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Problemoj de Albert Einstein
Jan Ksia‚z’ek

A

lbert Einstein, unu el plej grandaj fizikistoj de çiuj tempoj,
aΩtoro de sciencaj laboroj je fundamenta signifo por
la nuntempa fiziko, renkonti¸is siatempe kun grandaj
problemoj, kies konsekvencojn ni sentas ¸is hodiaΩ. Laborante
sur duaranga posteno de patenta oficejo en Bern (Svislando),
li publikigis en 1905 labora√on, enhavantan la bazajn ideojn de
specifa teorio pri relativeco. En tiu çi laboro Einstein proponis
novan komprenon de la tempo kaj la spaco, ßan¸on de la ideo
pri absoluta tempo, ligante spacon kaj tempon je kvardimensia
tempospaco. En la sama jaro li publikigis la rezultojn de laboroj
pri: Brown-movoj, korpuskla teorio pri lumo kaj dependeco
inter maso kaj energio (simpla ekvacio: E = m c2).
La novaj fizikaj ideoj tamen ne trovis ¸ustan komprenon çe
tiutempaj fizikistoj. Simple ili ne volis akcepti novajn pensojn.
¯is hodiaΩaj tempoj oni ne scias precize pro kio. Eble pro √aluzo,
ke ¸uste Einstein fari¸os fama homo, eble pro financaj kialoj,
çar ja çiuj scias, ke grava internacia rekono de la atingoj de iu
fizikisto certe inspiros Svedan Sciencan Akademion atribui al
tiu fizikisto Nobel-premion? Eble pro tio, ke li estis judo? LaΩ
la teoria vidpunkto, fizikistoj vidis la teorion logika kaj ¸usta,
tamen ili ne agnoskis novan fizikon kaj ¸is la hodiaΩaj tagoj ili
ignoras ¸in.
Rezulto de la oficiala nerekono de la relativeca fiziko estas tio,
ke preskaΩ neniu okupi¸as pri ¸i, neniu eksperimentas por pruvi
antaΩvidojn sekvantajn el la Einsteinaj ekvacioj. ¯is hodiaΩ neniu
esploris çu fakte lumradioj, irantaj en la proksimeco de grandaj
kosmaj masoj, kiel ekz. steloj, estas kurbigataj. Krome, neniu el la
grandaj fizikistoj sukcesis ßan¸i la kosmologian modelon pri la
Universo, kaj ¸is hodiaΩ unu sola deviga modelo estas tiu de
Isaak Newton. En neniun eminentan fizikistan kapon eniras eç
penso, ke la Universo povas ßan¸i¸i, ekzemple ekspansii.
La ideo de Einstein, ke oni povas disrompi atomon kaj ßan¸i
materion je energio, provizante tiamaniere la homaron je
neelçerpeblaj fontoj da energio, estis tro aΩdaca kaj riska por
sobre pensantaj fizikistoj. Do, danke al tio, la vivo en la mondo
estas pli simpla kaj pli trankvila. Aperas en la klasika fiziko iuj
teoriaj problemoj, ekzemple la enigmoj en la teorio pri radiado
de perfekte nigra korpo, sed amaso da fizikistoj provas solvi la
problemojn kreante aliajn teoriojn, konsumante gigantajn
monsumojn por pruvi eksperimente siajn proprajn
vidpunktojn. Por çirkaΩiri la geniajn proponojn de Einstein,
malgraΩ ke tio estas ege komplika kaj multekosta, la fizikistoj
nodis preskaΩ komploton. En gravaj mondaj fizikaj revuoj oni
ne publikigas artikolojn pri la relativeca fiziko, çar tiu fiziko
estas kvazaΩ tabua temo. Nur kelkaj entuziasmuloj provas
ekinteresi pli grandan grupon da fizikistoj pri la reala valoro
de la Einsteinaj ideoj, sed iliaj provoj estas vanaj. Oni ilin
primokas kaj rigardas kiel strangulojn. La lasta rezulto de tiu
fiasko de Einstein estas, ke oni ne bezonas skribi novajn
lernolibrojn por mezlernejanoj kaj studentoj. Kiel grava ßparo
de papero, çu ne?
Kara leganto, ¸is tiu çi momento vi certe orienti¸is, ke mia
rakonto estas falsa. Ja tamen modesta fizikisto, laboristo de

patenta oficejo en Bern, sukcesis. Liaj labora√oj fari¸is famaj,
kaj ricevis ¸ustan rekonon flanke de tiutempaj konataj mondaj
fizikistoj. Kaj tio okazis relative rapide, çar jam en 1909 Einstein
estis nomumita profesoro de la universitato en Zürich, en 1911
en Prago, kaj en 1913 li fari¸is ano de la berlina Prusa
Akademio, kie li plue laboris pri siaj novaj ideoj, por en 1916
publikigi ¯eneralan Teorion pri Relativeco. En 1921 Einstein
ricevis la Nobel-premion pro la laboro pri korpuskla (fotona)
teorio de la lumo.
Kaj nun, kara leganto, mi deziras rememorigi al vi alian
grandan homon, kies genia eltrova√o povis eç pli signife influi
la mondan historion, kaj la vivon de çiu simpla homo – ne nur
vivon de fizikistoj, sciencistoj kaj ¸enerale kleraj homoj. Tiu
geniulo estis Ludoviko Lazaro Zamenhof (naski¸inta iom pli
frue ol Einstein), samnaciano de la granda fizikisto. En 1887
Zamenhof publikigis projekton de internacia lingvo, bazitan
sur lingvoj hindeΩropaj, çefe latino.
La verkon de Zamenhof oni povas kompari kun la fina
rezulto de la laboroj de fizikisto. El multaj fenomenoj aperantaj
en la naturo (en diversaj lokoj, diversaj tempoj, spertitaj de
multaj homoj) fizikisto konkludas iun regulon formulitan
kutime kiel matematika ekvacio. Unuopaj reguloj estas poste
kunligitaj en pli grandan strukturon de fizika teorio priskribanta
la tutan spacon de la fizika mondo.
Multaj entuziasmuloj, impresi¸emaj animoj en la mondo,
komencis lerni tiun bonegan projekton de internacia lingvo.
Ekestis granda literaturo originala kaj oni tradukis gravajn
literaturajn verkojn el la tuta mondo. Danke al la facileco en
lernado kaj en reciproka interhoma komunikado, la lingvo
disvasti¸is en preskaΩ çiuj landoj de la
mondo.
Tamen pasis jam 115 jaroj, kaj la
internacia lingvo Esperanto, kaj teorie
kaj praktike pruvita, ne trovis oficialan
rekonon de internaciaj mondaj politikaj organiza√oj. Oni ne enkondukis ¸in
kiel oficialan internacian komunikilon.
Kial tiel okazis? Kial la grava humanisma
projekto, genia en sia teoria flanko, ne
povas servi al la homaro, donante al ¸i
ilon por kompreni¸o, por amikeco, por
pli bona kunlaboro je çiuj flankoj de
politika, scienca, industria, komerca
kaj turisma vivoj? ¯uste tion neniu
scias. AΩ scias, sed ne scipovis
konvinki aliajn. Permesu, Kara
Leganto, ke mi provu prezenti al vi
tiujn kialojn, kiujn mi elpensis por
mia propra uzo.
Unue, ni revenu al la unua
parto de mia rakonto. KontraΩe al miaj falsaj priskriboj
la genia ellabora√o de Einstein
222
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Preparoj
por la 89-a Universala
Kongreso de Esperanto:

La 5-a
Çina Kongreso
de Esperanto en Yanji

fotoj: Bak Giwan

De la 2-a ¸is la 5-a de oktobro 2003 okazis la 5-a Çina Kongreso de Esperanto en Yanji, çefurbo de la Yanbiana
Kore-nacia AΩtonoma Subprovinco de Jilin-provinco, nordorienta Çinio. La kongreson çeestis 236 esperantistoj
el 26 provincoj, aΩtonomaj regionoj, municipoj, Speciala Administra Regiono Honkongo, Koreio kaj Rusio.

L

a inaΩguro de la kongreso okazis la 2-an de oktobro je
la 9-a horo matene. Prezidis ¸in s-ino Tan Xiuzhu,
prezidanto de Çina Esperanto-Ligo (ÇEL). S-ro Jin Zhixi,
prezidanto de la Yanbian-a Federacio de Socisciencaj Asocioj,
faris gratulan paroladon en la nomo de la registaro de la
subprovinco kaj s-ro Li Jundao, prezidanto de la Loka
Kongresa Komitato, diris salutvortojn al la kongresanoj. La
kongreson salutis ankaΩ reprezentantoj de kelkaj lokaj Easocioj. S-ro Yu Tao, ¸enerala sekretario de ÇEL, faris raporton

220

ESPERANTO

novembro 2003 1164 (11)

pri la laboro de la ligo en la pasintaj kvar jaroj. S-ro Wang
Hanping, asista ¸enerala sekretario de ÇEL kaj direktoro de
la centra oficejo de la ligo, prezentis al la kongresanoj la
preparadon de ÇEL por la 89-a UK okazonta en Pekino en
2004 kaj resumis la laboron de la çina delegacio,
partopreninta la 88-an UK en Svedio.
La kongreson salutis per letero Cai Mingzhao, vicministro
de Informa Oficejo de Çinio kaj prezidanto de Çina Internacia
Eldona Grupo, d-ro Renato Corsetti, prezidanto de UEA, prof.
Lee Chong-Yeong, vicprezidanto de UEA,
kvar E-organizoj kaj 13 esperantistoj el 17
landoj. S-ro Cai Mingzhao diris en la
letero, ke la kongreso havas gravan
signifon por la E-movadoj monda kaj çina,
kaj oni devas bone plani, aran¸i kaj
plenumi ¸ian preparlaboron. D-ro Renato
Corsetti skribis: Via laboro estas rekonata
de eksterlandaj esperantistoj, kiuj volas
nepre rilati kun vi, ricevi viajn revuojn,
aΩskulti viajn radiojn, lerni pri via historio
kaj pri via kulturo. Ne estas troe diri, ke
çiu esperantisto estas ankaΩ iomete çino.
Do, vi havas grandan respondecon pro la
grandaj atendoj de neçinaj esperantistoj.
Prof. Lee Chong-Yeong skribis en sia
retletero: La çina kongreso estas grava
okazo por pripensi kaj prepari sin fare de
çinaj samideanoj pri la venontjara
Universala Kongreso. La kongrestemo
Universala Kongreso kaj çina Esperantomovado en la nova jarcento estas tute
trafa. Çinio estu la motoro de la Esperantomovado en la 21-a jarcento!

S-ro Zou Guoxiang, vicprezidanto de ÇEL, montris en sia
parolo, ke la okazigo de la 89-a UK en la komenco de la
nova jarcento havas gravan signifon. Li alvokis la lokajn Eorganizojn kaj esperantistojn agadi por sukcesigi la
kongreson. Sekve de tio dekkelkaj samideanoj prezentis siajn
opiniojn. S-ro Han Zuwu el Tianjin parolis pri la temo La
loka E-movado estas la fundamento de la tutlanda E-movado,
s-ro Hou Zhiping pri Universala Kongreso estas akcelilo de la
çina Esperanto-movado, s-ro Li Shijun pri Kiaj taskoj staras
antaΩ ni?, kaj aliaj samideanoj pri Kion ni faros por la 89-a
UK?, Kion ni faros kontraΩ lingva hegemonio? ktp.
La kongreso havis kunsidon por respondeculoj de lokaj Easocioj kaj komitatanoj de ÇEL. ¯in prezidis s-ro Yu Tao, kiu
parolis pri tio, kiel organizi kaj akordigi la
agadon por sukcesigi la 89-an UK-on.
Delegitoj el la E-asocioj de Interna
Mongolio, ∑anhajo, Shanxi, Dandong,
Changzhou, Hubei, Sichuan kaj Shandong
parolis pri spertoj kaj renkontitaj problemoj
en siaj laboroj. Ili venis al la konsento, ke
lokaj E-movadoj estas la fundamento de
la çina E-movado, kaj esprimis, ke ili
diligente laboros por antaΩenpußi la çinan
E-movadon kaj kunlaboros kun ÇEL por
plenumi la taskojn de la 89-a UK.
Posttagmeze la 3-an de oktobro okazis
Esperanto-Seminario por memori Tikos
okaze de la 20-jari¸o de lia forpaso kaj
samtempe okazis premiero de la libro
Elektitaj verka√oj de Tikos. S-ro Tikos faris
gravan kontribuon al kulturado de
esperantistoj, inter kiuj multaj estas çefaj
fortoj de la nuna çina E-movado. La
studentoj de Tikos rememoris lian
sindonemon kaj sindediçon al la
Esperanto-afero dum la tuta vivo kaj nomis
lin brava batalanto.

Dum la kongreso krom la tema kaj faka programoj estis
aran¸itaj ankaΩ diskutoj pri interalie junularo, fervojoj,
turismo, komerco kaj uzado de interreto. Okazis ankaΩ
oratora konkurso kaj ekskursoj.
La 4-an de oktobro je la 2-a posttagmeze fermi¸is la 5-a
Çina Kongreso de Esperanto. La fermon prezidis s-ro Zou
Guoxiang. S-ro Wang Hanping faris resuman paroladon pri
la kongreso. Post tio sekvis anonco pri la premiogajnintoj de
la oratora konkurso kaj disdono de premioj kaj atestiloj. Sro Yu Tao legis la rezolucion kaj çiuj ¸in aprobis per varma
aplaΩdo. Çe la fino s-ro Hou Zhiping legis salutleteron al
Bakin okaze de lia 100-jari¸o kaj la kongresanoj subskribis
verdan ßtofon, kiun ÇEL donacos al li.
Niu Xueqin
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estis rekonita relative rapide de la mondaj fizikistoj. Kial do,
same genia eltrova√o de Zamenhof, ¸is nun, post 115 jaroj, ne
servas ¸uste al la tuta homaro? Çar la atinga√on de Einstein
rapide pritaksis kaj agnoskis la mondaj fizikistoj. Ili estas tiu
speco de homoj, por kiuj plej grava estas scienca vero. Tiu
principo reganta la vivon de scienculoj estas por ili la plej
grava en la mondo, pli grava ol ekzemple √aluzo, monavido,
malamo, avido je regopovo, ktp.
Revenante al la internacia lingvo: kial ¸i ne estis monde
oficiale akceptita ¸is nun? Çar fari tion devus
politikistoj. Kial ili ne oficialigis la lingvon dum
115 jaroj? LaΩ mi, respondo al tiu demando
estas tasko por psikologoj, sociologoj, kaj eble
ankaΩ por psikiatroj! Jes, mi nun akuzas la
mondajn politikistojn: pro siaj kontraΩhumanecaj ecoj ili neglektas projekton, kiu
povis tre efike servi al la homaro jam pli ol
115 jarojn!
Mi provu nur en kelkaj frazoj klarigi tiun
vidpunkton. Inter multaj bona√oj, Esperanto
donus al la homoj demokratan egalecon de
çiuj nacioj. Çe grandaj internaciaj
organiza√oj çu politikaj, sciencaj, çu iuj
aliaj – parolantoj de la internacia
lingvo havus egalan ßancon.
Se politikistoj de potencaj nacioj
faras nenion por enkonduki la inter-

nacian lingvon, ili volas konservi malegalecon, lingvan
diskriminacion. Do, ili pro grupa egoismo kontraΩagas al la
pli lar¸a monda bono de reciproka neΩtrala komunikado.
Aliaj politikistoj, devenantaj el malpli grandaj, aΩ malpli
signifaj landoj, nenion faras por enkonduki internacian
komunikilon, çar ili timas:
● ke potencaj ßtatoj fari¸os malfavoraj al iliaj naciaj interesoj,
● perdon de sia “varmeta” posteno en la landa politiko,
● ke oni primokos ilin publike, pro elpaßo kun politike
nekorekta ideo.
Krome, eble estas multaj tiuj politikistoj, kiuj simple neniam
sciis pri tiu eblo radikale plibonigi la mondan komunikadon.
Tiu klarigo ßajnas esti sufiçe neprobabla, çar en politiko
¸enerale laboras sufiçe kleraj homoj.
Resumante miajn rezonadojn: feliçe pri la disvolvi¸o de fiziko
ne decidas politikistoj, çar, se estus tiel, ¸is nun ni vivus en
ßtona epoko de scienco! Tamen, bedaΩrinde politikistoj decidas
pri tio, kiujn rezoluciojn dezirantajn enkonduki Esperanton en
internacian forumon bloki (kaj estis tiuj provoj multaj). Pro tio,
laΩ humanisma vidpunkto, nia epoko kun komunikado
disrompita je kelkmil lingvoj, estas ankoraΩ epoko de rompita
ßtono! Tiun staton ni ßuldas precize al politikistoj!
¯uste tiel aspektas EΩropa Unio, al kiu ni, poloj, nun aspiras
eniri! Mi ne aΩdis pri oficiala demando flanke de niaj polaj
politikaj negocistoj: Kiu estas la perspektivo por enkonduki en
EΩropa Unio demokratian lingvan solvon – internacian
neΩtralan lingvon?

NeΩtrala lingvo por Sudafriko
Unesko avertas ke pli ol 250 afrikaj lingvoj povus perdi¸i por çiam.
AlmenaΩ 500 el la 1400 afrikaj lingvoj uzataj de la 700 milionoj da
afrikanoj estas sur la vojo de falo. Ni¸erio, Etiopio, Kenjo, Tanzanio kaj
Sudano estas cititaj kiel ßtatoj kun la plej seriozaj problemoj sur la lingva
kampo. AnkaΩ en Sudafriko la situacio estas tre grava.

E

stas vere emocia kaj politika
debato en Sudafriko, diras
Buyelwa Sonjica, vicministro pri
kulturo. LaΩ la registaro nova lingvole¸o
protektus indi¸enajn lingvojn kaj
kura¸igus al tolerado de lingva diverseco.
Kelkaj lingvistoj nomas la lingvoiniciaton
revolucia en tempoj kiam indi¸enaj
lingvoj en la tuta Afriko estas minacataj
de la dominado de koloniaj lingvoj. Dum
la celo ne estas malfortigi la signifon de
eΩropaj lingvoj – kiuj dominas en la
kampoj de medicino, scienco, komerco
kaj teknologio – la subteno de indi¸enaj
lingvoj kura¸igus homojn respekti ilin,
opinias sudafrikaj lingvospertuloj. Oficiale
la registaro devas prefere publikigi
dokumentojn en 11 oficialaj lingvoj. Se
tio ne eblas pro praktikaj kialoj, la
publikigo devas esti en almenaΩ ses
lingvoj elektitaj el la ngunio- kaj sotogrupoj, la venda, tsonga, afrikansa kaj la
angla.
Axel von Blottnitz de Esperanto-Asocio
de Sudafriko kritikas la novan le¸on.
Malbonßance, la registaro ne esprimis
favoron al la ideo de komuna lingvo por
Afriko, aΩ almenaΩ Sudafriko, Mozambiko
kaj Angolo. La Respubliko de Sudafriko
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akceptis, pro konsilo de la Organizo pri
Afrika Unui¸o kaj la Afrika Unio, la lingvon
svahilan por tiu çi celo. Nun oni prisilentas
kaj forgesas tion, bedaΩras von Blottnitz.
Sen neΩtrala lingvo kiel Esperanto la vorto
multlingvismo en la nuna lingva politiko
similos al la uzado en EΩropo. Tie multlingvismo estas sankta bovo.
AnkaΩ profesoro Mohlomi Moleleki,
prezidanto de Pansalb, la sudafrika lingva
konsilio, timas por la estonteco de
sudafrikaj lingvoj: Homoj konsideras la
anglan, prave aΩ malprave, kiel ilon por
socia antaΩeni¸o. La opinio estas ke se vi
ne konas la anglan, vi ne antaΩeniros en
via laboro aΩ komunumo. Homoj fu¸as
de lingvo se ili ne povas gajni monon per
¸i. Emfazi ke lingvo estas parto de kulturo
ne sufiças. ¯i devas zorgi ke pano estas
sur via tablo. Tio ankoraΩ ne estas ofte la
kazo de parolantoj de la afrikaj lingvoj.
Moleleki, ankaΩ çefo de la afriklingva
departemento de la Liberßtata Universitato, notas ke parolantoj de sudafrikaj
lingvoj ofte preferas la anglan kiel
instrulingvon.
Grava bato por la afrikaj lingvoj nun
venas de parolantoj de la afrikansa, la
nederlanddevena lingvo parolata de la
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Kio plej bone vendi¸is en Gotenburgo?

Komence de oktobro Giorgio
Pagano, responsulo de Radikala
Partio pri Kampanjo pri rajto je
lingvo kaj je Internacia lingvo kaj
Sekretario de Esperanto-Radikala
Asocio (ERA), komencis fastadon.

MalgraΩ la alta imposto kaj altaj prezoj en Svedio la vendoj ne malbonis,
¸ojas Ionel Onet,, respondeculo de la libroservo de UEA.

L

a celo de la fasto estas devigi la
italan ministron pri instruado,
Letizia Moratti, plenumi iniciatojn
interkonsentitajn kun la Radikala
Partio. Unuavice temas pri kunvoko de
EΩropa konferenco pri lingvoj dum la
itala jarduona prezido en EΩropa Unio,
klarigas gazetara komuniko de ERA. Tio
estas celo pri kiu konsentas çiuj kiuj
zorgas pri jam 20-lingva komunikado
en EΩropo, sendepende de diverseco
en la prisolva opiniaro.
BedaΩrinde, tri monatojn post la
komenco de tiu itala jarduona EUprezido, pri kunvoko de tiu konferenco
estas nenia spuro. ERA lançis kampanjon por ke homoj sendu, subtene
al la fastado de Giorgio Pagano, fakson
aΩ telegramon, aΩ subskribu alvokon
en interreto.
Brusela Komunikadcentro

Subtenu BKC
Brusela Komunikadcentro estas
komuna informejo por çiuj
esperantistoj, estrita de EΩropa
Esperanto-Unio. ¯i jam havas
tutmondan signifon por la movado
kaj multe helpas Landajn Asociojn
en çiuj mondopartoj rilati kun
√urnalistoj. Çu esperantistoj pretus
financi BKC per 0,5 procentoj de
siaj enspezoj?
antaΩa kolonia elito kaj de çefe miksitaj
sudafrikanoj. La kreskanta prefero de
afrikansparolantoj uzi la anglan signifos,
laΩ Moleleki, la finon de la lukto de afrikaj
lingvoj por fari¸i plene uzataj lingvoj.
∑ajnas ke afrikansparolantoj pli kaj pli
elektas la anglan, sendante siajn
infanojn al anglalingvaj lernejoj,
kaΩzante la fermadon de afrikanslingvaj
lernejoj. Se tio okazas al lingvo, kiu
bonege servas en çiuj terenoj, kaj ankaΩ
en la scienco, dank’ al sia precizeco, kion
tio signifos por la afrikaj lingvoj? La
atingoj de la afrikansa, lingvo trioble pli
a¸a ol Esperanto, estintus bona
ekzemplo por parolantoj de afrikaj
lingvoj.
Informoj pri la Tutsudafrika Lingva
Konsilio: http://www.pansalb.org.za
El la Brusela Komunikadcentro

D

-ro Esperanto en 1887 petis la
legantojn de la unua broßuro
promesi, ke ili eklernos la lingvon, se
10 milionoj da homoj faros la saman
promeson.
En 2003 EΩropa Esperanto-Unio
petas vin promesi donacon de 0,5% de
via jara enspezo, se la sumo de la
donacoj ebligos pluekziston de BKC en
2004 (sufiças 250 tiaj donacoj). Se BKC
ne ekzistos dum 2004, la vetantoj
rericevos sian vetmonon. Se BKC pluvivos, la vetantoj ricevos en 2004 la
revuon La Ondo de Esperanto. La mono
estos gardata de la kasistoj de la Landaj
Asocioj kaj vetantoj partoprenos la
lotumadon. Por ekscii pli pri la veto bv.
kontakti la EEU-kasiston Johan Derks,
Rietgors 40, NL 8271 GH IJsselmuiden,
Nederlando, rete: derks.esp@tiscali.nl,
www.lingvo.org/veto.

L

a çi-jara manko de volontuloj en
la libroservo, laΩ la rumanidevena
usonano, ankaΩ kaΩzis etan
malaltigon en la vendado.
Li jam dufoje gvidis la librovendadon
dum UK, post dektrijara librovendado
çe Esperanto-Ligo de
Nordameriko. Entute
Onet, kalkulas semajnan vendadon de
çirkaΩ 30 000 eΩroj.
Oni iom malpli vendis
kompare kun antaΩaj
jaroj, sed ne radikale
malpli, li agnoskas. Ni
sendis 500 titolojn,
pezantajn çirkaΩ 2000
kg, de la Centra Oficejo
en Roterdamo al Gotenburgo, diras Onet,.
Unu el la plej bone
venditaj libroj estas La Postdomo de la
eksçefredaktoro de la revuo Esperanto,
István Ertl, √us elektita kiel tradukisto
por la EΩropa Financkontrola Kortumo
en Luksemburgio. Çu ne strangas, ke
la plej vendata libro dum la Universala
Kongreso estas titolo tre kritika pri la

nuna estraro de UEA? Mi ne dirus ke la
libro estas kritika. ¯i estas ironia. ¯i ne
insultas.
Tre bone vendi¸is kompaktdiskoj kaj
vidbendoj. Esperanto Desperado kaj
Persone estis inter la plej venditaj. Eble
pro la avera¸a a¸o de
kongresanoj la pli laΩta
rokgrupo Dolcxamar
malpli vendi¸is.
Onet, ankaΩ rimarkis
bonan vendadon de
vidbendoj. Neplujunuloj emas sidi kaj
spekti filmojn dum ili
dormetas. Tio multe
helpis la vendadon de
vidbendoj. Aliflanke
sonkasedoj pli kaj pli
apartenas al la pasinteco.
Kiu estas la plej malbone vendita
libro? Mi ne povas diri, sed estas pluraj
nevenditaj titoloj, diplomatas Onet,.
Memorlibroj de Esperantaj famuloj
aparte malbone vendi¸is.
Dafydd ap Fergus

Furora√oj de la Kongresa Libroservo 2003
Vendokvanto

Titolo
1.
2-3.
2-3.
4.
5.
6.
7.
8.
9-11.
9-11.
9-11.
12-13.
12-13.
14.
15-16.
15-16.

Prezo
(EUR)

La Zamenhof-strato ..................................................................... 74 .......... 17,95/29,75
Sensorteco ........................................................................................ 66 ........................ 13,50
Pasporta Servo 2003 .................................................................... 66 ........................ 12,30
Interlingvistiko kaj esperantologio ........................................ 60 ........................... 2,15
La Postdomo ................................................................................... 57 ........................... 8,00
Voja¸o en Esperanto-lando ...................................................... 34 ........................ 16,00
La Nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto ................... 32 ........................ 69,95
Internacia Kongresa Universitato 2003 ............................... 31 ........................ 23,00
Esperanto sen mitoj ..................................................................... 29 ........................ 26,95
Konciza Etimologia Vortaro ...................................................... 29 ........................ 20,00
Mirinda voja¸o de Nils Holgerson .......................................... 29 ........................ 23,10
Patrina koro ..................................................................................... 27 ........................... 1,55
Esperanto-katalogo ...................................................................... 27 ........................... 1,55
Doktor Zamenhof och det internationella språket .......... 24 ........................... 6,00
Vivo de Henriko la Kvina ............................................................ 20 ........................... 9,95
Litovio dum jarcentoj ................................................................... 20 ........................... 5,45

Nelibroj
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Afißo Paco ..................................................................................... 142 ........................... 3,00
Libera Folio ................................................................................... 110 ........................... 1,00
Paroladoj de Ivo Lapenna (KD) ................................................. 43 ........................ 15,00
Lernu! (KD) .......................................................................................... 28 ........................... 8,20
Rejkjaviko 1997 (KD) ..................................................................... 27 ........................... 9,05
Mondmapo ...................................................................................... 23 ........................... 9,00

Dum la 88-a UK en Gotenburgo oni vendis varojn por suma valoro de çirkaΩ
37000 eΩroj. Krome, la açetantoj verßis en la kason de EU preskaΩ 3500 eΩrojn
kiel aldonvaloran imposton. En la çi-supraj listoj estas nur tiuj varoj, da kiuj oni
vendis minimume 20 ekzemplerojn. En la listo mankas, tamen, diversaj aliaj,
malplivaloraj varoj (poßtkartoj, skribiloj, insignoj ks), da kiuj oni vendis centojn.
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Neanglalingvaj filmoj sub premo
MalgraΩ kontrolo kaj komparo kun aliaj kalendaroj ne eblas garantii la
fidindecon de çiuj informoj en la kalendaro, pri kiuj respondecas nur la
organizantoj. La venonta kalendaro aperos en la aprila numero.

01-02: 14-a Kongreso de UkrEA, Kijiv. 
Volodimir Hordijenko, p.k. 35, Kijiv-133, UA
01133, Ukrainio.  +380 44 295 1701, 
volodimir_h@ukr.net

Viviane Reding provas promocii
eΩropajn filmojn sen tußi la lingvan problemon.

L

aΩ la lastaj statistikoj pli ol 70 procentoj de la filmbiletoj
açetitaj dum 2002 estis por filmoj produktitaj en
anglalingvaj landoj. EΩropa Komisionanino por Kulturo
kaj AΩdo-vidaj Komunikiloj Viviane Reding volas ßan¸i tion.
Meze de oktobro ßi inaΩguris Cinedays 2003 (Kinej-tagoj
2003).
Çe la lanço de la dusemajna filmfestivalo Reding faris
pasian pledon por pli da eΩropaj filmoj: Ni devas kura¸igi
junajn homojn ke ili pensu ke eΩropa kinejo estas alloga. La
sensoj de niaj junuloj estas apatiigitaj de la grandegaj
reklamaj kaj merkatumaj kampanjoj, kiuj premas usonajn
rekordfilmojn, diras Reding. Neniu ilin instruas pri la graveco
spekti niajn filmojn. Grandaj nomoj kiel Penelope Cruz, Aki
Kaurismaki kaj Ken Loach, sed ankaΩ ses renomaj belgaj
re¸isoroj, çeestas por interesi junulojn pri eΩropaj filmoj. Inter
alie pro la lingva premo: pli ol 90 procentoj da eΩropanoj
lernas la anglan kaj eΩropaj junuloj pli kaj pli evitas
neanglalingvajn filmojn, eç la hejmlandajn.
AnkaΩ çe la arte altkvalitaj filmoj, kutime konsolo por
eΩropaj intelektaj re¸isoroj kaj kinaj √urnalistoj, la eΩropanoj
devis agnoski malvenkojn. Eç ne unu eΩropa filmo sukcesis
gajni iun el la sep plej gravaj premioj dum la filmfestivalo de
Cannes. La Palm d'Or atribui¸is al usona re¸isoro.

Belga filmproduktisto Marion Hänsel plendis pri tio ke
eΩropaj filmoj estas malmulte distribuataj. Seninterrompe
labori por jaroj kaj poste ¸in spekti dum du semajnoj en kinejo
ne estas kura¸ige. Ni devus subteni la produktadon kaj
distribuadon. Hänsel ankaΩ volis kvoton por garantii ke
eΩropaj filmoj eniru la kinejon. ∑i substrekas ke eΩropaj filmoj
facile konkursas kun siaj usonaj rivaloj kiam temas pri kvalito.
La evento, subtenata de eΩropaj lernejoj, televidstacioj,
kinejoj kaj filmmuzeoj, donas al miloj da junaj eΩropanoj la
okazon spekti kaj malnovajn kaj novajn belgajn kaj eΩropajn
klasika√ojn.
Flory Witdoeckt, la vicprezidantino de EΩropa EsperantoUnio, vidas evidentan lingvan problemon: La situacio de la
eΩropa filmindustrio montras, al kiuj absurda√oj irigas nin la
ideologia rifuzo, bazita nur sur fortaj antaΩju¸oj kaj manko
de scio, konsideri vivan neΩtralan lingvon, kun riça originala
kulturo, kiel Esperanto. La fina elekto estas klara: aΩ konsideri
rolon je eΩropa nivelo por neΩtrala eΩropa lingvo kiel
Esperanto, aΩ pasive akcepti la angligon de EΩropo, çu temas
pri filmoj, scienco aΩ politiko.

Lenin parolas Esperante

poste kontaktinte moskvajn esperantistojn. Min pelis la timo pri
√urnalistoj, li konfesas. Lenin ja estis tre klera persono, li parolis
kelkajn fremdajn lingvojn. Mi timegis, ke iu √urnalisto demandos
min, en kiuj lingvoj mi parolas – kaj mi scias neniujn!
Li provis studi la anglan, francan, germanan, çinan, sed la
rezultoj estis malesperigaj. Tiam li trovis informojn pri Esperanto
kaj decidis direkti sian energion al ¸i.
Nun li jam sufiçe bone parolas, kvankam li ankoraΩ
foje stumblas, serçante vorton. Li esperas, ke jam
sekvajare li parolos en Esperanto multe pli perfekte
kaj nepre vizitos iujn internaciajn E-renkonti¸ojn – ekz.
IJK en Rusio kaj UK en Pekino.
Lenin-Koklenkov ankaΩ en la ordinara vivo ofte
parolas kaj agas similmaniere al vera Lenin – tiel efikas
la profesio. Fine de nia interparolo li absolute Leninstile deklaras: Mi volas doni signalon por la monda
revolucio por Esperanto!
Andrej Grigorjevskij

Kalva kapo, malgranda barbeto, iom klinita kapo... Jes, Anatolij
Koklenkov tre similas al la fama bolßeviko Vladimir Lenin.
Tiom, ke tiu simileco eç i¸is dum pluraj jaroj lia profesio: roli
Lenin por turistoj sur la Ru¸a Placo de Moskvo.

M

i renkontis lin en medicinista E-renkonti¸o en
Pljos (Centra Rusio). Lenin salutis min en
Esperanto kaj pardonpetis, ke la aspekto ne tre bone
konservi¸as dum la ripozado – mankis kravato, la
barbeto ne estis bone flegita...
Kiel Lenin li laboras ekde 1994, rifu¸inte al Moskvo
el sia hejmlando Ta¸ikio. LaΩ liaj vortoj tiam li estis la
sola kaj la unua Lenin-similulo en Moskvo. Nun aperis
tri aliaj, sed ili çiuj estas malpli similaj ol mi. Esperanton
Anatolij Koklenkov eklernis en 2000 – unue memstare,
224

ESPERANTO

novembro 2003 1164 (11)

Martin Sawitzki, Max-Plack-Ring 8d / L 56, DE98693 Ilmenau, Germanio.  +49-3677-786033,
 is.admin@esperanto.de

novembro

E.K. Gazetara Servo

2002 estis sukceso por
anglalingvaj filmoj. EΩropaj
junuloj senpripense
rakontas la nomojn de
famaj filmoj kiel Harry
Potter, Monsters, Lord of the
Rings, Star Wars, Die Another
Day.
En 2002, nur unu germanfranca filmo (Astérix et
Obélix), el la 20 plej
spektitaj filmoj en EΩropa
Unio, ne estis produkto
de Usono, Britio, AΩstralio
aΩ Novzelando.

Aldonaj informoj çe http://cineuropa.org
Brusela Komunikadcentro

28 dec-02 jan: 2-a Novjara Renkonti¸o en
Tecklenburg apud Münster, Germanio.  Lu
Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, DE-10551 Berlin,
Germanio.  +49-30-685 58 31,  lu@
esperantoland.org; www.EsperantoLand.org/
somere

06-09: STRIGO-9 (Studa Renkonti¸o de
Iniciatema Generacio), en Bogorodick, Tula
Regiono, Rusio.  Irina Gonçarova 
strigo@land.ru; Benita benita@mail.ru

31 dec - 01 jan: Novjarfesto en Karpatoj. 
Jaroslav Zaharija, B. Hmelnickij ul., 82/4-8, UA76006 Ivano-Frankivsjk, Ukrainio.

06-13: Vizito en Kamerunio.  Monda Turismo
Kamerunio, S-ro Jean Marie Mboge Mbele, B.P.
 +237427703
1816, Douala, Kamerunio. /
08: 2-a Esperanto-Kulturtago. 10h00 – 17h00
en Hanovro (Germanio), Naturamika Domo. 
Landa Asocio Malsupra Saksio de Germana
Esperanto-Asocio (EMAS), Klaus Schlüter
kschlue1@aol.com

31 dec - 01 jan: Silvestro en ÇaΩdefono,
Svislando.  Kultura Centro Esperantista (v. 29
nov).
29-30: Kultura Monatfino çe KCE en La Chauxde-Fonds.  Kultura Centro Esperantista, C.P.
311, Postiers 27, CH-2301 La Chaux-de-Fonds,
 +41-32-9267407,  KCE.esperanto@
Svisio. /
post.club-internet.fr

08-09: 15-a Nordfranca-EΩropa E-Rendevuo
en Morbecque-Le-Parc.  Marc Cuffez 
marc.cuffez@pandora.be. Ali¸o: S-ino France
Valet, 274 rue du Boulenriez, FR-59235 Bersée,
Francio.  +33-(0)320849609.

decembro

08-11: 7-a Glivicea Renkonti¸o de Uzantoj kaj
Praktikantoj de Esperanto (GRUPE), Gliwice
Pollando.  Pola Esperanto-Asocio, Skr. poczt.
21, PL-44-101 Gliwice, Pollando.  +48-322316507, +48-32-2326035,  stanislaw.
mandrak@esperanto.pl

06: 23-a Çeha-Saksa tago en Ústí nad Labem,
Çe≈io (prelegoj, kultura programo, ekskurso). 
j_kriz@volny.cz; m.smycka@seznam.cz

13-19: 20-a Internacia Simpozio pri
Esperanto-Turismo en Buenos Aires, Argentino.
 Internacia Klubo "Esperantotur", str.M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz,
 +48-52-3461151,  turismo@
Pollando. /
bydg.pdi.net
15-17: 9-a Kolombia Kongreso de Esperanto
en Medellín.  Winston Salem, Cra 43A No. 17sur-63 El Poblado, Kolombio.  3130509
Medellin,  rafaelmejia@coldecon.com
22: 5-a E-Filmfestivalo en Bratislava, Slovakio.
 +421 905 138 769,  natasa.sandorova@
nextra.sk
22-23: Studsemajnfino en naturamikdomo
August Reitsmahuis en Hoek van Holland. 
Jeannette Bosse, Veldm. Montgomerylaan 361,
NL-5612 BH Eindhoven, Nederlando.  040-211
33 44,  hj.bosse@wxs.nl
24-30: Internacia Paroliga Semajno en
Dobr̆ichovice apud Prago, Çe≈io (gvidas Stano
Marçek).  KAVA-PECH, Anglická 878, CZ-252
29 Dobřichovice; Çe≈io.  +420-257-712201,
 +420-257-712126,  chrdle@kava-pech.cz
28-30: Paroliga Semajnfino de ÇEA kun la
Esperanto-Ekzamenoj (komune kun la Internacia
paroliga semajno).  melicharkova@quick.cz
29: V-a landa Zamenhof-festo en Meklenburgio/
Pomerio, Germanio, urbo Neubrandenburg.
werner.pfennig@t-online.de

06: Varba manifestacio de esperantistoj lige al
la Pinta Kunveno de ßtat-estroj de UN.
mireille.grosjean@rpn.ch

06-10: Zamenhofa semajno: Zamenhof kaj
medicino kun Jean-Luc Tortel en Bouresse. 
Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR +3386410 Bouresse, Francio.  /
(0)549428074,  kvinpetalo@club-internet.fr
12-14: 57-a Kultura Semajnfino en Homburg
(Saar), Germanio. Lingvo-kursaro, fakaj prelegoj
kaj ekskursoj.  sel_esperanto@comundo.de
13: AntaΩkristnaska vespero en Vieno, AΩstrio.
 +421 904 910 486,  minich@fphil.uniba.sk
13-14: Zamenhofaj tagoj.  Tatjana Auderskaja,
ul. Korolenko 5b-26, UA-65100 Odessa, Ukrainio.
 zoo@te.net.ua
14-15: 5-a Tutlanda kongreso de Tanzania
Esperanto-Asocio en la urbo Mwanza çe la lago
Viktorio, Tanzanio,  masho6@yahoo.com
15: Tago de Esperanta Libro. Açetu, pruntu en
biblioteko, aΩ simple prenu el via librobreto – kaj
legu E-libron!
15: Kristnaska vespero en Îilina, Slovakio. 
+421 903 552 152,  gondzur@urap.sk
27 dec-03 jan: Jubilea 20-a Internacia
Festivalo (aran¸o por familioj kaj personoj 25 55 jara¸aj) en nordgermana urbo Kiel. Kadra temo:
Rusio.  Hans-Dieter Platz, Postfach 1148, DE +49-562434303 Niedenstein, Germanio. /
8007,  +49-171-4964558,  HDP@internaciafestivalo.de; www.internacia-festivalo.de
27 dec - 03 jan: 47-a Internacia Seminario
(junulara aran¸o) en Naumburg, Germanio.

2004

januaro
02-04: Zamenhofologiaj Tagoj pri Lidja
Zamenhof kun prelegoj de gravaj zamenhofologoj
en La Chaux-de-Fonds.  Kultura Centro
Esperantista (v. 29 nov).
04-07: Kristnaska birdokalkulo en Odeso,
Ukrainio.  Tatjana Auderskaja (v. 13 dec).
09-11: Vintra grimpado al Poludnica, Lipt. Ján,
Slovakio.  +421 903 650 184,  vajs@pobox.sk
17-21: Praktikado de la lingvo en Bouresse. 
Kvinpetalo (v. 6 dec).
17-24: Turisma Fervojista EsperantoSkisemajno en Argentière.  Peyrouty Hubert,
6 Villa du Progrès, FR-94230 Cachan, Francio
19-25: 4-a AΩstralia kaj Nov-Zelanda Kuna
Kongreso en Redcliffe Kvinslando.  Kay
Andersen, PO Box 186, Moonrooka Qld 4105,
 +07 3848 4428.  kjand@
AΩstralio.  /
ozemail.com.au
24-28: Preparado por ekzamenoj kun Georges
Lagrange en Bouresse.  Kvinpetalo (v. 6 dec).

februaro
21-28: REK-EoLA, 23-a Rusia Esperantista
Kongreso kaj 16-a festivalo EoLA (EsperantoLingvo Arta) en Volgograd.  garik@mitino.ptt.ru;
www.stelaro.by.ru/rek-eola/esp/
25-29: ADORU – la ekumena pre¸- kaj kant-libro.
Kantoj kaj Diservoj, diskutoj pri la libro kaj pri
Esperanto, en Strasbourg. Bernhard. Eichkorn@
esperanto.de
26 feb-08 mar: 5-a Internacia Himalaja
Renkonti¸o por konigi Nepalon al esperantistoj.
 Nepala Esperanto-Asocio, GPO Box 10518,
Kathmandu, Nepal.  +00977-1-4413754, 
+00977-1-4413190,  sosierra@ wlink.com.np
28 feb - 06 mar: Koruso-semajno en Montferrier,
Francio.  Claude Fressonnet 43 Place du Rumat
FR-09500 Mirepoix, Francio.  +33 05 61601895,
 claude.fressonnet@wanadoo.fr
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marto

junio

21-27: 6-a Tutamerika Kongreso de
Esperanto en Havano, Kubo.  Kuba
Esperanto-Asocio, poßtfako 5120, CU-10500
Havano, Kubo. +53 (7)404484 kaj 53-9102,
 33-8729,  kubesp@ip.etecsa.cu

22-27: Folklora renkonti¸o en bieno ∑lokenbeka.
- 145/1-32, LV- Timermane, Kr. Valdemara
+ Mara
1013 Riga,
Latvio.  +371-911 5413.
mtimermane@yahoo.com

aprilo
05-12: 20-a PSI – Printempa Semajno Internacia,
granda internacia renkonti¸o por la tuta familio,
en Duderstadt, Germanio.  Wolfgang Bohr,
Johannes-Kirschweng-Str. 11, DE-53474 Bad
Neuenahr-Ahrweiler, Germanio.  psi@
esperanto.de; http://www.esperanto.de[psi
06-10: Akirado kaj lernado de du lingvoj kun
Anna Lowenstein kaj Renato Corsetti en Bouresse.
 Kvinpetalo (v. 6 dec).
10-12: 59-a SAT-Amikara Kongreso en La
Roche-sur-Yon (departemento Vendée). 
Laborista Esperanto-Asocio, 67 Avenue Gambetta,
FR-75020 Paris, Francio.

10-17: Infana renkonti¸o en Grezijono. 
Kastelo Grezijono, FR-49150 Baugé, Francio. 
+33 02 41 89 10 34,  grezijono.kastelo@ free.fr,
http://grezijono.kastelo.free.fr
20-24: Shakespeare kaj ∑ekspira√oj de internacia teamo en Bouresse.  Kvinpetalo (v. 6 dec).

julio
02-08: REJo-3 – Renkonti¸o de Esperantista
Junularo en Kievo.  Mikaelo Lineckij, ab.k.140,
04201 Kijiv, Ukrainio.  (044) 432 07 43, 
lineckij@ukrpost.ua
03 jul-21 aΩg: Somersta¸oj en Grezijono (v. 10
apr).
07-09: AntaΩkongreso de IJK en Peterburg/
Leningrad.  LKK de IJK, Slavik Ivanov.
07-11: Vivo kaj historio de pupoj kun Evelyne
Boilaux kaj Hartmut Fielmann en Bouresse. 
Kvinpetalo (v. 6 dec).
10: Festivalo pri fißista supo en Baja, Hungario.
 bajai@eposta.hu
10-17: 60-a IJK, Internacia
Junulara Kongreso en ripozejo
Berjozka apud Kovrov (regiono
Vladimir), Rusio.  TEJO, http://
www.tejo.org/vikio/ijk_2004
16-20: Verda Kantofesto en Tukums.
- Timermane (v. 22 jun).
 Mara
17 - 23: Internacia Esperanto-Konferenco de
OSIEK - Esperanta gazetaro, Pécs, Hungario. 
Orbis Pictus de Vißnja Branković, Via Parini 5, IT +39-040-767875, 
34 129 Trieste, Italio. /
orbispictus@iol.it
18-22: 39-a Brazila Kongreso de Esperanto
en Maceio.  AAE, C.P. 396, BR-57020-970
Maceió/AL.  (02182) 324-2979,  ariknubxxi@
ig.com.br

Esperanto (Anne-Sophie Markov kaj Guillaume
Ternant) en Bouresse.  Kvinpetalo (v. 6 dec
2003).
14-21: 8-aj Bretonaj Renkonti¸oj de Plouëzec.
 Jean-Pierre Ducloyer, 8, Rue de Montauban,
 +33-(0)2 99 09
FR-35750 Iffendic, Francio. /
71 92.  jeanpierre-ducloyer@ club-internet.fr
14-21: 77-a SAT-Kongreso en Bratislava,
Slovakio.  KAVA-PECH (v. 24 nov 2003).
17-21: Preparado por la ekzameno kun Janine
Dumoulin kaj Georges Lagrange en Bouresse. 1722: Malkovro de romanika arto en Piktavio kun
Claude Nourmont kaj Brian Moon.  Kvinpetalo
(v. 6 dec).
21-28: Verda biciklumado en Grezijono (v. 10
apr).
25-29: 6-a Esperanta EΩrop-Unia Kongreso
(EEU-Kongreso) kaj 63-a Hispana EsperantoKongreso en Bilbao (Vaskio-Hispanio).  Grupo
Esperantista de Bilbao, Barrencalle Barrena 7 - 1
D, ES-48005 Bilbao, Hispanio.  +34-944-164492,
esperantobilbao@terra.com; www.geocities.
com/esperantobilbao/.

2005

marto
04-08: 4-a Azia Kongreso en Nepalo.  ¯enerala
sekretario, s-ro Bharat Ghimire, P.O.Box 180,
Kathmandu, Nepalo.  nespa_bharat@ hotmail.com
25-30: Boulogne 2005, Esperanto- Memorfesto
okaze de la centjari¸o de la unua Universala
Kongreso de Esperanto en 1905 en Boulogne-surMer, Francio.  boulogne2005@online.fr

majo
05-08: 82-a Germana Esperanto-Kongreso en
Michelstadt /Odenwald (Heslando).  Germana
Esperanto-Asocio (v. 28 maj 2004).

30 apr-03 maj: Brita Kongreso de Esperanto
en Felixstowe, Anglio.  EAB, Esperanto-Domo,
Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent ST12
9DE, Britio.  0845-230-1887, eksterlande +441782-372141.  eab@esperanto-gb.org

julio

majo

09: Festivalo pri fißista supo en Baja, Hungario.
 bajai@eposta.hu

01-09: Aroma Jalto 2004: lingva E-festivalo:
kursoj, ekskursoj, koncertoj, ludoj.  Volodimir
Viktoroviç Hordijenko (v. 01 nov 2003);
www.aromajalta@by.ru
07-09: 5-a Trilanda Renkonti¸o de Germana
Esperanto-Junularo en Heppenheim, Germanio.
 Inge Simon, Simon-Esperanto@t-online.de
08-15: 56-a IFEF-kongreso en Sopron.  Alfonz
Móró, Olga u. 3. HU-7632 Pécs, Hungario. 
ifk56@freemail.hu
15-18: IFEF-Postkongreso en Székesfehérvár
Hungario.  Magyar Vasutás Egyesület, Andrássy
út 73-75, HU-1062 Budapest. Hungario.  ifk56@
freemail.hu
28-30: SKEF-Kongreso en Nové Mesto nad
Váhom, Slovakio.  Mária Tomašovičová,  +421
903 528 175,  valapka@stonline.sk

30 jul-06 aΩg: 90-a Universala Kongreso de
Esperanto, Vilno, Litovio.
24-31: 88-a UK en Pekino, Çinio. Kongresa temo:
Lingva egaleco en internaciaj rilatoj.  UEA (v.
la kolofonon), http://www.uea.org/esperanto/
index_kongres.html; http://www.espero.com.cn/
uk2004/e02-2.htm

aΩgusto
06-08: La 36-a Korea Kongreso de Esperanto
en Universitato Wonkwang çe SungsanMemorhalo (urbo Iksan, Jonbook). Temo:
Esperanto kaj religio.  Park Zoung-sook, 
sunitaamo@hanmail.net.
06-11: Pri muziko kaj kantoj kun praktikado de

28-31: 81-a Germana Esperanto-Kongreso en
Neubrandenburg (Meklenburgio-AntaΩpomerio).
 Germana Esperanto-Asocio, Immentahlstr. 3,
DE-79104 Freiburg, Germanio.  +49-761289299.
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Regule aktualigata listo de E-aran¸oj
konsulteblas çe: www.esperanto.hu/kalendar.
htm. Por rete ricevi la tekstan version,
bonvolu sendi (malplenan) retmesa¸on al
aΩtomato: kalendaro@esperanto.org.

ABONTARIFOJ 2004

de la Libroservo de UEA

BELARTAJ KONKURSOJ
DE UEA EN 2004

(prezoj en eΩroj)

Revuo

n-roj
jara
jare abono

Boletín (hispana)
5
Brazila Esperantisto (aere) 4
Bulgara Esperantisto
4
Dia Regno (KELI, aere)
6
Esperantisto Slovaka
4
Esperanto aktuell (germana) 6
Esperanto (UEA)
11
Esperanto, L' (itala)
9
Esperantolehti (finna)
6
Esperanto sub la Suda Kruco 6
(aΩstralia-novzelanda, aere)
Espero Katolika (IKUE)
6
Espero, La (sveda)
6
Fonto (literatura, aere)
12
Gazeto, La (kultura)
6
Heroldo de Esperanto
17
aerpoßta aldono
ICEM-Esperanto
4
(Freinet-pedagogio)
Informilo por Interlingvistoj 4
Internacia Pedagogia Revuo 4
(por instruistoj)
Jaro, La (agendo, aere)
1
Juna Amiko (por lernejanoj) 4
Kancerkliniko, La (ajnista)
5
aerpoßta aldono
Komencanto
6
(por komencantoj)
Kontakto (TEJO)
6
Kosmos (filozofia)
2
Language Problems
3
and Language Planning
(por institucioj)
Literatura Foiro (kultura)
6
aerpoßta aldono
Litova Stelo
6
aerpoßta aldono
Medicina Internacia Revuo (aere) 3
Monato (nova√magazino)
11
aerpoßta aldono
(reta versio)
Monde de l’espéranto, Le
6
Norvega Esperantisto
6
Ondo de Esperanto, La
12
aerpoßta aldono
Oomoto (religia/kultura, aere) 2
Scienco kaj kulturo
6
Sennaciulo/Sennacieca revuo 12
Simpozio (filozofia)
2
Starto (çe≈a)
4
TEJO tutmonde
4
Tempo (kroata)
4
* Abonprezoj de UEArevuoj varias laΩlande.
Konsultu la kotiztabelon de UEA.
Esperanto
Por çiuj gazetoj
la abonantoj en
EΩropa Unio
aldone pagas la
imposton de 6%.

28,00
18,00
12,00
18,00
20,00
20,00
*32,00
26,00
15,00
24,00
29,50
20,00
35,00
29,00
32,00
12,50
18,50
7,00
18,00
6,00
12,00
20,00
3,00
15,00
*19,00
8,00
58,00
146,00
30,00
8,00
14,00
6,00
13,60
44,00
5,00
26,40
30,50
11,50
25,00
4,00
13,80
30,00
55,00
9,00
9,00
*10,00
11,40

L

a gvida Esperanta artkonkurso,
la Belartaj Konkursoj de UEA,
invitas partoprenantojn por la
55-a fojo. La rezultojn oni anoncos en
la 89-a Universala Kongreso de
Esperanto en Pekino. Partopreno estas
libera al çiuj kaj ne limigita al
partopreno en la UK. La konkursa√oj
devas esti novaj kaj, escepte de la
infanlibroj, antaΩe ne publikigitaj.
Krome validas jenaj kondiçoj:
Poezio: Maksimuma longo ne fiksita.
Tri premioj.
Prozo: Maksimuma longo 200x65
tajpospacoj. Tri premioj.
Teatra√o: Maksimuma longo ne fiksita.
Tri premioj.
Eseo: Teme ligita kun Esperanto aΩ
kun la temo de la UK, Lingva egaleco
en internaciaj rilatoj. Premio: “Luigi
Minnaja” kaj du aliaj premioj.
Kanto: Teksto kaj melodio povas esti
de malsamaj aΩtoroj. Premio “Ahn
Song-san” kaj du aliaj premioj.
Vidbendo: Teme ligita kun Esperanto
aΩ kun la kongrestemo. DaΩro inter 15
kaj 60 min. Sistemo VHS/PAL. Tri
premioj.
Infanlibro de la Jaro: Originala aΩ
tradukita libro (alia ol lernolibro),
presforme aperinta en 2002. Unu
premio.

Oni rajtas sendi maksimume tri
konkursa√ojn por sama branço. Por
poezio, prozo, teatra√o, eseo kaj kanto
oni sendu ilin en kvar ekzempleroj; por
la infanlibra branço en tri ekzempleroj.
Çiuj alvenu plej laste la 31-an de marto
2004. Por vidbendo oni sendu po unu
ekzemplero ¸is la 1-a de julio 2004.
Çion oni adresu al: Belartaj Konkursoj
de UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL3015 BJ Rotterdam, Nederlando.
La konkursa√oj (krom vidbendoj kaj
infanlibroj) estu pseΩdonimaj. La veraj
nomo kaj adreso estu en aparta
koverto. Se eble, oni aldonu 5 internaciajn respondkuponojn por çiu
branço en kiu oni konkursas.
Premioj: Unua premio: € 200; dua
premio: € 140; tria premio: € 80; Nova
Talento (por la plej bona konkursanto
neniam premiita) € 140; Infanlibro de
la Jaro: € 420.
Publikigo: La rajto je la unua presigo
de la premiitaj verkoj apartenas al
UEA, kiu ankaΩ poste rajtos aperigi ilin
senpage en antologio de la Konkursoj.
LaΩ interkonsento kun UEA, jam de
multaj jaroj la literatura revuo Fonto
aperigas la premiitajn beletra√ojn.
Detala regularo trovi¸as çe www.uea.
Regule
listo
de haveblas
E-aran¸oj
org,
çe aktualigata
“Regularoj”,
kaj
konsulteblas
www.esperanto.hu/kalendar.
kontraΩ
unuçe:respondkupono
çe la CO
htm. Por rete ricevi la tekstan version,
de UEA (vidu kolofonon), ankaΩ
bonvolu sendi (malplenan) retmesa¸on al

uea@co.uea.org).
retpoßte
( kalendaro@esperanto.org.
aΩtomato:
nova√oj en la Libroservo de UEA kaj/aΩ se vi volas
ricevi informojn pri agadoj partoprenindaj,
bonvolu sendi sentekstan ali¸-mesa¸on al: lakomunumo-b-subscribe@yahoogroups.com.
Temas pri nova√-dissenda listo.

Anoncetoj
1 vorto = 1 internacia rpk
€ 0,75). Ni ne respondecas pri
(€
la enhavo. Ripeto ne rajtigas
rabaton. Pri korespondpetoj
zorgas ankaΩ Koresponda Servo
Mondskala, B.P.6, FR-55000
Longeville-en-Barrois, Francio,
www.multimania.com/kosomo.

S-ro Constantinescu pretigas dosieron por la
rumana ministerio pri edukado kaj ßatus havi
specimenojn de E-informiloj el la tuta mondo:
D-ro Marian Constantinescu, cal. Mos,ilor 258
bl.4bis ap.20, RO-020886 Bucures,ti, Rumanio.

9-12-jaraj infanoj serças korespondantojn
el la tuta mondo pri çiuj temoj: Esperanto-rondo
Verda Arbeto, Szkol- a Podstawowa 34, ul.
Rejmonta-69, PL-44-200 Rybnik, Pollando.
S-ino Berényi Zsuzsa el Budapeßto, Hungario,
anoncas sian ¸ustan retadreson: bermatsz@
freemail.c3.hu
¯isdate pri UEA! Se vi volas esti informata pri

Esperantistoj manifestacios surstrate! Venu
al ¯enevo la 6-an de decembro 2003 okaze de la
tutmonda pinta konferenco pri informado kaj
komunikado çe UN. Je la 14-a ni renkonti¸os
antaΩ la çefstacidomo Cornavin kaj marßos al la
Palaco de nacioj kun banderoloj kaj sloganoj pri
Esperanto kaj bona komunikado. Bonvolu anonci
vin çe Mireille Grosjean, CP 9, CH 2416 Les
Brenets, Svislando, rete: mireille.grosjean@rpn.ch

1164 (11)

novembro 2003 ESPERANTO

227

Rememore al Jaroslav Novobilský
– lernejestro kaj esperantisto
En tiu çi jaro ni rememoras la ne¸isvivitan 100-an naski¸tagon de Jaroslav Novobilský (14.10.1903
– 7.5.1942), respektata pedagogo de natursciencaj fakoj, meritplena kultur-organiza aganto
kaj fervora esperantisto, kies vivon en la a¸o de neplenaj 39 jaroj perforte finis pafoj de faßistaj
murdistoj en la nazia koncentrejo Mauthausen (AΩstrio) dum la dua mondmilito (1939-1945).

J

aroslav Novobilský naski¸is la 14-an de oktobro 1903 en
la moravia vila¸o Závisice, Distrikto Nový Jičín. La medio
de la laborista familio, kiu krom Jaroslav havis ankoraΩ
kvin infanojn, estis simpla kaj en la tempo, kiam la patro
estis sen laboro, ¸i estis sur rando de malriçeco. Tamen la
gepatroj, estinte atentigitaj pri la elstaraj kapabloj de sia filo,
ebligis al li studi en gimnazio kaj la porinstruista instituto
en Příbor. Frekventinte ¸in (1923) li fari¸is instruisto en kelkaj
vila¸aj lernejoj. Dum tiuj çi jaroj li plenumis ekzamenojn
rajtigantajn lin instrui matematikon, fizikon kaj kemion en
duagradaj lernejoj. Kun tiu çi diplomo li eklaboris (1927) en
la √us fondita duagrada lernejo en Melč,
apud la silezia urbo Opava.
En la çelima Melč ekzistis tiam çe≈a
minoritato sub forta ekonomia kaj kultura
premoj fare de la germana majoritato. En
malfacilaj kondiçoj li luktis – en la
suverena Çe≈oslovaka Respubliko (!) – por
la egalrajtigo de ambaΩ kunekzistantaj
nacioj.
En 1931, en la a¸o de apenaΩ 28 jaroj,
li estis nomumita direktoro de la
duagrada kaj unuagrada lernejoj kaj de
la antaΩlerneja infanedukejo. Tuj
dekomence li starigis antaΩ sin taskon
konstruigi en Melč , kiu estas natura
geografia centro de la regiono, imponan
novan lernejkonstrua√on por la çe≈a
junularo. Elspezinte enorman energion
por konvinki ßtatajn instituciojn en Opava
kaj Praha pri la planoj, kaj por venki
malamikajn intrigojn de la lokaj
kontraΩuloj de la çe≈a lernejo, li tamen
akiris konstru-permeson kaj en la rekorda
tempoperiodo de ok monatoj estis la nova lernejo – kiu
ankoraΩ nun estas fiero de Melč-regiono – konstruita.
La solenan malfermon perletere salutis la prezidento de
la respubliko T.G. Masaryk, kiu konsentis, ke la nova lernejo
portu lian nomon, çeestis ¸in ßtata ministro kaj salutis ¸in
per arda poemo la konata silezia poeto, nacia artisto Petr
Bezruč.
En la nova lernejo oni praktikis la plej modernajn
instrumetodojn kaj uzadis modernajn instruilojn. J.
Novobilský fondis studentajn klubojn. Elinterili ni nomu
klubojn literaturan, natursciencan, geografian, kantan,
sportan, radioamatoran kaj Esperantan. La Esperantan kaj
la radioamatoran klubojn gvidis li mem. Krome oni en la
lernejo nedevige instruis piano- kaj violon-ludadon, kaj
stenografion.
Ne nur en la pedagogia laboro, sed ankaΩ en la agado
celanta al ¸enerala ekonomia, kultura kaj politika klerigo de
la çe≈a minoritato, enga¸is sin la direktoro en maksimuma
grado. Lia sinofera laboro rezultigis ¸ojigajn fruktojn, kiujn
ne povis ne aprezi eç la kontraΩuloj. La periodo de la
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rezultoporta laboro, de feliça familia medio kaj la amata
edzino Helena kaj du infanoj Jaroslava kaj Vlastimil, de amo
kaj estimo far la civitanoj, prezentis la plej feliçajn jarojn de
lia vivo. Sed ili daΩris nelonge: la perfida Munkena Kontrakto
en 1938 neniigis çion, kio estis farita kun elspezo de tiom da
energio. AntaΩ la proksimi¸anta nazia armeo, kiu aneksis la
çelimajn teritoriojn de la Çe≈oslovaka Respubliko, inkluzive
de Melč-regiono, kaj pro la kreskanta agresemo speciale
kontraΩ la çe≈a lernejo kaj ¸ia agado fare de lokaj germanoj,
J. Novobilský kune kun sia familio devis fu¸i el Melč. Post
dramecaj okazinta√oj, kelkfoja translo¸i¸o, perdo de propra
hava√o ktp. li komence de 1939 eklaboris
kiel direktoro de duagrada lernejo en
Pňovice apud Olomouc. En la nova,
nekonata medio, li kun elano rekomencis
sian pedagogian laboron, ne preterlasante
eksterlernejan laboron, per kiu li celis
kura¸igi siajn samcivitanojn kaj konvinki
ilin pri la nur provizora ekzisto de la faßisma
misregado en la çe≈aj landoj. Kiel arda
patrioto li ani¸is al la kontraΩfaßisma
kontraΩle¸a movado, en kiu li funkciis kiel
regiona gvidanto.
Post perfido de la kontraΩle¸a organizo
li estis la 23-an de oktobro 1941 arestita
fare de la sekreta nazia polico Gestapo en
Olomouc, poste lokita en Brno, kaj fine en
la nazia koncentrejo Mauthausen, kie la 7an de majo 1942 la pafoj de ekzekutgrupo
mortigis lin, kune kun aliaj membroj de la
rezist-organiza√o.
Çi-jare pasis 61 jaroj depost lia morto,
sed li daΩre vivas en la memoro de siaj
lernantoj kaj samcivitanoj. Memortabuloj,
gazetartikoloj kaj studa√oj konkorde alte aprezas lian
plurterenan senlacan laboron por sia patrujo, lian
admirindan entuziasmon por çio nova, lian personan
kura¸on batali por progreso, justeco kaj rajto, senhezite ¸is
la lasta spiro...
J. Novobilský fervore praktikis Esperanton, kun kiu li
konati¸is verßajne en la porinstruista instituto en Př íbor, kie
studis kelkaj elstaraj çe≈aj esperantistoj, ekz. T. âejka kaj J.
Krumholz. Li fari¸is membro de Universala Esperanto-Asocio
kaj ¸ia delegito por Závišice, pli poste por Melč. Lia lernanto
Jan Hadánek el Jekartovce rememoras: AΩtune 1927
Novobilský fondis el la plej bonaj lernantoj de mia klaso
Esperanto-grupon, en kiu li tre diligente kaj kun granda fervoro
instruis Esperanton. Ni estis 16 gelernantoj. Jam post
Kristnasko, en la jaro 1928 ni sendis unuajn poßtkartojn kaj
leterojn al eksterlando. Ni çiuj estis entuziasmaj, ni ardis por
Esperanto. Je la fino de la lernojaro estis en la lernejo aran¸ita
ekspozicio de la lernej-laboroj sub la devizo: “Ni infanoj de la
tuta mondo, volas pacon”. Sur la fronta muro estis granda
mapo de la mondo kaj sur ¸i malgrandaj flagetoj en lokoj,

kiujn ni kontaktis pere de Esperanto. Sur tableto sub la mapo
estis modelo de nia lernejo, el kiu koloraj fadenoj gvidis al la
flagetoj. Krom tio sur la tabletoj kußis nia kompleta
koresponda√aro el la fremdaj landoj. Ni legis Esperantajn
gazetojn kaj librojn. Post frekvento de la instituto mi gvidis Ekursojn en Lhotka kaj poste en Mladecko.
J. Novobilský mem ligis kontaktojn kun eksterlandaj
instruistoj kaj uzis Esperanton por interßan¸o de pedagogiaj
spertoj. Esperanton li eluzis ankaΩ dum siaj eksterlandaj
voja¸oj al AΩstrio, Germanio, Italio, Jugoslavio kaj Sovetunio.
Pri la akiritaj voja¸spertoj li postrevene aran¸is plurajn
publikajn prelegojn.
Post la anekso de Çe≈oslovakio en 1939 li uzis en siaj
Esperantaj leteroj, sendataj eksterlanden, simplajn kodojn
por informi siajn amikojn pri la vera situacio en la okupaciita
respubliko. Gestapo kaptis tiujn çi leterojn, enketis la
forsendinton kaj devigis lin surloke perletere rifuzi pliajn
kontaktojn. Oni ne povas ekskludi la ideon, ke lia Esperanta
aktiveco estis unu el la kialoj, gvidintaj al lia persona tragedio.
Pasis kelkaj jardekoj de post la tragika morto de J.
Novobilský, sed lia persona sorto estas daΩre aktuala konekse
kun la malstabila kaj komplika evoluo en la monda politiko.
Lia morto averte atentigas nin pri la malhumana krueleco
de la faßismo, pri ¸ia principa malamo rilate çiujn
demokratiajn idealojn. La sorto de J. Novobilský atentigas
nin çiujn pri la neceso daΩre labori por certigo de la paca
evoluo de la homaro.
-van-

NAVIGE
Tra TTT-pa¸oj
jen pluraj
verdaj gutoj
el la informoceano
de Tut-Tera Teksa√o.
Sciigu la redakcion pri pliaj
konsultindaj pa¸oj Esperantaj!
MUZEOJ:
Reta Muzeo: sur la pa¸aro de UEA trovi¸as seriozaj kaj
malseriozaj eroj el la historio (ne nur) de la monda Asocio, per
materialo el Biblioteko Hector Hodler: http://www.uea.org/
dokumentoj/bhh/reta_muzeo.html
RELIGIOJ:
Pola portalo www.religia.pl alportas interesa√ojn pri religio kaj
pilgrimlokoj en la mondo. Inter aliaj lingvoj estas Esperanto.
Eblas sendi al amikoj belajn bildkartojn kun foto kaj muziko.
LANDOJ, REGIONOJ:
Kartvelio: Esperanto-retpa¸oj pri la kartvela E-vivo:
www.geocities.com/abuladze_2000/start.htm
Sosnowiec: E-versio de la retpa¸aro pri la pola urbo Sosnowiec:
www.um.sosnowiec.pl/eo/
Hungarlingvaj informoj pri Esperanto por ne-esperantistoj
trovi¸as sur la hejmpa¸o de László Gados: http://
vilagnyelv.tripod.com
Meksiko: Retpa¸aro de Meksika Esperanto-Federacio trovi¸as
çe: http://www.esperantomex.org
Vankuvero, Kanado, pri Esperanto, en Esperanto: http://
groups.yahoo.com/group/vankuvero/
LINGVA EGALECO:
Brusela Komunikadcentro: raporto pri la agado estas unikode

VIZITU VIAN PROPRAN DOMON
ÇE NIEUWE BINNENWEG 176 EN ROTERDAMO DUM

MALFERMA TAGO
sabato la 29-a de novembro 2003 (10h00–17h00)

Ph. Chavignon:
Mondvoja¸o
tra PanjoNaturo; aΩ
20 jaroj tra
Esperantio

T. Chmielik:
Pri du Epioniroj:
Edmond Privat
kaj Hector
Hodler

● 10%-a rabato en la libroservo ● ekspozicio de valora√oj
el la historio de Esperanto ● senpagaj kafo kaj teo

legebla çe http://lingvo.org/eo/3/238. Pasvorto estas saluton.
TURISMO:
Retpa¸aro de turisma servo AfrikaTur trovi¸as çe: www.
afrikatur.prv.pl
REVUOJ:
Komencanto: retpa¸oj pri la revuo por komencantoj estas çe:
http://Esperanto.net/Komencanto
Kristana Espero, la n-ro julio-decembro 2003, legeblas çe: http:/
/br.groups.yahoo.com/group/365tagojellabiblio/
Tefloro: socikultura kaj movada retgazeto, la plej ßatata
sendlisto en Abonu.com, nun havas novan hejmon en interreto:
http://tefloro.7i24.com
Penseo estas Esperanta beletra revueto, redaktata de çinaj
esperantistoj. Nun estas enretigitaj çiuj 144 numeroj (13 jaroj):
http://www.elerno.net/penseo.htm
EΩropa Bulteno – nun interrete en pdf-formato. ¯i estas
informilo pri EΩropa Esperanto-Unio kaj pri la eΩropa agado
de la Esperanto-movado ¸enerale: http://lingvo.org/bulteno
(pasvorto: saluton).
Gazetaraj Komunikoj de UEA legeblas en la retejo www.uea.org:
http://uea.org/dokumentoj/komunikoj/
DIVERSAJ:
Regularoj de UEA estas konsulteblaj rete en la parto
Dokumentoj de la retejo www.uea.org. Samloke oni povas trovi
ankaΩ principarojn, decidojn kaj aliajn gravajn dokumentojn.
Bela pinglo kun la vorto Paco kaj foto de la tero estas havebla
kontraΩ simpla retpoßta peto, çe DavidB@PeaceForFree.org
Need4Space estas programo por purigo de la durdisko de
nebezonataj dosieroj kaj programoj, kaj unu el la elekteblaj
lingvoj estas Esperanto: http://galasoft.avtograd.ru/. La plena
programo haveblas çe: http://galasoft.avtograd.ru/Need4Space.
exe , pli malgranda versio sen instalilo çe: http://galasoft.
avtograd.ru/Need4Space.zip
Esperanto-SerçoCentro havas novan adreson: www.
servocentro.com.
(Kompilis: stma)
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Lingvo por la Tergloba Vila¸o.
Esperanto: A Language for the Global Village. Sylvan Zaft. Calgary: Esperanto AntaΩen Publishing, 2002.
157 p. ISBN 0 7795 0031 8. 21cm. Prezo: € 13,50.

F

Kozo leginda
Kaj kiu pravas. Memorspertoj. Eugène de Zilah. Ilustra√oj de Jean-Pierre Cavelan. Vieno: Pro Esperanto,
2002. 360 p. ISBN 3 85182 040 1. 23cm. Prezo: € 24,00.

Ç

i tiu libro, laΩ la subtitolo, konsistas el memorspertoj.
Eugène de Zilah (1939) klarigas triapersone pri si mem
kiel aΩtoro en antaΩparola letero al amiko: Li elektas
el siaj memora√oj nur tiujn kiuj lin kondukis al lia mondovido,
al lia filozofio, al lia opiniaro. Lia problemo estas: Kial mi pensas
tion kion mi pensas? kaj ne: Kiel mi vivis? Temas pri tempo
tre antaΩa al tiu en Vivi sur barko, nome la komenco de la
sesdekaj, en Francio, kien li fu¸is el Hungario post la tieaj
eventoj en 1956.
Krom la retrorakonta prezento de lia unua kompleta seksa
sperto, kun du hungaraj putinoj en 1953, oni preskaΩ nenion
trovos pri lia antaΩa vivo, nek pri la posta. Neniom, ekzemple,
pri lia hungara familio. Kiel multo alia, ¸i vanuis por lasi la
scenejon al la historio de lia transami¸o el Inesa al Madlena,
kies komenco, evoluo kaj feliça fino romanece spinas la
verkon. Tiom, ke kiam çi latenta romano cedas lokon al aliaj
temoj, oni sentegas ¸ian mankon, ¸is poste ¸i
refontas gvadiane* por feliçigi la leganton.
En Esperantujo Kaj kiu pravas estas çefverko
de ¸enro kun pokaj precedentuloj: Berveling kaj,
trans la masko aΩ vualo de fikcio, la litomißla
Piç kaj la adoleskala Váha (plia hungaro, cetere).
Zilah relegas kaj rerakontas, kaj do beletrumas,
sian vivon, foje eç pli interese ol Elias Canetti
en siaj memorspertoj, kvankam sen çi ties
strikta kronologia ordo. Li rekonstruas, rekreas
¸is plej etaj detaloj iamajn dialogojn, laΩdeklare
surbaze de notoj en taglibroj kaj tagkajeroj, kaj
la tuto sonas honeste, eç kiam li eksplicas la
longon de sia kaco (espereble nur en erekto, ne
priapisme). Tamen ne çiam klaras, çu temas pri
pensoj de la tiama, dudekkelkjara Zilah, çu de
la nuna.
Krom Madlena (kaj Inesa, la iama umikino*), abundas plej
diversaj temoj: la ßtatestro De Gaulle, Kamasutro, filozofio
(kun malklimaksa digresio pri Sartre), katedraloj, √udo kaj,
çefe, sekso, çar la prezentataj memorspertoj estis plejparte
seksaj; tamen nur pervers(i)ulo aΩ fridpisulo vidus en liaj
priskriboj de amoraj scenoj ion pornan. Same abundas citoj
kaj prilegoj, de Kartezio al Tolkien, sed vive, ne perforte aΩ
pedante. Al tio oni aldonu la kolorajn bildojn de Cavelan/
Kavlan, plursence ilustrajn. Entute, libro pelmela kaj
brikabraka, kaj eble ¸uste pro tio – kozo leginda.
La stilon de Zilah, platan kaj neglatan en liaj artikoloj en
La Gazeto, kredeble poluris Declerck kaj Steele, pri kiuj oni
legas, ke ili multe helpis la aΩtoron. MalgraΩ disfojaj elstaraj
frazoj (kiel Mi flosis inter tepidaj fantasmoj kaj flavaj son¸oj
kiel merdobulo en noktovazo), ¸enerale mankas eleganto.
Kiel çe Nemere aΩ Seabra, kiuj ne artas la lingvon, sed nur
uzas ¸in, ankaΩ çi-kaze restas la impreso, ke li pensadas
alilingve la tutan tempon. Çu do pro tiu fideleco al la franca
(kaj eble ankaΩ al la hungara), daΩre subkußanta, li uzas tra
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la tuta libro la pronomon ci, eç en citoj el la Biblio? AΩ çu
Zilah kaj Madlena ciumas en intimo (mi apenaΩ kapablas
imagi pli hororan pekon)?
Pliaj zilahismoj estas la eventuale utila vorto kozo, kiun li
uzas sennuance (kvankam plaças la derivitaj koçjo kaj konjo
por diminutivi la seksilojn), aΩ la sufikso -ala, multe malpli
preciza kaj pravigita ol la ignorata -alo de Piç. Liaj seksala,
spiritala k.a. verdire subfosas la avanta¸ojn de la adjektiva
fina√o kaj last-instance devigus reverki duonon de la nova
PIV. Simile pri unuela (unuela usona √urnalisto = unu el la
usonaj √urnalistoj), kiun li vaste uzas kiel malprecizan
ekvivalenton de la diverssencaj unu, certa, iu, ajna. Jen tipa
vorto kiu lin obsedas, sed leganton tedas. Pliaj stranga√oj:
perfavore (kial per-? çu nur pro la lingvoj latinidaj?); la serio
*√udoo, *kamasutrao, *avatarao, *tantrao ks anstataΩ la
tradiciaj vortoj sen fina hiato; plumpa√oj kiel Vi certe legis
'Romeo kaj Julieta'-on; sporada uzo de Nova
Help-Alfabeto por propraj nomoj kaj eç por
tekstoj telegramaj ('ATENDU FARI STULTAZHON
– MI TUY ALVENAS' – baf!!!); aΩ, fine, la eraraj
formoj milico, nobelulo, Uranuso, kvesto, grilo,
psikanalisto anst. resp. milicio, nobelo, Urano,
serço, krado, psikanalizisto. Kontraste, oni povus
noti por PIV3 la plaçajn formojn kiloo, smalao
kaj la religiajn fakterminojn dulio kaj latrio.
Çi lingva√oj egalas al salero en sukerujo, se
konsideri la enhavon. Zilah esprimas siajn ideojn
meditige kaj repensige, ekz. pri naturscienco kiel
teologio, pri nia volo kiel batal-elefanto kun la
egoo kiel mahuto ktp. Jen kelkaj disaj frazoj: Sed
mi sentis interne ian premon al eskapo el la
spacotempo kaj mi spertis ke sanktejoj ja estas
truoj en la socia kvardimensia√o; Mi malkovris
ke la tuta morala dinamismo de la komunisma ideologio
fontas el la kristana kulposento; Geedzi¸o estas socia ago
çar ¸i estas enpaßo en la ßtate kontrolatan infanobredadon;
La homaj, nure homaj kozoj ne gravas, sed nenio gravas pli
ol ili. Obstine kontraΩ tabuoj kaj dogmoj, kontraΩ çiaj
diktaturoj. Ofte Zilah igas nin voja¸i en la tempo, kiam li
pripentras la nuptajn preparojn, ceremonion kaj
sakramenton, des pli interesajn nun, kiam tiom da homoj
nuptas inercie, modeme (la katolika meso, sankta spektaklo
teatra). Kaj finfine oni trovas Madlenan çie. Kiel amdeklaron
ne unuavice al Madlena, sed al çiuj ceteraj pri sia amo al ßi.
Ne senmotive la titolo venas el kaloçajverse librokomenca
moto: Kaj kiu pravas? / Çu tio gravas? / La am' – jen sur la
tero / La sola vero!.
Jorge Camacho
* Gvadiano: rivero en la hispana regiono Ekstremaduro, parte
nekontinua.
* umiko: partnero en neformaligita ama/amora rilato.

lanke de mia lito, je la nivelo de la kapkuseno, estas
breto. Sur ¸i trovi¸as hazarde √etita monteto da libroj.
Supre, la plej ofta foliumata, La Bona Lingvo. Pravas la
verkisto kiam li diras: Homo, kiu legas sian Esperanton, en
forma pli arta, sed ne pli komplika ol li (aΩ ßi) povas uzi ¸in,
sentas sin portata supren (La Bona Lingvo, p.110 ).
Kia bedaΩro ke tiel malmultaj miaj samlandanoj kapablas
¸ui ¸in. Sed Claude Piron verkis ankaΩ alian plezure legindan
libron, Le Défi des langues. Al miloj de miaj samlandanoj oni
instruis dum jaroj la francan lingvon; tiun çi ili
kapablus legi, çu ne? BedaΩrinde, ne. Lerneja
lingvo-instruado donas nur malmaturajn
fruktojn.
Kiam Sylvan Zaft legis Le Défi des Langues, li
konstatis, ke angla-lingvanoj ur¸e bezonas
similan libron. Rekta traduko ne taΩgus, do Zaft
decidis klarigi anglalingve la mesa¸on de Piron:
kiel ege malfacile oni povas majstri fremdan
lingvon, kaj kiel normale kaj institucioj kaj
medioj rifuzas agnoski tian malfacila√on. Li
montras kiom da tempo kaj laboro junuloj
malßparas por eta gajno kaj kiel mensogaj estas
la promesoj ke per iu KD-ROM oni povas post
pluraj semajnoj bone paroli novan lingvon.
Krome, Piron, kiu longe laboris çe UNO kaj
Monda San-Organiza√o, kalkulis la terurajn
kostojn de tradukado kaj interpretado, kun iliaj neeviteblaj
mankoj kaj fußoj.
Tiujn çi informojn Sylvan Zaft sukcesas klarigi, ne nur per
informoj, sed per detalaj ekzemploj; li ne diras ke la angla
literumado estas nelogika, li montras liston de 13 manieroj
literumi la sonon de O en GO. Poste li listigas multajn aliajn
manierojn prononci tiujn 13 litergrupojn (grafemoj). Fine de
tiu çapitro Zaft skribas ke post mil horoj da studado de angla
literumado, fremda studanto ne kapablus tiel bone literumi
kiel komencanto povas literumi Esperanton. (Artikolo en
Eventoj raportis sciencan studon: la angla lingvo prezentas
62 fonemojn per ne malpli ol 1120 skribmanieroj.) Zaft prave
rakontas ke eç kleraj denaskaj parolantoj spertas problemojn.

