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Malferme

V

Gardi la forton kaj plifortiĝi

erŝajne la malplej legataj paĝoj ĉi-numere estas tiuj
kun la spezokonto kaj bilanco. Normale ili aperas
samnumere kun la jarraporto de la Estraro, sed pro
teknikaj kialoj tio ne eblis ĉi-jare. Al la redaktoro la ﬁnancaĵoj
estas ĉiujara premsonĝo, ĉar ne mankas al li interesaj tekstoj,
kiuj tamen devas cedi lokon por aperigo iam poste aŭ eĉ
neniam pro malaktualiĝo. Je malpli alta grado ĉio ĉi validas
ankaŭ pri la “proza parto” de la jarraporto en la junia numero.
Diference de ﬁnancaĵoj, ĝia legado ne postulas trejniĝon por
kompreni ĝin, sed ĉi-jare la estraranoj estis tre verkemaj kaj la
raporto prenis pli da revuaj paĝoj ol kutime. Espereble tamen
rezultis io, kion vi kiel leganto trovis leginda.
Ke UEA ĉiujare publikigas en sia revuo raporton de la Estraro
kaj la ﬁnancajn kalkulojn, estas konkreta formo de demokratio
en nia Asocio. Ili eble ne estas tre fascina
legaĵo, sed ili provizas ĉiun interesiton, eĉ nemembrojn, per amaso da indikiloj por prijuĝi
kaj en multaj kazoj eĉ mezuri per ciferoj la
evoluon de la Asocio kaj precipe la laboron
de la Estraro. La formalan prijuĝon faros la
Komitato de UEA, sed eĉ pli grava juĝo estas
la impreso, kiun la raportoj faras ĉe membroj,
kaj precipe la konkludoj, kiujn tiuj ĉi tiras,
konscie aŭ nekonscie, post ilia legado. UEA
estas malferma asocio. Ĝi publikigas siajn
raportojn en ĉiu kazo, eĉ se la evoluoj estus
negativaj. Ĝis antaŭ tri jaroj la membraro
malkreskis kaj tion UEA verﬁdele statistikis
en tiu ĉi revuo. Tiun modelon tro malmulte
sekvas aliaj organizaĵoj kaj gazetoj, kiuj agas
internacie, kaj kiel peston ĝin evitas singravigemaj establoj, kies
pufecon honesta dokumentado denuncus.
La ĉefa konkludo el la ﬁnancaj raportoj en tiu ĉi numero estas,
ke la Asocio plifortikiĝis ankaŭ sur tiu kampo. Dum kelkaj jaroj
ni luktis kun granda malekvilibro inter enspezoj kaj elspezoj.
Spezokonto estas resumo de la kurantaj en- kaj elspezoj de la
jaro, aranĝita en rubrikoj laŭ la fontoj de enspezoj kaj la celoj de
elspezoj. En 2002 la ekvilibro disfalis kaj la elspezoj superis la
enspezojn per 57 000 eŭroj. Pasintjare el tiu breĉo restis ankoraŭ
kvarono, 15 000 eŭroj. Tamen, kiam oni preparis la buĝeton por
la pasinta jaro, oni ankoraŭ antaŭvidis, ke la rezulto estos multe
malpli bona. Ĉi-jare la elspezoj superos la enspezojn verŝajne
nur per kelkmilo da eŭroj, kio jam praktike signifos ekvilibron.
Eble oni demandas, kiel UEA povas funkcii en la jaroj, kiam
ĝiaj enspezoj ne suﬁĉas por pagi la elspezojn. Tio eblas, ĉar oni
kovras la mankantajn enspezojn prenante ilin el la kapitalo. La
kapitalo konstruiĝis dum jardekoj, precipe per heredaĵoj de
forpasintaj membroj, kiuj per siaj testamentoj volis pliﬁrmigi
la kondiĉojn por la laboro de UEA ankaŭ post sia forpaso. La

rento de la kapitalo kovras pli ol 10% de la kurantaj elspezoj. Ni
dankas la renton grandparte al niaj forpasintoj, kiuj tiamaniere
kunﬁnancas la laboron de la hodiaŭaj agantoj.
Kvankam la kapitalo devis suferi ankaŭ malkontribuojn pro
deﬁcitaj spezokontoj kaj en iuj jaroj ĝi eĉ malkresketis, en longa
daŭro ĝi ege plifortiĝis. Fakte UEA havas diversajn kapitalojn,
sed pluraj el ili estas destinitaj por sekurigi la ﬁnancan bazon
de agado por iu diﬁnita celo aŭ regiono. La ĉefa kapitalo, la t.n.
ĝenerala kapitalo, kiu konsistigas du trionojn el la tuta kapitala
havo de UEA, valoris ĉ. 991 000 eŭrojn ﬁne de 2005. Dek jarojn
pli frue, en 1995, temis pri 335 000 guldenoj. Nominale tiom da
guldenoj egalas al ĉ. 152 000 eŭroj, tiel ke intertempe la ĝenerala
kapitalo de UEA 6,5-obliĝis. La kresko estas tre impresa ankaŭ,
se oni komparas la nunan kapitalon kun la hodiaŭa aĉetpovo
de la sumo de 1995. La tiama sumo fakte
nun egalas al 192 000 eŭroj. Se rigardi tiel, la
ĝenerala kapitalo 5,2-obliĝis.
Antaŭ kelkaj jaroj la kresko de la kapitalo
altiris la atenton kaj apetiton de iuj aktivuloj,
interalie komitatanoj, kaj igis ilin kritiki la
politikon, pro kiu laŭ ili UEA riskis “morti
riĉa”. Kelkaj opiniis, ke UEA jam estas suﬁĉe
riĉa kaj povus direkti la novajn heredaĵojn
kaj donacojn al diversaj projektoj anstataŭ
aldoni ilin al la kapitalo kaj uzi nur ilian
renton. Tiel aŭdaca propono apenaŭ havis
apogon, sed antaŭ kvin jaroj la Komitato
tamen decidis, ke 20% el la novaj heredaĵoj
kaj grandaj donacoj fariĝu kurantaj rimedoj
anstataŭ kapitaliĝi. En politiko oni ofte
atingas almenaŭ ion, se oni suﬁĉe laŭte krias, precipe kiam
la pacema plimulto volas rapide reveni al la normala ordo de
la tago.
Respondecaj gvidantoj de UEA devas daŭre klopodi plifortigi
la Asocion ankaŭ ekonomie, ĉar ju pli ili sukcesos en tio, des
pli da rimedoj UEA garantiite havos ĉiujare por sia agado
en estonteco. Temas pri duobla respondeco: ne nur antaŭ la
estonteco sed ankaŭ antaŭ tiuj, kiuj ﬁdis al UEA, kiam ili donacis
kaj testamentis. Tiu respondeco ne ĉiam estas io simpla. Daŭre
aperas novaj iniciatoj, kiuj estas laŭte propagandataj kaj povas
altiri eĉ rimarkindan nombron da apogantoj, ĵus forlasintaj iun
pli fruan modan proponon. Ne malofte tiujn projektojn oni
prezentas ne nur kiel modernajn sed ankaŭ nepre necesajn, kaj
tiuj, kiuj surbaze de sia kono pri realaj kondiĉoj kaj ebloj rilatas
al ili skeptike, ricevas stampon de konservativaj bremsuloj.
Antaŭ ol ĵeti sin al novaj aventuroj, necesas tamen zorgi, ke tio
ne okazu je la kosto de jam elprovitaj agadoj kaj projektoj. UEA
mem estas la plej sukcesa Esperanto-projekto. Tiu sukceso
Osmo Buller
daŭru kaj kresku.
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Lingva demokratio: kio estas tio?
Demokratio estas unu el la plej inﬂuaj konceptoj de la moderna mondo. Baze temas pri tio,
ke ordinaraj homoj rajtas kundecidi pri la leĝoj kaj gvidado de sia socio.

E

n la praktiko tamen montriĝas ke demokratio havas
multajn vizaĝojn. Tiu ĉi artikolo ne detale pritraktos
ilin, sed rapida skizo necesas antaŭ ol ni aliros nian
kernan demandon: Kion signifas “demokratio” en la lingva
sfero?

Demokratio – longdaŭra procezo

u Egalaj rajtoj por ĉiuj homoj: t.e. leĝoj devas ne
diskriminacii (principe kaj praktike), kaj la ŝancoj en la
socio devus esti similaj por ĉiu persono;
u Libereco de komunikado: t.e. ne estu limigoj je la
povo de individuoj opinii, kritiki, konvinki aliajn ktp, kaj la
ŝancoj kontribui al publikaj debatoj kaj diskutoj devus esti
similaj por ĉiu persono;
u Eﬁka partopreno en decidoj: t.e. politika potenco
ne kuŝu nur ĉe kelkaj homoj, kaj ĉiu persono havu realan
povon inﬂui la decidoprocezon, almenaŭ kiam temas pri
decidoj kiuj tuŝas la tutan socion aŭ tiun personon aparte.
Certe ne ekzistas socio nuntempe, kie tiuj idealoj
plene realiĝis en ĉiuj detaloj. Estas pli facile realigi la
“negativajn liberojn” (manko de diskriminacio, manko de
komuniklimigoj) ol la “pozitivajn” (egalaj
ŝancoj), sed ankaŭ ekzistas multaj homoj kiuj
timas la sekvojn de plena libereco. Do oni
povus diri, ke demokratio konsistas el senﬁna
evoluprocezo, kiu ĉiam enhavos konﬂiktojn,
malkonsentojn kaj malperfektaĵojn. Eble tial
la fama brita politikisto Winston Churchill
foje diris pri la demokratio: “Ĝi estas la plej
malbona politika sistemo, escepte de ĉiuj
aliaj kiujn oni provis de tempo al tempo.”

La enkondukado de demokratio bezonis longan tempon.
Jam antaŭ 2500 jaroj la nocio aperis en Ateno, malgranda
urbo-ŝtato ĉe Mediteraneo. De la antikva greka (helena)
lingvo de la atenanoj venas ĝuste la vorto “demokratio,”
kunmetaĵo el dêmos – popolo, kratos – potenco. Sed tiam
nek virinoj, nek enmigrintoj, nek sklavoj rajtis voĉdoni aŭ
en ajna maniero partopreni en la tiutempa “demokratio”.
Do la koncepto tiam estis vere embria, nur ia
bazo por longdaŭra kultura evoluo.
Necesis do multe da penado kaj konﬂiktoj,
inter klasoj, ŝtatoj, politikaj grupoj kaj aliaj,
por ke la demokratio ﬁne konkeru Eŭropon.
Survoje la eŭropaj ideoj kristaliĝis en sistemon,
kiun oni nun nomas “liberala demokratio”. Laŭ
tiu diﬁno, demokratio postulas ĝeneralan kaj
egalan balotrajton (kaj similan efektivan rajton
kandidati al elekteblaj postenoj), la rajton de
la civitanoj organiziĝi kaj eldiri sian opinion
Demokratio – novaj deﬁoj
sen danĝero esti mortpaﬁta aŭ malaperi ktp,
liberajn amaskomunikilojn, kaj funkciantan
La deﬁoj kaj kondiĉoj por demokratio de
leĝan ordon, kiu protektas ĉi tiujn liberecojn.
tempo al tempo ŝanĝiĝas. Unu ekzemplo de
Nitobe Inazô
Nur dum la 20-a jarcento virinoj ekhavis
tio estis kiam pluraj landoj en Eŭropo kreis
rajton partopreni en la demokratiaj procezoj,
Union kaj starigis komunan parlamenton,
kaj la traktado de enmigrintoj ankoraŭ malsamas de ŝtato komisionon, juĝejon ktp. Nun EU ampleksas 25 landojn
al ŝtato.
kaj iĝis grava faktoro en la vivo de 300 milionoj da homoj.
Tamen, multaj opinias ke la Eŭropa Unio ne estas tre
demokratia. Tial, por plibonigi la demokration je EUDemokratio – plursignifa koncepto
Estus tamen granda eraro kredi, ke nuntempe gravas nur nivelo, stariĝis pluraj projektoj kaj kunlaborretoj, el kiuj ni
la ideoj de liberala demokratio. De tiu malgranda semo prezentas unu kiel ekzemplon.
La juna (kaj ĉefe junula) organizo “Democracy
plantita en Ateno kreskis tuta arbaro da ideoj pri demokratio,
inkluzive de tute radikalaj kaj suﬁĉe konservativaj. Ekzemple, International” / “Demokratio Internacia” (DI) diskonigas
subtenantoj de la ekonomia demokratio pledas por tio, ke la plurajn interesajn ideojn. Du el ili estas la uzo de Rekta
ekonomiaj rimedoj en socio estu relative egale dividitaj. Por Demokratio (RD) kaj la projekto “Eŭropean Citizens’
anoj de la socia demokratio nepras egala aliro al publikaj Initiative” / “Eŭropa Civitana Iniciato” (ECI), laŭ kiu miliono
servoj kiel edukado kaj sanprizorgado. Oftas argumentoj, da Eŭropaj civitanoj povu alvoki la Eŭropan Komisionon
ke por havi veran demokration ne suﬁĉas doni balotrajton por proponi ŝanĝon en la eŭropa leĝaro. Jen kelkaj citaĵoj de
al ĉiuj civitanoj. Vera popolpotenco povas ekesti nur kiam ilia hejmpaĝo (http://www.democracy-international.org/):
ĉiuj havas decajn vivkondiĉojn kaj bonan edukon, ĉar sen tiu u “RD estas ideala ilo por krei eŭropan publikon. La
minimuma bazo la popolanoj ne povas serioze kompreni la eŭropa politiko iĝos grava por la popoloj de Eŭropo nur
demandojn, konsultiĝi inter si kaj praktiki sian pripensitan kiam ili vere povos partopreni en la decidado. Se tio ne
okazos, ili daŭre sentos sin fremdigitaj kaj apatiaj kaj EU
kolektivan volon.
Kio do estas la kernaj ideoj de la moderna demokratio? restos burokratia, elitisma organizo.”
u Alvenis la tempo en la eŭropa projekto por stirado
Eble ni povas listigi tri:
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popola, ne nur elita. Efektivigite, ECI estos la unua
transnacia demokratiilo.”
u ”Se ni vere zorgas pri la demokratio ni devas evoluigi
internaciajn respondojn al la konstanta kapitulacado rilate
la formuladon de kohera politiko kaj al la serioza perdo de
la demokratieco. Ni devus komenci ĉe la Eŭropa Unio. Ĝi
estas la plej granda kaj plej integrita supernacia ŝtatsimila
organizo en la mondo kaj pli kaj pli iĝas modelo por aliaj
regionoj en la mondo.”
Tiuj ideoj montras, kiel forte iuj homoj sentas la mankon
de demokratio en EU. DI ŝajne koncentriĝas ĉefe al la
tria demokratia ideo en nia listo, nome la partopreno en
decidoj. Sed estas evidente, ke por realigi tion necesas
ankaŭ strebi por la aliaj du ideoj, nome egaleco kaj libereca
komunikado. Se oni ne farus tion, oni riskus ke la rekta
demokratio funkcius nur por iu malgranda parto de la
eŭropa loĝantaro.

Demokratio – ĉu ankaŭ lingva?

