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69a B R IT A KONGRESO
DE E S P E R A N T O
KIMRA VOKO

LLANDUDNO
KIMRA VOKO estas la nomo kiun la
Kimra Federacio uzas por sia bulteno,
kaj ĝuste nun tiu titolo enhavas apartan
signifon. lom laŭ la vortoj de Zamenhof,
“tra la mondo iras forta (Kimra) voko” invito al la 69-a Brita Kongreso de
Esperanto en Llandudno Kimrujo. Kaj
“la espero” estas, ke ĝi vere estos “nova
sento” , elstara evento, kiu prezentos
okazon, per Esperanto, frandi la apartan
kulturan etoson de tiu bela lando.
Eldoniĝis tre varma bonveno, kaj en la
Angla kaj en la Kimra, fare de S-ro
Gordon G. Williams, la Distriktestro de
Aberconwy en kiu situas Llandudno.
Ne ĉiam estas komprenite, ke Kim
rujo estas dulingva lando kie iom granda
minoritato havas la Kimran (la plej malnova en Europo) kiel sian unuan kaj
ĉiutagan lingvon.
Aldonis siajn nomojn kiel Patronoj: la
Episkopo de St. Asaph. Lordo Parry,
VicgrafoTonypandy, S-ro Wyn Roberts,
M.P., kaj S-ro Dafydd Elis Thomos,
M.P.
Inter la diversaj distrantoj en la
Kongresa programo estos Kimraj harpistoj kaj la virvoĉa horo de Llanddulas
kiu aldonos Esperanton al sia jam larĝa
lingva repertuaro.
La ĉefa gastparolanto estos S-ro
Hans Bakker el Nederlando, kiu estas
membro de la komisiono de UEA pri
landa agado. Li havas apartan respondecon pri Afriko kaj Azio kaj multe aktivas
pri la ĝemeligo de diverslandaj grupoj.
Aliaj gastparolantoj estos Andrew

Marshal kaj lia Japandevena edzino
Klara por kiuj Esperanto estas laĉiutaga
hejmlingvo.
Ankoraŭ alia gastparolanto estos
D-ro Werner Bormann el Hamburg, kiu
unuafoje vizitos Britujon por paroli pri
“ La Akademio de Esperanto kaj la
evoluo de la lingvo”. D-ro Bormann
estas aktiva jam dum jardekoj en diver
saj oficoj, kaj lia edzino kiu akompanos
lin estas elstara aktivulo en Esperantistinaj aferoj.
Oni atendas la ĉeeston de vizitantoj
(eventuale, grupoj) el aliaj landoj inkluzive de Bulgarujo kaj Pollando kaj sendube la Kongreso havos internacian
karakteron.
Ekzistas malmultekostaj aranĝoj por
gejunuloj kaj aliĝo al la Kongreso estas
senpaga por ekster-Britaj vizitantoj.
Senprokraste oni sendu sian aliĝon al
Sekretario Eric Fowden, 64 Bryn Castell, CONWY, Gwynedd, Britujo, LL32
8LF, aŭ petu de li aliĝilon. Sekvinda
sugesto por eviti la neceson skribi duan
fojon estas: aldonu po £6.00 por mendi
lokon por la Kongres-lunĉo (je Paska
dimanĉo tagmeze) kaj ne forgesu indiki
sur la aliĝilo aŭ “vegetarano” aŭ
“nevegetarano”.
Se iuj talentuloj volas sin proponi por
provizi kvin-minutan eron en distra
programo, tuj kontaktiĝu kun la Sek
retario.
Do, jen okazo ĉeesti unikan Kongreson. Se vi ne forgesos frue aliĝi, vi longe
memoros ĉi tiun ĝuindan sperton.
Laŭ la vortoj de la kolora turisma
broŝuro (petu ekzemplerojn), “ Bon
veno atendas vin en Kimrujo" - kaj
speciale en Llandudno de la 5-aĝis la 8-a
Aprilo 1985.
Gis tiam!
ERo.
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PILKOJ KAJ BASTONOJ
Mi ne precize memoras la daton, sed
estis en oktobro. Je tiu jaŭdo la Prezidanto de nia Klubo, post la programa
ero, montris al ni ekzempleron de grava
jurnalo, en kiu aperis, je la antaŭa
mardo, artikolo pri la akcepto de la
studo de la lingva strukturo de
Esperanto far la Universitato de Londono, kiel temo por magistra diplomo.
La Prezidanto parolis pri la signifo de tiu
artikolo sur la dua paĝo de tiel grava
jurnalo, kiu lati li estas legata de homoj
en influaj lokoj. Gravaj jurnaloj nun
ofte raportas pri nia lingvo, do mi ne
sentis, ke la informo, kvankam bonvena,
estis fulmotondra, kiel li kredis, tamen ĝi
kuraĝigis la klubanojn daŭrigi la laboron! Kaj la afero restintus tie se je la
sekvinta lundo konato ne mencius kaj
Esperanton kaj tiun gravan jurnalon
denove!
En la loka trinkejo, kiun mi vizitas por
ricevi la tagan glason antaŭ ol tagmanĝi,
venis al mi la menciita kunulo kaj,
frapante min sur la maldekstra ŝultro,
diris “ Ho, pilkoj!” en la internacia
lingvo. Li jam bone scias pri mia ĝis-osta
verdeco sed li neniam montris emon
lerni la lingvon, kvankam favora al la
ideo. Li legis la artikolon de la antaŭa
semajno kaj ankaŭ la komentojn kiuj
aperis je la sekvinta sabato en la klaĉa
rubriko de la jurnalo. Li montris la
komentojn al mi. La aŭtoro skribis, ke la
dirajo “ Ho pilkoj” en Esperanto, aludas
nur al pilkoj! Kia saĝa komento! Kaj ke
pilkoj estas por ludi tenison aŭ bilardon!
Kaj, mi aldonas, ankaŭ golfon, kroketon
kaj kriketon. La implico de tiu komento
estis, ke en nia lingvo kiam ni diras la
vorton pilkoj, la pilkoj estas pilkoj per
kiuj oni ludas ludojn. Se la pilkoj ne
estas pilkoj por ludi ludojn oni devas uzi
neologismon, ĉerpitan el la hispana. La
tuto ŝajnas iom konfuza, mi konstatas,

sed kiu volas pilkojn, kiuj ne taŭgas por
ludoj? Li citas pluajn vortojn kiuj, ŝajne,
mirigas lin. La lasta ankaŭ mirigas min,
ĝi estas “friki” . Mi neniam konis ĉi tiun
verbon, sed evidentiĝas kiel radiko,
ekzemple, frik-at-iv-o, aŭ eble estas nur
preseraro por friti.
Ankoraŭ unu semajnon poste, la sama
kunulo venis al mi dirante: “Vi Esperantistoj estas fasko de malpuruloj!” kaj
metis antaŭ mi ekzempleron de tiu sama
grava jurnalo kie. en la klaĉa rubriko
denove, oni komentis pri ni per vortoj
similaj al la saluto de mia konato. La
rubrikero menciis vortojn ne tre elegantajn, ricevitajn de samideanoj el
Birmingham kaj Uxbridge.
Kiamaniere ĉi tiuj frivolaj komentoj
estis la korolario de serioza novajo mi ne
scias. Mi neniam vidis en niaj revuoj la
vortojn presitajn en tiu grava jurnalo,
“la plej grava inter la intelektuloj” laŭ
nia Prezidanto! Mia onklo Abelardo, ke
Dio gardu lin, avida leganto de ĉi tiu
grava jurnalo, tute ne aprobus tiun jurnalistan stilon, ĉefe kiam rilatas
seriozajn temojn kiel Esperanto, kiun li
iam provis studi. Tam en, onklo
Abelardo iom seniluziiĝis pri la grava
jurnalo kiam ĝi perdis la nomon de la
naskiĝurbo, kaj ankaŭ li opinius nian
aferon banala se li scius pri la vortoj
uzataj de la novaj adeptoj. Sed la mondo
moviĝas kaj ne laŭ la volo de ĉiu homo,
kaj eble ne laŭ tiu de mia onklo. Kion li
diros pri la vorto “kunseksigatu” kiu,
laŭ lasamideano de Uxbridge, estis jam
uzata antaŭ 35 jaroj, mi ne scias. Pro la
monda moviĝo, hodiaŭ ni diras pli sim
ple: “Friku vin”.
La jurnalo ne klarigis ke por ludi pilkajn ludojn oni bezonas frapilojn, do al
tiuj influpovaj legantoj mi diras: “Bastonojn al vi!”
Alariko.
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MALAFABLO KAJ KAĴOLADO
(Grumpiness and Coaxing)
“Kio estas al vi?" (What's the matter
with you?)
“Nenio, kara, kial?”
“Vi sidas en tiu seĝo jam de post la
mango preskaii senvorta. Cu vere nenio
al vi estas?"
“Nu, sc vi insistas scii. oni minacas
maldungi (sack) okonon de la personalo
(work force) ’.
“ Ho ne! Kaj ĉu vi kredas, ke vin oni
maldungos?”
“Mi ne seias. Jen la problemo. Lad
onidiro (there’s a rumour) iu ofertis pri
aĉeto de la kompanio (there’s been a
take-over bid), kaj se tiel estas, sendube
oni deklaros amason da laboristoj
superflua (redundant). Mi kredas, ke
fako mia estas en bona situacio, sed mi
ne povas esti certa".
“Nidone faru al ni /orgojn (worry) ĝis
io certa okazos! Oni povas oferti pri
aĉeto de kompanio, sed eble via kom
panio malakceptos la oferton. Kaj kiel vi
povas esti certa, ke okono iĝos maldungita? De kie venis tiu cifero?”
‘‘Supozeble,, iu ellasis (leaked)
privatajn informojn. Tial mi iĝis maltrankvila (got upset).”
“Sed lad vi, fako via restos sekura".
“Eble jes, eble ne".
“Do, sufiĉe da malagrablajoj! Saltu la
telcvidilon! Via ŝatata teamo ludas en
Nederlando. Estas preskaii la horo".
“Telespektado (watching telly) solvos
nenion".
“Sidado en silento solvos nenion. Esti
malagrabla (grumpy) solvos nenion. Se
mi silentus, kiam mi sentus min maltrankvila, kaj nenion farus, kiel do estus
al vi (where would you be then)?”
"Cu al vi estas io?”
"Nenio, pri kio vi ne scias. La insektopikoj ankorad jukas, la mueldento
(back tooth) doloretas, mia kapdoloro ne
tute ĉesis, la laktisto misliveris (messed