Eble la plej grava çapitro estas tiu, en kiu li klarigas la
rolon de ¸eneraliga asimilado. Nia cerbo nature asimilas
elementon kaj tuj ¸eneraligas ¸ian uzon ekster la kampo de
la jam akiritaj scioj kaj spertoj. Zaft diras ke la problemo, kiu
iom malfaciligas la akiron de angla lingvo je angla-parolantaj
infanoj, kaj ege malfaciligas ¸in por fremdaj lernantoj estas,
ke tia ¸eneraligo ofte pravas sed tre ofte malpravas, kaj nenie
la lernantoj povas antaΩvidi la bonan solvon. Samas la
plejmulto da lingvoj; nur Esperanto fidindas.
Mi bedaΩras eraron en la dua çapitro; en1922
la Asembleo de la Ligo de Nacioj unuanime
akceptis la Rezolucion favore al enkonduko de
Esperanto en la lernejojn de la Nacioj. Nur poste
la franca deputitaro sukcesis flankenßovi ¸in.
Dr. Nitobe Inazou, kiu instigis la enketon,
komentis: Post dudek jaroj, oni ridos je ni. – Çu
multaj ridis en 1942?
Eble Sylvan Zaft sa¸e elektis ne fidele sekvi
la planon de Claude Piron en Le Défi des
Langues. Çi tiu sur 161 pa¸oj priskribis lingvajn
problemojn je çiuj niveloj; pri la solvo li silentis
¸is pa¸o 165. ∑ajne, ideala plano. Sed çi-jare
Piron rakontis rete ke dum iu kunveno franca
faka lingvisto renkontis lin kaj demandis, çu
estis li kiu verkis La Defi... ? – Mi gratulas vin. Jen
vere mirinda libro. Sed, kompreneble, kiam mi
renkontis la vorton Esperanto mi ne plu legis.
Male, Zaft defias vid-al-vide la kredon de la plejpovaj ßtatoj.
Li asertas firme, sur la unua pa¸o, ke Esperanto povus, se
oni dum unu aΩ du jaroj instruus ¸in tra la mondo, kapabligi
normalajn homojn interkomuniki¸i pli bone ol nun povas la
plej lertaj plurlingvaj parolantoj, kaj li substrekas la
grandegan koston, la malßparon de dolaroj, kiuj povus savi
la sanon kaj la vivon de tiel multe da homoj. Poste li pentras
allogan bildon de la son¸o de tiu ebla terglobo, plenplena
de amikeco.
Mi ne nur rekomendas çi tiun libron; mi intencas tuj mendi
plurajn ekzemplerojn.
Máire Mullarney

Moderna elektronika muziko sen bruo
Elektronika kompilo. Donneville: Vinilkosmo, 2002. Kompaktdisko, 71 minutoj, 16 muzika√oj; akompana
12-pa¸a broßuro. Prezo: € 19,80.

F

infine bonkvalita kompilo en Esperanto – Elektronika
Kompilo. Normale kiam oni elektas muzikon en
Esperanto, oni trovas ke la kvalito ne
estas tiom bona kiom la nacilingva muziko.
Alia afero kiun oni ofte ne trovas çe
elektronika muziko, estas vortoj, sed kio estas
la kialo açeti Esperantan diskon sen vortoj?
Feliçe, preskaΩ çiu kanto sur la kompakta
disko enhavas tekston.
Gunnar R. Fischer tre zorge elektis la plej
bonajn kantojn de la plej bonaj elektronikaj
bandoj, por doni veran ¸uon al la aΩskultanto.
La disko inkluzivas la plej konatajn aktualajn

bandojn en Esperanto: Dolcxamar, Krio de Morto, D√ Roger,
Lunatiko, Solotronik, D√ Kunar, Andreas Viklund, Magnus,
Asorti kaj Mhz.
La Elektronika Kompilo ja respegulas la
Interretan Esperanto-muzikscenon. Kiam mi
estis komencanto, mi serçis ¸uste çi tian
diskon, sed tiutempe ¸i ankoraΩ ne ekzistis.
Do, se vi volas modernan elektronikan
muzikon kun ritmo kaj sen bruo, tiam vi nepre
devas havi çi tiun diskon! ¯i ankaΩ estas
bonega reklamilo por Esperanto-kulturo inter
la junularo.
Chuck Smith
1164 (11)
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Trevor Steele forlasos sian postenon
La estraro de UEA ricevis peton de la ¯enerala Direktoro forlasi
sian postenon pli frue ol la antaΩe interkonsentita momento, pro
personaj kialoj. La estraro, kun bedaΩro, akceptis lian peton, kaj
dankas lin pro la laboro farita por la Asocio en malfacilaj kondiçoj.

L

ia personeco multe kontribuis al restarigo de bonaj
homaj rilatoj inter la kunlaborantoj kaj inter la estraro
kaj la Centra Oficejo.
Dum lia de√oro komenci¸is rekonceptado de la funkciado
de la Asocio en la modernaj kondiçoj, adaptado de ¸ia
çiutaga agado al la nova epoko de reta komunikado, kaj
restabiligo de aperigo de la revuo, kaj estis alfrontitaj novaj
taskoj, kiel la kompreno pri la plej bona procedo por reordigo

L

a ¯enerala Direktoro estas la çefa administra oficisto
de UEA, kiu respondecas antaΩ la Estraro pri la
¸enerala funkciado de la Asocio kaj ties profesia
stabo. Kiel çefa funkciulo en la prismo de servoj, kiujn la
Asocio disponigas al siaj membroj kaj al la ekstera mondo,
la ¯enerala Direktoro tenas superrigardon pri plenumo de
la diversaj operacioj de la Asocio, inkluzive de:
● ¸eneralaj operacioj
● eksteraj rilatoj
● gvidado kaj evoluigo de la financoj
● gvidado de la organizado de Universalaj Kongresoj
● gvidado de la eldona agado
● realigo de la decidoj de la Komitato, Estraro kaj aliaj
organoj.
La ¯enerala Direktoro regule
kontakti¸as kun la Estraro, tenante
¸in informita, plenumante ¸iajn
decidojn, kaj kunlaborante kun
unuopaj estraranoj. La funkcio
praktike estas multenhava, streça,
sed ankaΩ tre kontentiga.

de la Biblioteko Hodler, la decido
renovigi kaj modernigi la Centran
Oficejon, kaj aliaj. AnkaΩ okazis du sukcesaj Universalaj
Kongresoj kaj bone antaΩeniras la preparlaboro por du pliaj.
Pro çio çi la estraro ree dankas lin kaj bondeziras al li feliçon
en la nova vivo. La estraro estas aparte danka, ke Trevor
donis al ¸i sesmonatan averton por trovi kaj enpostenigi
posteulon.
La estraro de UEA

gvidi, estri, kaj organizi stabanojn kaj respondeci pri ili
● eduko laΩ universitata nivelo
● plurjara profesia sperto pri administrado
● kono de la Esperanto-movado
● flua scipovo de Esperanto kaj bona rego de aliaj çefaj
lingvoj, prefere i.a. la angla aΩ la franca
● bona skriba kaj parola esprimkapablo
● iniciatema, matura, reprezenta kaj diplomatia
personeco
● energio, imagemo, kaj praktika kapablo plenumi la
laboron de multfaceta kaj dinamisma organiza√o.
RENOVIGO DE LA ASOCIO. En tiu çi periodo la Asocia
Estraro, kune kun la Komitato kaj
la oficistoj, reekzamenos la
diversajn operaciojn de la Asocio
por plej bone kombini tradiciajn
elementojn kun novaj elpaßoj
taΩgaj por nova jarcento. Oni
serças homon malferman al novaj
metodoj, sed kun klara kompreno
ankaΩ de tradiciaj labormetodoj,
kiu povas helpi la Asocion
rekoncepti la laboron. Kandidatoj,
do, estu pretaj akcepti kaj gvidi
ankaΩ eventuale aliajn laborajn
kaj organizajn skemojn de la
Asocia administrado.

La 1-an de aprilo 2004
ekvakos la ofico de

❊

¯enerala
Direktoro
de UEA

LA ASOCIO. Universala EsperantoAsocio estas plurmilmembra neregistara organiza√o kun preskaΩ
centjara historio, sed ankaΩ kun
konstanta bezono transformi sin laΩ
ßan¸i¸antaj mondaj cirkonstancoj.
La gvidaj organoj de la Asocio, nome
la Komitato kaj Estraro, konsistas
plejparte el spertaj movadanoj, kiuj
faras sian por-asocian laboron
libervole en libera tempo. Preter ili,
la klientaro de la Asocio estas
multnombra kaj diversa, konsistante el individuaj membroj;
lokaj, landaj kaj fakaj asocioj; kaj lernantoj kaj utiligantoj
de Esperanto. La Centra Oficejo de la Asocio, kie laboras
profesia stabo kaj volontuloj de UEA kaj de TEJO (¸ia
junulara sekcio), situas en Roterdamo, Nederlando, kaj
konsistas el oficejaj çambroj kaj lo¸oçambroj, granda
libroservo, grafikejo, kaj la Biblioteko Hodler.
KVALIFIKOJ. Inter la preferataj kvalifikoj de la ¯enerala
Direktoro estas:
● kapablo komuniki kun homoj, efike plenumi decidojn
de la organoj de la Asocio, kunlabori kun samranguloj kaj
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DA˝RO KAJ ENPOSTENI¯O. La
dungo okazos plej verßajne laΩ 3aΩ 5-jara kontrakto, kun 1-jara
provperiodo. En Nederlando la a¸limo por pensii¸o estas 65-jara.
Kandidatoj bonvolu konsideri tion rilate al la verßajna
kontrakta periodo. Dungi¸o estas kondiça je ricevo de
restad- kaj laborpermeso en Nederlando.

KANDIDATI¯OJ. Informpetojn kaj skribajn kandidatigojn
kaj kandidati¸ojn (prefere kun plenaj biografiaj informoj)
oni direktu al la Estraro çe: s-ino A.J.Bakker-ten Hagen,
Kastelenstraat 231, NL 1082 EG Amsterdam, Nederlando,
retpoßta adreso: ten_hagen@raketnet.nl. La Estraro prefere
ricevu la leterojn antaΩ la 30-a de novembro 2003.
(Kaze de retpoßta kandidati¸o antaΩ tiu dato originalaj
dokumentoj estos akceptitaj ankaΩ kun iom da prokrasto.)

LA SUBAJN TITOLOJN MENDU ÇE LA LIBROSERVO DE UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Bv. atenti ke al çiuj netaj prezoj de libroj sendotaj al adresoj
en Eüropa Unio aldoni©as 6%, al tiuj de diskoj, insignoj k.s. 19% pro la aldonvalora imposto.
Al çiuj netaj prezoj aldoni©as 10% por sendokostoj (minimume 2,25 eüroj). Antaüdankon
pro via mendo! Ìisdata katalogo de haveblaj varoj estas çe http://www.uea.org/katalogo/.
Antikvaj vidinda√oj de Pekino.
Pekino: Nova Stelo, 2003. 136p. ISBN
7 80148 548 3. 29cm. Dulingva (E,
çina). Albumo pri ok el la çefaj
alloga√oj de la çina çefurbo:
Tian’anmen-Placo, La Imperiestra
Palaco, La Çiela Altaro, La Somera
Palaco, La Granda Muro, La Dek Tri
MaΩzoleoj de Ming-dinastio, BeihaiParko, Yonghe-Lamaejo. € 21,00
Arto kiel altaro? Owe Wikström. El
la sveda trad. Bertil Nilsson.
Stockholm: Eldona Societo
Esperanto, 2003. 24p. ISBN 91 85288
32 2. 21cm. Longa
eseo pri la rolo de
rito kaj mistiko en
Aniaro. € 2,10
Clef de l’Espéranto,
La. Paris: UFE, 1998.
76p. 3cm. La plej
malgranda ßlosilo al
Esperanto (3x2,5
cm). Por franclingvanoj. € 1,80
Dharmo-pado, La.
El la palia trad.
Gunnar Gällmo.
Stockholm: ESE,
2002. 110p. ISBN 91
85288 25 X. 22cm.
Bind. Serio OrientoOkcidento n-ro 36. La plej ofte
tradukita parto de Tripitako
en nova Esperanta versio. €
18,00
Doktor Zamenhof och det
internationella språket.
En bok om esperanto och
dess upphovsman. Leif
Nordenstorm. AntaΩparolo de
Daniel Tarschys. Stockholm:
Eldona Societo Esperanto,
2003. 83p. ISBN 91 85288 30
6. 21cm. Svedlingva. Prezento
de Esperanto kaj ¸ia aΩtoro.
€ 6,00
Esperanto-gramatiko. Lars
Forsman. Karlskoga, 1997. 71p.
21cm. Baza lernolibro por svedligvanoj; kun multe da ekzemploj.
€6,00
Esperanto kaj tutmondi¸o. Kio
do estas transnacia lingvo? Tani
Hiroyuki. Toyonaka-si: Japana
Esperanta Librokooperativo, 2003.
171p. ISBN 4 930785 50 2. 18cm.
Japanlingva prezento de La home
neΩtrala lingvo. € 8,40
Falo de la domo Usher, La. Edgar

Genezo, La. La mirakloj kaj la
antaΩdiroj laΩ spiritismo. Allan
Kardec. El
la franca
t r a d .
Affonso
Soares.
Rio de

906134 61 9. 21cm. Dulingva (E,
franca). Bildo el franca farmbieno
19-a-jarcenta. € 4,50
Kantoj por ¸ojo. Kompilis Stanislava Chrdlová. Dobřichovice: KAVAPECH, 2003. 63p. ISBN 80 85853 68
X. 17cm. Trideko da popularaj kantoj,
kun tekstoj kaj muziknotoj. € 5,10
Language in
the
21st
Century.
Redaktis H.
Tonkin kaj T.
Reagan.

Janeiro: Brazila Spiritisma Federacio,
2003. 439p. ISBN 85 7328 302 5.
18cm. Kronologie la lasta el la kvin
fundamentaj libroj de la spiritismo,
¸i provas klarigi la genezon, la
miraklojn kaj la antaΩdirojn laΩ la
spiritisma doktrino. € 10,80

Amsterdam: John Benjamins, 2003.
209p. ISBN 90 272 3832 9. 22cm.
Anglalingva. 11 selektitaj refera√oj
prezentitaj dum la konferencoj de
la Centro pri Esplorado kaj
Dokumentado pri Monda Lingva
Problemo. € 63,00

Historio de farmobiena servistino. Histoire d’une fille de ferme.
Guy de Maupassant. El la franca trad.
André Cherpillod. Courgenard: La
Blanchetière, 2003. 35p. ISBN 2

Litovaj-Esperantaj konversacioj.
L i e t u v i š k i - E s p e r a n t i š k i
pasikalbėjimai. Stasys Gaidamavičius. Kaunas: Varpas, 2003. 207p.
ISBN 9955 9635 0 6. 17cm. Bind. Dua,

Allan Poe. El la angla trad. Edmund
Grimley Evans. Kaliningrad: Sezonoj,
2002. 24p. 20cm. Unu inter la plej
famaj rakontoj de Poe; çu horora, çu
simbolisma, çu psikologia? Legu kaj
decidu! € 2,10
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plibonigita eldono de populara
konversaciaro. € 7,80
Matematika vortaro kaj oklingva
leksikono. Marc Bavant. Dobř ichovice: KAVA-PECH, 2003. 231p.
ISBN 80 85853 65 5. 21cm. Bind.
ÇirkaΩ 1300 terminoj kaj 1500 nocioj,
kun klarigoj en Esperanto kaj
ekvivalentoj en la lingvoj: çe≈a,
germana, angla, franca, hungara,
pola, rusa. € 19,80
Meksikiano, La. Jack London. El la
angla trad. Edwin Grobe. Tempe:
Arizona Stelo, 2003. 24p. 22cm. Juna
meksikano devas batali kontraΩ
trompa blankulo por gajni monon por
la meksika revolucio. € 3,60
Nemeza. Nemesis.
Alfred Nobel. El la
sveda trad. Gunnar
Gällmo. Stockholm:
ESE, 2003. 253p.
ISBN 91 85288 29 2.
22cm. Bind. Dulingva (E, sveda).
Kvarakta tragedio,
kun profunda kontraΩkatolika,
kontraΩkristana
fono. € 27,00
Osiem lat we˛drówki wokólziemi. Maryvonne
kaj Bruno Robineau. En la
polan trad. Bożena Pietrzyk.
Bydgoszcz: Skonpres, 2003.
259p. ISBN 83 87145 20 3.
21cm. Kolorilus. Pollingva
versio de la populara voja¸libro Ili vivis sur la tero.
€7,50
Pereintoj in memoriam,
La. Zofia Banet-Fornalowa.
Czekadż: Hejme, 2003. 279p.
ISBN 83 907637 4 5. 21cm.
Prezento de ses pollandaj
esperantistoj kies vivo estis
abrupte çesigita de la
HolokaΩsto: Leo Belmont,
Halina Weinstein, Edvardo
Wiesenfeld, Jakobo ∑apiro, Izrael
Lejzerowicz, Salomon KornfeldGrenkamp. € 27,00
Rapide pasis la temp’. Eli
Urbanová. Ilustris Pavel Rak.
Dobř ichovice: KAVA-PECH, 2003.
91p. ISBN 80 85853 67 1. 20cm. La
plej freßa verko de nia çe≈a poetino;
enestas ne nur poemoj, sed ankaΩ
kelkaj proza√etoj. € 6,60
Rememoroj kaj la revoj, La. Anna
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Kowara. Siedlec: Tajpo, 1998. 32p. 15cm.
Originala poemareto. €1,50
Rusa novelaro. La 19a jarcento. El la rusa
trad. diversaj. Kaliningrad: Sezonoj, 2003.
400p. 21cm. Bind. La unua volumo de Rusa
antologio; enestas verkoj de A. Pußkin, M.
Lermontov, N. Gogol, I. Turgenev, F.
Dostojevskij, M. Saltykov-∑çedrin, L. Tolstoj,
A. Çe≈ov. € 30,00
Tetrasociologio: de sociologia imagpovo
tra dialogo al universalaj valora√oj kaj
harmonio. Leo Semaßko k.a. Sankt-Peterburg:
SPB∑TU, 2003. 293p. 24cm. Trilingva (E, angla,
rusa). Kolekto de eseoj en kvazaΩdialogo de civilizoj,
religioj, lingvoj. € 30,00
Tradukarto kaj ties problemoj. André
Cherpillod. Courgenard: La Blanchetière, 2003 (2a eld). 125p. ISBN 2 906134 62 7. 21cm. Konsiloj
por eventualaj tradukistoj de la franca al Esperanto;
kun ekzemplaj traduka√oj. € 11,40
Transpaßi la sojlon de l’ espero. Red. S. Pl-achta
OFM. El la pola trad. Karol Pacholczyk. ZagnańskKielce, 2000. 177p. ISBN 83 87215 54 6. 21cm. Papo
Johano PaΩlo la Dua respondas al la demandoj de
Vittorio Messori. € 13,50
Vortaro Volapük-Esperanto kaj EsperantoVolapük. Vödabuk Volapük-Sperantapük e
Sperantapük-Volapük. André Cherpillod.
Courgenard: La Blanchetière, 2003. 207p. ISBN 2
906134 63 5. 21cm. Pli ol 4000 kapvortoj en çiu
direkto; kun indiko de etimoj por la volapukaj
vortoj. € 15,00
Zamenhof-strato, La. Roman Dobrzyński.
Kaunas: Varpas, 2003. 288p. ISBN 9955 9635 1 4.
21cm. Bind. Interparoloj kun la nepo de la kreinto
de la lingvo Esperanto. €18,00. Haveblas limigita
kvanto de numeritaj ekzempleroj kontraΩ €30,00