En tiu kadro, la lingva aspekto de demokratio iĝas aktuala
kaj esplorinda. Kiel havi debatojn kaj diskutojn inter homoj
el pluraj landoj se la civitanoj
de EU ne povas facile komuniki
unu kun aliaj? Kiel atendi, ke
la eŭropaj civitanoj venos al
saĝaj decidoj pri transnaciaj
proponoj, se la informoj kaj
ideoj venas al ili nur per lingvoj
kiujn ili neperfekte regas? En
ĉiuj eŭropaj landoj, starigo de
iu komuna lingva kadro, ĉu
kun unu nacia lingvo, ĉu kun
pluraj, estis esenca parto de la
konstruado de la demokratio.
Pro tio ni proponas enkondukon de nova koncepto
en la politikan EU-debaton, nome “lingva demokratio”.
Por ni esperantistoj la termino ne estas plene nova. Antaŭ
10 jaroj Mark Fettes (Kanado) elpensis la titolon “Al lingva
demokratio” por la aktoj de la unua Nitobe-simpozio (Prago
1996), kaj paragrafo de la samtempa Praga Manifesto traktas
la temon. Poste UEA prenis similan nomon en la titolo de
sia laborplano. Sed ŝajnas, ke malmultaj ekster Esperantujo
scias pri la nocio “lingva demokratio”. Cetere, ĉu ni mem
havas komunan rigardon, kiel diﬁni aŭ klarigi ĝin? Ĉu ni
komprenas, kiel ĝi similas aŭ malsimilas al la koncepto de
“lingvaj rajtoj”? Ĉu ni vere povas nomi nin “movado por
lingva demokratio”, laŭ la Praga Manifesto, se ni ne mem
debatas kaj diskutas pri tiu ideo?
Por precizigi la koncepton, ni unue konsideru la
fenomenon de lingva diverseco. Lingvoj povas esti diversaj
ĉe unu homo (individua plurlingveco), ĉe homgrupo
(grupa plurlingveco), kaj ĉe ŝtato aŭ institucio (institucia
plurlingveco). Kutime ĉiu lingvo ludas iom malsaman rolon
en la vivo de tiu homo, grupo aŭ institucio, kaj ilia relativa
graveco kaj inﬂupovo do povas malsami depende de la
situacio.

Tio havas jenajn sekvojn por niaj tri kernaj demokratiaj
ideoj:
Por individuoj:
u Egaleco: leĝoj devas ne diskriminacii (principe kaj
praktike) kontraŭ la parolantoj de diﬁnita lingvo, kaj la
ŝancoj akiri bezonatajn lingvokapablojn estu similaj por ĉiu,
sendepende de gepatra lingvo;
u Libereco de komunikado: ne estu limigoj je la uzado
de diﬁnita lingvo, kaj publikaj debatoj kaj diskutoj estu
malfermitaj al kiom eble plej multe da lingvoj;
u Eﬁka partopreno en decidoj: politika potenco ne
apartenu nur al la uzantoj de diﬁnitaj lingvoj, kaj la
decidoprocezo estu malfermita al kiom eble plej multe da
lingvoj, precipe por tiuj personoj rekte tuŝitaj de la koncerna
propono.
Por grupoj:
u Egaleco: ĉiu lingvo (inkluzive de dialektoj, surdulaj
lingvoj, lingvoj de enmigrintoj k.s.) estas egale valora
kaj protektinda kontraŭ diskriminacio, kaj havu similajn
ŝancojn de evoluo, kutura riĉiĝo ktp;
u Libereco de komunikado: la esprimrimedoj de ĉiu
lingvo estas egale validaj, kaj
publikaj debatoj kaj diskutoj
estu malfermitaj al la kulturaj
konceptoj kaj perspektivoj
de kiel eble plej multaj
lingvogrupoj;
u Eﬁka partopreno en
decidoj: ne estu limigoj je la
uzado de lingvoj por politikaj
celoj, kaj la decidoprocezo estu
malfermita al kiom eble plej
multe da lingvogrupoj, aparte
de tiuj grupoj rekte tuŝitaj de la
koncerna propono.
Por Eŭropa Unio (kaj aliaj
internaciaj/transnaciaj institucioj):
u Egaleco: oni ĉiam klopodu krei kondiĉojn de
sendiskriminacia interlingva komunikado;
u Libereco de komunikado: oni faciligu kaj subtenu la
komunikadon en kiel eble plej multe da lingvoj;
u Eﬁka partopreno en decidoj: oni kalkulu pri
plurlingveco en la ellaboro kaj realigo de decidoprocezoj.
Vi eble rimarkis, ke ĉi tie temas ne nur pri “rajtoj”
(ekzemple la rajto de individuo ne suferi diskriminacion
pro sia lingvo, aŭ la rajto de lingvogrupo uzi sian lingvon
por politikaj celoj), sed ankaŭ pri pozitivaj celoj, kies realigo
postulus krean talenton kaj politikan volon. La koncepto de
demokratio estas do pli ampleksa ol la koncepto de rajtoj,
kvankam tiu ĉi montriĝis nemalhavebla ilo en la konstruado
de demokratiaj socioj. Verŝajne tiel estas ankaŭ sur la lingva
kampo.
Kiel ĉiu alia speco de demokratio, la lingva demokratio
povos alpreni plej diversajn formojn. Ĝi certe ne devas
limiĝi je la formulo iam proponita de Ivo Lapenna, laŭ kiu
oni uzu lokan lingvon aŭ dialekton por lokaj aferoj, nacian
lingvon por naciaj aferoj, kaj internacian neŭtralan lingvon
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por internaciaj aferoj. Ne eblas tiel nete distingi inter la
niveloj, des malpli en mondo de interreto kaj tutmondaj
retoj de komerco kaj kapitalo. Krome, diversaj landoj kaj
institucioj jam ellaboris siajn proprajn solvojn, sur kiuj
necesas plukonstrui.

Lingva demokratio – daŭra strebo

En la hodiaŭa mondo ni daŭre vidas, ke en multaj landoj
mankas politika demokratio, kaj en preskaŭ ĉiuj landoj la
ekonomia kaj socia demokratioj ankoraŭ ne penetris la
tutan socion. Kvankam pli kaj pli da infanoj ja havas eblon iri
al lernejo, daŭre estas tre malegalaj kondiĉoj kiam temas pri
tio, kiuj povas studi en universitato, kaj en multaj landoj nur
la riĉaj havas aliron al bona sanprizorgado, por mencii nur
kelkajn ekzemplojn. Kio do pri lingva demokratio: kiel statas
pri ĝi? Ĝenerale homoj ne tre konscias pri malegalecoj en la
lingva kampo, kiuj tamen abundas. Pensu ekzemple pri:
u minoritatlingvanoj, kiuj ne povas aŭ rajtas uzi sian
lingvon en lernejo, labore ktp;
u enmigrintoj, kiuj i.a. pro lingvaj kialoj malfacile eniras
novan socion kaj trovas laboron;
u homoj, kiuj malfacile lernas fremdan
lingvon sed tamen volas agi en internacia
organizo;
u lernantoj, kiuj ŝatus lerni lingvon A, sed
devas lerni lingvon B, ĉar ĝi laŭ la nuna modo
estas la plej utila kaj grava;
u laborpostenoj en EU, kie oni postulas
denaskan konon de la angla aŭ franca;
u konferencano, kiu devas alparoli la
publikon en lingvo, kiun ŝi/li ne tute regas kaj
pro tio impresas malpli inteligenta ol ŝi/li fakte
estas.
Ankaŭ la homoj de Demokratio Internacia,
kiun ni menciis supre, verŝajne ne suﬁĉe
konscias pri la lingva ﬂanko de la demando. Iliaj retpaĝoj
estas ĉefe en la angla, kaj ĝis nun ili ŝajne uzas nur kelkajn
lingvojn de okcidenta Eŭropo en sia komunikado. Simila
situacio estas en preskaŭ ĉiuj NRO-oj en la okcidenta
Eŭropo. Tio montras, kiel profunde radikiĝis la problemo,
kaj kiom da laboro atendas nin por ĝin solvi. Kaj eĉ se oni
bone konscias pri la ideoj malantaŭ lingva demokratio
ne estas tre facile sekvi ilin... Ekzemple, tradukado kaj
interpretado ja estas kaj temporabaj kaj kostaj aferoj.
Tamen, la relativa manko de lingva demokratio devas ne
senkuraĝigi nin. Same kiel la politika demokratio bezonis
pli ol 2000 jarojn por konkeri Eŭropon, certe necesos longa
tempo por enkonduki veran lingvan demokration en Eŭropan
Union aŭ en la internacian vivon ĝenerale. Ĝis antaŭnelonge,
eble la plej granda malfacilaĵo estis tio, ke relative malmultaj
homoj havis grandan bezonon aŭ intereson pri internaciaj
kontaktoj. La homoj kiuj atingis internacian karieron faris
tion parte pro siaj lingvaj kapabloj, do por ili kutime ne
estis problemo esprimi sin en fremda lingvo. Sed nun, pro
interreto kaj aliaj evoluoj, pli kaj pli da homoj kontaktiĝas
trans lingvajn limojn. En ili kreskas konscio pri Eŭropo, kaj
pri la terglobo, kiel multlingva, multpopola medio en kiu
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demokratio estas ankoraŭ malforta, sed konstruinda. En tia
situacio, voĉoj por lingva demokratio certe trovos pli kaj pli
da aŭskultantoj.

Nova centro por lingva demokratio

Ĵus pretiĝis plurlingva centro en la reto kun la nomo
Nitobe-centro por lingva demokratio (http://nitobe.info). Ĝi
celas levi demandojn kaj instigi esploradon kaj kunlaboron
pri aferoj, kiuj rilatas al lingva demokratio. La centro uzas
la nomon de Nitobe Inazô, iama vicsekretario de la Ligo
de Nacioj (antaŭulo de Unuiĝintaj Nacioj). En 1921 Nitobe
observis la funkciadon de Esperanto en la Praga UK, kaj en
sia raporto al la Ligo de Nacioj skribis:
u „Dum la riĉuloj kaj kleruloj ĝuas beletron kaj sciencajn
traktaĵojn en la originalo, la malriĉuloj kaj humiluloj utiligas
Esperanton kiel lingua franca por sia opini-interŝanĝo.
Esperanto pro tio iĝas motoro de internacia demokratio kaj
de forta kunligo.“
Ni opinias, ke Esperanto povas daŭre ludi similan rolon.
En la multlingvaj retpaĝoj de la Nitobe-centro, Esperanto
funkcias kiel kerna pontolingvo, ebliganta la interŝanĝojn de
informoj kaj ideoj inter homoj el plej diversaj
lingvaj fonoj. Tiel, diverslingvanoj povos
lerni pri la streboj por lingva demokratio
en diversaj landoj, kaj kunlabori por inﬂui
kaj riĉigi la publikan kaj politikan debaton
pri lingvopolitiko. Iom post iom, ni esperas
allogi multajn homojn, kiuj vidas la bezonon
de lingva demokratio en sia propra kunteksto
kaj pretas doni sian energion al diversaj
komunaj projektoj. Kvankam la Esperantomovado havas pli vastajn celojn, ol nur
tiujn de lingva demokratio (vidu ekzemple
la Manifeston de Prago), ni opinias ke la
Nitobe-centro prezentas konvenan kadron
en kiu ekstermovadanoj pli bone komprenos la idealojn kaj
efektivan valoron de la lingvo.
Kvankam la supra citaĵo de Nitobe estas iom malnoveca,
li esence pravas. Lingva demokratio estas plej grava por tiuj,
kiuj:
u havas minoritatan lingvon kiel gepatran lingvon,
u devis forlasi sian hejmlandon,
u ne facile lernas fremdan lingvon,
u ne havas eblon studi eksterlande
u ktp.
Pli kaj pli, tiuj homoj estos la senhavuloj de nia kunplektiĝanta
mondo. Kiel porparolantoj de la lingva demokratio, ni batalas
ankaŭ por ili. Kvankam multaj obstakloj ankoraŭ baras la
vojon — obstakloj ne nur kulturaj kaj politikaj, sed ankaŭ
ekonomiaj kaj ekologiaj — ni troviĝas sur ondo de longdaŭra
evoluo, kiu eble eĉ ankoraŭ gajnas mason kaj impeton. Se
tiu procezo daŭre plu kunligos la naciojn, politike, ekonomie,
kulture ktp, kaj se la homaro daŭre, eĉ se poiomete, kleriĝos
kaj maturiĝos, tiuokaze estas nur afero de tempo ĝis la lingva
demokratio fariĝos same aprezata, kaj same fortika, kiel la
aliaj branĉoj de la mirinda Atena arbo.
Mark Fettes, Hokan Lundberg

Ĝemelaj urboj

Publika letero al urbestroj
Estimataj gesinjoroj urbestroj,

Universala Esperanto-Asocio (UEA) estis fondita la 28-an de aprilo 1908. Ĝi celas disvastigi la
uzadon de la internacia lingvo Esperanto, agadi por la solvo de la lingva problemo en internaciaj rilatoj
kaj faciligi la internacian komunikadon, plifaciligi ĉiuspecajn spiritajn kaj materiajn rilatojn inter
homoj, malgraŭ diferencoj de nacieco, raso, sekso, religio, politiko aŭ lingvo, kaj kreskigi inter siaj
membroj fortikan senton de solidaro, kaj disvolvi ĉe ili la komprenon kaj estimon por aliaj popoloj.

U

EA estas en specialaj konsultaj rilatoj kun Unuiĝintaj
Nacioj (UN). Ĝi reprezentiĝas en multaj kunvenoj de
UN, kaj ﬂegas kontaktojn kun la landaj UN-misioj.
Kun Unesko UEA havas oﬁcialan ligon en la kategorio de
operaciaj rilatoj. UEA reprezentiĝas en kunsidoj de Unesko kaj
ofte povas konsili aŭ kunlabori pri komune interesaj demandoj.
Alie UEA havas konsultajn aŭ kunlaborajn rilatojn kun kelkaj
internaciaj organizaĵoj.
UEA havas konstantan Centran Oﬁcejon en Rotterdam,
Nederlando, kiu speciale respondecas pri traktado de diversaj
aferoj. UEA ĉiujare organizas en malsama lando Universalan
Kongreson de Esperanto. Ĝi estas internacia manifestacio de
la esperantistaro, kun riĉa programo. UEA havas 65 aliĝintajn
landajn asociojn kaj pli ol 70 fakajn asociojn, ĝiaj membroj
troviĝas en 114 landoj.
La monda interurba ĝemeliĝo startis en la komenco de la
20-a jarcento, ĝi evoluis al internacia interŝanĝa agado kun pli
da populareco kaj organiziteco en la ﬁno de la 40-aj jaroj kaj
komenco de la 50-aj jaroj. En la 60-aj jaroj Esperanto komencis
ludi rolon en la interurba ĝemeliĝo, kaj atingis sukcesojn,
ekz. inter Massa (Italio) kaj Bad Kissinger (Germanio), inter
Kameoka (Japanio) kaj Knittelfeld (Aŭstrio).
Enirinte en la novan jarcenton la ter-globa situacio estas
grande ŝanĝiĝanta; oni havas pli ardan deziron al paca kaj
akorda mondo. Plimultiĝas la interŝanĝo de esperantistoj kaj
Esperantaj organizaĵoj en la ĝemelurboj, plievidentiĝas la pontorolo de Esperanto. Konsiderante tiun situacion UEA starigis en
2002 la projekton “Ĝemelaj Urboj” kun la celoj: disvastigi kaj
apliki Esperanton, fortigi kunlaboron de ĝemelurboj kaj akceli
ĝemeliĝon inter urboj. La projekto ricevis aktivajn reagojn de
la esperantistaro kaj UEA taksas tre grava ĝian evoluon. Tion
suﬁĉe pruvas, ke UEA dufoje okazigis Kunvenon de Ĝemelaj
Urboj en la lastaj du Universalaj Kongresoj de Esperanto, kaj la
agado de ĝemelaj urboj estis enskribita en la jaran raporton de
la Estraro de UEA ekde 2003.
Estimataj ges-roj urbestroj; ni skribas ĉi tiun leteron al vi
por sciigi al vi la rolon de Esperanto en la interŝanĝo inter
urboj kaj por akiri viajn komprenon kaj subtenon al la projekto
“Ĝemelaj Urboj”. Ni estos tre dankaj, se vi povos instigi lokajn
esperantistojn kaj Esperantajn organizaĵojn aktive agadi por

interkomunikado de la ĝemelurboj kaj nova ĝemeliĝo inter
urboj. Kun plej noblaj salutoj,

Renato Corsetti, prezidanto de UEA,
Maritza Gutiérrez Gonzáles, estraranino de UEA pri landa kaj
regiona agado, Osmo Buller, ĝenerala direktoro de UEA,
Wu Guojiang, komisiito de UEA pri la projekto “Ĝemelaj Urboj”

ú
La projekto “Ĝemelaj Urboj” de UEA eﬁke akcelas interŝanĝon inter
esperantistoj en ĝemelaj urboj kaj ludas rolon en la agado de ĝemelurboj.
Ĝi estas pli kaj pli vaste konata en Esperantujo. Por plie antaŭenigi la
projekton, suﬁĉe sciigi la projekton al amaso da urbestroj en la mondo
kaj gajni ilian komprenon kaj subtenon, ni speciale skribas Publikan
Leteron al Urbestroj. Ni kore esperas, ke vi povos respektive produkti
nacilingvajn versiojn de ĉi tiu letero kaj transdoni ilin al viaj urbestroj.
Wu Guojiang, Komisiito de UEA pri la projekto “Ĝemelaj Urboj”

Thorsen-apogo
por bibliotekoj disponebla
Esperanto-bibliotekoj havas denove la
ŝancon akiri senkoste librojn, kiuj mankas en
iliaj kolektoj, ĉar jam por la deka fojo UEA
disdonos subvenciojn de la Biblioteka Apogo
Roma kaj Poul Thorsen.