up the order). Sed malgrad tio, vi ricevis
vian vespermanĝon. Tiu gulaŝo ne mem
sin kuiris; vi manĝis du porciojn de la
pomtorto (apple pie). Se mi sidus kompatanta min (feeling sorry for myself)
fronte al la ĉiutagaj problemoj, ni estus
vere en la kaĉo (we'd be in a fine mess).
Do, saltu tiun programon, kaj ni ne plu
addu!"
“ Mi ne emas (fee/ like) tiun mateon".
“ Do kion?"
“Je la tria kanalo (channel three) estas
KONKURSO DE BELULINOJ".
“ Vi jam havas belulinon en la domo!"
“ La plej belan en la mondo!”
“Ne provu min kajoli (get round mefi.
Mi tro bone konas vin. Sendube. kiam vi
estis infaneto vi serpentis en la kuirejon
por kajoli vian panjon, ĝis ŝi cedos (gave
in), kaj donos al vi varman kukon jus el
la bakujo".
“Tute prave!"
"Tute tipe maskle! Mi kulpigas al via
patrino, ke ŝi falokratigis vin (turnedyou
into a male chauvinist pig)”.
“Cu min?"
"Jes!"
“ Min? kiu konstruis por vi tiun bretaron? Kiu riparis vian gladilon?
por gladi viajn ĉemizojn, ne
forgesu! - "
"Min? kiu kungluis vian einan
vazon? - “
kiun vi rompis! - ”
"Kiu dekoris la kuirejon per lignaj
paneloj; kiu ŝanĝis (converted) la mansardon (attic) en pluan dormĉambron;
muntis(erected) por vi belegan duson en
la banĉambro; muntis ankaŭ kurtenrelojn, murlampojn - vi nomu gin, mi
jam ĝin faris! Ne falokrato mi estas, sed
via sklavo fidela. Kaj tion vi ja scias”.
“ Ho, senhonte vi mensogas!”
“ Kaj post tiom da sklava laborado vi
volas malpermesi al mi spekti tiun etan.
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negravan, vere bagatelan KONKURSON DE BELULINOJ!''
“Ha! ŝaltu do! Mi faros por vi kruĉon
da kafo, kaj tranĉos ia freŝbakitan
ĉokoladkukon. Vi tion ne meritas, sed
almenaŭ vi komencis esti denove homa
kaj afabla. Kaj - amato mia - ne plu
pensu pri tiu oferto aĉeti la kompanion!
Vi ĉiam naĝos en la vivo (keep your head
above water). Do, jen kiso! - kion nepre
ne faros al vi iu el tiuj ŝminkitaj pupinoj,
kiujn vi deziras telespekti. Ja vere, ne
troveblas surogato (substitute) por la
realajo!”
Noto
Televidi (to see on television) troviĝis eĉ
en la unua eldono de PIV, malgraŭ la
misa ideo de pluraj samideanoj, ke mi
inventis ĝin!
Spekti ankaŭ tie troviĝas, kaj, do, tele
spekti estas laŭregula evoluo.
Aldonu al via listo de te/e-vortoj la
jenajn:
telekomando - remote control
telekonduki aviadilon - to fly a plane by
remote control
telegvidado - radio control
teleobjektivo - telephoto lens
telepresilo - teleprinter
teletajpilo - teleprinter, telex
telefoto - photo taken with a telephoto
lens
telegvidata misilo - guided missile
telespektanto - viewer (T.V.)
Don Lord

NEKROLOGOJ
Frank McLeod Easton mortis en Bir
mingham la 4an de Septembro 1984 je la
aĝo de 81 jaroj. Li eklernis Esperanton
antaŭ preskaŭ 40 jaroj kaj de post tiu
tempo li forte subtenis Esperantajn
aferojn en multaj roloj. Ce EAB li estis
F e d e ra c ia R e p r e z e n ta n to kaj
Organizanto por la Okcidenta Mezlanda
regiono. Li senlace skribis leterojn aŭ
iniciate aŭ responde al jurnaloj, pri
Esperanto. Frank estis ankaŭ Reprezentanto por Fervojistoj, kaj tiu tasko

spegulis la 50 jarojn, dum kiuj li laboris
por la Fervoja Servo en Britio. Li estis
ankaŭ ano de IFEF kaj BAEF, la
esperantaj Fervojistaj Asocioj, kaj ĉeestis regule iliajn kongresojn en la diversaj
landoj de Eŭropo. Ni sentos la mankon
de lia bonkora personeco.
S-ro J. Gavin mortis je la 17-a de Sep
tembro post longa malsano je la ago 87
jaroj. Dum preskaŭ 30 jaroj li estis sekretario de la Esperanto-Grupo en
Blackburn, Lancs. Tre entuziasme li
aranĝis kaj instruis kursojn, li estis
UEA-delegito kaj multe propagandis
per leteroj al la jurnaloj.
TUTMONDA ESPERANTA
BIBLIOTEKISTA ASOCIO
(T.E.B.A.)
228, Capworth Street, London E10
7HL, G.B.

Antaŭ deko da jaroj fondiĝis Internacia Esperanto-Asocio de Bibliotekistoj; la esperanta gazetaro lojale raportis
tiun faron, sed bedaŭrinde pro tiama
manko de laborfortoj la iniciato ne sukcesis.
Nun venas nova provo, sub la nomo
Tutmonda Esperanta Bibliotekista
Asocio, kun Ia deziro krei solidan bazon
de tiu asocio antaŭ la centjariĝo de
esperanto.
La celoj de la Asocio estas kunligi
esperantistojn-bibliotekistojn, diskonigi
esperanton pere de la bibliotekoj de la
mondo, kaj per esperanto helpi la laboron de ĉiaj bibliotekoj.
Ciuj interesiĝantoj, ankaŭ la posedantoj de privata esperanto-kolekto, povas
kontakti kun la Asocio pere de la adreso
de la provizora sekretario. Eblas ankaŭ
jam pagi la provizoran jarkotizon (por
1985) de £5 britaj, $7 usonaj, au egalvaloro proksimuma.
Geoffrey King,
Provizora sekretario de TEBA.
Telefonnumero hejma, vespere:
enlande (01) 539 6455
internacie (441) 539 6455
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TAGLIBROJ
Kavaliro Walter Scott, la fama verkisto, havis grandan amikecon kun
6-jara knabineto, Marjorie Fleming. Ni
scias multe pri Marjorie, ĉar ŝi havis taglibron en kiu ŝi skribis aferojn kiel: "Mi
ŝatus lerni astronomion kaj geografion ..
. . la plej diabla ajo estas okoble ok kaj
sesoble ses” . La leganto ankaŭ ekscias,
ke ŝi ricevis sian poŝmonon sabate, sed
perdis du pencojn “ kiam ajn mi mordas
miajn ungojn” . Marjorie, efektive, havis
taglibron, same kiel Pepys, Evelyn kaj
Swift, pri ĉio kion ŝi vidis, pensis, kaj
faris.
La vorto “ taglibro” devenas de la
latina vorto “ diarius” , kiu signifas
“tagan asignajon" - ĉu de nutrajo aŭ
aliaj ajoj. En antikvaj tempoj taglibroj
estis uzitaj por listigi la elspezojn de la
domanaro kaj familiajn okazajojn.
Iafoje estis sklavo, kiu havis specialan
devon teni ĝin.
Poste, taglibroj iĝis pli privataj. En la
17a jarcento, Elias Ashmole, astrologo.
plendis en enskribo ke li havas
dentodoloron dum unu semajno, kaj
aliloke estas tre feliĉa ĉar tri araneoj
pendigitaj ĉirkaŭ lia kolo estas helpintaj
forpeli lian febron. Alia persono kiu
parolis pri si estis Dorothy Wordsworth,
la fratino de la poeto. En sia taglibro ŝi
diris ke ŝi sidas “duonhoron timante
preterpasi bovinon. La bovino rigardts
min kaj mi rigardis la bovinon, kaj kiam
ajn mi moviĝis la bovino ĉesis manĝi’’.
luj taglibroj enhavas utilan informon
pri la pasinteco. La taglibro de Fanny
Burney parolas pri famaj personoj kiel
Doktoro Johnson (kiu ankaŭ aperas en
la taglibro de Boswell). Si priskribas kiel
la reĝo Georgo III iras en la maron en
banmaŝino kun alia malantaŭ ĝi kun violonistoj "kiuj ludas 'Dio Gardu la
Reĝon' dum la reĝo prenas la plonĝon".
La reĝino Viktoria havis taglibron dum

68 jaroj. Je la tago de sia heredo ŝi
skribis "mi faros mian plejon por
plenumi mian devon al mia lando. Mi
estas tre juna” .
Vojaĝado estas la ĉefa temo de aliaj
taglibroj. Krom “ŝipotaglibroj” , Darwin
kaj Kapitano Cook skribis pri siaj vojaĝoj kaj eltrovoj. Eble la plej granda el ĉi
tiuj esploristoj estis Kapitano Scott.
Antaŭ ol li mortis en la malvarma kaj
glacia Antarkta, li skribis en sia taglibro
"Ni eltenos ĝis la fino” . Lia taglibro estas
nun en la Brita Muzeo.
Aliaj kuraĝaj homoj havis kronikojn
ĉar ili estis spionoj en tempo de milito.
En teritorio de la malamiko, ili tenis
sekretan konton pri la nombro de soldatoj kiun ili vidis.
Sekreteco estis ankaŭ uzita de
civiluloj, verkistoj de taglibroj, kiuj
skribis, en ĉifro, stenografio kaj fremdaj
lingvoj. Pepys skribis en ĉifro, kaj pro tio
li sentis, ke li povus esti sincera.
Eble la plej fama taglibro estas tiu de
Samuel Pepys. Li naskiĝis en Londono,
la filo de tajloro. en 1633, kaj. post universitato ee Kembriĝo kaj restado en
Nederlando, li iĝis aktisto ĉe la oficejo de
la mararmeo. Li laboris diligente, kaj
vivis tra la pesto en 1665 kaj la Granda
Fajro en la sekvinta jaro, kiuj estas priskribitaj en la taglibro mem en granda
detalo. Unu el liaj amikoj estis Kavaliro
Christopher Wren.
Kaj ne - mi ne havas taglibron mem!

