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44-48 [of]; �����+1-860-768-44-11 [of]; ����� tonkin@
mail.hartford.edu.
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+82-53-652-4488 [of]; �����+82-53-652-8141 [of]; +82-
53-765-0881 [h]; ����� lee@esperanto.net.
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esperanto.org.
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Gbeglo Koffi, B.P. 13169, Nyekonakpoe, Lomé,
Togolando; �����+228-227-21-17; ����� esp.togo@ cafe.tg.
Informado, rilatoj kun TEJO : s-ro Andrej
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Çuvaßa Respubliko, Rusio; �����+7/83536/59856; �����
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Observanto de TEJO: Sonja Petrović .
Observanto de ILEI: Radojica Petrović .

L a Estraro elektita en Zagrebo havis la lastan
laborkunsidon en Roterdamo de la 25-a ¸is la 27-a e
aprilo. ¯i ja kunvenos ankaΩ komence de la UK en

Pekino, sed tie ¸i çefe traktos praktika√ojn por glate
ekfunkciigi la kongreson kaj la laborojn de la Komitato. En
la aprila kunsido çeestis çiuj ok estraranoj. Por kvar el ili
(Gbeglo, Lee, Lipari kaj Tonkin) temis pri adiaΩo kiel
estraranoj, çar ili ne kandidatas por reelekto, dum prezidanto
Corsetti kaj la membroj Bakker-ten Hagen, Grigorjevskij kaj
Osibov estas disponeblaj ankaΩ por nova trijaro. PreskaΩ
çiuj venis al Roterdamo unu tagon pli frue por povi interßan¸i
pensojn kun vizitantoj de la Malferma Tago de la CO.

Dum la kunsido oni apenaΩ rimarkis, ke la Estraro estas
finanta sian laboron, çar tiel diligente ¸i atakis ampleksan
tagordon, kiu lasis netußita apenaΩ iun ajn niçon de la vivo
de UEA.  Al mi, kiu
unuafoje de post tri
jaroj çeestis kun-
sidon de nia „regis-
taro“, plaçis la
pozitiva etoso, kvan-
kam ja ne mankis
zorgoj kaj problemoj,
pri kiuj ankaΩ la
Estraro elektota en
Pekino ankoraΩ
devos multe rompi
al si la kapon.

Eble la plej grava
el la problemoj estas,
kiel rekreskigi la
membraron, çar kun
tio iel kunplekti¸as
çio alia. Feliçe la
evoluo en 2003 estis
kura¸iga: la indivi-
dua membraro çesis
fali. La unuaj infor-
moj pri 2004 indikas almenaΩ modestan kreskon. Pri la
kaΩzoj de la ̧ isnuna malkresko kaj pri manieroj turni ̧ in en
firman kreskon aperis en la kunsido same diversaj opinioj
kiel en diskutoj en retlistoj kaj gazetoj.  Komuna opinio ßajnis
esti, ke çiuj iom pravas kaj ke al la çeso de la malkresko
kontribuis la pli harmonia etoso en la Asocio kaj pliboni¸inta
funkciado de la Centra Oficejo, kiu tamen ankoraΩ ne venkis
çiujn siajn problemojn.

ApenaΩ surprizas, ke financaj problemoj okupis ankaΩ tiun
çi kunvenon. Kvankam la kotiz-enspezoj kresketis en 2003,
ili tamen restis multe sub la bu¸eto, kiu montri¸is tro opti-
misma precipe pri tiu grava detalo, tiel ke la pasintjara spezo-
konto saldi¸is negative je 49 452 eΩroj. Tio tamen estis
ç.�8�000 eΩrojn pli bona rezulto ol en 2002. La Estraro bone
konscias pri la neceso reekvilibrigi la finan—cojn kiel eble
plej rapide, sed ¸i ne vidas ßancojn fari tion per turno de

mano sen dama¸i la normalan funkciadon de la Asocio. Ja
ne temas pri financa krizo, çar malgraΩ la rezulto de la
spezokonto, la kapitalaj kontoj de UEA tamen kreskis. Por
2005 la Estraro proponas bu¸eton kun negativa saldo de
37 000 eΩroj, kun instigo al la CO streçi siajn kapablojn por
tamen atingi ankoraΩ pli bonan rezulton.  Multo dependos
de la sukceso de planataj kampanjoj por (re)varbi membrojn
kaj apogantojn. Ilia realigo espereble ne dependos nur de la
CO.

Se temas pri bona etoso, tiurilate vere ¸ojige progresis la
rilatoj kun TEJO, kiu estis reprezentita en la kunsido unue de
sia ̧ enerala sekretario Aleks Kadar kaj poste de sia konstanta
observanto Sonja Petrović. La iam tikla demando pri jura
sendependeco de TEJO evoluis en pli prudentan demandon
pri eltrovo de konvena formo de jura personeco, kun kiu

TEJO plu restu
integra parto de
UEA.

Tre bonan kun-
laboron UEA nun-
tempe havas kun
ILEI, kies prezidanto
Radojica Petrović
kun prava fiero
raportis en la kun-
sido, ke ILEI sukcesis
eliri el profunda
organiza krizo. Plej
bone tion ilustras la
sukcesa varbokam-
panjo, kiu kreskigis
la membraron de
ILEI al ç. 700.

Oni diskutis an-
kaΩ pri la estonteco
de la Afrika Oficejo
de UEA en Lomeo.
¯is nun ¸i funkciis

kvazaΩ eksperimente, sed oni celas doni al ¸i pli firman kaj
formalan rolon en la strukturo de UEA. Pro tio la proponata
bu¸eto de UEA por 2005 unuafoje enkondukas apartan
rubrikon por elspezoj de la Afrika Oficejo, nome 5 000 eΩroj,
kvankam la çefa fonto por ̧ ia financado plu restos Fonda√o
Afriko.

Multan tempon oni dediçis al UK-oj. Konstanta Kongresa
Sekretario Clay Magalhães raportis pri bona disvolvi¸o de
la preparoj por la Pekina UK. BedaΩrinda√o tamen estas, ke
laΩnombre ¸i ne atingos la komencajn esperojn pro la for-
timiga efiko de sarso k.a. plagoj, kiuj lastatempe bremsas
turismon. Ili espereble ne plu ̧ enos la ali¸adon al la venont-
jara UK en Vilno, kie LKK rikoltas unu sukceson post alia çe
oficialaj instancoj kaj amaskomunikiloj. La Estraro ankaΩ
formale definitivigis la decidon pri Florenco kiel kongresurbo
en 2006.

Osmo Buller

La Estraro kun gastoj dum tagman¸a paΩzo
en ¸ardeno de finna pre¸ejo en Roterdamo.
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Internaciaj
organiza√oj
por amikeco
kaj servado
Komence de la pasinta jarcento krei¸is pluraj internaciaj organiza√oj por amikeco kaj servado.
Jen mallonga resumo pri la plej gravaj, kronologie laΩ ilia fondi¸o. Kiel vi vidos, ili estas
usondevenaj, sed i¸is mondskalaj NROj. Ilia komuna trajto estas ke ̧ enerale la membroj, çu viroj
aΩ virinoj, ekzercas liberalan profesion aΩ agas kiel superaj kadroj. Ili kutime kunvenas unu
fojon çiusemajne aΩ çiun duan semajnon, kaj la kunvenojn karakterizas vere amika etoso. Alia
komuna trajto estas ke tiuj organiza√oj kaj iliaj membroj celas sindediçe servi al la ̧ enerala bono
kaj helpi unuopulojn aΩ kunapartenantajn persongrupojn sur loka, nacia aΩ internacia niveloj.

Rotario, Rotary International (R.I.),
  estis fondita de Paul Harris
   en 1905 en Chicago, Illinois. ¯ia

çefsidejo situas en Evanston, antaΩurbo de
Çikago. Rotario nombras pli ol 1 200 000
membrojn en ç. 31 000 kluboj en 166 landoj
kaj teritorioj. La Rotaria Fonda√o malavare

subtenas çiuspecajn programojn edukajn, humanecajn kaj
publiksanajn. ¯ia plej ambicia programo estas PolioPlus, al
kiu Rotario jam dediçis 500 milionojn da dolaroj kaj per kiu
Rotario kaj centmiloj da volontuloj – kunlabore kun la Monda
Organiza√o por Sano en ¯enevo – klopodas mondskale
ekstermi la poliomjeliton antaΩ la jaro 2005.

Kiwanis International estis fondita en
 1915 en Detroit, Michigan. ¯ia
  nomo originas el malnova indiana

vorto. La çefsidejo trovi¸as en Indianapolis,
Indiana. La organiza√o havas pli ol 300 000
membrojn en 8 000 kluboj kaj devas provizi

servojn en sociaj kaj kulturaj aferoj.

Lions Internatonal (laΩdire laΩ la
   komencaj literoj latine Liberant
   iter omnium nobilibus sacrificiis aΩ

angle Libertz, intelligence, our nations’
safeguart) estas laΩnombre la plej granda
porserva organiza√o en la mondo kun 1
450 000 membroj en pli ol 44 000 kluboj

en 188 landoj. La organiza√on fondis Melvin Jones en 1917
en Çikago, kie ankoraΩ situas ¸ia çefsidejo. ¯iaj komencaj
helpagadoj favoris la usonajn soldatojn en EΩropo dum la
Unua Mondmilito. Inter la multaj porsociaj iniciatoj de Lions
elstaras nun la lukto kontraΩ la blindeco kaj la helpo al
senviduloj, i.a. per la “invento” de la blanka bastono, la havigo
de gvidhundoj al blinduloj, la kreo de parolaj bibliotekoj k.s.
Lions ankaΩ partoprenas en la lukto kontraΩ muskolaj
malsanoj.

Zonta estas virina movado fondita en
          1919 en Buffalo, Novjorkio. Principe ¸i
            laboras por plibonigi la statuson
politikan, juran kaj profesian de la virino.
HodiaΩ Zonta nombras ç. 37 000 membrojn
en 70 landoj. ¯ia çefsidejo estas Çikago.

Soroptimist estas virina organiza√o,
 fondita en Oakland, Kalifornio,
   en 1921. AnkaΩ tiu movado luktas

por plibonigi la staton de virinoj kaj por
antaΩenigi pacon kaj internacian inter-
kompreni¸on. ¯i kunlaboras kun la Virina
Komisiono de UN en ¯enevo kaj havas ç.

100 000 membrojn en 3 400 kluboj en 112 landoj. ¯ia
çefsidejo situas en Philadelphia, Pennsylvania.

Konklude oni povas konstati ke tra la menciitaj organiza√oj
– kaj kelkaj aliaj, malpli konataj – proksimume 3 milionoj da
homoj, viroj kaj virinoj, estas membroj de internacia reto de
kluboj kiuj praktikas amikecon kaj la volon servi al la aliulo.

Precipe pri Rotario

La 31 000 kluboj tra la mondo konsistigas la konstru-
brikojn de Rotario. La amplekso de la kluboj varias inter
malgrandaj kluboj kun du dekoj kaj tre grandaj kluboj

kun 200–300 membroj. Distinga trajto estas ke principe çiu
klubo havas nur unu aΩ du reprezentantojn de çiu profesio
aΩ subprofesio por ke neniu profesio estu superreprezentata.
La membroj kutime kunvenas, diskutas kaj planas agadojn
çirkaΩ man¸otablo(j), çu dum tagman¸o, çu vesperman¸o.
Kelkaj kluboj kunvenas eç dum komuna matenman¸o.

Alia trajto estas ke çiujare, la 1-an de julio, çiuj
respondeculoj de Rotario, t.e. prezidantoj, estraranoj aΩ
komitatanoj, çu internaciaj, regionaj aΩ lokaj, devas esti
anstataΩigitaj per novaj skipoj, kiuj transprenas la gvidadon
de la organiza√o dum la sekvanta jaro (Rotario = rotacio!).
Lions International praktikas samspecan rotacion çiun 1-
an de julio.

Oni ne povas membri¸i rekte al Rotario. Necesas ke
ekzistanta membro rekomendu onin kiel estontan membron
kaj ke la klubo aprobu. La kotiza strukturo de rotaria
membreco estas tia, ke la membroj en pli riçaj landoj
subvencias tiujn en malpli riçaj. Ekz-e mi membras en klubo
en sudfranca urbeto kaj pagas 800 eΩrojn jare, sed tiu sumo
inkluzivas la kluban kotizon, kontribuon por lokaj helpagadoj,
“imposton” al R.I., kontribuon al la bonfara Rotaria Fonda√o
kaj fine la man¸ojn kaj trinka√ojn dum la kunvenoj tra la
tuta jaro.

Çiujare R.I. organizas mondkongreson, çiam en alia
grandurbo. Kutime çeestas 15 – 20 mil partoprenantoj, en
esceptaj okazoj preskaΩ 40 000.

Rotario havas junularan sekcion, Rotaract, por gejunuloj
inter 18 kaj 30 jaroj; ekzistas ç. 7 500 kluboj kun 173 000
rotaraktanoj en 120 landoj.

Rotario kaj Esperanto

Rotaria Amikaro de Esperantistoj (RADE) estas la plej
a¸a de çiuj amikaroj (fakgrupoj) rekonitaj de R.I. ¯i
havas sesdekon da membroj en çiuj kontinentoj kaj

eldonas bultenon RADE-Informilo. Nia amikaro klopodas
informi rotarianojn pri la internacia lingvo kaj la Esperanto-
movado per korespondado, prelegoj kaj artikoloj en naciaj
rotariaj revuoj. La membroj rekonti¸as mar¸ene de
esperantistaj aΩ rotariaj kongresoj. Dum la lastaj tri rotariaj
mondkongresoj RADE aran¸is bone vizitatajn ekspoziciajn
standojn.

Dum la Universalaj Kongresoj de Esperanto RADE-membroj
vizitas rotariajn klubojn en la kongresa urbo kaj informas
pri nia amikaro kaj pri la UK.

Jen propono al niaj kongresaj organizantoj: Kial vi ne
sisteme invitas respondeculojn de tiuj kaj similaj organiza√oj
al niaj UK-oj, ekz-e al la solena malfermo aΩ al interesaj
diskut-forumoj? Nia Esperanto-movado vivas tro izole kaj
tial restas nekonata!

La miloj kaj miloj da rotariaj kaj aliaj kluboj en la mondo
konsistigas vastan kampon por informado, kvankam oni
devas çiam memori ke en tiuj uson-devenaj organiza√oj la
uson-angla lingvo estas – neoficiale! – la oficiala aΩ almenaΩ
la çefa laborlingvo. LaΩ mia sperto tiaj kluboj ofte serças
novajn temojn kaj prelegantojn por siaj kunvenoj. Se vi bone
regas la internacian lingvon kaj scias prezenti nian movadon
kiel modernan movadon, ne nur poresperantan, sed ankaΩ
peresperantan – kulturan kaj socian – tiam vi eble povus
proponi  vin al la klubo(j) en via çirkaΩa√o. Sed nepre, nepre
ne iru por konvinki la membrojn pri “la grandioza beleco de
nia amata lingvo kaj kara idealo”: Preferindas ke junaj
esperantistoj parolu al rotaraktaj kluboj; mi ofte pensas ke
Esperanto pli facile allogas junulojn, çar pli a¸aj rotarianoj
ja jam komforti¸is en establitaj kutimoj kaj pro profesiaj devoj
ne ßatas novajn “eksperimentojn”.*)

Fine mi demadas min, çu vere ne ekzistas almenaΩ kelkaj
Esperanto-parolantoj inter la centmiloj kaj centmiloj da
membroj de la supre menciitaj organiza√oj. Estas absolute
necese ke ili anoncu sin.         Eskil Svane

Prezidanto de RADE
*)AntaΩ kelkaj jaroj mi proponis al la tre viglaj, seriozaj kaj junecaj
Esperanto-kluboj en du francaj urboj ke ili invitu lokajn
rotaraktanojn al ekz-e siaj festoj aΩ artaj kaj kulturaj aran¸oj. La
du kluboj eç ne degnis respondi al mi.

Solvo de lingva problemo?
Plejofte ni esperantistoj emas instrui nian lingvon al
homoj, kiuj entute ne bezonas komuniki kun
eksterlandanoj, ne komprenas pri kio entute temas aΩ
simple ne havas intereson pri internaciaj rilatoj. Pro tio
estas oportune, ke ni direktu nian inform-agadon al
individuoj aΩ grupoj da individuoj, kiuj fakte havas
rektajn lingvojn problemojn, kiel profesiuloj, kiuj rilatas
internacie kaj spertas praktike la lingvajn barojn.

Inter centoj da tiuj organiza√oj, ni havis la eblon kaj
ßancon elekti grupon, kiu aperis en 1905, paralele al nia
Esperanto-movado, kaj same kiel ni, evoluis en la daΩro

de la lastaj cent jaroj kun interrompoj pro la militoj aΩ pro
politikaj malpermesoj. Temas pri unu el la plej grandaj servo-
institucioj: Rotary International. Kvankam ¸i naski¸is en
Usono, ̧ i pleje evoluis en Britio, AΩstralio kaj Kanado. Tamen

Esperantistoj dum monda konferenco de Rotario en Osaka kun
45 000 partoprenantoj.                Fotoj: Hu¸imoto Ricko
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Giuseppe (maldekstre) kaj Ursula (dekstre)
Grattapaglia kun japanaj gekolegoj.

Ursula Grattapaglia dum la
monda rotaria kongreso.

Giuseppe Grattapaglia antaΩ
multlingva afißo pri Esperanto.



TEJO: Çu denove amiko de UEA?
Bertrand Hugon estas la francdevena prezidanto de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) ekde 2003.
Profesie li instruas matematikon en Dunkirko. Esperantisto ekde 1999, li estis prezidanto de la franca landa
sekcio de TEJO de 2001 ¸is 2003. Marko Naoki Lins diskutis kun li pri la grandaj defioj, kiujn alfrontas TEJO.
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ekde la dudekaj jaroj ¸i jam sentis la lingvan problemon kaj
aldonis al la oficiala uzo de la angla la francan kaj hispanan,
kaj en la daΩro de la jaroj pliajn kiel la portugalan, japanan,
korean, germanan, svedan kaj italan. Krome kelkaj lar¸vidaj
mondaj prezidantoj el Britio kaj Francio
fondis en 1928 fakgrupon de rotarianoj,
kiuj uzis Esperanton en siaj internaciaj
rilatoj.