P

or subvencio rajtas kandidatiĝi bibliotekoj, kiuj
ne estas subtenataj de ŝtata, urba aŭ alia publika
instanco. Interesitaj bibliotekoj sendu priskribon pri
si kaj liston de dezirataj libroj, kiu estu ordigita laŭ
prefero. Petoj pri diskoj, vidbendoj k.a. ne-libraj varoj
ne estos konsiderataj. La subvencion oni ricevos kiel
librojn surbaze de la listo, kiu akompanis la peton. En
la jaro 2005 sep bibliotekoj ricevis subvenciojn, kiuj
valoris 80 ĝis 225 eŭrojn.
La petoj devas atingi la Centran Oﬁcejon de
UEA plej laste la 15-an de oktobro 2006. Krom
paperpoŝte (UEA, Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ
Rotterdam, Nederlando), eblas sendi ilin ankaŭ rete al
<direktoro@co.uea.org>
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50-jara jubileo de CDELI
La 6-an de majo okazis la jubilea festo de la 50-jariĝinta
Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo
Internacia (CDELI), en La Chaux-de-Fonds, Svislando.

L

a Biblioteko de la Urbo, kies sekcio estas CDELI,
proponis al siaj vizitantoj tagon riĉan je eventoj.
Por esperantistoj: dum la antaŭtagmezo disvolviĝis
tie la Ĝenerala Jarkunveno de Svisa Esperanto-Societo
(SES), posttagmeze okazis la festado de la 50-jariĝo de
la planlingva arkivejo. Paralele estis organizita la tago de
malfermitaj pordoj de la modernigita biblioteko. Tiel ariĝis
ne nur multaj esperantistoj dum la tago sed ankaŭ la neEsperanta publiko povis konatiĝi kun CDELI. Des pli ĉar
la festadon enkondukis saluta spektaklo pri planlingvoj,
prezentita de Esperanto-lernantoj de la privata lernejo
Granda Ursino (foto 2). La teatraĵo ﬁniĝis per ilia kantado
kun gitara akompano de Olivier Tzaut.
La ceremonion inaŭguris la direktoro de la biblioteko,
s-ro Jacques-André Humair (foto 4, maldekstre). Liaj vortoj
konﬁrmis la tre favoran konsideron de la aŭtoritatoj pri la
aktiveco kaj graveco de CDELI, kio esprimiĝas en la statuso
de la monde fama arkivejo kadre de la urba biblioteko. Lia
alparolo estis esperantigita por la ĉefe Esperanta publiko
far s-ino Mireille Grosjean (meze), membro de la Konsulta
Komitato de CDELI .
Poste la spektantaro povis aprezi la kantadon de sro Thierry von Büren (same membro de la Konsulta
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Komitato, foto 1), kiu kantis erojn de Vintra Vojaĝo de
Schubert laŭ Esperanta traduko de s-ino Mad Mevo/
Stakian. Inter la kantoj Claude Gacond
Ç (foto 4, dekstre + frontpaĝe) esprimis
kelkajn rememorajn vortojn pri la vivo
de CDELI, kies kreinto kaj ĉefa motoro
li estas. Andreas Künzli, verkanto de
la enciklopedio Universalaj lingvoj en
Svislando, raportis pri la stato de sia
laboro.
Aperitivaj momentoj en la nova salono
de CDELI grupigis la partoprenantojn
kaj ebligis al la publiko esprimi sian
aprezon pri la atingoj de tiu planlingva
arkivejo.
Stefano Keller

Ñ

Kalendaro 2006–2007
Malgraŭ kontrolo kaj komparo kun aliaj kalendaroj ne eblas garantii
la ﬁdelecon de ĉiuj informoj en la kalendaro, pri kiuj respondecas nur
la organizantoj. La venonta kalendaro aperos en la julia numero.

julio
01-07: Ekoturisma Seminario (EKOTUR 2006)
en Dobřichovice apud Prago kaj ties ĉirkaŭaĵo,
por piedirantoj kaj biciklantoj. * KAVA-PECH,
Anglická 878, CZ-252 29 Dobřichovice, Ĉeĥio.
☎+420-257-712201, � +420-257-712126, :
www.kava-pech.cz/ekotur; chrdle@kava/pech.cz.
01-14: Pivniĉnaj Esperanto-Tagoj, Piwniczna,
Pollando. * EFE, Zbigniew WARMUZ, ul.
Bajeczna 1-104, PL-31-566 Kraków, Pollando.
☎ +48-12-4141256, : http://www.internaciagazeto.com/eventi/articolo_0002_pivnicxna.htm
z.warmuz@chello.pl.
02-09: Internacia Somera Lernejo en Armenio.
* Karine Arakeljan, str. Khandjian, 33, Apt.4,
AM-375010 Erevan, Armenio. ☎ +374-10523426, : karinko_arm@yahoo.com.

Puutarhakatu 26 A 11, FI-20100 Turku, Finnlando,
☎ 02-2305319, : eafsekretario@esperanto.ﬁ aŭ
* Carola Antskog, Dragfjärdsvägen 89, FI-25700
Kimito, Finnlando, : cantskog@kolumbus.ﬁ.
07-09: Ludsemajnﬁno en Groningen, Nederlando.
: http://www.annomedia.com/nonoso/nonej.
08: Festivalo pri ﬁŝista supo en Baja, Hungario.
: http://ﬁshsup.ini.hu/; bajai@eposta.hu.
08-15: 59-a Kongreso de IKUE, Internacia
Katolika Unuiĝo Esperantista, Velehrad, Ĉeĥio.
: http://www.ikue.org, m.svacek@seznam.cz.
08-15: Staĝo en Grezijono, Francio, kun Carlo
Bourlot, Jean-Kristos kaj Christian Lavarenne.
* Kastelo Grezijono, FR-49150 Baugé, Francio.
☎+33 (0)2 41 89 10 34, : http://gresillon.org;
kastelo@gresillon.org.
11-15: Staĝo en Kvinpetalo. Preparado al la
ekzameno „Altaj Studoj“ kun Janine Dumoulin
kaj Michel Duc Goninaz en Bouresse, Francio.
* Kvinpetalo (v. 04 jul).
15-19: 41-a Brazila Kongreso de Esperanto en
Campinas SP, Brazilo, kun solenaĵoj okaze de
la 100-jariĝo de la unuaj E-kluboj en Brazilo
kaj simpozio pri la lokaj E-grupoj. * Centra
Oﬁcejo de Brazila Esperanto-Ligo. :www.
esperanto.cc/bke; www.esperanto.cc/centenario.

02-15: Somera Esperanto-Tendaro en Lančov,
Ĉeĥio. 1-a etapo. * Pavel Sittauer, Hartmanova
1128, CZ-674 01 Třebíč, Ĉeĥio. : Esperanto.
trebic@volny.cz.
03-07: Esperanto-kursoj (elementaj kaj por
progresantoj) en la Popola Instituto de Valamo,
Heinävesi, Finnlando. * Tiina Oittinen,
sekretario de EAF, Puutarhakatu 26 A 11, FI20100 Turku, Finnlando. :http://www.esperanto.
ﬁ/Valamoesperanto.htm; eafsekretario@esperanto.
ﬁ.
03-21: 37-a Nordamerika Somera Kursaro en
Brattleboro, Vermont, Usono. * Ellen M. Eddy,
11736 Scott Creek Drive SW, Olympia WA
98512, Usono. ☎ +1-(360)7544563, : http://
esperanto.org/nask/; eddyellen@aol.com.
04-08: 42-aj Baltlandaj Esperanto-Tagoj en
Kuressaare, Estonio. Temo: „Unueco kaj
diverseco de la popoloj ĉe la Balta Maro“.
* Estona Asocio de Esperantistoj, ☎ +3726035272. : esperant@hot.ee.
04-08: Staĝo en Kvinpetalo. Praktikado de
Esperanto, dua grado, kun Liliane Bon en
Bouresse, Francio. * Kvinpetalo, EsperantoCentro, Rue de Lavoir, FR-86410 Bouresse,
Francio. ☎ /� +33 (0)5 49 42 80 74. Rete: http://
kvinpetalo.free.fr/, :informoj@kvinpetalo.
04-08: Lernu kaj ĝuu en la Popola Instituto
de Valamo en Finnlando. * Tiina Oittinen,

15-21: Internacia Esperanto-Konferenco de
OSIEK en Timişoara, Rumanio, kun allogaj
postkonferencaj ekskursoj. Temo: „Kio estas
oriento?“ ☎ +40 256 464193, � +40 256 200296.
* Maria Butan, Aleea Ripensia 34/3, RO-300585
Timişoara, Rumanio aŭ Erich Laubacher, 1 rue
Bougainville, FR-78180 Montigny-le-Bretoneux,
Francio. : butan_osiek@yahoo.com.
15-22: Staĝo en Grezijono, Francio, kun Carlo
Bourlot, Tatjana Loskutova kaj Gerrit Berveling.
* (v. 08 jul).
15-29: 28-a Renkontiĝo de Esperantaj Familioj
(REF) en Pilský Mlýn, Ĉeĥio. * Vladimír kaj
Pavla Dvořák, Gregorova 2563, CZ-397 01 Písek,
Ĉeĥio. » +420-774-999091 (Vlada), »+420774-942424 (Pavla), : http://ref.esperanto.cz/;
vl.dv@centrum.cz; pavladvorakova@tiscali.cz.
16-29: Somera Esperanto-Tendaro en Lančov,
Ĉeĥio, 2-a etapo. * (v. 02 jul).
18-21 Staĝo en Kvinpetalo. Renkontiĝo ĉirkaŭ
La Kancerkliniko kun Ĵak LePuil en Bouresse,
Francio. * Kvinpetalo (v. 04 jul).
20-27: Internacia Familia Renkontiĝo kun
la temo „Kuirarto“ en Kievo, Ukrainio. Vi
estas atendata en la ĉefurbo de Ukrainio kaj
povas montri bongustaĵojn de via popolo al
aliaj esperantistoj! * pk 91, UA-04201 Kiev,
Ukrainio. ☎ +380-44-4320743, : http://www.
espero.kiev.ua/events_es.html; ml@espero.kiev.ua
aŭ limih@bigmir.net.

21-24: 26-a NOREK (Nord-Okcident-Regiona
Esperanto-Konferenco) kaj festo pro la centjara
jubileo de Seatla Esperanto-Societo, Seatlo,
Usono. * NOREK, p/a Biblioteko Culbert,
117 East Louisa Street #286, Seattle, WA 98102,
USA.
21-24: 54-a ELNA-Kongreso, Novjorko, Usono.
* Esperanto League for North America,
P.O.Box 1129, El Cerrito CA 94530, USA. :
elna@esperanto_usa.org. Interesiĝantoj pri la
interreta belarta konkurso RETSLAMO-1 de
ELNA vizitu la retpaĝon http://esperanto-usa.
org/?q=node/295.
21-25: 65-a Hispana Kongreso de Esperanto en
El Puig, Valencio (Hispanio), apud la maro. *
Hispana E-Federacio; Rodriguez San Pedro 13
- 3° - 7, ES-28015 Madrid, Hispanio. ☎/ � +
34 914 468 079, : http://www.esperanto-es.net/
congreso2006/; augustocasquero@hotmail.com.
21-30: Naturista Esperantista Somera Tendaro,
NESTo, ĉe Nord-okcidenta bordo de Krimeo. :
bo@rusma.ru.
22-23: 1-a Brazila Renkontiĝo de Esperantistaj
Spiritistoj. Ribeirão Preto, SP, Brazilo, ☎
+55(0)16-3633-9157 (Neusa Priscotin Mendes),
: www.esperanto-es.net/; sauen@netsite.com.br.
22-26: Eŭropa Medicina Esperanto-Kongreso,
EMEK. * s-ino Katalin Faragó, pk. 89, HU6801 Hódmezővásárhely, Hungario. ☎ +36-62221924 (loĝejo), » +36-30-3564202, : http://
www.esperanto-es.net/; esp-med@vasarhely.hu.
22-27: 4-a Balta Esperanto-Forumo en
Bjalistoko. * Bjalistoka Esperanto-Societo,
Elżbieta Karczewska, ul. Waszyngtona 14 B
m 119, PL-15-269 Białystok, Pollando. :
elakarczewska@interia.pl aŭ esperanto.bialystok@
interia.pl.

22-29: Staĝo en Grezijono, Francio, kun Carlo
Bourlot, Tatjana Loskutova kaj André Cherpillod.
* (v. 08 jul).
23-28: Scienca Konferenco okaze de la Centjariĝo
de ISAE en Tavoleto, Italio. * D-ro R. Sachs,
Vor dem Brückentor 3, DE-37269 Eschwege,
Germanio.
25-29: Staĝo en Kvinpetalo. Folkloraj dancoj
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kun Mari-Elen Desert en Bouresse, Francio. *
Kvinpetalo (v. 04 jul).
25-29: 39-a ILEI-konferenco kun la ĉeftemo:
„Lingvaj rajtoj, lingvolernado kaj edukado
por ĉiuj“ en Parma, Italio. * Aida Čižikaitė
Zamenhofo 5, LT-44287 Kaunas, Litovio.
☎ +370-37-208503, » +370-616-15991, :
http://www.ilei.info/agado/konferenco_2006.php;
aidute@mail.lt.
27 jul-07 aŭg: Grupa vojaĝo al 91-a UK,
Universala Kongreso de Esperanto, Florenco.
Itinero: PL - AU - IT - VA - AU - DE - PL.
* Internacia Klubo „Esperantotur“, str. M.
Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz,
Pollando.
☎/�
+48-52-3461151,
:
info@esperanto-turismo.com.

28: Studo-tago honore al Bruno Migliorini.
Loko: Università di Firenze, Facoltà di Lettere
e Filosoﬁa, Piazza Brunelleschi, 3-4, 50121
Florenco. Temo: Vojoj de interlingvistiko: de
Bruno Migliorini al la nuna tempo. * Renato
Corsetti, Via del Castello, 1, IT-00036 Palestrina,
Italio.

* ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr. 6. ☎
+49/(0)5521-5983, : http://www.ic-herzberg.
de/; esperanto-zentrum@web.de.
01-14: Ekspedicio „Dnestro“ en Ukrainio. *
Junulara E-klubo Verdaĵo, Tatjana Viktorovna,
Primorskij bulvar n-ro 1, Dvorec Molodjoži,
Odessa, Ukrainio. ☎ +38-0482-233831, :
verda99@mail.ru.
02-06: MIRO – Mezsomera Internacia
Renkontiĝo en Lovran, Kroatio. * Kroata
Esperanto-Junulara Asocio, Kneza Mislava 11,
HR-10000 Zagreb, Kroatio. : http://www.keja.
hr/.