Dafne Lister
Virtulo

Uloj tra la tuta mondo,
Drinkas, fumas, mi dank’ ale
Ne kondutas tiel, male,
Neniam trafis min riproĉo
Pro volupto kaj diboĉo,
Kaj, car mi ne fanfaronas
Min admiras, kiu konas.
Do regas mi en mia rondo
Sen eĉ vorto malkonsenta.
Tiel estas mi kontenta.

8

LA VITRA ŜTOPILO
El la taja tradukis
Haku-mo’ olelo-mehameha

Antaŭ nelonge vivis en Bangkok
estimatulo nomata Pra Camnan, kiu
estis t'ama juvelisto. Princoj, nobeloj kaj
antaŭ ĉio iliaj edzinoj konsultis lin pri la
e/ektado kaj aĉetado de juveloj; kaj tiel
granda estis lia reputacio kiel taksanto
de gemoj, ke nenie troviĝis spertulo
egala.
Tie vivis ankaŭ malklera, malriĉa
homo nomata Kro Di. Tiu ĉi ulo iam
hazarde trovis vitran ŝtopilon, kiu iom
similis al granda diamanto. Iun tagon
Kro Di alportis la ŝtopilon al Pra Cam
nan kaj diris: “Jen! Mi volas montri al vi
diamanton tre malnovan, kiun mia
familio zorge konservis generacio post
generacio. Mia patrino lastatempe mor
tis kaj testamentis al mi ei tiun gemon
kiel parton de mia heredajo. Sed mi estas
malriĉulo kaj bezonas monon por vivi.
Mi ne petas. ke vi mem aĉetu la juvelon.
sed bonvolu permesi. ke mi ĝin deponu
ĉe vi, kaj se iel eble, vendu ĝin por mi” .
Dirinte ĉi tiujn vortojn, li zorge
enmanigis la ‘gemon’ al Pra Camnan, kiu
multe ridis, kiam li ĝin ekvidis. Fikse
rigardante al Kro Di. li kriis: "Fripono!
Kion vi celas? Kial vi alportas ŝtopilon
kaj nomas ĝin ‘juvelo’?"
La akuzo ĉagrenis Kro Di, kiu neis, ke
ĝi estas ŝtopilo kaj asertis, ke ĝi estas ege
malnova gemo. “Gi estis posedajo de
mia patrino kaj de mia avino; kaj ĝi estas
plej valora familia heredajo. Sed eĉ se vi
ne kredas min, bonvolu klopodt por ĝin
vendi”.
Tiom malgajis Kro Di pro la duboj de
Pra Camnan. ke tiu konsentisĝin akcepti
kaj demandis, kiom da mono li volas por
la ‘gemo’. Kiam Kro Di respondis: "Dek
ĉang-ojn", Pra Camnan ne povis ne
ekridi kaj diris: “ Se la prezo estus unu

fuang-o*. eble iu ĝin aĉetus por ornami
la kolon de sia kato! Tamen ne gravas.
Mi nenion garantias, sed klopodos pri
ĝia vendado ".
Pasis tri monatoj, kaj Pra Camnan
preskaŭ forgesi la ‘juvelon’. Iun tagon,
tamen. laoano el hi nordo venis lin viziti.
Li klarigis al Pra Camnan. ke li estas
komisiita de la princo de la ŝtato por
aĉeti diamanton de la plej alta grado por
kolĉeno, kiun la princo deziras donaci al
sia ĉefa edzino. Sciante, ke Pra Camnan
estas la plej respektinda juvelisto en
Bangkok, li kompreneble lin unue vizitas antaŭ ol iri al la aliaj.
Do Pra Camnan montris al li ciujn el
siaj plej bonaj diamantoj. La laoano
atente ekzamenis la gemojn. Iujn li
admiris; iujn li mallaŭdis: sed neniu tute
plaĉis al li.
Jam iom ĉagreniĝis Pra Camnan, kaj
kiam la viro demandis. ĉu li ne havas
juvelon pli grandan, li pensis pri la vitra
ŝtopilo, kiun alportis Kro Di.
Komence li hontis ĝin montri. car li
estis antaŭ ĉio la ĉefa juvelisto de la
urbo: sed ne stokante pliajn gemojn kaj
konstatinte, ke la kliento havas nenian
konon pri la afero, li transdonis la ŝtopilon, kvazaŭ pardonpetante. "Car vi ne
ŝatas miajn juvelojn, eble vi volus ekzameni ei tiun", li diris. "Mi gin ne garan
tias, sed iu deponis ĝin ĉe mi, kaj eble ĝi
plaĉos al vi".
Apenaŭ li ekvidis la ‘gemon’, la
laoano goje kriis: "Guste por tia
diamanto mi venis al vi! Se la prezo ne
estas troa, ni povas tuj fini la negocon.
Kiom. do. ĝi kostas?”
La juvelisto rapide pripensis jene sian
respondon: “Estas vere, ke Kro Di
deziras nur dekĉang-ojn, sed se mi tian

THE BRITISH ESPERANTIST

La Brita
Esperantisto
1981-1984
Oficiala organo de Esperanto-Asocio
de Britujo
Redaktoro

(Editor)

William Auld

140 Holland Park Avenue
LONDON W11 4UF

Indekso
Klarigoj
Mallongigoj: «rzikolo, fte/etrajo, ZeZero, recenzo, Zraz/uko - far la koncerna persono.
Paĝnumeroj: Ciferoj resendas al paĝoj. La paĝoj en la jarkolektoj estas: 1981
1-96; 1982 97-192;' 1983 193-288; 1984 289-392
Acton, Anne Lei 242
Alariko art 3 67 101 134 179 210 231 243 291 307 363
Albault, Andre let 241
Allen-Smith, H.W. let 187 nekrologo 261
Apollo, A. bel 223
Appleby, Montague Eric nekrologo 261
Auld, William art 36 55 152 285 308 347 bel 138let 200 2 4 1
rec 29 47 60 76 126 211 213 278 313 314(2) 359 388
391 trad 30 58 109 115 187 350
Austin, Manjoarf 102 380/ef (Mparolado 53(2)rec 2946 63
214
Baldwin, Florence nekrologo 222
Barks, Horace let 100 nekrologo 259
Barlastono 25 133
Biblioteko Butler 119
Boatman, Douglas P. nekrologo 374
Bormann, Werner let 355
Boulton, Marjorie art 355 bel 10 let 187 rec 173 trad 15
202(3) 243 244 246
Boutwood, Laurence nekrologo 186
Breckon, Bill art 19
Brita kongreso 51 131 227 232 348
Browne, M. bel 54 111(2)
Brownlee, John art 316 383 let 68 199 263 310 raporto 323
Bruno let 187
Buchanan-Premio 79
Buckley, Frank art 293 371
Bums, Robert bel 201
Carroll, Lewis bel 350
Catterall, Doug let 92 trad 249
Cavanagh, Bernard art 79 198 nekrologo 316
Chambers, Barby bel 248 let 242
Chapman, H.S.art 341 let 93 199 337rec 139 158280315(2)
392
Chaucer, Geoffrey bel 56 74 110 121 138 169 189 221 247
262 286 295 317 340 354 369 382
Chesterton, G. K. bel 202(3)
Clapham, Hugh bel 37 184 216 277 281 303/ef41 337 370
Clarke, Beatrice art 250 379 let 357
Clissold, Peter let 242
Clucas, Humphrey bel 109
Coggins, Bill kaj Alice nekrologo 109
Cory, Leslie W. J. bel 284 nekrologo 385
Curran, P. K. art 6
Curtis, David art 163
Ĉiutaga Esperanto 4 43 55 78 105 127 136 168 188 206 239
330 367
Dale, Norah nekrologo 222
Dalton, S. R. let 200 355
Danning, Peter let 68
Debenham, A. D. art 89 let 70

Diaz, Amador rec 45 61 76 140(2) 212 296 336 390
Dickens, Charles bel 265
Diservo 89 172 189
Dobrzalski, Kazimierz nekrologo 94
Downes, W. J. rec 61(2) 62 106 140 297
Du Merton, Mark M. art 309 331
Duobla evento 339
Edmondson, Ethel nekrologo 244
Edwards, Mary bel 252
Ekberg, Robert E. nekrologo 59
Enigi angle, eligi france (Silcock) 83
Esperanto-Asocio de Britiyo raporto 323
Esperanto inter fakuloj 335
Esperanto kiel normala temo 347
European parliament - a new Babel (Breckon) 19

