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Anoncoj
Volunteers needed

Esperanto-USA is seeking
volunteers for our national
talent bank. Among other
things we’re looking for a
graphic designer, new board
members for USEJ (the US
Esperanto Youth Group), and helpers for the
upcoming Universala Kongreso in Montreal.

We also have a number of committees that need
members, including the Advertising, Project,
Diversity, and Congress Committees. We need
chairpersons for the Thompson Fund (which helps
youth attend Esperanto events) and the Klara
Zamenhof Fund (which helps new members pay their
initial dues).

If you’re interested, please see our online
volunteering page and contact the Executive Board at
board@esperanto-usa.org.

Novaj T-ĉemizoj

Esperanto-USA nun vendas
siajn proprajn t-ĉemizojn
per retbutiko ĉe
RedBubble
<https://www.redbubble.com

/people/esperanto-1>. Inter
la ĝisnunaj elektoj estas
salutoj en regionaj slangoj,
aludo al la Duolingo-kurso, kaj reklamo pri la
venonta Landa Kongreso en Bostono.

Ĉu vi havas ideon por nova desegno? Proponu ĝin al
la Estraro. Kontaktu nin (en Esperanto aŭ en la
angla) ĉe board@esperanto-usa.org.

Forpasis Doroteo HOLLAND

“With English you make money, with Esperanto
you make friends.”
— Dorothy Holland

Dorothy BURNHAM naskiĝis la 28-an de Majo, 1920
en Ĉikago, Ilinojso. Ŝi edziniĝis kun Roy HOLLAND la

7-an de Januaro 1945, kaj
forpasis la 27-an de
Februaro, 2019.

Doroteo lernis Esperanton
per lernolibro en 1946 kaj
refondis la Esperanto-
Societon de Ĉikago kune kun
Roy kaj aliaj samideanoj
post la Dua Mondmilito. Ŝi
estis tre aktiva en la movado en Ĉikago, Fayetteville,
Arkansaso, kaj Santa Barbara, Kalifornio. Ŝia loka
grupo dum multaj jaroj estis La Esperanto-Rondeto
de Santa Barbara.

Ŝi partoprenis Landajn Kongresojn, kursojn ĉe NASK,
kaj Universalajn Kongresojn. Ŝi instruis Esperanton
ĉe la Universitato de Kalifornio ĉe Santa Barbara en
1970 kaj 1971.

Ŝi membriĝis en AAIE en 1963 kaj redaktis ties
bultenon ekde tiam ĝis 2011. Ŝi kaj Roy verkis la
Usonan Ekzamenan Servon kun tri niveloj, kiujn ŝi
administris, kaj la unuan nivelon de la
Perkoresponda Servo. Ŝi estis la eduka sekretario de
AAIE multajn jarojn. Pro sia sindona laboro por
AAIE, ŝi iĝis honora membro de AAIE en 2010.

Doroteo estis ĝojo kaj kuraĝigo al multaj homoj, kiuj
konis ŝin. Pro ŝi, la samideanaro pliriĉiĝis per ŝia
disvastiĝo de feliĉo.

Dankon al edukado.net por prepari informon
Panteone pri nia kara Doroteo
<https://edukado.net/biblioteko

/panteono?iid=127>.

— Filipo DORCAS

Du usonanoj elektitaj al la
Akademio de Esperanto



Usonanoj Grant GOODALL kaj Lee MILLER estis
elektitaj al la Akademio de Esperanto kun naŭ-jara
mandato.

Lerninte Esperanton kiel gimnaziano, Grant laboras
volontule en ESF jam dum multaj jaroj, kiel estrarano
ekde 2001 kaj nuntempe kiel Vic-Prezidanto. Li estas
profesoro pri lingvistiko en la Universitato de
Kalifornio en San Diego, kie li estas esploristo pri la
sintakso de homa lingvo kaj pri lingvoakirado. Lia
esplorlaboro inkluzivas studojn pri la strukturo de
Esperanto kaj li ofte instruas kurson pri la historio
kaj scienco de konstruitaj lingvoj.