3-11: Staĝo en Kvinpetalo. Muziko/Lingvo:
praktikado de unu per la alia. Realigo de KD
kun Ansoﬁ Markov, Lino Markov kaj Stephanie
Pladeck en Bouresse, Francio. * Kvinpetalo
(v. 04 jul).
05-12: Staĝo en Grezijono, Francio, kun
Abdurahman Janusov, Gražina Opulskienė kaj
Przemek Grzybowski. * (v. 08 jul).
06-12: „Inter Karsto kaj Maro“, 1-a Internacia
somera renkontiĝo en Triesto, Italio. :
noredv@tele2.it.

29 jul-05 aŭg: 91-a Universala Kongreso de
Esperanto, UK 2006 en Firenze. * Universala
Esperanto-Asocio (v. en la kolofono), : http://
www.uea.org/kongresoj/uk_2006.html; reta aliĝilo:
http://www.uea.org/kongresoj/uk_alighilo;

29 jul-05 aŭg: 72-a Internacia Kongreso de
Blindaj Esperantistoj en Florenco, Italio. *
Daniela Bottegoni, via Rismondo 1, IT-60123
Ancona, Italio. ☎ +39-07131602, : http://
bertosch.free.fr/iik2006/index.html; aldograssini1
@tin.it.
29 jul-05 aŭg: Staĝo en Grezijono, Francio, kun
Tatjana Loskutova, Jean-Luc Kristos kaj JeanLuc Tortel. * (v. 08 jul).
30 jul-12 aŭg: Somera Esperanto-Tendaro en
Lančov, Ĉeĥio. 3-a etapo (v. 02 jul).

aūgusto
01-14: Internacia arbara lernejo en Herzberg.
Junulara renkontiĝo kun intensa lingvokurso.
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12-19: Staĝo en Grezijono, Francio, kun
Abdurahman Janusov, Grazina Opulskienė,
François Simonnet kaj Yasuo Hori. * (v. 08
jul).
12-19: 56-a Kongreso de Kristana Esperantista
Ligo Internacia (KELI) en la vilaĝo Strážné (la
montaro Karkonoŝo, nord-orienta Bohemio,
proksime al la urbeto Vrchlabí) en Ĉeĥio. *
Pavel Polnický, Na Vinici 110/10, CZ-290 01
Poděbrady, Ĉeĥio. : cea.polnicky@quick.cz.

13-20: Internacia Junulara Semajno en Makó,
Hungario. * Hungara Esperanto-Junularo, Pf.
87, HU-1675 Budapest, Hungario. : http://
www.ijs.hu/; ijs@ijs.hu. Senpaga/duonpaga
partopreno por 2 personoj pere de Premio
Melinda: : http://www.eventoj.hu/melinda.htm.
15-19 Staĝo en Kvinpetalo. Inicado al tradukarto
kun Suzanne Bourot kaj Serge Sire en Bouresse,
Francio. * Kvinpetalo (v. 04 jul).
16-26: Internacia Esperanto Feriado en Kudowa
Zdrój en Pollando. * Silezia EsperantoAsocio, ul. Dubois 3/1, PL-50-208 Wrocław,
Pollando. : http://http//vroclavo.republika.pl/;
vroclavo@poczta.onet.pl.
17-20: Esperanto-Renkontiĝo en Hungario en
la urbo Makó. * Hungara Esperanto-Asocio,
Pf. 87, HU-1675 Budapest, Hungario. : hea.
oﬁcejo@eszperanto.hu.

fei@esperanto.it.

29 jul-05 aŭg: 37-a Internacia Infana Kongreseto,
en Prato, Italio. * Bert Schumann, 9 rue
Couradin, FR-35510 Cesson-Sévigné, Francio.
☎+33-299836986, : http://bertosch.free.fr/
iik2006/; bert.schumann@free.fr aŭ * Leonardo
Pampaloni, via Cironi 15, IT -59100 Prato, Italio,
☎ + 39-0574 604100, : pampal@freemail.it.

de la Fée Viviane, FR-35160 Montfort-sur-Meux,
Francio, ☎ +33-0299097192, : jeanpierreducloyer@club-internet.fr.

19: Internacia Esperanta Tablotenisa Konkurso
en Hódmezővásárhely, Hungario. * Medicinista
E-Grupo, s-ino Katalin Faragó (v. 22 jul).
06-13: 62-a Internacia Junulara Kongreso
(IJK 2006) en Sarajevo, Bosnio-Hercegovino.
: http://www.tejo.org/ijk; hara@ikso.net.
07-11: La 1-a kongreso de la nova asocio
ANEB (Association Nationale d‘Espéranto
au Burundi) en Rumonge. * Sabiyumva
Jérémie, BP: 170, Rumonge, Burundio. ☎
(+257)733052, : jerrybs21@yahoo.fr.
11-13: Renkontiĝo de eks-tendaranoj en
Somera E-Tendaro en Lanĉov, Ĉeĥio. :
podhradska@volny.cz, * (v. 02 jul).
12-18: Somera Festivalo en Barlaston, Britio.
* Esperanto House, Station Road, Barlaston,
Stoke on Trent ST12 9DE, Britio, ☎+44-(0)8452301887, : eab@esperanto-gb.org.
12-18: 10-aj Pluezekaj Renkontiĝoj en Montfortsur-Meux. Matene lingvokursoj, posttagmeze
ekskursoj kaj atelieroj. * J.P. Ducloyer, 7 rue
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19-26: 32-a Internacia Semajno de Esperanto en
Sète apud Montpellier, suda Francio. Plurnivelaj
kursoj, 100 m de mediteranea plaĝo. Distraj
vesperoj kaj ekskursoj. * Esperanto, kulturo
kaj Progreso, 5, rue du Dr Roux, FR-34090
Montpellier, Francio. ☎/� 33(0)4 67 54 15
43, : http://perso.wanadoo.fr/esperanto.html;
jf.passarella@free.fr.
19-26: 79-a SAT-Kongreso en Beograd. *
Terezija Kapista, Studentska 39/23, CS-1107027 Novi Beograd, Serbio-Montenegro. : http://
users.pandora.be/jakvo/SAT/SAT-Beogrado.
html; jakvo@mac.com.
20-27: FESTO 2006 en la kastelo Grezijono,
Francio. : http://esperanto-jeunes.org/article.
php3?id_article=149; cyrille@esperanto-jeunes.
org.
20-28: 15-a MELA (Memzorga Lagumado)
en Délegyháza, Hungario. Libere sen aŭ kun

vestaĵoj ripozi, akvo- aŭ ŝlimbaniĝi. * Laca
» +36-30-2097864, Andi »+36-30-2752068.
:
http://www.krokodilo.de/mela/mela.php;
DL8oap@gmx.net .
27 aŭg-03 sep: SUS 29 de Akademio Internacia
de la Sciencoj en Komárno, Slovakio. *
Reinhard Fössmeier, Rahel-Straus-Weg 19,
DE-81673 München, Germanio. : http://
www.ais-sanmarino.org/arangxoj/sus/sus29.

septembro
05-09: Staĝo en Kvinpetalo. Didaktika
ekspluatado de materialo kaptebla ĉe TTT-ejo
kaj piedmigrado kun Claude Gacond, Thérèse
Pinet kaj Monique Dussenty en Bouresse,
Francio. * Kvinpetalo (v. 04 jul).
07-10: (Provizora dato!) Berlina Arbara
Renkontiĝo en Bad Münder inter Hannover
kaj Hameln, Germanio. Por homoj kiuj estas
aŭ sentas sin junaj. En arbaro, tial ideala por
familioj kun etaj infanoj. * Andi Münchow,
Oberstraße 15, DE-30167 Hannover,
Germanio. : http://www.krokodilo.de/baro/
baro.php; DL8oap@gmx.net.
17: 9-a Esperanta Renkontiĝo de Taguatinga.
Temo: Esperanto en Brazilo. : tek.esperanto@
ig.com.br.
21-24: 17-a Montkabana Renkontiĝo por
E-parolantaj naturemuloj kaj montmigrantoj
en montkabano „Dom pod Storžičem“ en
norda Slovenio, montaro Kamniške Alpe. :
http://www.angelﬁre.com/va2/Vanja; vanja.
radovanovic@ericsson.com.
22-24: 11-a Konferenco de Ĉeĥa EsperantoAsocio en la sudbohemia urbo Ĉeské
Budějovice. : jirka.tomecek@post.cz.
24-26: 1-a Niĝeria Esperanto-Kongreso en la
historia urbo Badagry. Eksterlandanoj aparte
bonvenaj. * EFEN, Esperanto-Federacio de
Niĝerio, : http://www.badagry.info/; Prince
Henry Oguinye: : efen_2002@yahoo.co.uk.

29 sep-01 okt: XXII Artaj Konfrontoj en
Esperanto „ARKONES“ en Poznań, Pollando.
* Paweł Janowczyk, ☎+48(61)875-58-79,
+48-602-283-242, : http://www.arkones.
republika.pl/; janowczykpawel@poczta.onet.pl
aŭ Tobiasz Kaźmierski, ☎ +48-509-400-317,
: beyonder83@o2.pl.
29 sept-03 okt: 6-a KoKoLoRES, Semajnﬁna
renkontiĝo por ludemuloj en Herne, Germanio,
kun E-kurso. : www.krokodilo.de/kokolores.
kokolores/php aŭ kokolores@esperantoland.de.
30 sep-03 okt: Pedagogiaj Tagoj en Herzberg.
* ICH (v. 01 aŭg).

oktobro
01-08: Esperanto-grupeto ene de la renkontiĝo
en kristana komunejo de Taizé. * Por
kolektiĝo de esperantistoj: Reinhard Pﬂüger,
Deutschherrnufer 45, DE-60594 Frankfurt,
Germanio. : http://www.taize.fr/; reinhard.
pﬂueger@esperanto.de.

novembro

10-12: Konferenco Aplikoj de Esperanto
en Scienco kaj Tekniko, KAEST-2006 en
Dobřichovice, je 20 km apud Prago, Ĉeĥio.
Temoj: Lingvo kaj interreto – studoj el
diversaj fakoj. * KAVA/PECH (v. 01 jul). :
http://www.kava-pech.cz/kaest/.
24-26: Studsemajnﬁno en Bornerbroek apud
Almelo kaj Germanio, por ĉiu aĝo kaj nivelo.
* Esperanto Nederland, : http://www.
esperanto-info.nl/bonvenon/studweekesp.php;
studieweekeinde@wanadoo.nl.
25: Malferma Tago, CO de UEA. * En la
kolofono.

02-08: Internacia Paroliga Semajno (InPaSem)
en Dobřichovice, Ĉehio. Rektmetoda kurso
por komencintoj (ne komencantoj) kun S.
Marček kaj seminario por parolantoj kun A.
Kronenberger, P. Chrdle kaj M. Blahuš; kun
ekskursoj. * KAVA-PECH (v. 01 jul). :
www.kava-pech.cz/inpasem.
06-08: Internaciaj ekzamenoj de UEA/ILEI en
Dobřichovice apud Prago, Ĉeĥio (la lastaj tri
tagoj de InPaSem, v. 02 okt kaj 01 jul).
06-08: GEFA-kongreso (jarĉefkunveno) en
Interkultura Centro Herzberg, Germanio. *
ICH (v. 01 aŭg).
07-09: 13-a ARE - Aŭtuna Rekontiĝo de
Esperanto kun varia programo por junuloj,
familioj, aliuloj... en belega loko, bonega etoso
en Amerika Esperantio. * Sylver Bay, Lake
George, NY, Usono. : http://www.esperanto.
qc.ca/.
09-15: GEFA-Kultursemajno en Interkultura
Centro Herzberg, Germanio. * ICH (v. 01
aŭg).
14-15: 38-a Korea Kongreso de Esperanto en la
urbo Pohang, Koreio. : esperant@unitel.co.kr.

24 sep-01 okt: 14-a Internacia EsperantoSemajno de la Kulturo kaj Turismo en La
Pineda (Tarragona, Katalunio), Hispanio.
Prelegoj, 3-a Premio Ada Sikorska-Fighiera,
ekskursoj kaj agrabla kunvivado. * Luis
Serrano Pérez, Apartado 423, ES-08200
Sabadell (Barcelona), Hispanio. ☎ +34 93727
50 21, :luis_serrano@mixmail.com; http://
personales.ya.com/semajno.

26-30: Staĝo en Kvinpetalo. Inicado kaj
praktikado de la lingvo kun Manette
Bernardin, Suzanne Bourot kaj Serge Sire en
Bouresse, Francio. * Kvinpetalo (v. 04 jul).

15: Trilanda renkontiĝo en Kelmis. Rememoriga renkontiĝo 100 jarojn post lanĉo
de la projekto „Sendependa Esperanto-ŝtato
Moresnet“. : http://www.senlime.org.
16-22: Semajna Lingva Seminario en Skokovy,
Ĉeĥio. : www.mlboleslav.cz/esperanto, drahot
ovaesperanto@seznam.cz.
26-27: 11-a Lingva Festivalo en urbo Ĉeboksari,
Ĉuvaŝio. * D-ro hab. Alexandr Melnikov,
p.k. 393, RU-344007 Rostov-na-Donu, Rusio.
☎ (8632) 437371, : aleks-meln@mail.ru.

decembro
08-10: 31-a Studadsesio en ICH Herzberg,
Germanio. * ICH (v. 01 aŭg).
08-10: 18-a Kultura Festivalo en Ústí
nad Labem, Ĉeĥio, honore al la 100-a
naskiĝdatreveno de J. Kořínek kaj D-ro
T. Pumpr. * Miroslav Smyčka, Dlouhá
20, CZ-370 11 České Budějovice, Ĉeĥio, :
m.smycka@seznam.cz; vlastimil.novobilsky@
atlas.cz; kriz@kr-ustecky.cz.
09-12: 27-a Ĉeĥa/Saksa Tago. * Miroslav
Smyčka (v. 08 dec).
14-15: Zamenhofaj tagoj apud monumento
de Zamenhof en Odessa. * Junulara
E-klubo Verdaĵo, Tatjana Viktorovna,
Primorskij bulvar n-ro 1, Dvorec Molodjoži,
Odessa, Ukrainio. ☎ +38-0482-233831, :
verda99@mail.ru.
15-16: 29-a Kongreso de Pakistana
Esperanto-Asocio en Multan. * Pakistana
Esperanto-Asocio, CO: Esperanto Markaz,
Chowk Shahidan, Multan, Pakistano. :
saluton123@esperantoLand.org.
15-17: Afrika Kongreso ĉe la Franca Vilaĝo en
Badagry, Niĝerio. : efen_2002@yahoo.co.uk.
23-29: 31-a Internacia Forumo pri Turismo,
Edukado kaj Kulturo en Bydgoszcz okaze
de Monda Tago de Turismo kaj Eŭropa
Tago de Lingvoj kun 30-a AKB-Sesio de
Akademio Internacia de la Sciencoj, Klerigejo
en Bydgoszcz. * Internacia Studumo pri
Turismo kaj Kulturo (v. 27 jul).

27 dec-03 jan: 23-a Internacia Festivalo
(aranĝo por familioj kaj plenkreskuloj)
en Saarbrücken, Germanio. Kadra temo:
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„Francio“. Fakultativa ekskurso al franca
Strasbourg. * Hans-Dieter Platz (HDP),
Postfach 1148, DE-34303 Niedenstein,
Germanio. ☎/� +49-5624-8007, »+49171-4964558, : HDP@internacia-festivalo.
de; www.internacia-festivalo.de/.
27 dec-03 jan: 5-a Novjara Renkontiĝo en
Trier/Mosel. Ĉeftemo: Medio. Prelegoj,
diskutrondoj, kursoj. Por infanoj: Ludiloj el
rubaĵo. * EsperantoLand e.V., Lu WunschRolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Hh, DE-10551

Berlin, Germanio. ☎ +49-30-685 58 31, �
+49-30-68 05 70 11, : Lu@esperantoland.
org; www.esperantoland.org/nr.

2007
majo
16-20: BARO (Berlina Arbara Renkontiĝo)
en Bad Münder inter Hannover kaj Hameln,

Spezokonto

de Universala Esperanto-Asocio por la jaro 2005
KOSTOJ
Rezulto
2004

Buĝeto
2005

Rezulto
2005

238702
37354
4763
307
0
11647
292772

Salajroj ........................................................................... 244250 ........... 212020
Socia asekuro...................................................................41500 ..............42744
Suplementoj .......................................................................5000 ................4095
Kafo, teo, lakto .................................................................... 400 .................. 281
Malsankompenso ................................................................... 0 ...................... 0
Pensiaranĝo .....................................................................11950 ..............11702
Salajroj ktp, nete .................................................303100.......... 270842

8894
2844
1897
4359
1331
850
1414
2500
-1023
23065

Afranko, nete ...................................................................11150 ..............10571
Telekomunikiloj ................................................................2750 ................1909
Presaĵoj ...............................................................................1950 ................1842
Materialoj ...........................................................................3500 ................3066
Maŝinoj, riparo/prizorgo ................................................1200 ................1591
Revizoro ............................................................................... 850 .................. 850
Administraj kostoj ............................................................1700 ................1714
Kopiado ..............................................................................1750 ................2477
Kopiado (vendoj) .............................................................. -950 ................ -850
Centra Oﬁcejo, nete ..............................................23900............ 23169

6872
716
3124
939
3962
1700
-1436
15877

Gaso, elektro......................................................................7750 ................7275
Akvo ...................................................................................... 400 .................. 674
Riparo de la Domo ...........................................................3000 ................3646
Purigado .............................................................................1200 .................. 930
Asekuro ..............................................................................3500 ................3331
Impostoj je la Domo ........................................................1750 ................2223
Luo ricevita ...................................................................... -1050 .............. -1320
Oﬁceja Domo, nete ...............................................16550............ 16759

20004
11725
30055
-1906
59879

Preskostoj Esperanto .....................................................22000 ..............20580
Graﬁko ..............................................................................13000 ..............12460
Dissendo/kovertoj ..........................................................30500 ..............32426
Anoncoj ............................................................................ -1500 ................ -653
Esperanto, nete ......................................................64000............ 64812

Bilanco
de Universala Esperanto-Asocio je la 31a de decembro 2005
(por komparo aperas ankaŭ la stato ﬁne de 2004)
AKTIVOJ

2004
2005
Domo, Roterdamo ........................................................................... 138305 ........... 138305
Renovigo ............................................................................................15739 ..............32650
Tereno Aspremont ...................................................................................... 1 ...................... 1
Nemoveblaĵoj..........................................................................154045.......... 170955
Ekipaĵoj & mebloj ..................................................................................3523 ................3075
Komputilaj aparatoj ..............................................................................7966 ................6772
Programaro.............................................................................................5836 ................4522
Maŝinaro ktp ............................................................................17325............ 14368
Blokitaj monrimedoj ................................................................. 7992.............. 3008
Akcioj
......................................................................................... 260037 ........... 316393
Obligacioj ....................................................................................... 1681824 ......... 1434944
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Germanio. Por homoj kiuj estas aŭ sentas sin
junaj. En la arbaro, tial ideala por familioj kun
etaj infanoj. * Andi Münchow, Oberstraße
15, DE-30167 Hannover, Germanio. :
DL8oap@gmx.net.
20-26: 7-a Tut-Amerika Kongreso de
Esperanto en Kalgario, Kanado. * TutAmerika Kongreso de Esperanto, Suite 600,
909 7th Ave SW Kalgario (Calgary), AB,
Kanado T2P 1A6. ☎ +1-403-277-3866, :
www.take7.ca/.

6669
10438
1920
-3315
15713

Preskostoj Jarlibro ............................................................6400 ................6633
Dissendo/kovertoj ............................................................8250 ................9762
Graﬁko ................................................................................2000 ................1920
Anoncoj ............................................................................ -3500 .............. -3761
Jarlibro, nete ..........................................................13150............ 14554

5010
3875
2199
2700
0
13784

Preskostoj Kontakto .........................................................4850 ................4720
Dissendo/kovertoj ............................................................3600 ................3919
Graﬁko ................................................................................2400 ................1710
Redakto...............................................................................2800 ................2700
Anoncoj .............................................................................. -100 ...................... 0
Kontakto, nete .......................................................13550............ 13049

8640
2860
2571
2847
16918

Estraro (vojaĝado) ..........................................................12000 ................8031
Estraro (korespondado) ..................................................1500 ................1291
Oﬁcistoj (vojaĝado) ..........................................................3000 ................3022
Vojaĝado (UK) ...................................................................2500 ................2278
Vojaĝoj/korespondado..........................................19000............ 14622

1544
8902
1729
75
12250

Edukado..............................................................................4000 ................2244
Informado ..........................................................................4500 ................4155
Eksteraj rilatoj ...................................................................2500 ................1622
Komisiitoj, vojaĝoj/korespondado .................................. 500 ...................... 0
Movada evoluigo ...................................................11500.............. 8021

1921
-169
1464
-3901
-35
-720

Bankokostoj .......................................................................1850 ................1579
Kurzdiferencoj ........................................................................ 0 .................. 784
Reprezentado ....................................................................2300 ................2137
Antaŭaj jaroj ......................................................................1000 ................5391
Diversaj kostoj ..................................................................... 100 ...................... 0
Ĝeneralaj kostoj ...................................................... 5250.............. 9890

0
878
3411
1945
6234

Amortizo, domo ..................................................................... 0 ...................... 0
Amortizo, aparatoj/mebloj ............................................... 850 .................. 850
Amortizo, komputiloj ......................................................2850 ................2899
Amortizo, programaro ....................................................1400 ................1507
Amortizo entute ...................................................... 5100.............. 5256

0
0
0
0

AO - oﬁcistaro ..................................................................3500 ................3603
AO - ilaro, materialo ........................................................1500 ................1324
AO - enspezoj.......................................................................... 0 ................ -440
Afrika Oﬁcejo entute .............................................. 5000.............. 4487

455773 Sumo de la kostoj ................................................480100.......... 445461

Miksaj
......................................................................................... 629846 ........... 886972
Valorpaperoj entute .............................................................2571707........2638309
Stokoj libroservaj.............................................................................. 179590 ........... 185846
Stokoj, Eldona Fako ......................................................................... 125982 ........... 130072
Stokrezervo......................................................................................... -13862 .............. -7279
Presaĵoj, materialoj k.s. ........................................................................3425 ................6951
Provizoj entute .......................................................................295135.......... 315590
Ricevotaj rimedoj ................................................................................56626 ..............49135
Antaŭpagitaj kostoj .............................................................................37701 ..............21417
Debitoroj ......................................................................................... 163302 ........... 148741
Debitoroj ktp entute ..............................................................257629.......... 219293
Ŝparkontoj kaj deponoj ................................................................... 948022 ......... 1104561
Kurantaj bankokontoj...................................................................... 103182 ........... 184161
Kasoj diversaj .........................................................................................1196 ................1301
Kasoj/bankokontoj entute ..................................................1052399........1290023
Sumo de la aktivoj ................................................................4356232........4651546

julio

aūgusto

21-28: 18-a Ekumena Esperanto-Kongreso,
60-a kongreso de IKUE, kaj 57-a kongreso
de KELI en Pelplin, Pollando. * Eichkorn,
Bernhard aŭ Kozyra Eduard, PL-83130 Pelplin, Strzelnica 8, Pollando. :
esperanto@powiat.malbork.pl .

01-08: Internacia Junulara Semajno en
Hungario. * Hungara Esperanto-Junularo
(v. 30 aŭg 05).

Mapo de E-aranĝoj troviĝas ĉe:
www.Esperantoland.org

27 jul-03 aŭg: Internacia Junulara Kongreso
en Hanojo, Vjetnamio.
28 jul-04 aŭg: 7-a Kongreso de Eŭropa
Esperanto-Unio en Maribor. * Esperanta
societo Maribor, Maistrova 5, SI-2000
Maribor, Slovenio, : http://www.esperantomaribor.si/; eeu.kongreso@gmail.com.

04-11: 92-a Universala Kongreso de Esperanto
en Jokohamo, Japanio. * UEA, Nieuwe

RIMEDOJ
2885
20234
946
114380
49680
4225
4082

Membroj Gvidlibro ..........................................................2550 ................2743
Membroj Jarlibro ............................................................19900 ..............23609
Dumvivaj Membroj kun Jarlibro ..................................... 750 ................1232
Membroj-Abonantoj................................................... 115750 ........... 117608
Dumvivaj Membroj ........................................................51500 ..............50765
Membroj Jarlibro (junaj) .................................................3600 ................5672
Membroj-Abonantoj (junaj) ...........................................3850 ................4184

196432
8847
1343
3688
755
4961
679
12730
3186
-2136
230486

Kotizoj de individuaj membroj ................................. 197900 ........... 205814
Aligitaj membroj...............................................................8250 ................8882
Aligitaj membroj junaj....................................................... 980 ................1530
Abonoj Esperanto.............................................................3900 ................4007
Kolektivaj abonoj Esperanto ............................................ 550 .................. 564
Abonoj Kontakto ..............................................................4900 ................5103
Kolektivaj abonoj Kontakto .............................................. 850 .................. 771
Societo Zamenhof ..........................................................13500 ..............15220
Fakaj Organizoj .................................................................3200 ................2915
pago al TEJO ................................................................... -1775 .............. -2601
Kotizoj ..................................................................232255.......... 242205

121374 Vendoj de la Libroservo ............................................. 145000 ........... 128021
-83764 Kosto de la varoj venditaj ............................................ -95000 ............-86401
37611
-2053
-12
-1796
1537

Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam,
Nederlando. ☎+3110-4361044, � +31104361751,
:
http://www.k4.dion.ne.jp/
~uk2007/; http://www.uea.org; http://www.
k4.dion.ne.jp/~uk2007/; uea@inter.nl.net.

Libroservo, malnete .......................................................50000 ..............41620
Merkatado ........................................................................ -1250 .............. -2395
Katalogokostoj ................................................................ -1800 ...................... 0
al stokrezervo .................................................................. -1600 .............. -1858
Abonfako ............................................................................1500 ................1961

PASIVOJ
Ĝenerala Kapitalo ............................................................................ 927409 ........... 990837
Saldo de spezokonto ......................................................................... -35234 ............-14972
Kapitalo Azio .................................................................................... 376245 ........... 386746
Kapitalo Afriko ....................................................................................68008 ..............83892
Kapitalo Eŭropo.....................................................................................9388 ................9388
Kapitalo Edukado ..................................................................................1500 ................1500
Kapitalo Informado/Harry ................................................................15008 ..............15008
Entute
.............................................................................1362324........1472400
Kapitalo Dumvivaj Membroj ................................................594311.......... 609184
Rezervo, debitoraro ..............................................................................6880 ................6301
Kongresa Rezervo ...............................................................................73543 ..............71286
Rezervo IJK .............................................................................................6544 ................6544
Rezervo, emeritaj oﬁcistoj .............................................................. 108768 ........... 102341
Rezervo - 20%a regulo ..........................................................................9711 ................1711
Rezervoj premiaj..................................................................................20471 ..............14468
Rezervoj dumvivaj, dmj/dpt/dsz ......................................................39543 ..............44697
Rezervo domripara .............................................................................13610 ................6618
Aliaj sumoj rezervitaj..........................................................................51462 ..............57873
Rezervoj entute ......................................................................330533.......... 311839
Apogo Thorsen ......................................................................................7172 ................6378
Belarta Fondaĵo ....................................................................................76156 ..............75670
Fondaĵo Ameriko.................................................................................22217 ..............22537

Aktuala listo de konataj E-aranĝoj
daŭre konsulteblas ĉe:
www.eventoj.hu/kalendar.

35287 Libroservo, nete.....................................................46850............ 39328
21292
-8877
-4919
-1260
-1987
4248

Vendoj de Eldona Fako ..................................................16500 ..............20424
Aldonoj (novaj libroj) .................................................... -8000 ............-25437
Ŝanĝo stokvaloro ............................................................ -3000 ..............12674
al stokrezervo .................................................................. -1300 .............. -1301
Tantiemoj & stokado ..................................................... -1700 .............. -1887
Eldona Fako, nete .................................................... 2500.............. 4473

6360
15580
0
700
4000
0
25000
51640

Graﬁkaj servoj CO............................................................4000 ................6970
Aliaj servoj CO................................................................17000 ................7760
Programado .......................................................................1000 ...................... 0
Institucio Hodler ................................................................ 700 .................. 700
Kompenso Propaganda Konto .......................................7500 ................1000
20%a ĝustigo: laŭ kalkulo ..................................................... 0 ...................... 0
20%a ĝustigo: al rezervo ..................................................8000 ................8000
Servoj kaj Kompensoj ...........................................38200............ 24430

45471
0
0
48814
2409
2186
98879

Kotizprocentaĵo UK .......................................................60000 ..............74280
Rezervo ...............................................................................1000 .............. -9200
Turismo ..............................................................................1000 .................. 478
Rento, nete .......................................................................58100 ..............49593
Donacoj al la Ĝenerala Kaso ..........................................2895 ................2312
Aliaj enspezoj ...................................................................... 300 ................2591
Diversaj enspezoj entute ....................................123295.......... 120054

420540 Sumo de la rimedoj .............................................443100.......... 430490
35234 Saldo..................................................................................37000 ..............14972
455773 Sumo de la kostoj ................................................480100.......... 445461

Fondaĵo Biblioteko ..............................................................................10321 ..............10351
Fondaĵo Canuto ................................................................................... -1253 ...................-18
Fondaĵo Grabowski .............................................................................24272 ..............28108
Fondaĵo Junularo .................................................................................79558 ..............86550
Konto Afriko ..........................................................................................2578 ................2519
Konto Azio ...........................................................................................33317 ..............31869
Konto Edukado/Wüster ......................................................................... 218 .................. 378
Konto Espero........................................................................................17693 ..............21592
Konto Eŭropo.........................................................................................1394 ................1791
Konto Hans.............................................................................................4245 ................7946
Konto Informado/Harry ......................................................................8494 ................9059
Konto Reklamado EU .........................................................................33382 ..............33205
Propaganda Konto ................................................................................3105 ................2105
Triamonda Kongresa Fondaĵo ..........................................................28433 ..............29664
Volontula Fondaĵo ...............................................................................30140 ..............28021
Fondaĵoj entute ......................................................................381443.......... 397725
Antaŭricevitaj rimedoj .......................................................................36795 ..............95061
Pagotaj kostoj .......................................................................................41304 ..............33424
Pendantaj spezoj ....................................................................................6932 ................7661
Kreditoroj ....................................................................................... 1031490 ......... 1030301
Deponoj de membroj ...................................................................... 571100 ........... 693950
Kreditoroj k.s. entute ..........................................................1687621........1860397
Sumo de la pasivoj ...............................................................4356232........4651546
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Recenzoj

Grava por la mezgradaj scipovantoj
Kompendio de la Esperanta gramatiko. Mirko Manner-Mamužić. Zagreb: Esperanto-Societo
Bude Borjan, 2000 (2-a eld.). 109p. 24cm. ISBN 9539812704. Prezo: € 12,00