Fantom, Ian art 228 let 200
Field, Chas A. let 312
Fillingham, Harold let 242
Foster, J G. let 278
Fox, Sydney let 200
Fraser, Tom let 41 187 trad 262 286 295 317 340 354 369
382
Fratoj Smith kqj la Nova Espero, La 4
Gething, W. A. nekrologo 71
Gilmore, Hilary art 133 219 let 383
Golden, Bernard art 7 26 104 120 195 233 251 301 365
Goodheir, Albert bel 385 let 383 trad 201 328
Goodheir, Phyllis art 238 trad 190
Gravega objektiveco de radio-programo 147
Green, John let 371
Green, Will let 171
Gregor, D. B. rec 62 299 300
Haku-mo’olelo-mehameha vidu Clapham
Halo, Katlina let 69 rec 298 386 trad 73 215 261 269(3)
Hart ridge, Les let 69
Haswell, B. L let 57
HinchdifTe, Edward let 70
Holmes, H. W. art 71
Holzhaus, Adolf art 35 94
Hom, A D. let 70
Houghton, Clement M. nekrologo 93
Hules, Adalberto bel 208
Idiotismoj en naciqj kqj internacizy lingvoj 309 331
Inodigna Inami’ let 370
Intemacia renkontigo de Esperanto-teatroj 148
Jackson, Arther bel 111 182 203 let 294
Jackson, Ian let 241

I ll
Jackson, Mervyn C. bel 58 89
Johnson, W. B ./ef 68 trad 56 74 110 121 138 169 189 221
247
Jones, R. lei 93
Jubilea Jaro 380
Kaimins, Alma nekrologo 244
Kalocsay, K. bel 73 261 269(3)
Kantoj de 1’ monato 15 30 58
Katinero, M. E. bel 368 381
Knight, Peggy nekrologo 157
Knoedt, Leopoldo H. let 241
Kongresoj vidu brita skota TEJO
Krucvortenigmo 311
Lambert, J R. bel 3 5
Latino por hodiaŭ 28
Leader, Ralph let 57 nekrologo 316
Leeks, Ella let 119 172
Leon-Smith, Grahame parolado 52
Leslie, John W illiam nekrologo 59
Lingvqj demandoj ci 233 365 commonwealth 120 ekzempli:
ĉu transitiva aŭ netransitiva 7 plejdo kaj tartano 26
prepozicioj 22 psikedela aŭ psikodela 301 relajso aŭ
relajo 104 Steinhaus aŭ Zamenhof 251
Linton, K. G. trad 265
Lister, Dafne be/ 84 105 111 238(2) 308 3 5 7 /e rl 72 rec 45 46
107(3) 173 191 245(2) 313 314(2) 391
L iteraturo alilanda el la malaja (Lambert) 5; En la alto (van
den Heever, Goodheir) 328; Icik Manger en Paradizo
(Jacobs, Kohen-Cedek) 14; Kie la jurnalo (Vellacchio,
Caterall) 249; Kristnaska donaco (Schnitzler, Robert
son) 86; Stacieto (Capek) 318
Literaturo angla/skota (poezio) A kordo de koloroj (Chester
ton, Boulton) 202; A lia j (Pogson, Boulton) 243; A rto
poetika (Clucas, A uld) 109; Balado pri sopiriga sorbado
(Squire, Boulton) 268; D uetode Katiŝa kaj Kokoo (G il
bert, Boulton) 15; Figarbo de Budho (Pogson, Boulton)
244; Glavo de surprizo (Chesterton, Boulton) 202;
Kanto de Kvudlo (Chesterton, Boulton) 202; Kristnaskaj himnoj 90; Paradizo perdita (Scott, A uld) 187; Pardonpeto de infano (Auld) 138; Pezaj korpoj (Van Poznak, Boulton) 246; Prologo kaj rakonto de la Pardonisto
(Chaucer, Fraser) 262 286 295 317 340 354 369 382;
Rakonto de la Priorina Pastro (Chaucer, Johnson) 56 74
110 121 138 169 189 221 247; Sonetoj 50, 58, 60, 94
(Shakespeare, A u ld ) 115; Svatanto, La (Burns,
Goodheir) 201; Sparu tempon (Anon, Goodheir) 190
Literatu ro angla (prozo) Freneza tefesto (C arroll, A uld) 350;
Kvartalaca butiko (Roberts, Sullivan) 235; Rakonto pri
du urbegoj (Dickens, Linton) 265
Literaturo esperanta (dramo) En televiziejo (B oulton) 10
Literaturo esperanta (poezio) A1 ili (Katinero) 368; Aŭtuna
hejmsopiro (Clapham) 303; Ballade o f the atom bomb
(Kalocsay.Hall) 269; B lin d u lo j(Lister) 111; Bonvenon!
(Edwards) 252; Cranes (Kalocsay, H all) 269; Crisis
(Kalocsay, H a ll) 269; Deklinacio (Valentino) 14;
Deklinacio II (Valentino) 47; Heredonta raso (Lister)
308; Humaneco/Spegula/Eleganteco ((Jackson) 89; In
memoriam L ily Palmer (Goodheir) 385; Je I' tag' de
Valenteno (Thyer) 190; Kaj metafore (Browne) 54;
Katinajoj (Katinero) 381; Like a child (Kalocsay, Hall)
73; Little lamb (Kalocsay, H all) 261; Maro (Browne)
111; M i nun havas pom-arbon (Jackson) 58; Nevolonta
ĝardenonto (Jackson) 111; Pardonpeto (Pallen) 63;
Plendo (Lister) 238; Poemoj (Hules) 208; Rememoro
(Lister) 357; Responde en m arto (Lister) 105;
Stonehenge (Lambert) 3; T ri poemoj (Urbanova-Hall)
215; Unua neĝo (A pollo) 223; V intra nupto (Chambers)
248; V intra pejzaĝo (Shriver) 67; V ivo (Browne) 111
Literaturo esperanta (prozo) Angelo senflugila (Clapham)
184; Bankbileto (Sullivan) 122; Filipo atendas (Jack-

son) 182; IncidentofJaefcson) 203; Kaverno de la reĝo,
La (Clapham) 281; Nekonata kliento. La (Cory) 284;
Nobla lupino. La (Clapham) 37; Sub la sankta banjano
(Clapham) 216; Verdĉapela knabino. La (Sullivan) 24;
Zamenhof-festa kanto (Lister) 84
Lock, Norman let 42
Long, K ris let 384
Lord, Don art 4 43 55 78 105 127 136 168 188 206 237 239
275 330 367 let 119 rec 29 44 60 125 143 358 389
Mackay, Margaret art 276
Mackay, Robert nekrologo 385
McLennan, K. art 254
Malantaii la kulisoj 163
M arron, Brendan rec 175
Masterman, Diccon let 357
M errick, Frank nekrologo 25
M ilton, R. J. let 278
Missen, C. E. rec 75 76
Mollison, Aleksandro rec 143 159
M ortoj vidu Allen-Sm ith, Appleby, Baldwin, Barks, Boat
man. Boutwood, Cavanagh, Coggins, Cory, Dale, Dobrzalski, Edmondson, Ekberg, Gething, Houghton,
Kaimins, Knight, Leader, Leslie, Mackay, Merrick,
M urray, Orme, Palmer, Schilperoord, Sly, Stuttard,
Thomson, Ward, Whitehead, Young
M urphy, Leĝoj de 368
M urray, Robert nekrologo 186
Neil, Tom 349
Norwich Jubilee Esperanto Foundation 270
Orme, Mary nekrologo 335
Owen, John let 200
Palfrey, Jonathan P. R. let 355 384
Pallen, M ark bel 63
Palmer, Henry D. let 42
Palmer, L ily nekrologo 385
Parlamenta Esperantogrupo 329
Pethurst, M. B. art 316
Phillips, Sally let 92 337 384
Plej malfacila arto, La 152 165
Pogson, Patricia bel 243 244
Quirke, Dermod art 59 let 100
Randall, Frances let 29
Ranshaw, Michael let 294
Recenzoj k^j libro-mencioj Accents of English (Wells) 158;
Almanako Lorenze 1981 109; Amuza legolibro en
Esperanto (Lienhardt) 391; A pologio de Sokrato;
K ritono (Platono) 106; Baladoj el Asante 107; Baza
literatura krestomatio 213; B L E A kaj IPE 278; Blinda
birdo. La (Nemere) 314; Blinda e rm ito (Caprile) 47; 111
fabloj (K rilov) 1 4 3 ;Ĉ ie lo kaj la infero. La (Kardec) 109;
Ĉinaj popularaj ludiloj 108; Ĉu ni kunvenis vane? (Valano) 212; Ĉu ŝi mortis trafike? (Balano) 212; Ĉu vi vidis
jam la piedsignojn de I’ profeto? (Elem) 214; Danĝera
ul' (LepŭiP) 360; Divershumore (de Jong) 29; E lektitaj
sonetoj (Belli) 211; El la maniko (Rossetti) 388; Enciklopedio de Esperanto 45; Enkonduko al ekumenaj
problemoj 62; E nkonduko en la kulturon 157 213;
Esperanto in the modern world 315; Esperanto la internacia lingvo - sciencaj aspektoj (Blanke) 62; Esperantonim oj (Givoje) 299; Esperanto the international lan
guage (Downes) 336; Esperanto: The solution to our
language problems 139; Eulalia (L o rja k) 391; Fermita
urbo. La (Nemere) 245; Floreto (Floro) 359; Fontoj de
Esperanto, La (Gregor) 297; Frandu Piron 313; Gardu
la paeon (Grigorov) 191; G Bernard Shaw on the ques
tion o f a common language (Rossetti) 389; Gramatika

