n-ro yiy-zui/-o,
aperas monate (escepte de aŭgusto)

SSN 0014-0635

universala esoerar to-asocio (en konsultaj
176 — 3015 bj rotterda

unesko)
derlando

Afriko ekhavas propran esperantistaron

Vi trovos,

esperanto

ke ĉi tiu numero liveras al vi minimume cent kaj unu kialojn por entuziasme
labori por la Intemacia Lingvo. Tramigru la numeron kaj konstatu, kio okazas en Afriko, en Soveta Unio, en Brazilo, en Ĉinio ktp. Entuziasmo estis kaj
estas la ĉefa movoforto de Esperanto, kvazaŭ ia ”movada petrolo”, de ĝi
Esperanto vivis kaj moviĝis tra sia tuta ĝisnuna historio. Kompreneble, ke ni
nenion apartan faris por koncentri la entuziasmigajn novajojn en ĉi tiun numeron. Ili simple okazis, la novajoj. Nu, jes, sed vi mem scias, ke la aferoj ne
okazas, se oni nenion faras pri ili. Do, iuj homoj jam ĉerpis la necesan kvanton
da entuziasmo el niaj antaŭaj numeroj, laboris kaj agadis, tiel ke la bonaj
novajoj pretiĝu kaj okazu. Nun devus esti via vico por fomzi iom da laborentuziasmo. Se la kvanto disponebla ĉi-numere ne sufiĉas, skribu - ni havas
pli en la stoko, senpage kaj senimposte. Pretere, ĉu ni ne bele surprizas vin per
tiu ĉi numero venanta nur semajnon post la junia? Mirakloj tamen okazas.
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INICIATOJ:

Universitato
aŭ postdiplomaj
ku rsoj ?
Kiel la aŭtoro ’de la sekva teksto mem notas, ne
mankis lastatempe ideoj pri la kreo de eblecoj
studi pere de Esperanto diversajn sciencajn fakojn
je la universitata nivelo. Pri unu tia propono (ellaborita de d-ro V. Sadler) informiĝis ankaŭ la
Estraro de UEA. Pri pliaj iniciatoj amplekse raportis aliaj movadaj periodajoj. Ni ne faris tion,
ĉar ni plej ofte mem ne komprenis la ŝancojn
realigi tiajn proponojn, kaj ni do ne volis konfuzi
niajn legantojn. Se ni nun donas spacon al la
teksto de d-ro Haszpra, tio signifas, ke plaĉas al
ni la tute nova dimensio, kiun li donas al la demando. La propono sobre nombras niajn fakulojn, iliajn kvalitojn kaj kapaciton, kaj limigas
la ambiciojn sur ĉi tiu kampo al la disponeblaj
fortoj. Cetere, kiel gvidanjo de la Scienca Eldona
Centro de UEA, d-ro Haszpra estas momente la
plej ĝusta homo en la Movado por fari ĉi-specan
iniciaton, interalie ankaŭ pro la fakto, ke lia
Budapeŝto jam de kelkaj jaroj estas vera fajrujo
de la faka agado en Esperanto.
DUM KELKAJ LASTAJ JAROJ plurfoje lanĉiĝis la
ideo pri kreo de ia koresponda universitato esperantlingva, dononta diplomojn pri diversaj fakoj. Eĉ troveblas informoj pri certaj iniciatoj konkrete realigi
tian ideon.
Mi povas imagi, ke ekz. pri lingvistiko, filologio, monda kaj Esperanta literaturoj en la Movado troviĝas —
eble — sufiĉe da homoj kapablaj kunmeti materialon
de kompleta 4- aŭ 5-jara universitata kurso, kies kvanto kaj kvalito estus komparebla (eĉ favore!) kun tiuj
de kiu ajn nacilingva universitata kurso.
Tamen, se temas pri aliaj sciencoj aŭ artoj, mi absolute
dubas pri la realigebleco de tiaj kursoj, simple pro la
manko de sufiĉe altnivelaj fakuloj, kiuj kune povus
kovri la tutan sciosferon de kiu ajn el la imageblaj fakoj. (Mi povus mencii la aldonajn malfacilaĵojn: diverslokeco de la koncernaj fakuloj-instruantoj; eĉ se
temus nur pri unu studento — almenaŭ en la iom
ampleksaj studfakoj - oni bezonas tuttempan okupiĝon de la instruantoj, kiuj — sekve — ne havus ja
tempon akiri vivrimedojn en alia profesio. Ni konsideru cetere, ke la minimuma nombro de la instruantoj por kompleta universitata kurso pri kiu ajn fako
estus ĉ. 50!)

Tamen, kaj denove tamen, la superagrada instruado de
fakaj scioj pere de Esperanto estas absoluta neceso
por la estonteco de Esperanto mem, kaj samtempe tiudirekta bezono estas pli kaj pli rimarkebla en plej diversaj partoj de la mondo inter la progreseme pensantaj esperantistoj.
Miaopinie, la ununura realigebla — kaj vere realigenda
— ebleco pri la superagrada faka instruado pere de Esperanto estas la post-diplomaj kursoj.
Estas fakto, ke ekzistas inter esperantistoj ne tro multaj, tamen ja kelkaj, fake kaj lingve eminentaj specialistoj, kiuj havas reputacion inter sia nacia, eĉ internacia
samfakularo. Pluraj el ili ĉef- aŭ flank-okupe eĉ instruas ĉe naciaj aŭ internaciaj universitatoj aŭ aliaj superagradaj kursoj. Ili profunde konas tiajn sciencajn specialaĵojn, kiuj en si mem estas studindaj kiel postdiplomaj fakoj, kaj ia atestilo pri ties studo ĉe eminenta fakulo en si mem rezultigus en profesiaj rondoj
reputacion por la studinto.
Miaopinie, tiuj niaj plej altnivelaj fakuloj povus formale unuiĝi en la kadro de iu Internacia Instituto de
Post-Diplomaj Kursoj (aŭ de iu el pluraj, specialigitaj
pri tekniko, natursciencoj, artoj k.s.), kiu farus la
administradon kaj donus la reputacio-vekan atestilon
pri la partopreno kaj sukcesa ekzameno en iu speciala
post-diploma kurso.
Ĉiujare, laŭ la disponeblaj fakuloj-profesoroj (kiuj cetere devas jam antaŭe fari samgradan instrulaboron
nacilingve!), la Instituto anoncus kursojn, al kiuj la
”aspirantoj” de ĉie en la mondo povus sin anonci.
Post kontrolo de la konformeco de iliaj diplomoj kaj
antaŭekzameno de iliaj faka kaj lingva niveloj, ili
povus esti akceptitaj al la kursoj. (Cetere se la temaro
de la kurso estus saĝe mallarĝa, kvankam evidente
tre altnivele traktata, eĉ ununura profesoro sufiĉus.
Ĝuste tiu tre limigita bezono pri la nombro de la
instruantoj ebligas realigi tiajn kursojn!)
En certaj kazoj la kurso povus okazi plejparte per korespondado. En aliaj kazoj la studento devos veturi
al la loĝloko de la profesoro(j) por difinita periodo.
Tio estus absolute necesa en la natursciencaj kaj teknikaj kursoj, kie — krom la studado de speciala (kaj
evidente ne nur esperantlingva!) literaturo — ankaŭ
persona esplorado en laboratorio aŭ en aliaj fakaj
laborlokoj estas necesa. En ĉi-lastaj kazoj verŝajne la
Instituto devus fari kontrakton kun la koncema institucio kie la aspiranto studus aŭ laboratorie praktikus.
En favoraj kazoj la koncerna institucio volonte donos
eĉ sian nomon al la atestilo, ja ĝia fakulo(-salajrulo)
instruis la aspiranton. Ĉi-kaze la atestilo indikus ankaŭ
la nomon de la institucio(j).
Miaopinie, estas nur demando de tempo kaj saĝa agado
antaŭ ol tia Instituto de Post-Diplomaj Kursoj transformiĝus en Internacian Universitaton.
Mi havas ankoraŭ nenian ideon pri difinitaj detaloj.
Tamen, ĉar la tuta ideo — laŭ mia scio - estas nova,
nun eble estas plej saĝe fini kaj atendi la reagojn de
aliaj interesitoj.
ot(6 Haszpra
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ESPERANTO KAJ LA TRIA MONDO:

117 landoj akceptos Esperanton?
LA MOVADO de Nealiancitaj Landoj (MNL) arigas
nuntempe 117 landojn (96 estas plenrajtaj membroj,
la ceteraj observantoj kaj gastoj). Ili situas sur ĉiuj
kvin kontinentoj kaj estas plejparte evolulandoj, kun
granda diverseco de internaj politikaj kaj ekonomiaj
sistemoj. Ligas ilin kelkaj komunaj principoj: ili kontraŭas la alianciĝon en unu el la du grandaj politikaj
blokoj, kaj la dependigon de la sorto de la homaro de
la du superpotencoj; ili pledas por ebligi al ĉiu nacio
mem decidi pri sia sorto; ili malakceptas la intervenon
de iu ajn ŝtato en la internajn aferojn de alia kaj pledas por la paca solvado de ĉiuj internaciaj konfliktoj.
Ĉar MNL reprezentas pli ol du trionojn de la voĉoj en
UN, ĝi ofte sukcesis venkigi sian starpunkton en la
mondorganizaĵo. La membroj de tiu movado — ne temas pri organizaĵo sed pri movado — kunvenadas je
la nivelo de ŝtatestroj ĉiun trian jaron (la unua tia kunveno okazis en Beogrado en 1961, la sepa okazos en
Bagdado dum septembro ĉi-jara); kunvenoj je la nivelo de ministroj kaj de fakuloj diversspecaj okazas pli
ofte.
Inter homoj el pli ol cent landoj kun malsamaj kulturoj kaj lingvoj, la lingva problemo konstante ĉeestas en
tiuj kunvenoj, kaj ĝi tre ofte baras la vojon al pli intima kunlaboro. La baza interkompreniĝo dum la kunve-

SOVETA UNIO:

Ĉu miloj da kemiistoj
lernos Esperanton?
LA POPULARSCIENCA REVUO Ĥimija i jiznj (Kemio kaj vivo), aperanta en Moskvo en 365 000 ekzempleroj (ĉirkaŭ miliono da kleraj personoj legas ĝin),
publikigas en siaj numeroj de julio ĝis oktobro 1982
jenajn kontribuaĵojn de mi: artikolon pri la lingva problemo en la scienco kaj 16-lecionan kurson de Esperanto, speciale verkitan por scienc-teknikaj laborantoj.
Ĉiu leciono ampleksas 2-3 tajpitajn paĝojn, kaj konsistas el kelkfraza teksto pri scienc-teknika novaĵo, komentario pri ĝi, novaj radikvortoj (kun traduko), rekomendo al la lernanto. Oni emfazas, ke la kurso estas
rapida lemomaterialo por poste legi la scienc-teknikan
literaturon en kelkaj eŭropaj lingvoj. La studata leksikono ampleksas 500 radikojn, al kiuj aldoniĝas pliaj
500 en aparta vortareto.
Por kiel eble pleje sukcesigi ĉi tiun entreprenon, ni
havas jenajn petojn al vi:
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noj okazas ĉefe en kvar el la UN-lingvoj: angla, franca,
hispana kaj araba, tamen plej ofte en la du unuaj. Sed
ankaŭ aliaj lingvoj estas aŭdeblaj. Estas konate, ekzemple, ke Haile Selasie (Etiopio) parolis ĉiam nur en la
amhara, kaj Josip Broz Tito (Jugoslavio) nur en la serbkroata lingvo, substrekante tiel sian sendependecon
(aŭ deziron de plena sendependeco) de la grandpotencoj kaj iliaj lingvoj.
Koncerne la anglan kaj la francan, ni konstatu ke ili
estas gepatra lingvo de neniu el la 117 popoloj. Pluraj
el ili lernis la lingvon de la koloniaj estroj, kaj nun
multaj volonte foiĵetus ĝian utiligon, por akiri plenan
kulturan liberiĝon.
En tian kaosan situacion venas UEA kaj proponas al la
Movado de Nealiancitaj Landoj Esperanton por la reciproka interkompreniĝo.
E1 la 117 landoj eĉ ne en deko ekzistas ia Esperantomovado: Argentino, Hinda Unio, Irano, Jugoslavio,
Kubo, Madagaskaro, Malto, Peruo. En kelkaj ekzistas
unuopaj esperantistoj, la aliaj estas blankaj makuloj
sur la Esperanta mapo. Tio certe malfaciligas la realiĝon de nia deziro. Tamen, se oni volas ion atingi, necesas komenci.
Dum la Unesko-konferenco en novembro 1980 en Beogrado, kiel observanto de UEA, mi interparolis kun
- Por la fmstudontoj de la kurso ni bezonas multajn
adresojn de fakuloj, por posta korespondado. Pri tio
oni skribu al: Anatolo Gonĉarov, Molodjoĵnaja 38-10,
SU-143000 Odincovo Moskovskoj obl., Soveta Unio.
- Estas dezirinda paralela agado sur ĉi tiu kampo ankaŭ en diversaj aliaj landoj. Estus do bone, se vi aŭ
alia kompetenta persono, aŭ via Esperanto-asocio, apogite per la ekzemplo de Himija i jiznj, traktus kun iu
vialanda popularscienca revuo pri la eblecoj publikigi
similan kurson por scienc-teknikaj fakuloj. Eventuala
devizo por tiaspeca agado en via lando povus esti:
”Lernu Esperanton por korespondi kun sovetiaj fakuloj! ”. Kompreneble, se montriĝas malfacile penetri
en nacilingvajn periodaĵojn, tia kurso povus aperi
ankaŭ en la formo de aparta broŝuro aŭ eĉ en vialanda
Esperanto-revuo. La kurson vi povas ellabori mem
aŭ — por ne perdi la tempon kaj por fari la laboron
unuece — adapti la nian. La fmstudontojn ni povus interkorespondigi, kio retenus ilin en la Movado kaj akcelus la aplikon de Esperanto en scienco kaj tekniko.
Pri tiu ĉi demando kaj pri deziro ricevi la unuan parton
de la materialo el Ĥimija i jiznj (la artikolo kaj la du
unuaj lecionoj) skribu al mi:
Boris Kolker
Abonkesto 1125, SU-450025 Ufa, Soveta Unio.