HodiaΩ ekzistas 70 fakgrupoj pri la plej
diversaj temoj, sed restas la rekonata
fakto, ke RADE (Rotaria Amikaro de
Esperanto) festis pasintjare sian 75-jaran
jubileon kiel la historie unua fakgrupo
de R.I.! AntaΩvide al tio, la nunaj
rotarianoj-esperantistoj decidis antaΩ du
jaroj ellabori rezoluci-proponon al la
Monda Konsilio de Rotario, kiu decidas
pri novaj aspektoj de la organiza√oj per
la voçdonado de 530 distriktaj repre-
zentantoj.

La strategio ne estis peti adopton de Esperanto kiel deka
oficiala lingvo, sed voçdonigi proponon, kiu konsciigu la
1 200 000 rotarianojn en 32 000 kluboj en 166 landoj pri ilia

lingvo-problemo kaj ties racia solvo per la vasta uzo de
Esperanto inter la kluboj, kiuj inter siaj celoj deklaras agadi
por pli paca, solidareca kaj pli justa mondo!

Por alveni al la nun atingita stadio de nia rezolucipropono,
la RADE-membroj devis vastaskale
klopodi per prelegoj kaj intervenoj por
akiri la skriban apogon de kluboj kaj
distriktoj en Brazilo. Sekve, la internacia
komisiono de Rotary International
konsideris la laΩstatutan tekston de nia
propono kaj protokolis ̧ in en la tagordo
de la Konsilio sub la numero 04-265,
preta por debato kaj voçdono en junio.

Notinda estas la fakto, ke antaΩ ol
voçdoni pri Esperanto, la delegitoj devos
okupi¸i pri la enkonduko aΩ ne de du
grandegaj naciaj lingvoj en R.I., nome la
hinda kaj mandarina. Evidente kun
signifaj financaj sekvoj, çar çiu plia

tradukisto en R.I. kostus jare 40 000 USD. KontraΩe, nia
propono estis zorge redaktita por eviti kostojn al la internacia
organiza√o. Pro tio ni estas optimismaj.

Giuseppe kaj Ursula Grattapaglia

Bona Espero en brazila ¸angalo
La laborplano de UEA rekomendas informadon, instruadon kaj aplikadon. En la bieno-lernejo Bona Espero,

kie vivas çirkaΩ 40 personoj, el kiuj 30 infanoj, la tri rekomendoj funkcias daΩre kaj paralele pro unika
situacio, kreita de la fondintoj antaΩ 47 jaroj: Esperanto-parolantoj faru volontule socian laboron en la Tria

Mondo favore al infanoj en riska situacio.

L a çefa celo ne estas instrui Esperanton al mal-
favorataj analfabetoj, sed protekti kaj nutri,
alfabetigi kaj eduki ilin.Tiuj volontuloj el diversaj

nacioj, kiuj alprenas la defion certe ne facilan, uzas
inter si la internacian lingvon Esperanto. Kaj tiu fakto
per si mem estas daΩra inform-agado, interesa al
√urnalistoj pro sia unikeco.

La infanoj do ricevas nature internacian edukadon,
kunvivante kun homoj el diversaj kulturoj. Sekve la
çiutaga aplikado de la lingvo per si mem kreas la
daΩran informadon. Kaj la instruado? – PreskaΩ per
simbiozo, kiel en normala familio, la infanoj lernas
Esperanton. Kiam ili kapablas legi, ili ricevas sisteman
instruadon de la lingvo pere de la vizitantaj voluntuloj
(kiel sur la foto). ¯enerale junaj voluntuloj kunlaboras
dum tri ¸is ses monatoj kaj venas plejparte el EΩropo.

Nuntempe Aneta Ubik el Germanio instruas
la sekretojn de la çapelitaj literoj, antaΩe estis
Marit Bohr kaj la franca Magali, la argentinano
Alejandre kaj la franco Patrick, Katarina el
Slovakio, Vitaly el Murmansk, Fernando el
Urugvajo, Tobias kaj Gabriella, Krystoph kaj
Agnieszka, Riccardo el Italio kaj Giovanna –
preskaΩ senfina listo en la lastaj dudek jaroj
de spontaneaj deziroj helpi.

Esperanto-parolantoj en Bona Espero do ne
nur sidas en bibliotekoj kun plenaj stomakoj,
defendante lingvajn rajtojn, sed ja emas
solidarece enga¸i¸i ankaΩ en la lukto por la
baza pretervivado sen la perfortoj de la
malsato kaj de la forlaso, çefe inter la infanoj
de la mondo.

Ursula Grattapaglia

La infanoj en Bona Espero estas multkoloraj,
çar miksa√o de indi¸enoj, nigruloj kaj blankuloj

– sen rasa diskriminacio. La instruistino estas
Aneta Ubik, germana volontulino dum ses monatoj.

Kiuj estas viaj prioritatoj dum via mandatperiodo en la estraro
de TEJO?

Tre koncize: Harmonio en la laboro de la estraro, pli da dialogo
kun la membroj, starigo de kohera kaj realisma agadplano por
la tuta asocio.

Pri kiuj atingoj vi jam povas rakonti?
Mi ¸ojas pri la ¸enerale bona funkciado de la TEJO-estraro

kaj pri la pliboni¸intaj rilatoj
kun UEA. Konkretan ateston pri
tio çi ni povas vidi en la fakto,
ke de kelkaj semajnoj UEA
pagas la poßmonon de nia
volontulo en la Centra Oficejo.

Kiuj estas la problemoj de TEJO
çi-momente?

La aktivuloj plendetas, ke la
estraro ne sufiçe komunikas
kun la membroj kaj landaj
sekcioj. Tion çi ni klopodas solvi
plioftigante la aperon de nia
organo TEJO-tutmonde (TT), kiu
i¸os kvarpa¸a informletero
sendata kune kun Kontakto. Pri
TT mi povas aldoni, ke ßan¸i¸as la redaktoro: pro manko de
tempo Rick Newsum post ok jaroj da entuziasma redaktado
transdonas la torçon al Joel Amis, nia nuna volontulo.

Apud manko de interna informado alia nia problemo estas
la falo de la membronombro. LaΩ mia sperto la simpla sendado
de regulaj memorigleteroj por instigi remembri¸i efikas por
kontraΩbatali la malkreskadan tendencon. Sed longperspektive
nenio anstataΩas komunan vizion pri la mallongtemplimaj celoj
kaj strategion por atingi ilin.

Vi parolas pri vizio, strategio kaj pri kohera agadplano. Sed
por paroli konkrete: Kiuj estas viaj prioritatoj?

Nia unua prioritato estas daΩra aktivula trejnado. Du aliaj
estas informado kaj sekurigo de kernaj funkcioj. Kaj por la
estonteco ni planas enga¸i interesitojn en sociutilajn agadojn.

La aspekto de tutmondeco de TEJO: kiom grava ¸i estas por vi?
¯i estas tre grava, çar ni reklamas lingvon kiu apartenas al neniu

lando kaj popolo. Kion TEJO konkrete povas fari estas doni helpon
al la partoj de la mondo kiuj plej bezonas ¸in en la Esperanto-

agado. Mi çefe celas Afrikon, kie
ekzistas entuziasmaj aktivuloj,
sed al kiuj la monaj rimedoj por
komuniki per interreto regule
mankas. TEJO verßajne helpos
solvi tiun problemon.

AntaΩ unu jaro la rilato inter
TEJO kaj UEA estis tre kriza. Vi
nun parolas pri pliboni¸intaj
rilatoj. Çu temoj kiel sen-
dependi¸o de TEJO aΩ trans-
loki¸o al Bruselo estas mal-
aktualaj?

Sendependi¸o estas mal-
aktuala, sed por propra jura
personeco ni serioze laboras,

çar çefa monfonto por financi la projektojn de TEJO estas eksteraj
fonda√oj, kiuj kutime postulas kunlabori kun jure memstaraj
organizoj. LaΩ mi estas dan¸ere daΩrigi la mensogadon al niaj
monsubtenantoj. Pri translokigo de la oficejo al Bruselo: mi
opinias ke en la perspektivo de tutmondi¸o tio ne estas
prioritata, çar laΩ siaj respektivaj publikaj bildoj Bruselo estas
eΩropa burokratejo kaj Roterdamo estas haveno tutmondeca.

Kiun avanta¸on alportas TEJO al UEA?
Unuavice por plijunigi la movadon, sed TEJO ankaΩ povus esti

montrofenestro de UEA çe amaskomunikiloj, kondiçe ke ni organizu
ion kongruan kun iu temego regule reaperanta çe la amasmedioj.

Kion TEJO povas lerni de UEA?
Mi dirus eble la spertojn kaj – ni povas esperi – la sa¸econ.

Çu la koncepto subvenciigi Esperanto-eventojn per ekstermovada
mono estas grava?

En la senco ke ¸is nun TEJO ne havas sufiçe da patronoj, tio
estas deviga, se ni volas plufinanci tiajn aran¸ojn, kiuj unuflanke
tre plaças al la partoprenantoj kaj aliflanke helpas nin por organizi
la junularan movadon.

Kiuj estos la çefaj okaza√oj de TEJO dum 2004?
Krom la du martaj trejnseminarioj okazos la tria oktobre en

Strasburgo. Sed kiel çiujare nia çefa okaza√o estos la Internacia
Junulara Kongreso. ̄ in akceptos la rusa urbo Kovrov. La temo June
kaj kune estos bona motivo por instigi la partoprenantojn
interßan¸i siajn ideojn pri la dezirata rolo de TEJO en la socio. AnkaΩ

menciindas la tendumara internacia lingvokurso ¸uste antaΩ la
IJK. Bona eblo eç por komencantoj eklerni Esperanton kaj poste
¸ui la kongreson. Sed ur¸as ali¸i por tiuj, kiuj bezonas vizon.

Sur kiu vojo vi vidas TEJO-n?
Kvankam TEJO liveras bonajn servojn al la komunumo, nome la

eldona√ojn Kontakto kaj Pasporta Servo, verßajne ̧ i evoluos al reto
de aktivuloj, kiuj provos servi al la socio. Ekzemple mia nuna ideo
estus internacie kunlaborigi per Esperanto studentajn klubojn, kiuj
laboras en la kampo de kontraΩrasismo, çar tio estas sufiçe utila
en la okuloj de la publika opinio, konsidere ke en multaj landoj la
ekstremdekstraj partioj daΩre kreskadas. Sed çiuokaze laΩ mi indas
ekspluati la fakton, ke du monatojn post la IJK rekomenci¸os la
universitata jaro, kaj tiam oportunos serçi partnerecojn çe
studentaj organiza√oj.

(Pliaj informoj pri TEJO: www.tejo.org, www.tejo.org/ijk)

   Bertrand Hugon (maldekstre)
     en interparolo kun TEJO-aktivuloj
dum brusela trejnkurso (foto: la aΩtoro)
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Esperanto-instruado tra la mondo
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, ali¸inta faka asocio de UEA, celas akceli la

instruadon de Esperanto, trejni instruistojn, okazigi ekzamenojn, eldoni modernajn
lernilojn, proksimigi kaj kunordigi E-klasojn, specife per la projekto de ILEI/UEA “Inter-

kulturo”. Pri sia laboro raportas kelkaj ¸iaj landaj sekcioj. (DaΩrigo al la maja revuo.)

Kroatio

Kroatan nacian kon-
kurson pri scio de

Esperanto por lernantoj el
elementaj lernejoj parto-
prenis 24 lernantoj el 7
elementaj lernejoj. Ses
lernejoj oficiale sendis kaj
finance subtenis siajn
lernantojn. La aran¸on,
okazintan 23-25 maj 2003
en la marborda urbeto
Kostrena, organizis en sia
skolta ripozejo Esperanto-
Domo de la E-Societo en
Rijeka kaj Kroata E-Ligo.
Krom la konkurso Kroata
ILEI-sekcio organizis komence de septembro en Esperanto-
Domo unusemajnan renkonti¸on de gejunuloj “MezeΩropo
estas mia hejmo”, kiun partoprenis gejunuloj el Hungario,
Francio kaj Kroatio. En Kroatio nun okazas 15 E-kursoj en
lernejoj kaj kluboj.       Emil Hrvatin

Rumanio

En 2003 Mihai Trifoi estis elektita kiel ILEI-sekci-
 estro. La ILEI-konferencon en Örestrand partoprenis tri

membroj el Rumanio.Tra la lando okazis diversaj E-kursoj.
La nova sekciestro planas altigi la nombron de la kotizantaj
membroj, reorganizi la sekcion kaj plani la agadon por la
periodo 2004-2007. Jarfine jam estis preta kaj parte
diskonigita la projekto pri la agadplano de la Rumana ILEI-
sekcio por tiu periodo. Dum la Balkana Esperanto-Simpozio
(01-04/05/2003, Timis,oara), okazis ILEI-kunveno. Radojica
Petrović prelegis pri Interkulturo kaj konigis al la
partoprenantoj la celojn de la edukprojekto Interkulturo 2.
Mihai Trifoi, instruisto en Bixad, prelegis pri La lernejo de
Bixad en la projekto Interkulturo.

Svislando

PreskaΩ çiumonate okazas studsabatoj en la Centro de
Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia (CDELI),

en la urba biblioteko de La Chaux-de-Fonds. La parto-
prenantoj, meze 20, estas dividitaj en 3 grupoj. La
komencantoj akiras la bazajn konojn kun Stefano Keller, la
mezuloj lerti¸as en la konversacio kun Monika Molnar, E-
instruisto en privata lernejo de La Chaux-de-Fonds, kaj la
supera grupo studas diversajn temojn de la esperantista
kulturo sub la gvidado de Claude Gacond.

Novembre la lastaj komencis konsideri la vivon, la pensojn
kaj la verkaron de L.L. Zamenhof pere de lia letero al Alfred
Michaux. Tiu letero estis prezentita en du versioj, la originala
kaj la aktualigita, fare de Claude Piron. La komparo inter la
du versioj ebligis kompreni la stilon de Zamenhof, tiun de la

komenco, forte arkaiki¸-
intan. La enhavo de la
letero pli precize kom-
prenigis la ideojn de la
kreinto de nia lingvo. La
partoprenantoj havis la
taskon ekzameni pli pro-
funde la tekston hejme, por
kapabli ¸in komenti dum
posta studsabato.

Januare la mezuloj aliris
la superan grupon kaj
tradukis franclingvan
tekston de Charles-Albert
Cingria, romanda verkisto,
kiu en en 1906 dum la dua
Universala Kongreso en
¯enevo provokis la espe-

rantistojn komparante ilian ligvon kun senplumigita cigno.
Tiun saman semajnfinon la komencantoj vigligis la etoson
kaj prezentis amuzan teatra√on.

Nicole Margot

Togolando

T IETo, la instrufako de UTE, organizas kursojn
 kaj helpis en la organizado de la 11-a TEK: akcepto kaj

kvizo estas apartaj programeroj de la instituto dum la
kongreso. En 2003 okazis korespondaj kaj surlokaj kursoj
kun ekzamenoj. Porkomencantaj kursoj okazis en kluboj de
la lando per la Zagreba Metodo. De la 18-a ¸is la 22-a de
aΩgusto  speciala sesio de surloka kurso okazis en Lomé kaj
Glidji. La korespondan kurson laΩ tiu de Ferez sekvis 15
lernantoj. Kursoj por progresantoj okazis de la 18-a ¸is la
22-a de aΩgusto 2003 en Lomé kaj Glidji. Ekzameno A okazis
en Lomé, Glidji kaj dum la 11-a TEK en Aneho. La 22-an de
aΩgusto 3 kandidatoj el 8 sukcesis çe la ekzameno en Lomé,
2 el 5 en Glidji. Ekzamenoj B kaj C: ili estas la elementa kaj
meza niveloj de ILEI/UEA. La unua  okazis la 22-an de aΩgusto
2003 por togolandanoj. La dua okazis en la 11-a TEK kun tri
partoprenantoj. La meza ekzameno okazis en la 11-a TEK.

Ukrainio

L a 3-an de oktobro 2000 estis fondita Ukraina
 Ligo de E-Instruantoj, kiu ekde la jaro 2003 estas sekcio

de ILEI. La sekcio laboris laΩ la Strategia Laborplano de UEA,
ILEI kaj TEJO Al lingva demokratio por la jaroj 2001-2010.
Estis eldonita programo de Esperanto kiel elektebla kurso
por mezlernejoj kaj gimnazioj, rekomendita por uzado de la
Ministerio pri Klerigado kaj Scienco de Ukrainio (¸in aΩtoris
Nina Daniljuk). Okazis seminarioj pri Cseh-metodo sub la
gvidado de Ewa Bondar (niveloj A kaj B) kaj ekzamenoj  de
ILEI (komenca kaj meza niveloj). Dum la jaro 2003 estis
proponita al la Ministerio pri Klerigado kaj Scienco projekto
pri instruado de Esperanto al specialaj lernejoj, gimnazioj,

liceoj kaj ricevita rekomendo prilabori la programon de
Volodimir Hordijenko. Estis preparitaj du programaj variantoj
de Esperanto por lernejoj, gimnazioj kaj liceoj. Maje de 2003,
kadre de la aran¸o Aroma Jalto, okazis kunsido de la Instru-
Metodika Fako, kie oni priparolis gravajn demandojn de la
agado, ekzamenado, profesii¸o k.a. Tiam okazis A, B kaj C-
Seminarioj pri Cseh-metodo sub la gvidado de Ewa Bondar
kaj Atilio Orellana Rojas. Diplomi¸is kiel Cseh-instruistoj
Tatjana Auderskaja, Nina Daniljuk, Konstantin Demjanenko,
Volodimir Hordijenko, Pawel Moajev kaj Svetlana Pogorelaja.
Dum Aroma Jalto funkciis kursoj por komencantoj kaj

Esperanto en amaskomunikiloj
La plej elstara gazetara mencio de Esperanto dum majo certe estis
tre longa artikolo La lingva instinkto de Ciaran Carson en la renoma
brita taggazeto The Guardian pri revo, kiu ligis lian patron, poßtiston

en la nordirlanda urbo Belfast, al pola doktoro, nome Zamenhof.

La aΩtoro priskribas en sia artikolo
per tre sentemaj vortoj sian
patron, kiu dum jardekoj estis

fervora simpla esperantisto, kaj
Esperanton. La patro, same verva irlanda
naciisto, instruis en sia libertempo la
irlandan lingvon kaj malpermesis hejme
uzadon de la angla. Esperanto çiam estis
kontaktilo por la patro al la fora mondo.
Kiam la filo plenkreskis, li kverelis kun la
patro pri Esperanto, dirante ke ¸i ne
taΩgus por verki poemojn. Esperanto
ßajnis milda kaj plasta, sen ajna historio
malantaΩ la signifoj. Sed Carson
intertempe ßan¸is sian opinion: Retro-
spektive ßajnas al mi, ke mia kompreno
de Esperanto estis iel unudimensia.

Lingvopolitiko estis ofta temo dum
majo en la gazetaro pro la plilar¸igo de
EΩropa Unio. Nun ¸i nombras 20
oficialajn lingvojn. Pluraj artikoloj, kiuj
raportis pri la lingva re¸imo de EU,
menciis Esperanton, çu kiel utopia√on,
çu kiel diskutindan elementon.

Pri Uzi la slovakan lingvon en la slovak-
anglalingva gazeto The Slovak Spectator
skribas Dafydd ap Fergus. Li demandas
sin çu la malgrandaj etnaj lingvoj havas
ßancon kontraΩ la hegemonio de la
angla lingvo kaj rimarkigas, ke eble estu
neΩtrala ne-etna lingvo kiel Novlatino,
Esperanto, aΩ iu alia nova lingvo. La
artikolo kaΩzis serion da legantleteroj,
pluraj ankaΩ de esperantistoj, kiuj aktive
kundiskutis pri la graveco de lingva
egaleco. Efektive tiu artikolo temis pri la
pozicio de la slovaka, kaj ne de Esperanto.
Tamen pluraj homoj mem menciis la
eblecojn de Esperanto kaj mi ankaΩ
intervjuis plurajn esperantistojn‚
komentas Dafydd ap Fergus. Eble taΩga
maniero mallaΩte enßovi Esperanton en
la aktualan diskuton pri lingvoj.

Pluraj mencioj çirkaΩ la temo
Esperanto aperis en la litova kaj franca

gazetaro. La lasta raportis pri la
Esperanto-manifesto, okazinta la 9-an
de majo en Strasburgo. Tiu evento,
nomita EΩropa Bunto, celis atentigi la
publikon pri la neceso de lingva
diverseco en EΩropo. ¯in partoprenis

400 manifestaciantoj el deko da ßtatoj.
La menciitaj artikoloj kaj pliaj estas
troveblaj çe: www.lingvo.org/gazetaro
(pasvorto: saluton).

BedaΩrinde ni ne sukcesas – malgraΩ
interreto – trovi çiujn Esperanto-
menciojn. Precipe la ekstereΩropa kaj
nordamerika gazetaro estas sub-
reprezentata. Se vi legas pri Esperanto
en la gazetaro, bonvolu sciigi al ni. Ni
sciigos al la aliaj!

Marko Naoki Lins
Brusela Komunikadcentro,

marko.lins@lingvo.org

Oratora konkurso de UEA
En la 89-a Universala Kongreso de Esperanto en Pekino
denove okazos Oratora Konkurso por la junularo. La
precizaj dato kaj loko estos anoncitaj en la Kongresa Libro.

Temoj
(a) Lingva egaleco en internaciaj rilatoj

(b) Libera senpaga kopiado de muziko:
     Kion fari?

(c) Kial lerni Esperanton?

Partoprenantoj
Rajtas partopreni gejunuloj ̧ is 28-

jaraj, kiuj ali¸is al la kongreso. La
partopreno en la konkurso estas
senpaga, sed çiu kandidato devas,
minimume unu tagon antaΩ la
konkurso, sin skribe anonci al la LKK
aΩ al la estrarano pri kulturo,
Humphrey Tonkin.

Okazigo
La Konkurso okazos publike, sub

prezido de la prezidanto de la
Komisiono kaj en la çeesto de la du
pliaj membroj de la ju¸komisiono.  ̄ i
okazos en la Internacia Lingvo. La
kandidatoj devas paroli pri unu el la

temoj libere, sen anticipe skribita
teksto, sed ili povas uzi memorigajn
notojn. Çiu kandidato rajtas paroli
dum proksimume 10 minutoj, sed la
Komisiono povas, depende de la
nombro de kandidatoj, longigi aΩ
mallongigi tiun limtempon.  La
prezidanto de la Komisiono anoncas,
antaΩ la komenci¸o de la konkurso,
la decidon de la Komisiono rilate la
daΩron de çiu parolado.

La Komisiono ju¸os la paroladojn
el vidpunktoj enhava, lingva, stila kaj
laΩ la ¸enerala sinteno de la
kandidato kiel oratoro. La konkurso
okazos la kongresan mardon, de la
10-a ¸is la 11-a horo.  La nomo de la
salono aperos en la kongresa libro.

Premioj
La premioj estas tre valoraj libroj.

La gajnintoj ricevos ankaΩ diplomojn
kaj iliaj nomoj estos proklamitaj dum
unu el la kongresaj kunsidoj kaj
publikigitaj en la oficiala organo de
UEA.

progresantoj. Okazis ekzamenoj por novicoj, kiun sukcese
plenumis 6 personoj. Estas preparita la programo de speciala
kurso de Esperanto sub la aspekto de interlingvistiko kaj
lingvokulturologio por studentoj-filologoj de la Volinia
universitato, rekomendita de la Scienca konsilio, kiun eblas
uzi en aliaj altlernejoj. Tiun gvidas la sekciestro. La sekcio
estis reprezentita dum la ILEI-Konferenco en Örestrand pere
de Volodimir Hordijenko kaj Nina Daniljuk. La sekciestro
partoprenis seminarion pri Interkulturo, kiu okazis kadre de
la ILEI-konferenco en Svedio. La studentoj kaj gimnazianoj
el la urbo Lucjk ali¸is al la projekto Interkulturo.

Gejunuloj en Esperanto-Domo dum junulara
renkonti¸o MezeΩropo estas mia hejmo
en Kostrena, Kroatio
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02-08: REJo-3 – Renkonti¸o

de E-Junularo en Kievo (“Al
IJK tra REJo-3”), Ukrainio.
Temo: Esperanto – kultur-
peranto. � Mikaelo Lineckij,
p.k.91, 04201 Kiev-201, Ukrainio. � (044) 432
07 43, � lineckij@ ukrpost.net; rejo@uafree.net;
http://www.espero. kiev.ua/events_rejo-3_es.html

03: Memorfesto de Seula Esperanto-
Kulturcentro, Koreio. � kaj gratulmesa¸oj:
�esperant@unitel.co.kr, http://www.esperanto.
co.kr/

03-10: la  57-a kongreso de IKUE (katolikoj)
en Litovia apudmara urbo Kretinga. � Litova
Esperanto-Asocio, p.k. 167, LT-44287 Kaunas,
Litovio. ����� +370-37-228616, � litova.ea@ mail.lt;
h t tp : / /www.esperanto . l t /board /zboard .
php?id=ikue

03-10: Somersta¸oj en Grezijono. �
Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-
49150 Baugé, Francio. � +33-(0)241891034, �����
+33-(0)241825522. �  grezijono.kastelo@free.fr;
http://grezijono. kastelo.free.fr

03-16: Busvoja¸o al 57-a IKUE-Kongreso en
Kretinga (Litovio) kaj 40-a BET (Baltaj Esperanto-
Tagoj) en Litovio. �  Internacia Klubo
„Esperantotur“, str. M.Skl-odowskiej-Curie 10, PL-
85-094 Bydgoszcz, Pollando. � /�����  +48-52-
3461151. �turismo@bydg.pdi.net.

05-09: Kursosemajno çe Popola Instituto de
Valamo, Heinävesi, orienta Finnlando. �
Esperanto-Asocio de Finnlando (EAF), Tiina
Oittinen, sekretario de EAF, Puutarhakatu 26 A
11, SF-20100 Turku, Finnlando. � +358-(0)2-
2305319, � eafsekretario@esperanto.fi

05-10: ILK - OkSEJT-44, antaΩkongresa
instrutendaro en Rusio. � oksejt@inbox.ru, aΩ
Aleksandr Blinov, � delfeno@chtts.ru.

05-10: Naturamika Semajno en Grindelvaldo
(Berna Kantono) kun Francisko Degoul. �
Kultura Centro Esperantista, C.P. 311, Postiers
27, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. � /
�����+41-32-9267407. � kce.esperanto@bluewin.ch

05-23: NASK 2004 (Nord-Amerika Esperanto-

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 novembra numero.

Kursaro) en interkultura altlernejo The School for
International Training (La Altlernejo por
Internacia Trejnado) en Brattleboro, nordorienta
Usono.  �Ellen M. Eddy, 11736 Scott Creek Drive
SW, Olympia WA 98512, USA. �(360) 754-4563,
� � � � � (360) 786-9175, � eddyellen@aol.com;  http:/
/www.sit.edu/esperanto/index. html

06-09: AntaΩkongreso de IJK en Sankt-
peterburg. �  LKK de IJK, Slavik Ivanov,
� slavik@babil. komputilo.org, http://www.
tejo.org/vikio/ijk_2004; http://www.tejo.org/rejm/
ijk/index.php.

07-11: Vivo kaj historio de pupoj kaj
vestokudrado kun Evelyne Boilaux kaj Hartmut
Fielmann en Bouresse, Francio. � Kvinpetalo,
Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR-86410
Bouresse, Francio. �/�����  +33-(0)549428074. �
kvinpetalo@club-internet.fr; http://hometown.
aol.com/yannickdum/kvinpetalo. html

08-11: Berlina Esperanto-Semajnfino. �
EsperantoLand e. V., Lu Wunsch-Rolshoven,
Wiclefstr. 9, DE-10551 Berlin, Germanio. � +49-
30-6855831. �  Lu@EsperantoLand.org; http://
www.esperantoland.org/eo

09 - 16: Ekologia evoluiga Esperanto-tendaro
„Ora Somero“ en Poltavo, Ukrainio. � � +38-
05322-23224 aΩ ����� +38-067-5320629. �
orasomero@yandex.ru

10: Çe≈a-Saksa Tago en Potuº č ky/Johann-
georgenstadt kun vizito de ar¸entminejo. �
Hannelore Büger, Am Fichtbusch 32, DE-08340
Schwarzenberg, Germanio. � Karbe Norbert,
Nokosaksio@tiscali.de

10: Festivalo pri fißista supo en Baja, Hungario,
�  bajai@eposta.hu, http://www.bereczki-
baja.sulinet.hu/esper/fishsup/

10-17: Somersta¸oj en Grezijono. �  Kastelo
Grezijono (v. 03 jul).

10-17: 60-a IJK, Internacia Junulara Kongreso
en ripozejo Berjozka apud Kovrov (regiono
Vladimir), Rusio. � LKK de IJK (v. 06 jul).

10-18:  40-aj jubileaj Baltiaj Esperanto-Tagoj
(BET-40) en urbeto Birshtonas, 40 km de KaΩno.
� Litova Esperanto-Asocio (v. 03 jul).

12-18: Biciklado: turisma kaj trankvila karavano
çe la fama kanalo de Nanto al Bresto en Bretonio,

Francio. �  Valerie �+33-(0)297408932. �
Esperanto Vannes, duverliejeanloup@ifrance.
com; http://bemi.free.fr/vikio/?NantoBresto2004

13-18: Plurnivela Internacia Kursaro, unua
semajno en La Chaux-de-Fonds. �  Kultura
Centro Esperantista (v. 05 jul).

16: Renkonti¸o de verkistoj de la Regiono Alp-
Adrio en vila¸o Hrašćina -Trgovišće, Kroatio. �
Spomenka ·timec, �esperanto@ zg.hinet.hr;
http://www.everk.org

16-20: Verda Kantofesto en Tukums. � Mãra
Timermane, Kr. Valdemãra 145/1-32, LV-1013
Rïgã, Latvio. � +371-9115413. �  mtimermane@
yahoo.com; http://www.aliaflanko.de/latvio/ondo/
index.html

17-21: 1-a Kongreso de Internacia Esperanto-
Turismo en Malbork, Pollando, �
augustocasquero@infonegocio.com;  http://
www.malbork.pl/en/index_en.php?k=3&p=1.

17-23: Internacia Esperanto-Konferenco de
OSIEK - Esperanta gazetaro, Pécs, Hungario. �
Orbis Pictus de Vißnja Branković, Via Parini 5, IT-
34 129 Trieste, Italio. �/�����  +39-040-767875, �
orbispictus@iol.it,  http://www.osiek.org.

17-24: Somersta¸oj kaj EΩropa Socia Forumo
en Grezijono.� Kastelo Grezijono (v. 03 apr).

17-25: NESTo – Naturista Esperantista Somera
Tendaro en Ni√nij Novgorod, Rusio. � Kozlov
Aleksej (Lo’). RU-603003 Ni√nij Novgorod, ul.
Dmitrija Pavlova, 6-104, Rusio. �+7-8312-
718666. �boogier2@mail.ru; http://www.tejo.org/
nesto.

18-20: Postkongreso de IJK en Çeboksari. �
LKK de IJK (v. 06 jul).

18-22: 39-a Brazila Kongreso de Esperanto
kaj 24-a Brazila E-ista Junulara Kongreso en
Maceió. Temo: Esperanto en Lernejo. � AAE, C.P.
396, BR-57020-970 Maceió/AL. � (02182) 324-
2979, � esperantomaceio@click21.com.br, aΩ:
neider@ofm.com.br; http://esperantomaceio.
tripod.com.br.

18-24: SEZAM-3 apud Volgograd, Rusio. �
Eduard Kolosov, �  edya@yandex.ru, http://
www.stelaro. by.ru/sezam/index_esp.html

18-30: Ora Somero, rekt-metoda kanta kaj aliaj
Esperanto-kursoj en 4 a¸-grupoj en kadro de
ekologia evoluiga E-tendaro por familioj kun
infanoj kaj junularo en Poltavo, Ukrainio. � �.
+38-05322-23224 aΩ �����+38-067-5320629. �
orasomero@yandex.ru.

20-24: Esperantaj gramatika√oj kiujn Zamenhof
ne solvis, kun tasketoj por la kursanoj en Bouresse,
kun Wim Jansen. � Kvinpetalo (v. 07 jul).

20-25: Plurnivela Internacia Kursaro, dua
semajno en La Chaux-de-Fonds. �  Kultura
Centro Esperantista (v. 05 jul).

23-29: Internacia Junulara Semajno (IJS) en
Hungario. � Hungara E-Junularo, p.k. 87, HU-
1675 Budapest, Hungario, � hej@eszperanto.hu;
h t t p : / / w w w . e s p e r a n t o . h u / h e j / i n d e x .
php?lang=esperanto&encoding=u&section=arangxoj

23 jul - 01 aΩg: Flugvoja¸o al 89-a Universala
Kongreso en Pekino, Çinio kaj al 14-a Internacia
Esperanto-Kongreso, kun vizitoj al Granda Muro
kaj Tianjin; diversaj varioj. � Esperantotur (v. 03
jul).

24-31: 89-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

24-31: Somersta¸oj en Grezijono. � Kastelo
Grezijono (v. 03 jul).

24 jul-01 aΩg: SEFT, Somera Esperantista
Familia/Feria Tendaro en Campingplatz „Am
Dreetzsee“ en Germanio. � Werner Pfennig, Uns
Hüsung 29, DE-17034 Neubrandenburg,
Germanio. � +49-(0)395-4221396, � Werner.
Pfennig@t-onilne.de; http://www. esperanto-nb.de/
seft/seft.html

26 jul - 08 aΩg: SOMERE – 2-a Somera MezeΩropa
Renkonti¸o en Kall-Krekel, Germanio. �  Lu
Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, DE-10551 Berlin,
Germanio. �  +49-30-6855831�  somere@
EsperantoLand. org; http://www.esperantoland.
org/somere

29 jul-08 aΩg: 13-a MELA (Memzorga Lagumado)
en Délegyháza, Hungario. Libere sen aΩ kun
vesta√oj ripozi, akvo- aΩ ßlimbani. �� Laca +36-
30-2097864, Andi: +36-30-2097864, �  mela-
krokodilo@gmx.net; http://www.krokodilo. de/
mela/mela.html

31. jul-07. aΩg: Somersta¸oj en Grezijono. �
Kastelo Grezijono (v. 03 jul).

31 jul-07 aΩg: Kristana Kongreso (54-a
kongreso de KELI) en ripozejo Sola Gratia, Bystr̆ice
pod Hostýnem, Çe≈io. � Pavel Polnický, Lesní
150/VI., CZ-290 01 Poděbrady. �/����� +420 325 615
651. � cea. polnicky@quick.cz

31 jul-08 aΩg: 26-a REF (Renkonto de Espe-

rantistaj Familioj) en Mali Idoš , Vojvodino, Serbio.
� fam. Csöke, II. Rákóczi Ferenc str. 32, YU-24321
Mali Idoš , Serbio kaj Montenegro, �  csoke@
eunet.yu

31 jul-15 aΩg: Malkovra Agado de Tibeto -
karavanado al mistera firsto en Tibeto organizata
de çinaj esperantistoj post la 89-a UK en Pekino
kun E-o kiel laborlingvo. � Liu Jianguo, Hefei
Verdstelo Esplora Instituto pri Turismo,
Langyashan Lu, Changhuai Xincun, B-Qu 3-105#,
CN-230011, Hefei, Çinio. �+86-551-4484370, �����
+86-551-4210414. � yjs00815@mail.hf.ah.cn

aΩgustoaΩgustoaΩgustoaΩgustoaΩgusto
01-07: Internacia Semajno "Eniro al Tibeto"

post 89-a UK kun 5 itineroj kaj 11-gradaj prezoj.
�  Xi'an Zhiyuan Kultura Firmao, Zuo Jun,
Jinhuabeilu 2hao nanlou 3-302, CN-710032 Xi'an,
Çinio. �/�����  +86-29-83239619. � tibeto2003@
yahoo.com.cn aΩ partnero@pub.xaonline.com

02-06: Naturamika kaj Romança Semajno en
Engadino. � Kultura Centro Esperantista (v. 05
jul).

02-06: Nord-Nederlanda Semajno – memzorga
tendumado en anarkiisma loko kaj stilo en
Appelscha, Arbar-Frisio, Norda Nederlando. � �
informu@nonoso.tk; http://www.nonoso.tk

03-30: MEVO – Çe-Mara Oazo por Voja¸antaj
Esperantistoj apud Gurzufo (Jalta regiono),
Ukrainio. � � +38-05322-23224 aΩ �+38-067-
5320629. � orasomero@yandex.ru

06-11: Pri muziko kaj kantoj kun praktikado de
Esperanto (Lino kaj Anne-Sophie Markov kaj
Guillaume Ternant) en Bouresse. � Kvinpetalo
(v. 07 jul).