O

kaze de la UK en Fortalezo oni prave plendis
pro la nekritikeco de la Esperantaj recenzoj. Sed
aliﬂanke, tiu nekritkeco estas objektive klarigebla,
almenaŭ parte, per la malvasta presospaco en la periodaĵoj
publikigantaj recenzojn. Konsiderante tiujn ambaŭ aferojn
kiel kontraŭstarajn faktojn, mi provos ĉi tie, en la malvaste
postulita spaco, objektive kaj samtempe kritike prezenti la
legitan libron.
Temas pri verko kies unua eldono aperis en 1958. La aŭtoro,
la hungardevena kroatiano Mirko Manner-Mamužić (19281998), estis laŭfake maŝin-inĝeniero, kaj lia oklingvaneco
pravigis lin verki gramatikon de Esperanto, des pli ke li estis
ano de la Ekzamenkomisiono de KEL, apoginta sin sur la
Plena Analiza Gramatiko de K. Kalocsay kaj G.
Waringhien, atente esplorita, sed kun esprimo de
ankaŭ propraj opinioj. Ĉi tiu dua eldono aperis
postmorte de la aŭtoro kaj estas prizorgita kaj
antaŭparolita de Ivo Borovecki. Dekomence mi
devas substreki, ke la libro fontas el medio vaste
konata en Esperantio pro la plurﬂankaj valoraj
atingaĵoj rilate la Intemacian Lingvon – medio,
kiun oni nomas Zagreba Skolo.
La kompendio, post la enkonduko (p. 5-9)
klariganta la bazajn konceptojn kaj la respondajn
terminojn (t.e. parol- kaj frazelementoj, vortkategorioj kaj vortfunkcioj), estas dividita en ses
grandaj ĉapitroj, kaj nome: la fonetiko (p. 10-11), la ortograﬁo
(p. 12-16), la vortfarado (p. 17-33) – unu el la du pli ampleksaj
ĉapitroj de la libro, la aﬁksologio (p. 34-52), la morfologio
kaj sinetio (p. 53-94), ĉapitro kies amplekso klariĝas per la
pritrakto de du kunplektitaj aferoj: unuﬂanke, la morfologio
striktasence, aliﬂanke, la sinetio, t.e. la studo de la gramatikaj.
kategorioj (genro, nombro, kazo ktp), ﬁne, la sintakso (p. 95104), limigita, interalie, pro la fakto, ke iuj sintaksaj aferoj estas
jam pritraktitaj en la antaŭaj ĉapitroj.
Aparte substrekinda estas la fakto, ke la aŭtoro komparas
kelkfoje la esperantlingvajn strukturojn kun la respondaj
strukturoj en variaj naturaj lingvoj (p. 13-14, 68, 70, 86) kaj
precipe en la slavaj, inter kiuj distingiĝas la kroata (p. 62, 81,
84), denaska lingvo de la legantoj, al kiuj la aŭtoro sin turnas
speciale. Spite la lastan rimarkon, oni devas agnoski, tamen,
la utilon de la lemolibro por ĉiuj ajn mezgradaj esperantistoj,
indiferente de ilia denaska lingvo. Ne mankas en la libro eĉ la
normiga vidpunkto: multloke (p. 41, 45, 50, 54, 56, 78, 80, 82, 84,
90 k.a.), la aŭtoro atentigas pri la nekorektaj, eraraj esprimoj,
kompare al la rekomendindaj aŭ almenaŭ tolereblaj, kelkfoje
158
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kun resendoj al la iniciatinto (p. 26, 50, 94), ĉu kontraŭstarante
la Plenan Gramatikon (p. 36, 44, 48) ĉu aprobante ĝin (p. 6, 8,
39, 104), aŭ klarigante la distingon inter la komunuza parolo,
unuﬂanke, kaj la poezia esprimo, aliﬂanke (p. 47, 72), inter
la uzo de variaj sencproksimaj vortoj, – kiel tio kaj ĝi (p. 61),
inter elegantaj kaj neelegantaj esprimmanieroj (p. 68).
Kelke da kritikaj rimarkoj, rilatantaj nurajn detalojn: La
interjekcioj ne estas veraj helpvortoj, kion skribas la aŭtoro,
sur la p. 6. „Esperanto estas fonetika lingvo“ (p. 12) estas
tute nefakula esprimo, anstataŭ „Esperanto estas lingvo kun
fonetika skribo“ (nur skribo, kaj neniel lingvo, povas esti aŭ ne
esti fonetika). „(...) la suﬁkso NJO (...) esprimas virinajn
karesnomojn“ (p. 48), anstataŭ „konstruas...“ aŭ „kontribuas
al la konstruo de virinaj karesnomoj“. Kvankam
la aŭtoro rekomendas (p. 67), ke oni uzu la
strukturojn ĈI TIU, ĈI TIUJ, ĈI TIO, kun la
„vorteto“ ĉi antaŭ la propre-diritaj pronomoj, li
mem liveras kontraŭan ekzemplon: „Donu al mi
TIUN ĈI libron“ (sampaĝe). La aŭtoro ne klarigas
sian antaŭe implicite esprimitan preferon,
pravigitan spite la unuatempan uzadon de la
postmetita ĉi. La pravigo de la antaŭmeto estas la
jena: la kombinaĵoj kun ĉi estas „fonetikaj vortoj“,
trisilabaj, kun regula akcento sur la antaŭlasta
silabo, kvazaŭ amﬁbrako; se oni postmetas ĉi al
la pronomo, kiel en la unua tempo de la uzado
de Esperanto (sendube laŭ la franclingva modelo, ĉar ĉi estas,
etimologie, francdevena), tio kreas trisilabajn „fonetikajn
vortojn“ kun la nekutima akcento sur la tria silabo kalkulita
ekde la ﬁno de la vorto, t.e. kvazaŭ daktilojn, utilajn ankaŭ
nuntempe eble en la poezio, sed nekonformajn al la akcentsistemo praktikebla en la komuna lingvouzo. Sur la paĝo 55,
rilate la ekzemplojn OKULVITROJ kaj PANTALONO, ŝajne
la aŭtoro konfuzas la koncepton kun la objekto.
Kritika rimarko rilate la duan eldonon de la libro tuŝas aferon
parenca al la deikto (deixis), pli precize – al la tempa deikto.
La aŭtoro tre bone klarigas la uzadon de la aktivaj kaj pasivaj
participoj alvokante kronologiajn datojn koncernantajn la
momenton de la unua eldono, 1958, kiam li ekzemplas per ,,La
10-an de majo 1948 Karlo, ESTIS skribanta leteron“ k.s. (p. 87),
,,La 10-an de majo 1968 Karlo ESTOS skribanta leteron“ k.s. (p.
88) kaj „Hodiaŭ la letero ESTAS skribata, skribita aŭ skribota“,
„En 1948 la letero ESTIS skribata, skribita aŭ skribota“, „En
1968 la letero ESTOS skribata, skribita aŭ skribota“ (p. 90). La
prizorginto de la dua eldono estus devinta, laŭ mia modesta
opinio, aktualigi, ĝisdastigi tiujn ekzemplojn, laŭ pure ﬁlologia

vidpunkto, por plifaciligi al la leganto la aliron al la sencoj de
la kunmetitaj verbaj formoj, kaj konsideri, ekzemple, la datojn
2000 anstataŭ 1958, 1990 anstataŭ 1948 kaj 2010 anstataŭ
1968, kun eventuala precizigo en sia antaŭparolo pri tia tre
pravigita interveno aŭ modifo en la originala teksto de la
bedaŭrinde forpasinta aŭtoro.
Mi ne mencios eksplicite la preserarojn facile korekteblajn
far la leganto, kiel tiuj sur la paĝoj 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 21, 26, 28,
31, 34, 36, 38, 44, 58, 59, 60 kaj aliaj. Anstataŭe, mi mencios
nur la malmultajn erarojn iom ĝenajn, povantajn okazigi
miskomprenon aŭ ambiguaĵon en la mensoj de iuj legantoj:

JU (p. 12; korekte: JH), plendas (P. 19; korekte: pledas),
(hispana) Ciudad Mejico (p.50; korekte: Ciudad de Mejico),
„Eĉ tutaj sintagmoj estas esprimataj per unu adjektivo: TRA
LA FENESTRO = TRAFENESTRE, ktp“ (p. 84, kie la vorto
adjektivo aperas, per probabla skriberaro, anstataŭ la vorto
adverbo), FUMAS (p. 100; anstataŭ, probable, FULMAS).
Oni devas agnoski, iel ripete, ke la lernolibro de MannerMamužić meritas pli ampleksan kaj detalan pridiskuton, ĉar
ĝi estas grava kaj tre utila por la perfektigo de la mezgradaj
scipovantoj de Esperanto, do necesus pli da presospaco, eble
en faka, lingvistika publicaĵo.
Constantin Dominte

Tri libroj pri historio de Esperanto en Katalunio
El moviment esperantista a Mallorca (1898-1938). Margais i Basi, Xavier. Palma: Documenta Balear, 2002.
372+16 p. 24cm.ISBN 8495694298. Prezo: € 33,60. Esperanto en Katalunio (1887-1987). Antonio Marco
Botella. Barcelono: Barcelona E-Centro, 2005. 358 p. 20cm. ISBN 8493370010. Prezo: € 22,50. Komenca
esperanto-movado en Katalunio, La. Els inicis del moviment esperantista a Catalunya. Francesc Poblet i
Feijoo. Sabadell: Kataluna Esperanto-Asocio, 2004. 115p. 21cm. ISBN 8493338052. Prezo: € 13,20

L

a historio de la Esperanto-movado en Katalunio estas
mirinde interesa, faktoplena kaj multﬂanka. Eblas legi
ĝin preskaŭ kiel aventur-romanon, kun interbatalantaj
roluloj kaj ekstermovadaj eventoj decide inﬂuantaj la sorton de
la okazaĵoj. Tial, post dekoj da fakaj artikoloj, pluraj broŝuroj
pri lokaj Esperanto-grupoj, detala kronologio kaj nacilingva
biograﬁo pri elstara Esperanto-aktivulo (kaj atentinda pioniro
de socilingvistiko), nature alvenis la tempo, kiam eldoniĝas
tutaj libroj: eĉ tri en tri jaroj.
La unua el la serio, El moviment esperantista a Mallorca
(1898-1938) [La Esperanto-movado en Majorko
(1898-1938)] estas la doktoriĝa tezo de la aŭtoro,
Xavier Margais. Jen solida volumo, verkita surbaze
de multjara esplorado fare de kompetenta eksperto
kaj aktiva Esperanto-movadano.
La verko unue studas la serĉadon de internacia
lingvo kaj poste fokusiĝas pri la ekesto de Esperanto
kaj kiel ĝi atingis Iberion kaj la Katalunan Landaron,
kaj precize Majorkon. La aŭtoro detale analizas
la vojojn, per kiuj diskoniĝis tiuj ideoj, kiaj homoj
interesiĝis pri ili, pro kiuj kaŭzoj, kaj kiel ili poste
inﬂuis siajn mediojn. Estas interese vidi, kiel Esperanto eniris
en Balearojn kiel signo de progreso, kiel rimedo por internacia
komerco kaj eĉ por la tiam naskiĝanta turismo. Tial la internacia
lingvo estas aparte ligita al la Ĉambro de Komerco kaj Industrio,
en kiu la Esperantista Klubo Palma havis la sidejon dum deko
da jaroj, aŭ la organizo Disvolvo de Turismo, kies prezidanto
de 1919 al 1925, komercisto Ferran Alzamora, estis membro
de la Klubo, aŭ la Ruĝa Kruco, kies ĝenerala sekretario de 1918
ĝis 1920 estis la aktivulo Gabriel Alomar, aŭ la Asocio por la
Kulturo de Majorko. Ĝuste diversaj elstaruloj en socipolitikaj
kaj ekonomiaj rondoj aktivis en la Klubo, kiel la urbestro de
Palma inter 1919 kaj 1921, Francesc Barceló (poste estrarano
de la Ruĝa Kruco kaj sekretario de la Ĉambro de Komerco), aŭ
la sekretario de la Brita Konsulejo kaj poste fama sanskritisto,

Joan Mascaró, aŭ la industriisto Narcís Boﬁll – unu el la ĉefaj
motoroj de la movado.
La aŭtoro detalas ankaŭ la partoprenon de aliaj homgrupoj,
kiel pastroj (kaj aparte la kverelema ﬁguro de Bartomeu Font)
kaj armeaj oﬁciroj. Ilia partopreno estas grava, sed en Majorko
ĉefe et-burĝaj komercistoj plej elstaras en la gvidaj organoj de
la asocioj. Certe ankaŭ laboristoj partoprenis la movadon, kaj
ili ricevis la plej grandan subpremon post la faŝisma puĉo de
1936: la esperantistoj Joan Matas, Josep Salom, Antoni Coll
kaj Sebastià Crespí estis murditaj de la armeanoj. Aliaj estis
malliberigitaj aŭ estis ekonomie aŭ administracie
reprezaliitaj. Per tio la Esperanto-movado en
Majorko estis praktike neniigita por 25 jaroj.
La verko estas detalplena, kaj en ĝi amasiĝas
nomoj. Eblas legi eĉ listojn de membroj de lokaj
kluboj (kaj iliajn profesiojn kaj adresojn), aŭ de
ricevataj Esperanto-gazetoj, aŭ de Esperantaj
gastoj, aŭ citaĵoj de internacia korespondado ktp.
Tio igas ĝin juvelo por esploristo, sed tro pene
legebla por normala interesito pri Esperanto: eblus
eltiri el ĝi plurajn libretojn pli alireblajn por la
publiko. La Esperanto-historio en Majorko montriĝas surprize
interesa kaj certe meritas pli vastan diskonigon.
Kontraste, Esperanto en Katalunio de Antonio Marco
montriĝas ekstreme supraĵa verko. Same kiel li faris en sia pli
longa kaj same senenhava Analoj de la Esperanto-movado en
Hispanio, la aŭtoro kopiis unu post la alia longegajn raportojn
pri preskaŭ ĉiuj Esperanto-aranĝoj ĝis la jubilea jaro 1987.
Se vi volas scii pri la menuo de la bankedoj aŭ la koloro de la
vestaĵoj de la reĝinoj de la Floraj Ludoj, jen la libro por vi. Sed
se vi eventuale interesiĝas pri grava diskuto okazinta en unu
el tiuj kongresoj, bedaŭrinde vi trovos preskaŭ nenion en ĝi.
Krome, se vi eventuale interesiĝas pri aferoj ekster la kongresa
kadro, vane vi serĉos preskaŭ ĉion ajn. Krome la aŭtoro preferas
laŭeble kaŝi ĉiajn disputojn... kaj per tio li ﬂankenpuŝas, eĉ kaŝas,
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esencajn faktojn, kiuj malhelpas kompreni la okazaĵojn. Unu el
la multaj ŝokaj neglektoj de la libro troveblas en la mejloŝtona
kongreso de Vinaròs en 1928, kiun la aŭtoro mem taksas “vere
malfacila”. Ni ekscias, ke “la 22-an de aŭgusto, t.e. du semajnojn
antaŭ la kongreso programita por okazi en Vinaroz [Vinaròs]
(Castellón [Castelló]), la prezidanto de Kataluna Esperantista
Federacio, s-ro Dalmau, devis demisii post ricevo de ordono
de la Barcelona Provincestro s-ro [generalo] Milán [Milans]
del Bosch, kiu sugestis al li ŝanĝojn en la statuto de KEF kaj
ĝian aliĝon al Hispana Esperanto-Asocio, kaj oﬁciale fermis lian
profesian laborejon Liceo Dalmau”. La aŭtoro forgesas mencii,
ke Delfí Dalmau ricevis ankaŭ fortegan monpunon.
En aliaj verkoj eblas legi pli precize, kiujn ŝanĝojn
“sugestis” generalo Milans del Bosch: la aŭtoro
taksis negrava detali ilin. Fakte, en la sep paĝoj
da detalplena kongres-raporto, li eĉ konsideras
neoportuna mencii la decidon malfondi KEF atende
de pli favoraj politikaj cirkonstancoj... kio vere igas
la sekvajn paĝojn enigmoplenaj por nekonantoj
de la okazaĵoj. Kaj, tute kompreneble, li eĉ ne
rimarkigas, ke en la enmiksiĝo de la aŭtoritatoj en
la aferojn de KEF eĉ lernej-knabo povas fortege
suspekti pri denunco de alitendaraj esperantistoj.
La termino mem “sugesti” en rilato al ordono de
generalo dum armea diktaturo, akompane de altega monpuno
kaj fermo de entrepreno, estas ekstreme ŝoka.
Jen okazo inter senﬁno da aliaj. Kiel leganto mi ekzemple
aparte elreviĝis, trovante nur tri paĝojn pri la ege atentinda rolo
de Esperanto dum la interna milito (1936-1939). Ĉar la aŭtoro
partoprenis tiun periodon ankaŭ kiel esperantisto, tio estas ege
bedaŭrinda: jen maltraﬁta okazo ion interesan kaj novan diri.
La citaĵo montras ankaŭ alian ege malfortan ﬂankon de la
libro: ĉiupaĝe oni renkontas mise skribitajn proprajn nomojn.
Plej ofte ili aperas en ŝajn-kataluna, t.e. en iu kataluna lingvo
kun hispana ortograﬁo. Simile okazas kun loknomoj.
Neniu katalunlingvano reviziis la tekston. Kaj
bedaŭrinde oftas eraroj ankaŭ en Esperanto, same
kiel tajperaroj abundas.
La libro malhavas eĉ la plej etan analizon, kio
igas la verkon ne libro pri historio, sed tede longa
kongresa anekdotaro. Eĉ ne por momento la aŭtoro
haltas por iom vidi kiom kaj kiaj estis esperantistoj:
kiel ili aliĝis al Esperanto; kiamaniere ĝi disvastiĝis;
inter kiuj soci-tavoloj? Ni eĉ ne scias, konkrete kiuj
bultenoj aperis, kiom longe, dum kiom da numeroj;
kiuj grupoj fondiĝis, kiom longe ili aktivis, en
kio konsistis ilia agado, kun kiuj kolektivoj (esperantistaj aŭ
ne) ili rilatis kaj kiamaniere. Ĉar ĝi ne kongresis, la laborista
Esperanto-movado estas tre neglektita. La aŭtoro ŝajne ne scias,
ke ekz. ekzistas doktora tezo pri la katalunia laborista gazetaro
antaŭmilita, kiu pritraktas ankaŭ la Esperanto-gazetaron. Fakte
multloke leviĝas fortaj suspektoj, ke la aŭtoro malbone konas
la rimarkinde multajn esplorojn pri la Esperanto-movado
en Katalunio (i.a. de Fluvià, Margais, Solé Camardons kaj
Amouroux). La graveco de diversaj esperantistoj en la kataluna
kulturo aŭ socio estas nerimarkita: kiel eblas kompreni la rolon
de Pujulà i Vallès, se oni ne konas lian ekstermovadan gravecon?
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Nur Fernández Jurado estas iom priatentita ĉi-ﬂanke (kvankam
en libroﬁna noto).
Novan kontraston prezentas la libreto de Francesc Poblet La
komenca Esperanto-movado en Katalunio (1898-1908). Dum la
verko de Margais estis en la kataluna kaj tiu de Antonio Marco
en Esperanto, jen dulingva verko – en la kataluna originalo
kaj Esperanta traduko. Ni alfrontas ĉi tie denove verkon de
historiisto, akumulantan informojn kaj profunde analizantan
la faktojn.
La verko estas mallonga kaj didaktika: ĝi evidente celas ne
nur esperantistojn interesiĝantajn pri sia historio, sed homojn
ĝenerale scivolemajn pri nuntempa historio kaj
konkrete pri la rolo de sociaj movadoj en ĝi. Malgraŭ
sia konsiderinda graveco, Esperanto estas neglektata
de la kataluna historiograﬁo, ĉar la plimulto de ĝiaj
materialoj estas nealirebla por historiistoj pro la
lingva baro; kaj kiam fojfoje esperantistoj verkas
nacilingve, ili staras sub suspekto de partianiĝo.
Jen la unua okazo, ke ekstermovada historiisto
esplorcele lernas Esperanton.
La komencaj dek jaroj de la Esperanto-movado
estas eksterordinare riĉaj kaj kontrastaj. Konverĝas
en tiun periodon ĉefe tri homgrupoj: katolikaj
pastroj, armeaj oﬁciroj (tre ofte ankaŭ framasonaj)
kaj katalunistoj. Aperas ankaŭ ĝermoj de laborista movado, sed
ĝi ankoraŭ ne disvolviĝas. La malsimileco kaj interkonﬂiktemo
de la grupoj evidentiĝas i.a. en la denunco kontraŭ Pujulà i
Vallès antaŭ la armeaj aŭtoritatoj, kiuj puŝis lin en ekzilon: la
historio de la katalunia movado estas nemalofte makulita per
akraj intergrupaj bataloj kaj eĉ denuncoj antaŭ la aŭtoritatoj.
La sinteza prezento de Poblet montras, kiel la ekscio pri
Esperanto atingis Katalunion, plej verŝajne el Francio, kaj kiel
nord-katalunoj elstare partoprenis en la starigo de la komenca
organizita movado. Simile al tiutempa Pollando, Esperanto
trovis aparte fekundan grupon inter la simpatiantoj
en la naciliberiga movado. Imponas ankaŭ la kvanto
de socie inﬂuaj homoj, kiuj fariĝis esperantistoj: tio
akre kontrastas kun la nuntempa movado. Tiuj du
faktoj baldaŭ donis al la kataluna esperantismo
specifan gravecon (kun dekoj da samtempaj
kursoj en Barcelono kaj pluraj magazenoj uzantaj
la nomon “Esperanto”), sed ankaŭ klare apartigis
sian vojon disde la franca kaj hispana movadoj, kie
oni tiutempe konsideris la internacian lingvon ĉefe
utila teknologia malkovro, analoga al la telegrafo
kaj la metra sistemo.
Alia allogo de la libro estas ankaŭ interesa elekto de fotoj, en
23 centraj paĝoj. Same okazas en la libro de Margais, kun bildoj
ne nur en la 16 centraj paĝoj, sed ankaŭ ie-tie en la tuta verko.
Ni tiel pli rekte konatiĝas kun la aktivuloj, kun la periodaĵoj,
kun la klubejoj, kun la aranĝoj kaj eĉ kun butikoj kun la nomo
“Esperanto”, deﬁlantaj tra paĝoj da klarigoj.
Entute, jen tri libroj ege malsimilaj: tre detala scienca esploro
pri la ĝismilita movado en Majorko, en la kataluna; plene
malsukcesa banalaĵo pri la katalunia movado, en Esperanto; kaj
interesa kaj ege plaĉ-lega dulingva verketo pri la komenco de la
Hektor Alos i Font
Esperanto-movado en Katalunio.
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✪ KATALUNIO: La tria Printempa
Renkontiĝo de Kataluna EsperantoJunularo (29 apr – 01 maj 2006)
kunigis 81 homojn en Canet de Mar,
ĉe la norda marbordo apud Barcelono.
La partoprenantoj estis ĉiuaĝaj, sed
ĉefe junaj. 18 gustumis por la unua
fojo Esperanto-renkontiĝon, kaj 15
alilandanoj helpis malkrokodiligi la
etoson. La renkontiĝoj de KEJ baziĝas
sur tri samtempaj programeroj, laŭ
lingvoniveloj: kursoj kaj nacilingvaj
prelegoj por plenaj komencantoj, paroligaj rondoj kaj esperantlingvaj prelegoj
por progresantoj, kaj ĉiaj aktivadoj en

DISKOJ
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Esperanto por ﬂuaj parolantoj. Aldoniĝis
kunvenoj de aktivulaj grupoj, pro kio la
programo entenis ĉ. 50 erojn. La enhavo
estis ankaŭ distra kaj festa: okazis ateliero
pri orientiĝo per kompaso, aŭ alia pri
aﬁŝ-kreado. Nokte homoj kuniĝis por
aŭskulti kaj kunludi popolmuzikon:
la akordionado de Mon Cardona kaj
Rosa Pàmies, dum ili premdancis,
estis apoteozo. Eblis spekti ﬁlmojn
subtitolitajn en Esperanto kaj multaj ĝuis
ĝismatenan muzikvesperon kun vigla
trinkejo organizita de la novaj lernantoj,
membroj de la liberecana sindikato CNT,
en la apuda urbo Premià de Mar. Tage, la
tento de apuda fajnasabla plaĝo estis tro
alloga por kelkaj: la forta suno eĉ puŝis
la plej kuraĝajn en la maron. En la lasta
tago dudeko da partoprenantoj aliĝis al
vilaĝfesto sur proksima montopinto, en
kiu eblis popoldanci, kunmanĝi el giganta
paeljo surloke kuirita kaj promeni en la
pinea arbaro.
Kataluna E-Junularo
✪ LITOVIO: La 12/14-an de majo
okazis en Kaŭno internacia interfaka
scienca konferenco, organizita de
Departemento de Regionaj studoj
de Instituto pri politikaj sciencoj kaj
diplomatio de la universitato Vytautas
Magnus. La ĉeftemo estis „Lingvo,
diverseco kaj integriĝo en vastiĝanta
Eŭropa Unio: deﬁoj kaj eblecoj“. Krom
du plenkunsidoj la konferenco laboris
en sep diverstemaj sekcioj (po 2 aŭ 3
samtempe) kaj tri kolokvoj. Partoprenis
pli ol cent personoj el 23 landoj kaj estis
en ĝi dece reprezentita Esperanto. En la
sekcio „Eŭropa Unio kaj lingva diverseco“
prelegis Michael Cwik el Bruselo. Du
kolokvojn pri lingva politiko en Eŭropa
Unio gvidis kaj mem prelegis prof. Robert
Phillipson el Kopenhago. Prelegis ankaŭ
vicsekretario de Esperanto Radikala
Asocio el Italio Lapo Orlandi. Li eĉ
proponis akcepti nome de la konferenco
tiel nomatan Manifeston de Kaŭno.
Pro neprepariteco kaj pro manko de la
dokumento ĝi ne estis akceptita, sed tio
elvokis viglan diskuton. Pro malsaniĝo
ne povis veni al la konferenco François
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Simonnet el Francio, sed resumo de lia
prelego aperis en la konferenca libro.
Prelegon pri „Egalrajteco kaj ekonomieco
de internacia kunlaboro“ faris sekretariino de Litova Esperanto-Asocio
Aida Čižikaitė (prelego preparita kun
prof. Otto Haspra). Prelegon pri lingvaj
minoritatoj en Eŭropa Unio faris prof.
Roland Breton el Francio. Resumoj de
la prelegoj aperis en la konferenca libro,
kiun ricevis ĉiu partopreninto, kaj aperos
plua volumo kun plenaj tekstoj. Litova
Esperanto-Asocio helpis en organizaj
preparlaboroj de la konferenco.
Povilas Jegorovas
✪ ISRAELO: Grupo da israelaj
esperantistoj (gejunuloj kaj vojaĝemuloj)
organizas vojaĝojn tra la naturo. Oni povas
ilin nomi “verdaj ekskursoj” kun duobla
signifo. En aprilo ĝi aranĝis tian ekskurson
okaze de la vizito de Gabriele Corsetti el
Italio. Sekve de junulara kunveno en Tel
Avivo, kie dek kvar gejunuloj renkontiĝis
kun la gasto, okazis tuttaga ekskurso en
kanjono apud la Morta Maro. Partoprenis
kvin israelanoj kaj la gasto. Sekve oni
decidis fondi vojaĝgrupon Rondo de
Esperanto-Vojaĝantoj en Israelo. En majo
REVI ekskursis denove – ĉi-foje duoble,
kun Arjen Sjoerd de Vries el Nederlando.
Okazis du ekskursoj: al la Morta Maro
kaj al Galileo, kie oni vizitis la urbon
Akko kaj poste apudan riveron Kziv kaj la
kastelon de krucbatalantoj Monfort. Sur
la foto: israelaj esperantistoj kun Gabriele
Corsetti apud la Morta Maro.
Amri Wandel
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50,00. Sumo ĉi-jara: 281,53.
Triamonda Fondaĵo: Francio: M.
Abada-Simon, F. Ditacroute – po 30,00;
L.M. Berthelin-Blumstein 20,00; J.-F.
Clet, C. Longue-Épée – po 100,00; J.-J.
Aumeunier, F. Pialla – po 50,00; C. Haren
43,00; Y. Dusser, L. Négron – po 15,00;
H. Mougin, J.-C. Trébouet – po 25,00;
J. Ducrocq, O. Masseron – po 40,00; R.
Lebrun, M. Nicola – po 10,00; P. Neau
11,00; M. Savignat-Belhôte 33,00. Italio:
M. Lipari 60,00. Usono: M. d`Estries
28,95. Sumo ĉi-jara: 805,95.
Domrenovigo: Nederlando: A. & H.
Bakker 2500,00. Sumo ĉi-jara: 4544,00.
Ĝenerala kaso: Francio: R. Triolle
143,20. Japanio: M. Kageyama 7,68.
Usono: M. d`Estries 44,39. Sumo ĉi-jara:
479,03.
Al ĉiuj tre koran dankon! UEA

Nova projekto de E@I:
DVD „Esperanto Elektronike“
estis anoncita dum majo, kun la celo atingi ĝis la
ﬁno de junio antaŭmendojn de la Landaj Asocioj
de UEA (kaj Landaj Sekcioj de TEJO), kio ebligos
malmultkostan eldonon kaj prezon.

L

a prezo por la asocioj kaj sekcioj ĉe antaŭmendoj
estas 2,- EUR (normala prezo estos 9,- EUR). Sur la
viki-paĝo: http://vikio.ikso.net/DVD troveblas detalaj
informoj pri la projekto, interalie ankaŭ, ke: „Tiu ĉi DVD estis
kreita kun la celo informi pri Esperanto (informado), ebligi
al la interesiĝantoj lerni ĝin (instruado) kaj prezenti erojn
de la Esperanta kulturo (utiligado) – ĝi do kovras ĉiujn tri
agadkampojn de UEA.“
La eŭropan premieron la DVD havos dum la UK – kien ĝi
estos liverita por transdono al Landaj Asocioj. Unu semajnon
pli frue ĝi prezentiĝos en Usono dum la kongreso de ELNA.
La enhavon de la DVD kunmetas E@I – internacia
junulara neregistara organizaĵo (okupiĝanta pri buntaj

projektoj, rilataj al Edukado@Interreto), kies ĉefaj celoj estas
instigi interkulturan lernadon, subteni lernadon kaj uzadon
de interreto kaj lingvoj.
La nova DVD promesas la plej ampleksan kaj plej
multﬂankan Esperantaĵon – sur kiu troviĝos vortaroj, libroj,
muziko, fotoj, ﬁlmetoj, ludoj, kursoj, informiloj, instruiloj,
programoj, vikipedio, revuoj, fakaj verkoj k.s.
La projekton subtenis ﬁnance ankaŭ: ESF (Esperantic
Studies Foundation), UEA, E@I kaj ID-fondaĵo. Al la projekto
kontribuis per sia materialo multaj esperantistoj, al kiuj E@I
dankas pro la afabla disponigo.
Peter Baláž
E@I-kunordiganto
1194 (7-8)
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Tra la mondo

Monda Socia Forumo en Karaĉi

Unu el la tri kunvenoj de la ĉi-jara Monda Socia Forumo okazis de la 24-a ĝis la 29-a de marto
2006 en Karaĉi, Pakistano. En la forumo okazis pluraj kunsidoj pri Esperanto. Unu el la kunsidoj
estis pri Libero por la Lingvoj, aranĝita laŭ instigo de la konata samnoma esperantista organizaĵo.

P

li ol 50 personoj partoprenis kaj ricevis broŝurojn
havantajn tradukon de la vortoj ”Libero por la
Lingvoj” en diversaj lingvoj: Esperanto, la angla, la
franca, la urdua kaj aliaj.
Okazis ankaŭ kultura programo. En la programo s-ino
Pauline John kaj ŝia grupo kantis en la urdua, hindia,
guĝaratia, sinda kaj taria lingvoj. Dum la programo daŭre
estis montrata larĝa banderolo kun la vortoj Universala
Esperanto-Asocio kaj la
Esperanto-Flago.
Estis krome organizita
budo de Esperanto. Shabbir
Ahmad Sial (prezidanto
de PakEsA), Rahim Shah
Khan (ĉef-vicprezidanto de
PakEsA) kaj aliaj partoprenis
en la MSF. Oni kolektis
23 subskribojn subtene
al la Manifesto 2000 por
kulturo de paco. Pakistana
Esperanto-Asocio (PakEsA)
dankas al s-ro Osmo Buller
(Ĝenerala Direktoro de UEA), d-ro Renato Corsetti
(prezidanto de UEA), d-ro A. Giridhar Rao (Ĝenerala

Sekretario de la Federacio
Esperanto de Barato kaj
Komitatano
de
UEA),
s-ro José Antonio Vergara
(Komitatano de UEA) kaj
s-ro Francisko Simonnet
(franca esperantisto kaj ĉefa
aktivulo de la organizaĵo Libero por la lingvoj) pro ilia
intereso al MSF kaj al Pakistano.
Jawaid Eahsan

Verda ĝojplezur' en Viena Pedagogia Instituto
En Aŭstrio, en Viena Pedagogia
Instituto, okazis la 4-an de
aprilo 2006 la tuttaga evento
„Ĝojplezur, pri Eŭropo“.

D

um la evento okazis cent 45minutaj programeroj
pri
lingvoj, instruado, politiko
kaj simile. Unu prelego estis nomita
„Ĝojplezur, pri Esperanto“. Parolis
ses gelernantoj kaj ties instruisto de la
gimnazio en Vieno 15., Diefenbachgasse
19, pri la temoj: Lingvoj en Eŭropo
kaj en la mondo; dialektoj; altlingvoj;
planlingvoj, ekzemple Volapuko, Ido,
Latino, Novial, Interlingua. Sekvis
bazaj informoj pri Esperanto.
Walter Klag
164
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En Pollando studas esperantistoj el 22 landoj
Okaze de 660 jaroj de la
urbo Bydgoszcz kaj 15 jaroj
de Internacia Studumo pri
Turismo kaj Kulturo en
Bydgoszcz, okazis de la 31-a de
marto ĝis la 9-a de aprilo 2006
la 31-aj Esperanto-Tagoj de
Bydgoszcz, la 6-a Bakalaŭriga
Universitata Sesio, la 24-a
Pola kaj la 29-a sesioj de
Akademio Internacia de
la Sciencoj, kun aliĝintoj
el 22 landoj de Afriko,
Azio kaj Europo.

D

um la sesioj okazis
serio da AIS-kursoj kaj
ekzamenoj, sed restis
tempo ankaŭ por kulturaj
aranĝoj, dum kiuj per E-kantoj
prezentiĝis gestudentoj el
Zimbabvo, Senegalio, Kamerunio,
Tanzanio kaj Ĉinio. Okazis vizito
en la klubo Esperanta Amiko ĉe Pola
Asocio de Nevidantoj en Bydgoszcz
kaj vizito de ceramika laborejo
en Bydgoszcz, kie oni lernis fari
ceramikaĵojn, kune manĝis kaj kantis.
Post la ekzamenoj la gestudantoj

ricevis atestilojn, diplomojn kaj bakalaŭrajn kaj magistrajn titolojn de
Akademio Internacia de la Sciencoj.
Dum Jubilea Vespero, okaze de 15
jaroj de Internacia Studumo pri
Turismo, la partoprenantoj ricevis
jubileajn medalionojn.
La 2-an de aprilo okazis Ĝenerala
Kunveno de Internacia Klubo

Junaj parlamentanoj
La 26-an de aprilo 2006 revenis kroataj
gimnazianoj de Eŭropa Parlamento, kie ili
gastis kun siaj kolegoj el 16 landoj, kadre de
la ĉi-jara programo Euroscola.

„Esperantotur”, dum kiu oni diskutis
kaj aktualigis la internacian adresaron
de la klubo, troveblan interrete ĉe:
www.geocities.com/mtimermane/
Verda_Ondo. Okaze de la aranĝoj
estis eldonita esperantlingva kolora
plano de la urbo-centro de Bydgoszcz
(10 mil ekz.), senpage ricevebla
kun la informoj pri la studado ĉe
Internacia Klubo „Esperantotur”, Str.
M.Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094
Bydgoszcz, Pollando.
Andrzej Grzębowski

E

ŭropa konstiucio kaj demokratiigo, Medio,
transporto kaj energio, Edukado, kulturo kaj
sporto, Estonteco de Eŭropo, jen la temoj traktitaj.
Kroataj gelernantoj kun la instruistino Martia Jerković
partoprenis la aranĝon dank' al la kunlaboro kun la ﬁnna
lernejo Jokelan Lukio kaj la instruistino Carola Antskog.
Spomenka Štimec, Foto: Tina Tišljar
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Forpasoj

Lucija Bebić (1919-2006)
forpasis en Zagrebo la 29-an
de aprilo. Ŝi aktivis precipe en
E-Societo “Bude Borjan”, i.a.
kiel kasistino kaj sekretariino.
Gurgen Chobanjan, aktivulo de Armena E-Asocio
kaj talenta kantisto kaj
muzikisto, kiu gajigis multajn E-aranĝojn, forpasis
44-jara la 24-an aprilo.

Constantin Dominte (19442006), universitata profesoro
pri ĝenerala lingvistiko,
mortis la 29-an de aprilo
en Bukareŝto. Li lernis

Esperanton aŭtodidakte
en 1958 kaj aktivis en la
movado je diversaj niveloj.
Li kunordigis la kompiladon
de la plej ampleksa dudirekta E-vortaro por
rumanlingvanoj, kunlaboris
por Rumana Antologio,
Eminescu en Esperanto k.a.
libroformaj eldonaĵoj. Li estis
konstanta kunlaboranto de
pluraj periodaĵoj Esperantaj
kaj rumanlingvaj. En 2005
aperis lia broŝuro kun
11 originalaj Esperantaj
poemoj, kiujn li tradukis en
la rumanan.
Wim Koopmans (19182006), patro de la konata
esperantista familio, forpasis
la 9-an de februaro en
Oosterbeek (Nederlando).
Profesie instruisto, li estis
dumviva membro de UEA
kaj funkciis dum pluraj jaroj
kiel delegito. Agado por
paco, socialismo k.a. idealoj

Reta Informado-Centro reaperas
Aperis nove-malnova paĝaro por informado
pri Esperanto por esperantistoj.

R

eta Informado-Centro (RIC),
projekto kiu dum la lastaj
monatoj „dormis“, reaperas en
nova stilo kaj kun nova vizaĝo. Danke al
kunlaboro de UEA kaj E@I (faka sekcio de TEJO) estis kreita
nova hejmpaĝo por la centro, kiu celas esti „reta stokejo“ de
informiloj pri Esperanto. La paĝaro proponas sian spacon por
jenaj tipoj de materialoj: informiloj, fotoj, bildoj, videoj kaj
retligiloj. (Laŭ la bezono estos kreataj pluaj submenuoj por ili.)
Eblas ankaŭ diskuti la temojn de informado en la Diskutejo, en
kiu eblas krei forumojn laŭteme kaj laŭbezone. Plej grava trajto
de la paĝaro tamen estas ebligo de enmetado de informiloj fare
de la vizitantoj mem (t.n. „Alŝutejo“). Tiel eblos atingi daŭran
riĉigadon de la paĝaro per novaj informiloj.
Baldaŭ aldoniĝos ankaŭ la dokumentoj kaj informiloj de
UEA. Ankaŭ viaj informiloj estas bonvenaj en la nova paĝaro:
Peter Baláž
www.informado.net.
E@I-kunordiganto, petro@ikso.net
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estis proksimaj al lia koro
kaj li multe helpis ankaŭ la
blindulan E-movadon kaj la
projekton E-vid-ente.
Danièle Roger (1940-2006)
mortis la 16-an de majo en
Bois-Colombes (Francio),
kie ŝi estis delegito kaj
fakdelegito pri instruado. Por
la 83-a UK en Montpeliero
en 1998 ŝi kunlaboris kiel
ĉefhelpanto pri la kongresejo.
Emeritiĝinte en 2002 ŝi helpis
en la sidejo de UFE en Parizo
ĝis sia malsaniĝo en 2005.

Izabel C.O. Santiago (19592006) forpasis la 13-an de
majo en Roterdamo. En sia

hejmlando Brazilo ŝi verkis
unu el la plej vaste vendataj
informlibroj pri Esperanto,
O que é Esperanto: a questão
da língua internacional, kiu
aperis ĉe la renoma eldonejo
Brasiliense en 1986. En 1989
ŝi laboris kiel volontulo en
la Centra Oﬁcejo de UEA,
kaj dum postaj jaroj ŝi estis
la redakcia sekretario de
Monato.
Wim Sluijtman (19262006) mortis la 1-an de majo
en Eindhoven (Nederlando).
Emerita fervojisto, ekde
1996 li estis vicdelegito en
sia urbo kaj poste ankaŭ
fakdelegito pri fervojoj.
Inter la nekrologoj en la
maja numero (p.118)
ni malĝuste informis, ke
forpasis s-ro Wolfgang
Schumacher. Ni pardonpetas pro la eraro.

Papo apud Katedralo de esperantistoj

Honore al la unua Papo, oﬁciale uzanta kaj favoranta
Esperanton, staras en la itala urbo Rimini, apud la
„Katedralo de esperantistoj“, lia bronza monumento.

S

tarigon de la bronza monumento, alta 180 cm, inciatis
la pastro Duilio Magnani,
honora prezidanto de IKUE. Estas
konate, ke por Papo Johano Paŭlo la
Dua Esperanto fariĝis ne nur lingvo
“aprobita”, sed ankaŭ parolata de la
katolika Eklezio. Tial li meritas ke
la katolikaj esperantistoj konservu
daŭran rememoron pri li. La
monumento estis inaŭgurita
okaze de la unua datreveno de
lia morto, la 2-an de aprilo 2006.
Sub la piedoj de la statuo estas
memortabulo, skribita en tri
lingvoj: la etna, la nacia kaj la
internacia.

La perioda∆oj de UEA kaj TEJO
bonvenigas ankaü vin kiel sian leganton en 2006!

11 numeroj jare, kun
po 24 pa©oj numere.
e 36,00*

6 numeroj jare, kun
po 16 pa©oj numere.
e 22,00*

4 numeroj jare, kun
po 20 pa©oj numere.
e 11,00*

*La prezoj varias laülande. Konsultu la kotiztabelon de UEA.
Abonu rekte de UEA, aü pere de via landa peranto.

La problemoj. La solvoj.
La rolo de planado
en la homa komunikado.
Kaj la kontribuo de Esperanto.
Redaktas: Humphrey Tonkin,
Frank Nuessel, Mark Fettes.

Journal of the Center for Research and
Documentation of World Language Problems

Eldonas: John Benjamins, P.O. Box 52519,
Amsteldijk 44, NL-1007 HA Amsterdam.
Aperas trifoje jare.
Individua abono: 70,00 eüroj
Institucia abono: 179,00 eüroj
Abonu pere de la Libroservo de UEA.

Kio estas demokratio? 80 demandoj kaj
respondoj. David Beetham kaj Kevin Boyle. Ilus.
Plantu. Trad. Geoffrey Sutton. Facile komprenebla
manlibro pri la esenco, celoj kaj praktika
funkciado de demokratio. Rotterdam: UEA, 2000.
143p. 21cm. e 9,90. Triona rabato ekde tri ekz.

Homaj rajtoj: demandoj kaj respondoj. Leah
Levin. Ilus. Plantu. Trad. Edmund Grimley Evans.
Gvidlibro de Unesko por antaüenigi kaj protekti
homajn rajtojn. Rotterdam: UEA, 1998. 140p. 21cm.
e 9,90. Triona rabato ekde tri ekz.

Paçjo, kio estas rasismo? Tahar Ben Jelloun.
Trad. Armela Le Quint kaj Ôak Le Puil. Dialogo inter patro kaj ﬁlino pri tikla temo. Rotterdam: UEA,
1999. 52p. 19cm. e 6,30. Triona rabato ekde tri ekz.

Unui©intaj Nacioj: Venu kun mi! Nane Annan.
Trad. A. Löwenstein. Porinfana prezento de nia bunta
mondo kaj de la laboro de UN. Ilus. Zagreb: Izvori,
2001. 34p. 21cm. e 7,80. Triona rabato ekde tri ekz.
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Aleksander Kor∆enkov

Ignat Bociort

Andrea Chiti-Batelli

Gian Carlo Fighiera

Esperanto
post la jaro 2000

La spirito de Esperanto kaj
la “samideanaj” malamika∆oj

Zamenhof,
hodiaü

La strategio de Esperanto
en la nova jarmilo

universala esperanto-asocio

rotterdam 1998

Esperanto post la jaro 2000.
Aleksander Kor∆enkov. Provo
distingi bazojn por nia estonta
agado. Rotterdam: UEA, 1998.
18p. 21cm. e 2,10. Triona
rabato ekde tri ekzempleroj.

universala esperanto-asocio

rotterdam 1999

La spirito de Esperanto kaj
la "samideanaj" malamika∆oj. Ignat Bociort. Eseo
premiita en la Belartaj Konkursoj. Rotterdam: UEA,
1999. 12p. 21cm. e 1,50.
Triona rabato ekde tri ekzempleroj.

universala esperanto-asocio

rotterdam 1999

Zamenhof, hodiaü. Andrea
Chiti-Batelli. Provo aktualigi
la homaranismon sur lingvoproblema kampo. Rotterdam:
UEA, 1999. 20p. 21cm. e2,10.
Triona rabato ekde tri ekzempleroj.

universala esperanto-asocio

La bela subtera mondo.
Libro pri grotoj. Leander
Tell. Ilustrita per belaj fotoj
de naturfenomenoj kaj
arÕeologiaj trova∆oj en
grotoj tra la tuta mondo.
La Laguna: J. Régulo, 1959.
95p. 24cm. e 3,00. Triona
rabato ekde 3 ekz.

Kumeüaüa, la ﬁlo
de la ©angalo.
T. Sekelj. Populara
romaneto tradukita en
dudekon da aliaj lingvoj.
Rotterdam: UEA, 1994
(2-a eld.). 96p. 21cm.
Riçe ilustrita. e 4,80.
Triona rabato ekde 3 ekz.

Ebono. Raportoj el Afriko.
Ryszard Kapu÷ci≠ski, trad.
Tomasz Chmielik. Afriko
en sia tuta komplekseco,
spertita kaj rakontita de
unu el la tutmonde plej
bonaj ∆urnalistoj. BielskoBia¬a: KLEKS, 2001. 329p.
Bindita. e 22,50. Triona
rabato ekde 3 ekz.

rotterdam 2000

La strategio de Esperanto en
la nova jarmilo. Gian Carlo
Fighiera. Pri la celoj de la
agado per kaj por E-o, pri
la problemaro komunumo/
movado, la rolo de UEA kaj
kritikoj pri ©i. Rotterdam:
UEA, 2000. 24p. 21cm. e2,10.
Triona rabato ekde tri ekzempleroj.

VOJAÌU PER LIBROJ
La libro de la mirinda∆oj,
aü La priskribo de la
mondo. Marko Polo (12251324). Esperantigis Daniel
Moirand. Rotterdam: UEA,
2001. 445p. 21cm. Ilus.
Serio “Oriento-Okcidento“,
n-ro 34. Prezo: e 33,00.
Triona rabato ekde 3 ekz.
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