IV
demandaro resuma (Baghy) 299; Heraldiko, veksikologio 108; Hieroglifo (Pioro) 46; Historiaj radikoj
de nealianciĝo 108; Hungara antologio 372; iam kompletigota verkaro de I. 1. zamenhof 99; Iluzioj (Lorjak)
298; Instrua amuzo 13; Insulo de voĉoj; Diableto en la
botelo (Stevenson) 214; Japeneskoj (de Kock) 245; Kaj
la ceter' - nur literature (Waringhien) 296; Kanto de
juneco (Yang) 141; Kantoj kaj romancoj por gitaro 13;
Kapricaj raketoj (Mallia) 159; Kial mi estas kvakero
(Goodheir) 13; Konsultlibro pri csperantaj bibliotekoj
kaj muzeoj (Givoje) 61; Kontrastoj (Mallia) 60; korespondajo ludovikologia 211; Laktistode M aekula(Vilde)
391; Lappar, la Anti-kristo (Toth) 191; Lidja Zamenhof
- vivo kaj agado (Dratwer) 76; Lingva esenco de
Esperanto (Atanasov) 296; Literatura foiro 336; Londonoensono 140; Londono kantas 313; Londonovokas
139; Marĝene de la lernolibro (Golden) 300; Matenaj
floroj kolektitaj en vespero 159; Materada (Tomizza)
390; Meze de Eŭropo 108; Mia kredofMarks) 108; Mia
spirita pilgrimado (Kaul) 61; 1300 jaroj de la bulgara
ŝtato 108; Misio sen alveno (Francis) 191; Mondo de
travivajoj (Sekelj) 372; Morto kaj la kuracisto (Heltai)
279; Naŭa kanalo. la (Nemere) 245; Naŭ jaroj en la
iniero (Kemalov) 143; Nguyen Trai 76; Niaj aŭtoroj sin
prezentas al vi 107; Ni vivos! (Modest) 314; Noktmeza
kortumo, La (Marriman) 174; Nuancoj (SzczurekGabrielli) 46; Ora Pozidono, \a (Modest) 390; Paulo kaj
LizafRossetn'j 315; Pendumilaj lidoj (Morgenŝterno) 44;
Planlingvo Esperanto 109; Plena Analiza Gramatiko de
Esperanto 125; Pokalo da poemoj 213; Pretertempe
(de’ Giorg) 313; Pri esperanta tradukarto (Diego) 75;
Prometeo ligita (Aisĥulos) 140; Rakontoj pri Afanti
279; Revenas mi (Lepŭit') 360; Robajoj de Omar
Kajam (Fitzgerald) 45; Romantika periodo, La (Warin
ghien) 386; Rozo de 1’ sultano. La (Krudy) 279; Sakwoordenboekje 109; Sarkasme kaj entuziasme
(Miyamoto) 60; senlegenda biografio d e l. 1. zamenhof
211; Sesdek jaroj (Rizzo) 76; Sferoj 2 kaj 3 389; Skandalo pri Jozefo ( Vinar) 314; Skizo pri Ĉinio 108; Somermeze (Kuusberg) 107; Steloj de Eger (Gardonvi) 63;
Strangled cries (Balbin) 175; Sugestoj por kompletigo
de la jura-diplomatia terminaro 373; Suplementaro de
fundamenta leksikono esperanta 126; Sur kampo
granita (Nemere) 314; The Esperanto movement (Fors
ter) 358; Timur kaj lia taĉmento (Gajdar) 279; Transla
tion course in Esperanto for advanced students
(Banham) 29; Tridek roluloj (MacGill) 158; Tri noveloj
(Krĉmar) 29;Tutm onda sonoro (Kaloscay) 173; Verda
koro, La (Baghy) 280; Vereco distro stilo (Auld) 173;
Vibraj momentoj (Rosbach) 142; Viro en la mortotuko.
La (Danell) 61; Vivo estas tute alia. La (Poppeck) 108;
Vjetnama Socialista Respubliko 108; Vojaĝo al
Farem ido/K apilario (Karinthy) 142; Zam enhof:
Creator of Esperanto (Boulton) 75

Residential Centre 381
Revill, Eric art 339 rec 336
Rizzo, Pietro let 93
Roberts, Robert bel 235
Robertson, R. G. trad 86
Rossetti, Retoarr 381 let 57 312 355 384rec 213 2
Schilperoord-Nuttall, Irene nekrologo 385
Schnitzler, Arturo bel 86
Scott, Alexander bel 187
Shakespeare, William bel 115
Shriver, Marie-Louise bel 67
Shuff, Jacky let 70
Silcock, Brian art 83
Skota Kongreso 238 348
Sly, Ken nekrologo 335
Smith, Ray let 263 294
Squire, Sir John bel 268
Stockley, Geoffrey H. art 116
Stokes, Mad let 241
Stuttard, Mason nekrologo 261
Sullivan,J. H .be/24 122Zez242rec 142 191 2803
235
TEJO-kongreso 342
Thom, R. E. C. let 93 135 rec 373
Thompson, Paul let 312
Thompson, Stephen let 200
Thomson, Aleksandro W. nekrologo 222
Thyer, Rita bel 190 rec 158 159 192 214 372
Tordoff, G. B. let 242
Unu^j tri lemolibroj pri Esperanto por anglalin
Urbanova, Eli bel 215
Valentino art 9 205 bel 14 47
Van den Heever, Toon bel 328
Van Poznack bel 246
Vellaccio, Lydia bel 249
Venture, Alec let 135
Verda stelo 12 364
Ward, Ronald Edward nekrologo 244
Waringhien, Gaston let 337
Whitehead, Mary nekrologo 71
Wibberley, lan art 264
Williams, Norman art 270
Williams, N. T. art 72 180
Wood, Geoffrey art 244
Young, Kenneth John nekrologo 128
Zilbernik, Aleksandr 35

9
prezon proponus por juvelo aŭtentika, la
laoano eble min suspektus. Do mi postulos dudek ĉang-ojn kaj mi ricevos dek
cung-ojn da profito".
Sin turnante al la laoano, li diris: "La
posedanto deziras nur dudek ĉang-ojn” .
La laoano respondis, ke la prezo estas
justa, sed plue diris: “ Bedaŭrinde, mi ne
alportis tiom da mono. Tamen mi
deponos la kvinĉang-ojn, kiujn mi havas
kaj la ceteron mi alportos ĝis la venonta
semajno. Se mi ne revenos por pagi la
restajon, vi rajtas teni por vi mem ĉi tiujn
kvin cang-ojn. Sed se vi ial ne povos
vendi la juvelon, kiam mi venos kun la
dek kvin ĉang-of vi devos redoni al mi
ne nur la antaŭpagon, sed ankaŭ monpunon de kvin ĉang-Oj. Cu vi konsentas
subskribi tian kontrakton?
Subridetante al si, Pra Camnan
respondis, ke li certe ne vendos la gemon
al alia: kaj post kiam la dokumento estis
redaktita, li subskribis ĝin antaŭ atestantoj.
Du tagojn poste okazis, ke Kro Di
estis preterpasonta la butikon de Pra
Camnan, kiam li vidis la juveliston kaj
decidis lin viziti. “ Cu vi memoras", li
demandis, “ tiun juvelon, kiun mi
deponis ĉe vi antaŭ kelkaj monatoj? Nu
se vi ne vendis ĝin, mi pensas, ke mi ĝin
reprenos, ĉar iu laoano en la urbo laŭdire
serĉas belan diamanton, kaj eble li volus
ĝin aĉeti. Ĉu vi havis ian sukceson pri ĝia
vendo?”
Ci tiu simpla demando metis la juvelis
ton en situacion sen eliro. Se li konfesus,
ke li ĝin jam vendis al la laoano, baldaŭ
estus konigita al Kro Di la fakto, ke la
prezo estis dudek ĉa«g-oj (por io, kiun li
mem nomis senvalora). Kaj se li rifuzus
pagi tiun sumon al Kro Di, tiu ruinigus
lian reputacion. Aliflanke, se li ĝin
redonus al Kro Di, li devus pagi la monpunon de kvincang-oj. Do konsiderinte
la aferon, li diris al Kro Di: "Nu, mi
lastatempe reekzamenis tiun juvelon kaj
ŝanĝis mian opinion. Boneta ĝi estas, kaj
se vi konsentas, mi estas pretaĝin aĉeti” .
“Cu vere?" demandis Kro Di. "Kiom
do vi min donos?”

"La prezon, kiun vi petis” .
“ Bone. Sed ne diru poste, ke mi prifriponis vin je dek ĉang-oj por senvalora
ŝtopilo!”
"N e; mi estas kontenta pri la negoco” ,
respondis la juvelisto kaj enmanigis al
Kro Di la dek ĉang-ojn.
Kompreneble Pra Camnan pensis. ke
li ricevos dek ĉang-ojn da profito, kaj li
avide atendis la alvenon de la laoano.
Tamen ses, sep, ok tagoj pasis, sed
alvenis neniu. Iom post iom naskiĝis en
Pra Camnan multaj duboj. Fine li tre
koleris, ĉar kvankam li ja havis la kvin
ĉang-ojn deponitajn, li malsaĝe donis al
Kro Di dek por nura vitra ŝtopilo. Li
konstatis, ke li estis viktimo de lerta
ruzajo fare de Kro Di kaj la laoano, kaj
ke li, la ĉefa juvelisto en Bangkok, pagis
al m alklerulaĉo dek ĉaztg-ojn por
ŝtopilo, kies valoro estis unu fuang-o.
Tamen li povis nenion fari sen sin meti al
la mokado de la tuta urbanaro!
*fuang-o estas sescent-kvardekono de
cang-a - tradukinto.

