie ofte okazadas valoraj ka j suk- 
cesplenaj Esperantaj aranĝoj.

(JOZEFO FEKETE)

AMIKA RENKONTIĜO DE ESPERANTISTOJ EL KOŜICE KAJ MISKOLC

La 27,—29-an de junio 1964 dekses- 
-membra karavano de la Esperantista 
klubo ĉe la Parko de kulturo kaj ri- 
pozo en Koŝice, gvidata de sia prezi- 
ĉlanto s-ano G. J. Ferko, reciprokis al 
la anoj de la fervo jista  fakgrupo „Ver- 
da V ojo“ de la Hungara Esperanto - 
Asocio en M iskolc ilian am ikan vizi- 
ton el la jaro  1960.

La m iŝkolcanoj bonvenigis la  kara- 
vanon jam  en la stacidom o de M iskolc 
ka j zorgis pri ĝia kom forto ka j bon- 
farto  dum ĝia tuta restado en Miskolc. 
La interkonatiĝa vespero okazis en la 
bela Popolĝardeno dum la  vesper- 
manĝo, per kiu la  m iŝkolcanoj regalis 
sia jn  gasto jn. — La sekretario  de la 
„Verda V ojo“ s-ano Francisko Czak6 
per varm aj vortoj substrekis la ami- 
kecon inter la ĉeĥoslovakaĵ kaj hun- 
g ara j esp erantisto j. En la nomo de la

koŝicanoj respondis s-ano Ferko ak- 
centante la am ikecon inter la ges-anoj 
de la du urboĵ Koŝice kaj M iskolc, kaj 
dankante al s ia j gastigantoj por la 
klopodoj, per kiuj ili preparis tiun ci 
renkontiĝon, li invitis ilin elkore al 
la plej proksima komuna kunveno en 
Koŝice.

Dum la  dua kaj tria  tagoj la miŝ- 
kolcanoj m ontris al s ia j gasto j la vi- 
d indaĵo jn  de sia bela urbo kaj ĝian 
ĉirkaŭajon .

La m iŝkolcanoj estis vere ĉarm e 
atenteinaj kaj precipe estas laŭdinda 
ilia  gastam o kaj senfina pacienco kaj 
zorgemo, per kiu ili aranĝis la tiel 
longe atenditan amikan renkontiĝon.

Plenaj de plej bonaj im presoj, la 
koŝicanoj adiaŭis ĉe  la  stacidom o 
sia jn  k ara jn  gastigantojn  per sincera 
„Gis baldaŭa revido en K oŝicel" GJF

------S-ano IMRO RUTŜEK —
Ni renkontiĝis kun li lastfo je  en Turĉianske Teplice dum 

ĉ i-ja ra  kunveno. Li estis instruisto en N itrianske Pravno, vigla, 
iniciatem a juna homo, kiu m algraŭ sia izoliteco en subm ontara 
vilaĝo ne perdiĝis por nia afero, sed m ale, agis por krei al si 
verdan medion; antaŭ nelonge li eklaboris in ter la  pioniroj en 
sia lernejo .

Kaj subite venis telegram o: LA 25-AN DE JUNIO S-ANO 
RUTŜEK MORTIS PRO MOTORBICIKLA AKCIDENTO.

Ĉiuj, kiuj lin  konis, tre bedaŭras lian tragikan forpason, 
ĉar en li nia afero perdas valoran, sindonem an batalanton.

Ni rem em oru lin kun sam ideana sim patio.



ESPERANTO LAŬ REKTA METODO
Aŭtuno estas la tempo de lingvaj 

kursoj ka j de fervora propagando de 
Esperanto. Sur tiu ĉ i kampo esperan- 
tistoj- ofte faras gravan eraron. En la 
propagando oni pli akcentas la inter- 
nan ideon ol la lingvon mem. Estas 
fakto, ke esp erantisto j fariĝas vervaj 
batalantoj de m inoritata karaktero. 
Ke tia propagando estas malbona, ne 
estas necese akcenti. Ni ne forgesu, 
ke ankaŭ laŭ Zamenhof Esperanto es- 
tas la dua lingvo kaj ĝi ne celas an- 
stataŭi la nacian.

La dua tragedio de la propagando 
estas nesufiĉa lingvokono. M ultaj en- 
tuziasm uloj akcentas la  facilecon  de 
la lingvo, sed ili ĝin nur balbutas. Pri 
la supraja, neviva scipovo de la ling- 
vo mi ne kulpigas ilin , sed la kurs- 
gvidantojn. En m ultaj kursoj oni in- 
struas nur per enuiga laŭvorta tradu- 
kado el la gepatra lingvo. Tial la viva 
parolo fariĝas por la lernantoj mal- 
fa c iia , ĉar ili nur mense tradukas kaj 
poste balbute elparolas.

Spertuloj, kiuj instruas la anglan 
lingvon diras: la ŝvitiga tradukado 
k a j parkerigado de vortoj ne estas la 
ĉefa kondiĉo de sukceso. N ecesaj es- 
tas frazoj tia j, k iel ĉe infano. Devas 
esti okupitaj du ĉefa j sensoj: la aŭdo- 
kaj vidpovo. Ju pli da asocia j elem en- 
to j, des pli bona sukceso. Ekzemple 
en la lernejo  la lernantoj ripetas — 
La 28-an de ju lio  1914 estis kom enci- 
ta la unua mondmilito . . . Sed tiu, 
kiu travivis tiun ĉ i daton, scias ĝin 
sen parkerigo. — Jen la kerno de ler- 
nado kaj instruado de frem daj ling- 
voj, do ankaŭ de Esperanto.

La lernado devas rek te  kunlabori 
en la lernata  lingvo kun la instruisto, 
sen uzado de la nacia lingvo. Ne pene 
traduki, sed pensi tuj en la  lingvo.

Ni esp erantisto j jam  longe havas la 
t. n. rek tan  metodon de Andreo Ĉe, 
sed ankaŭ m ultaj kursgvidantoj estas 
oponantoj de tiu ĉ i metodo. Oni ne 
miru! De ia instruanto ĝi postulas pro- 
fundan konon de la  lingvo, sistemon 
en lecionoj (ekde la kom enco la  in- 
struanto devas paroli sur la sama 
lingvonivelo kiel la  lernantoj kaj kun 
iii „progresi“ ; tial ili havas impreson, 
ke ili scipovas la lingvon, ĉa r  ili kom- 
prenas kion diras la instruanto).

Por okupi la vidon oni devas uzi 
d iversajn objekto jn , la  figurojn  de di- 
versaj bestoj, bildojn, floro jn , fruk- 
tojn ktp. La „besto j“ estu bone elekti- 
ta j laŭ grandeco, koloro, movo; la 
tigro ne estu pli m algranda ol la  hun- 
do, la kato ne estu sam kolora kiel la 
hundo (nigra hundo, blanka k a to ), ili 
reprezentu diversajn pozojn en movo 
(la  hundo staras, la tigro kuŝas, la 
kato sidas ktp .). La diverskoloraj flo- 
ro j ka j fruktoj estu natu ra j — pro la 
cbleco disdoni ilin  al la kursanoj.

En la unua leciono laŭ konversacia 
m aniero de Ĉe oni instruas la prono- 
m ojn kaj la helpan verbon „esti“ : — 
Mi estas N. N., vi estas N. N., mi sta- 
ras apud la tablo, ŝi sidas sur la seĝo 
ktp. Same la unuajn dem andajn vor- 
to jn: Kiu estas m i? Kio estas la hun- 
do? Kie kuŝas la tigro? Kaj ni havas 
la fundam entajn elem entojn por in- 
strui ka j konversacii: pronomojn, hel- 
pan verbon, substantivojn, ad jektivojn , 
verbojn, poste eĉ participojn . Ekz.: La 
hundo estas nigra. Kia estas la kato? 
Kio estas la tigro? Kie ŝi sidas? Kiu 
li estas?

En la leciono pri participoj oni po- 
vas uzi la jam  konatajn  figureto jn ; 
staranta  hundo, kuŝanta tigro, sidan- 
ta kato. La respondoj estu kolektivaj, 
precipe en la unuaj lecionoj. Novajn 
elem entojn oni klarigu per demon- 
strado kaj jam  lern ita j vortoj.

La instruado laŭ la rek ta  metodo 
postulas de la instruanto spiritan for- 
ton, bonan humoron (oni ne forgesu, 
ke la  kursanoj vizitadas la  lecionojn  
post laboro, o fte  eĉ la ca j, tial la  leci- 
onoj estu por ili re freŝ ig o ), ĝi estas 
iom laciga, sed ĝi alportas ĝojon pro la 
atingita sukceso. La kursanoj ne nur 
ĝoje lernas, sed post la kurso ili ka- 
pablas m em stare paroli k a j pensi en 
la lernita lingvo.

En la progresiga kurso oni povas 
traduki. Tiam oni jan  konas la inter- 
nacian spiriton de la  lingvo. Traduki 
bone — laŭsence, ne laŭvorte! — es- 
tas ne tiel fac ila  afero  ne nur en na- 
cia j lingvoj, sed ankaŭ en Esperanto!

Kiel m u ltjara  gvidanto de kursoj 
ankaŭ en Som era Kolegio de Esperan- 
to en Doksy mi spertis, ke la  rekta 
metodo estas la  plej bona.

(ANTONlN SLANINA)



M I L D A  J A K U B C O V A :

P'ACEMft EPOKO

Ho, ne parolu pri I ’ epoko ora! 
Ekzistis  ĝi nek en pratempo fora, 
c e k  en pie)  ju na  nia  preter ito  — 
ĝi re s t is  so le  nur f ikt iva mito!

|en, krem o rekte  de sur t a k t a  Vojo 
al Tero por ni fiuas!  — Kia ĝojo! 
F o restas  zorgoj pri hejtad-p roblemo, 
ins ta i is  oni ĝin latt sunsistemo.

Sed ni en  diamanta tem p’ nun vivas, 
fiar Ciu te r icĝ a n to  tre  aktivas 
disdoni al  h om frato j  s ian amnn 
ne sopirante  latt merit ' aklamon.

Plej baldaŭ ni Venuson jain vizitos, 
en Siau manon verdan flagon hisos.  

Ni sc ia s  latt raporto  lasta  certe,  
ŝi e s tras  ankaŭ Esperanton  ierte.

Ne estas  plo n a tu r ’ por ni sekreto ,  
ni ĝin komprenas e£ sen interpreto :  
Malkovris  ni jam  p iu ra jn  novajn mondojn 
ka j servutigis  por ni e terondojn.

Dum logokupos Siriuson belan  
poet ' sercan ta  vivon ple j  modelan,  
li kan tos  pri betuio ka j  paduso, 
jn s  t ran sp lan to ta j  de la nordpoluso.

Militemnlojn  oni mobilizu, 
ke iii Marson por si kolonizn! 
Bataiu  t ie  il i  reciproke!  
Engiutu  ilin  tuj in f e r ’ sur loke!

M I L D A  J A K U B C O V A :

M IKELH N G ELO
1 1 5 6 4 - 1 9 6 4 )

Post k v arcen t  ja r o j  sur marmoro glimas 
soneto j ,  k iu jn  skulptis  via m an ’.
De via la n d ’ ĝis fora  o c e a n ’ 
sublima verko via m an’ pilgrimas.

Mizeran vivon port is  vi humile 
dum boliĝanta  ĉ irkaŭ vi e p o k ’.
Allogis so le  vin K arara  r o k ’
’ a j  apud ĝi vi p lanis  plej brilst i le .

Per bato j  vi pulsigis  Ia marm oron, 
div ersa jn  for to jn  trovis  vi en  ĝi: 
nbskurajn ,  be la jn ,  ja  eĉ  Dian gloron.

Vi revis  nur pri ŝ tona poezi’ — 
absorbis  a r to  tu tan  vian koron . . .
Ni danke rem em oras vin, g e n i ’.



A N T O N l N  S O V A

Ĝardenon mian venis ŝi
dum ĉes is  f lori  ĉiu f lor' .

Cagrena vagabond - - - la Su n’ -----
al h orizont’ sin k l in is  for.

„Ho tre  m a l fru e !"  dir is  mi.
Sur kan o j  ve lkas suno-br l l ’, 

en mi jam mulas ĉiu gaj*,
en herbo j ĉes is  birda tril\ 

h e r b e j ’ odoras ete nur
kaj akvo jn  kovras  jam ob sk u r’ 

kaj pasas  plu de om broj k u r ’
ka j  ĉio vana nur k on ku r’ -----

ai  fora  land mi pre tas  jam, 
al  ia verda in s u la r ’, 

mi hisas  f lag o jn  sur la  m a st ’
ka j  b la n k a jn  velo jn  en  ŝ n u r a r ’.

Printempe mi atendis vin . . .
En horizonto zumis b lu ’.

E1 lumo kordojn  s t re ĉ is  mi 
por vian voĉon kapti  plu.

Vi kie tiam vivis, diru?
Trans kiuj m alproksim aj m aro j?

Vi k ie  vivis m a ja jn  ta g o jn ?
Kaj kiu taŭzis a l  vi h a ro jn ?

Kaj kie kantis  varm aj nokto j
en vian m alferm itan  domon?

Sopiris  vane mia anim o
angora,  ne aŭdante sonon.

Kaj nun, dum mi e ĉ  ne pensetis  
ka j  ĉion tie ĉi  fo r ĵe t is

ka j  nur por naĝi  fo ren  pretis,  
vi venas por ĉe  mi vegeti?

Por ni jam ne plu pompas sun\ 
m on tar ’ ne k an tas  nun.

Por ni h e rb e jo j  sen  odor’,
por ni sen kan to j  nia  m ar’.

Mi i ras  for  k a j  en s u f lo r ’
aŭtun a jn  aŭdas fe -fan faro jn .  

Mi iras  s e r ĉ i  Novan Regnon.
Sed kiu taŭzis al  vi b aro jn ?

Kiu taŭzis 
al vi ha?

(Trad. Rnd. Hromada)



BARDEJOV — Dum la  pasinta ler- 
n e jja ro  ni klopodis antaŭ ĉio reintere- 
sigi tiu jn  unuopuloĵn, kiuj iam estis 
jam  adeptoj de nia ideo. En nia urbo 
kelka j eĉ nun rem em oras pri la  pre- 
lego de Kola Ajayi el Afriko. Pere de 
sia j in fanoj, kiu jn ni instruas, ili sen- 
dis al ni fo to grafa jo jn  pri la  iama 
vigla movado en la urbo. Bedaŭrinde, 
ni ne sukcesis varbi la veteranojn  kaj 
anigi ilin  en nia rondeto. Post la 
m alagrablaj sperto j el la pasinteco ili 
kredas, ke ni povas senobstakle dis- 
voivi nian aferon, tamen ili volonte 
sendas sia jn  infanojn  en la rondeton. 
Ni eĉ tian sintenon danke akceptas. 
Ea elem entan kurson finis en la mez- 
lernejo  12 ka j en la fundam enta ler- 
nejo 30 gelernantoj; instruis Inĝ. M. 
Zvara k a j mi. La kulturdomo, precipe 
la gvidanto de ĝia kultureduka sekcio, 
k-do J. Novdk subtenas nin, do nia 
rondeto funkcias ĉe la Kulturdomo. 
Ĝi havas 15 anojn, in ter ili 7-mem- 
bran junularan grupeton. Kunvenoj 
ĉium erkrede je  la 18-a horo.

Ĉe la Domo de Pioniroj k a j Junula- 
ro sukcese lab o jaa  30 mem bra E-ron- 
deto, inkluzive dei 13-.membra infana 
grupeto. Kunvennd iaijiimarde je  la 18-a 
horo. 'iijiib

La juritfiatB1 Cfjnarit!i'eh la  3-a fun- 
damenta lernejo  aianfid 'ibelan  ekspo- 
zicion de siajhkŭr^Spotedaĵoj, gazetoĵ, 
iibro j k. s. Ĝit°VdkISt;Wgian atenton 
inter la neesjsftffeiltsŝfau^felernantaro 
kaj instruistaro. Siiriitefi %kspozicion 
ni aranĝis en"tfilŭ 'feltftfeHtra-fenestro 
en la  urboceiftĉdi 3 311 (E. GRICH)

iu j i
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'jiia g o v  iiu *.?a io q
JIHLAVA .Aivertis duin. lerne ja  

ĵaro  mia kolego in&trttisto kun deman- 
do: „Cu estus eble akirir.perjeide Espe- 
ranto belajn po.%tk,ar.iQjn k ie l m ateria- 
lon por instruado de g eog rafio?“ — 
„Kial n e“, diris mi, „ni provu tion !“ 
Kaj en kelka j tagoj la  gelernantoj de 
la sepa klaso dissendis 7p; p(3ĝtJjartoJn 
kun m allonga peto, diverŝdirekten al 
la delegito j de UEA. Datjyjjs£lĴelonge 
k a j jen  — la leterportisto  alportis be- 
legan bildkarton el Belgujo! Ĉu vi po- 
vas imdgMa' ĝd jo ictfe  la  4ifcevinto kaj 
la envion de la cetera j sam klasanoj? 
Ĉiutage aperadis la infanoj en la  di-

rek torejo  kun la  demando, ĉu io alve- 
nis.

Nia afero  sukcesis. M algraŭ tio, ke 
la tasko j de delegito j de UEA estas 
tute a lia j, pli ol duono el ili plenumis 
la peton de n ia j gelernantoj. Koran 
dankon al ĉiu ĵ. Sed la infanoj ne ple- 
numis sian promeson — ili simple 
rifuzis donaci la ricev ita jn  bela jn  kar- 
to jn  al la lernejo ! — „Ne gravas“, di- 
ris ni, „multe pli valoras ilia  unua 
bela rekontiĝo kun Esperanto!"

Poste ni fondis en nia lerne jo  Espe- 
ranto-rondeton, kiun kun sukceso frek- 
ventis 11 el tiuj gelernantoj. — Mi 
petas, sendu salu tkarton al n ia ron- 
deto, vi subtenos nian belan ideon!

(ŜTEPA PANSKA, 2. ZDŜ, Jihlava)

ESPERANTIINGVA FAKA PRELEGO 
EN KOŜICE

KOŜICE — La 14-an de aŭgusto 1964 
prelegis s-ro Peter van Bentum el Ha- 
go (N ederlando) en Entreprena grupo 
de Ĉs. scienca-teknika societo  de Hut- 
nfe stavby n. p. en Koŝice Je la tempo 
„Unu miliono da postm ilitaj loĝejo ĵ 
en N ederlando". — La prelego estis 
akom panata per filmo pri domkonstru- 
ado en Nederlando. Ĉeestis proksimu- 
me 60 konstruteknikistoj, in terpretis 
s-ano Inĝ. J. VVerner.

MARTIN — Kun redaktoro Vester- 
land-Andersen el Kopenhago, kiu pa- 
s in tjare  partoprenis la so len a ĵo jn  de 
M atica Slovenskfe, ankaŭ post lia hejm - 
veturo daŭris vigla korespondado, pre- 
cipe kiam la Teatro de Slovaka Nacia 
Revolucio el Martin prezentis en la 
Bratislavaa Televido la klasikan danan 
komedion „Jeppe de la  m onto“. La fo- 
to jn  ka j la teksto jn  peris E-rondeto 
en M artin, ka j red. Andersen aperigis 
ilin en pli ol 100 danaj gazetoj ka j revu- 
oj. Dum Pasko ĉ i- ja ra  li denove vizitis 
Ĉeĥoslovakion kaj la urbon Martin, 
kiel gasto de la  tiea j E-rondeto kaj 
Slovaka Nacia Muzeo. Li vizitis Tea- 
tron de NR kaj interparolis kun geak- 
toroj. Poste li prelegis pri Danlando 
en la Uzinaj kluboj en M artin ka j Zi- 
lina. En akompano de ofic isto j de SNM 
li vizitis la  fo lk lora jn  vilaĝojn en Lip-



tov, kie lin  ravigis precipe la „Elpor- 
tado de M orena". Kun reprezentantoĵ 
de E-rondetoj el M artin kaj Zilina 
(k ie  li estis o fic ia le  akceptita en la 
urba Nacia Kom itato) li vizitis la folk- 
loran vilaĝon ĉiĉm any. Nun li atendas 
la vizition de Inĝ. Jozefo Turzo, kiu 
kom isiite de SNM entreprenos studvo- 
jaĝon tra Danlando pri la t. n. Skan- 
sen, kiun oni planas konstrui en Mar- 
tin.

Ankaŭ la esp erantisto ĵ en Martin so- 
lenis la 20-an datrevenon de la Slova- 
ka nacia revolucio. Ili aranĝis Espe- 
rantan renkontiĝon, kiun ĉeestis re- 
prezentantoj de E-rondetoj ĉe  kultu- 
ra j institucio j el Slovakio, p luraj ge- 
gastoj el la m oraviaj E-rondetoj kaj 
s-ano Josef Svitdk, sekretario  de Ia 
Ĉs. E-Komitato el Praha.

La unuan tagon posttagmeze la  par- 
toprenantoj trarigardis la urbon kaj 
la novan konstruajon de la Uzina klu- 
bo de RSM; vespere estis  akademio.

La akademion m alferm is ka j la pro- 
gramon gvidis s-ano St. Ŝpigŭt. Pri la 
Slovaka nacia revolucio parolis s-ano 
A. Ĉambŭl. La cetera jn , precipe litera- 
turajn  program erojn Esperante kaj 
slovake prezentis la geanoj de la 
E-rondeto. Post la paŭzo estis projek- 
c iita j du m allongaj film oj — pri kpt. 
J. Nalepka, heroo de USSR, ka j pri 
kelka j batalin to j en la SNR, kiuj nun 
fervore laboras por nia socialism a 
socio.

La duan tagon antaŭtagm eze s-ano 
Svitŭk parolis pri la laboro de la 
ĈSEK kaj pri la perspektivoj de Espe- 
ranto en Ĉeĥoslovakio. La reprezen- 
tanto j de la rondetoj raportis pri la 
laboro de s ia j rondetoj kaj diskutis 
pri aktu alaj problem oj. S-anino J. Bar- 
tovska el Fr^dek-M istek projekciis du 
am atorajn film ojn — pri la Universala 
E-Kongreso en Sofia en 1933 kaj pri 
la pasintjara E-tendaro de Svazarm 
en Lanĉov.

ZVOLEN — La geesperantisto j en 
Zvolen p lurfo je  klopodis fondi ronde- 
ton, sed ĉiam  sensukcese — antaŭ 
ĉio tial, ĉar neniu organizaĵo  aŭ en- 
trepreno volis akcepti ilian  rondeton 
sub sian zorgon. Nun ia afero pliboni-

ĝis. Dank’ al s-ano Fr. Hropko, kiu 
laboras en la Urba centro por klerigo 
en Zvolen, k a j a l ties estraro komen- 
ciĝis la 1-an de junio 1964 la unua 
o ficia la  kurso de Esperanto en Zvo- 
len. Antaŭ la kurso estis  dum preskaŭ 
du m onatoj fara ta  propagando kaj 
okazigita ekspozicio de esp eranta ĵo j, 
aranĝita de s-anoj Hropko kaj U hljar.

La kurso progresis bone. Komence 
ĝi havis 13 anojn, sed poste aliĝ is 
pluaj 14, por kiu ĵ s-ano Hropko, la 
kursgvidanto, aranĝis kelka jn  ekster- 
ordinarajn preparlecionojn , por ke ili 
povu viciĝi al la pli progresintaj de- 
kom encaj gekursanoj. Kaĵ do parto- 
prenis 27 personoj. La kurso daŭrls 
ĝis la 1-a de septem bro, poste oni fon- 
dis rondeton ĉe la kulturdomo — sin- 
d ikata klubo de ferv o ĵisto j en Zvolen, 
kie la rondeto ricevis belan kubejon. 
Ses el la gekursanoj kun la kursgvi- 
danto partoprenis la In ternacian ren- 
kontiĝon en Szolnok, Hungario fine 
de aŭgusto ĉi-Jare. (F . HROPKO)

KIEl  SKRIBI
LA POPOLNOMOiN ?

Rilate la skribadon de la popolno- 
m oj, du m anieroj regas en Esperanto. 
Unu grupo da esp erantisto j, sub influo 
de sia gepatra lingvo, respektive ties 
ortografio, skribas ilin minuskle (ekz. 
bulgaroj, hungaroj k tp .). Alia grupo, 
ankaŭ sub influo de la gepatra ling- 
vo, skribas la popolnomojn m ajuskle 
(A ngloj, Cinoj, V jetnam oj ktp .). Kiel 
skribis Zamenhof la popolnom ojn? Ĝis 
1911 li skribis ilin m inuskle: „En Bje- 
lostoko la loĝantaro konsistas el kvar 
diversaj elem entoj: rusoj, poloj, ger- 
manoj ka ĵ h eb reo j" . Do post tiu jaro  
aperas en a lia j verkoj m ajuskla skri- 
bado de la popolnomoj. Ekzemple en 
Bibiio: „Kaj la  Egiptoj laborigis la 
Izraelidojn kruele" (E liro  1/13), k. s. 
Kompreneble la m inuskloj suspektas 
la Anglojn pri kvazaŭ falsado. Kaj 
ambaŭ skoloj daŭrigas en sia j manie- 
ro j. La problemo do restas nesolvita 
ka j ĝi daŭros, ĝis kom petenta institu- 
cio deklaros deviga tiun aŭ tiun1 ma- 
nieron.

(JAN VALAŜTAN DOLINSK?)
Red. rim arkigo: Ankaŭ ni konside-



ras sekvinda nian nacilingvan uzon 
kaj skribi la popolnomojn m a j u s k- 
1 e; por ni ĝi ŝa jn as pli natura, ĉar ĉe 
ni la popolnomoj tamen estas sentataj 
pli kiel propraj personaj nomoj ol kiel 
ordinaraj substantivoj. (VeGa)

KORESPONDI DEZIRAS

20 o k-jara j geknaboj de !a 1-a kla- 
so, kie Esperanto estas devige enkon- 
dukita 4 fo je  sem ajne po 20 minutoj, 
serĉas sam aĝulojn por interŝanĝo de 
b ildkartoj kun sim plega teksto. Adre- 
so: Sovetunio, IVANKOVCI, Krasilov 
r-no, Ĥmelnicka obl., Esperanto.

S-ano Atanas Stojanov Varbanov, 
konstruisto - ĉarpentisto, v. LEHĈEVO, 
M ihajlovgrad, Bulgario, dez kor en E, 
germ ane aŭ ruse. In tereso j: naturo, 
kutimoj.

S-ro Ferenc NAGY, 18-jara, Buda- 
peŝto XI, Puskds u. 4— 6, ka j S-ro Jŝ- 
nos JARAI, 18-jara, Budapeŝto XI, Pus- 
kds u. 8, Hungario, deziras leteram i- 
kiĝi kun ĉarm aj fraŭ linoj precipe el 
a frika j kaj ekzotikaj landoj.

Esperanto-rondetoj en Cehoslova- 
kio, kiuj posedas E-kesto jn kaj dezi- 
rus pruntepreni „m igrajn e lp en d aĵo jn “ 
skribu al Esperanto-kurso, Chrono- 
techna, NOVfi MfiSTO nad Metuji. La 
elpendajoj estas fa ldebla j kaj kom- 
plete preparita j. Vi nur pendigos ilin 
en viajn kestojn. Skribu dim ensiojn.

ESPERANTO-ASOCIO estis fondita en 
Tanganjiko. Ĝia adreso: TANGANJIKA 
ESPERANTO-ASOCIO, P. O. Box 2072, 
DAR-ES-SALAAM, Tanganjiko, Afriko.

ESPERANTO-RUSA VORTARO DE ZA- 
MENHOF SERĈATA. — Sekretario  de 
Akademio de Esperanto Dr. A. Albault 
serĉas Esperanto-rusan vortaron de 
Zamenhof en unu el la  eldonoj 1909 
au el ja ro j sekvantaj. Li proponas 
kompense aŭ Rusan-Esperantan vor- 
taron de Zamenhof en dua aŭ tria 
eldono (1896 kaj 1900), aŭ Fundamen- 
ton de Esperanto, naŭan eldonon 1963, 
aŭ alian libron. Ofertu al T. Pumpr, 
Thalmannova 8, Praha 6.

La bildo sur la titolpaĝo: Belega 
kastelo  VRANOV nad Dyji en sudmo- 
ravia regiono. Fotis D-ro F. Kubica.

!/lnkaŭ ili estas sam ideanoj
Estus ideale, se ĉiu j kursfin into j kaj 

m em lernintoj aliĝus al iu rondeto, vi- 
zitadus !a kunvenojn kaj partoprena- 
dus aktive la vivon de la rondeto. 
Tamen, en la praktiko ni vidas mal- 
samon: nur eta procento el !a kurs- 
fin into j, ka j eĉ pli m algranda nombro 
aktivas en ili. Sekve tiuj, kiu ĵ nur 
rondetanon aŭ klubanon konsideras 
esperantisto, faras senesperan man- 
geston pri tia j ĉi „dizertuloj“ kaj re- 
zignas pri ili, konsiderante ilin semo, 
falin ta sur m alfekundan teron kaj be- 
daŭrante la penon pri ilia instruado.

Ni prikonsideru tiu jn  ĉi adeptojn de 
nia afero trankvile kaj sen antaŭjuĝo. 
Ja ne ĉiu povas vizitadi la rondetkun- 
venojn ĉu pro okupiteco, nekonvena 
kunventempo, nebona sanstato aŭ iu 
tute persona obstaklo. Kaj finfine iuj 
homoj tute ne estas societem aj, sed 
tamen sentas sinceran emon al nia

afero, havas intereson pri la vivo de 
en-kaj eksterlandaj esp erantisto j, ili 
legas, korespondas . . . Kvankam izo- 
la j, ili restis  ka j estas s-anoj.

Ni ne rezignu pri tiuj ĉi izoluloj — 
ja m ale! Ni metu la zorgon pri ili in- 
ter la ero jn  de la  agadplano de la ron- 
deto. Ni klopodu unue ekscii pri ili, 
poste membrigi iiin en nia rondeto, eĉ 
se ili ne loĝas en ĝia sidejo (pluraj 
rondetoj tion kun sukceso ja m fa r a s ) ; 
ni sendadu al ili nian kluban bulte- 
non aŭ alian inform ilon, ni invitadu 
ilin al pli gravaj entreprenoj, ni in- 
formu ilin pri novaj libroj ka j pri la 
abonebleco de Esperantaj periodaĵoj 
ktp. Eble ne tuj la unua provo pri 
kontakto alportos la deziratan sukce- 
son, tial ni procedu pacience ka j ne 
rezignu post la  unua m alsukceso; 
post konvinkiĝo, ke nia intenco pri ili 
estas sincera kaj ke ni deziras helpi

at



al ili kaj ne nur elruzi de ili la mem- 
urokotizon, pluraj el tiu j izoluloj ĉe- 
sos heziti ka j aliĝos al la rondeto je  
am baŭflanka profito, kaj iam-tiam vi- 
zitos iun el la aranĝoj.

Kaj ni ne forgesu, ke por krei bo- 
nan kontakton tre ofte bone efikas 
samideana vizito ĉe tia j izoluloj — 
tio cetere povas esti unu el la form oj

de la aktiveco en la  rondeto (gratulo 
okaze de persona jubileo k tp .j.

Por m ultaj tio ĉio estas novaj for- 
moj de laboro, sed ni ne darfas sen- 
ĉese paŝi sur la sam aj m alnovaj vo- 
jo j, ni serĉu novajn m anierojn kiel 
aipaŝi la hom ojn, p lifortig i n iajn  vi- 
cojn, kaj la rezultoj espereble ne fo- 
restos. [VeGaj

Sur la verda herbejar’
(Na ty louce zeleny)

VIGLC

f =

SUR L A  VERD -

------f  - r  j-

A H EI?S - E J  -

j - ------------

A R ' JEN  tTN

|= |

Pfi

= 5 = 4

_____ * _______ol_____ «

Ŝ T  -  A S  C E R V  - A

------------ --------------- -----p£

PAR\ P A Ŝ T  -  fi

f -  r r *

iS / -  L l N

A R

r  i -

9 - A R  -  IS T  ~ 0  E N L A

L “  W

VERD - A V E S T - A Ĵ  -  A l?:

2. Min atendu, am atin’,
cervo jen  — mi pafos ĝ:n, 
por ke al vi povu plaĉi, 
jako verda [k iel pin’], 
por ke al vi povu plaĉi 
jako verda kiel pin’.

3. Min atendu, mia kor’, 
mi pafcelos je  lepor’, 
por ke al vi povu plaĉi 
ĉapo verda [k ie l flo r’ ], 
por ke al vi povu plaĉi 
ĉapo verda kiel f lo r ’.
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].  V. D o l i n s k y

NOVJARASALUTO

DA P R OS P E R OJ  GRANDA ARO 

KAJ DA SANO PLENA MARO
A

VI N FELICA
A A

R I C E - R I C A  

I GU EN LA J ARO

KAJ SE TAMEN,  MIA KARO,  

T R A F U S  VI N MAL SUKCE S ARO,  

FIRMA ESTU,

TIA RESTU

DUM LA T U T A  J A R O !

A
SE VIN V O L U S  CAG R E NA R O 

T U R M E N T A D I  (FIA FARO/) ,
A
C I U F O J E

A
RIDU GOJ E

EN LA NOVA J ARO/