KOMPAKTDISKOJ,
VIDBENDOJ, AFI∑O
2 paroladoj de Ivo Lapenna I. Fonda√o Ivo Lapenna,
2003. 66 min. La unua en serio de kvin kompaktaj
diskoj enhavantaj parolandojn de I. Lapenna.
Esperanto kiel lingva esprimo kaj instrumento de
humaneca internaciismo (Graz, 1987); Lingva
diskriminacio (Nürnberg, 1964). € 15,00
2 paroladoj de Ivo Lapenna II. Fonda√o Ivo
Lapenna, 2003. 58 min. 100 jaroj de parola
Esperanto-kulturo (Graz, 1987); Parolado dum la
solena inaΩguro de la monumento La Espero en
Graz, 1987. € 15,00
Afißo Paco. Berlin: Eisenkorn, 2003. 60x40cm.
Plurkolora afißo kun indiana sa¸a√o en 118 lingvoj;
la Esperanta teksto centre grandlitere. € 3,90
Baltmara sukceno. Arvydas Barysas. El la litova
trad. Vanda Radionovienė. Kaunas: A. Barysas, 2003.
Ç. duonhora filmo pri la baltmara sukceno; kun
muzika fono. Vidbendo (PAL-SECAM) kaj DVD.
€6,90
... dum kristnaska tempo. Ralph Glomp.
Hamburg: Nigra kato, 2003. Kun tekstobroßuro; 38
min. 12 popularaj kristnaskaj kantoj, precipe
germanaj. KD. € 13,50
Historio de Yumeiho. 1989-1994. Saionji
Masayuki. Tokyo: La aΩtoro, 2003. DVD. € 22,50
Iufoje somermeze. Andreo Bertse. Hägersten: la
aΩtoro, 1992. 56 min. 19 muzika√oj el diversaj landoj
orkestre rearan¸itaj kaj virtuoze interpretitaj
akordione. KD. € 15,00
Jazsperanto. Kaj Stridell. P. Dywling, B.-A.
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Hettman, A. Johansson, W. Anderson. Surahammar:
K. Stridell, 2003. 48 min. 11 çiamverda√oj el The
Great American Song Book, tradukitaj kaj adaptitaj.
KD. € 15,00
¬us per kares’. Ralph Glomp. Hamburg: Nigra
kato, 2003. Kun tekstobroßuro; 40 min. 11 ritmaj,
danceblaj muzika√oj. KD. € 13,50
Kabaredo. Ludas Saša Pilipović kaj Sonja Matejić;
koreografis Irena Djordjević. El la serba trad. Tereza
Kapista. Kragujevac: Shelter, 2003. 11 min. Rakonto
pri universala rilato inter viro kaj virino, en diversaj
situacioj. Prezentita dum la 88-a UK en Gotenburgo.
KD. € 9,00
Kaunas – urbo de kunfluo. Arvydas Barysas. El
la litova trad. Zita Garbaravičienė. Kaunas: A.

✬ JAPANIO: Kansaja Ligo de EsperantoGrupoj en Oosaka, Japanio, donacos
librojn al tiuj societoj, kiuj ne povas pagi,
kaj tamen deziras riçigi sian bibliotekon
per eldona√oj el Japanio. Interesi¸antoj
bonvolu skribi al kleg@mvf.biglobe.ne.jp.
✬ IRANO: Irana Esperantisto estas
dulingva (Esperanto-persa) revuo, en kiu
troveblas artikoloj kaj informoj pri lingvaj
aferoj, E-movado, Irana kulturo, historio,
literaturo ktp. La revuo estas unika pro
tio ke oni povas açeti ¸in en çiuj gazetarbudoj tra la lando. La jara abon-prezo
(4 n-roj) estas 25 eΩroj, inkluzive de
sendo-kosto (pagebla al uea-konto: ieceh). Paralele kun la plialti¸o de la kvalito,
plidiki¸o (44 pa¸oj) kaj la kresko de
eksterlandaj abonantoj de la revuo, nun
estas bonvenaj peranti¸-proponoj el çiuj
landoj. Interesi¸antoj bonvolu kontakti
la suban adreson. Pli da abonoj subtenas
daΩran aperon de la revuo. Adreso: S-ro
Hamzeh Shafiee, Revuo Sabzandishan,
P.O. Kesto 17765-184, Tehran, Irano; rete:
hamzeh@esperanto.org.
✬ POLLANDO: la 15-an de oktobro okazis
en la pola urbo Bydgoszcz prelego por
blinduloj, pri hispana kulturo kaj pri
Esperanto, fare de Jan Skonieczka
(Pollando) kaj Augusto Casquero
(Hispanio), organizita de s-ino
Skonieczka, membro de tiu asocio, kaj
elstara esperantisto. Estas intenco
organizi E-kurson por la blindula asocio
de Bydgoszcz, laΩ ilia peto.
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Barysas, 2003. 36 min. Promeno tra la dua plej
granda urbo de Litovio. Vidbendo (PALSECAM) kaj DVD. € 6,90
Lernu! Rotterdam: TEJO, 2003. Multlingva
KD por konatigi kun Esperanto kaj instrui
¸in. Enhavas kurson kun sono kaj bildoj,
vortarojn, interagajn ekzercojn kaj multon
alian. € 9,00
Litova kalendaro. Festoj, moroj, tradicioj. Arvydas Barysas. El la litova trad. Saulius
Jakucevičius kaj Vera Valentaitė . Kaunas: A.
Barysas, 2003. 45 min. Ekskurso tra la popolaj festoj
kaj tradicioj de Litovio laΩ la jarsezonoj. Vidbendo
(PAL-SECAM) kaj DVD. € 6,90
Roko de libereco, La. Roman Dobrzyński.
Varsovio: La aΩtoro, 2003. PAL. 20-minuta
filmrakonto pri San-Marino, la plej malnova
respubliko de la mondo. € 18,00
Sentinelle, La. Franclingvaj artikoloj. La
Chaux-de-Fonds: CDELI, 2003. La kompleta kolekto
de franclingvcaj artikoloj verkitaj de E. Privat por
La Sentinelle sur komputile legebla KD. € 33,00
Yumeiho-terapio. Saionji Masayuki. Tokyo: La
aΩtoro, 2003. Japana terapimetodo por kuracado kaj
preventado kun 100 teknikoj. DVD. € 22,50.
Profesia versio: € 30,00

✬ KROATIO: Esperanto-Societo Bude
Borjan, Studenta Esperanto-Klubo kaj
Kroata Esperanto-Junulara Asocio
transloki¸is. Çiuj havas novan adreson,
la saman kun Kroata Esperanto-Ligo:
Kneza Mislava 11, HR-10000 Zagreb,
Kroatio. Telefono: +385 1 4610044. Per
la transloki¸o fini¸is la 56-jara restado
de Esperanto en Amruševa 5. La granda
transloki¸o kun la arkivo el 1908
forkonsumis multan energion, sed ekde
nun la societoj en Zagrebo eklaboros en
la nova sidejo kune.
✬ LITOVIO: Akademia instituto de litova
lingvo preparis kaj Instituto pri eldonado
de sciencaj kaj enciklopediaj libroj
eldonis solidan 745-pa¸an Enciklopedion de litova lingvo (Lietuviu kalbos
enciklopedija) en 3000 ekz. En ¸i sur
pa¸oj 183-184 estas vaste prezentita
Esperanto kaj ¸ia stato en Litovio.
Enestas foto de la kovrilo de la unua
lernolibro de Esperanto por litovoj,
eldonita en 1890, sur pa¸oj 164-165
estas prezentitaj artefaritaj lingvoj
¸enerale, kie oni skribas pri Esperanto
kiel la plej populara artefarita lingvo.
✬ A˝STRIO: La çi-jara spektaklo de la
Longa Nokto de la Muzeoj, okazanta en
tuta AΩstrio, estis speciale atentinda: laΩ
la nombro de la partoprenintoj (675; 240
partoprenis la fulmokursojn) kaj etoso (la
plimulto estis junuloj kaj regis ¸enerala
scivolemo kaj entuziasmo dum la 40minutaj fulmokursoj de Esperanto, kiujn

energiplene gvidis Katalin Kováts). Estis
senkoste disdonitaj 400 ekzempleroj de
la lernolibro Esperanto eine Einführung
in die moderne Umgangssprache de H.
Mayer kaj 100 ekzempleroj Esperanto als
Ratespass. Pri la aran¸o plurfoje raportis
la aΩstra radio.

SOCIETO ZAMENHOF 2003
Germanio: Doris Frees. Hungario: Péter Pál
Denke.
NOVAJ PATRONOJ DE TEJO 2003

✬ AGRIKULTURO: Eldonejo Gares en
Vilno aperigis libron de konata litova
√urnalisto kaj verkisto Aloyzas Urbonas
Sutikti agronomu zemeje (Renkontitaj en
lando de agronomoj) pri la dek plej famaj
kaj meritaj agrikulturistoj de Litovio dum
1900-2000 kaj pri la dek plej famaj
nuntempaj agrikulturaj agantoj (19902000). Sur pa¸oj 82-92 oni skribas pri
renkonti¸o de la aΩtoro en la oficejo de
Litova Esperanto-Asocio sur la strato L.
Zamenhof 5 en Kaunas, kun la aΩtoro
de la libroj pri konata litova agrikultura
profesoro kaj esperantisto Viktoras
Ruokis kaj alia fama litova agrikultura
aganto Juozas Tonkunas, profesoro de
Litovia agrikultura universitato Algirdas
Motuzas. Sur pa¸oj 144-147 la aΩtoro
skribas pri vilniusa esperantisto Vladas
Juromskis, lia voja¸o bicikle al la 83-a
UK en Montpeliero, Francio, pri survojaj
renkonti¸oj kun esperantistoj de diversaj
landoj, pri aventuroj dum la voja¸o k.s.
✬ NOVA FILMO: La konata esperantisto
kaj √urnalisto Roman Dobrzyńs ki
pretigas novan filmon. Tiucele li voja¸is
al la pola vila¸o Miloradz, norde en
Pollando, kie kun helpo de la loka
esperantistaro, sub la gvido de Eduardo
Kozyra, li filmis en bazlernejo, kie infanoj
kaj profesoroj entuziasme kunlaboris.
Konga esperantisto Molière Ngangu rolis
instruadon de E-o al la lernantaro en
klasçambro, kaj Augusto Casquero same
faris en la informadika laboratorio de la
lernejo, pere de interreto. Lokaj instancoj,
kiel la urbestro kaj tuta lernejestraro
helpis kaj gastigis la stabon.

Francio: Richard Cash; Jean-Franc˛ois Clet;
Jean Dalet; Corinne Daudier; Jacques
Decobert; Jacques Ferroul; Gaston Fournier;
Wieslaw Koson; Pierre Lelievre; Hervé Mougin;
Yvette Nic˛ aise-Pierre; Henri Roy; Renée
Triolle; Laurent Vignaud. Hungario: Péter Pál
Denke; Flóra Szabó. Japanio: Mutou tatuko.
Nederlando: Saskia J.A. Idzerda.
DONACOJ 2003 (EUR)
¯is la 31-a de julio
¯enerala Kapitalo: AΩstralio: R. Tumann
3159,64. Sumo çi-jara: 11301,09.
Kapitalo Afriko: Britio: A. Nonima 213,22.
Sumo çi-jara: 6348,09.
Konto Afriko: Francio: L. Marin 30,00.
Japanio: Y. Aida 74.52. Svedio: 64,68. Sumo
çi-jara: 2100,82.
Fonda√o Ameriko: Svedio: B. Andreasson
54,05. Sumo çi-jara: 1522,74.
Fonda√o Azio: Japanio: Y. Aida 29,48; E.
Aihara 14,74; M. Arikawa 36,85; E-Ligo de
Sikoku 14,74; H. Gotou 44,21; Y. Gotou 29,48;
S. Hayasi 73,69; K. Huzimaki 14,74; H.
Inumaru 22,10; M. Isaki 29,48; T. Itou 14,74;
Y. Itou 22,10; M. Iwai 14,74; K. Kai 14,74; K.
Kazawa 14,74; K. Kobayasi 22,10; S. Kuzume

✬ ARTO: Ekde la 26-a ¸is la 28-a de
septembro okazis la internacie konata
E-aran¸o ARKONES (Artaj Konfrontoj en
E-o), en la historia pola urbo Poznań.
Interesaj prelegoj, muzikaj kaj teatraj
prezentadoj, konkursoj, prezentado de
E-eldonejoj, libroj ktp; okazis, senpaΩze,
en tre agrabla etoso. Inter aliaj prelegis,
muzikis, aktoris ktp. Ilona Koutny
(Hungario), Zgibniew Galor (Pollando),
Vera Barandovská, Bertilo Wernnergren,
Detlev Blanke (Germanio), Aleksander
Kor√enkov (Rusio), Halina
Gorecka (Rusio), Aida
Cizikaite̊ (Litovio), Roman
Dobrzyński (Pollando),
Vilmos Benczik, Molière
Ngangu kaj kolegoj
(Kongo DR), Wera Blanke,
(Germanio), Peter Chrdle
(Çe≈io), Andrzej Sochacki
(Pollando),Witold Czerwinski ktp.
Sur la foto: La preleganto
Roman Dobrzyński, kun
la çefredaktorino de Pola
Radio, Barbara Pietrzak,
kaj Augusto Casquero.

22,10; B. Mak 5,16; Miyazaki E-Societo 14,74;
T. Nakamiti 14,74; Y. Oosaki 14,74; Y. Oozato
14,74; T. Saitou 29,48; Y. Sawaya 22,10; T.
Suzuki 14,74; T. Tutiya 14,74; T. Ueda 14,74.
Sumo çi-jara: 1719,77.
Fonda√o Canuto: Britio: OMEV 56,07.
Francio: S. Ardouin 25,00; A. Crisan 10,00; J.
Croze 30,00; C. Dharmadhikari 15,00; F.
Dhersignerie 40,00; A. Frangeul 15,00; C.
Haren 25,00; D. Hubert 20,00; R. Lebrun 20,00;
C. Martinaud 20,00; M. Massemin 18,00; T.
Nowak 300,00; J.M. Parisot-Delourm 30,00; R.
Platteau 20,00; B. Robineau 50,00; J.C.
Trebouet 30,00; L. Prezioso 8,00. Hungario:
HEA 10,99. Nederlando: R. Moerbeek 100,00.
Sumo çi-jara: 2196,30.
Fonda√o Junularo: Britio: R.S.A. Walter 5,00.
Sumo çi-jara: 546,94.
Triamonda Kongresa Fonda√o: Britio:
OMEV 56,07. Francio: S. Ardouin 25,00; C.
Becheret 20,00; S. Bernard 50,00; M.H.
Crassous 52,00; C. Haren 25,00; M.T. Lloancy
30,00; C. Martinaud 28,00; T. Nowak 400,00;
J.M. Parisot-Delourm 30,00. Sumo çi-jara:
4914,13.
Volontula Fonda√o: Britio: OMEV 56,07.
Sumo çi-jara: 297,97.
Konto Etiopio: Francio: J.-P. Boulet 100,00;
Kursanoj de UFE 150,00. Nederlando: R.
Moerbeek 50,00. Sumo çi-jara: 917,59.