FENNER BROCKWAY 96-JARA
La 1-a de Novembro 1984 estis la 96a
naskiĝfesto de Lordo Fenner Brockway,
kiu lernis Esperanton, kiam li estis en
malliberejo ĉar li kontraŭstaris la unuan
mondmiliton. Li partoprenis ĉian lukton
kontraŭ la imperiismo ekde 1918. Li
estis amiko de Bernard Shaw kaj Ber
trand Russell. “ Sekvu la Vivforton" estis
konsilo de Shaw al Fenner.
Fenner elektiĝis deputito de parlamento por Windsor. Je la 11a de
Novembro 1984 li ĉeestis en Red Lion
Square, Okcidenta Londono, por planti
arbon feste 300 jarojn de la bela placo
kaj 96 jarojn de utila vivo de Fenner por
paco kaj malarmado. Baldaŭ li senvualigos statuon de li mem en Red Lion
Square. La placo jam havas statuon de
Bertrand Russell.
B, & S. Beer
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KONTRABANDISTA KANTO
Rudyard Kipling

Se ĉirkaŭ noktmezo vekas vin hufbat’
Ne malfermu lukon, ne gvatu al la strat'.
Kiu ne demandas, neniun embarasas.
Ne rigardu, karulin’, dum la Sinjoroj pasas.
Brando al la pastro,
Tabak' al skribistet',
Punto al fraŭlino,
Leteroj kun sekret’ Dudek kvin poneoj trotas en nokthoroj Vi rigardu muron, dum pasas la Sinjoroj.
Se sub Iignostako dum ludo vidas vi
Brandobareletojn. iru for sen kri’.
Lignon tuj remetu, ne necesas vok’.
Morgaŭ ili estos for de tiu lok'.
Se oni ne fermis la pordon de la stal’,
Se interne kuŝas laca la ĉeval’,
Se ŝiritan jakon kudras la patrin'.
Si ne diros kial. ne demandu ŝin.
Se vi vidas homojn veni por inform',
En ruĝbluaj vestoj, la reĝa uniform',
Se ili vokas “knabinet’", karesas sub menton',
Ne rakontu ion, pri iu ajn person'.
Noktaj pordobatoj, fajfas iu horn' Dum la hund' silentas. restu en la dom’.
Scias niaj hundoj, ne aŭdiĝas boj’,
Kiam la Sinjoroj pasas sur la voj’.
Eble bela pupo, kun ĉio por plezur',
Vera franca punto, kapuĉo el velur',
Venos de la Sinjoroj, por bona knabinet’,
Se vi estas saĝa, kondutas kun diskret'.
Brando al la pastro,
Tabak’ al skribistet',
Punto al fraŭlino,
Leteroj kun sekret' Ne demandu ion pri la noktlaboroj,
Rigardu muron, karulin', dum pasas la Sinjoroj.

La ’Sinjoroj’ estis vilaĝanoj de la angla marbordo, kiuj nokte iris al Francujo en
ŝipetoj, kaj helpis sin kaj aliajn per senimposta importado. Vizitinte dometon en
Branscombe, kie loĝis Thomas Williams, unu el ili, mifaris la tradukon por Phyllis, lia
nepino.
el la angla: Albert Goodheir
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Kelkaj kontribuajoj por RePIV
Bernard Golden
Okaze de verkado de diversspecaj
artikoloj, studajoj kaj beletrajoj, mi
konstante konsultas Plena Ilustrita Vortaro (PIV) kaj ofte trovas, ke ne nur
mankas tre bezonataj vortoj sed plurfoje
difinoj de jam registritaj vortoj ne estas
adekvataj. Pro tio mi deziras iniciati la
kompiladon de materialo por reviziita
versio de PIV, kiun mi nomas Reviziita
Plena Ilustrita Vortaro (RePIV).
En tiu ĉi artikolo mi ilustras la procedon de reviziado per prezentado de vor
toj bezonantaj difinojn pli ampleksajn
aŭ pli precizajn ol tiuj en PIV. En kelkaj
kazoj, mi enkondukas pli bazan aŭ
primaran vortformon kiel radikon; surbaze de tiu ĉi estas pluformebla la vorto
jam registrita en PIV, kiu estas
etimologie kaj semantike parenca. Nur
unu vorto, “tusko” , ne troviĝas en PIV,
sed mi jam vidis ĝin en publikigajoj.
Mi estas konvinkita, ke multaj leksikaj elementoj en PIV devas ricevi
novajn difinojn, car kompare kun plurliniaj difinoj de kelkaj botanikaj kaj
teknikaj terminoj, iliaj difinoj estas tro
seninformaj. Mi pledas, do, por samgrada precizeco kaj kompleteco de ĉiuj
difinoj.
Post ĉiu nova difino mi prezentas la
pravigon de mia revizio.
1. antropomorf/a - 1. havanta homan
formon aŭ homajn atribuojn. 2.
atribuanta homajn ecojn al nehomaj
ajoj, animaloj, vegetaloj, naturaj
fenomenoj ktp.
Pravigo: antropomorfismo estas
registrita en Plena Ilustrita Vortaro
(PIV), sed mankas la baza adjektiva
radiko. Cetere, la difinoj en PIV
estas tro limigitaj; la unua temas nur
pri diecoj, kaj la dua, pro iu nekomprenebla kialo, estas signita kiel
medicina termino.
2. fosililo - restajo, postsigno aŭ spuro
de animalo, vegetalo, artefakto aŭ

3.

4.

5.

6.

natura fenomeno, vivinta aŭ ekzistinta en antaŭaj geologiaj periodoj
kaj konservita per kemia aŭ fizika
procezo en la terkrusto (v.fosiliiĝi).
Pravigo: Komparu la magran kaj
eraran difinon en PIV: ajo elfosita el
la tero kaj devenanta de antaŭa
geologia tempo.
fosiliiĝli - fariĝi fosilio rezulte de
fizikaj kaj kemiaj procezoj (enkrustiĝado, mineraliĝo, karbiĝo), kiuj
komencas efiki post la morto de
organika estulo, forpaso aŭ ĉeso de
natura fenomeno, aŭ postlaso de
artefakto en la terkrusto dum pasintaj geologiaj periodoj.
Pravigo: La PIV-difino de la verbo
diras nenion pri la procezo: fariĝi
fosilio.
legat/o - 1. (antikva historio) sendito, plej ofte kun rango de
senatano, nomumita de la romia
senato kiel subgeneralo; en la tempo
de Aŭgusto, ĉefgeneralo de legio, aŭ
provincestro. 2. (eklezio) altranga
ekleziulo komisiita por reprezenti la
papon en ia difinita okazo.
Pravigo: La unua difino, kiu mankas
en PIV, estas la baza aŭ primara. La
dua difino estas citita el PIV.
speleologilo - scienco pri la formiĝo
kaj tipologio de grotoj kaj kavernoj,
kaj la biologiaj, paleontologiaj kaj
arkeologiaj trovajoj malkovritaj en
tiuj lokoj.
Pravigo: Ankoraŭfoje la difino en
PIV estas mankhava: scienco pri la
esploro de la kavernoj kaj de la subteraj akvofluoj kaj pri ilia studo.
stereoskopla - (rilatanta al vidpovo)
havanta la kapablon kunigi impresojn de ambaŭ okuloj en la cerbo
por ebligi bonan takson de distanco
kaj perspektivo.
Pravigo: PIV registras la zamenhofan vorton stereoskopo: optika
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7.

8.

instrumento, per kiu oni vidas
reliefe la en ĝi enmetitajn specialajn
bildojn. Car la fiziologia koncepto
estas primara, estas necese havi
vorton por priskribi ĝin; la aparato
por rigardi bildojn tridimensie
povas esti stereoskopa vidilo, se
stereoskopo ne estas sufiĉe klara.
tusklo - longa. tre granda dento de
bestoj kiel la apro kaj elefanto, elstaranta, kiam la buŝo estas fermita,
kaj servanta por elfosado de nutrajo
kaj kiel armilo.
Pravigo: Dentego estas sinonimo en
PIV kun pli simpla difino: longa
dento elstaranta el la buŝo de certaj
bestoj.
vilalo - 1. (antikva historio) agrikultura bieno de la romia
periodo, cirkaŭita de korto kaj
enhavanta loĝejojn, stalojn, grenejon kaj remizon; la laboristoj estis
sklavoj, liberaj kamparanoj aŭ
kolonianoj. 2. eleganta somerdomo
en la kamparo.
Pravigo: En PIV estas resendo de
vilao al villo, signita kiel zamenhofa
vorto. La unua difino estas mankhava kaj erara: kampara bieno, en la
romana Gallujo. Vilaoj troviĝis en
ĉiuj partoj de la romia imperio, ne
nur en Gaŭlujo. Krome, evitinda
estas la formo villo kun duobla litero. La dua difino estas citita el PIV.
Oni povas aldoni ankaŭ trian difinon: antaŭurba aŭ urba domo ĉirkaŭita de ĝardeno.

OKAZONTAJ RENKONTIĜOJ
La jara internacia renkontiĝo de
esperantistaj geinstruistoj (Freinetpedagogio) okazos de la 1Oa ĝis la 20a de
julio 1985, en Ŝkofja-Loka (Jugoslavio).
Sin turni al Paul Poisson, 239 rue Victor
Hugo, 37450 ST-CYR-SUR-LOIRE,
Francio.
* * *
De la 26a de aprilo vespere ĝis la 1-a de
majo vespere okazos en Tjornarp,
Svedio, Nova Renkontiĝo. Programo:
Studvizitoj en sociaj “ hejm oj” , turismaj

vizitoj, amika kunestado. Kosto: 750
svedaj kronoj. Adreso por aliĝi: Kerstin
Rohdin, Alsta, 690 72 SKOLLERSTA,
Svedio. Limigota al 60 personoj.
* * *
45a Hispana Kongreso de Esperanto
okazos en Cartagena (Murcia) de la 5a
ĝis la 9a de julio 1985. Ceftemo: La
maro, kiel faktoro de komunikado. Kotizo: eksterlandanoj pagas duonon de la
normala aliĝkotizo. Organizanto: His
pana Esperanto-Federacio, Apartado
119, 47080 VALLADOLID, Hispanio.
* * *
Germana Esperanto-Asocio invitas
vin al la unua Printempa Semajno Inter
nacia (por la tuta familio) en Bielefeld de
la 5a ĝis la 12a de Aprilo 1985. Skribu al
Franz Kruse, Mathildenstr. 73, D-2800
Bremen 1, F R Germanio.
* * *
Inter la 22a kaj 26a de marto 1985
denove okazos grava teatra evento en
Esperanto. Dum kvin tagoj okazos
entute 7 teatraj prezentadoj Esperantlingvaj en la Budapeŝta Teatro “ Radnoti". Skribu al la Turisma Komisiono
de H EA , Pf. 193, H-1368 Budapest,
Hungario.
PRACTICAL ESPERANTO - 22-24
FEBR U A R Y 1985
B E L S T E A D H O U S E , S P R IT E S
LANE, IPSWICH, SUFFOLK.
Tel: 0473 686321
Tutors: Don Lord, Myrtle G reen,
Stephen Thompson. John Brownlee.
Emphasis throughout the weekend will
be on developing fluency.
NonCost:
Resident
Resident
Suffolk residents £30.00
£24.00
Out of County
£38.50
£27.00
Early application is advised. Accep
tances will be confirmed immediately.
Further enquiries about the course can
be made to the local association at the
address given at the head of this letter.
Applications for enrolment should be
sent to the Warden.

LAŬ MIA OPINIO . . .
Desaponti

Ankaŭ mi reagis (sed nur private!),
kiam mi legis, ke tiu vorto estas atribuita
al Kalocsay, ĉar mi tre bone memoris, ke
mi legis la vorton unue en la jaro 1930,
en la Originala Verkaro de Zamenhof,
sur paĝo 556.
Kvankam la vortoj cititaj de R. R.
estas rimarkinde ĝustaj, konsidere la
tempopason, mi tamen permesas al mi
korekti lin rilate la daton kaj la cirkonstaneojn.
La dato de la sk rib ajo estis
23.VII.1907, kaj la vortoj estis skribitaj
en aŭtografa albumo apartenanta al s-ro
Felix Moscheles, ĉe kiu d-ro Zamenhof
gastis antaŭ la 3-a Kongreso en Kembriĝo. Piednoto en OV mencias ankaŭ,
ke la teksto estis represita en Interna
tional Language V. 1928, sur paĝo 161.
La teksto mem informas, ke Moscheles
“kreis la vorton kaj proponis ĝin al mi".
Avo
Vidpunktoj kaj motivoj

Mi ne scias kiom en tiu ĉi danĝera
mondo la sufiksoj gravas. Eblas, ke
nuklea dezastro, aŭ alia ĝis nun sekreta
kontraŭnatura ofendajo, neniam efektiviĝos, sed senkomforta estas la scio, ke
tiuj, kiuj krias la plej forte pri pozitiva
malinstigilo estas precize tiuj, kiuj konstruas la plej profundajn ŝirmejojn por si
mem. Malgraŭ tio kaj ĉio, ni kviete
daŭrigu niajn klopodojn perfektigi nian
mondlingvon car nia malinstigilo al ni
estas la espero, do supozeble ni ne logike
povas samtempe kredi je monddetruo.
Tiel pensi estus glate deklari malfidon en
nia propra pacilo.
La mondmalordo verŝajne ne okazas
per simpla diableco, do ĝi devenas de
miskompreno de alies motivoj, kiujn la
pli kaj plia akiro kaj uzo de militmaterialoj neniam dispelos.
Kaj lingvo ia _ ĉu ĝi dispelos dubojn
pri alies motivoj? Gis nun nenia lingvo
sukcesis tion fari, kaj vere taŭga mond-
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lingvo sukcesos nur se ĝi enhavas vorton
por ĉiu koncepto, kaj la loĝantaro de la
terglobo plejparte akceptos ĝin. Tio
estus nia profunda ŝirmilo. Kiam ekzistas koncepto sen konforma Esperantovorto, kiel ekzemple anglalingve “par
ent". "spouse”, “sibling", k.t.p. ni
esperas, ke baldaŭ taŭga Esperanta
vorto troviĝos. (Cu taŭgus “patruno” ,
“edzuno” , “fratuno”? Estas nur penseto).
Pri sufiksoj, tamen, Zamenhof certe
neniam imagis, ke li enmetis batalingrediencon en sia pacrecepton. Por mi, la
in-titolo estas kontentiga, mi vidas kiel
tute memevidentan la partneran aranĝon inter ni kaj la viroj kaj mi akceptas
ilin, kiel samrangulojn. Mi eĉ ne ricevis
ideon en la kapon, ke malesto de sufikso
ĉe la maskloj estas ofenda. Se la
eltrovinto de la lingvo, pro gramatika
simpleco, ne diferencigis inter ooj kaj
ooj, kaj la ooj mem ne rimarkis mankon
aŭ lingvo-nesufiĉecon. ĉu maldormi
devas mi?
Tamen. eble mi eraras, kaj la motivoj
de tiuj, kiuj volas modifi bazeron de la
E-strukturo vere taŭgas. Tiakaze ni rajtus elpluki la preterperceptojn de
Zamenhof el la lingvo. Kun la tempopaso aliaj ofenditaj sektoroj - certe kun
rajto - postulos ŝanĝojn. Cu Ia idoj ne
plendos, ke Zamenhof ne inventis distingan sufikson por la plenkreskuloj?
Eble la uloj deklaros militon kontraŭ la
-oroj. Jam de longe luktas la atistoj kontraŭ la itistoj kaj la viistoj volas subpremi
la ciistojn. (Por mi, ci estas parto de ĉiu
lingvo, escepte (nur?) la angla, kaj
esprimas belan intiman amsenton, kiu
estas nesentebla ĉe la formala “vi” . Por
aliaj ĝi sugestas socian difercncon, do
insulton).
Cio ĉe la fino estas vidpunkto. Vidpunkto estas persona afero, kiun motivo
sekvas. Se oni serĉas sufiĉe longtempe
oni trovos ofendajon kaj insulton ĉie, eĉ
en Esperanto; dependas de vidpunkto
sia. Cu por vidpunktoj necesas ŝanĝi
lingvon? Esperantaj motivoj ne povas
esti alie ol bele demokrataj, do. se kon-
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cerne la genro-sufiksoj Zamenhof agis
vere maldemokrate, mi antaŭvidas, ke la
lingvo baldaŭ ŝanĝiĝos.
Hilary Gilmore
INFORMO DE I.E.K.A.

La aŭtomobilista klubo preparis planon
de Eŭropo por helpi al la aŭtomobilistoj,
kiuj veturos al la Kongreso en
Augsburgo. Sur tiu piano estas indikitaj
ĉiuj urboj, kie loĝas UEA-Delegitoj de
IEKA kaj pri turismo, gastigado,
SOS-Aŭtoservo, aŭtomobilaj aferoj. Se
vi deziras ricevi ĝin kun informoj, bonvolu skribi al: I.E.K.A., J. Guillaume, 66
De G ra s s e V illa g e , F -7 8 8 1 0
FEUCHEROLLES, Francio, aldonante
unu respond-kuponon.

NOVAJ LIBROJ
Fenikso tro oftade Christopher Fry. El la

angla trad. William Auld. Fonto,
Chapeco, Brazilo, 1984. 80p. broŝ.
Bonvenas ja ĉi tiu versa dramo. Unu
sceno antikva, nokta, tomba; tri vivaj
rolantoj, minimumaj en- kaj eliroj,
malmultaj eventoj. Kaj brilateatrajo. La
gardisto Tegeo eniras tombon kie
Dinamena celas morti, (kaj same ankaŭ
ŝia servistino Doto), por postsekvi la
mortintan edzon, Virilio, en Hadeson.
Plejsimple, temas pri enamigd inter
Tegeo kaj Dinamena, dum Doto ludas
tradician rolon de la proza ĉiutago: sciante malpli, ŝi pli komprenas la bazon.
Ciuj sintenoj rondire ŝanĝiĝas. Kvankam ‘la pensoj volas morti, la instinktoj
insiste ekvelas al vivo’, helpe de iom da
vino. Same alternas la lingvajoj inter la
fantazia kaj la konkreta, inter tiuj de
ranga konduto kaj de intima konatiĝo.
Rado de emocioj esprimiĝas kaj nature instinkte laŭ homaj bezonoj kaj
kulture-racie per aludaro je dispono.
Guste en tio kuŝas la drama ironio; ke la
precioze sorantaj vortoj okulfrape fontas el ĉiamaj apetitoj.
Estas defia tasko, precize sondi kaj
transdoni tiel lingve konscian verkon. La