La nealiancitaj
landoj fariĝas ĉiam
pli kaj pli grava
elemento en la
intemacia politika
vivo: La kreintoj
de la koncepto
de nealianciĝo
(de maldekstre):
J.B. Tito (Jugoslavio), J. Nehru (Hinda Unio) kaj G.A.
Nasser (Egiptio)

kelkaj reprezentantoj kaj konvinkiĝis, ke la tempo por
fari gravan proponon ne estas matura — sed ke oni
povus ĝin maturigi - eĉ se iom artefarite.
Unu jaron poste (novembro-decembro 1981), kiel komisiito de UEA por kontaktoj kun MNL, mi diskutis
la ŝancojn de Esperanto kun reprezentantoj de 28 landoj ĉe UN kaj Unesko, kun tre kuraĝiga rezulto (Esperanto, feb. 1982, p. 25-28). Ŝajne alvenis la momento
por eksperimenti kun rekta propono.
Tial la sekvanta paŝo estis la serĉo de propononto de
Esperanto al MNL. Nome, proponon fari povas nur
membro de tiu movado, kaj ne eksterulo. Do ni devas
serĉi ŝtaton pretan engaĝiĝi favore al Esperanto. Ŝajnis
plej taŭga por tio Jugoslavio: en tiu lando ĉiu klera
persono konas iom la problemon, ĉiu scias pri Esperanto, pluraj gvidantoj lernis ĝin, kaj krome, Jugoslavio
estas unu el la tre aktivaj kaj prestiĝaj membroj de
MNL. Mi, do, je la nomo de UEA prezentis al la jugoslavia registaro la ideon, kun diversaj dokumentoj, inkluzive la aron de intervjuoj kun la ambasadoroj.
Baldaŭ alvenis favora respondo. Post funda diskuto de
la temo kaj la ŝancoj je sukceso, Jugoslavio faris la
ideon sia. Nun ne plu UEA, sed Jugoslavio estas propononto de Esperanto antaŭ la Movado de Nealiancitaj Landoj. La kompetentaj aŭtoritatoj kunmetis mildan proponon de rezolucio (por la unua fazo), kun rekomendo: ”inviti la nealiancitajn kaj evolu-landojn
popularigi la lernadon de Esperanto kun la celo disvastigi ĝian aplikadon.” Tio estus paŝo en la klopodoj por
akceptigi Esperanton en la komunikado inter nealiancitaj landoj, - aldoniĝas en letero al UEA de la Ministerio pri Eksteraj Rilatoj de Jugoslavio.
La rezolucipropono tiel formulita estis preta por la
kunveno de ekspertoj pri kultura kunlaboro, okazinta
en Havano fine de aprilo, sed bedaŭrinde, pro abundo de materialoj ĝi estis ellasita lastmomente. Tial
ni verŝajne devos atendi unu jaron ĝis la proksima samspeca kunveno, la plej taŭga forumo por la komenca
parto de la agado. En septembro, kiel dirite, okazos
ŝtatestra kunveno en Bagdado, sed ĝi ne estas ankoraŭ

preparita por konvene diskuti la temon. Tial ni interkonsentis, ke la rezolucio ne estu tie prezentita.
Intertempe, por pligrandigi niajn ŝancojn, ni esperantistoj devas plenumi intensan informan, instruan kaj
organizan laboron, direktitan al nealiancitaj landoj —
aŭ simple al ĉiuj landoj, kie la Esperanto-movado ne
ekzistas aŭ estas malforta. Temas unuavice pri afrikaj
landoj, sed ankaŭ pri multaj sur aliaj kontinentoj.
Do, ni ne diskutu multe pri tio ĉu disvastigi Esperanton en tiuj landoj, sed kiel ni faru tion. Ni devas ekagi
plane kaj kunordigite, sen atendi ian miraklon, hazardon aŭ privatan iniciaton. Jen skizo de
______
CENTJARA JUBILEO DE ESPERANTO:

Serĉataj tekstoj kaj fotoj
KAŜITE inter la diversspecaj proponoj en la Programo
de UEA por la Jubileo (v. nian numeron de oktobro
1981) troviĝas, sub la rubriko ”Gazetaro” la jena frazo: "Ellaboro . . . de baza fotaro disponigebla al gazetoj, kaj de bazaj artikoloj.”
Kion signifas tiu frazo? Fakte ĝi kondukas al sufiĉe
ambicia projekto: starigo de ”banko”, kie nacilingvaj
gazetoj povos turni sin por rapide ricevi bazajn artikolojn kaj fotojn pri Esperanto. Tiaj petoj certe plioftiĝos pro la pli aktiva informado dum la jaroj antaŭ
la Jubileo en 1987.
La komisiitoj de UEA pri la Jubileo nun kolektas la
necesajn materialojn por disponigo al la nacilingva gazetaro. Ili serĉas la helpon de profesiaj ĵurnalistoj kaj
fotistoj. Bezonataj estas bone verkitaj profesiaj artikoloj kaj akompanaj fotoj pri ĉiu temo interesa por la
nacilingva gazetaro.
Se vi opinias, ke vi povas utile kunlabori kun UEA per
provizado de la necesa materialo, bonvolu skribi al
Anna Brennan, kiu provizore prizorgas la oficejon de
UEA por la Jubileo. Ŝia adreso estas: Via delle Cave
82C, 1-00181 Roma, Italio.
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PLANO POR LA DISVASTIGO DE ESPERANTO
EN LA TRIA MONDO

La agado, kiun antaŭvidas tiu ĉi plano, konsistas el 6
partoj, plenumendaj laŭ rapida, meztempa kaj longtempa programoj.
1. Sendo de aktivuloj
A1 la lando elektita kiel celo, ni devas sendi tri specojn
de personoj:
1.1. personojn laŭ sia scio, kapablo, nacieco kaj aliaj
ecoj taŭgajn por prezenti la temon de Esperanto al
ŝtatestroj, ministroj, rektoroj ktp., kaj prelegi pri la temo sur universitata nivelo;
1.2. kursgvidantojn akcepteblajn en la medio, adaptiĝemajn kaj kapablajn instrui Esperanton per lingvo
konvena al la koncerna medio;
1.3. organizantojn kapablajn organizi kursojn, lokajn
grupojn, landan asocion, kaj prizorgi ĝin ĝis ĝia aliĝo al
UEA — kaj poste.

2. Venigo de novuloj
Ni devas ebligi al esperantistoj el evolulandoj partopreni la Esperantan vivon en aliaj landoj, kun pli evoluinta
E-movado: kongresoj, seminarioj, kunestadoj, feriaj
universitatoj, renkontiĝoj de naturamikoj, ekskursoj,
kursoj diversnivelaj ktp. Temas pri aranĝoj ne nur en
Eŭropo, sed ankaŭ sur aliaj kontinentoj.
Tiu ĉi punkto estas ege grava por ke la novaj esperantistoj sentu ke Esperanto ebligas enŝaltiĝon en la internacian vivon sen malfacilaĵoj kaj sen antaŭjuĝoj.

3. Studentoj
3.1. En ĉiuj universitataj urboj, kie troviĝas studentoj
el evolulandoj, la lokaj esperantistoj organizos kursojn
al kiuj oni invitu studentojn el tiuj landoj, kun favoraj
kondiĉoj kaj cirkonstancoj. Tamen tiuj kursoj ne okazu speciale nur por ili, sed nepre ili miksiĝu kun lokaj
partoprenantoj, por ne krei izolitecon.
3.2. Tiujn studentojn oni aparte prizorgu. Oni donu al
ili diversajn taskojn, elektu la plej taŭgajn en komitaton kaj komisionojn.
3.3. Oni daŭrigu rilatojn kun ili post la hejmeniro, aktivigu ilin ĉe starigo de kursoj, grupoj, asocioj.
3.4. Estus bone organizi: kunvenojnde tiaj studentoj
kiuj studas en difinitaj lando aŭ kontinento, apartajn
kunvenojn de esperantistoj el nealiancitaj landoj, stimuli la okazigon de kontinentaj kunvenoj ekz. en Afriko.

4. Kondiĉoj por sukceso
Por atingi bonan sukceson, estas nepre necesaj jenaj
kondiĉoj:
4.1. Efika, celkonscia kunordigado de la tuta kompleksa agado fare de persono(j) kiu(j) sin dediĉas ĝuste al
tiu ĉi tasko, kaj ne havas ĝin kiel flankan kromokupon
aldone al deko da aliaj respondecoj.
4.2. Engaĝiĝo de unuopuloj kapablaj kaj taŭgaj por
kunlaboro, oferante sian tempon ĉu plene ĉu parte, ĉu
dum difinita periodo por plenumado de difinitaj taskoj
en sia aŭ en alia lando.
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4.3. Maksimuma financa subteno de UEA pere de sia
Propaganda Konto, Fondaĵo Azio-Afriko, Fondaĵo Canuto, Fondaĵo Evolulandoj ktp.
4.4. Financa, materiala kaj organiza apogo de landaj
kaj regionaj asocioj, de lokaj grupoj kaj unuopuloj, laŭ
bone kunordigita plano.

5. Projekto pri ĝemeliĝo
5.1. Laŭ sia bontrovo, landaj kaj regionaj asocioj povus ĝemeliĝi kun landaj aŭ regionaj asocioj (foje ankoraŭ eĉ ne ekzistantaj) en la Tria Mondo. Same, prosperaj lokaj societoj povas ligi tiajn kontaktojn kun grupoj en evolulandoj, por helpi la fondon, evoluon kaj
vigligon de la ĝemel-organizaĵoj. (Ni ne parolu pri ”patroneco”, ĉar tio povus esti ĝena, sed pri ĝemeŬĝo aŭ
fratiĝo.)
5.2. Tiuj fratiĝintaj asocioj aŭ grupoj helpos laŭ siaj
ebloj la partneron finance (specialaj monkolektoj!),
per sendado de necesaj homoj, per ebligo al tieaj esperantistoj partopreni en E-aranĝoj en aliaj regionoj, per
sendado de lerniloj kaj aliaj libroj, per organizo de
reciprokaj vizitoj kaj aliaj komunaj programoj.
5.3. Ankaŭ kunhelpo de unuopuloj similsence estas
bonvena.
5.4. Por plifaciligi tiun agadon, necesas konstanta kunordigado. Car okazos foje, ke iu landa asocio havas la
necesan monon, sed ne ankaŭ la konvenan homon por
sendi ien. Ce alia asocio povas okazi inverse. Tria asocio povus prizorgi al la koncerna homo nur la restadon en difinita urbo. Per taŭga kunordigo tia problemo estas solvebla. Povas okazi ankaŭ, ke iu loka grupo havas personon kapablan verki lernolibron en difinita lingvo de iu popolo, alia grupo povas ĝin presi,
kaj tria prizorgi la transporton kaj la distribuon.
Ni povas antaŭvidi ankaŭ kazon ke iu eldonisto volonte disponigos certan kvanton da libroj, sed ne volas
okupiĝi pri ĝia ekspedado. Tiun taskon, kontraŭe, volonte transprenos iu grupo aŭ volontulo, kaj tria unuo
zorgos ke la libroj atingu la ĝustajn adresojn.

6. Diplomata agado
6.1. Samtempe la kompetentaj personoj daŭrigos la
skriban kaj personan agadon ĉe la politikaj, ekonomiaj kaj kulturaj aŭtoritatoj kaj kunvenoj de la Movado
de Nealiancitaj Landoj, same kiel okazas ĉe UN, Unesko, Organizo de Amerikaj Ŝtatoj, Organizo de Afrika
Unueco kaj unuopaj landoj, montrante la konstantan
ĉeeston kaj efikan kunlaboron kaj — ĉefe — la praktikan utilecon de Esperanto.
6.2. La sukcesoj okazos laŭŝtupe, komenciĝante per
”sensignifa” rekomendo instrui Esperanton en la
ŝtatoj-membroj, kaj per akcepto de UEA kiel observanto. La cetero dependos de ni mem, ĉu ni rekonos la
gravecon de la momento, ĉu ni kapablos profiti ĉiun
etan rezolucion por ĝin vaste diskonigi kaj utiligi por
plua penetro en la instruadon kaj aplikadon de Esperanto, kaj ĉion ĉi uzi por la atingo de novaj kaj eĉ
pli gravaj sukcesoj.
Tibor Sekelj

EVOLULANDOJ:

Investoj en Afriko
Aliloke en ĉi tiu numero Tibor Sekelj bombardas
vin per sia kutima amaso da bonaj ideoj. Tiel almenaŭ povus ekŝajni, se mankus aliaj tekstoj pri
la Tria Mondo ĉi-numere. Kvazaŭ por ilustri la
artikolon de Sekelj, ni petis Hans Bakker resumi
por niaj legantoj la lastatempajn movadajn evoluojn en Afriko. Fakte, ni opinias, ke la nunaj klopodoj en tiu kontinento estas ne nur la plej multnombraj, kiujn ni memoras, sed evidente ankaŭ
la plej bone organizitaj kaj la plej fruktodonaj.
Tra sia teksto Bakker iom refrene revenas al la
kostoj de tiu agado. Li havas multajn kialojn fari
tiel, ĉar la kaso de la Fondajo Azio-Afriko efektive estas malplena. Ni do petas vian atenton ne
nur pri la sekva teksto sed ankaŭ pri tiu malabundo de la necesaj financaj rimedoj.

NE TEMAS pri multnaciaj entreprenoj, kiuj investas
en profitdonaj lokoj, por iom pli malekvilibrigi la rilaton inter riĉo kaj malriĉo en la mondo. .. Temas pri
investoj de laboro kaj iom da mono el la Fondaĵo AzioAfriko de UEA, por krei en Afriko novajn kernojn de
esperantistoj.
Kio okazis tie en la lastaj du jaroj?
Fine de 1980, la administra fundamento de la agado de
UEA en Afriko estis reviziita kaj kompletigita. Pruvo
pri tio estas la ĝisdataj adresaro kaj arkivo en Amster-

Afriko foje havos propran E-movadon: Entuziasma grupeto lemas la lingvon en Abiĝano (Ebura Bordo). Tute dekstre staras la ĉefa aktivulo, inĝeniero Hyacinthe Seka.

*damo kaj Roterdamo. Konforme al la propono de la
koncerna diskutgrupo en la 65a UK (Stokholmo),
poste estis elektita lando por pli koncentrita agado. La
hazarda (el la movada vidpunkto) restado de Ian D.
Tarrant en Kenjo kaj la preteco de Nino Vessella (Italio) — por funkcii kiel kontaktanto — igis Kenjon la
unua tia lando por koncentrita agado. Dum la jaro
1981 aperis deko da anoncetoj pri Esperanto en la gazeto Taifa, en la svahila lingvo. La pli ol 100 legantoj,
kiuj reagis, ricevis svahilan broŝuron (traduko de Por
defendo de afrikaj kulturof), lernolibreton kaj personajn leterojn. Rezulte, dekoj da kenjanoj devus esti
nun lernantaj la Internacian Lingvon. Por stimuli ilin,
aperis en 1982 unu numero de ”Kenja bulteno”, kaj
kun ĝi estis dissenditaj la lecionoj 1 ĝis 4 de svahila
koresponda kurso. Temas pri la konata konciza lernilo
Esperanto for beginners (de M.C. Butler), adaptita por
la afrikaj lernantoj fare de Nino Vessella. Lastatempe
nova grava verko estas en preparo: Vortaro svahilaEsperanta-svahila. Pri ĝi okupiĝas en Londono prof.
Jan Knappert, pinta specialisto pri afrikaj kaj aziaj
lingvoj kaj kulturoj.
La investoj por ĉio ĉi? Dek anoncetoj, multa dokumenta materialo, broŝuroj, leteroj kaj presado.
Meze de 1981 aperis bulteno en Esperanto, angla kaj
franca lingvoj, larĝe dissendita al ĉiuj disponeblaj adresoj, kun la titolo ”Esperanto en Afriko”. En ĝi estis
enketilo, kiu denove kaŭzis aktualigon de nia administrado, kaj per emfazaj demandoj pri ”la valoro de Esperanto por Afriko” kaj pri ”via motivo por lerni Esperanton” donis informojn uzeblajn por pluaj laboro
kaj motivado.
Interesa — fakte surpriza — rezulto estis, ke multaj afrikanoj respondis la ĉi-suprajn demandojn per asertoj,
kiuj perfekte kongruas kun la tezoj vartataj de TEJO
kaj UEA kontraŭ ”lingva kaj kultura superrego”. Ŝajne
tiuj tezoj ne estas fantaziaj teoriaĵoj de eŭropaj revoluciemuloj, sed afrikanoj mem spertas ilin tiel — kaj tio,
malgraŭ ĉiu anticipa konvinkiteco nia pri la ĝusteco de
tiu tezo, tamen estis surprizo. Ni povus citi multajn
tre klarajn kaj energiajn eldirojn pri ”lingva imperiismo” — rekte ĉerpitajn el leteroj de niaj afrikaj respondintoj. Dua numero de "Esperanto en Afriko” ne povis aperi pro troa laborŝarĝo, sed ekde septembro
1982, nia kunlaboranto Germain Pirlot (Belgio) redaktos kelkajn paĝojn en la belga franclingva informbulteno L’esperanto en marche. Ĝi jam de jaroj estis sendata al afrikaj franclingvaj interesitoj, fare de la fidela
prizorgantino, s-ino Andree Orsolini. Ĝi — almenaŭ la
paĝoj, kiuj koncernos Afrikon kaj tutmondajn movadajn novaĵojn — eksperimente iros al vasta adresaro en
Afriko por tri numeroj. Poste oni decidos pri eventu-

* Ĉe la privata adreso de s-ro Hans Bakker (Kastelenstraat
231, 1082 EG Amsterdam, Nederlando) funkcias kvazaŭ unu
plia "oficejo” de UEA por la rilatoj kun Afriko. Simile okazas
en Tokio, kie s-ino K. Kikusima prizorgas nome de UEA la rilatojn kun la izolitaj esperantistoj kaj malfortaj landaj asocioj
en Azio.
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ala daŭrigo de tiu informvojo. La decidon, kompreneble, influos ankaŭ la alteco de la kostoj.
La investoj por tio? Presado, poŝtmarkoj, korespondado.
La dua teritorio de koncentrita agado estis ekde 1982
kelkaj okcidentafrikaj landoj, iamaj francaj kolonioj.
Afrikanoj, kiuj anoncis en la franclingva porafrika revuo Bingo, ke ili deziras korespondi, ricevis de Germain Pirlot leteron, kiu atentigas pri Esperanto kaj
ĝiaj kontaktigaj potencialoj. Denove: dekoj da petoj
por pli da informoj, dekoj da (franclingvaj) broŝuroj
Por defendo... , dekoj da personaj leteroj, dekoj da
novaj lernantoj. Ĉi-kaze la novuloj eklernis pere de
franclingva koresponda kurso, kiun grandanime dispo
nigis s-ino Ferez, vidvino de konata franca aktivulo

Hubert Ferez. Rezulte: unua klubeto en Abiĝano (Ebura Bordo), kaj pluraj studantoj, kiuj sendas ĉiun faritan lecionon por korektado al Amsterdamo, de kie ili
ricevas la sekvan materialon.
La investoj por tio? La kostoj de la broŝuro (nun urĝe
represota), de sonkasetoj (kun prononcmodelo kaj
muziko), de astronomie altaj aeraj afrankoj aŭ de foja
perdiĝo de sendaĵoj en la poŝta ĝangalo...
Tria teritorio, jam delonge ĉeestanta en la Movado,
estas Madagaskaro. Ĉefe per la kontaktoj kun s-roj
Rakotondravao kaj Randrianekena klariĝis la rilatoj
kun tiu konfuza Esperanto-movado. Estis eldonitaj de
UEA Malagasa-Esperanta lingvogvidilo kaj Esperantamalagasa vortareto, verkitaj de la du nomitaj aktivuloj.
Pro stipendipeto de UEA ĉe Unesko, nun por la unua

LETERO EL ĈINIO:

eksterlando, cetere, estas ĉiam urĝe bezonataj kaj oni
distribuas ilin al taŭgaj petantoj.
Se vi venos al Ĉinio nepre kontaktu lokajn esperantistojn. Ankaŭ eksterlandaj studentoj ĉe ĉinaj altlernejoj nepre ne maltrafu la ŝancon, ĉar la pli longa
restado estos aparte valora. Nun, ekzemple, estas unu
studento en Nankino kaj alia en Ŝanhajo. ĈEL volonte peras kontaktojn ĝis estos elkonstruita delegita
reto tra la lando.
Aferoj kiel la manko de UEA-delegitaro donas al eksterlandano la falsan impreson, ke oni ne entuziasmas
pri individuaj kontaktoj. Fakte, ĈEL simple ankoraŭ
ne ĝislaboris tiun kampon, sed ankaŭ pri ĉi tio estas
pluraj praktikaj problemoj. Eĉ instruantoj de kursoj ofte emas honti pri sia lingvoscio, tiel ke ankoraŭ malfacile troveblas homoj pretaj servi kiel delegitoj. Krome, individuoj tre malofte posedas telefonon, kio
grave malfaciligas la kontakteblecojn. Nome, eksterlandanoj preskaŭ senescepte vojaĝas grupe, tiel ke
ne eblas frue antaŭscii konvenan tempon kaj lokon
por renkontiĝo. Tre malmultaj lokaj societoj havas
konstantajn ejojn kun telefono. Plie, la deziro de unu
aŭ du esperantistoj en eksterlanda vojaĝ-grupo foje
disiĝi de la grupo por renkonti ĉinajn esperantistojn
ofte ne estas komprenebla por la profesia gvidisto.
Oni ĝentile insistu — se necesas - sed ne faru malfacilaĵojn por la aliaj grupanoj. Se vi aranĝos esperantistan karavanon al Ĉinio, nepre insistu pri Esperantoparolanta gvidisto - ĉar tiaj ekzistas. Ankoraŭ memoru kontakti ĈEL kiel eble plej frue kun precizaj informoj kaj ne atendu, ke ĈEL povos facile trovi vin
inter centoj da hoteloj kaj vojaĝ-grupoj.
La eksterlandano ankaŭ notu, ke ĉinoj iom emas al
formaleco, kio povas malhelpi al babilado kun aliaj ol
oficialuloj, sed ĉi tio ne estas la celo sed nur kutimo
pro ĝentileco, kiun ankaŭ la ĉinoj mem provas malpliigi. Se oni havas tempon por ĝentile trarompi iun formalecon, vi povas certi pri la malfermiteco, amikeco
kaj gastamo de la ĉinaj esperantistoj.

Ĉinio
soifas je kontaktoj
JAM DE LONGE El popola Ĝnio publikigas ampleksajn novaĵojn pri la ĉina Esperanto-movado, sed eksterlandanoj tamen ankoraŭ malfacile imagas, kia fakte
estas la reala situacio de la ĉina movado kaj la eblecoj por kontaktoj.
Ĉiuj esperantistoj deziras ampleksajn kontaktojn kaj
la ĉinaj esperantistoj ne malsamas, kiel elokvente atestas mia unujara ofico en Pekino. Ĉar la ĉina movado
troviĝas en stadio kreska kaj renoviĝanta, aparte gravas
ĉiuj amikaj interrilatoj. La tre multaj — plej ofte junaj
— komencantoj bezonas interesajn kontaktojn, kiuj
povas helpi progresigi la lingvoscion. Plie, necesas multe da kunlaboro inter eksterlandaj kaj ĉinaj lokaj societoj por kontentigi la vastan bezonon. (Notu, ke la
ĉinoj tradicie emas nomi siajn societojn ”asocioj”.)
Jam bona ekzemplo de ĉi tia fruktodona interŝanĝo
estas tiu okazanta inter Chengdu kaj la franca urbo
Montpellier. Ĉina Esperanto-Ligo volonte helpas iniciati kunlaboron ankaŭ sur la loka nivelo. Ankaŭ landaj asocioj mem povus diversmaniere helpi la ĉinajn
lokajn societojn per interŝanĝo de servoj, materialoj
kaj ideoj.
Ĉiujare venas al Ĉinio Esperanto-parolantaj turistoj kaj
oficialaj vizitantoj, kiujn volonte akceptas la redakcio
de EPĈ kaj ĈEL. En la ne-tro-fora estonteco Pekina
Esperanto-Asocio espereble povos refondi veran Esperanto-klubon, kiu donos ŝancon por regulaj neformalaj
kontaktoj kun la ordinaraj membroj. Manko de ejoj
tamen estas ĝenerala problemo, sed kiel la vizitanto tuj
rimarkas, Pekino estas urbo konstruata, kio kredeble
signifas, ke la estonteco solvos tiun problemon kaj la
problemon trovi ejon por Esperanta biblioteko. La
biblioteko de ĈEL estas konsultebla, sed pro sia ejo ĝi
ankoraŭ ne povas ricevi taŭgan prizorgon. Libroj el
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Geoffrey Sutton

fojo realiĝas vojaĝo de afrikano, s-ro Randriamampionona el Madagaskaro, al Eŭropo, interalie al la ĉi-jaraj
UK kaj IJK.
A1 tiuj kongresoj venos ankaŭ aliaj afrikanoj. Ili ĉiuj
estos tie, ĉu pro la fakto, ke ili jam troviĝas en Eŭropo
pro aliaj kialoj, ĉu pro privata subvencio de unuopuloj, ĉu pro tio, ke ili mem pagis sian vojaĝon. La kostojn de la restado foje UEA iom subvencias, ĉar eĉ ili
restas altegaj por afrikaj normoj. Aliflanke, la spertoj
de tiaj kongresoj estas netakseble valoraj. Dum tiuj du
semajnoj la vizitanto lernas pri la Movado (kaj pri la
lingvo) pli multe, ol li/ŝi dum tre longa tempo sukcesus akiri per abonoj kaj korespondado. Bedaŭrinde,
UEA ĝis nun ne povis plene subvencii invitindajn afrikanojn; la vojaĝkostoj pli ol elĉerpus la Fondaĵon AzioAfriko.
La investoj por tio: Kelkcentoj da guldenoj por donacitaj kotizoj kaj restadkostoj.
Per la mono de la Fondajo, dekoj da afrikaj esperantistoj ricevas la revuon Esperanto, estas membroj de la
Asocio (helpe de la Fondaĵo Canuto), ricevas librojn
por studi kaj legi, donace.
Estas ankaŭ aliaj landoj, kie kontaktoj burĝonas kaj
povus promesi rikolton: Zambio (kie kontaktas s-roj
Chitambi Kapungvve surloke, kaj Victor Reijs en Nederlando), Zairio (pri kio respondecas s-ro K. Braet
- Francio), Angolo (kie s-ro Eugeniu Mustea dum 4
jaroj instruis, kaj nun sukcesis, ke la klubo en kiu li
mem lernis — en Norrkoping, Svedio — adoptu tiujn
lernantojn), Maŭricio (kie s-ro Serge Reverdin entuzi-

Mortis
Marinko
Ĝivoje
LA 31an DE MAJO 1982, en Zagrebo (Jugoslavio)
forpasis Marinko Ĝivoje. Sen risko de troigo, oni facile
povas aserti, ke Ĝivoje estis la plej aktiva jugoslavia esperantisto dum la lastaj tridek jaroj. Estas preskaŭ nekredeble, kiel multe da taskoj tiu mirinda bonkorulo
kapablis preni sur sin — kaj plenumi. A1 Ĝivoje iras la
danko, ke la jugoslavia E-movado nun havas: vortarojn, bibliografion, historion, biografiaron kaj riĉegajn
arkivon kaj bibliotekon, nun testamentitajn al la Universitata Biblioteko de Zagrebo. Iuj el la verkoj de
Ĝivoje eble ne estas finpoluritaj, sed oni eĉ ne rajtas
atendi tion de homo, kiu havis laborkapaciton de bone
funkcianta landa asocio. Kiu ajn provos estonte ion

Mankas manuskriptoj
SCIENCA ELDONA CENTRO de UEA en Budapeŝto
ĉi-jare planas eldoni 4 verkojn pri sciencaj kaj sciencpopularigaj temoj. Tiuj verkoj fakte estas la rezulto de
pluijara laboro, t.e. la aŭtoroj komencis verki ilin jam
antaŭ la fondiĝo de SEC. Gravan problemon por SEC
prezentas la manko de manuskriptoj, taŭgaj por eldono dum la venontaj jaroj. Pro tio SEC serĉas tiajn
manuskriptojn, ĉu originalajn ĉu tradukitajn (aŭ eĉ
tradukotajn). Viajn ĉi-rilatajn proponojn bonvolu sendi al SEC (Pf. 193, H-1368 Budapest, Hungario), listigante ĉiujn gravajn indikojn pri la verko (titolo, aŭtoro, mallonga priskribo de la enhavo, amplekso, originala lingvo de la verko, ĝia nuna stato, eventuala
merkato ktp).

asmigis tutan aron da junaj homoj kaj kreis E-klubon),
Maroko (kie izolitaj junaj esperantistoj atendas la momenton por kolektiĝi en komuna agado). .. Juna burundiano tradukas la lernolibron de Butler en sian
lingvon. Unuopuloj aperas ankaŭ en Nigerio, Kamerunio, Senegalio, Rŭando, Bocŭano, Tunizio, Ĝibutio,
Alĝerio ktp.
La investoj? Amaso da tempo por korespondado kaj
alia agado; multa entuziasmo kaj multa simpatio al la
celo. Kaj cetere: mono el la Fondaĵo Azio-Afriko. Ne
temas pri milionoj, nur pri miloj da guldenoj. Bonvolu
zorgi, ke tiuj daŭre restu disponeblaj.
H. Bakker

fari pri la Movado en Jugoslavio, tiu spertos, ke la laboro jam estas duone farita de Marinko Givoje.
ĉivoje naskiĝis en la kroata insulo Korĉula, la 14an de
julio 1919. Li estis arkeologo laŭ eduko, kaj ĵurnalisto
laŭ okupo. Li lernis Esperanton en 1936, kaj aktiviĝis
en la Movado en 1945. Li ŝajne neniam estis prezidanto de iu movada instanco, sed ofte sekretario (Slovenia E-Ligo, Kroatia E-Ligo), redaktoro (La suda stelo,
Jugoslavia esperantisto, Eoĉo) aŭ alispeca ĉeflaboranto. Dum dudeko da jaroj Givoje gvidis la gazetaran
fakon de la Universalaj Kongresoj kaj alimaniere kunlaboris en UEA, SAT, ISAE, IFEF ktp. A1 lia verkaro
apartenas interalie jenaj libroj: Bibliografio de internacia lingvo en Jugoslavio (1955), E-serbokroata vortaro
(kun S. Zivanoviĉ, 1959), Historio de la E-movado en
Jugoslavio (1965), Kroatserba-Esperanta vortaro
(1966), Esperantonimoj (1973), Konsultlibro pri Ebibliotekoj kaj muzeoj (1980), Panoramo de Esperanta literaturo (1979) ktp. ktp. Ĝivoje verkis multe ankaŭ en la kroatserba lingvo kaj vaste kunlaboris kun la
plej elstaraj jugoslaviaj sciencaj institucioj. Estos nun
malfacile — sen Ĝivoje — fari kompletan bibliografion
pri lia propra verkaro Esperanta kaj nacilingva. Kiel
eta omaĝo al la memoro de tiu admirinda homo, la
ejo de la Gazetara Servo en Antverpeno portos la nomon de Marinko Ĝivoje.
sm
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LA LINGVO:

Normlingvo
aŭ dialekto
- kian Esperanton
instrui?
KVANKAM Esperafito ne havas regule aperantan lingvan paĝon, kaj dediĉas relative malmulton da spaco al
lingvaj demandoj, de tempo al tempo estas necese atentigi legantojn pri fenomenoj kaj tendencoj en la lingvouzo, kiuj povas krei konfuzon, precipe inter lernantoj
de la Internacia Lingvo. Ekzemplo de tio estas la aktuala diskutado pri la manko en Esperanto de neŭtrala
triapersona pronomo, kiu signifu nek li nek ŝi sed li aŭ
ŝi, sen specifi la sekson. Ekzistas tri stadioj de pritraktado de tiu ĉi temo.
En la unua stadio oni nur pridiskutas (1) la bezonon
doni kroman signifon al ekzistanta pronomo en la Esperanta leksiko, (2) la kreon de nova esprimo per la
uzo de morfemoj jam en la lingvo, aŭ (3) la enkondukon de nova vorto (neologismo), kiu funkcios kiel
neŭtrala pronomo de la tria persono singulara (z/z jam
plenumas tiun lingvan taskon en la pluralo). Tiel agas
verkinto de artikoloj en Transoceana, revuo eldonita
en Aŭstralio de Pacifika Asocio por Instruado de
Esperanto. Li deziras enkonduki la pronomon hi, kiu
estas derivita, analoge al ”/z” kaj ”ŝz”, de la substantivo homo. Jen ekzemplo de la uzo de la nova pronomo: ”La bona instruisto ankaŭ penas bone analizi la
tutan materialon instruatan.. .hi uzos la principon de
ideasocio. . .” La neŭtrala pronomo hi rilatas al la
substantivo instruisto kaj indikas, ke temas pri instruisto aŭ instruistino, pri li aŭ ŝi. Samnumere en Transoceana leganto prikomentas tiun proponon, nomante
hi "superflua neologismo”, ĉar jam ekzistasgz. La
iniciatinto de hi rebatas, ke ĝi estas pli ĝuste neŭtra
ol neŭtrala kaj ne konvenas por personoj krom infano
kaj bebo. La redakcio petas la opinion de aliaj legantoj de la periodaĵo, do la demando estas ankoraŭ diskutebla.
La saman sintenon havas la redaktorino de Sekso kaj
egaleco, kiu publikigas opiniojn de legantoj pri la plej
bona solvo. Unu kontribuanto proponis ri, alia demandis, kial ĝuste ri kaj ne bi, di, ĝi, pi aŭ ti? Ankoraŭ unu viro jam komencis uzi zi, kaj la plej simpla
solvo el ĉiuj venis de viro, kiu serioze proponis la vokalon i sen konsonanto! Virina partoprenanto en la
diskuto uzisŝz/Zz en sia artikolo, sed tio ne kontentigis viran leganton, kiu preferas li-ŝi. Variaĵo kreita de
alia reformemulo, ankaŭ masklo, estas liaŭŝi. Tre saĝa
virino rimarkigis, ke pro la neeblo decidi inter ŝi/li kaj
li/ŝi, tiu propono neniam efektiviĝos. Kiel evidentiĝas,
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Sekso kaj egaleco evitas dogmeman starpunkton kaj,
funkciante kiel publika forumo, permesas al ĉiuj prezenti siajn proprajn vidpunktojn, sugestojn kaj kritikojn. Jam pluraj eminentaj movadanoj profitis la
okazon sciigi sian opinion. Povas esti, ke post periodo
da intensa kaj fajreca argumentado, restos nur maldensa fumo, kiu formalaperos kun la vento, akompanate de la proponitaj pronomoj.
La dua stadio de pritraktado de la pronoma demando
estas ilustrita per la sinteno de virino el Irano, kiu en
artikolo en Sekso kaj egaleco, insistas pri la uzo de la
pronomo ri. Ŝi skribas: ”.. .mi komencis uzi ĝin en
miaj kursoj kaj rekomendis ĝin al ĉiuj Esperantoinstruistoj. . .” Jen la estiĝo de danĝera tendenco - la
instruado de neortodoksa vortformo, kiu ankoraŭ ne
eniris en la ĝeneralan lingvouzon kaj, cetere, havas
plurajn rivalajn formojn kun la sama signifo. Ĉar ne
temas pri ordinara neologismo sed pri parto de la
Fundamenta pronomsistemo de Esperanto, ĝi nepre
estu pridiskutita fare de kompetentaj esperantologoj,
antaŭ ol oni instruas ĝin. Kiel estas atendeble, unu el
la klarvidaj legantinoj de Sekso kaj egaleco tuj reagis,
emfazante, ke la irananino ”agas kontraŭ la Fundamento de Esperanto”, ĉar, instruante la uzon de ri al
siaj kursanoj, ŝi riskas meti ilin en situacion, kie ili
ne povas esti komprenataj fare de esperantistoj parolantaj la Fundamentan Zamenhofan Esperanton.
En la tria stadio Esperanto alfrontas eĉ pli grandan
minacon, la disdialektiĝon! Oni ja povas proponi novajn vortojn kaj gramatikaĵojn sen atenci la lingvon,
ĉar kiu ne volas akcepti tiajn novajn elementojn, tutsimple ignoras la sugestojn, kaj la neologismoj ne sukcesos enradikiĝi en la lingvo. Eĉ se en iu lingvokurso
tro fervora kursgvidanto provas enkonduki neortodoksan lingvouzon, aliaj instruantoj povas rekonduki
la erarvagintajn lernantojn al la ĝusta vojo. Male, se
nova lingvoelemento aperas en lernolibro, en presita
formo, tio ja endanĝerigas nian lingvon ĝis la punkto,
ke oni povas paroli pri la evoluo de naciisma formo
de Esperanto, t.e. dialekto karakteriza de lando aŭ
lingvoregiono, en kiu la koncerna lernolibro estas
uzata. En 1982 estis publikigita En novan mondon;
rektmetoda kurso por geknaboj. La aŭtorino enkondukas ne nur ŝili sed ankaŭ la ankoraŭ nekonatan prefikson go-, kiu, metite antaŭ substantivo, indikas, ke
ĝi estas masklo aŭ femalo. Goamiko, do, estas amiko
vira aŭ virina. Nu, imagu, kio okazus, se iu lernanto
kantus jenajn versliniojn al alia, kiu lernis nur la ortodoksan Esperanton:
”Ĉion bonan al vi, ĉion bonan al vi!
Goamikon fidelan ini deziras al vi!”
Tuj venus la demando: ”En kiu dialekto de Esperanto
vi parolaĉas?”
Konklude, mi deziras insisti, ke en kursoj kaj lerniloj
estu uzata nur la Fundamenta internacia Zamenhofa
Esperanto. Se oni volas eksperimenti pri la lingvo, oni
faru tion aliloke kaj ne okaze de la instruado de Esperanto al novaj lernantoj.

Bemard Golden

PARLAMENTA AGADO:

Brazilaj deputitoj
por Esperanto
TRI LASTATEMPAJ PAŜOJ en la Ĉambro de Deputitoj de Brazilo (la federacia parlamento) ankoraŭfoje
pruvas, kiom pozitiva estas la ĝenerala sinteno al Esperanto inter brazilaj aŭtoritatoj. Aperante malpli ol
unu jaron, post kiam la 66a Universala Kongreso gastis por sia Solena Inaŭguro en tiu sama Ĉambro de
Deputitoj, tiuj novaĵoj permesas al ni kredi, ke la Kongreso postlasis daŭran impreson tie.
Jam en la 24a de septembro 1981, nur kelkajn semajnojn post la UK, okazis vico da solenaj paroladoj en la
parlamento omaĝe al Zamenhof. La ĉefaj parolantoj,
kiuj donis al siaj kolegoj larĝan historian kaj aktualan
superrigardon pri la Internacia Lingvo (aludante plurfoje ankaŭ al la Universala Kongreso en Brazilio), estis:
Vasco Neto (Social-Demokratia Partio), Antonio Morais (Popola Partio) kaj la dua vicprezidanto de la

ĝian paragrafon 21, kiu koncernas la antaŭekzamenon
por estontaj studentoj en la brazilaj universitatoj kaj
aliaj superaj edukejoj. Se la propono estos akceptita,
aldoniĝos jena paragrafo:
En tiuj ekzamenoj, en kiuj estas akceptita la principo
de elekto inter unu aŭ pluraj lingvoj, Esperanto devas
esti proponita al la kandidatoj kiel alternativo.
Temas do pri ebleco por la kandidatoj elekti Esperanton por la antaŭekzameno, kaj tiu ebleco estus deviga
por ĉiuj superaj klerigaj institucioj de Brazilo, kiuj
entute permesas elekti lingvo(j)n por tiu ekzameno.
La propono troviĝas nun antaŭ unu el la konstantaj
komisionoj de la parlamento.
Laste, en la fino de majo 1982 Freitas Nobre sendis
telegramon al ĉiuj brazilaj Esperanto-organizaĵoj, por
anonci la fondon de aparta Esperanto-sekcio en la
biblioteko de la Ĉambro de Deputitoj. En junio la Ĉefdelegito de UEA en Brazilo, Giuseppe Grattapaglia,
kune kun la Ĝenerala Direktoro de UEA, kiu tiutempe
troviĝis en la lando, vizitis d-ron Aristeu Gongalves
Melo de la Centro de Dokumentado kaj Informado,
kiu estas ŝarĝita pri la Esperanto-sekcio. D-ro Melo
La 66a UK forte impresis la
brazilajn aŭtoritatojn: Kongresanoj forlasas la parlamentejon post la inaŭgura solenajo de la pasintjara Kongreso en Brazilio.

Ĉambro, Freitas Nobre, kiu persone ĉeestis la Inaŭguron de la UK pasintjare. Krome, la plena teksto de
iliaj paroladoj kaj de la - pozitivaj - intervenoj de
aliaj deputitoj aperis nun (portugallingve) kiel aparta
20-paĝa broŝuro, eldonita de la Centro de Dokumentado kaj Informado de la Ĉambro de Deputitoj sub la
titolo Omaĝo al la memoro de Lazaro Ludoviko
Zamenhof, kreinto de Esperanto.
En aprilo ĉi-jare sekvis la dua grava paŝo. S-ro Freitas
Nobre prezentis al la parlamento novan leĝproponon
(n-ro 6043 de la 2a de aprilo 1982). La propono celas
modifi la leĝon n-ro 5540, kiu fiksas diversajn normojn por la supera instruado en Brazilo, kaj specife

klarigis, ke ĉiuj Esperanto-libroj eniros la ĝeneralan katalogon de la parlamenta biblioteko, kvankam flzike
ili estos lokitaj aparte. D-ro Paulo Vieira (rektoro de
la Internacia Kongresa Universitato en 1981) konsilas
pri la akirado de la libroj. La biblioteko jam ricevis
librojn donace de brazilaj Esperanto-organizaĵoj kaj
tre bonvenigas donacojn precipe el eksterlando. Taŭgajn librojn (ne broŝuretojn aŭ aliajn esperantaĵojn)
oni adresu al:
D-ro Aristeu Gon^alves Melo
Centro de Documentagao e Informagao
Biblioteca da Camara dos Deputados
BR-70000 Brasilia (DF), Brazilo
4
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POR GEPATROJ:

Ne temas pri ŝarĝo;
male
DU- AŬ PLUR-LINGVA EDUKADO de infanoj en la
familio kun aparta konsidero al Esperanto (denaska
esperantismo) estis antaŭ kelka tempo la temo en kunveno de la Esperanto-Klubo en Dortmund (FR Germanio). La subskribintoj, diverslingvaj gepatroj (hungara,
germana), estis invititaj prelegi pri la motivoj, kiuj
instigas gepatrojn sam- kaj divers-lingvajn eduki siajn
gefilojn en du aŭ eĉ pluraj lingvoj. Ni akcentis la respondecon de gepatroj doni lingvajn rimedojn al la gefiloj, por ke pere de tio la infanoj akiru internacie
vastan horizonton. La edukado implicas ne nur lingvoinstruadon, sed ankaŭ edukadon pri internaciismo
(t.e. ekkonon de aliaj popoloj, iliaj geografio, historio,
vivmaniero, ekonomio, politiko, kulturo k.s.), estimon al la egaleco de la popoloj kaj al la homaj rajtoj,

Esperante, la patro nur en Esperanto. Mariann ekparolis unue la hungaran. Sed tuj iom poste ankaŭ Esperanton. Ŝi sufiĉe ofte havis E-lingvan infansocieton,
precipe de la familioj Frank kaj Csiszar, lastatempe
ankaŭ de Kehlet. Ŝi partoprenis en du Renkontiĝoj de
Esperantaj Familioj (REF): 1980 en Szombathely
(Hungario) kaj 1981 en Zilina (Ĉehoslovakio), kie ŝi
parolis kaj ludis kun pluraj diversnaciaj infanoj. Ekde
oktobro 1981 ŝi lernas la patran lingvon en la natura
lingva medio: en Germanio. Post ĉiutage seshora
partopreno en infanĝardeno, ŝi konversacias kun sia
patro, nun jam preskaŭ ekskluzive en la germana.
Kun la patrino ŝi preferas la hungaran lingvon. Kiel
gepatroj, ni estas konvinkitaj pri tio, ke la scio de Esperanto plifaciligas nun al la filino la lernadon de la
germana.
Ni aparte traktis la lingvajn interferojn inter la tri lingvoj, kiuj aperas en la lingvouzado de la filino, kaj tiujn
diferencojn inter la hungara, Esperanto kaj la germana,
kiuj ne kaŭzis problemon al ŝi. Ni konstatis, ke mikso
de la lingvoj neniam okazis; vortpruntoj de post la
aĝo de 3,5 jaroj ne plu; morfologiaj kaj strukturaj in-

Infanoj lemas ĉion rapide,
kaj Esperanto ne estas
escepto tiurilate: Frederic
Le Magadure meze de la
infanaro, kiu pasigis
semajnon en Grezijono
en aprilo ĉi-jare.

rifuzon de ĉiuspeca diskriminacio, internacian interkompreniĝon, kunlaboron, pacon, solidarecon, amikecon. Denaskaj esperantistoj estas dekomence edukataj
laŭ la supra vivkoncepto.
En la prelego ni kontraŭargumentis la oftajn timojn,
antaŭjuĝojn, obstaklojn rilate la du- aŭ plur-lingvan
edukadon de infanoj. Neniu scienca esploro pruvas, ke
la plurlingveco mense aŭ psike domaĝus al infanoj.
Kontraŭe, laŭ la konfesoj de pluraj aliaj gepatroj kaj
laŭ la propraj spertoj, ni konstatas, ke ”infanoj absorbas kiom ajn”.
E1 inter la metodoj de tia edukado ni substrekis la
gravecon de ĉiutaga, regula, serioza, natura uzo de Esperanto (E-lingva ludado, kantado k.s.) kaj la bezonon
de firmaj rilatoj kun similaj eksterlandaj familioj (regulaj organizitaj renkontiĝoj) kaj — krome — la nepre
denaskan komencon de la dulingva edukado.
Ni detale raportis pri la lingva edukado de nia filino,
Mariann Ildiko, kvinjara, kiu ekde sia naskiĝo estis
edukita en Hungario en la hungara kaj Esperanto. Komence la patrino parolis al/kun ŝi kaj hungare kaj
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terferoj ankoraŭ aperas, sed malpli ol komence; eraro
en la lingvoelekto (kun kiu en kiu lingvo paroli) neniam okazis, kaj la lingva instinkteco estas plena.
Kiel konkludon ni povas konstati: se la familia vivo
kaj la pli vasta medio estas harmonia, se la lingva edukado kaj lingvouzado estas regula, sistema, la infanoj
tute ne difektiĝas, nek psike nek mense, eĉ male — ili
pli klare esprimas sin ankaŭ en la unua gepatra lingvo,
pli konscie ili parolas. Krome, ilia individuo fariĝas pli
riĉa, pli larĝhorizonta. Dank’ al personaj internaciaj
kontaktoj, la diferencoj inter lingvoj, homoj, kutimoj,
moroj ktp. estas al ili tute naturaj.
Pro tio ni rekomendas al ĉiuj junaj esperantistaj gepatroj (ankaŭ al la estontaj) kaj al geavoj: nepre heredigu
Esperanton (kaj laŭeble/laŭbezone ankaŭ alian lingvon) al viaj gefiloj, genepoj. Ne senhavigu ilin de la
ŝanco, kiun nur malmultaj povas ĝui. Se temas entute
pri ŝarĝo, tio rilatas la edukantojn, ne la infanojn. Sed
ne ŝparu tiun plusan energion, ĉar viaj gefiloj bone
profitos el ĝi.
Zs. Barcsay / H. Behrmann

Aesti” aŭ ne esti!
Apliko de Esperanto en scienco kaj tefiniko/Apliko de
komputiloj. Red. Aleŝ Bednarik. Zilina: Scienc-tefinika
sekcio de AESSR, 1981. 155+79p. Ilustrita. 29cm. Du
volumoj. Prezo: (ambaŭ volumoj) 29,40 gld.
Kun monotona reguleco aperas la kajeroj de la konferencoj pri Apliko de Esperanto en Scienco kaj Tefiniko (AEST). Ne miskomprenu min, tio estas ĝuste la
monotoneco kiun mi ŝatas. Ĉi-foje la konferenca raporto ampleksas 28 ĝeneralajn temojn kaj 20 komputajn, la lastaj en aparta volumo. La ĝeneraltemaj klasiĝas iom krude en 5 kategoriojn: terminologio/lingva komunikado, transporto, biologio/medioprotektado, maŝinkonstruado, matematiko/natursciencoj. Kaj aldone po unu pri invento-tekniko kaj sportoscienco. Do tre larĝa gamo, kvankam tute malproksime de ekvilibra kversekco tra la scienco. La ekstera aspekto estas tre modesta, sed tion kompensas la enhavo kiu estas vigle varia. Ankaŭ la lingva nivelo forte
fluktuas, inter la erudita stilo de inĝ. H.J. Plehn, kaj
stumblaj frazoj kiuj knokaŭtas la leganton. Ne mankas
kompreneble la ŝiboletistoj, kiuj sigligas ĉiun gravan
nocion (GN) tuj post ĝia enkonduko.
Sciencteknikaj tekstoj disbranĉiĝas en kleriga literaturo, en lernolibroj, en fakulaj ĝeneralaj artikoloj kaj
sciencaj referatoj. Se ekzistu Esperanta merkato por
ili, necese ili estu de la unuaj du specoj. Kaj krom la
specimena ĉapitro el bona maŝinfaka lernolibro, sendube la AEST-raporto taŭge rangas inter la klerigaĵoj.
Por efike konfonni al tiu celo la specialistaj fakterminoj fariĝu klaraj per la kunteksto, aŭ ili troviĝu en
glosaro. Malbonan ekzemplon prezentas p.69: telefoncentralo de la sistemo ARF-102 sen etapo GV en
varianto m=8B! Plue la tekstoj entenu minimumon da
formuloj. Tiurilate maltrafa estas ”Pri la kosmologio”
(p.48), kiu apud maksim-umo da preser-aroj kajj in
terabundaj formuloj donass malgustan klarigon pri ruĝendevio (tiel!).
La supraj rimarkoj ne validas por la komputila AESTvolumo. Fakte, mi esperas, ke mi ĝin venontfoje tute
ne plu komprenos. Nome, pro tio ke ĝi evoluos al
komputista fakorgano. Kun (laŭ Koncize) 850 Esperantistoj-komputistoj tiu eblo ja devus ekzisti.
Supozeble mi ankaŭ ne ĝuste komprenis ke d-ro inĝ.
P. Broczkĉ volas per komputilo klasifi la lernejanojn
laŭ talento, kiel per ovogradigilo, menciante la principon de postulo-oferto.
Zhang Qicheng en El popola Qnio (1982, majo, p.5)
promesas milionojn da Esperanto-lernantoj, se ni produktos dekonon de la anglalingva sciencteknika literaturo. En tiu lingvo aperas proks. 1 miliono da tiaj artikoloj jare, kontraŭ cento da niaj. Do ni devas milobligi. Ek al la laboro! Sed kontentigan kvanton da

sciencteknikaj eldonaĵoj ni ankoraŭ ne povas atingi,
kiel prof. Bruce A. Sherwood konvinke klarigis (Esperanto 1981, p.6) ĉar la proporcio de sciencistoj estas
same malgranda inter la esperantistoj kiel en la cetera
mondo. Ni povas fari tiun proporcion pfi favora per
malpermeso por ne-sciencistoj afiĝi al Esperanto...
La Tria Mondo ne bezonas plore peti pli da sciencteknikaj eldonaĵoj. Sufiĉas ke ĝi fulm-aĉete elĉerpu la stokon de la nunaj kajeroj. La eldonistoj reagos, tutcerte.
Intertempe la konferencoj de AEST okazu kun monotona reguleco. Aesti aŭ ne esti, tiel simple staras la
demando.
Rob Vetter (Nederlando)