06-31: Busvoja¸o al Afriko kaj al 6-a EΩropunia
Esperanto-Kongreso en Bilbao. � Esperantotur
(v. 03 jul).

07-08: La 36-a Korea Kongreso de Esperanto
en la Universitato Wonkwang (urbo Iksan,
Jonbook). Temo: Esperanto kaj religio. � Park
Zoung-sook, �  sunitaamo@hanmail.net;
esperant@unitel.co.kr; http://www.esperanto.co.kr

07-13: 44-a Esperanto-Somerlernejo en
Barlaston, Britio.  � Wedgwood Memorial College,
Station Road Barlaston, Stroke on Trent, ST12
9DE, Britio. �+44-(0)1782-372105, �����+44-
(0)1782-372393. �  wedgwood.college@
staffordshire.gov.uk

07-14: FESTO – aran¸o organizata de JEFO,
Junulara Esperantista Franca Organizo, en
Orléans (120 km sud-okcidente de Parizo),
Francio. �  �  +33-140179761. �
festo@esperanto-jeunes.org

07-14: Kultura Esperanto-Semajno kaj simpozio
pri la esenco kaj estonteco de Esperantio en
Çaudefono. � Kultura Centro Esperantista (v. 05
jul).

07-14: 70-a Internacia Kongreso de Blindaj
Esperantistoj  en Studenta urbo en Nova
Beogrado, Serbio kaj Montenegro. � Nedeljka
Loz̆ajić, Husinskih rudara 37/1, 11060 Beograd,
Srbija i Crna Gora, � nedeljka@ptt.yu

07-14: IKUE-Tendaro en Sebranice (apud
Litomyšl), Çe≈io. � IKUE- Katolika Sekcio de
ÇEA, s-ro Miloslav ·váček, Tršická 6, CZ-75127
Penčice, Çe≈io. �  svacekm@quick.cz; http://
www.ikue.org/arkivo/sebranice.html

13-15: 6-a Balkanlanda Esperanto-konferenco
en Nis, Serbio kaj Montenegro. � slumpy@
bankerinter.net; esperanto@bankerinter.net
www.espernis.org.yu

14-15: 27-a Somera Kunveno de Pakistana
Esperanto-Asocio en Abbotabad. � Pakistana
Esperanto-Asocio, Esperanto Markaz, Chowk
Shahidan, Multan, Pakistano. �  saluton123@
esperantoLand.org

14-21: 8-aj Internaciaj Bretonaj Renkonti¸oj
de Plouëzec. � Jean-Pierre Ducloyer, 8, Rue de
Montauban, FR-35750 Iffendic, Francio. �/�����
+33-(0)2 99 09 71 92, � jeanpierre-ducloyer@
club-internet.fr; http://www.plouezec.fr/
esperanto.html

14-21: 77-a SAT-Kongreso en Bratislava,
Slovakio. � KAVA-PECH, Petro Chrdle, CZ-25229
Anglická 878, Dobř i chovice, Çehio, �  Petro
Chrdle, chrdle@kava-pech.cz, http://www.kava-
pech.cz/u/sat.htm

14-21: 37-a ILEI-Konferenco en Bratislava,
Slovakio. ��  ilei-sekretario@ ikso.net;
h t t p : / / w w w . i k s o . n e t / i l e i / a g a d o /
konferenco_2004.php; www.ikso.net/ilei/
index.php?lingvo

14-21: Seminario por la trejnado de kulturaj
mana¸eroj (kunlabore kun TEJO) parte en
ÇaΩdefono. � Kultura Centro Esperantista (v. 05
jul).

14-21: Somera ripozo en Grezijono. �
Kastelo Grezijono (v. 03 jul).

14-22: Rusiaj Esperanto-Tagoj RET-04 en
Ti≈vin, Rusio. Temo: Nia kulturo - nia espero. �
Viktor Kandinskij, Pk. 2, RU-187556 Ti≈vin, Rusio.
� Mikaelo Bronßtejn, � +7-812-6726093, �
mamuto@rambler.ru kaj Garik Kokolija, �+7-
095-5677007 �  kokolija@mail.ru; http://ret-
04.narod.ru

15: Unua Visbadena Esperanto-Tago en
Wiesbaden (Germanio) kun prelegetoj, migrado kaj
urbovizitado. �  Ulrich Matthias. �  Ulrich.
Matthias@t-online.de; http://www. esperanto.
de/wiesbaden.

16-27: 38-a Internacia Esperanto-Feriado kun
lingvaj kursoj en Kudowa Zdroj, Pollando. �
Silezia Esperanto-Asocio, str. Dubois 3/1, PL-50-
208 Wrocl-aw, Pollando. �  vroclavo@poczta.
onet.pl; http://vroclavo.republika.pl/38ief.html

17-22: Preparado al altaj studoj + Malkovro de
romanika arto en Piktavio (Poitou) kun Claude
Nourmont kaj Brian Moon.  � Kvinpetalo (v. 07
jul).

21-28: Verda biciklumado en Grezijono �
Kastelo Grezijono (v. 03 jul).

21-28: 30-a Internacia Semajno çe
Mediteraneo en Sète apud Montpellier, kun
E-kursoj en tri niveloj. � Esperanto, Kulturo



Kastelo Hirunda Nesto en Jalto

09-16: Apudbeletro en Esperanto: biografioj,
taglibroj, voja¸rakontoj, leterkolektoj en Bouresse,
Francio, kun Ed Borsboom. Piedmigrado. �
Kvinpetalo (v. 07 jul).

10-12: NOREK  (Nord-Okcidenta Regiona
Esperanto-Konferenco) en Boise, ßtato Idaho,
Usono. �  info@terpomuloj.org; http://www.
terpomuloj.org

10-12: Dua Benina Esperanto-Kongreso en
Cotonou, la çefurbo de Benino. La temo: La
estonteco de Benina E-movado. � BEF, BP 226
Lokossa-Mono, Bénin, � +229 965124, �
esperantobenin@yahoo.fr; hounfranc@yahoo.fr

10-22: 22-a Çina Templa Foiro en Jiuhua-
monto, Sanktejo de Budhismo. Ritaro por
Ksitigarbha Bodisatvo, Sankta Naski¸tago por
Ksitigarbha Bodisatvo en Jiuhua-monto, Sanktejo
de Budhismo, kun Esperanto kiel pontlingvo en
Guichi de Anhui-provinco. � Liu Jianguo (v. 31
jul).

11-19: Internacia Arta Esperanto-Festivalo
„Velura Sezono-2004“ en Jalta, Ukrainio. � Loka
organiza komitato, UA-98612 Jalta, a/k 74,
Esperanto, Ukrainio. � +38-0654-231651 Jefim
Zajdman, � espero@yalta.crimea.ua aΩ tero@
yalta.us; http://krimeo.h12.ru

15-18: 11-a Çina Internacia Kultura Festivalo
de ToΩfuo/Vegetara√o, 4-a Huainan Bagongshan
Turisma Festivalo de Çinio kun E-o kiel
laborlingvo, okazigota en Huinan-urbo de Anhui-
provinco. � Liu Jianguo (v. 31 jul).

18-19: 20-a Renkonti¸o de Portugalaj
Esperantistoj en urbeto Tábua (45 km
nordoriente de Coimbra). �  Portugala
Esperanto-Asocio. �portugala@esperanto.
web.pt; http://www.esperanto.web.pt/
rpe20.htm

19: 7-a Esperanta Renkonti¸o de Taguatinga.
Temo: Esperanto – ilo por solidara tutmondi¸o.
AΩditorio de administrejo de Taguatinga. �
Taguatinga Esperanto-Klubo, C 12, Ed. Paranoá
Center, sala 112, Taguatinga, BR-72010-120
Brasília, DF - Brazilio. � tek.esperanto@ig.com.br

23-26: 15-a MKR (Mont-Kabana Ren-
konti¸o), Pliskovica apud Se≈ana, Slovenio.
� +385-(0)91-3654626. � vanja.radovanovic
@ericsson.com; http://www.angelfire.com/
va2/Vanja

24-28: 30-a Internacia Forumo pri Turismo,
Edukado kaj Kulturo en Bydgoszcz, 5-a BUS de
AIS kaj 26-a AKB-Sesio. � Esperantotur (v. 03
jul).

25-26: Kultura Semajnfino pri muziko,
prelegos (kaj kantos) Georg Roessler kaj Jean-
Thierry von Bueren en ÇaΩdefono. � Kultura
Centro Esperantista (v. 05 jul).
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kaj Progreso, 5 rue Dr. Roux, FR-34090
Montpellier, Francio. �/� � � � �  +33-(0)467 541
543. �  jf.passarella@free.fr; http://perso.
wanadoo.fr/nikolao/esperanto.html

22-31: Busvoja¸o al 6-a EΩropunia Esperanto-
Kongreso en Bilbao. � Esperantotur (v. 03 jul).

24-29: Internacia Renkonti¸o kun Jarkonferenco
de AEH-IKEH kaj tradicia XV-a Esperanto-Tago en
Rybitví çe Pardubice. � Asocio de Esperantistoj-
Handikapuloj kaj Esperanto-klubo de doktoro
Schulhof, Na Okrouhlíku 953/ 21, CZ-530 03
Pardubice, Çe≈a Respubliko. � +420-46-6611941.
� aeh-ikeh@volny.cz; www.volny.cz/aeh-ikeh

25-29: 6-a Esperanta EΩrop-Unia Kongreso
(EEU-Kongreso) kaj 63-a Hispana Esperanto-
Kongreso en Bilbao. � Grupo Esperantista de
Bilbao, Barrencalle Barrena 7 - 1 D, ES-48005
Bilbao, Hispanio. �  +34-944-164492.
�esperantobilbao@terra.com; www.geocities.
com/esperantobilbao/eue.htm

27-29: Montopintoj de Altaj Tatroj, Liptovký
Hrádok, Slovakio. � Surovček Vlado, � +421-
(0)908-218680, +421-(0)44-5222402.

29 aΩg-04 sept: SUS 27 de AIS San-Marino en
Komárno, Slovakio. Studadsesio de la Akademio
Internacia de la Sciencoj. � Reinhard Fössmeier,
Rahel-Straus-Weg 19, DE-81673 München,
Germanio. � info@ais-sanmarino.org; http://
www.ais-sanmarino.org/arangxoj/sus/sus27

30 aΩg-06 sept: Sud-Nigramara Fotofesto en
Bulgario. � Lasto Nikov, BG-1000 Sofio, P.K.497,
Bulgario. �+359-2-9835084, +359-2-318840, �
+359-887-303427. �  lasto@mail.bg aΩ
lasto11@yahoo.co.uk

septembroseptembroseptembroseptembroseptembro
03-07: 72-a Itala Kongreso de Esperanto en

Treviso. La temo: Dialogo inter 25 landoj: çu eblas
en facila maniero? � Itala E-Federacio, Flavia Del
Zilio, via Capella 17/2, IT-31059 Zero Branco (TV),
Italio. �  kuniklo@tiscali.it; flavia.dalzilio@
esperanto.it; www.esperanto.it

04-05: 3-aj Someraj Dialogoj en Esperanto-
Restadejo Monistrol de Montserrat, Barcelono,
Hispanio.

05-11: Internacia Arta E-festivalo “Velura
Sezono 2004” en Jalto, duoninsulo Krimeo,
Ukrainio. � Esperanto, a/k–74, UK-98612 Jalta,
Ukrainio. � (0654) 231651 (Jefim Zajdman). �
espero@yalta.crimea.ua

26 sept - 26 okt: Internacia Akrobata kaj Cirka
Festivalo de Çinio kun E-o kiel pontlingvo en
Hefei. � Liu Jianguo (v. 31 jul).

oktobrooktobrooktobrooktobrooktobro
01-03: 4-a KoKoLoRES (kafoklaço- kaj ludo-

semajnfino) en Herne, Germanio. Samtempe
okazos Esperanto-kurso por komencantoj. �
Petra Dückershoff, � petra.dueckershoff@web.de;
http://www.krokodilo.de/kokolores/kokolores.html

01-03: XX-aj Artaj Konfrontoj en Esperanto
ARKONES 2004 en Poznań, Pollando. � Pawel-
Janowczyk, ul. Zawady 2/7, PL-61-002 Poznań,
Pollando. � +48-(61)8755879, +48-(602)283242,
� : janowczykpawel@poczta.onet.pl; http://
www.arkones.republika.pl

01-03: Ora aΩtuno en „ilina, Slovakio. � Juraj
Gondžúr, � gondzur@urap.sk

01-03: 17-a Internacia Kultura Festivalo en
Ústí nad Labem, Çe≈io. �  Miroslav Smyčka,
Kojetická 90, CZ-40003 Ústí nad Labem (Çe≈io).
� 721851502. � j_kriz@volny.cz; m.smycka@
seznam.cz

01-07: 55-a Nacia Festo de Çina Popola
Respubliko, Internacia Wushu/Kongfuo Festivalo
de Çinio (2004.10.01-05) kaj 5-a Konkurso pri
Drakboatado (2004.10.01-02) kun Esperanto kiel
laborlingvo aΩ pontlingvo, en Hefei. � Liu Jianguo
(v. 31 jul).

02-09: 12-a Internacia Esperanto-Semajno de
la Kulturo kaj Turismo en Salou (Tarragona)
Hispanio. � Luis Serrano Pérez, Apartat 423, ES-
08200  Sabadell, Hispanio. � (+34) 93 727 50 21,
����� +34 93 731 41 11 (krom aΩgusto). �
luis_serrano@mixmail.com; http:// www.terra.es/
personal5/serrano 2003

08-09: Internacia Esperanto-Simpozio en
AΩstria Nacia Biblioteko en Vieno: Esperanto en
la Uragano de Ideologioj. � Internacia Esperanto-
Muzeo, Hofburg, Michaelerkuppel, AT-1010 Wien,
AΩstrio. � Helga.Farukuoye@ onb.ac.at

08-10: 21-a Studadsesio en Herzberg am
Harz. �  Esperanto-Centro, DE-37412
Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 8,
Germanio. �/����� : +49-(0)5521-1363, +49-
(0)5521-71123, � zilvar@t-online.de; http://
www.esperanto-zentrum.de

08-10: Bavelo/Bavelido-renkonti¸o en
kastelo Teck, 40 km sudoriente de Stuttgart.
Temo: ∑ancoj kaj riskoj de pligrandi¸o de
EΩropa Unio . � Janek Bender � janekbender
@epost.de

09: Kalocsay-memortago en Felöpakony,
Hungario. � s-ino Elizabeta Lörentei-Szabó,
�+36(enlande: 06)-29-317873, �  brila-
stelo@freemail.hu; szazo@vipmail.hu aΩ
szazo@vipmail.hu

22-24: Maanshan-a Internacia Versrecita
Festivalo de Çinio kaj Çina Festo de Duobla NaΩo,
festo por Respektata Maljunulo kun Esperanto kiel
laborlingvo en Maanshan de Anhui-provinco. �
Liu Jianguo (v. 31 jul).

22-24: Kurso en Barlaston, Britio. � Wedgwood
Memorial College (v. 07 aΩg).

22-24:  91-a Japana Esperanto-Kongreso en
turisma urbo Inuyama (apud Nagoya), Japanio.
Temo: ¯oju kaj kunvivu Esperante. �
salikojp@ybb.ne.jp

22-24: 41-a Faulhabersemajnfino en la feriejo
Mennorode, Apeldoornseweg 185 Elspeet,
Nederlando. La temo: Kiom granda estas EΩropo?
�  Esperanto Nederland, R.Balk, van
IJsendijkstraat 271, NL-1442 CM Purmerend,
Nederlando. �  r.balk@wanadoo.nl; http://
www.esperanto-nederland.nl/faulhaber2003.html

26-30: Praktikado de la lingvo en Bouresse,
Francio, kun Manette Bernardin kaj Marie-Hélène
Désert. � Kvinpetalo (v. 07 jul).

30 okt - 01. nov: 32-a Kataluna Kongreso de
Esperanto en Ceret, Nord-Katalunio. � http://
w w w . e s p e r a n t o - c t . o r g / c / n o v e t a t s /
32KKE_Ceret.htm

novembronovembronovembronovembronovembro
05-09: STRIGO-10 en Nižnij Novgorod, Rusio. �

Irina Gonçarova, �mirina@online.ru

06-07: Studsemajnfino (Pluraj niveloj) en Hoek
van Holland, Nederlando. � Jeannette Bosse,
Veldm. Montgomerylaan 361, NL-5612 BH
Eindhoven, Nederlando. � +41-(0)40-2113344. �
hj.bosse@wxs.nl; http://www.esperanto-info.nl/
bonvenon/studweekesp.html

12-14:  Konferenco pri Aplikoj de Esperanto
en Scienco kaj Tekniko, KAEST-2004 en
Dobřichovice apud Prago, Çe≈io. Temoj: Fake pri
Esperanto; Esperante pri sciencoj. � KAVA-PECH
(v. 14 aΩg); http://www.kava-pech.cz/kaest

20: 6-a Festivalo de Esperantaj Filmoj en
Bratislava. � Nataša ·ándorová � +421-(0)905-
138769. � natasa.sandorova@nextra.sk

29 nov-05 dec: Lernu Esperanton en Çe≈io kun
francaj fervojistoj, kun turisma kaj plezura
programoj. � KAVA-PECH (v. 14 aΩg).

decembrodecembrodecembrodecembrodecembro
10-11: AntaΩ-Kristnaskaj Vesperoj en Bratislava.
� Alica Komlóšiová, �minich@fphil.uniba.sk

10-12: 22-a Studadsesio en Herzberg am Harz,
Germanio. � Esperanto-Centro (v. 08 okt).

11: 25-a Çe≈a-saksa tago en Ústí nad Labem,
Çe≈io. � Miroslav Smyčka (v. 01 okt).

25-26: 27-a Jara Kongreso de Pakistana
Esperanto-Asocio en Multan. � centra oficejo
de la asocio, Esperanto Markaz, Chowk Shahidan,
Multan, Pakistano. �  ¯en. Sekretario Jawaid
Eahsan, � saluton123@esperantoLand.org.

Institucio Hodler ‘68:
la ßtalßranko

Se vi volas subteni
la movadon finance,
bonvolu peti
informojn
pri nia agado:

IH ’68, Nieuwe Binnenweg 176
NL-3015 BJ Rotterdam,

Nederlando, tel. +31 10 436
1044, fakso +31 10 436 1751

rete: uea@co.uea.org

de la movado

27 dec-03 jan: 21-a Internacia Festivalo
(aran¸o por familioj kaj personoj 25 - 55 -jara¸aj)
en germana Magdeburg. Kadra temo: Tradicioj. �
Hans-Dieter Platz (HDP), Postfach 1148, DE-34303
Niedenstein, Germanio. �/�����  +49-5624-8007,�
+49-171-4964558. � HDP@internacia-festivalo.
de, http://www.internacia-festivalo.de/

27 dec-03 jan: 3-a Novjara Renkonti¸o –
Komune festi la Novan Jaron en la kastelo
Marienburg çe Mozelo (inter Koblenz kaj Trier). �
(v. 08 jul); � http://www.esperantoland.org/nr

20052005200520052005
martomartomartomartomarto
04-08:  4-a Azia Kongreso en Nepalo. � ̄ enerala

sekretario, s-ro Bharat Ghimire, P.O.Box 180,
Kathmandu, Nepalo. �  nespa_bharat@
hotmail.com aΩ 4-a AK de Esperanto (çe NEspA),
G.P.O. Box 8974 CPC 102, Katmandu, Nepal.
�  +977-1-4410524 (11:00-17:00 lundo-
vendredo). � esperanto@ wlink.com.np

21-28: 21-a Printempa Semajno Internacia
(paska renkonti¸o por la tuta familio) en Mücke,
Germanio (meza Heslando). � Germana
Esperanto-Asocio, Wolfgang Bohr, Johannes-
Kirschweng-Str. 11, D-53474 Bad Nevenahr-
Ahrweiler, Germanio. � psi@esperanto.de; http:/
/www.esperanto.de/psi/

23-29: 29-a Internacia Junulara Festivalo, IJF.
� Itala E-Junularo, Via Villoresi, 38, IT-20143
Milano, Italio. � /�����  +39-02-58-100857. �
ijf.admin@esperanto.it; http://www.esperanto.it/
iej

25-28: 23-a Studadsesio en Herzberg am Harz.
� Esperanto-Centro (v. 08 okt 2004).

25-30: Boulogne 2005, Esperanto-Memorfesto
okaze de la centjari¸o de la unua Universala
Kongreso de Esperanto en 1905 en Boulogne-sur-
Mer, Francio.  � boulogne2005@online.fr;  http:/
/boulogne2005.online.fr/eo/

majomajomajomajomajo
05-08: 82-a Germana Esperanto-Kongreso en

Michelstadt /Odenwald (Heslando). � Germana
Esperanto-Asocio, Immentahlstr. 3, DE-79104
Freiburg, Germanio, �+49-761-289299. �
gea@esperanto.de; http://www.esperanto.de/gek

13-16: 24-a Studadsesio en Herzberg am
Harz. � Esperanto-Centro (v. 08 okt 2004).

juliojuliojuliojuliojulio
09: Festivalo pri fißista supo en Baja, Hungario.
�  http://www.bereczki-baja.sulinet.hu/esper/
fishsup/; � bajai@eposta.hu

23-30: 90-a Universala Kongreso de
Esperanto, Vilno, Litovio. Litova Esperanto-
Asocio, Zamenhofo 5, LT-44287 Kaunas, Litovio.
� +370-37-208503, -370-5-2391078, � +370-37-
228616. � litova.ea@mail.lt; http://www.
esperanto.lt/uk2005/index.html

20062006200620062006

juliojuliojuliojuliojulio
29 jul-05 aΩg: 91-a Universala Kongreso de

Esperanto en Firenze, Italio.  �  Itala
Esperanto-Federacio, � fei@esperanto.it; http:/
/www. ukflorenco2006.it

Se vi volas rigardi mapon de E-aran¸oj, iru
al: http://www.esperantoland.org/renkonti¸oj

AnoncetojAnoncetoj
1 vorto = 1 internacia rpk
(€€€€€0,77). 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.

Sacerdoto, kuracisto, deziras interßan¸i
poßtmarkojn, monerojn, monbiletojn kun
honestaj samideanoj. Pastro Tadeu Luiz
Fernandes, Caixa Postal 3, 86635-000
Lupionópolis – PR, Brasil.

Tanzania masonisto, 31-jara, fraΩlo,
dungita de dana konstrukompanio, volas kor.
kun samfakuloj. Augustine Y.Hiza, p/a Stivin
Kauzen, P.O.Box 3733, Zanzibar, Tanzanio.

Kion sendi kien?
– Viajn kontribua√ojn, artikolojn kaj fotojn
por la revuo, rimarkojn k.s. bonvolu sendi al
la redakcio en Slovakio (vidu la kolofonon).

– Reklamaciojn pri ne-ricevo de la revuo,
informojn pri la abono aΩ pago de la
membrokotizo bonvolu sendi al la Centra
Oficejo de UEA en Roterdamo, Nederlando
(vidu la kolofonon).

Aktuala listo de konataj E-
aran¸oj daΩre konsulteblas çe:
www.eventoj.hu/kalendar.htm
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Ekde kiam mi malkovris (en la liceaj jaroj) la avangardan
arton, mi ekßatis ̧ in. Eble la politika etoso de tiuj fruaj
1970-aj jaroj en mia denaska Rumanio kontribuis al

tiu avangardemo. La tre (tro) striktaj reguloj, laΩ kiuj ni çiuj
devis vivi, igis min serçi rifu¸on en √azo, eksperimenta
muziko, absurda teatro, surrealismaj kaj dada
artformoj, kiuj ßajnis rompi la striktecon, la
regulecon de la çiutaga vivo, cetere ege
monotona.

Lernante Esperanton mi esperis trovi ankaΩ
en tiu lingvo la ßatatan literaturon. Mi devis
konstati ke tamen tiu avangarda movado, kiun
ni nomas Esperanta, ne estas aparte apreza
rilate avangardan kulturon. ¯is mi malkovris
la unuan E-lingvan poemaron de Jarlo
Martelmonto Ajn (1983). Mi voris ¸in tuj, sed
mia apetito ne malaperis. ¯i restis çe/kun/en
mi kaj nur en 1991 mi havis novan ßancon
kontentigi ¸in (portempe) okaze de la apero de Ike ize ive, la
dua E-lingva poemaro de Jarlo. Kaj jen, post 9 pliaj jaroj, ni
havas la bonßancon vidi trian poemaron el la sama plumo
en la sama lingvo, Cetercetere, çi-foje kun akompana KD.

Jarl Hammarberg (esperantigita Jarl Martelmonto) debutis
kiel poeto antaΩ 40 jaroj en sia denaska sveda kaj, kiel li

¯uinda avangarda√o
Cetercetere. Jarl Martelmonto. Stockholm: la aΩtoro, 2002. 63p. ISBN 91-7910-409-6. 20cm.
Prezo: €€€€€  15,90

Kie malaperas membroj?
En 1991 UEA havis 8071 membrojn, la rekorda nombro
post ses jardekoj. En 2002 kaj 2003 la membronombro
estis 5713-5714, tio estas 30 procentojn malpli. UEA
perdis entute 2357 membrojn en 12 jaroj. La
publikigitaj membronombroj laΩlande donas eblon
serçi la kialojn por membroperdo, unue por difini kie
la membroj malaperis. La apuda tabelo donas
informojn pri la evoluo de la membronombro en 19
landoj kun pli ol 100 individuaj membroj.

Lando 1991 2002-2003 ßan¸o
avera¸e

Francio 728 591 - 19%
Germanio 640 542 - 15%
Usono 545 365 - 33%
Brazilo 489 465 - 5 %
Nederlando 459 250 - 46%
Japanio 380 356 - 6%
Pollando 369 81 - 78%
Svedio 365 208 - 43%
Britio 362 162 - 55%
Italio 304 195 - 36%
Finnlando 272 197 - 28%
Belgio 239 146 - 39%
Hispanio 209 145 - 31%
Çe≈io kaj Slovakio 177 100 - 44%
Rusio 173 151 - 13%
Çinio 156 123 - 21%
Svislando 143 114 - 20%
Hungario 119 81 - 32%
Danio 105 85 - 19%

En tiuj çi 19 landoj UEA perdis entute preskaΩ du mil (ekzakte 1967)
membrojn. La plej grandaj faloj rezultis en kelkaj eksaj socialismaj landoj
kie la membronombro falegis, plej draste en Pollando, Çe≈io kaj Slovakio
(la lastaj du estis unu lando en 1991). Same okazis en Latvio kaj Estonio,
kaj iomete malpli en Rumanio kaj Bulgario, sed ne en Litovio (14
membroj pli en 2003), Albanio kaj Ukrainio.

En okcidenta EΩropo la plej grandaj faloj okazis en Britio kaj
Nederlando, kie la membraro duoni¸is. Similaj kazoj kun malpli granda
membronombro estas Argentino (de 88 en 1991 al 28 en 2003), Greklando
(de 34 al 16), Irano (de 80 al 30), Islando (de 42 al 24), Kolombio (de 50
al 7) kaj Portugalio (de 32 al 12). AnkaΩ en Svedio, Belgio, Italio kaj
Usono la falo estis pli granda ol avera¸e.

En Brazilo kaj Japanio la membronombro falis nur malmulte (en 2002
Brazilo havis 525 membrojn, kio signifis kreskon kompare al 1991, sed
nur 404 membrojn en 2003). Çinio estas interesa kazo, çar la falo okazis
preskaΩ komplete en Tajvano, dum en la çina kontinento la
membronombro restis preskaΩ la sama.

La plej granda membronombro en la jaroj 2002-2003 en lando kie la
membraro kreskis estas Kroatio, kie estis 49 membroj en 1991, sed 62
membroj en 2003, kaj en Vjetnamio, kie estis 38 membroj en 2002 kaj
46 en 2003, sed nur 17 en 1991. La membraro kreskis ankaΩ en landoj
kiel Tanzanio (+17), Burundio (+14), Togolando (+12) kaj Urugvajo
(+10). UEA havis nur sep landojn kie la membronombro kreskis je pli ol
10, kaj sep landojn, kie ¸i perdis pli ol 100 membrojn.

LaΩ kontinentoj la evoluo de membronombro indikas ke la kresko
okazis nur en Afriko, dum en Azio la membronombro falis malpli rapide
ol en EΩropo kaj Ameriko.

Kontinento 1991 2003 ßan¸o

EΩropo 5431 3722 -31%
Azio 916 756 -17%
Suda kaj meza Ameriko 776 535 -31%
Norda Ameriko 638 436 -32%
Afriko 159 176 +11%
Oceanio 147 89 -39%

En 2003 UEA estas nur iomete malpli eΩropeca (65% eΩropaj membroj
en 2003 kaj 67% en 1991), sed la membronombro falis ankaΩ en Azio,
Ameriko kaj Oceanio kaj kreskis nur en Afriko.

AnkaΩ la divido inter la kotizkategorioj A kaj B apenaΩ ßan¸i¸is. En
1991 A-landanoj estis 68%, en 2003 ili estis same 68%. Kotizkategorio A
inkluzivas Okcidentan EΩropon, Nordan Amerikon, Japanion, Koreion,
Tajvanon, Honkongon, Israelon, AΩstralion kaj Nov-Zelandon.

La falo de la membronombro okazis en landoj kun tradicie forta
movado. Eventuale la asocioj ne sukcesis varbi novajn membrojn por
kompensi la mortintojn. Pri tio atestas ankaΩ la falo de junaj membroj:
en 1991 ili estis 867 (en 1990 tamen nur 743), sed en 2003 nur 399 (419
en 2002). La nombro de junaj membroj pli ol duoni¸is. Ne povas temi
unuavice pro la falo de populareco de UEA, çar ekzemple en Finnlando
la membronombro de UEA falis je 28%, sed samtempe la membronombro
de Esperanto-Asocio de Finnlando falis je preskaΩ 40%, do finnaj
esperantistoj ali¸is pli aktive al UEA.

Necesus esplori la landajn asociojn por trovi la kialojn de membro-
perdo. Unuavice necesus atenti tiujn en kiuj la falo estis la plej granda.
Tamen eble por la estonteco plej grave estus lerni el spertoj de tiuj asocioj
kie la membronombro falis plej malmulte (unuavice Japanio kaj Brazilo,
sed ankaΩ Germanio, Francio, Danio kaj Svislando). Landoj tiom diversaj
eventuale povus doni bonajn respondojn por varbado, ne nur por
Esperanto, sed ankaΩ por UEA.

Jukka Pietiläinen

Tamen pozitiva evoluo
Kun 16 978 membroj la statistiko de UEA denove turni¸is en kreskon

en 2003. La pasintjara membronombro superas per 716 la nombron de
16 262 en 2002. La kresko ßuldi¸as al plimulti¸o de aligitaj membroj.
En 2003 la landaj asocioj pagis al UEA por 11 264 membroj, dum en
2002 temis pri 10 549. Inter la aligitaj membroj radikale kreskis la
nombro de junaj membroj, kiuj konsistigas la aligitan membraron de la
junulara sekcio TEJO. Kompare kun 1162 en la antaΩa jaro, en 2003
TEJO havis 1908 aligitajn membrojn. Tiu kresko tamen plejparte estas
ßajna, çar en 2002 multaj landaj asocioj ne indikis, kiom el iliaj membroj
estas junaj.

AnkaΩ la nombro de individuaj membroj çesis fali. En 2003 UEA havis
5714 individuajn membrojn, kio signifas simbolan kreskon de 1 membro
kompare kun 2002, kiam la nombro estis 5713. Provizoraj informoj pri
la evoluo en 2004 indikas, ke la pasintjara rezulto ne estis incidenta. La
20-an de majo la Centra Oficejo registris jam la 5000-an membron, kiu

kotizis por la nuna jaro. En 2003 oni atingis tiun limon nur fine de
junio. Tio parte rezultas el pli efika administrado en la CO, sed temas
ankaΩ pri efektiva kresko de la membraro. En 2003 la konsisto de la
individua membraro estis: Membroj kun Gvidlibro 375 (410 en 2002),
Membroj kun Jarlibro 1197 (1099), Junaj Membroj kun Jarlibro 231
(235), Membroj-Abonantoj 2799 (2834), Junaj Membroj-Abonantoj 139
(161), Dumvivaj Membroj 843 (860), Junaj Dumvivaj Membroj 23 (18),
Dumvivaj Membroj kun Jarlibro 26 (19), Junaj Dumvivaj Membroj kun
Jarlibro 6 (5), Honoraj Membroj 65 (61) kaj Membroj de la Honora
Patrona Komitato 10 (11).

La plej fortan bazon UEA havis en Japanio, kie el 1445 membroj 1069
estis aligitaj kaj 376 individuaj membroj. Sekvis Germanio kun 1231
membroj (resp. 682 kaj 549), Çinio 1180 (1050 kaj 130), Francio 1165
(564 kaj 601), Italio 1025 (821 kaj 204), Belgio 789 (641 kaj 148), Usono
721 (350 kaj 371), Brazilo 650 (246 kaj 404), Svedio 615 (400 kaj 215),
Britio 569 (403 kaj 166) kaj Nederlando 536 (277 kaj 259). En 2003 UEA
havis membrojn en entute 111 landoj. LaΩlanda membrostatistiko aperis
en la junia numero de la revuo Esperanto.   (GaKo)

Kun kaj sen barbo
Iom da bono de Bruna ∑tono. Mikaelo Bronßtejn. Tihvin, 2000. 78-minuta KD. Prezo: €  €  €  €  €  13,50.  Ni tostu
la verdan fortunon. Georgo Handzlik. Bielsko-Bial-a: KLEKS, 1999. 51-minuta KD. Prezo: €  €  €  €  €  15,00

La disko Iom da bono... estis kompilita el tri kasedoj. Do, se
vi ilin ankoraΩ ne akiris, profitu la okazon por “trafi tri celojn
per unu großo”... Tra 22 kanzonoj, vi bani¸os en La verda

¸ardeno de Mikaelo (eble lia plej bela
melodio), tiu de la epoko de SEJM – Sovetia
Esperantista Junulara Movado: Jen, en
verda ¸arden’, Ni sidas, ni mutas, ni çiuj
aΩskultas kun tiu profunda konkludo: Çu
ekas la fino aΩ daΩras komenco? Vi eble
bezonos ßlosilon por kapti la tutan sukon
de Kanto de leganto, kvankam tintas
kovrilpa¸oj en la tornistro por iri al tendaro
kie enliti¸as nur analfabetaj kaj kie post
fino de tago oni retrovi¸as kun La viza¸oj çifaj pro lega√oj çipaj!
Do, bongustas libroj! Iom post iom venas Novaj kondiçoj, sed
tamen plu necesas planti terpomojn çar Stultulo nur fidas, ke
nutros lin vintre la ßtato... Koran dankon al vi, onklo Borja (Jelcin),
ke rajtas ni nun post laboro denove labori! AnkaΩ gustumu la
spican Monologo en vendeja vico, kie pluvas la insultoj: Iru al
Israelo! Putin’, Bovin’, ktp. Sed malgraΩ çio çi la nostalgio de l’
poeto al Vorkuta aΩ al Moskvo – a≈ Moskvo! instigas onin
konati¸i kun la lando de Mikaelo.

Georgo Handzlik reprenis kanzonojn de du antaΩaj kasedoj,
Sur placo de çiela pac’ kaj Vivu Esperantujo, kaj aldonis novajn.
Post danko al Sinjoro Ludoviko... pro Verda koro de Julio, Streçita

kord’ de Koloman’, Kabei¸os iam mi kantas nia bardo, sed
tamen post kongres’! En Esperantisto, ekesto kaj malapero,
venas nigrahara belulin’, kiu rapide, per Çe-metodo lernas
E-on, çar Verda stelo, amikaro – Falos la obstinaj baroj. Sed
Per svisfrankoj, per dolaroj – Fortas la obstinaj baroj. Sed ne

nur verdas la mondo de Handzlik, ¸i
nigras kiam falas bomboj, Justaj
bomboj..., kiam dronas Titanik’. Dum
Titanik’ dronis, orkestro ludis tangon kaj
tiam Tropostulo plej forte kaj emocie
spegulas la spiriton de nia bardo (kun
barbo!) Ke ne plu uniforma ul’ – Demandu
min pri la ide’ – Çu estas kontraΩ mi aΩ
pro – Sed ßajne mi postulas tro.

Postulu verdajn bardojn, kun aΩ sen
barbo, aΩskultu, aΩskultigu Mikaelon Bronßtejn kaj Georgon
Handzlik! Çar la dua mem baptis sin “Bardo sen barbo”, vi
senprobleme rekonos la alian...

¬ak Le Puil

mem konfesas, li konsideras sin ero de la modernismo.
Bonvena ero, aldonus mi, se enkalkuli ke nialingve ne
abundas tiaj eroj.

Enkonduke al Ike ize ive, la aΩtoro antaΩvidis “ke iuj
opinias, ke çi-verko ja konsistas el vortoj, sed mankas kunligo

de ili”. Simila averto bonvenus ankaΩ por
granda parto de Cetercetere, kies unua poemo
komenci¸as per “optoj  indoj   edoj agoj” kaj
fini¸as per “huuralaan, haaruuarí”, çi-lastaj
vortoj pli nederlandlingvecaj ol esperantecaj.
Tamen en çi libro trovi¸as ankaΩ pli digestebla
poemo inspirita de skandinavia kantfabelo.
Temas pri Klas Grimpomuso kantas pri si mem.
La mallaborema muso filofozias: “Agrable estas
vivi kaj amuzi sin”. AnkaΩ per la lasta libro de
Jarl Martelmonto eblas amuzi sin, se oni ßatas
certan literaturon.

Malfeliçe, kiel multaj aliaj eldona√oj
publikigitaj de la aΩtoroj mem, ankaΩ Cetercetere suferas
pro la samaj mankoj, kaΩzitaj de nesufiça zorgo kaj de manko
de atenta provlegado: tajperaroj kaj lingvaj eraroj aperas
jen kaj jen, kaj – certagrade – stumbligas la leganton.
BedaΩrinde, çar alie ¸i ja estas ¸uinda avangarda√o.

Ionel Onet,
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LA SUBAJN TITOLOJN MENDU ÇE LA LIBROSERVO DE UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-
3015 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/.

100 Jahre der Zeit voraus. 100
Jahre Esperanto in Hamburg
(1904-2004). Red. Benno Klehr.
Hamburg: Hamburga E-Societo,
2004. 58p. 21cm. Ilus. Kun KD.
Du-lingva (E, germana). Historio
de la E-movado en Hamburgo. €
10,50

Bibliothek des Esperanto-
Verbandes im Kulturbund der
DDR. Alphabetischer Katalog
der Monographien . Berlin:
Arbeitsgruppe zur Erforschung der
Geschichte des E-Verbandes im
Kulturbund der DDR, 2004. 195p.
30cm. Kun KD. Klarigoj en la
germana. €18,30

Du etuloj. Leen Deij. Ilustris Lilli
Giloteaux. Croix: Lilli Giloteaux,
2004. 56p. 21cm. Ilustritaj rima√oj
por infanoj. € 5,10

Esperanto im Bezirk Karl-
Marx-Stadt. Kompilis Rudolf
Burmeister. Red. D. Blanke. Berlin:
Arbeitsgruppe zur Erforschung der
Geschichte des E-Verbandes im
Kulturbund der DDR, 2004.
194+194p. 30cm. Du
volumoj. En la germana.
Historio de la E-movado en
la urbo kaj distrikto Karl
Marx. € 18,30

Esperanto in Leipzig. Rolf
Beau. Berlin: Arbeitsgruppe
zur Erforschung der
Geschichte des E-Verbandes
im Kulturbund der DDR,
2004. 45p. 30cm. En la
germana. Historio de la E-
movado en Leipzig. € 3,60

Esperanto: Learning and
Using the International
Language. David Richard-
son. El Cerrito: ELNA, 2004
(3-a eld). 368p. ISBN 0
939785 06 4. 22cm. Bind.
Ilus. Kombina inform-,
lerno- kaj legolibro por
anglalingvanoj. Moderna kaj
alloga. € 15,00

Germana Laborista
Esperanto-Asocio –

Distrikto Erzgebirge-Vogtland.
Deutscher Arbeiter Esperanto-
Bund – Bezirk Erzgebirge
Vogtland. Red. D. Blanke. Berlin:
Arbeitsgruppe zur Erforschung der
Geschichte des E-Verbandes im
Kulturbund der DDR, 2004.
112+9p. 30cm. En la germana.
Protokoloj de la asocio. € 7,50

Katrina malfruas. Facila
rakonto. Sten Johansson. Skövde:
Al-fab-et-o, 2004. 49p. ISBN 91
89432 09 6. 21cm. Pri la klopodoj
de 25-jara junulino formi sian
vivon. € 5,40

Koboldo Plumo . Leen Deij.
Ilustris Lilli Giloteaux. Croix: Lilli
Giloteaux, 2004. 58p. 21cm.
Rima√oj kun bildoj por kaj pri
infanoj. € 5,10

Komunlingva nomaro de
nov-zelandaj birdoj. Esperanto
Names of New Zealand Birds.
Brian Fox. Nov-zelanda E-Asocio,
2004 (2-a eld). 32p.
21cm. Kun la latinaj
nomoj. € 5,10

Kongresaj paroladoj de L.L.
Zamenhof kiel manifesto de
esperantismo. Jitka Skalická.
Toruń: Flamo, 2002. 21p. 21cm.
Longa eseo. € 2,10

Krikščionybė  ir esperanto.
Ulrich Matthias. El la rusa trad.
Irena Miš kinienė. Vilnius: Alma
littera, 2004. 135p. ISBN 9955 08
487 1. 20cm. Litovlingva versio de
Esperanto – la nova latino de la
eklezio. € 4,50

Maire Mullarney argues about
Language. M. Mullarney. Galway:
Arlen House, 2004. 136p. ISBN 1
903631 47 5. 22cm. Anglalingva.
Pledo por internacia lingvo de paco
kaj egaleco. € 10,50

Majstro, La. Interparoloj en
Rila. Petro Danov. Trad. el la
bulgara. Serres: Vivo por la tuto,
2004. 155p. 21cm. La unua volumo
en serio de filozofi-religiaj
“interparoloj”. € 8,70

Migrado de la
maorioj de Nov-
Zelando, La. Brian

Fox. Auckland: la aΩtoro, [1997].
16p. 21cm. Prelego en 1997 çe la
Adelajda Universala Kongreso de
UEA. € 3,30

Nova evo, La. Petro Danov. Trad.
el la bulgara. Serres: Vivo por la
tuto, 1999. 70p. 21cm. Tri prelegoj
de antaΩulo de la noveraa movado.
€ 6,30

Nova strategia ludo: geo-ludo.
Gerard Cool. Leibnitz: la aΩtoro,
[2004]. 17p. 30cm. Enkonduko en
strategian ludon. € 3,00

Postrikolto. Poemoj kaj kantoj
tradukitaj . Trad. Kálmán
Kalocsay. Budapest: KAL-ÇI, 2004.
77p. 21cm. Traduka√oj el dekseso
da lingvoj. € 5,10

Tie çi tie. Mikaelo Gißpling.
Antverpeno: FEL, 2003. 104p. ISBN
90 77066 10 1. 21cm. Kelkdek
originalaj poemoj. € 9,90

Tradiciaj rakontoj . Div.
Beauville: Amika Esperanto-Rondo,
2003. 47p. 21cm. Kun KD. Kelkdek
tradukitaj rakontetoj. € 8,40

Vivo por la tuto. Petro Danov.
Trad. el la bulgara. Serres: Vivo por
la tuto, 2002. 88p. 21cm. Çerpa√oj

el paroladoj de gnostika
filozofo. € 6,30

VIDBENDOJ,
KOMPAKTDISKOJ

88-a Universala Kongreso
de Esperanto, Gotenburgo
2003. Kongresa filmo.
Lausanne: Nandirealigado,
2003. PAL-sistemo. Kalej-
doskopo de plej diversaj
programeroj. € 30,00

edukado.net. Katalogo –
lerniloteko – ekzamenoj.
Kompilis Katalin Kováts.
Hago: La kompilinto, 2004.
Komputila KD. Bibliografiaj
informoj, lerniloj, ekzercoj,
sciinda√oj. € 15,00

Esperanto: lingua in-
cognita. Div. Partizánske:
Espero. Multlingva kaj
multmedia kompaktdisko.
€ 6,00

Modernigita vortaro
Esperanta-rusa vortaro. Reviziita kaj kompletigita de Jurij Finkel kaj Igor Galiçskij. E.A. Bokarjov.
2002. 308p. 21cm.  Prezo: €  €  €  €  €  7,50

Çe la sojlo de la renaski¸o de la Esperanto-movado en la
post-Stalina Sovet-Unio staris profesoro Jevgenij
Aleksejeviç Bokarjov (tiu transskribo de lia familinomo pli

¸uste reflektas ̧ ian prononcon ol la transliterigo Bokarev). ̄ uste
en tiu çi jaro 2004 ni celebras la centjaran jubileon de post lia
naski¸o, pri kio aperis artikolo de Viktor Aroloviç en Rusia
Esperanto-Gazeto, No 1, 2004. En la epoko, kiam tio ßajnis tute
nekredebla, li sukcesis, kun grupo de kunlaborantoj, kompili
rusan-Esperantan vortaron kaj publikigi ¸in en la jaro 1966 çe
grava ßtata eldonejo.

Paralele kaj dum postaj jaroj li sola plu laboris pri
Esperanta-rusa vortaro. Kiel çefaj fontoj servis Plena
vortaro, Granda vortaro Esperanta-franca de Gaston
Waringhien kaj aliaj gravaj tiutempaj vortaroj kaj
pluraj vortaroj eldonitaj en Rusio. Tre grandan atenton
E.A. Bokarjov donis al la Zamenhofa tradicio, inkluzive
ties rimarkojn pri la vortaro de Korzlinskij. PIV aperis
kiam la laboro pri la Esperanta-rusa vortaro estis pli-
malpli finita, do ¸i preskaΩ ne influis çi-kaze.

En septembro 1969 mi estis lastfoje en la hejmo
de E.A. Bokarjov. Tiam li montris al mi la sliparon de
la ankoraΩ ne finita Esperanta-rusa vortaro, kaj ni
parolis pri tiu vortaro kaj pri vortaraj temoj. Li diris al
mi: Mi nenion fidas blinde, mi çion zorge kontrolas.
Rezulte, mi trovis amason da fußa√oj ne nur en Esperantaj vortaroj,
sed ankaΩ, ekzemple, en la franca-rusa vortaro de Ganßina.
Mankas tempo por verki artikolon pri tio. Sed mi penas fari la
vortaron perfekta. Se iam mi havos la trian infarkton kaj mortos,
tio okazos pro la intensa laboro pri la Esperanta-rusa vortaro.
Kiel ekzemplojn, li citis plurajn nomojn de plantoj, fißoj kaj
mineraloj mistradukitaj. Mi honte konstatis, ke tiuj vortoj estis
por mi nekonataj. Lia antaΩdiro, bedaΩrinde, reali¸is tre baldaΩ:
post jaro kaj duono li forpasis pro infarkto. La laboro pri la vortaro
restis nefinita. ¯i aperis nur en 1974 sub redakto de profesoro
Viktoro Grigorjev kaj estis dufoje represita senßan¸e.

Dum nia lasta konversacio E.A. Bokarjov emfazis, ke li
konsekvence atentis pri la çefa diferenco inter la Esperanta-nacia
kaj nacia-Esperanta vortaroj. La unua enhavu maksimumon da
Esperantaj radikaj vortoj; la dua – nur rekomendatajn, ofte
uzatajn. La du vortaroj de Bokarjov nete sekvas tiun principon.
Kiam aperis PIV, ¸i fari¸is etalono; tial la post-PIV-aj vortaroj
diverslandaj similas unu la alian. La antaΩ-PIV-aj vortaroj estas
pli buntaj. La merito de Esperanta-rusa vortaro de Bokarjov estas
ankaΩ en tio, ke ¸i donas vortojn, kiuj ne trafis eç PIV-on.

Kun la paso de la jaroj, ruslingvaj esperantistoj sentis bezonon
de pli moderna vortaro. Çar tia ne videblas çe la
horizonto, Jurij Finkel (vaste konata pro sia komputila
programo EK!, kiu ebligas tajpi Esperantajn
supersignitajn literojn surbaze de la normo Unikodo)
kaj Igor Galiçskij entreprenis modernigon de la
Bokarjova vortaro. Kiel konsilantoj kaj helpantoj servis
S. Pokrovskij, B. Kolker, S. Verßinin kaj V. Melnikov. La
nova versio de la vortaro enprenis multajn novajn
vortojn kaj pli¸ustigis multajn tradukojn. Por tio estis
prilaboritaj plej novaj vortaroj kaj la çiam pli
perfektigata Reta vortaro. La vortoj ricevis indikojn
pri fundamenteco aΩ oficialeco. En tradukoj estas
pligrandigita la kvanto de sinonimoj. Plimulti¸is
indikoj pri la sferoj de uzado de vortoj. Biologiaj

terminoj estas provizitaj per latinaj ekvivalentoj. Granda prilaboro
okazis çe propraj kaj geografiaj nomoj, kiuj nun trovi¸as ne en
suplemento sed en la korpuso de la vortaro.

La vortaro estas modeste, sed klare presita (eble ne-
grandkvante). Grave – ¸i estas nemultekosta. Kompreneble, oni
povus riproçi ion al la novaj redaktoroj, ekzemple, ke ili enprenis
tro multe da novaj vortoj. Sed, kiel diras proverbo, butero ne
difektas la kaçon. LaΩ mia opinio, la nova versio de la vortaro ne
nur ebiligas al ruslingvanoj sen¸ene legi kiujn ajn tekstojn, sed
ankaΩ povas fari¸i bona fonto por estontaj Esperantaj-naciaj
vortaroj.                                  Boris Kolker

La angulo de

Esperantlingva Verkista Asocio
http://www.everk.org/

EΩgeno Mi≈alski: el Ciklo de l’ ar¸enta astro (Prologo, 1929)

Aspergas mi per spermo de l’ espero
virginon de l’ ar¸enta astro

en la arom’ de ßia sino çasta
dum farniento de l’ vespero.

Aspiras mi per spiro de l’ pasio
elkrei novan mondon de la sonoj –

mi, nova pastro de l’ venonta dio:
virgino de l’ ar¸enta astro

de l’ fantaziaj tonoj.

EΩgeno Mi≈alski (1897-1937) estas unu el la plej altaj voçoj
en la frua tempo de nia literaturo. Li estis la unua poeto kiu
konscie kaj majstre ekspluatis la fonetikajn nuancojn de la
lingvo, kaj samtempe evitis umbilikismon, celante grandajn
sociajn kaj politikajn temojn. Li estis mortpafita kiel supozata
trockiisto, ankaΩ pro siaj esperantistaj kontaktoj.

Thorsen-apogo
por bibliotekoj

UEA disdonos jam por la oka fojo
subvenciojn al Esperanto-bibliotekoj el la
Biblioteka Apogo Roma kaj Poul Thorsen.

Rajtas peti subvencion Esperanto-bibliotekoj, kiuj
ne estas subtenataj de ßtata, urba aΩ alia publika
instanco.
La subvencipetojn devas akompani listo de
dezirataj libroj, ordigita laΩ prefero.
Diskoj, sonkasedoj, vidbendoj, k.a. ne-libraj varoj
ne estas subvencieblaj. La subvencion oni ricevos
kiel librojn surbaze de la listo, kiu akompanis la
peton.
La petoj devas atingi la Centran Oficejon de UEA
plej laste la 1-an de novembro 2004.
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NOVAJ DUMVIVAJ MEMBROJ

Brazilo: K. Pereira. Bulgario: S. Dimitrova.
Francio: P. Dieumegard. Hispanio: P.A.
Hernández Úbeda. Kanado: C. Smith.

PATRONOJ DE TEJO 2004

Francio: R. Cash, B. Cheverry, D.S. Clopeau, D.
Couturier, C.de Coudenhove, J. Decobert, F.
Dhersignerie, G. Fournier, J.M. Gilabert Senar,
C. Haren, A. Huberdeau, P. Lelièvre, D. Loisel,
C. Longue-Epée, O. Masseron, P. Naulet,
A.Pialla, R. Triolle, J.F. Clet, J. Dalet, J. Ferroul,
H. Roy, L. Vignaud, M.C. Koson-Fouchereau.
Germanio: N. Caragea. Israelo: G.P. Savio.
Koreio: Y.H. Choi. Usono: M. Gamble, P. Lynch.

SOCIETO ZAMENHOF 2004

Belgio: C. Bracke. Francio: S. Amariglio, F.
Bartsch, J. Bartsch, O. Bernet, A. Huberdeau,
H. Lafargue, D. Loisel, A. Loisel, C. Longue-
Épée, L. Marin, T. Nowak, J. Croze, H. Roy.
Germanio: H.G. Macioszek. Kanado: M. Meijer-
Brandsma, B.R. Crisp. Koreio: Y.H. Choi.
Litovio: P. Jegorovas. Nederlando: R.H. Bossong.
Nov-Zelando: J.L. Regal. Svedio: R. Lindblom,
G. Olsson. Svislando: D. Cohen, S. Kaufmann.
Usono: B.A. Sherwood, D. Wolff, D. Wheeler,
D.G. Grady, L.C. Harmon, M.O. Brown, R.A.
Swenson, R. Jaderstrom, W.R. Harmon.
Venezuelo: J.E. Bachrich.

DONACOJ 2004 (EUR)

¯is la 1-a de junio

Kapitalo Afriko: Nederlando: E-o Nederland -
Alkmaar 200,00. Sumo çi-jara: 2795,39.

Konto Afriko: AΩstralio: H. Green 50,00.
Finnlando: S. Mynttinen 200,00. Nederlando:
B.de Wit 50,00; T. van Huis-Staritsky 50,00; F.H.
Kat 65,18; C.&R. Bossong 125,00; N.J.van
Iperen-de Vries 50,00; A.Nonima 162,50.
Svislando: L. Ortelli 9,77. Sumo çi-jara: 1766,25.

Fonda√o Ameriko: Nederlando: K. Schouten
(Am.kongr.) 20,00; A.E. Moerbeek-Prins 50,00;

T. van Huis-Staritsky 50,00. Sumo çi-jara:
1034,64.

Fonda√o Azio: Vjetnamio: Hoang Ngoc Boi
1,72; Le Tuyet Thanh 1,72; Le Thi Thien Thu
1,72; Le Nhiem 1,72. Sumo çi-jara: 1315,15.

Fonda√o Canuto: Britio: W.H. Simcock 8,00.
Germanio: G. Macioszek 100,00. Finnlando: J.
Pietiläinen 100,00; H. Kesälä 10,00; S.
Mynttinen 100,00. Francio: O. Masseron 50,00;
C. Longue-Épée 90,00; F. Longue- Epée 50,00;
M. Abada-Simon 40,00; G. Treanton 5,00; D.
Hubert 15,00; J.J. Aumenier 50,00; C. Becheret
23,00; P. Bertrand 7,00; M. Castaing 23,00; F.
Dhersignerie 40,00; F. Ditacroute 36,00; R.
Hardy 20,00; R. Lebrun 15,00; C. Longue-Épée
110,00; C. Maes 12,00; L. Marin 20,00; C.
Martinaud 20,00; T. Nowak 150,00; J.M. Parisot-
Delourmel 56,00; B. Robineau 50,00; M. Savre
15,00; J.C. Trebouet 30,00; S. van Landeghen
20,00; M. Basso 11,00; M. Castaing 23,00; A.
Crisan 13,00; J. Croze 40,00; A. Fabre 10,00; M.
Massemin 22,00; R. Platteau 30,49; L. Prezioso
11,00. Hungario: A. Varro 1,21. Israelo: J. ∑emer
30,00; E-Ligo 40,00. Nederlando: A.E. Moerbeek-
Prins 50,00; N.C. Kuiterman-van Goor 10,00;
R. Moerbeek 15,00; J.A. v/d Hoek-Hartog 5,00;
A. Ploeg 10,00; T. van Huis-Staritsky 30,00.
Svedio: R. Moln 10,00. Venezuelo: J.E. Bachrich
30,00. Sumo çi-jara: 4273,44.

Konto Espero: Francio: B. Schumann 42,44.
Nederlando: T. van Huis-Staritsky 50,00; D. van
Bezooijen 35,45. Sumo çi-jara: 327,89.

Triamonda Kongresa Fonda√o: AΩstralio: J.
Bishop 10,00. AΩstrio: G. Cool 100,00. Britio:
W.H. Simcock 8,00. Finnlando: H. Kesälä 10,00;
S. Mynttinen 100,00. Francio: J.J. Aumeunier
45,00; M.H. Crassous 52,00; R. Fabre 52,00; R.
Hardy 20,00; C. Haren 05,00; P. Neau 55,00; M.T.
Lloancy 46,00; C. Longue-Epée 210,00; L. Marin
20,00; J.M. Parisot-Delourmel 57,00; M. Savre
15,00; J.C. Trebouet 30,00; J. Hénin 10,00; M.
Sujet 25,00; G. Treanton 5,00; P. Pialla 25,00;

Intervjuo de Andrej Korobejnikov .
Lausanne: Nandirealigado, 2003. PAL-sistemo.
Intervjuo kun la juna pianisto, farita dum la 88-a
UK en Gotenburgo. Intervjuis J.-Th. von Bueren.
€30,00

Nokto i¸as tag’. Ralph Glomp. Hamburg: Nigra
kato, 2004. 41 min. Kun tekstolibreto. Dek unu
pecoj, originalaj kaj tradukitaj, inkluzive de la
popularaj Estas çiuj floroj for kaj Iom da paco.
KD. € 15,00

∑osoj de l’ utopi’, La. Thierry Faverial.
Perigueux: La aΩtoro, 2004. Kun tekstbroßuro.
56 min. 10 muzika√oj kun zorge elektitaj tekstoj.
KD. € 15,90

Universalaj Kongresoj. Red. Ziko M. Sikosek.
Rotterdam: UEA, 2004. N-ro 4 en serio titolita
Tiel sonis.... 73 min. Sondokumentoj el diversaj
UK-oj de 1955 ̧ is 1996, kun la voçoj de W. Auld,
M. Fettes, G.C. Fighiera, E. Lapenna, U. Lins k.a.
KD. € 9,90. Triona rabato ekde 3 ekz.

Voço de Zamenhof, La. Kaj aliaj elsendoj
de SRI. El Cerrito: ELNA, 2003. 59 min. La voço
de L.L. Zamenhof, registrita dum la 5-a UK en
Barcelona, 1909, plus fragmentoj el E-lingvaj
programoj de Svisa Radio Internacia. KD. € 8,40

✪ KATALUNIO: La 20-an de marto dudeko
da esperantistoj manifestaciis en
Barcelono en la internacia porpaca ago-
tago, sub videbla afißo. Majorkaj
esperantistoj marßis la 14-an de februaro
en granda manifestacio, subtenante la
protekton de la medio. La 23-an de aprilo,
dum la çiujara librofesto okazanta çie tra
la lando, Kataluna Esperanto-Asocio
organizis du budojn: en Sabadell, jam
funkciantan de multaj jaroj, kaj en la
centra promenejo de Barcelona. Oni
disdonis flugfoliojn kaj libromarkilojn,
disvendis librojn kaj speciale pretigitan
kompaktdiskon kun instrua materialo. La
foiro utilis por kontakti aliajn asociojn
cele al estonta kunlaboro. En la nord-
kataluna urbeto Prada de Conflent la 8-
an de majo la loka E-grupo partoprenis
la unuan forumon de lokaj asocioj.

L.M. Berthelin 47,00; J. Durin 15,00; A. Fabre
10,00; M. Savignat-Belhote 21,00. Germanio: F.
Reisel 10,00; E. Blasius 20,00; M.J. Scherm 5,00;
H. Vogt 10,00; M. Westermayer 10,00. Hispanio:
L. Vazquez 2,00. Japanio: M. Takezaki 50,00;
Nederlando: A. Ploeg 20,00; N.C.Kuiterman-van
Goor 10,00; R.Moerbeek 15,00; J. Bosse-Sibbel
5,00; W. Ganswijk-Vlasblom 20,00; J.A. v/d
Hoek-Hartog 5,00; B. de Wit 25,00; G.Gerritse
10,00; R. Balk 7,39. Pollando: K. Babiarz 20,00.
Slovakio: A.Komlóšiová 10,00. Svedio: H.
Karlsson 25,00; Usono: M. Kennedy 25,00; R.
Glossop 25,00; R.F. Grossman 50,00. Sumo çi-
jara: 1801,84.

Volontula Fonda√o: AΩstralio: J. Bishop 5,00;
AΩstrio: S. Stamm 50,00; Finnlando: H. Kesälä
10,00; S. Mynttinen 77,00. Francio: M. Sujet
14,00. Germanio: M. Westermayer 10,00.
Irlando: M. Mullarney 48,50. Nederlando: W.
Akkerman 17,00; A. Ploeg 10,00; N.C.
Kuiterman-van Goor 10,00; J.A. v/d Hoek-
Hartog 5,00; J. Venema-Vroege 10,00. Sumo çi-
jara: 1370,95.

Fonda√o Junularo: AΩstralio: D. McCarney
5,00. Belgio: F. Meul 5,00. Britio: P. Gubbins
5,00; E. Grimley Evans 5,00. Çilio: M. Salas 5,00.
Çinio: W. Breitung 50,00; Z. Peng 5,00.
Danlando: L. Knudsen 5,00; J.U. Niemann 5,00.
Francio: L. Vignaud 10,00; D.S. Clopeau 10,00;
Y. Vierne 10,00; A. Debeurme 5,00; M.H. Desert
5,00; R. Triolle 5,00; B. Robineau 5,00; R.
Ballaguy 5,00; M.F. Conde-Rey 5,00. Germanio:
S. Hauge 10,00; N. Bludau 5,00; T. Kleemann
5,00; A. Emmerich 5,00; R. Pflüger 5,00; W.
Ehrmantraut 5,00; O. Nelken 5,00; W. Diestel
5,00. Hispanio: M. Cruz 10,00; R. Garcia 5,00.
Hungario: A. Lukács 5,00. Islando: J. Elíasson
5,00. Japanio: A. Saiki 5,00; Oomoto 5,00; Y.
Kuroyanagi 5,00; M. Suzuki 5,00. Kanado: N.
Fleury 10,00. Meksiko: A. Mejia 4,70.
Nederlando: H.P. Adriaanse 10,00; J.v/d Vliet
5,00; F. van Mook 5,00; A. Belinfante 5,00; M.
Bouma 5,00; G. Berveling 5,00; J. Derks 5,00;
M. Borkent 5,00. Norvegio: A.K. Bondhus 10,00;
B. Hekland 10,00; A.O. Mjo/en 10,00; U. Stenhaug
5,00. Nov-Zelando: V.R. Moore 25,00; G. Sutton
5,00. Pollando: L. Kordilewski 5,00; J. Miklasz
5,00; S. Mandrak 5,00. Portugalio: A. Martins
5,00. Rusio: A. Blinov 5,00. Serbio kaj
Montenegro: A. Pigl 4,00; B. Stanojević 5,00; S.
Petrović 5,00. Slovakio: P. Baláž 5,00. Svedio:
S. Bosga 5,00; G. Olsson 5,00. Svislando: F.
Randin 10,00; M. Meyer-Greuter 5,00. Usono:
D. Roff 10,00; F. Montenegro 5,00; R. Dean 5,00;
T. Phoenix 5,00; J. Brozovsky 5,00. Sumo çi-jara:
697,44.

Fonda√o Antoni Grabowski: Francio: T.
Nowak 100,00. Usono: H.V. Janoski 78,28. Sumo
çi-jara: 178,28.

Konto Hans: Finnlando: B. Eriksson 10,00
Nederlando: Esperanto Nederland 20,00; E. ten
Hagen-Renses 2000,00; N. Hagen-Weerman
72,00; J. Hoobroeckx-Dooren 72,00; S. Hordijk-
de Hoop 36,00; A. van Dijk-Kuperus 72,00.
Sumo çi-jara: 2282,00.

¯enerala kaso: Britio: I. MacDowall 8,92
Svislando: D. Buhlmann 19,54; J. Tomaszczek
3,26; N. Margot 11,72. Sumo çi-jara: 573,95.

Al çiuj donacintoj koran dankon! UEAAl çiuj donacintoj koran dankon! UEAAl çiuj donacintoj koran dankon! UEAAl çiuj donacintoj koran dankon! UEAAl çiuj donacintoj koran dankon! UEA

✪ POLLANDO: La edzino de Jerzy
Handzlik (bardo sen barbo), Malgorzata
Handzlik, estas elektita eΩropa parla-
mentanino de Pollando. ∑i ne nur
apogas Esperanton, kiel facilanime
povus fari aliaj kandidatoj, sed parolas
¸in jam 20 jarojn kaj havas eç propran
dulingvan interretan pa¸on, en la pola
kaj en Esperanto çe http://www.
malgorzatahandzlik.com

✪ KOREIO: Korea Esperanto-Asocio
çiujare la 15-an de majo rememoras la
forpasintajn pionirojn de la korea E-
movado okaze de  "Tago de Pioniro" kaj
eldonas memor-libron pri li aΩ ßi. La
çi-jara pioniro estas s-ro Jacxong Choi
Haechong, kiu dum la korea milito
fondis Chong-gu Universitaton en la

urbo Taegu kaj strebis ke pere de la
universitato nia movado revigli¸u post
la milito. Samtage oni celebris ankaΩ
la jubilean 200-an numeron de La
Lanterno Azia kaj 3 nove eldonitajn
librojn. Unu el ili estas kolekto de çiuj
numeroj de La Lanterno Azia ,
konsistanta el 10 volumoj.

✪ LITOVIO: La 9-an de junio, pere de kvin
regionaj televidoj de Litovio en televida
elsendo "En la mondo de libroj" estis
montrita 15-minuta diskuto pri la temo
Esperanto – intelekta ludo aΩ perfekta
ilo de komunikado, kiu okazis la 3-an
de aprilo dum la aran¸o "Printempo de
libroj" en Vilno, en Instruista domo.
Gvidis ̧ in √urnalisto-esperantisto Audrys
Antanaitis. La televida elsendo estis
ripetita la 12-an kaj la 13-an de junio.

           Povilas Jegorovas

✪ EUROSCOLA: Carola Antskog el
Finnlando estis la motoro de E-
seminario por eΩropaj lernejoj. Krom ßia
grupo partoprenis grupoj el Anglio,
Pollando, Slovenio kaj gastoj el Rusio,
Ukrainio kaj Albanio. En la seminario
en Strasburgo, kiun partoprenis  90
junaj esperantistoj, okazis dum tri tagoj
interesaj programoj kaj en la kvara
tago, la 28-a de aprilo, çiuj partoprenis
en la EΩropa Parlamentejo Euroscola.
Pro intensa programo la gejunuloj
multe amikis kaj interligi¸is. La finna,
angla kaj pola lernejoj estis oficiale
invititaj al Euroscola kaj sendis çefe
Esperanto-lernantojn. Bona sperto
kaΩzos sekvajaran ripeton.

Zlatko Tißljar

✪ SKOLTOJ: JOTI, ¬amboreo en InterReto,
estas tutmonda skolta renkonti¸o, kiu
okazas çiujare en la tria semajnfino de
oktobro. Çi-jare la Centra Organiza
Komitato akceptis Esperanton en sia
TTT-ejo, danke al la klopodoj de la
redaktoro de La Skolta Mondo, organo
de Skolta Esperanto-Ligo. Oni planas
pretigi 15-lingvan tradukon de la verko
Pli Vastaj Horizontoj en Internacia
Skoltado kaj eldoni ̧ in sur KD. Legu pli
çe: http://ttt.esperanto.org/skolta/
vasta.html kaj http://www.joti.org

✪ STRASBURGO: La 9-an de majo 2004
pli ol 400 homoj venis al Strasburgo el
Francio, Germanio, Belgio, Svislando,
Britio kaj Serbio por la manifestacio
EΩropa Bunto. La partoprenantoj
amasi¸is sur la Placo de la Universitato,
sub balonego kun la banderolo EΩropa
Bunto. Post bonvenigaj vortoj de Denis-
Serge Clopeau, pluraj partoprenantoj
salutis la publikon en sia gepatra
lingvo. La koncerto de JOMO donis
etoson al la aran¸o kaj tiklis la atenton
de la strasburga publiko.

La manifestacio ekis je la 14-a kaj
duono. La kunirantaro en la aleo de
Robertsau estis impona pro ties
longeco kaj multeco de banderoloj. La
pluvo, kiu falis ekde la duono de la
marßado, ne senkura¸igis la marß-
antojn, kiuj iris ¸is la EΩropa
Parlamento.

Dum la manifestacio la EEU-
prezidanto Seán Ó Riain prelegis çe
EΩropa Parlamento pri eΩropa identeco
kaj la eΩropa tradukisto Brian Moon
informis pri uzado de lingvoj en la EU-
instancoj. La manifestacio estis
menciita en pluraj amaskomuniloj,
interalie la gazeto France Bleu kaj la
eΩska √urnalo Berria. La retpa¸o de la
manifestacio www.europa-bunto.org
estis tradukita al 50 lingvoj.
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Esperanto-subtenanto
D-ro Heinz Fischer, socialdemokrato, kiu ekde la 9-a de julio fari¸os
la nova aΩstra ßtatprezidanto, estis alta protektanto de la Universala
Kongreso 1992 en Vieno kaj deklaris en sia kongresa mesa¸o, ke li
çiam admiris la ideon de Esperanto, jam eksciinte pri ¸i kiel infano,
çar liaj gepatroj estis entuziasmaj esperantistoj.

Fischer çiam apogis Esperanton,
diras Herbert Mayer, direktoro de
la Esperanto-muzeo en Vieno.

Renato Corsetti, prezidanto de
Universala Esperanto-Asocio, substrekas
la fakton, ke Fischer estas ligita al la
Esperanto-movado pro siaj personaj
spertoj pri ¸i. Tio certe kontribuus al lia
pritakso de la internaciaj problemoj en
solidareca spirito inter la landoj, certas
Corsetti. LaΩ Fischer Esperanto ne nur
estas “genia lingvokrea√o”, sed ¸i estas
rimarkinda pro sia “humanisma kaj
popolinterliga ideo”. Komuna lingvo
signifus grandiozan progreson kaj estus

dezirinde, ke tiu ideo venku kaj ke ̧ i estu
konsiderata kiel koncepto por la 21-a
jarcento, opinias Fischer.

Fischer ne scias çu kaj kiomgrade
Esperanto povas helpi solvi la
dumtempajn problemojn de lingva
diverseco je eΩropa nivelo, sed opinias,
ke Esperanto kiel komuna eΩropa lingvo
havus la avanta¸on, ke ¸i ne favorus
ajnan eΩropan lingvofamilion. Subteni
Esperanton por li çiuokaze estas
sencohave kaj li ¸ojus, se ¸i ekhavus pli
da signifo je eΩropa nivelo.

Marko Naoki Lins
Brusela Komunikadcentro

Heinz Fischer skribis al nia fakdelegito en
Vieno Walter Klag jenan leteron en
germana lingvo: Mi tre kore dankas pro via
letero kaj la bondeziroj (rim.: pro la elekto),
pri kiuj mi tre ¸ojis. Estas vere, ke mi estas
familiara kun la ideo de Esperanto, çar mia
patro dum la Unua Respubliko (rim.: 1918
¸is 1938) aktivis kiel Esperanto-instruisto kaj
ankaΩ mia patrino parolis flue Esperanton.
Mi mem bedaΩrinde ne lernis tiun lingvon.

(LaΩ Walter Klag)

Venu nun la espero
Esperanta versio de tiu kanzono, verkita de la populara muzikisto
kuba Silvio Rodríguez, fari¸is kanto de la 6-a Tut-Amerika Kongreso
de Esperanto, okazinta en la Internacia Gazetara Centro de Havano
de la 21-a ¸is la 27-a de marto.

K vankam temis pri modesta
kongreso, ali¸is entute 204
homoj el 21 landoj. BedaΩrinde

kelkaj ne povis veni en Kubon pro
diversaj kialoj, kaj tio respeguli¸is en la
magra çeesto de amerikaj samideanoj:
nur 6 landoj amerikaj (Kubo, Kanado,
Usono, Brazilo, Meksiko kaj Kostariko)
estis reprezentitaj.

Tio minacis la estontecon mem de
la Tutamerikaj Kongresoj, çar venis vico
por Sudameriko okazigi la venontan,
sed ne estis kandidataj landoj.
Bonßance reprezentanto de la espe-
rantistaro en Kalgario (Kanado) venis
kun la celo preni la torçon, kaj la 7-a
TAKE okazos do maje de 2007 en
Kanado.

¯enerala temo estis Kia Esperanto-
movado por Ameriko? La Kongresa
preparkomitato dediçis la plej grandan
parton de la Kongreso al analizoj kaj
diskutoj pri la estonteco de Esperanto
en la kontinento. Çiutage okazis forumo
pri gravaj aferoj (instruado, utiligo,
disvastigo, informado, junularo),
enkondukitaj de trafaj prelegoj, dum kiuj

svarmis ideoj, surprizoj kaj iniciatoj. La
Kongreso vekis grandan atenton çe la
nacia gazetaro kaj radiostacioj. Aperis
artikoloj en du naciskalaj √urnaloj kaj
elsendi¸is intervjuoj kaj informoj pere de
radio Horlo¸o (la plej aΩskultata informa
radiostacio), radio Taíno, Habana Radio
kaj Radio Havano Kubo. Du √urnalistoj
(esperantistaj!) el Radio Çina Internacia
çeestis la sesiojn.

Okazis ankaΩ kunsido kun radio-
aΩskultantoj kaj ne mankis kultura distro:
lernantoj el la muziklernejo Paulita
Concepción agrable muzikis kaj kantis
≈ore. Arta kaj Nacia Vesperoj estis ßanco
por konati¸i kun la amerika kultura fono.
Ekskursoj kaj promenadoj ebligis al çiuj
eltrovi la çarmon de la Malnova Havano,
Hereda√o de l' Homaro.

Agrabla surprizo estis, ke oni povis
açeti telefonkar-
tojn kun la portreto
de Zamenhof (pen-
trita de la fama
p a s i n t j a r c e n t a
kuba pentristo E.
Valderrama), fari-
tajn laΩ interkon-
sento kun la Nacia
Publika Telefon-
entrepreno.

Entute temis pri
streça, sed frukto-

dona semajno, kiu elaste ligis  prelegojn
kun ekskursoj, pasante tra ekspozicioj,
ILEI-ekzamenoj, ekumena diservo,
fondi¸o de kuba sekcio de IKEK, paroliga
kurso, demonstrado de Yumeiho-terapio
kaj agrabla babilado inter homoj
diversfonaj kaj diverslandaj, kiu çiam
kompensos la ßviton kaj sendormajn
noktojn de LKK-anoj.

Apartan dankon al Alex Humet, kiu
transprenis sur sin la taskon gvidi la
paroligan kurson; al Ana Montesinos kaj
Normand Fleury, ILEI-ekzamenintoj, al
Flory Witdoeckt, pro çiam trafaj intervenoj
kaj al çiuj, finfine.

¯is revido en Kanado!
Alberto García Fumero

Modelaj aktiva√oj en Jalto
La fama ripozurbo Jalto en duoninsulo Krimeo çe la Nigra Maro
(aΩtonoma krimea respubliko de Ukrainio) estis unu el la luliloj de la
frupionira E-movado en Rusio (v. Brila kvaropo en la januara numero).

Jalto estas eble la unusola urbo en la
teritorio de la iama Sovetunio, kie
estas memortabuloj oma¸e al E-

pioniroj. Unika naturo kaj klimato altiras
tien amason da en- kaj eksterlandaj
turistoj. En majo tie okazas E-renkont-
i¸oj Aroma Jalto, organizataj de Ukrainia
E-Asocio.

En la 50-aj jaroj de la pasinta jarcento
en la urbo funkciis E-klubo Mevo, poste
aperis junulara E-klubo Tero , kiu
daΩrigas la tradicion. AntaΩ la
"rekonstrua periodo" ¸i organizadis
tradician E-festivalon Velura sezono. Çe
la klubo estis fondita la unua urba
barda klubo kaj festivalo, kie aΩtoraj
kantoj sonis en la rusa, en aliaj naciaj

lingvoj kaj en Esperanto. Post longa
periodo la klubanoj decidis revivigi la
festivalon kaj komencis la prepar-
laborojn.

E-kurson çi-jare finis 12 personoj, el
kiuj 3 eniris la preparan teamon. La
festivalo estos parto de la agado Viza¸e
al la ekstera mondo, kies celo estas
propagando de Esperanto en Krimeo en
bardaj tendaroj kaj dum turistaj marßoj
tra ripozlokoj de Krimeo. La koncertoj
en naciaj lingvoj kaj Esperanto okazos
ankaΩ por la urbanoj kaj ripozantoj
(rigardu www.krimeo.h12.ru).

  Sur la fotoj:  jaltaj esperantistoj gaste
çe la odesaj dum la unuaprila humur-
karnavalo en Odeso.      Jefim Zajdman

Konferenco pri lingvodiverseco
20-23 maj 2004 okazis en Barcelono la 10-a Kongreso de Linguapax
kun la çeftemo Dialogo pri Lingva Diverseco, DaΩripova Evoluo kaj Paco,
organizita de la Instituto Linguapax lige kun la Universala Forumo
de Kulturoj Barcelono 2004.

La konferencon partoprenis monde
konataj lingvistoj, kiel David Crystal,
Bernard Comrie, Suzanne Romaine,

Fernand de Varennes, Miquel Siguan kaj
Joshua Fishman.

Krom la prezentoj en la pleno la laboroj
okazis en kvin paralelaj seminarioj pri
Pozitivaj modeloj de lingvopolitiko kaj
lingvoplanado, Studkazoj pri lingvo-
revigligo kaj normigo, Pritakso de la nuna
socilingvistika esplorado, Lingvojuro kaj
lingvorajtoj, Rolantoj favoraj al lingvo-
diverseco.

Universala Esperanto-Asocio estis
reprezentita de Abel Montagut kaj
Internacia Ligo de Esperantistaj

Instruistoj de Radojica Petrović . Li
prezentis tri E-projektojn de E@I, ILEI kaj
Hesselbom Berlin GMBH, kiuj subtenas
lingvan diversecon per praktikaj rimedoj
kaj efektiva agado: Lingva Prismo, lernu!
kaj Interkulturo. Notindan atenton de la
publiko altiris la principoj de
interlingvismo, kiujn interpretas kaj
favoras la Lingva Prismo kaj kiujn la aliaj
du projektoj praktike aplikas.

Franc,ois Grin plurfoje menciis la
pozitivan rolon de la internacia lingvo.
Estis intervjuitaj du katalunaj soci-
lingvistoj, Miquel Siguan kaj Jesus Tuson,
kiuj menciis Esperanton.

(Gazetaraj Komunikoj)
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Naren Dholokia (1906-2002), iam FD pri vidbendoj,
fotografio kaj hinda kuirarto en Burnley (Barato),
emerita kvalitkontrolisto, interalie tradukis hindajn
poemojn.

Desmond J.Langman (1923-2004), D kaj FD en
Christchurch (Nov-Zelando), emerita ßtatoficisto,
mortis la 28-an de majo 2004.

Nicolai Liventhal (1916-2004), FD pri ekonomio,
lingvoj kaj kriptologio en Kopenhago, forpasis en
Kastrup. La ekonomiisto el Tallinn, esperantisto ekde
1934 kaj estrarano de la estona asocio (1938-1940),
venis en 1943 pro edzi¸o al Danio. Post 1974 li apogis
la NeΩtralan Esperanto-Movadon (NEM).

Vladimir Němec (1941-2004), D kaj FD pri Esperanto-
instruado kaj komputiko en Îilina (Slovakio), mortis
la 6-an de majo 2004. La in¸eniero estis komitatano A
de 1988 ¸is 1992.

Sven Strandberg (1925-2003), iam FD pri
aΩtomobilismo, mortis la 30-an
de majo 2003 en Lund (Svedio).
La pedelo estis longtempe
kluba estrarano.

Alberto Vigliani (1911-2004),
membro de UEA, mortis en
Buenos Aires. Esperantisto
ekde 1948, la asekuristo multe
instruis (ankaΩ per radio kaj
filmo).

ForpasojForpasojForpasojForpasojForpasoj

E. L. M. Wensing
1913-2004

n februaro 1962 la ¯enerala Sekretario de
UEA, Ivo Lapenna, ricevis longan leteron
de estrarkolego Evert Jan Woessink. La

nederlandano konati¸is kun samlandano, iama tre
aktiva Esperanto-instruisto, kiu intertempe
karieris en la firmao Philips, la konata
produktanto de elektronika√oj, kaj li "estas tre
agrabla, lerta kaj kapabla sinjoro, kiu ne fieras
pro sia bonega posteno en la entreprena kaj
komerca vivo".

Temis pri E. L. M. Wensing, naskita en 1913
en Roterdamo kaj lerninta Esperanton en 1930. Li estis komence peranto de
entrepreno pri trinka√oj kaj pro tio la multlingvulo ofte voja¸is. Ekde 1937 en
Philips, li poste gvidis la sekcion de medicinaj aparatoj. Vizitante interalie
Kuvajton, Hindion, Brazilon kaj Bulgarion, li spertis ke la angla ne estas monde
konata, ke en Japanio ankaΩ la plej elstaraj personoj preskaΩ ne scias ¸in paroli.

Ne volante flankenmeti alian personon, li pretas helpi al UEA kaj servi ¸in,
Wensing sciigis al Woessink. Gesinjoroj Isbrücker jam parolis kun li pri
prezidanteco, sed Wensing tute ne estus ofendita fari¸i nur komitatano.

En la kopenhaga kongreso tiujare, kiam Hideo Yagi fari¸is Prezidanto, Wensing
eniris la Estraron tamen jam kiel Vicprezidanto. Çar post la subita morto de
Yagi, en majo 1964, Lapenna hezitis preni la prezidantecon, la Komitato elektis
Wensing en la UK de Hago Prezidanto. Lapenna proteste eksi¸is kiel ¯enerala
Sekretario, tiel ke Wensing retiris sian kandidatecon kaj Lapenna fari¸is
Prezidanto.

Vicprezidanto Wensing okupi¸is unuavice pri komerco kaj eldonis vortaron
pri ekonomiko, estante direktoro de la Instituto por Esperanto en Komerco kaj
Industrio (EKI). Pro li, Philips eldonis kelkajn varbilojn en Esperanto.
Kunlaborintoj kiel CO-direktoro Sadler priskribas Wensing kiel elokventan,
trejnitan gvidanton, kiu estus estinta bonega Prezidanto.

Sed li konservis ankaΩ sian interesi¸on pri la lingvo; en tiu çi revuo li redaktis
la rubrikon Komenco bona, çio bona por komencantoj. Siajn spertojn pri
instruado li havis ankoraΩ el la tridekaj jaroj: en aprilo 1933 li estis diplomita
kiel Cseh-instruisto en Hago, post kurso gvidita de Cseh mem, kaj jam antaΩe li
komencis instrui en la popola altlernejo en Roterdamo. Kvankam li ne nomis
sian kurson Cseh-metoda, li tamen transprenis tipajn elementojn, kiel la
kolektivan respondadon al demandoj. Cetere, en 1932 Wensing ankoraΩ mem
trapasis kurson, kaj poste estis ekzamenita de la konata Esperanto-verkisto
Hendrik Jan Bulthuis.

Wensing: Por elprovi mian parolkapablecon kaj scion pri literaturo, li elektis
la de li verkitan romanon Idoj de Orfeo, libron, kiun mi plendetale pristudis por
la ekzameno. Dum pli ol duona horo mi preskaΩ sençese parolis pri la romano,
¸ia enhavo, ¸iaj çefaj personoj, ¸ia tendenco ktp, kaj kiam li fine interrompis
min, li ekkriis: “Bonege, perfekte, vi konas la libron eç pli bone ol mi”.

Longan tempon Wensing havis "bonegajn rilatojn" kun Lapenna, sed poste li
seniluzii¸is pri sia "iama idolo". La industriisto agnoskis certagradajn sukcesojn
de la angla, kion Lapenna nomis "defetismo". En Londono 1971 Wensing prezentis
sin kiel kontraΩkandidaton, kvankam la elektokomisiono preferis ne mencii lin.
Estis la unua kaj ̧ is tiam sola konkurenceca baloto por la UEA-prezidanteco iam
okazinta. Wensing ricevis 21 voçojn, Lapenna 26. Post pliaj disputoj kun Lapenna,
interalie pro financoj, la Vicprezidanto en decembro 1972 forlasis la Estraron.

Wensing revenis en 1974 kaj fari¸is ¯enerala Sekretario en la Estraro sub la
juna universitatano Tonkin. Tiun oficon la eksdirektoro de Philips plenumis ¸is
1977 kaj ankaΩ poste helpis, ekzemple en la ellaborado de la nova statuto. En la
Komitato li restis ̧ is 1983. La katoliko energie rifuzis riproçojn pri "neneΩtraleco"
de la Asocio: "Se montri¸us nur plej etaj trajtoj de maldekstra superregado, çu
en la Estraro, çu en la Komitato, mi estus la unua, kiu forlasus la vicojn de UEA."

Egidius Lucas Maria Wensing, Honora Membro de UEA ekde 1992, mortis la
28-an de aprilo 2004 en la belga urbeto Neerpelt.

Ziko Marcus Sikosek

Alberto Vigliani

Íekspira teatro en Esperanto

Triona rabato por samtempa açeto de minimume tri ekzempleroj de la sama libro.

La vivo de Henriko
kvina. Trad. Humphrey
Tonkin. Roterdamo:
UEA, 2003. 158p.
21cm. â 12,00.

Hamleto, princo de
Danujo. Trad. L.N.M.
Newell. La Laguna:
J. Régulo, 1964. 252p.
22cm. â 9,00.

Somermeznokta son©o.
Trad.Ká lmán
Kalocsay. La Laguna:
J. Régulo, 1967. 99p.
19cm. â 3,60.

La dresado de la megero.
Trad. Gerald C. Jervis.
Roterdamo: Kulturaj
kajeroj, 1988. 136p.
21cm. â 4,20.

Re©o Lear. Trad.
Ká lmán Kalocsay.
Roterdamo: UEA,
1966. 160p. 21cm.
â 7,20.

La tempesto.
Trad.Ká lmán
Kalocsay. La Laguna:
J. Régulo, 1970. 119p.
19cm. â 3,60.

E

Fabelkonkurso
Päätalo-instituto, kultura-literatura centro en
Taivalkoski, Norda Finnlando, organizas
çiujare fabelkonkurson por infanoj. AnkaΩ çi-
jare la instituto invitas konkursi en Esperanto.

Estas tri kategorioj: infanoj ¸is 9-jaraj; 10-
11-jaraj kaj 12-13-jaraj. La konkursa√oj estu
verkitaj originale en Esperanto de infanoj

aΩ grupoj (lernejaj klasoj). Individuajn kaj grupajn
konkursa√ojn oni taksos aparte. Longeco ne estas
fiksita. En la skribado aΩ tajpado plenkreskulo
rajtas helpi laΩ sia konscienco. En la priju¸ado
oni aprezas antaΩ çio fabelecon kaj originalecon.
La konkursa√oj estu senditaj poßte kaj alvenu plej
laste la 15-an de septembro 2004 al:

Päätalo-Instituto, Fabelkonkurso, PL 39,
FI-93401 Taivalkoski, Finnlando

Oni uzu pseΩdonimon kaj menciu, çu temas
pri grupo aΩ unuopulo. La nomo, adreso,
naski¸dato kaj (se eble) telefonnumero aΩ
retadreso de la konkursanto estu en aparta
koverto. La rezultojn oni publikigos la 18-an de
oktobro. Pli da informoj donas la komisiito pri la
konkurso: s-ino Aini Vääräniemi, Vääräjärventie
26 A, FI-93590 Vanhala, Finnlando. Rete:
aini.vaaraniemi@pp.inet.fi. Fabeloj, premiitaj en
antaΩaj jaroj, estas legeblaj en: www.taivalkoski.
fi/paatalo-instituutti /esperanto.htm



Çu ni bezonas
lingvopolitikon? Kio
estas lingvopolitiko?
Çu nur UEA devus
havi ©in aü la
tuta Esperanto-
komunumo? Kiel
lerni el la spertoj
de naciaj lingvoj?
Kontribua∆oj de
Humphrey Tonkin,
Werner Bormann,
YAMASAKI Seikô,
Amri Wandel,
Renato Corsetti
kaj Detlev Blanke.

Por aktiva lingvopolitiko. Aktoj de la lingvopolitika
seminario en la 81-a UK de Esperanto, Prago 1996. Red. D.
Blanke, R. McCoy kaj O. Buller. Rotterdam: UEA 1999. 71p.
e7,10. Triona rabato ekde tri ekz.

KIO ESTU NIA
LINGVOPOLITIKO?

KIO ESTU NIA
LINGVOPOLITIKO?

Al lingva demokratio / Towards linguistic democracy /
Vers la démocratie linguistique. Aktoj de la Nitobe-Simpozio,
Prago, 1996. Red. M. Fettes kaj S. Bolduc. Rotterdam: UEA,
1998. 212p. 24cm. C= 10,20. Triona rabato ekde tri ekz.

Çu la lingvopolitiko de
internaciaj organiza∆oj
utilas nur por simbolaj

politikaj celoj? Çu
aktualaj modeloj de

plurlingva demokratio
efektive diskri-

minacias? Kian rolon
ludu lokaj lingvoj en la

solvado de mondaj
problemoj? Kion eblas

lerni el la spertoj
pri Esperanto? Çiu
kontribua∆o en la

originala lingvo (angla,
franca aü Esperanto),
kun resumo en çiuj tri

lingvoj. La angla teksto
de la pionira raporto

"Esperanto kaj la lingva
demando çe Ligo de

Nacioj" de NITOBE Inazô
estas unuafoje

publikigita çi-libre.

POR LERNI
KAJ ARGUMENTI

POR LERNI
KAJ ARGUMENTI

Çu nur-angla Eüropo? Defio al lingva politiko.
Robert Phillipson. Trad. István Ertl. Rotterdam: UEA, 2004.
254p. 22cm. Prezo: e21,00. Triona rabato ekde tri
ekzempleroj.

ÇU LINGVA
IMPERIISMO?
ÇU LINGVA

IMPERIISMO?

Diskutlibro pri malpli uzataj lingvoj. Jordi Bañeres
kaj Miquel Strubell. Trad. Edmund Grimley Evans.
Rotterdam: UEA, 2002. 59p. 22cm. Prezo: e7,50. Triona
rabato ekde tri ekzempleroj.

ÇU VI VOLAS DEFENDI
ESPERANTON TRAFE?
ÇU VI VOLAS DEFENDI
ESPERANTON TRAFE?