stumbletoj de Doto pro eduka nivelo aŭ
ebrietiĝo, la reteno de asonancoj, la
parola fluo de la versoj, la tonaj kontrastoj kaj la figuroj, ofte tiel kontraŭkutime
belaj, ĉio firmas kaj klaras. La libro
fizike plaĉas, kvankam dufoje oni foratribuas la parolojn de Tegeo; ĝi meritis
rigoran kontrolon ĉe antaŭlasta etapo
por eviti tion kaj aliajn eventualajn
korektindajojn. Nepre respondecas
eldonisto. Mi ĉefe ĝojas ke la nova serio
ekaperas, kaj ke elektiĝis ĝuste la nuna
verko fruavice. Trupoj, profitu vian ŝancon; kiam okazas teatra festivalo, prezentiĝu kaj la Fenikso, kaj ‘Kvazaŭ birdoj konstruas’, similetosa unuaktajo de
Auld. La verko de Fry (1946) ne estas
lau Iastjaraj modoj, tamen ĝi ĉerpas siajn
elementojn el teatraj tradicioj jarcentojn malnovaj. Kaj ni memoru, ke
poezia dramo ja estas tiel esence poezia
kiel ĝi estas drama. Pri teatrajoj, oni
devas provi. Auld liveris notinde taŭgan
tekston; per lerta prezento oni kreu la
sukceson. Spekti ĉi tiun estas riĉa plezuro atendota.
N T R Salvesen
Poeto ftyrakora de Marjorie Boulton,
litis, Saarbrucken, 1983. 144p.
Julio Baghy (1891-1967) estis unu el
la plej konataj esperantistoj, kaj samtem pe sim bolis por tre m ultaj
samideanoj la esencon de la esperantismo mem. Lia personeco estis aminda
kaj liaj verkoj estis kaj estas tre
popularaj. La popolo lin aklamis, parte
pro tio, ke li kvazaŭ reprezentis opozicion al memkonscia intelektismo, kiu tre
influis la esperantan literaturon de lia
flortempo. Estas tre taŭge kaj konvene,
ke li fariĝis la temo de la unua individua
kritiklibro pri esperanta verkisto en nia
historio. D-ro Boulton estas gratulinda,
ne nur pro la entreprenita tasko, sed
ankaŭ pro la modela plenumo de tiu
tasko.
La talento de Baghy estis multfaceta:
poeto, rom anisto, dram v erk isto ,
novelisto, instruisto. Lian fruan inspiron

liveris spertoj kiel militkaptito en
Siberio, kie interalie li instruis nian lingvon al multnacia kapiitaro: el tiu etoso,
kaj el lia aktora temperamento, rezultiĝis lingvajo viva kaj kolorplena, kiu
animas la prozon kaj muzikigas la poezion. Laŭ mia opinio, li rimarkinde
similas (sed nc imitas) la anglon Charles
Dickens.
La libron de d-ro Boulton karakterizas ŝia kutima klereco en kombino
kun ŝia konata varm koreco kaj
homaranisma karitato. En kvin ĉapitroj
(origine prelegoj) ŝi funde pritraktas la
homon kaj lian verkaron. Tro multaj el
niaj nuntempaj recenzistoj opinias, ke la
ĉefa recenzista tasko estas kritiki: montradi la malfortajojn de iu verko, por ke
oni ne “tro alte” taksu ĝin. Tio ŝajnas al
mi koncepto erara. La tasko de recenzisto, laŭ mi, estas tiel interpreti la taksatan verkon, ke leganto estas helpata vidi,
konstati kaj apreci la verkon kiel tuton.
Bona recenzisto (ili estas malmultaj)
kapablas riveli tiujn detalojn, kiujn eble
ne rimarkus supraja leganto, tiel ke la
leganta sperto multe pliprofundiĝas.
Boulton kondukasvin manenmane tra la
vivo kaj verkaro de Baghy, kaj post la

La historio de la loiuaj 75jaroj
de la Londona Lsperanto-Klnoo,
verkita deHarrp Holmes.
A5. kun 132 paĝoj kaj multaj ilustrajbj.
£.3raŭekvivalento. Mendu ĉelBEA,

UEA.ĉe via libroservo aŭ rekte de
la Londona Esperanto-Klubo,
153 Drummond Str. London NW1.
Girokonto 54 6610005.
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promenado vi sentas vin riĉigita, kaj vi
iras aŭ reiras al la legado kun vigla
antaŭĝojo.
Ciu amanto de Esperanto kaj ĝia
literaturo profitos el legado de tiu ei
admirinda volumo.
W. Auld
Ribela kordo de Hristo Gorov. Hungara
Esperanto-Asocio, Budapest, 1983.
7 Ip. Prezo: 8, 10 gld.
Kiam mi pretigis la novan eldonon de
Esperanto antologio, mi serĉis biografiajn informojn pri H.M. Hrima, sed
neniu informis min. ke tio estas
pseŭdonimo de Hristo Gorov, kies verŝajne kompleta poemaro estas Ribela
kordo. La libro enhavas represon de lia
ianta Poemo de I' plugisto (1930). kune
kun aliaj poemoj el la sama kaj posta
epokoj. La represitaj poemoj estas
lingve poluritaj, kio certe plivalorigas
ilin. Ili estas ie-tie ŝanĝitaj ankaŭ
enhave. Parte la aŭtoro fariĝis malpli
sangavida. ekz-e:
Jen sub ĉela fenestreto mia
la patrol’ en sonĝboato remas.
Jetas mi min sur la korpon lian,
kaj la ungojn en la kolon premas ...
(1930)
fariĝis:
Sub tegment' tegita per ardezoj
remas la patrol' en sonĝboato.
koro mia batas kun frenezo
dum mi glitis prefer la soldato ...
Sed nenio pli klare reliefigas intertempe
ŝanĝiĝintan sintenon de la socialismo (de
teorio ĝis praktiko) ol tio. ke en 1983
malaperis el la poemo "En fremda
lando" jenaj du strofoj gravaj en 1930:
Car estas mi kosmopolit’,
la tuta mondo estas
patrio mia. Stultigit’
nur blinde kredas je 1' patri'
kaj mortas li por ĝi.
Samkiel por libera bird'
tutmond’ patrio estas,
tiele por mi, tera id',
patrio estas tuta mond',
patrio tuta mond'.
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Ne malaperis hodiaŭ la patrioj. Male.
La poemaro de Gorov spegulas socian
etoson de antaŭ duona jarcento, kaj ĝi
firme apartenas en la panteono ne nur de
Europe sed ankaŭ de Esperantio. Cu aŭ
ne vi "aprobos” gin dependos de via sinteno al la politikaj konfliktoj de hieraŭ
kaj antaŭhieraŭ.
W. Auld

Anatol de

Arthur Schnitzler. Kvin
unuaktajoj, kvar tradukintoj. Aŭstria
Esperanto-Instituto, 1983. 67p. Prezo
£2.45 inkl afr.
Kun plezuro oni salutas reaperon de la
aŭstroj sur nian eldonan kampon. La
kvin unuaktajoj estas ludeblaj unuope,
aŭ kiel kvinopo en unu vespero. En kvar
el ili, la rolantoj estas Anatol, Maks kaj
virino (ĉiufoje malsama), en la kvina
mankas Maks. La etoso spegulas la
dekadencon de la lastaj jaroj de la
Aŭstra-Hungara Imperio, kun ties
cinika moralo; la temoj en si mem restas
eternaj: la interseksaj rilatoj. la jaluzo.
la granda abismo inter homaj aspiroj kaj
homaj malfortecoj. Sed tiel majstra estas
la faklerto de Schnitzler, ke la sombraj
temoj prezentiĝas vigle kaj amuze. La
libro estas rekomendinda legajo. Gi
certe interesos ankaŭ niajn geaktorojn.
W. Auld

Mikronoveloj de Sin’iti Hosi. Tradukitaj
de Kikunobu Matuba. Libroteko-Tokio,
1983. 76p. Prezo: £5.65 (inkl afr).
Mikronovelo estas rakonto malpli ol
1500-vorta, kiu prezentas freŝan ideon,
kompletan intrigon kaj neatenditan
finiĝon. Hosi estas tre fama kaj de la
publiko ŝatata verkanto de tiaj rakontoj.
Efektive, li montriĝas majstro de tiu
formo, kaj legantoj ĝuos la leĝerajn historietojn - kvankam ili verŝajne ne
povos ne rimarki, ke tiuj kostis po 40
pencoj. Havinda libreto, se la prezo ne
fortimigas vin.
W.A.

ANONCETOJ

5p por ĉiu vorto. Minimume 20 vortoj.
Antaŭpagenda.
Free introductory course: All tutors of the
Course should send names and addresses of
all students to Anny Lawson, 22 Fortismere
Avenue, LONDON, N10 3BL.
Press Panel: Please send all cuttings on
Esperanto or the language problem immedi
ately to Kate Millard, 18 Stirling Road, Brislington, BRISTOL. BS4 3PD.
Local Representatives: If you wish to become
a Local Representative of EAB, please con
tact Muriel Shackleton, 3 Northdale Mount,
Bradford, West Yorkshire, BD5 9AP.
Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) celas
eduki homojnper Esperanto al racia pensado
por faciligi rilatojn inter la laboristoj de la
mondo. Informiĝu ĉe: SAT en Britio, 29
Farrance Road, Chadwell Heath, ROM
FORD, Essex, RM6 6EB.

Volas korespondi:
S-ro Farshad-Hoseinkhani, P.O. Box 18
Shahin-Shahr, Isfahan, IRAN 21-ajara volas
korespondi en Esperanto kaj en la angla.
S-ro Celso Fernandes de Lima, Rua Alto
D'ouro No 11.Q.17 Realengo, Rio de
Janeiro: RJ. CEP 21760, Brazilo 19-jara kun
geBritoj en Esp. ankaŭ lernas la anglan.
Interesoj estas muziko, fotado, poezio, lingvoj.
S-ro A.N. Soepii, Serma LKA NRP. 18303,
KRI Rencong - 622, Ujung SURABAYA,
INDONESIO, komencanto, volas kores
pondi.
D udek-du-jara Pol a knabino, Bozen a
KO WALEK, Krazkowy 88, 63-600 Kepno,
Voj. Kalisz, (troviĝas sudokeidente de Varsovio). Interesoj estas muziko, junularo, vojaĝoj.
Dudek-unu-jara Pola knabino volas kores
pondi pri muziko, junularo, dancado, vojaĝado. Jadwiga Jakubiak, 63-600 Kepno, ul.
Poznanska 25/2, Woj. Kaliskia, Pollando.
F. Zamani, P.O. Box 71955-371, Shiraz,
IRAN volas korespondi kun Britoj.
S-ro Francois AKPA s/c Fangnon Jacqueline,
Institutricd a l'Ecole de Base de Cadjehoun,
Group “C" BP434, COTONOU, Pop. Resp.
de BENIN serĉas korespondantojn.