Al çiuj tre koran dankon! UEA
✬ JURO: Estis fondita reta diskutlisto por
juristoj. La listo celas esti komuna
forumo, helpilo, interßan¸ilo de esperantistaj juristoj. Eblas ali¸i al ¸i, sendante
mesa¸on al per-esperanto-jurosubscribe@yahoogroups.com. Informoj
pri juraj kaj juristaj aferoj trovi¸as en la
retpa¸aro de Esperanto-Jura Asocio, EJA,
çe: http://es.geocities. com/ejaaeu/
index.htm.
FAKA AGADO: La Estraro de UEA dum
sia kunsido en Gotenburgo i.a. diskutis pri
la prizorgado de la faka agado. La Estraro
decidis ke kiel komisiito pri çi grava kampo
de E-agado okupi¸os Marija Beloßević
(kontaktebla letere: Sveti Duh 130, HR10000 Zagreb, Kroatio, rete: mbelosev@
public.srce.hr). ∑i bonvenigas ideojn por
plibonigo de la agado çi-kampe kaj invitas
anonci¸i aktivulojn el la fakaj asocioj (en
iu ajn kategorio rilata kun UEA), kies
informoj en la JL estas nekompletaj. Pluraj
fakaj asocioj estas rete atingeblaj, kio
ebligas rapidan interßan¸on de informoj.
Krome, çiuj fak-agademuloj bonvenas al la
listo: utiligado-de-esperanto_fakaagado_subscribe@yahoogroups.com.
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la atribuado de la kursanoj al la korektantoj estu aΩtomata,
laΩ lokaj kaj a¸aj kriterioj.
La sukceso de la kurso estas granda: en 2002 la kursanoj
estis 423, el kiuj 50 diplomi¸is. En 2003, ¸is la 9-a de
septembro, la ali¸intoj jam estis 550, el kiuj 38 diplomi¸is.
La korektantoj ¸is nun estas 52. Multaj estas la streboj de IEJ
por ke la kursanoj kaj la diplomitoj aktivi¸u.
La "diplomitoj" de Kirek ricevas kiel donacon jaran abonon
al la revuo L'Esperanto, tiel ke ili povas legi la revuon en

Centjara jubileo en Svislando
Sabate la 23-an de septembro pli ol cent homoj kunvenis en la
kastelo Ouchy en LaΩzano, por festi la fondon de SES, centjaron pli
antaΩe, la saman tagon, en la lemana urbeto Rolle.

L

erta alpa kornisto, akompanata
de esperantisto Franc,ois Randin,
salutis la kunvenantojn. Dum
agrabla kafumado alparolis Claude
Gacond, la organizanto, kaj Bruno Graf,
la prezidanto de SES. Marion BélisleGrosjean majstre interpretis la 1-an
suiton por violonçelo de J. S. Bach.
Iom antaΩ la 10-a horo la tuta çeestantaro direkti¸is al la haveneto por
enßipi¸i sur la eksvaporßipon Italie. Tie,
en la unuaklasejo, loga aperitivo ¸ojigis
la jubileantojn, dum la laΩzana grupo
incitis la kantemulojn al popolkantoj.
La albordi¸o al la malnova urbeto
Rolle okazis çe sunsubiro kaj la
muzikistoj, kornisto kaj violonçelisto,
denove regalis la gastojn. Jean-Thierry
Von Büren fervore ekkantis nian
himnon. Bongustaj fileoj plezurigis
centon da frandemaj palatoj. Dume la
lokaj kaj fakaj asocioj salutis, kaj Joelle
Grosjean kantis, akompanate de sia
fratino Marion. Mireille Grosjean legis

salutan leteron de la prezidanto de UEA
Renato Corsetti. Claude Piron amuzis
per ludvortoj pri roloj, roloj de li, de la
unuaj SES-fondantoj, roloj de la nunaj
SES-anoj en la dua jarcento. Oni iris de
barka-rolo al librotenada kont-rolo sen
forgesi la kase-rolojn! Luc Allemand,
tutfreßa esperantisto deklamis poemojn de Privat. Kiom da junaj talentoj
en nia societo! Ne restis multe da
tempo al Andy Künzli, nia historiisto,
por elvoki la unuajn SES-anojn en la
rola restoracio la Nigra Kapo. Sed ne
gravas, çar la jubileo nur malfermi¸as,
ni plu povos kleri¸i pri la historio de
nia societo en Vevey, en Les Brenets,
en la enciklopedio promesita de Andy.
Kun ventro kaj oreloj sataj, la gastoj
restari¸is por promenado tra la urbeto,
preterpasante la lulilon de SES, la
ekshotelon Nigra Kapo, ¸is la trajna
stacidomo, kie la kornisto ilin adiaΩis
per sia alpa, longega kaj elegante
kurba muzikilo. En la stacidomo de

Esperanto kaj informi¸i pri la itala agado. Ili ricevas ankaΩ
senpagan ali¸on al la Itala Kongreso de IEF, tiel ke ili povas
¸ui la esperantistan etoson.
Krome ili rajtas partopreni en la konkurso/loterio de IEJ,
kiu donacas kiel premion senpagan partoprenon en la
Internacia Junulara Festivalo, unu el la plej gravaj kaj allogaj
junularaj aran¸oj en EΩropo.
Flavia Dal Zilio
Francesco Maurelli
(Nova Sento in rete)

Korea Kongreso
kaj la 80-jara jubileo
La 4-an kaj la 5-an de oktobro 2003 okazis en la
hotelo Sangnok en la urbo Chonan, çirkaΩ 80 km
sude de Seulo, la 35-a Korea Kongreso de
Esperanto. Okaze de la kongreso aperis libro pri
la 80-jara historio de la movado en Koreio.

P

Marion Bélisle-Grosjean majstre
interpretis la 1-an suiton por
violonçelo de J. S. Bach.
LaΩzano formi¸is grupoj laΩ amikeco
kaj laΩ direkto de la rehejmi¸o... Tiu
sukcesa rememoriga tago ankaΩ estis
okazo por revidi malnovajn amikojn kaj
babiladi.
Nicole Margot

artoprenis 159 esperantistoj, inkluzive 9 eksterlandanojn, kiuj ¸uis diversajn programerojn, ekz.
koreajn tradiciajn muzikon kaj dancon, teatra√ojn, 12
fakajn kunsidojn titolitajn La futuro de la lingvaj kaj kulturaj
diferencoj inter la homoj, Kia devas esti la lingva sono de
Esperanto?, Gramatika analizo de noveloj el Monato ktp.
En la kongresa universitato prof. So Gilsu prelegis pri la
temo La resta√oj de Koguryo-dinastio sur la kontinento.
Kunsidis iamaj kaj nunaj KEA-redakcianoj kaj diskutis pri
la redaktoplano por la jubilea 200-a numero de La Lanterno
Azia (la maja, 2004).
Precipe ¸ojigis la kongresanojn la nove eldonita libro La
80-jara Historio de Korea Esperanto-Movado (370-pa¸oj), kiun
verkis d-ro Lee Chong-Yeong. ¯i estas la dua libro pri korea
Esperanto-movado. La unuan eldonis d-ro Kim Samsu en la
jaro 1976.
Kim Uson

Sur la foto: d-ro Lee Chong-Yeong prezentas sian novan
verkon La 80-jara Historio de Korea Esperanto-Movado.

Bruno Graf, la prezidanto de SES,
kaj Claude Gacond, la organizanto.

K

irek estas senpaga interreta kurso de Esperanto, per finpretigis novan version de Kirek, kiu estas traduko de la
kiu en Italio çiam pli da homoj ekstudas la internacian germana Korrespondenzkurs Esperanto (Ulrich Becker, Berlin,
lingvon. Jam en 1997 ekfunkciis la unua
1990).
versio de la kurso, kiu estis traduko de la kurso
La kurso konsistas el 11 lecionoj, faritaj per
Itala sukceso nomi¸as html-pa¸oj. La kursano ricevas la lecionon 1
de ELNA (Esperanto-Ligo de Norda Ameriko).
La centra ideo estas provizi al la kursanoj
kaj sendas la ekzercojn al la korektanto.
korektanton, tiel ke ili havu personan
La kursano finas la kurson, kiam li sendas
kontakton. Multaj aktivaj italaj esperantistoj
al la korektanto la finan skriba√on. Tiam li
esperanti¸is per la kurso Kirek.
ricevas atestilon, kiun li povas uzi por gajni
Post ses jaroj de la unua versio, IEJ, Itala Esperantista poentojn laΩ la nova itala sistemo de diplomado çe la supera
Junularo, kun la helpo de Itala Espranto-Federacio (IEF), lernejo. La nova kurso enhavas interretan sistemon por ke

Kirek
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Forpasoj
Aristóphio Andrade Alves (1929-2002),
vicdelegito (1995-2002), forpasis la 20-an de
aΩgusto pasintjare en Maceió (Brazilo).
Roger Destabelle (1929-2003), E-aktivulo,
sekretario, pedagogo kaj E-instruisto en
Karlore¸o, Belgio, mortis julie pro koratako.
Ethel Alexander (1913-2002), dumviva
membro de Kanada E-Asocio kaj UEA,
forpasis la 16-an de aΩgusto 2002 en
Vankuvero, Kanado. ∑ia hejmo estis rifu¸ejo
por la insulaj esperantistoj, por E-arkivejo
kaj E-biblioteko.
Eric Fowden (?-2003) el Conwy, Britio,
forpasis en septembro. Li estis lojala membro
de UEA dum jardekoj, Delegito, aktivis en

lokaj grupoj kaj gajnis multajn geamikojn
en diversaj landoj.

homoj, starigis la organon Verda Stelo,
verkis librojn kaj lernilojn.

Mieczysl- aw Mackiewicz (1938-2002),
matematikisto kaj filozofo de esperantismo,
kreinto de Antikva√ejo en Toruń (Pollando),
E-instruisto kaj estro de PEA-filio en Toruń
, forpasis la 11-an de aΩgusto 2002.

Karl Sigurethsson (1915-2003) forpasis la
4-an de julio en Reykjavík, Islando. Profesie
maßinisto kaj maristo, eklernis Esperanton
en 1937 kaj dum jardekoj partoprenis en
universalaj kongresoj, la landa movado kaj
vaste korespondadis.

Wang Renhu (1938-2003) forpasis la 22an de aΩgusto. Eminenta esperantisto,
honora prezidanto kaj eksa prezidanto de
LEA (Liaoning-provinca Esperanto-Asocio,
Çinio), kaj direktoro de la redakcia komitato
de Verda Stelo (organo de LEA). Li organizis
E-kursojn, i.a. la unuan provincan radiotelevidan E-kurson en Çinio por kelkmil

Bill Thorne (1921-2003) ne plu vizitos la
Londonan klubon de esperantistoj. Li estis
afabla, modesta, helpema membro, çiam
preta prizorgi alvenintojn kaj kontribui por
la kluba vivo per siaj spriteco kaj muzikakompano. Dum jaroj li kontribuis al la
revuo Komencanto per versa√oj, rakontoj,
bildoj kaj limerikoj.

Krucenigma konkurso
La kaßitan proverbon bonvolu sendi maksimume tri
monatojn post la apero (poßte, fakse aΩ rete) al la
redakcio. Unu el la solvintoj (decidos lotumado)
ricevos libropremion. Solvo el la maja revuo: Kia la
arbo, tia la frukto. Kia la birdo, tia la nesto.
La solvojn sendis: Affonso Soares, Brazilo; Akada Joßihisa,
Japanio; Albrecht Kronenberger, Germanio; Angus Wilkinson,
Britio; Anja Launiainen, Finnlando; Aoyama Tooru, Japanio;
Astrid Birkbak, Danlando; Celio A.S. Brandao, Brazilo; Christian
Rivière, Francio; Christoph Brandes, Germanio; Denise Hubert,
Francio; Dezusto Frankleno, Nederlando; Dieter Dungert,
Germanio; E. James Lieberman, Usono; Edmund Grimley Evans,
Britio; Erkki Kemppainen, Finnlando; Ester Olsen, Norvegio;
František ·t’ovíček, Çe≈io; G.A.M. van Bergeijk, Nederlando;
Gerrit Brons, Nederlando; Gérard Labasthe, Francio; Grethe
Kvist, Danio; H.W. Grossmann, Svislando; Hamzeh Shafiee,
Irano; Jackie Huberdeau, Francio; Jean Luc Tortel, Francio; Jean
Pierre VandenDaele, Belgio; Jean-Marie Ries, Luksemburgio;
Jean-Thierry von Büren, Svislando; José Mauro Progiante,
Brazilo; Joy Davies, Irlando; Jurij Petroviç Kivajev, Rusio; Karin
Lencki, Germanio; Kay Andersen, AΩstralio; Kees Neeft, Nederlando; Keyhan Sayadpour, Irano;
Kitty Sicherman, Israelo; Lençe
Efremova, Makedonio; Lucien
Giloteaux, Francio; Luiza Marin,
Francio; Malcolm Jones, Britio;
Malka Zemeli, Israelo; Manuel
Casanoves, Hispanio; Margaret
Zarchy, Usono; Mihail ∑elestov,
Belorusio; Mihailo Nešić, SerbioMontenegro; Milan Smělý, Çe≈io;
MO Zhi-xiong, Çinio; Nancy
Fontannaz, Svislando; Neal
McKown, Usono; Neil MacKilligin, Britio; Otto Prytz,
Norvegio; Pierre Royer, Francio;
Pieter Jan Doumen, Belgio;
Renato Petrović, Serbio/Montenegro; Roland Larsson, Svedio;
Roland Thibault, Usono; Ronald
Gates, AΩstralio; Sonja Brun,
Svislando; Tatjana Auderskaja,
Ukrainio; Vlastimil Koč vara,
Çe≈io kaj Will White, Usono.
La libropremion gajnis: Will
White el Usono. Elkoran gratulon!
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Jubileo. Jarcento de Esperanto. Redaktis Mark
Fettes. Div. aütoroj. Rotterdam: UEA, 1988. 164 p.
ISBN 92 9017 040 9. 24cm. Belaspekta kolekto de
artikoloj, raportoj kaj fotoj el la Jubilea Jaro. e 3,00.
Triona rabato ekde 3 ekzempleroj.

Monumente pri Esperanto. Ilustrita dokumentaro pri 1044 ZEO-j en 54 landoj. Kompilis
Hugo Röllinger. Rotterdam: UEA, 1997. 111 p. ISBN
92 9017 051 4. 24cm. 86 fotoj kaj pluraj tabeloj.
e 7,50. Triona rabato ekde 3 ekzempleroj.

Praga Manifesto de la movado por la internacia
lingvo Esperanto. Rotterdam: UEA, 2000. 19 p. ISBN
92 9017 069 7. 21cm. Plurlingva: E-angla-arabaçina-franca-hispana-rusa. e 2,10. Triona rabato ekde
3 ekzempleroj.

Kio ni estas kaj kion ni celas. Komentoj pri la
Manifesto de la movado por la internacia
lingvo Esperanto. Red. R. Corsetti, O. Buller.
Rotterdam: UEA, 1999. 24 p. ISBN 92 9017 061 1.
30cm. e 4,50. Triona rabato ekde 3 ekzempleroj.

ˆ

Esperanto en la 21a jarcento. Red. LEE Chong-Yeong.
Seoul: Korea Esperanto-Asocio, 2001. 392 p. ISBN
89 87281 06 X. 22cm. Analizo de la politikaj, edukaj
kaj praktikaj ßancoj de Esperanto en la 21a jarcento.
Dek unu gast-aütoroj krome traktas historiajn kaj
aliajn temojn. e 15,00. Triona rabato ekde 3
ekzempleroj.

Studoj pri la Internacia Lingvo. Red. Michel Duc
Goninaz. Gent: AIMAV, 1987. 155 p. 24cm. Naü
eseoj interlingvistikaj de naü aütoroj, en la franca,
angla, germana kaj Esperanto. e 6,00. Triona rabato
ekde 3 ekzempleroj.

Esperanto: Language, Literature, and Community.
Pierre Janton. En la anglan tradukis H. Tonkin,
J. Edwards, K. Johnson-Weiner. Albany: State University of New York, 1993. 8+169 p. ISBN 0 7914
1254 7. 23cm. Ìisdatigita angligo de Esperanto:
lingvo, literaturo, movado. Kun ampleksa
bibliograﬁo. e 13,50. Triona rabato ekde 3
ekzempleroj.

Planned Languages: from Concept to Reality. Red.
Klaus Schubert. Brussel: Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, 2001. 257p. ISBN 806813 1 8.
24cm. Ok studoj diverslingvaj pri la demando kiel
planlingvo evoluas al efektiva lingvo. Libra eldono
de la numero 2000/3-4 de Interface, Journal of
Applied Linguistics. e 24,00. Triona rabato ekde
3 ekzempleroj.