Lee eklernis Esperanton kiel 16-jarulo, kaj ekde tiam
restas aktiva membro de ELNA/E-USA, kaj UEA. Li
komencis partopreni la usonan someran kursaron de
Esperanto (nun konatan kiel NASK) en 2000, kaj li
estas kerna parto de la organiza teamo. Post la apero
de Duolingo, li komencis roli kiel administranto kaj
ĉefa lingvo-konsilanto en granda grupo Duolingo
Esperanto Learners ene de Facebook. Lee havas
spertojn unue kiel profesia flegisto (inkluzive de
universitata instruado en tiu fako), kaj poste kiel
interpretisto de la usona signo-lingvo.

La Akademion oni fondis en 1905 kun la celo gvidi kaj
kontroli la evoluon de la lingvo. La 45 membroj de la
Akademio estas internacie konataj pro siaj kontribuoj
al la literaturo, la esplorado, kaj la instruado.

Aperas numero de Unesko-
Kuriero pri indiĝenaj lingvoj

La Januaro-Marta numero de Unesko-Kuriero en
Esperanto estas nun libere havebla rete
<http://kuriero.esperas.info/>. Sona versio kaj la

KD-versio por blinduloj
estas produktataj.

La nova numero estas
dediĉita al artikoloj pri
indiĝenaj lingvoj. Por
indiĝenaj popoloj, lingvo
estas ne nur marko de
identeco, sed ankaŭ portanto
de praaj valoroj. UEA
alvokas al landaj, lokaj kaj
fakaj Esperanto-organizoj aŭ grupoj, kaj Esperanto-
parolantoj tra la tuta mondo kontribui al la
Internacia Jaro de Indiĝenaj Lingvoj, ekzemple per
kursoj, forumoj, kaj seminarioj.

Aliaj eblecoj:

Dividi artikolojn el Unesko-Kuriero en la
retpaĝoj de viaj landaj, lokaj kaj fakaj
Esperanto-asocioj.

Publikigi ligilojn al Unesko-Kuriero kaj ties
kovrilajn bildojn en blogoj, Facebook kaj
Twitter, ktp. por montri al la publiko la
valoron de Unesko kaj la utilecon de
Esperanto.

Aliĝi al la Esperanto-Teamo de Unesko-
Kuriero: bonvolu kontakti s-ron Trezoro
Huang Yinbao trezoro@qq.com.

Ĉe l’ akvo de forgeso in English

In the UEA’s Belartaj
Konkursoj of 1955, the first
prize for drama was awarded
to Marjorie Boulton for Ĉe l’
akvo de forgeso, a poetic
retelling of the legend of
Orpheus and Eurydice.

Karen Beaumont sends news
of a newly published English
translation by the late Pierre L. Ullman, a professor at
the University of Wisconsin whose research interests
included Esperanto poetry and biography. At The
Waters of Oblivion <https://amazon.com

/dp/1092643001/> is now available from Amazon in
both print and ebook form.



Aliĝu al la Landa Kongreso!
anoncoj • Marcus GRIEP, Chris PACEJO, Janjo PACEJO, Andreo ROSENBAUM, Julinjo SCHWARTZ, Benson SMITH

Nun eblas aliĝi al la Usona-Kanada Landa Kongreso,
kiu okazos ĉe Emerson College en la urbocentro de
Bostono ekde vespero de la 14-a de Junio ĝis tagmezo
de la 17-a. Aliĝilo troviĝas en la retbutiko de
Esperanto-USA <https://bit.ly/2GJkJn4>.

Ekzistas speciala rabato por membroj de Esperanto-
USA kaj la Kanada Esperanto-Asocio (KEA). La
limdato por registrado de tiuj partoprenantoj, kiuj
havas malpli ol dek ok jarojn, estas la 12-a de Majo,
kaj la limdato por aliaj partoprenantoj estas la 29-a
de Majo.

La kongrestemo estas “agado kaj kreado”, kaj pro tio
ni ĝojas anonci, ke Floréal MARTORELL kaj David K.
JORDAN donos la ĉefprelegojn de la kongreso.

Floréal Martorell (pli bone konata kiel “Flo”) estas
fondinto de la Esperanta diskeldonejo Vinilkosmo,
kiu situas en Donneville, Francujo. Vinilkosmo estas
sendependa eldonejo, kiu produktas, eldonas, kaj
distribuas ekskluzive Esperanto-muzikgrupojn en
diversaj stiloj (ekzemple roko, popo, folko, kanzono,
punko, mondmuziko, elektroniko, regeo, skao,
hiphopo, ktp.) de artistoj el la tuta mondo. En 2016,
Vinilkosmo lanĉis abonklubon, kiu estas justa
elsendflua platformo por sendependa muziko, pere

de Music Diversities. Flo fondis ankaŭ la fakan
asocion pri Esperanto-muziko EUROKKA
(Esperanto-Universala Rok-Organizo, Kolektiva
Komunik-Asocio) en 1988.

David K. Jordan doktoriĝis pri antropologio en
Universitato de Ĉikago en 1969. Li nuntempe estas
profesoro emerita de antropologio en Universitato de
Kalifornio ĉe San-Diego. Liaj akademiaj interesoj
rilatas ĉefe al kultura kaj psikologia antropologio,
socilingvistiko kaj transkultura studo de religioj. Li
verkis en kaj pri Esperanto, pri Esperanto-rilataj
sociaj movadoj kaj ankaŭ pri la fako de
interlingvistiko. David verkis la bone konatan
referenclibron Being Colloquial in Esperanto
<https://bit.ly/2GIEsTO>.

Ankaŭ, teme, okazos speciala muzika vespero dum la
kongreso.

La ekzameno de la Komuna Eŭropa Referenckadro
(KER) okazos ĉe la Landa Kongreso je la 15-a de
Junio. Por aliĝi, plenumu la jenan formularon
<https://edukado.net/alighilo?id=2019TU-USBO>

antaŭ la 15-a de Majo.

Ni serĉas gvidantojn de programeroj, kiuj estas taŭgaj
por komencantoj. Se vi interesiĝas, aŭ se vi havas
aliajn ideojn pri programeroj, bonvolu sendi
retmesaĝon al bostono2019@gmail.com.

Por mendi kongreso-ĉemizon, vizitu la retbutikon
de Esperanto-USA ĉe Redbubble
<https://rdbl.co/2VDpW9m>. Vizitu ankaŭ nian
kongresan retpaĝaron
<https://landakongreso.org> por la plej freŝaj
informoj pri la kongreso, inkluzive de listo de
aliĝintoj.



K
La afablaj homoj de Esperantujo
de la prezidanto • Filipo DORCAS

iam mi eklernis Esperanton, mi miris je la
subita rondo da amikoj, kiujn mi ekhavis. Ili
estis novaj amikoj, kiujn mi renkontis en

lokaj klubkunvenoj, en la landaj kongresoj, kaj eĉ
interrete de aliaj landoj. Ĉi tiuj amikoj kuraĝigis min.
Mi memoras kiel pozitivaj kaj helpemaj ili estis, kaj
ankoraŭ estas.

Tiuj fruaj tagoj en Esperantujo estis gravaj tagoj por
mi. Mi opinias, ke kelkaj momentoj estis transformaj.

Mi memoras la matenmanĝon, kiun mi ĝuis kun
Sylvan ZAFT en la hotelo en Sankta Luiso ĉe la Landa
Kongreso de ELNA de 1999. D-ro Sylvan Zaft
(1935-2015) estis la verkisto de la libroj Peter
Jameson’s Secret Language
<https://amazon.com/dp/0965254909> kaj
Esperanto, A Language for the Global
Village. <http://esperanto.ie/en/zaft/zaft.html>

Li estis tiel afabla al mi. Mi memoras, ke mi sentis
min tre honorata, ke fama aŭtoro permesas min sidi
ĉe la sama matenmanĝa tablo kun li. Estis tie nur ni
du en konversacio. Kvankam mi estis nur
komencanto kaj li estis fama, li traktis min kiel
egalulon. Mi impresiĝis je lia ekstrema bonkoreco.

Mi timis paroli multe en Esperanto kun li, sed li eĉ
permesis al mi krokodili iom. Kiam mi parolis

Esperante, li afable kuraĝigis min. Mi pardonpetis
pro mia malbona gramatiko kaj teksasa elparolo. Li
ne korektis miajn erarojn. Por li, la amikeco gravis pli
ol perfekta uzado de la lingvo. Mi, la komencanto,
sentis ke la spertulo prenis la lingvo-pezon de miaj
ŝultroj. Anstataŭ surŝultrigi pezon pro la nova lingvo,
mi vidis malferman pordon antaŭ mi, pordon
gvidantan al amikeco.

Mi nun volas esti tiel kun komencantoj kaj
progresantoj, kiel li estis kun mi. Mi volas esti
pozitiva kaj kuraĝiga al la lernantoj. Por mi, amikeco
situas en la koro de Esperanto.

Jes, ni devas lerni kaj uzi la lingvon, kiel eble plej
bone. Jes, ni devas helpi la komencantojn kaj
progresantojn. Tamen, ni bonkore montru al la
novuloj ke amikeco estas unu el niaj bazaj trajtoj.

Dankon, D-ro Zamenhof, por bonkore doni al la
mondo gravan ilon por amikeco.

Filipo DORCAS

Filipo estas prezidanto de Esperanto-
USA. Li kaj lia edzino Elizabeto loĝas
en Fort Worth, Teksaso.

filipo@grupoj.org
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Kolofono

Regionaj raportoj
Ni petas raportojn de ĉiuj niaj regionaj helpantoj, la
homoj kiuj ĝisdatigas nian datumbazon de Esperanto-
grupoj kaj kunlaboras kun lokaj grupestroj.

Lastatempa agado en la
meznorda regiono

En kafejo en Roseville, MN,
la Esperanto-Asocio de
Minesoto kunvenas dufoje
monate. La membraro ĝuas
uzi Esperanton por ludi
Skrablon, legi verkojn, kaj diskuti diversajn aferojn.
La kunvenoj okazas je la unua kaj tria vendredoj, de 7
ptm ĝis 9 ptm. Ĉiuj estas bonvenaj, ĉu komencantoj,
ĉu spertuloj. La ĉefa kontaktulo, Joan PHILIPS,
mencias ke ĝuste nun ŝi estas la unusola virino en la
klubo; ŝi aparte ŝatus bonvenigi novulinojn.

La Esperanto Rondo de la Ozarks troviĝas en la urbo
Springfield en la okcidenta parto de la ŝtato Misurio.
Paul WILKERSON skribas ke la membroj uzas
diversajn elektronikajn komunikilojn: Amikumu,
Skype, Duolingo Events, kaj Facebook. Ili kunvenas
monate.

Membroj de la Esperanto-Asocio de Sankta-Luiso, je
la orienta flanko de la ŝtato, kutime vespermanĝas kaj
babilas je la unua ĵaŭdo de ĉiu monato. Okazas ankaŭ
klubkunveno je la tria sabato de ĉiu monato en
biblioteka ĉambro. En Marto, du membroj konatiĝis
kun samideano kiu loĝas en Kolombio sed vizitis
Usonon por profesia kunveno. Tiu nova amiko
nomiĝas Alejandro AMAYA, kaj tre eble li revenos jare
por tiu profesia kunveno; ni esperas ke jes.

— Peggy DOLTER



De la estraro
En ĉiu numero de UE ni petas al la estraranoj raporti
lastatempajn farojn. Ĉu vi havas demandojn, proponojn
aŭ eĉ plendojn por la estraro? Sendu ilin al ni en aŭ
Esperanto aŭ la angla, laŭ via prefero. La redakciaj
adresoj troviĝas en la kolofono.

Charlotte BURTON, Direktoro

Kion ni faris dum la pasintaj
monatoj? Ho, kion ni NE
faris!?

Ni lanĉis novan kampanjon
Esperanto in the USA kun
ESF, per kiu oni povas
donaci por helpi Esperanto-
projektojn en Usono, kaj ESF duobligos donacojn ĝis
la unua $15000.

Ni gastigis retseminarion pri tio, kaj afiŝis la
registraĵon (kaj multe da aliaj filmetoj) en nia
revigligita JuTuba kanalo. Ni jam alŝutis 17 filmetojn
al la kanalo ĉi-jare. Kelkaj el tiuj aperos dum la
venontaj semajnoj. Se vi volas, ke nia kanalo montru
filmeton pri via loka klubo, evento, aŭ agado, sendu
ĝin al eusa.videos@gmail.com kaj spektu nian
kanalon dum la postaj tagoj por vidi ĝin tie.

Se vi volas vidi la plej freŝan novaĵon pri Esperanto
en Usono, abonu nian kanalon EsperantoUSA
<https://www.youtube.com/user/EsperantoUSA> ĉe
JuTubo! Se vi volas helpi krei la plej freŝan novaĵon
pri Esperanto en Usono, sendu filmeton aŭ DONACU
al nia nova kampanjo. (Vidu pli pri la kampanjo poste
en ĉi tiu numero de la bulteno, aŭ ĉe nia retejo.)

— Charlotte BURTON

Paige FELDMANN, Direktoro

Over the last month
Esperanto USA has launched
a web T-shirt store
<https://www.redbubble.com

/people/esperanto-1> and
reinvigorated our
YouTube channel
<https://www.youtube.com

/user/EsperantoUSA>.

The T-shirt store features multiple E-USA designs, a
shirt for the Landa Kongreso, and other Esperanto-
related merchandise at a fairly low cost. All proceeds
benefit E-USA, and all designs were created by a
board member at no cost.

Our YouTube channel has not been active for five
years. Over the course of two weeks, we managed to
double the amount of subscribers and upload many
videos. We aim to upload at least one video a week.
These videos will focus on the Esperanto movement
in the US, vlogs of Esperanto events, educational
videos and other random topics. We hope to
monetize the channel at some point in the future,
although we know that may be an unrealistic goal.
Regardless, we are enjoying adding videos and would
gladly accept any videos E-USA members may want
to submit.

— Paige FELDMANN



Kiel duobligi vian helpon al komencantoj
anoncoj • Jordon KALILICH

Jordon kun novaj amikoj ĉe la Landa Kongreso en 2010.
Fotis Chris HORN.

Legante la ĉi-numeran artikolon en la rubriko de la
prezidanto, mi trovis en la kapo la jenan demandon
por membroj: Ĉu vi memoras la unuan fojon, kiam vi
ĉeestis kunvenon de loka esperanta klubo?

Leginte frazojn kun strangaj literoj, elbuŝiginte
novajn vortojn en silento hejme, vi eble
maltrankviliĝis ĉe rondo de nekonatoj pli spertaj pri
tiu nova al vi lingvo. Sed certe baldaŭ evidentiĝis, ke
tiuj samideanoj vere bonvenigas vin kaj akceptas vin
tia, kia vi estas. Ili deziris al vi sukceson kaj ĝojon en
Esperantujo.

Kaj via unua kongreso? Mi memoras la mian. Temas
pri la landa kongreso en Vaŝingtono en 2010. Mi
havis 20 jarojn kaj miris, kiom da samaĝuloj estas tie.
Kvankam ni venis el diversaj partoj de la lando kaj
havis malsamajn interesojn, ni tuj amikiĝis. Ni ludis,
rakontis kaj ŝercis tro malfrue en la nokto. Esperanto
ardis ĉe ni.

Ĉiujare multaj homoj sentas unuafoje la magion de
nia amikiga lingvo, sed ili eble ne konscias la spertojn
aliflankajn – la malĉarman laboron necesan por
daŭrigi klubon aŭ organizi kongreson. Aliaj deziras
ĉeesti renkontiĝojn sed havas malsufiĉe da mono. Se
vi estas multjara esperantisto, vi scias, ke sola volo ne
povas la movadon antaŭenigi.

Jen evidentiĝas la neceso de landaj organizaĵoj.
Delonge Esperanto-USA donas rimedojn al tiuj
klopodantaj fortigi nian lingvon en Usono. Feliĉe, ni
tamen ne agas solaj. Nun Esperantic Studies
Foundation agnoskas la gravecon de nia misio kaj
helpas nin helpi vin per sia nova fonduso Esperanto

in the USA.

ESF duobligos ĉiun dolaron donacitan al la fonduso,
ĝis $15000, kaj donos la atenditan sumon de $30000
al E-USA. La mono estos uzita por:

fortigi lokajn klubojn per nia nova reto de
regionaj helpantoj,
helpi junajn esperantistojn ĉeesti eventojn,
trejni junajn aktivulojn,
subteni regionajn kaj landajn eventojn, kaj
plenumi similajn celojn.

Kion faros via kontribuo? Via donaco de $100 estos
duobligita al $200 kaj povos sendi unu junulon al
evento de USEJ. Via donaco de $200, duobligita al
$400, povos sendi esperantiston al la LK. Kiel danko
al vi, ni afiŝos vian nomon sur virtualan
“dankomuron” en la retpaĝaro de E-USA.

$500, duobligita al $1000 de ESF, pagos la kotizojn
de kelkaj junuloj por la UK en Montrealo en 2020. Ni
ne nur afiŝos vian nomon sur dankomuron, sed ni
ankaŭ skribos al vi dankan leteron pro via
malavareco. $1000 (duobligita al $2000) povos
kompensi ankaŭ iliajn flugokostojn, kaj krom la jam
menciitaj dankoj vi ricevos telefonvokon de nia
prezidanto, Filipo DORCAS.

Se vi donacos $2000, ESF duobligos ĝin al $4000,
kaj tiu sumo sufiĉos por trejni ses junulojn ĉe evento
de USEJ. Donacinte tiom da mono vi ricevos ĉion jam
menciitan kaj vi rajtos ĉeesti unu el la virtualaj
kunsidoj de la estraro de E-USA.

Se vi volas pliigi vian subtenon de E-USA kaj ankaŭ
sentigi la ĝojon de via unua Esperanta renkontiĝo al
junulo aŭ komencanto, nepre konsideru donacon al la
ESF-a fonduso Esperanto in the USA. Dankon!

Jordon KALILICH

Jordon estas unu el la Direktoroj de
Esperanto-USA. Li loĝas en Seatlo,
Vaŝingtonio.

jordon@kalilich.com
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Review: Doctor Esperanto and the Language of Hope
libroj • Rachel Meibos HELPS

octor Esperanto and the Language of Hope
is a children’s picture book about the genesis
of Esperanto by Mara Rockliff with

illustrations by Zosia Dzierżawska. The story focuses
on how Leyzer Zamenhof started to invent a common
language as a young adult. It discusses some of the
problems he encountered while inventing a language,
and how he pursued his dream of a common
language against his father’s wishes. The story
culminates with universal comprehension of
Zamenhof’s Esperanto speech at the first Universala
Kongreso.

The charming illustrations provide an additional
layer of explanation to the text. For example, on the
page about how Zamenhof tried to use words that
most people would be familiar with, nine similar
words for “cat,” paired with nine different cats, show

similarities between European languages. The muted
palette and charcoal outlines gave characters a warm
feel, while the comicbook simplicity of their
expressions made those expressions easy to
understand.

This book is a beautiful English introduction to the
ideas behind Esperanto. It’s common to describe
Esperanto in abstract, idealistic language; the way the
book frames the problem in the context of
Zamenhof’s life makes it instantly relatable in a way
that language philosophy is not. The narrative didn’t
immediately grab my four-year-old’s attention, but
children over seven will appreciate this story of an
inventive child.

The cursive lettering in the illustrations may be
difficult for some children to read, and the book does
not provide a pronunciation guide, so non-
Esperantist readers will not know how to pronounce
some words — for example in the illustration about
fiŝoj. Esperantists will be right at home, however, and
the beautiful book would make a great gift to your
local library or a child in your life.

Rockliff, Mara (author), Dzierżawska, Zosia (illustrator).
Doctor Esperanto and the Language of Hope
<https://amazon.com/dp/0763689157>. Candlewick Press,
2019. ISBN 9780763689155.



Liĉjo MILLER
laŭdoj • Charlotte BURTON

Kaj novaj kaj malnovaj esperantistoj konas la nomon
de nia ĉi-numera laŭdindulo: Liĉjo MILLER. Liĉjo
fariĝis esperantisto dum sia juneco, kaj ankoraŭ
agadas en Esperantujo.

Liĉjo unue trovis kaj lernis Esperanton antaŭ pli ol 50
jaroj, je la aĝo de 16, kaj baldaŭ poste fariĝis membro
de ELNA – nun Esperanto-USA. Post iom da jaroj li
komencis partopreni la lokan klubon, iĝis redaktisto
de la kluba bulteno, kaj ĉeestis kongreson, kie li
renkontis s-inon Ellen EDDY, kun kiu li ankoraŭ
organizas la Nord-Amerikan Someran Kursaron,
NASK.

Ekde 2000, Liĉjo kaj Ellen laboras kune pri NASK,

kiu okazos ĉi-somere en Raleigh, Norda Karolino.
NASK estas kursaro en kaj pri Esperanto. Dum unu
semajno, oni povas resti tute en Esperantujo, lerni
kun samideanoj, kaj ĝui amikecon. NASK-2019 estos
la 50-a datreveno de la kursaro, kaj tial ĝi estos
grandega afero, ĉefe pro la laboroj de Liĉjo kaj Ellen.
Kaj, parte pro la laboroj de Liĉjo, stipendioj estas
haveblaj; oni petu informon de Ellen Eddy
<http://nask.esperanto-usa.org/aligxo/#kontakto>.

La laboroj kaj helpoj de Liĉjo al Esperantujo
pligrandiĝis dum la jaroj, kaj eĉ nun, Liĉjo helpas
gvidi Esperantujon en la estontecon. Li estas unu el la
ĉefaj administrantoj de grandega Facebook-grupo
Duolingo Esperanto Learners, kiu nun havas
preskaŭ 11 000 membrojn. En tiu grupo, Liĉjo kaj
aliaj respondas demandojn de lernantoj pri
Esperanto, gvidas interparolon al bonaj temoj por
lernantoj, kaj proponas lernilojn por lernantoj,
inkluzive liajn nun famajn “Liĉjo rakontojn” –
mallongaj rakontoj kun iom surprizaj finoj. Li donas
al lernantoj kaj komencantoj sekuran spacon, kie ili
povas lerni, provi, kaj eĉ erari sen timo aŭ insulto.

En tiu grupo, novaj lernantoj povas lerni de kaj
demandi al iuj el la plej respektindaj spertuloj en
Esperantujo, inkluzive de kelkaj akademianoj. Ho, kaj
ĉu vi jam aŭdis, ke Liĉjo mem estas unu el la plej
novaj akademianoj? La Akademio de Esperanto estas
institucio, kiu konservas kaj protektas Esperanton kaj
kontrolas ĝian evoluon. Akademianoj, kiel Liĉjo,
gvidas nian lingvon. Pro ili, Esperanto ankoraŭ estas
internacia lingvo, kaj plue estos.

Pro homoj kiel Liĉjo, Esperantujo estas pli mojosa
afero.



Jen sincero
senintenca esperantaĵo • George BAKER

La ŝildo reklamas libron de aŭtoro Jen SINCERO. Ni
dankas al George BAKER pro la amuza eltrovo.

La neuzita sekurzono
enigmo-solvoj

En nia pasintfoja enigmo La
neuzita sekurzono, prof.
Ŝibolet vidis teruran
akcidenton sur monta vojo.
Sportaŭto rapidis malsupren
kaj frakase trarompis
barilon. Dume ĝi elĵetis sian
stirinton, kaj ambaŭ falis en
ravinon.

Unuavide ŝajnis, ke la morto estas akcidento. Tamen
Ŝibolet sciis, ke efektive temas pri murdo! Sed kiel li
sciis tion?

Alvenis bone rezonitaj solvoj de pluraj el niaj kutimaj
suspektatoj… nu, detektivoj: Erik FELKER, Doug
DUEA, Rafa NOGUERAS, Ellen EDDY, kaj Roĝero
BLAINE. Ĉiuj rimarkis la ŝlosilan detalon. Doug (kiu
parenteze sendis sian solvon sur bele ilustrita karto)
skribis: “La pruvon montris la sekurzono: ĝi kuŝis sur
la stirista seĝo en flako de freŝa sango.”

Kaj tio estas stranga pro du kialoj. Unue, kiel

rimarkis Erik, la sekurzono restis neuzita, “eble ĉar la
‘stirinto’ de la aŭto ne estis konscia kiam oni metis lin
en la aŭton.” Povas esti. Ĉu tamen eblas, ke li ja estis
konscia sed simple forgesis surmeti ĝin?

Ŝajne ne, kaj Ŝibolet sciis tion pro la sangoflako. Kiel
diris Roĝero, “se estus la afero ja akcidento,
supozeble la sango de la malfeliĉulo komencus ŝpruci
je lia ekterenfalo, ne sur la seĝon antaŭ lia elĵeto.”

Ĝuste. Ŝibolet konkludis, ke oni murdis la viron,
metis lian sangantan kadavron en la aŭton, kaj fine
pelis la aŭton malsupren laŭ la deklivo por ŝajnigi la
morton akcidenta.

Rafa aldonis saĝan konsilon:

Jen kial oni ĉiam uzu sekurzonon: por savi sian
vivon okaze de trafikakcidento, kaj por pli ĝuste
ŝajnigi trafikakcidenton anstataŭ murdon!

Gratulon al ĉiuj pro la bonaj solvoj. En la ĉi-foja
lotumado gajnas Roĝero BLAINE. Li ricevos $5-
rabaton de la retbutiko.



La vivo de Peĉjo
ŝercoj • Timothy BORONCZYK
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The Fact of Esperanto
el la arĥivo

In this issue’s trip through the archives, we visit another
still-relevant essay from ELNA’s first year; this article, by
an unnamed author, appeared in the November, 1953
issue of the newsletter.

he present status of the Esperanto movement,
as far as public acceptance is concerned, can
be described very nicely by means of a story

which appeared some months ago in an international
periodical. It seems the board of directors of a large
company was meeting, and the president made the
following statement: “Gentlemen, I have wonderful
news! Our research department has developed a
revolutionary new method of production. In the six
months since we began using this method our costs
have been cut in half, sales have doubled, and we are
now in a position to declare the largest dividend in
the history of our company.” Amid the ensuing
applause, however, one gentleman rose and said
warily, “This new method may be fine in practice, but
how does it work out in theory?”

Supporters of Esperanto are not proposing a theory
for breaking down the world’s language barriers, but
rather are pointing out that the language problem has
already been solved — that what we are trying to do is
extend the use of the international language beyond
its present limited scope to include ever-widening
fields of international activity.

There have been many proposals for a universal
interlanguage — they number in the hundreds. Many
are as ridiculous as the recent suggestion that
English, spelled with Russian letters, be adopted by
all nations. Others are carefully worked-out projects
with much in their favor from a strictly scientific
point of view; the latest of these, a project years in
preparation and which represents the efforts of a
great many well-known and competent men, is
Interlingua. The Interlingua project was launched
with a great deal of costly promotion. Yet, as reported
elsewhere in this issue, Interlingua seems already, for
all practical purposes, to be a dead issue. The reason
why Esperanto has succeeded while the Interlinguas,
the Novials and the Mundilatins have failed will be
the subject of an article in a later issue. In a word,
just as it “takes a heap of living to make a home,” it
takes a lot of using to make a language.

Esperanto ceased to be a project 50 years ago; it has
become the living language of a living people. We
have our own literature, our own periodicals, our own
social life. There is no question as to whether or not
Esperanto will “succeed” or “fail”; there is only the
question of whether the ease with which we are able
to exchange ideas with our fellows throughout the
world will be shared by the businessmen and the
scientists, the diplomats and the politicians, the
working men and the students of all countries.