Plia verko de Goldoni
La gastejestrino (1752), de Carlo Goldoni (1707-1793).
E1 la itala trad. Carlo Minnaja (1941 -). Pisa: Edistudio,
1981. 154p. 21cm. ISBN 88 7036 014 8. Prezo: 18,00
guldenoj.
La gastejestrino, unu el la plej famaj komedioj de la
komika aŭtoro itala Carlo Goldoni. .. Ĉu mi tamen
konfesu, ke ĝi ne entuziasmigis min?
Unue, al mi ŝajnas la personoj sennuancaj, iom tro
unupecaj, iom tro stereotipaj: ruinigita aristokrato,
memvanta sed mon-avida; freŝe bakita aristokrato, riĉa, kaj mokanta la unuan; riĉa burĝo, nerompebla
mizogino, kiu tamen facile falas en la retojn de: ĉarma
sed ruzplena gastejestrino, kiu sukcesas ĉiujn envolvi,
sed fine ligas sin al sia servisto, kiu plej bone helpos
ŝin teni ŝian gastejon.
Due, la disvolviĝo de la scenaro estas jam de la komenco divenebla: ĝi estas iom ”simpla”. Mi ja scias, ke
mi ĉagrenos niajn italajn amikojn asertante, ke la aŭtoro tial ŝajnas al mi ia sub-Mofier-ulo. Povas esti,
ke la arto de la aktoroj igas la komedion eltenebla kaj
eble plaĉa, se ludata laŭ la itala temperamento. Tion
ĉi cetere la tradukinto mem aludas en sia interesa prezento de la komedio.
Ĉu mi aliflanke iom tiklu kaj incitu mian amikon Carlo, tial ke li foje-foje eble tro sklave paŭsis la italan
lingvon; ankaŭ pro lia ne malofta ne ĝusta lokado de
la negacio? Li pardonu min; sed ĉiuj scias, ke mi estas
pedanto: Amicus Plato, sed magis amica veritas
*
Necesas diri, ke malgraŭ tiuj piketoj La gastejestrino
estas bona kontribuaĵo al la trezoro de la itala literaturo en nia lingvo (i.a. alia traduko el Goldoni Kurioza okazaĵo fare de Rinaldo Orengo).
Roger Bemard (Francio)

* Latina proverbo, kies Esperanta ekvivalento tekstas:
”Amiko estas kara, sed vero pli kara.”
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Granda aventura
romano de Sienkievvicz
Tra dezerto kaj praarbaro (1911), Henryk Sienkiewicz
(1846-1916). E1 la pola trad. M. Sygnarski (18891979). Varsovio: Eldonejo Interpress, 1978. 315p.
21 cm. Kun kolora mapo. Prezo: 24,00 gld.
Stas Tarkowski kaj Nelly Rawlinson, kies gepatroj laboras en Afriko, estas kaptitaj de ribeluloj de Mahdi.
Ili iĝas ostaĝoj, per kiuj la ribeluloj esperas liberigi parencojn de unu el la ĉefoj de la insurekcio. La infanoj
eskapas kaj ektroviĝas en la mezo de la afrika kontinento, devigitaj dependi de siaj propraj kapabloj venki la malfacilaĵojn. Ilia sola akompananto estas juna
nigrulo Kali, kiu rememorigas nin pri Vendredo en
Robinsono Kruso de Defoe. La eta, fragila Nelly iĝas
la objekto de konstanta defendado kaj protektado
fare de Stas, kiu estonte edzinigos ŝin.

Stas estas eksterordinare inteligenta kaj kapabla pri
lingvoj ”kiel kutime poloj”; liaj kuraĝo kaj braveco estas ennaskitaj ĉe poloj, konforme al siaspeca nacia
megalomanio. Senlima oferemo de Stas kaj senhelpeco
de Nelly, lia kavalireco, protektemo kaj ĝentileco okupas ĉefan lokon en la romano. Stas estas bona naĝanto,
lerta pafisto kaj sperta ĉevalrajdanto, — kapabloj, kiujn
la aŭtoro tiel ofte rekomendadis al la juna generacio.
Li zorgas pri Nelly kun kompleta sindonemo. Por ŝi li
suferas humiligojn kaj malsaton. Por ŝi li almozpetas
kaj eĉ ŝtelas. Por ŝi li ŝparas lastajn akverojn, kiam morto pro soifo minacas.
Kvankam Stas ĉiam firmtenas la distancon de blankulo en siaj rilatoj kun nigruloj, tamen li traktas ilin
kun komplezo. Kali, la fidela akompananto de la infanoj, ne superas la rolon de Vendredo. Dume la arabojn
Stas malamas elkore. Kiam ili senmovigas kaj batas
lin, ”li sentis sin ne nur venkita, sed humiligita en sia
fiero de blankulo”. Entute lia sinteno estas sintezo de
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karakterizoj de mezepoka kavaliro kaj de deknaŭajarcenta koloniiganto.
La romano estas granda aventuro, plena de ekscitaj
epizodoj, por la leganto. La verkisto gvidas nin tra la
teritorioj bone al li konataj, parolas pri ili libere kaj
kun granda amo de sperta vojaĝanto, kaj kun sento de
la belo inda je inspirita poeto. La traduko de Sygnarski glate komunikas la simplecon kaj klarecon de
la pola originalo.
Julius Balbin (Usono)

Geodezio seslingve
Hatnyelvu geodeziai szakszotar (Geodezia fakterminaro en ses lingvoj). Red. D. Csatkai. Budapest: Budapeŝta Geodezia kaj Kartografia Entrepreno, 1976
(vol.l) kaj 1978 (vol.2). 322+388p. 25cm. Lingvoj:
angla, Esperanto (de Ottd Haszpra), franca, germana,
hungara, rusa.
Lastatempe la hungara Esperanto-movado aparte elstaras pro siaj klopodoj apliki la Internacian Lingvon
sur la kampo de la sciencoj. A1 la unuarangaj atingaĵoj ĉi-rilate apartenas ĉi tiu seslingva vortaro pri geodeziaj terminoj en tre larĝa senco. Laŭ nia kompreno,
temas pri plurvoluma verko, de kiu ĝis nun aperis du
ampleksaj libroj. La traduko de la diversaj terminoj
ŝajnas esti perfekta kaj malfacile riproĉebla, ne nur
kiam temas pri geodezio mem sed ankaŭ pri la rilataj
sciencoj.
La du volumoj estas produktitaj laŭ tajpita manuskripto, kaj tial ilia aspekto ne estas elstara, kvankam
eraroj preskaŭ ne troveblas. Bedaŭrinde, la antaŭparolo kaj la difinoj de la diversaj terminoj estas nur
hungarlingvaj. Tial la utileco de la vortaro por esperantistoj estas sufiĉe reduktita. Por fakuloj, tamen,
tre rekomendinda verko.
J.M. Mabesoone (Brazilo)
NOTO:La Libroservo de UEA plurfoje provis akiri
stokon de ĉi tiu verko sed sen sukceso. Sajnas, ke la
libro aperis en tre limigita eldonkvanto. Fakuloj eventuale tamen skribu al d-ro 0. Haszpra (Pf. 193, H-1368
Budapest) pri la eblecoj akiri la verkon.

Du klubaj historioj
Londono vokas; Historio de la Londona EsperantoKlubo 1903-1978, de Harry Holmes. Londona EKlubo, s.j. (1981). 131p. Ilus. 21cm. Prezo: 15,00
guldenoj.
La Esperanto-movado en Uppsala, de Karl Sdderberg
(1903-). Uppsala: Esperanto-Societo, 1981. 56p.
21 cm. Mimeo. Prezo: 12,60 gld.
”En 1903 oni mokis. En 1978 eĉ cinikaj gazetoj kaj
televido kaj radio plejparte respekte parolas pri Esperanto...” Tion skribas Harry Holmes por resumi kion
atingis la Londona Esperanto-Klubo dum sia 75-jara

vivo. Li donas tre detalan superrigardon pri la aktivado de la Klubo, represante interalie la ĉiujarajn (ekde
1930) oficialajn jarraportojn. Simpatie impresas, ke
Holmes, kiu mem prezidis la Klubon de 1933 ĝis
1952, en sia priskribo ne prisilentas ankaŭ la okazajn
konfliktojn. Laŭ la fotoj de la ĉefaj klubaj aktivuloj,

Pesi
Elefanton
kiuj akompanas la tekston, ni konstatas, ke al la renomo, kiun ĝuas la Klubo, kontribuis ankaŭ pluraj nebritoj. Kaj ni legas kun interesiĝo alian konstaton faritan de Holmes okaze de la jubileo: ”La Kluba koncepto pri neŭtraleco ŝanĝiĝis dum la jaroj, de la severaj
tabuoj de la viktoria epoko al la nuna konsento permesi liberan diskuton kondiĉe ke oni senmalice parolu
kaj estu preta kviete kaj ĝentile aŭskulti al la kontraŭa opinio.”
Se la sveda urbo Uppsala estas tutmonde malpli fama
ol la brita metropolo, por esperantistoj ĝi tamen
havas specialan signifon. Tie, en 1891, estis fondita la
dua Esperanto-klubo en la mondo (post Nŭrnberg),
kaj inter 1895 kaj 1899 Uppsala estis fakte la ĉefurbo
de ”Esperantujo”, ĉar tiam la klubanoj Valdemar
Langlet kaj Paul Nylen prizorgis la eldonadon de la
revuo Lingvo Internacia. En 1909, tamen, la klubo
transiris al Ido, kaj, mirinde, nur en 1928 estis fondita
nova Esperanto-Societo de Uppsala, kiu de tiam funkcias sen interrompo. A1 Karl Sbderberg ni dankas interesan historion de tiu ĉi iom malkontinua, sed glortradicia loka movado.
Ulrich Lins (Japanio)

Tri perfektaj infanlibroj
Neĝa infano, de Liu Si. E1 la ĉina. Beijing: E1 Popola
Ĉinio, 1981. 40p. Kolorilus. de la aŭtoro. 21cm. 88Es-179P. Prezo: 3,00 guldenoj.
Pesi elefanton. E1 la ĉina. Beijing: E1 Popola Ĉinio,
1981. 91p. Kolorilus. 21cm. 88-Es-181P. Prezo: 7,50
guldenoj.

Simioj provas elakvigi la lunon, de Xia Xia. E1 la ĉina
tr. Liu Ling. Beijing: Ĉina Esperanto-Ligo, 1981 (3a
eld.). 16p. Kolorilus. de Wan Laiming. 26cm. 88-Es61P. Prezo: 2,40 gld.
Ambaŭ miaj filinetoj estis agrable surprizitaj, kiam mi
klarigis, kio estas recenzo: ”Ho, ni do diru, ĉu: kiu
estas la plej bela el ĉi tiuj tri libroj? ” — Sed decidi tion
montriĝis pli komplike, ol antaŭvidite. Tuj ja logis la
simioj — belaj desegnaĵoj, certe — sed: Neĝa infano
kun sia ĉiupaĝe ŝanĝiĝanta kolorfono ege impresis ilian
imagpovon. ”Kiel eblas, tiel bele farbi? ”
Pri la titolrakonto de Pesi elefanton ni iomete interkverelis: laŭ mi — kun mia plenkreskula (mis)gusto —
tio estas la plej bele desegnita rakonto de ĉiuj ĉi; sed
Freya kaj Etelka verdiktis: ”Tro malmulte da koloro!”
Por ili multe pli allogas la impresionismaj bildoj de la
dua rakonto de Pesi elefanton (”Lerni kaligrafion”),
kvankam ties enhavon ili absolute ne povis kompreni.
Kian sencon ja havas, eĉ dumvojaĝe skribadi perfmgre
en la aero kun la nura intenco, fariĝi lerta pri belskribado? Skribi bele aŭ nebele: kiom gravas? Por ili
nur gravas, ĉu legeblas aŭ ne. .. sed ili ja estas eŭropaninoj!
Konklude, ni povas certigi, ke por infanoj ĉi tiuj tri
verketoj nepre estas tre allogaj. La rakontoj estas relative simplaj, kaj la bildoj kaj koloroj — nu, neplibonigeblaj! Kaj por plenkreskuloj estas kroma ĝuo iom
kompari la stilon de la diversaj artistoj. Certe ankaŭ
atentokaptaj ĉe ekspozicioj!
Gerrit Berveling (Nederlando)

Japana
Rumpelstilzchen
Tiel okazis... kaj aliaj rakontoj; el "Japanaj malnovaj
rakontoj”, de Tubota Zyozi. Tradukis la membroj de
”Ovoj en Kovejo”. Kumamoto: Kumamoto Esp-Grupo.
1980. 99p. Ilus. 21 cm. Prezo: 8,10 gld.
Temas pri anekdotoj, pri fabeloj, eĉ pri unu legendo.
En ”Riĉulo kun ligna statuo de Budho” oni kunvivas
la batalon inter du Budhostatuoj, unu ligna sed fervore
ĉiam adorata, kaj unu ora sed nur formale honorata,
kaj, kiel decas en pia legendo, venkas la ligna — pro la
kredo de ties malriĉa posedanto. En la ”Rakonto pri
Oniroku” mi retrovis — je mia granda miro - la famegan fabelon pri Rumpelstilzchen de la fratoj Grimm —
japaneske vestitan! Ankaŭ pluraj aliaj fabeloj foje
pensigas pri Grimm: ĉu do iel ekzistas literatura dependeco, aŭ ĉu ni diru, ke fabeloj spegulas la homan naturon, kiu estas universala?
Ankaŭ tiuj, kiuj ne multe legis en Esperanto, certe
povos aprezi ĉi tiun verkon. Ĝi estas tre taŭga, mi
kredas, por ili. Se vi tradukos la rakontojn por viaj
infanoj, mi supozas, ke tiuj volonte kolorigos la
akompanajn desegnaĵojn.
Isai Sumber
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Emfazo
de ekstereŭropa agado
DUM LA LASTA JARO ni ofte aŭdis pri la ”tutmondigo de TEJO”. Kvankam la komenca T en la mallongigo de la nomo de TEJO staras tie por ”tutmonda”,
la junularan sekcion de UEA konsistigas individuaj
membroj kaj landaj sekcioj ĉefe en Eŭropo, kaj la agado de TEJO preskaŭ ĉiam okazas en tiu kontinento.
E1 la 38 ĝisnunaj TEJO-kongresoj, nur du okazis ekster Eŭropo, kaj en la dek lastaj estraroj de TEJO
oficis nur manpleno da neeŭropaj membroj; la ĝisnuna informilo de TEJO, Koncize, estas fakte gazeto
de okcidenteŭropaj landaj sekcioj.
En la pasinta jaro, interalie pro la ekstereŭropaj Internacia Junulara Kongreso (en Meksikio) kaj Universala
Kongreso (en Brazilo), oni komencis pli konscŭ pri
la signifo de tiu tutmondeco. Tamen, ekstereŭropaj
kongresoj kaj landaj sekcioj de TEJO devus esti rigardataj nur kiel supraĵaj trajtoj ĉi-rilate. La tutmondeco
de la organizaĵo estas io multe pli esenca:
1. TEJO devus helpi kaj interveni ĝuste en tiuj mondopartoj, kie la Movado ne estas forta kaj bone or-

EKSTERAJ RILATOJ DE TEJO.

