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ALBERTO, KUTBERTO KAJ EGBERTO
Rakonto Verkita de Elvie Rowe

Foje estis tri malgrandaj porkoj. Iliaj nomoj estis Alberto, Kutberto kaj Egb-
erto. