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Se Esperanto-libroj forpuŝas vin el
via domo…
anoncoj - Ĵenja Amis
Ĉu vi iam sentis, ke viaj Esperanto-libroj kaj revuoj forpuŝas
vin el via domo? Jes? Do, gratulojn: vi estas normala
esperantisto! Kial ne donaci kelkajn al la Esperanto-
biblioteko en Ŝimonoseki?

La kaŝita alfabeto
lingviko - Erik Felker
Malmultaj esperantistoj scias ke la verda lingvo, kreita por
klarigi kaj faciligi komunikiĝon, havas alternativan, kvazaŭ-
sekretan, alfabeton.

Ni staras sur la ŝultroj de niaj
gigantoj…
de la prezidanto - Orlando E. Raola
Antaŭ nelonge mi trovis libreton kun malhele flaviĝintaj paĝoj
kaj preskaŭ disfalanta papero: El la mondbildo de l’ nova
fiziko, kiu aperis antaŭ 90 jaroj en Germanujo. Mi volas dividi
kelkajn pensojn starigitajn de trafoliumado (karesa kaj ege
zorgema) de tiu ĉi juvelo.

NASK 2014 – en Kanado!
anoncoj
Ĉi-jare NASK vojaĝos ekster Usono al la okcidenta
marbordo de Kanado. La kursaro okazos ĉe la kampuso de
la Universitato de Viktorio, kiu situas ĉe la suda rando de la insulo Vankuvero, en bela
Brita Kolumbio. Kulture riĉa Viktorio estas konata kiel verda “ĝardenurbo” kun plaĉe mildaj
someroj kaj pluraj vidindaĵoj por turistoj.

NASK 2014 – in Canada!
anoncoj
This year NASK ventures outside the US and heads to the west coast of Canada. The
institute will be held at the University of Victoria, located at the southern edge of
Vancouver Island in British Columbia. Culturally rich Victoria is known as a verdant
“garden city“ with mild summers and numerous sights for tourists.

“emerita”
senintenca esperantaĵo?
Dankon al Ĵenja BONDELID pro la foto.
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Free downloads from the retbutiko
Several newly available
downloads are now available free
to members at our online
bookstore [http://esperanto-
usa.org/retbutiko]:

A FIRST COURSE IN
ESPERANTO
William Auld. Auld is perhaps best known for
his poetry, but he was also an excellent
translator and teacher. This basic course is over
40 years old, but the material is as effective as
ever for learning Esperanto. The lessons cover
all the important concepts. The materials
include 12 audio lessons, an exercise book, and
a guide for teachers and home students.

DU PAROLKAPABLAJ BESTOJ
M. BOULTON kaj F. SZILÁGYI. Du amuzaj
rakontetoj: Tre moderna fabelo de F. SZILÁGYI

Kaj kredu, se vi volas de M. BOULTON. La
elŝutebla dosiero enhavas ambaŭ rakontoj en
formatoj PDF, EPUB, kaj MOBI, taŭgaj por kaj
surtablaj komputiloj kaj ankaŭ poŝlegiloj kiel
Kindle kaj iPad. Senpaga por membroj; $2.00
por aliaj.

New titles in the retbutiko
LEGISTO, LA
Bernhard SCHLINK. Romano
morale komplika, erotike
ŝarĝita. Mola bindaĵo. 117
paĝoj. 2013. Rusujo. $20.12

KRISTNASKAJ
RAKONTOJ EL FRANCA
KANADO
Louis FRECHETTE. Tradukis Vincent BEAUPRÉ

kaj Francisko LORRAIN. Ses kristnaskaj
rakontoj, originale verkitaj por konigi la
franckanadan kulturon al la ekstera mondo.

Multaj belaj ilustraĵoj. Mola bindaĵo. 129 paĝoj.
2013. Kanado. $27.78

Order from Esperanto-USA, PO Box 1129, El
Cerrito CA 94530, or online [http://esperanto-
usa.org/retbutiko].

Gravas aliĝi tuj al MeKaRo!
Se vi intencas partopreni la
Mez-Kanadan Renkontiĝon
(MeKaRon) 2014 en Ŝerbruko,
gravas aliĝi kaj rezervi ĉambron
antaŭ la 17-a de Marto. Miloj da
homoj invados la urbon dum la
sama maja semajnfino de Mekaro okaze de
muzikfestivalo, kaj ili okupos preskaŭ ciujn loĝejojn.

La ŝerbrukaj esperantistoj faris aranĝon kun la
universitato Bishop’s por rezervi 10 apartamentojn,
kiuj enhavas po kvar ĉambrojn kaj du banĉambrojn,
do entute 40 ĉambrojn je favoraj prezoj. Sed la
rezervado devas esti farita antaŭ la 17-a de Marto,
du monatojn antaŭ la komenco de Mekaro. Post la
17-a de Marto, la universitato rajtos doni la
nerezervitajn ĉambrojn al iu ajn persono, kiu
deziras okupi ilin.

Aliĝu rete ĉe http://mekaro.ca [http://mekaro.ca].

AMO-2: UEA-seminario por
aktivula maturigo
Tiu ĉi dutaga seminario estos
grava paŝo al la plifortigo de la
pozicio de Esperanto en Norda
Ameriko. Ĝi okazos la 9-an kaj
10-an de Julio en Sidnejo, Brita
Kolumbio, ĵus antaŭ la komenco
de la Landa Kongreso. La temo
estas strategio kaj praktiko de Esperanto-
informado.

Ĝin gvidos UEA-prezidanto d-ro Mark FETTES, kun
helpo de d-ro Humphrey TONKIN (antaŭa
UEA-prezidanto) kaj d-ro Orlando RAOLA

(prezidanto de Esperanto-USA), kaj kontribuoj de



aliaj konataj aktivuloj.

Kosto: US$40 (partopreno en la sesioj, materialoj,
kafo, teo, akvo, manĝetaĵoj). Manĝoj kaj aliaj
trinkaĵoj ne estas inkluzivitaj. Tripersonaj ĉambroj
en la najbara hotelo Travelodge kostas CA$120 por
nokto. Depende de la aliĝoj, subvencioj haveblos por
gejunuloj kaj aliaj.

Por pliaj detaloj kaj aliĝoj, bonvolu vidi la retejon de
Esperanto-USA [http://esperanto-usa.org].

Landa Kongreso en Sidnejo
La Landa Kongreso de Esperanto-USA okazos ĉe
Sidnejo, Brita Kolumbio, Kanado, 11 - 14 Julio. Oni
baldaŭ enpoŝtigos aliĝilojn al ĉiuj membroj. Aliĝu
rete ĉe la Esperanto-USA retbutiko
[http://esperanto-usa.org/retbutiko].

NOREK venos frue
NOREK (Nord-Okcidenta
Regiona Esperanto-Konferenco –
tio inkluzivas okcidentan
Kanadon) kutime okazas en
aŭtuno, sed ĉi-jare ĝi okazos en
Aprilo. Fakte, de la 18-a de Aprilo ĝis la 20-a. Ni
elektis ĉi tiun daton por kunordigi kun la
Kino-Teatro-Festivalo kiu komenciĝos la antaŭan
semajnfinon. Ambaŭ eventoj okazos en la ĉarma
urbeto Langley sur la insulo Whidbey en la ŝtato
Vaŝintonio. Tio estas ekscita eksperimento,
kunordigi la du eventoj, ĉar NOREK-anoj povos
spekti la rezultojn de la semajno de laboro fare de la
aktoroj, filmfaristoj, dancistoj, muzikistoj, ktp.

Rigardu la detalojn ĉe la TTT-ejo de NOREK
[https://sites.google.com/site/noreklangley2014].
Kelkaj detaloj mankas, sed, ĉar la evento baldaŭ
okazos, mi volas certigi ke ĉiuj interesatoj scias pri
ĝi kaj aranĝas loĝadon sufiĉe frue. Mi ĝisdatigos la
retpaĝon kiam mi havos pli da informo.

Sendu demandojn al <norek2014@morsekob.org>.
—Arlyn KERR, Seatlo

Simpozio: Lingvo kaj egaleco

Kunlabore kun la Centro por
Esploro kaj Dokumentado pri la
Monda Lingvo-Problemo (CED)
kaj la Universitato de Hartfordo,
la Stud-grupo pri Lingvo kaj la
Unuiĝintaj Nacioj organizas
simpozion pri lingvo kaj egaleco la 29-an de Aprilo,
2014, en la Centro Church (777 United Nations
Plaza) en Novjorko. Frua aliĝo (antaŭ 29-a de
Aprilo) kostas $25, kaj surloka aliĝo $30 (senpage
por UN-stabanoj, stabanoj de UN-misioj, kaj
reprezentantoj de neregistaraj organizoj).

Sub la prezido de iama ESF-prezidanto d-ro
Humphrey TONKIN, la simpozio prezentos antaŭan
ESF-prezidanton kaj nunan UEA-prezidanton d-ron
Mark FETTES kiel festparolanton kaj
diskutgvidanton, kaj ankaŭ internacian aron de
akademiaj prelegantoj, inter kiuj
ESF-konsilantarano d-ro Esther SCHOR.

Por plenaj programdetaloj (angle), vidu la TTT-ejon
de la simpozio [http://www.languageandtheun.org].

Newly available used books
Members receive a 25% discount on all used items.
Order from Esperanto-USA, PO Box 1129, El
Cerrito CA 94530, or online [http://esperanto-
usa.org/retbutiko].

VIKIPEDIO POR VI
De Ziko VAN DIJK. Bona stato. Mola bindaĵo. 57
paĝoj. 2008. Klarigas ĉion pri Vikipedio, ekz.
kiel ĝi funkcias, kaj kiel oni povas kontribui.
$8.56

SALUTON! ESPERANTO AŬTODIDAKTE
By Audrey Childs-Mee. Fair condition.
Paperback. 194 pages. 1983. Direct-method
materials, designed for self-instruction but also
good for classes. $13.56

PROVO ALFRONTI LA VIVON
De Ivan ST. GEORGIEV. Ne tre bona stato. Mola
bindaĵo. 111 paĝoj. 1962. Originalaj poemoj de
la verkisto. En la enkonduko, William AULD

skribis: “En ĉi tiu libro estas simpla poezio por
simplaj homoj, kaj por ĉiuj aliaj, kiu ne tro



enretiĝis de dogmeca intelektismo.” $2.00

PRACTICAL GRAMMAR OF THE
INTERNATIONAL LANGUAGE
By Ivy Kellerman Reed. Fair condition.
Paperback. 143 pages. 1915. $2.00

PLENA VORTARO DE ESPERANTO
De Prof. E. GROSJEAN-MAUPIN. Bona stato.
Malmola bindaĵo. 509 paĝoj. 1960. 6-a eldono
kun suplemento. $11.43

PEĈJO KAJ ANJO KALKULAS
De Vilho SETÄLÄ. Bona stato. Malmola bindaĵo.
25 paĝoj. Bildolibro kiu instruas al infanoj kiel
kalkuli. $9.04

HISTORIO DE LA LINGVO ESPERANTO
De Edmond PRIVAT. Bona stato. Mola bindaĵo.
200 paĝoj. 1927. Historio de la movado inter
1900-1927. $10.00

KENGOTT’S POCKET DICTIONARY
Fair condition. Paperback. 80 pages. 1929.
Two-way dictionary. $4.51

NIXON DICTIONARY
Good condition. Paperback. 178 pages. 1962.
Pocket-size two-way dictionary. $3.95

KONSULTLIBRO PRI ESPERANTAJ
BIBLIOTEKOJ KAJ MUZEOJ
De M. GJIVOJE. Bona stato. Mola bindaĵo. 55
paĝoj. 1980. Informo pri diversaj Esperantaj
bibliotekoj kaj muzeoj en la mondo. $4.60

KREDO, FLOROJ KAJ DINAMITO
De Ernst OLSSON. Bona stato. Malmola bindaĵo.
78 paĝoj. Biografioj de Sankta Birgita, Karl VON

LINNÉ, kaj kaj Alfred NOBEL. $4.25

Korespondi deziras
Mi estas Alekso: kubano
31-jaraĝa, iama prezidanto de mia
Esperanto-grupo kaj Komitatano
de Kuba Esperanto. Profesie mi
estas mekanika inĝeniero, mi
membras en ILEI, SAT kaj UEA.
Mi planas plistudi Esperanton en
NASK kaj mi volas renkontiĝi aŭ
korespondadi kun geesperantistoj
en Usono, Kanado kaj alilande;
mi volus perfektigi mian lingvoscion. Mi atendos
vian respondon. Alexander Martínez Agüero,
<michelo@infomed.sld.cu>
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Se Esperanto-libroj forpuŝas vin el via domo…
Ĵenja AMIS

Ĉu vi iam sentis, ke viaj Esperanto-libroj kaj revuoj
forpuŝas vin el via domo? Jes? Do, gratulojn: vi
estas normala esperantisto!

Sed eĉ senŝerce: ofte ĉe esperantistoj la spaco
mankas por ĉiuj libroj, revuoj kaj ĵurnaloj, kiuj
amasiĝis tra la jaroj. Plejparte oni ne povas donaci
ilin al lokaj grupoj (ĉar tiuj havas nek ejon, nek
volontulojn por prizorgi librojn), kaj eĉ landaj
asocioj tre zorge elektas, kion ili akceptas. Sed se vi
ŝatus donaci parton de viaj trezoroj por regajni iom
da spaco en via loĝejo, jen bona novaĵo! Esperanto-
biblioteko en Ŝimonoseki (Japanujo) akceptas ne
nur librojn, sed ankaŭ revuojn kaj ĉiajn aliajn
esperantaĵojn.

“Nun ni kolektas librojn, revuojn, gazetojn,
sonbendojn, taglibrojn, pamfletojn, fotojn kaj tiel
plu – unuvorte dirite, ĉiaj esperantaĵoj estas
bonvenaj, eĉ plej efemeraj paperetoj difektitaj aŭ
kriplaj, ĉar spaco por akcepti sufiĉas”, diras la
fondinto de la biblioteko, s-ro NITTA Takamiĉi. Ni

vizitis la bibliotekon en Novembro kaj estis
impresitaj de la enorma ejo kun vicoj da profesiaj
bretoj, kiujn la Esperanto-biblioteko sukcesis akiri
tute senpage. (Ĉi-momente la biblioteko havas
ĉirkaŭ milon da libroj, revuoj ks.)

Antaŭe tiun ejon okupis universitata biblioteko, sed
la universitato translokiĝis, kaj la konstruaĵo dum
iom da tempo restis neuzita. Por utiligi la spacon en
2012 oni starigis societon, kiu kontraktis kun la
universitato, en kiu membras ankaŭ Takamiĉi.
“Dum longa tempo Esperantujo perdis gravajn
heredaĵojn nur pro manko de spaco. Kaj nun
problemo estas solvita. La Esperanto-biblioteko en
Ŝimonoseki estas establita por malperdi kaj utiligi
tiujn heredaĵojn de Esperanto”, diras li.

Esperanto-biblioteko en Ŝimonoseki atendas viajn
donacojn!

JP759-6312
Shimonoseki-shi, Toyoura-cho, Kuroi 1801-4
Nitta Takamichi
Japanujo

Ĵenja AMIS
Naskita en Kievo, Ĵenja pasigis kvin
jarojn en Atlanto kaj nun loĝas en
Montrealo. ŝi dum jaroj redaktis la
revuon Kontakto, kaj nun ŝi laboras
por la fonduso Esperantic Studies
Foundation.

<yevgeniya.amis@gmail.com>



M

lingviko

La kaŝita alfabeto
Erik FELKER

almultaj esperantistoj scias ke la verda
lingvo, kreita por klarigi kaj faciligi
komunikiĝon, havas alternativan,

kvazaŭ-sekretan, alfabeton.

Mi diras “kvazaŭ-sekreta”, ĉar la alfabeto ne estas
kaŝita pro timo, tradicio, aŭ iu alia kialo. Ĝi estas
“sekreta” nur en la senco ke ĝi estas nesufiĉe konata,
lernata, kaj uzata. Mi esperas forviŝi tiun kvazaŭ-
sekretecon kaj konigi al vi la alfabeton kaj ĝian
historion.

Unue, indas klarigi ke ĝi estas – kaj devas resti –
alternativa alfabeto por Esperanto, ne anstataŭa. La
latina alfabeto jam dum jardekoj servas Esperanton,
kaj laŭ mia scio, neniu deziras aliigi ĝin. Tamen
alternativoj povas esti refreŝigaj, mensostreĉaj, kaj
simple agrablaj aferoj por niaj vivoj – inkluzive de
niaj intelektaj vivoj. Tian refreŝigon celas tiu
alternativa alfabeto por Esperanto.

Pli ĝuste konata kiel la ŝava alfabeto, ĝi tiel nomiĝas
ĉar ĝi rilatas (iomete) al George Bernard SHAW, la
irlanda/angla verkisto kaj reformanto. Forta
intereso de Shaw estis reformado de la anglalingva
skribsistemo. Li apartigis monon en sia testamento
por ebligi konkurencon pri kreado de pli racia
alfabeto. El la laboroj de pluraj konkurantoj venis en
1958 la ŝava alfabeto. Esperanto-version kreis John
Wesley STARLING en 1996-1997.

Unu el la instruaj bildoj en la retpaĝaro
[http://esperanto.us/sxava_alfabeto] de John Wesley

STARLING.

Grava punkto de la ŝava alfabeto estas, ke literoj en
la sama son-klaso havas similajn formojn. Tiel ĝi
taŭgas por diversaj lingvoj, ĉar ĉiu lingvo havas
sonklasojn tiel esprimeblajn. Alia kvalito alloga

estas, ke la elegante simplaj literoformoj estas facile
lerneblaj kaj uzeblaj. Tiuj kvalitoj gravas por
alfabeto de internacia lingvo, kaj ili plifortigas la
pozitivan rilaton inter Esperanto kaj la ŝava
alfabeto.

En ankaŭ alia maniero la ŝava alfabeto estas
alternativa. Pro la simpleco de ĝiaj literformoj, ĝi
konvenas por manskribado — kaj per skanilo, oni
povas rapide sendi tian manskribitan tekston rete.
Kombinita kun la facileco de skanado kaj la
individueco de manskribo, la simpleco de la ŝava
alfabeto ebligas klaran, personan komunikadon sen
la problemoj aŭ atendado de papera poŝto. (Sed
kompreneble, papera poŝto funkcias tute bone por
tiuj, kiuj ŝatas uzi ĝin!)

Jam ekzistas malgranda grupo kiu uzas la
Esperanto-version de la ŝava alfabeto. Ili ĝuas
lernadon kaj praktikadon per intersendado de
mesaĝoj, transskribado de tekstoj en la ŝavan
alfabeton, ktp. Por pli da informo pri ĝi aŭ por
partopreni, kontaktu la aŭtoron.

Oni povas legi pli pri la Esperanto-versio de la ŝava
alfabeto en la retpaĝaro de ĝia kreinto [http://esperanto.us
/sxava_alfabeto], kie li donas kelkajn ekzemplajn
dokumentojn. Ankaŭ Sergio POKROVSKIJ kreis detalan
paĝon pri la alfabeto [http://www.pok.heliohost.org
/eo/tools/Sxava/sxava.html], kiu enhavas teknikan
informon pri uzado de la alfabeto en komputiloj.

Erik FELKER
Erik (“Agavo”) estas emerita socia laboristo dulingva
kiu loĝas apud Losanĝeleso, Kalifornio. Li interesiĝas
pri skribosistemoj kaj li redaktas la neformalan bultenon
Poleneroj (antaŭe La Kalumeto), kiu pritemas
indiĝenajn gentojn kaj lingvojn.

<ejfelker@dslextreme.com>
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de la prezidanto

Ni staras sur la ŝultroj de niaj gigantoj…
Orlando E. RAOLA

ntaŭ nelonge mi trovis en grupo de
brokantaĵoj, en malluma angulo de unu el
miaj librobretoj, 52-paĝan libreton kun
malhele flaviĝintaj paĝoj kaj preskaŭ

disfalanta papero. Ĝi aperis antaŭ 90 jaroj en
Germanujo, en urbo Leipzig, publikigita de Eldona
Fako Kooperativa Leipzig de Sennacieca Asocio
Tutmonda (SAT) en la serio Moderna Scienco.
Titolo: El la mondbildo de l’ nova fiziko. Enhavo: I.
Modernaj konsideroj pri energio kaj radiado; II.
La elektra strukturo de l’ materio. La tekston verkis
d-ro Herbert REICH, kaj la Esperantan version
pretigis H. MURAVKIN.

Mi tute ne emas ĉi tie verki recenzon, similan al tiu
kiun verkis siatempe la legemaj esperantistoj. (Mi
scivolas ĉu en tiu tempo jam la Esperantaj revuoj kaj
gazetoj havis rubrikon Laste aperis.) Mi nur volas
dividi kelkajn pensojn starigitajn de trafoliumado
(karesa kaj ege zorgema) de tiu ĉi juvelo.

Unue, mi klopodis trovi pliajn informojn pri la libro,
la aŭtoro kaj la tradukinto. Google redonis sufiĉe
malmulte, krom tio ke ambaŭ tiu ĉi libreto kaj alia,
kiun la sama aŭtoro publikigis 14 jarojn poste,
troviĝas en la katalogo de Google-libroj, sed sen
ajnaj pliaj informoj. Tiam mi klopodis ĉe la
Germana Nacia Biblioteko (DNB), kies retejo
kompreneble estas nur en la germana, kiun mi tute
ne scipovas. Denove helpe de Google-tradukilo mi
sukcesis trovi mian vojon inter la retpaĝoj, nur por
malkovri ke en la katalogo de DNB troviĝas ekzakte
la samaj informoj kiel ĉe Google-libroj, do absolute
nenio. Estas interese tamen, konstati, ke la vortoj
Esperanto aŭ Internacia Lingvo aperas nenie sur la
paĝoj de la libreto kaj konsekvence, en la datenaro
ĉe DNB estas neniu informo aŭ rimarko pri la lingvo
de la eldonaĵo, kvazaŭ estus memevidente!

Plej ĝuinde estas konstati, en kiu momento de la
historio de scienca evoluo la libreto aperis. La
gigantaj transformiĝoj de fiziko kaj kemio okazintaj
dum la unua kvarono de la dudeka jarcento (la sama
tempodaŭro kiam Esperanto transformiĝis de
surpapera projekto al plene funkcianta lingvo) estis

en plena disfloro. Plejparto de la gravaj kontribuoj
de Einstein jam estis publikigitaj, en tiu sama jaro
1924 Louis DE BROGLIE publikigis la teorion pri la
dueca naturo de materio (samtempe ambaŭ ondeca
kaj ereteca), kaj ankoraŭ oni devis atendi du jarojn
por ke finfine la plej kontentiga priskribo (ĝis
hodiaŭ) de la atoma strukturo (la ond-ekvacio de
Schroedinger) akiru definitivan formon. Ĉiuj ĉi
teknikaj historiaj precizigoj mi aldonas simple por
doni la kadron de la frapa citaĵo: “Ni staras nun ĉe la
enirejo de lando de l’ mirakloj, kies vastecon ni
ankoraŭ ne ĉirkaŭrigardas. Hela estas nur la
komenco de la vojo kiu gvidas en ĉi-landon sed la
malproksimo estas malhela, kaj ĝis hodiaŭ mankas
la fulmo heligonta la mallumon, mankas la potenca
vorto de genio kiu iam ĉi tie diros: ekestu lumo!”

Post naŭ jardekoj, ni daŭre atendas. Ree kaj ree,
novaj vastejoj ankoraŭ pli misteraj malfermiĝas
ĉiam kiam oni preskaŭ pensis, ke jam ĉio konebla
estas konata. La procezo mem, mi imagas, estas iel
senfina: ĉiu nova generacio havas sian propran
sciencan revolucion, forpuŝon de la malnovaj ideoj
por havi spacon por la nova scio… senfine.

Ni deiru de la scienca-filozofia flanko al esploro de
la praktikaj celoj kaj konsekvencoj de tiuj ĉi-specaj
legaĵoj. Historie interesa estas la legado de la
antaŭparolo, kiun faris la eldoninto. SAT intencis
pere de la apero de popularsciencaj verkoj kontribui
al la klerigado de la laborista klaso, “ĝia ekipado per
bona trafa sciaĵo, prepare ebenigante ĝian vojon al
finliberigo de jugo materia kaj spirita, en kiu ĝi estas
tenata de la reganta ekspluatista klaso.”
Kompreneble temas pri la malneŭtrala Esperanto-
movado. Je la distanco de preskaŭ jarcento, la
alvoko povas impresi anakronisme, sed la celo
kontribui al klerigado de la homoj (nu, ili celis
klerigi nur la laboristan klason, mi emas al klerigado
de la tuta socio, senrigarde de la socia tavolo al kiu
ajna homo certe apartenas) daŭre restas plej valida
kaj atentinda societa strebo tutmonde.

La problemoj alfrontataj de la tuta homaro
ĉi-momente, kaj la problemoj alfrontotaj en la



estonteco, postulas plej altan kaj disvastiĝintan
sciencajn kaj humanismajn sciojn ĉe ĉiuj
partoprenantoj de la homa socio. Tiucele ni, la
Esperanto-uzantoj, ĉiuj portantoj de siaspeca
intelekta lumigilo, ni havas vastan kampon por
utiligi la internacian lingvon “ne nur por leteroj de
plumamikoj”. Ju pli multe da publikigaĵoj popular-
sciencaj kaj serioz-sciencaj ni disponos en
Esperanto, des pli bona ŝanco esti malkovritaj de
homoj scivolemaj kiuj volas tamen trovi
alternativon al mondo unulingve uson-angleca.

Kadre de la seminarioj por aktivula maturiĝo, nova
iniciato de UEA, mi baldaŭ prezentos prelegon (en
Horany, proksime de Budapeŝto, Hungarujo) pri
“Kiel provizi kialojn por lerni Esperanton”. Akirado

de informoj, legado de interesaj sciencaj verkoj
povas fariĝi kialo por lernado de Esperanto. Kelkaj
el ni jam de jarcento puŝas en tiu direkto, kaj en tia
laboro ne laciĝas.

Orlando E. RAOLA
Orlando estas prezidanto de
Esperanto-USA. Li loĝas en
Greenbrae, Kalifornio.

<oraola@gmail.com>

senintenca esperantaĵo?

“emerita”

Dankon al Ĵenja BONDELID pro la foto.
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NASK 2014 – en Kanado!

Ĉi-jare NASK vojaĝos ekster Usono al la okcidenta
marbordo de Kanado. La kursaro okazos ĉe la
kampuso de la Universitato de Viktorio, kiu situas
ĉe la suda rando de la insulo Vankuvero, en bela
Brita Kolumbio. Kulture riĉa Viktorio estas konata
kiel verda “ĝardenurbo” kun plaĉe mildaj someroj
kaj pluraj vidindaĵoj por turistoj.

Venu de la 9-a de Junio ĝis la 8-a de Julio por
ok tagoj da lernado, amuzo, kaj esplorado de la
mirindaj muzeoj, restoracioj, kaj butikoj, ĉiuj piede
atingeblaj de la universitata kampuso.

NASK finiĝos ĵus antaŭ la komenciĝo de la Landaj
Kongresoj de Esperanto-USA kaj la Kanada
Esperanto-Asocio. Ambaŭ kongresoj okazos kune en
la apuda urbo Sidneo, facile atingebla per buso.

Instruistoj

La internacia teamo de István ERTL (Hungarujo),
USUI Hiroyuki (Japanujo), kaj Ĵenja BONDELID

(Usono) instruos trinivele. Hoss FIROOZNIA deĵoros
kiel helpinstruisto kaj ĉiĉerono de la eksterkursaj
programoj.

Kotizoj

La ĉi-jara kotizo de NASK (por kursoj, loĝado, kaj
matenmanĝoj) estas aparte malalta: nur USD
$475 se oni kotizas ĝis la 1-a de Aprilo, kaj USD
$525 se poste. Lokanoj kiuj ne bezonas loĝejon
rajtas pagi eĉ malpli, nur USD $250 por partopreni
en ĉiuj eventoj. Bonvolu rimarki: stipendioj
haveblas por plentempaj lernantoj,
instruistoj, kaj loĝantoj de Latinameriko kaj
Kanado.

Loĝejo kaj manĝoj

Lernantoj estos en loĝejo kun unu- kaj du-litaj
ĉambroj, kun komunaj banejoj kaj necesejoj por ĉiu
sekso en ĉiu etaĝo. Ĉiu ĉambro havas aliron al
Interreto. En la kelo troviĝas lavmaŝinoj kaj
sekigiloj por vestaĵoj, kaj ĉiu etaĝo havas komfortan
salonon. La universitata manĝejo kaj klasĉambroj
estas facile atingeblaj per mallonga promeno.

Matenmanĝoj en la universitata manĝejo estas
inkluzivitaj en la NASK-kotizo. Tag- kaj vesper-
manĝojn oni povas aĉeti en la ĉefa universitata
manĝejo aŭ ĉe kelkaj malgrandaj manĝejoj en kaj
apud la kampuso.

Kiel aliĝi?

La TTT-ejo de NASK [http://esperanto.org/nask/?eo]
enhavas pli da informo kaj registrilojn en kaj
Esperanto kaj la angla. Aŭ oni povas kontakti
administrantinon Ellen M. EDDY per
<eddyellen@aol.com>. Finfine, indas sekvi niajn
paĝojn en Facebook [http://facebook.com
/nask.esperanto] kaj/aŭ Google+
[http://plus.google.com/112654792322277505982],
kie vi trovos anoncetojn pri la venontaj kursoj kaj
komentojn de aliaj partoprenantoj.



anoncoj

NASK 2014 – in Canada!

This year NASK ventures outside the US… and
heads to the west coast of Canada! In 2014 the
institute will be held at the University of Victoria,
located at the southern edge of Vancouver Island in
British Columbia. Culturally rich Victoria is known
as a verdant “garden city“ with mild summers and
numerous sights for tourists.

Join us from June 29th to July 8th for eight
days of learning, fun and exploration of the city’s
wonderful museums, restaurants, and shopping, all
within walking distance of the campus.

NASK ends just before the start of the Landaj
Kongresoj (National Conventions) of
Esperanto-USA and the Canadian Esperanto
Association. Both events take place together in
nearby Sidney, within easy reach by bus.

Instructors

The international team of István Ertl (Hungary),
Usui Hiroyuki (Japan), and Jennifer Bondelid
(USA) will teach three levels of courses. Hoss
Firooznia will act as assistant instructor and
organize the extracurricular programs.

Fees

This year the general fee (courses, lodging,
breakfasts) is especially low: just USD $475 if you
sign up by April 1st, and USD $525 thereafter.
Locals not needing housing can register even more
inexpensively, for only USD $250 to cover all NASK
activities. Please note: scholarships are
available for full-time students, teachers, as
well as residents of Latin America and
Canada.

Room and board

Students will reside in a one- and two-bedroom
residence hall with shared bathroom facilities
designated by gender on each floor. Internet access
is available in every room. Each floor contains a
comfortable lounge, and there are laundry facilities
in the basement. From the residence hall it’s only a
short walk to the dining hall and classrooms.

Breakfasts in the university dining hall are included
as part of the general fee. Lunch and dinner can be
purchased in the dining hall, or at several small
eateries on campus or nearby.

Registration

The NASK website [http://esperanto.org/nask?en]
contains further information along with registration
forms in both Esperanto and English. You can also
contact course administrator Ellen M. Eddy at
<eddyellen@aol.com>. Finally, you may want to
follow our pages in Facebook [http://facebook.com
/nask.esperanto] and/or Google+
[http://plus.google.com/112654792322277505982],
where you’ll find occasional updates on the
upcoming courses as well as comments from other
participants.