Grava membriĝo
de TEJO
LA 11-an DE JUNIO 1982, la komitato de Eŭropa
Kunordiga Buroo decidis akcepti TEJOn kiel membron de EKB. Tio estas sekvo de aliĝpeto laŭ la decido de la estraro de TEJO, subtenita de sep eŭropaj
landaj sekcioj.
Jam de jaroj TEJO konsideris ĉu aliĝi al EKB. En siaj
komencaj jaroj tiu forumo de eŭropaj junularaj organizaĵoj estis malpli forta kaj malpli utila, tiel ke TEJO
decidis (en 1971) ne aliĝi al ĝi. En 1978 kontaktoj kun
ĝi estis reestabŬtaj kaj vigla korespondado okazis inter
la tiamaj ĝenerala sekretario de EKB kaj — nome de
TEJO — la KER-laboranto (nun estrarano pri eksteraj
rŭatoj) Ian Tarrant. En 1980 Ulrich Brandenburg
preparis ampleksan raporton pri EKB, kiu tamen venis
tro malfrue por esti diskutita en la 36a IJK en Raŭmo.
En novembro pasintjare Martin Haase partoprenis la
Generalan Asembleon de EKB, kiel observanto de
TEJO. Post la prezento de la aŭĝpeto en marto ĉi-jare,
laŭ invito de EKB, TEJO sendis observanton, Kristin
Tytgat, al la junia kunveno de la komitato de EKB.
La nuna EKB havas sian ĉefsidejon en Bruselo kaj konsistas el 22 organizaĵoj-membroj, kun sidejoj plejparte en
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ganizita; ĝi do devus konscŭ pri la ekzisto kaj bezonoj de la junaj esperantistoj en ĉiuj mondopartoj. Tiuj
bezonoj varias en diversaj regionoj, kaj estas la tasko
de TEJO kontakti tiujn mondopartojn kaj trovi la
plej utŭan manieron helpi la junularan movadon tie.
2. Por ke niaj kongresoj estu vere internaciaj, ne sufiĉas (nek nepras), ke Ŭi okazu ekster Eŭropo. La partoprenantoj devas libere miksiĝi, kaj ne resti en disaj
klikoj. La unua celo de internacia kongreso estas ja
senpera kontakto inter personoj el diversaj landoj kaj
kulturoj.
3. Estas unu el la taskoj de TEJO ebŭgi tiajn kontaktojn ankaŭ ekster la kadro de la kongresoj, tra la tuta
jaro. La kontakto kun la junulara movado en Japanio
kaj Koreo, pere de la ”Orienta paĝo” en Koncize,
estas unu el la malmultaj bonaj paŝoj en tiu direkto.
Nun venas petoj de aliaj junularaj grupoj, por havi simŭan informpaĝon. TEJO planas arigi ĉiujn tiajn informojn en nova internacia informilo ”TEJO tutmonde”, per kiu lokaj grupoj kaj landaj sekcioj povos informi pri sia agado, informiĝi pri la movado en aliaj
landoj kaj esprimi sian opinion pri kiu ajn movada
temo.
Tutmondecon oni ne povas subite krei sed ĝi devas
evolui deinterne. Tamen, per taŭga strategio oni ja povas instigi kaj plirapidigi tiun evoluon.
Amri Wandel,
prezidanto de TEJO

la okcidenta Eŭropo. Tiel la komitato de TEJO kiel la
ĝenerala asembleo de EKB (en 1984) devos aprobi la aŬĝon de TEJO, sed en la praktiko la aŬĝo jam okazis.
Ĉi tiu membriĝo estas tre grava por TEJO el pluraj vidpunktoj. Unue, pro tio ke TEJO sendos reprezentanton al ĉiu el la kunvenoj (trifoje jare) de la komitato
kaj seminarioj (dufoje jare) de EKB, ni havos pli da
okazoj rekte, intime kontaktiĝi kun aŬaj internaciaj
junularaj organizaĵoj en Eŭropo. Tiel TEJO, ĝiaj celoj
kaj agado, fariĝos pli konataj. Eĉ pŬ grave estas, ke
EKB funkcios kiel peranto inter TEJO kaj aliaj organizaĵoj kaj instancoj. Pere de EKB, TEJO povos prezenti
siajn vidpunktojn al multe pli da junularaj organizaĵoj,
kaj informiĝi pri tio kio okazas en la mondo de aliaj
internaciaj organizaĵoj. Krome, ĉar EKB estas reprezentata de siaj organizaĵoj-membroj laŭvice, foje TEJO
povos paroŬ kiel reprezentanto de EKB kun la akompana aŭtoritato.
Neforgesinde estas, ke pro la granda influo de EKB en
la direkcioj de la Eŭropa Junulara Fondaĵo kaj Eŭropa Junulara Centro, ĉi tiu membreco estas tre avantaĝa,
kiam TEJO deziras trakti kun tiuj instancoj kaj havi
subvencion por siaj senŭnarioj kaj alia agado. Cetere,
TEJOĵus ricevis la subvencion de 60 000 francaj frankoj (ĉ. 24 000 guldenoj) por la seminario en Hungario
(v. la junian n-ron, p.l 15).
Paul S. Hopkins
(KER)

Albatros; Poemaro, div. aŭtoroj. E1 la kroata tradukis Nikola
Raŝiĉ. Veliko Gorica/Zagreb: Narodno Sveuĉiliŝte kaj Medunarodni centar za usluge u kulturi, 1982. 28p. 21cm. Prezo:
3,00 guldenoj.
Bibliografio de vortaroj / A Bibliography of Esperanto Dictionaries. Kompilis Edward Ockey. Banstead (Britio): Mondlingvaj libroj, 1982. 238p. 29cm. Provizora fotokopia eldono de manuskripto. Bindita. Bibliografiaj detaloj pri ĉ.900 Esperantaj vortaroj. Indeksoj de aŭtoroj, lingvoj, titoloj, eldonjaroj kaj fakoj
estas aldonitaj. Prezo: 93,00 gld.
Ebloj de 1’magia kubo; Rekunmeto-simetriaj figuroj. Buenos Aires: Verda Kvinopo Bonaerana, 1982. 24p. Ilus. Mimeo. 17 cm.
Prezo: 4,50 gld.
Esperanta grupo en teorio kaj praktiko, La. Red. R. Eichholz.
Sidney: Kanada Esperanto-Asocio, 1981. 28p. Ilus. 25cm. Speciala n-ro de Liimo, kanada E-revuo. Prezo: 4,50 gld.
Fox: Terry Fox, la batalanto. Red. Marta Evans. Sidney: Kanada
Esperanto-Asocio, 1981. 31p. Ilus. 26cm. Speciala numero de
Lumo pri la juna kanadano batalanta kontraŭ kancero. Prezo:
6,60 guldenoj.
Georgo Dimitrov; Pri Esperanto-movado kaj pacbatalo; Skizoj
kaj rememoroj dediĉe al 100-jara Dimitrov-jubileo, Nikola Aleksiev (1909- ). Sofia: Bulgara Esperantista Asocio, 1982. 38+9p.
Ilus. 16cm. Prezo: 3,00 gld.

Ĥristovski: Mia vivo, Trifon Ĥristovski (1904-). E1 la bulgara
trad. Nikola Aleksiev. Redaktis: A. Grigorov. Sofia: Sofia Pres,
1981. 179p. 19cm. Aŭtobiografio de konata bulgara esperantisto, kiu paraliziĝis kiel bebo. La libro bele pentras la vilaĝajn
vivon kaj morojn en Bulgario. Prezo: 6,60 gld.
Ifigenio en Taŭrido; Dramo en kvin aktoj (1787), J.W. v.Goethe
(1749-1832). E1 la germana tradukis L.L. Zamenhof. Saarbrŭcken: Artur E. Iltis, 1982. 116p. 20cm. Foto-represo de la
unua eldono el 1908. Kun postparolo de G. Waringhien. Prezo:
21,00 guldenoj.
Interlingvistikaj kontribuaĵoj/Beitrage zur Interlinguistik. Diversaj aŭtoroj. Red. Alicja Sakaguchi. Paderbom: Esperanto-Centro,
1981. 123p. Ilus. 30cm. Mimeo. Diverslingva, ĉefe en Esperanto.
Prezo: 18,00 gld.

Internationale Sprache Esperanto, Die, Zlatko Tiŝljar k.a. Germana adapto fare de Peter Weide. Zagreb/Hamburg: Intemacia
Kultura Servo, 1981. 59p. 14cm. Konciza lemolibro. Prezo:
4,80 guldenoj.
Jazyk Esperanto (La lingvo Esperanto), M.I. Isajev. Moskva:
Nauka, 1981. 88p. 22cm. Serio: Lingvoj de la popoloj de Azio
kaj Afriko. Ruslingva lingvistika priskribo de Esperanto. Prezo:
6,00 guldenoj.
Kaŝitaj vortoj de Baha’u’llah, La. E1 la angla trad. E. Rodriguez
Ontoria. Fortaleza: Bahaa Esperanto-Ligo, 1981 (2aeld). 54p.
15cm. Prezo: 5,70 gld.
Kinderras, Het; Gedicht in 25 hoofdstukken (1955), William
Auld (1924-). E1 Esperanto tradukis en la nederlandan W.A.
Verloren van Themaat (1931-). Amsterdam: Tor, 1982. 88p.
Ilus. 21cm. ISBN 90 70055 384. Prezo: 19,80 gld.
Komputado; Tematika numero pri tekstoprilaboro, Bruce A.
Sherwood kaj aliaj. Redaktis Laszlo Szabd. Budapeŝto: Hungara
Esperanto-Asocio, 1982. 59p. Mimeo. 21cm. Prezo: 4,50 gld.
Lingvokibernetiko/Sprachkybernetik. Div. aŭtoroj. Kompilis H.
Frank, Yashovardhan kaj B. Frank-Bohringer. Tŭbingen: Gunter
Narr Verlag, 1982. 190p. Ilus, 21cm. ISBN 3 87808 577 X. Intemacilingvaj aktoj de la 9a Intemacia Kongreso de Kibemetiko.
Kun germanlingvaj resumoj. Prezo: 30,30 gld.
Listo de mallongigoj, Reinhard Haupenthal (1945-). Saarbrŭcken: Artur E. Iltis, 1982. 16p. Mimeo. 20cm. Provo ordigi kaj
normigi la plej oftajn esperantologiajn kaj movadajn mallongigojn. Prezo: 3,90 gld.
Nia tondro, Boris Pastemak (1890-1960). E1 la rusa tradukis
Kris Long. Bracknell: La tradukinto, 1981. 61p. Mimeo.
15cm. Poemoj verkitaj inter 1914 kaj 1922. Prezo: 3,90 gld.
Originala romanaro en Esperanto; 62 romanoj dum 75 jaroj. Ergoto de Bonaero (pseŭd.). Buenos Aires: Argentina EsperantoInstituto, 1982. 40p. Mimeo. 17cm. Kronologia prezento. Prezo:
6,00 guldenoj.
Pionieri dell’ Esperanto in Italia, Elio Migliorini (1902-). Roma:
La aŭtoro, 1982. 31p. 24cm. Prezo: 4,20 gld.
Pretertempe; Versajoj, Aldo de’ Giorgi. Pisa: Edistudio, 1982.
63p. Ilus. 31cm. ISBN 88-7036-015-6. Kun enkonduko de M.
Boulton kaj rimportreto fare de R. Rossetti. Eleganta poemaro.
Prezo: 18,00 gld.
Principoj de mallernado, A. Lopez Luna. Buenos Aires: Amigos
de Lopez Luna, 1982. 102p. 17cm. Notoj diverstemaj, ofte filozofiaj kaj moralismaj. Prezo: 6,90 gld.
Sinkonservo. Red. Intereklezia Packonsiliĝo (Nederlando). E1 la
nederlanda tr. Gerrit Berveling k.a. Vlaardingen: Voĉoj Kristanaj, 1981. 52p. 21cm. VK 3. Artikoloj pri nukleaj armiloj kaj
kristanismo. Prezo: 3,00 gld.
Sociologia esploro de sintenoj al Esperanto. Red. Z. Krimsky.
Praha: Ceha Esperanto-Asocio, 1981. 57p. Ilus. Mimeo. 20cn.
Prezo: 3,30 gld.
Studlibro por la aŭstralia norma elementa diplomo, Kenneth G.
Linton (1905-). Libroservo de AEA, 1981 (ne indikita). 37p.
21cm. Kun multaj ekzemploj kaj longa vortlisto de ”falsaj amikoj” por anglalingvanoj. Prezo: 5,10 gld.
Tero kaj ĉielo kantu. Kompihs Adolf Burkhardt. Bissingen an
der Teck: A. Burkhardt, 1981. 64p. Mimeo. 21cm. Okdek kantoj, plejparte religiaj, kun muziknotoj. Prezo: 7,20 gld.
Zamenhof: Senlegenda biografio de L.L. Zamenhof, Ludovikito
(pseŭd.). Tbkyo: Ludovikito, 1982. 303p. 22cm. Iam kompletigota verkaro de L.L.Z.; kromkajero n-ro 1. Kun ampleksaj klarigoj, postparolo, kronologia tabelo kaj indekso. Prezo: 33,00
guldenoj.

MENDU ĈE LA LIBROSERVO DE UEA, Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Bonvolu
atenti, ke al ĉiuj netaj prezoj de libroj sendotaj al adresoj en Nederlando aldoniĝas 4, kaj al tiuj de diskoj, insig
noj k.s. 18 procentoj por la enlanda imposto. A1 ĉiuj
netaj prezoj aldoniĝas sendokostoj: por la mendoj sub la
valoro de 200 guldenoj — 20 procentoj, por la mendoj
super 200guldenoj — 10 procentoj. Minimumaj sendokostoj estas 5,00 gld. Antaŭdankon pro via mendo!
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GRIETJE HERMINA BENINK
(1893-1982), delegito kaj fakdelegito de UEA en Almelo (Nederlando), forpasis la 20an de februaro.
Ŝi estis aŭtoro de konata Esperanta
lernolibro por nederlandlingvanoj.
JOHN BERGGREEN (1909-1982),
antaŭa ĝenerala sekretario kaj prezidanto de Norvega Esperantista
Ligo, forpasis en Oslo la 9an de junio. Li aktivis en la Movado dum
kvindeko da jaroj kaj estis, interalie,
dum longa periodo prezidanto de
Skolta Esperanto-Ligo. Li gvidis
multajn E-kursojn kaj verkis informajn artikolojn kaj broŝurojn.

ERNANI DIAS CORREA (19011982), honora prezidanto de la ESocieto de Porto Alegre (Brazilo),
forpasis la 13an de marto. Tre konata figuro en la medio de brazilaj
arkitektoj, universitata profesoro
kaj direktoro de Belarta Instituto
en Porto Alegre, li estis FD pri arkitekturo en sia urbo dum pli ol 30
jaroj.
KARL HANSEN (1913-1981), kiu
lemis Esperanton antaŭ 40 jaroj,
estis prezidanto de la loka klubo kaj
longtempe ankaŭ UEA-delegito, forpasis en Roskilde (Danlando) la
11-an de novembro 1981.

IVAN FLANJAK (1951-1982), unu
el la plej valoraj aktivuloj en la junulara E-movado en sia regiono,
mortis la 20an de marto en Osijek
(Jugoslavio). Estis ĉefe lia merito,
ke dum la lastaj jaroj la loka E-movado konsiderinde juniĝis.
ERIK GADD, dumviva membro de
UEA kaj delegito en Imatra (Finnlando), forpasis la 15an de februaro
1982.

JAN TH. DE GOEIJ (1905-1982)
forpasis la 22an de marto en Utrecht
(Nederlando). Li lernis Esperanton
jam antaŭ la dua mondmilito kaj
ludis tre gravan rolon en la funkciigo de la Centra Oficejo de UEA en
Roterdamo. De Goeij fakte laboris
por UEA dum dudeko da jaroj, unue
en siaj liberaj horoj, kaj post la pen-

De maldektre: J. Th.
de Goeij,
I. Flanjak,
O. Kayser

WILLIAM THOMAS HEAD, membro de UEA ekde 1935, iama delegito, forpasis en Weston-super-Mare
(Britio) la 4an de februaro 1982.

L.J.TH. KOMMON, UEA-membro
de post 1935, forpasis en Amsterdamo (Nederlando) la 17an de marto 1982.

IVAN SARAFOV (1900-1982),
eminenta bulgara esperantisto, forpasis la 18an de febmaro. Li esperantistiĝis ĉ. 1920 kaj ludis gravan
rolon en la historio de la bulgara
E-movado. Sarafov estis i.a. redaktoro de Bulgara esperantisto,
estrarano kaj sekretario de la landa
E-asocio, komitatano de UEA kaj
sekretario de LKK de la 48a UK
en 1963. Li iniciatis kaj redaktis la
Esperantan revuon Bulgara filmo
(1958-1960). Li estis kunaŭtoro de
du grandaj Esperanto-bulgaraj vortaroj, kaj en 1971 aperis lia verko
pri la historio de la bulgara Emovado.

NGUYEN VAN KINH, prezidanto
de Vjetnama Pacdefenda Esperantista Asocio, mortis en Hanojo fine
de 1981. Li estis eminenta politika
figuro de sia lando kaj i.a. servis
kiel vjetnama ambasadoro en Moskvo.

ILMAR TAMMELO (1917-1982),
profesoro pri juro en la Universitatoj de Salzburg (Aŭstrio) kaj Strasburgo (Francio), forpasis la 7an de
februaro. Tammelo estis kompetenta esperantologo, kiu i.a. kunlaboris kelkfoje en nia revuo.

OTTO KAYSER (1905-1981), kiu
lemis Esperanton antaŭ sesdeko da
jaroj, aktivis en la eŭropa movado
kaj estis prezidanto de regiona Eorganizaĵo, mortis la 28an de decembro en Speyer (FR Germanio), kie
li estis ankaŭ UEA-delegito.
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siiĝo (en la aĝo de 55 jaroj) kiel regula oficisto. Li estis Dumviva Patrono de TEJO kaj tre bona lingvouzanto, kiu ofte kontribuis al la
programoj de la loka E-klubo. De
Goeij ofte kaj grandanime subtenis
ankaŭ finance UEA.
NADINE PERRENOUD, fervora
UEA-membro kaj loka aktivulino,
subite mortis en Neuchatel (Svislando) la 1-an de majo 1982.

GLADYS E. WALMSLEY (18951982), mortis la 9an de junio en
Shipley (Britio). Ŝi estis aktiva en
la loka E-movado kaj ŝi apartenis al
familio kun longa esperantista tradicio (ŝia patro estis J.E. Parker).

MARIE DAVID-ROUSSET, kiu
lemis Esperanton antaŭ 1913 kaj
estis UEA-delegito en Avignon
(Francio), mortis la 20an de aprilo
1982.

KENNETH JOHN YOUNG (19161982), mortis la 22an de januaro en
Derby (Britio). Li estis aktiva membro de pluraj lokaj kaj regionaj Eorganizaĵoj. Li okupiĝis i.a. pri elektronika terminaro, kiu restis inter
liaj manuskriptoj.
C.J. COPPENS (1901-1982), malnova klera esperantisto, konata ankaŭ
intemacie pro siaj superaj E-kursoj,
forpasis en Roterdamo (Nederlando)
la 3an de aprilo ĉi-jare.

Usono
• En la malgranda urbo Provo
(60 000 loĝantoj) en la usona ŝtato
Utah, okazas tute vigla agado por
Esperanto. Jam de pli ol dek jaroj
ĉe la tiea Universitato de Brigham
Young oni regule instmas la Intemacian Lingvon. La kursgvidanto, d-ro
Robert Blair, antaŭe havis facilan
laboron, ĉar al la kursoj aliĝadis ĉiusemestre nur dudeko da gestudentoj. Pasintjare okazis subita ŝanĝo,
kaj al la Esperanto-kurso aliĝis tiel

MARIJAN TAVĈAR, malnova esperantisto kaj konata verkisto en sia
gepatra lingvo (la slovena), forpasis
en Skofja Loka (Jugoslavio) en novembro pasintjare.
VALDEMAR VINAR, verkisto kaj
tradukisto, esperantisto dum trideko da jaroj, konata ankaŭ kiel reĝisoro kaj aktoro, plurfoje premiita en intemaciaj literaturaj konkursoj, forpasis la 1-an de decembro
1981 en Prago (CeRoslovakio).

multe da studentoj, ke ne eblis
akcepti ĉiujn, ĉar la maksimuma
kapacito de la kurso estas 80 personoj. Ĉi-jare, denove, la kurso de
d-ro Blair havas la maksimuman
nombron de studentoj, kiuj lemas
la Intemacian Lingvon.

Brazilo
• San-Paŭla Esperanto-Asocio, kiu
jam de pluraj jaroj esras la plej aktiva loka Esperanto-organizaĵo en la
lando, prizorgas regulajn mbrikojn

• Pakistano: Ni havas iom malfreŝan foton (ĉi-supre) el tiu azia lando, sed la
novaĵoj, kiuj lastatempe venas de tie parolas pri ĉiam pli kaj pli vigla laboro
de Pakistana Esperanto-Asocio, fondita antaŭ tri jaroj en la regiono proksima
al la ĉefurbo de la lando. Regule aperas bulteneto de la Asocio, kaj la Internacia Lingvo trovas multajn novajn adeptojn precipe inter la lernejanoj.

pri la Intemacia Lingvo en du semajnaj kaj unu monata revuoj, legataj
tra la tuta Brazilo.
• Laŭ decido de la urbestro de Nova Hamburgo, tiu urbo en la suda parto de Brazilo ekde nun havos straton kun la nomo ”Rua Esperanto”.

Nigerio
• En la plej multhoma afrika lando, Nigerio, jam de multaj jaroj troviĝas kelkaj izolitaj esperantistoj (inter ili ankaŭ verŝajne unu el la plej
kompetentaj afrikaj esperantistoj
entute, s-ro Philip Ogwuazor, diplomato servinta i.a. en Japanio kaj
Pollando). Tamen, ĝis nun ne okazis provoj de Esperanto-kursoj tie.
Lastatempe venas al ni informoj, ke
Esperanto estas instmata en la Universitato Ekpoma, en la urbo Illeh.
Laŭ tiuj nekonfirmitaj informoj, la
ĉefa aganto por la Internacia Lingvo
tie estas la estro de la Agrikultura
Fakultato, prof. d-ro Godwin Ijenekhuemen Oboh (P.O. Box 62, Ekpoma BDS, Illeh, Nigerio).

Italio
• En Romo, dum tuta semajno meze de junio, daŭris ekspozicio aranĝita de la itala sekcio de Mondpaca
Esperantista Movado kaj Eldona Komitato por Hirosima-Nagasaki (kiu
antaŭ du jaroj realigis la Esperantan
eldonon de la impona bildlibro pri
la atombombado en 1945). La ekspozicio estis parto de amasaj manifestacioj kontraŭ la atoma armilaro.
Multmila vizitantaro de la ekspozicio ricevis informilojn ankaŭ pri
Esperanto kiel rimedo de kunlaboro
kaj amikeco inter la popoloj. La
ekspozicio konsistas el 150 grandformataj fotoj kaj estas facile utiligebla ankaŭ aliloke. Skribu pri tio
al: s-ro Jasuo Sato, via C. Tivaroni
5/b, 1-00143 Roma, Italio.
Belgio
• Kiel konate, la poŝtaj aŭtoritatoj
de la ĉi-jara kongreslando Belgio
jam eldonis specialan poŝtmarkon
okaze de la UK. La poŝtmarko estis
solene lanĉita la 4an de junio en
Antverpeno, kiam la loka E-Societo
”La Verda Stelo” festis sian 75-jaran
ekziston. Aparta informilo pri la
poŝtmarko kaj pri Esperanto iris al la
adresoj de 400 000 belgaj filatelistoj.
Oni rimarkas viglan intereson pn
Esperanto ankaŭ en ahaj amaskomunikiloj de la lando. Tiel ekz. la revuo de la belgaj fervojoj (eldonkvan-
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to 500 000) aperigis tutpaĝan artikolon okaze de la baldaŭaj Esperanto-kongresoj en Antverpeno kaj Loveno (TEJO-Kongreso). Diccon
Masterman, la nova kongresa funkciulo de UEA, estis intervjuita por
la eksterlanda servo de la Belga
Radio, por revuo de la nederlanda
flugkompanio KLM kaj por anglalingva periodaĵo aperanta en Belgio.

Ĉinio

• Ekde la komenco de 1982 en Ĉinio aperas plia Esperanta periodaĵo,
aldone al la intemacie konata El popola Ĉinio. Temas pri La mondo,
preskaŭ komplete ĉinlingva kaj destinita al la enlanda Esperanto-movado. Ni eksciis, ke en la unuaj ses
monatoj de sia ekzisto La mondo
jam akiris 6 000 abonantojn!

Telekomunika vortaro
• Inĝ. Christian Bertin, aŭtoro de
kelkaj fakaj libroj en Esperanto, pretigas okaze de la Monda Komunika

Jaro — 1983, esperantlingvan telekomunikan vortaron. Inĝ. Bertin disponigos al ĉiu helpema fakulo trilingvan vortaron (franca, angla, hispana), por proponi Esperantan tradukon de kiel eble plej multaj terminoj. Skribu al: Inĝ. C. Bertin,
CCETT VRE/TDP, B.P. 1266,
F-35013 Rennes Cedex, Francio.
Poezio
• En la renoma festivalo Poezio Internacia, okazinta por la 13a fojo
en Roterdamo meze de junio ĉi-jare,
esperantistoj partoprenis en la t.n.
tradukprojekto. (Simile okazis
pasintjare kaj ni raportis pri tio en
nia n-ro de julio-aŭgusto 1981). Ĉifoje la tradukprojekto rilatis la jugoslavian poeton Vasko Popa, kiu
estas unu el la kunfondintoj de la
roterdama festivalo. La Esperantaj
poetoj Rejna de Jong (Nederlando)
kaj Richard Schulz (FR Germanio)
tradukis ĉiujn kvar poemojn de la
projekto, kiujn s-ino de Jong deklamis en la ferma solenaĵo de la Festivalo. Tra la tuta festivala semajno
funkciis eta ekspozicio de kvindeko
da plej elstaraj poeziaj volumoj en
Esperanto. Pluraj poetoj, inter ili an-

kaŭ Popa mem, montris intereson
pri nia partopreno en la projekto;
ĝi estis kvazaŭ spontana kaj ĉiel
samranga kun la aliaj traduklingvoj.
La tuton kunordigis s-ro J. Calado
kaj f-ino M.H. Vermaas; helpis ankaŭ la redaktoro de ĉi tiu revuo,
kiel malnova konanto de Popa kaj
lia poezio.

Lins

• D-ro Ulrich Lins, komitatano kaj
komisiito de UEA pri la eldona agado, vizitis Pekinon inter la 17a kaj
21a de junio. Kun la respondeculoj
de Ĉina Esperanto-Ligo d-ro Lins
diskutis i.a. la ampleksigon de la jam
ekzistanta kunlaboro inter ĈEL kaj
UEA sur la eldona kampo. Li vizitis
ankaŭ la redakcion de El popola
Ĉinio. Dum la tuj posta mallonga
vizito al Roterdamo, d-ro Lins montriĝis tute entuziasma, ne nur pri
la eblecoj de kunlaboro inter CEL
kaj UEA sed ankaŭ ĝenerale pri la
evoluo de la Esperanto-movado en
Ĉinio.

Plena analiza
gramatiko de Esperanto

kompletigas la kvaropon
Kiam en 1970 aperis Plena ilustrita vortaro (114,30 gld.),
ĝi estis la sola baza verko havebla en la movada libromerkato. En 1974 aldoniĝis al ĝi Esperanto en perspektivo (84,00 gld.). Antaŭ du jaroj, Hungara EsperantoAsocio represis la malnovan Enciklopedio de Esperanto
(45,00 gld.), kaj — fine — per la eldono de Plena analiza
gramatiko de Esperanto UEA kompletigis tiun eminentan
kvaropon de la bazaj kaj elĉerpaj konsultolibroj pri (plimalpli) ĉiuj aspektoj de la Internacia Lingvo kaj la Esperanto-movado.
Se la vendoritmo de Plena analiza gramatiko konserviĝos ankoraŭ por ioma tempo, tiu lasta aliĝinto al la kvaropo estos ankaŭ la unua kiu ekmankos denove, ĉar la Libroservo de UEA nun kredas, ke ĝiaj stokoj de la verko kontentigos la bezonojn nur ĝis la fino de tiu ĉi jaro. Rapidu, do!

Plena analiza gramatiko de Esperanto (1935), K. Kalocsay (1891-1976) kaj G. Waringhien (1901 -). Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 1980 (4a tralaborita eldono). 599p. 22cm. Bindita. ISBN 92 9017 022 0.
Prezo: 48,00 (por Nederlando 49,92) gld., plus sendokostoj. Triona rabato ekde 3 ekzemplera mendo.
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Spite ĝian altan prezon, pli ol 2 200
esperantistoj jam posedas ĉi tiun unikan verkon. I\le mirinde, ĉar la fakuloj
epitetis ĝin jene: monumenta verkego
(VVaringhien), maksimuma kompleteco
(Benczik), senprecedenca entrepreno
Verkis Ivo Lapenna (ĉefred.), Ulrich Lins (red.)
(Regulo), giganta trezoro (Blanke), epo- kaj Tazio Carlevaro. Eldonis UEA/CED, 1974.
peo (Pool), miraklo de precizeco (Boul- 876p. 20,5x14cm. 65 ilustropaĝoj. 40 indeksoton), grandioza (Kurisu), treege valora paĝoj. ISBN 92 9017 016 6. Prezo: 84,00 (por
volumo (Jung), kvazaŭ streĉa romano Nederlando 87,36) gld., plus sendokostoj.
(VVells). Estas tempo zorgi, ke oni troviMENDU ĈE LA LIBROSERVO de UEA!
ĝu en la lasta milo de la posedOntoj!

esperont®
perspektivo

N-ro 555

Teranto 23,18; Tapio Sormunen
115,00. FR Germanio: F. Michalik
11,00. Hispanio: Pere Saumell i Vila
75,87. Sumo ĉi-jara: 1 999,38.
PATRONOJ DE TEJO: 42 Christopher Fettes, Irlando. 42 Jair Iotti,
Brazilo. 44 E. De Coene, Belgio. 45
J. Azcuenaga Viema, Hispanio. 46
J. Murĵan, Israelo. 47 Gimeno Palau,
Hispanio. 48 H.J. Veen, Nederlando.
FONDAĴO AZIO-AFRIKO: Finnlando: Leo Teranto 23,18. Nederlando:
J.S. Rooke 300,00. Nikaragvo: Julie
Regal 27,00. Svedio: Jarl Hammarberg 17,00. Anonima: 1 250,00.
Div. malgrandaj: 4,99. Sumo ĉi-jara:
1 733,46.
PROPAGANDA KONTO: Francio:
A. Legret 10,58. Nederlando: V. d.
Teems: 30,00. Sumo ĉi-jara: 74,32.
NOV-JORKA OFICEJO: Listo sekvos.
A1 ĉiuj tre koran dankon!
UEA

FONDAĴO CANUTO: Italio: Elio
KIAM APEROS LA JARLIBRO?
Migliorini 34,00. Nederlando: Frisa
En nia maja numero (p.99) ni skribis, ke la Jarlibro por 1982 ”ne aperos E-ista Rondo 60,00; J.S. Rooke
200,00. Svedio: Ulla Luin 68,95;
signife antaŭ la Kongreso”. La CenHildur Sodergren 44,19. Anonima:
tra Oficejo kun ege granda bedaŭro
nun konstatas, ke montriĝas maleble 1 250,00. Sumo ĉi-jara: 2 289,50.
FONDAĴO OFICEJA ILARO: Neplenumi eĉ tiun promeson. Kiel ni
derlando: B.M. Slbsser-Bresler 25,00.
jam pli frue klarigis, pro la aŭtomatSumo ĉi-jara: 247,70.
igo de la Oficejo necesis transiri al
tute nova produktomaniero de la
FONDAĴO TEJO: Nederlando: J.S.
Jarlibro. Gi nun estas komplete priRooke 200,00. Sumo ĉi-jara: 206,22.
laborata (redaktado, ĝisdatigo de la
FONDAĴO KER DE TEJO: Nederadresaro, kompostado) pere de la
lando: H. Bakker 200,00. Sumo ĉioficeja komputilo. Ne bremsis la lajara: 299,15.
boron nur la fakto, ke necesis krei
GENERALA KASO: Belgio: Germkomplete novajn komputilajn proaine Wolff 1 000,00. Brazilo: Jair
gramojn sed ankaŭ tio, ke la sola
R.P. Laguna 118,50. Danlando: Ib
profesia programisto en la Oficejo
Schleicher 19,57. Finnlando: Leo
grave malsaniĝis en majo ĉi-jare kaj
restos ekster la laboro dum pluraj
monatoj. Ni nun kredas, ke ni tamen
solvis ĉiujn teknikajn problemojn
pri la Jarlibro kaj ni firme esperas,
ke ĝi iros al la presisto nelonge post la
Kongreso. Siavice tio signifas, ke la
membroj ne atendu ricevi la Jarlibron antaŭ oktobro ĉi-jare. La Centra
Scienca Eldona Centro (SEC) de UEA ĉi-jare aperigos interalie la verkon de
Oficejo refoje petas afablan pardod-ro Endre Dudich Cu vi konas la Teron? (Ĉapitroj el la geologiaj sciencoj)
non kaj komprenemon de la tuta
kaj tiun de d-rino llona Gal Kompendio de la organika kemio. La amplekmembraro de la Asocio. Dankon!
so de ambaŭ verkoj estos po ĉ. 150 paĝoj (formato B5). Por plifaciligi la eldonon de tiuj ĉi verkoj SEC alvokas al varbado de pagitaj reklamoj. La eksNOVA DUMVTVA MEMBRO
tera kovrilo kostas 500 gld., la interna kovrilo 350 gld. kaj ena paĝo 200
gld. (Nature, pli grandajn sumojn ni volonte akceptus.) Tiuj, kiuj akiros reHispanio: A. Cortes Garcia.
klamo(j)n de iu firmao(j) konvena(j)n por la menciitaj vekoj (t.e. precipe
pri geologia, kemia aŭ alia rilata temo), ricevos 30% de la enspezita sumo.
DONACOJ 1982 (Gld.)
ĝis la 11-a de julio
La tekston (eventuale kun nigra-blanka grafikaĵo) de la reklamo bonvolu
sendi al la Centra Oficejo; la monsumo estas ĝirenda al UEA en Roterdamo,
ASOCIA KAPITALO: Aŭstralio:
por kredito al la konto de SEC.
heredajo Matasin 8 341,20. Sumo
ĉi-jara: 11 841,20.

Varbu anoncojn
por sciencaj libroj
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John Well&
Lingvistikaj aspekfoj de Esperanto
Rotterdam: UEA/CED, 1978. 76p. 23cm. ISBN 92 9017 021 2. Klara kaj klera scienca
analizo, laŭ la moderna lingvistiko, de la Internacia Lingvo. Nemalhavebla por la serioza
esperantisto! Enkonduko ♦ Fonetiko ♦ Morfologio ♦ Sintakso ♦ Leksiko kaj semantiko
♦ Fonetikaj simboloj ♦ Bibliografio ♦ Indekso de terminoj. Prezo: 12,00 guldenoj.

TARIFO: Ĉiu vorto kostas 0,90 guldenojn (unu internacian respondkuponon). Pri la enhavo de la anoncetoj ne respondecas la redakcio.
Pasporta Servo de TEJO havas novan
adreson: J.M. Cash, 1 place des
Avions, F-31400 Toulouse, Francio.
Mendu nun la libreton por 1982.
14 irpk. aŭ 32 francaj frankoj (pĉk.
25426-58 Paris) ĉe la Servo, aŭ ĉe la
Libroservo de UEA (13,80 gld).
Nova afiŝo de TEJO: oranĝa kaj nigra afiŝo en formato A3, prezentas
foton de entuziasmaj junuloj en
renkontiĝo kun la slogano ”Restas
lokoporvi! Kunvenu! Renkontu
junulojn el la tuta mondo. Sen lingvaj baroj. Esperanto, la internacia
lingvo ebligas tion.” Sube restas
spaco por nacilingva slogano kaj
adreso. Mendu ĉe la Libroservo de
UEA: 10 afiŝoj (minimuma mendo) kostas 12,00 gld., plus sendokostoj. Triona rabato por samtempa mendo de minimume 30 afiŝoj.

Recenzojn, en Esperanto, pri nacilingvaj libroj kaj filmoj deziras
interŝanĝi s-ro Michael J ones,
3712-A Tulsa Way, Fort Worth, TX
76107, Usono.

Materialoj pri diversaj planitaj lingvoj urĝe serĉataj. A. Sakaguchi, Ddrener Weg 8, D-4790 Paderbom, FR
Germanio.
Studi matene, ferii posttagmeze, jen
la kursformulo de la Intemacia
Feria Altlemejo de Kultura Centro
Esperantista, CH-2301 LaChaux-deFonds (Svislando). Petu informilon!
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Ĉe-metode instruadu ankaŭ vi, private aŭ lemeje, laŭ: Esperanto laŭ la
patrina metodo, 320 paĝoj, GM
50,00! 50-instruhora kabareto lemigas esperante kaj germane ĉiujn
demandojn kaj respondojn de la
ĉiutaga konversacio! August Weide,
Nordalbingerweg 65, D-2000 Hamburg 61, poŝtĝirkonto Hamburg
150 58-209.
Pri internacia pacdevigo volas korespondi John C. Lincoln, 3320 East
Weldon, Phoenix, Arizona 85018,
Usono.

Letervesperon organizos komence
de novembro Esperanto-grupo en
Wriezen. Atendas leterojn, b.k. el
tuta mondo. Resp. per bele afr. b.k.:
Esperanto-societo en KL, Loka estraro, DDR-1313 Wriezen, Germana
DR.

Hungara universitatano, 23-jara,
deziras interkomuniki, korespondi
en Esperanto kaj aliaj lingvoj. Li
interesiĝas pri scienco, arto, muziko.
lingvoj, turismo kaj vojaĝoj. Adreso:
Jozsef Pucz, Zichy J.u. 40. fszt. 1,
H-1066 Budapest, Hungario.

Esperanto-Grupo Ismael (C.P. 102416, Brasilia- DF, Brazilo) interŝanĝas spiritismajn Esperantolibrojn kontraŭ aliaj eldonaĵoj.

Malfermu ŝparkonton! Jam pli ol
125 000 guldenojn deponis membroj de UEA en fiksdataj ŝparkontoj ĉe la Centra Oficejo. Novaj kaj
renovigotaj deponoj ekde 1982 02
01 ĝuas renton de 7%. Petu pliajn
informojn de la Centra Oficejo de
UEA.

Zdravka Metz kaj Normand Fleury
havas novan adreson: C.P. 829,
St. Michel des Saints, Kebekio, Kanado J0K 3B0.

Brazila komencanto serĉas korespondantojn: s-ro Humberto G. Castaneda, Caixa Postal 5556, Shopping
Center, BR-13100 Campinas (SP),
Brazilo.

y&sain DAmjAnov
komtas en esperonto
Gramofondisko, kiu apartenas al la plej belaj kaj plej malmultekostaj en la Esperanta merkato. Por samtempa mendo de 3 ekz.
la Libroservo de UEA donas al ĉiuj klientoj 33-procentan rabaton.
VESELIN DAMJANOV KANTAS EN ESPERANTO. Pianakompano de E.
Komarov. Sofia: Balkanton, 1978. 30cm.33t/m, duflanka, stereofona. BOA
2180. Dek du kantoj en profesia interpreto de esprimriĉa baritono. Prezo:
18,00 (por Nederlando 21,24) gld., plus sendokostoj.

"Niaj grup-kunvenoj estas tedaj, tial mi ne plu
vizitas ilin." Certe vi konas tiajn kaj similajn
plendojn. Nu, vi ja ne tuj devas fondi — kiel oni
faris en japana urbo Nagojo — monatan rondon
AMIKARO DE MONATO, sed ankaŭ vi povas
profiti el la riĉa materialo, kiun enhavas MONATO, por vigligi viajn kunvenojn. Neniam mankos
temoj por priparoli, diskuti, aktiviĝi.
Se ankaŭ vi volas savi viajn grup-kunvenojn,
petu varb-materialon ĉe: Eldonejo TK/Stafeto,
Miksebaan 65 A, B-3130 Brasschaat, Belgio.

MONATO

internacia magazino sendependa
40 paĝoj DIN A4, riĉe ilustrita. Dek unu kajeroj
plus poŝkalendaro jare. Jarabono 59,50 gmk aŭ
960 bfr. La abonon bonvolu sendi rekte al la
eldonejo: TK/Stafeto p.v.b.a., Miksebaan 65A,
B-2130 Brasschaat, Belgio — aŭ mendu ĉe landa
peranto aŭ UEA (64,00 gld.; por Nederlando
66,56 gld.). Petu provekzempleron kontraŭ du
int. respondkuponoj. (Tamen memoru, ke unu
persono povas nur unufoje fari tian peton.)

La bistorio de la rnnaj 7S jaroj de la
Lonbona Esperantomnbo, verfcita be
Hany Hofmes.
Bela libro pri fama Klubo! A5 kun 132 paĝoj
kaj multaj ilustraĵoj. £3. aŭ ekvivalento, plus
afranko. Mendu ĉe UEA, via libroservo aŭ ĉe
Londona Esperanto-Klubo, 153 Drummond
Str. London NW1 2PB. Ĝirkonto 54 661 0005

ELDONEJO MOUTON
Filio de VValter de Gruyter & K-io
anoncas la aperon de la anglalingva verko

THE
ESPERANTO
MOVEMENT
de
D-ro Peter Glover Forster
Ĉi tiu bonega libro estis antaŭrecenzita jene:

”Ĉi tiu portreto de
Zamenhof estas tiel
bela kaj tiel majstre
teksita, ke mi kredas neniam antaŭe
esti vidinta pli ravan bildon de la
aŭtoro de Esperanto.” Tiel diras unu
el la multaj ĝisnunaj aĉetintoj de la
silka portreto de
d-ro Zamenhof.

”. . . de la plej alta scienca nivelo. . . ĝenerala sociologia verko pri Esperanto kaj ties historio. . .
ĝi fariĝos normiga verko sur sia kampo. ” V.G.
Pons, profesoro pri sociologio, Universitato de
Hull, Britio.
”Ĝi estas. . . ne nur unika sed ankau tre bone
farita, ĝisfunda kaj stimula. . . pionira kaj bone
verkita. Ci tio estas la unua studo de la monda
movado ĝenerale. . .” Prof. Joshua A. Fishman,
Universitato Yeshiva, Nov-Jorko.
”. . . Mi havas altan opinion pri ĉi tiu libro. Gi
alportas enrigardojn . . . de speciala intereso por
la membraro de la Esperanto-movado.” D-ro
Ulrich Lins, DAAD, Tokio.
THE ESPERANTO MOVEMENT, Peter G. Forster.
Hago/Nov-Jorko/Berlino: Mouton/Walter de Gruyter,
1982. XIV+413p. 23cm. ISBN 90 279 3399 5. Prezo:
DM 30,00 (33,90 gld).
Viajn mendojn sendu rekte al: Walter de Gruyter & Co.
Postfach 11 02 40, D-1000 Berlin 11 aŭ al: Libroservo
de UEA, Nwe Binnenvveg 176, NL-3015 BJ Rotterdam.

SILKA PORTRETO DE D-RO ZAMENHOF:
Tre delikate teksita per blanka kaj nigra silkaj fadenoj.
Kun aŭtografo. Borderita. Facile enkadrigebla au alimaniere pendigebla. Formato: 28x42cm. Eldonis: Cina
Esperanto-Ligo, 1980. Prezo ĉe la Libroservo de UEA:
9,00 gld. (Triona rabato por la aĉeto de tri ekzempleroj)

Subtenu la tutmondigon de
Esperanto per donaco al
la Fondaĵo Azio-Afriko
ĉe la C0 de UEA

Unika poezia figuro en la pasintjarcentaj Flandrujo kaj
Nederlando, Gezelle estas la plej fama flandra lirikisto
de la 19a jarcento, Luksa, grandformata, bele ilustrita
poemkolekto, kun originaloj kaj tradukoj en 12 lingvojn, inter kiuj ankaŭ Esperanto, Mendu rekte ĉe: Eldonejo & Librejo SONORILO, Doornstraat 22, B-2610
VVilrijk, Belgio, aŭ ĉe la Libroservo de UEA.
Guido Gezelle (1830-1899). Red. B. Peleman. Antvverpen: Orteliusfonds-Uitgeverij MIM, 1980. 112p. Ilus.
31cm. Bind. Plurlingva. Prezo: 890,00 belgaj frankoj,
plus sendokostoj. Unika libro de unika poeto!

ROMULO GALLEGOS:

Dum preskaŭ duonjarcento, la originala
poezio de Kalocsay reprezentiĝis esence
nur per Streĉita kordo. Nun, fine, Izolo
prenas sian lokon apud ĝi. La unua eldono de Izolo fariĝis praktike kvinekzemplera, pro la militeksplodo en 1939. Ci tiu
fotorepreso estas farita laŭ unu el tiuj raraj originalaj ekzempleroj.
Eldonis UEA, Rotterdam, 1977. 77p. 18cm. Bindita, kun ŝirmkovrilo. ISBN 92 9017 020 4. Prezo: 16,50 (por Ned. 17,16) gld. + afranko.

DONA BARBARA
fama sudamerika romano en la traduko de F. de Diego.
Caracas: VEA, 1975. ISBN 84 399 2885 8. 16,20 gld.

UEA estas nun la ĉefdistribuanto de la Esperanta eldono.

"La tradukinto atingis la plej altan rangon de nia arta prozo kaj riĉigis nian lingvon per libro kies ĝuado en Esperanto ne estas sub tiu de la legado en la hispanlingva originalo. Kelkloke la estetika ĝuo estas pli diafana kaj senpera
en la tradukita teksto, ol en la originala, dank' al la bravura manipulado de la latentaĵoj en Esperanto kaj al la suverena agordado de ĉi ties esprimrimedoj." juan Rĝgulo

i

LA 6a
DE AŬGUSTO
1945

ESTIS TAGO

DE MORTO
KAJ NASKIĜO

EN LA URBO
HIROSIMA. . .

"Oni nomas mian verkon bildrakonto pri atombombitoj. Jes, sed
ne sole. Mi pridesegnis la dinamikon de milita furoro, la amon
kaj malamon en la damnaj tagoj, tra la familio Nakaoka, kiu vivis en la fatala urbo Hirosima.” — la aŭtoro.
NUDPIEDA GEN estas kvazaŭ aŭtobiografio de Nakazavva, la
aŭtoro, kiu mem travivis la Tagon, la ĥororon de atombombita
Hirosima. Foje streĉa, foje humura, la "real-komikso” komenciĝas en aprilo 1945 kaj atingas la klimakson: la 6an de aŭgusto.
La originalo estas ankaŭ fiImigita, noveligita, operigita, movbildigota; angligita, germanigita. . . Ne temas pri simpla infana
literaturo.

"HIROŜIMO" ne estas io pasinta, sed io HODIAŬA.
Nudpieda Gen (1973), Keizi Nakazavva (1929- ). Eljapanigis Yukio Izumi. Tokio Rondo Gen, 1982. 4+284p. Bildstria romano. 21cm. Prezo:
30,00 gld., plus sendokostoj. Mendebla ĉe: UEA, JEI, KLEG.
■

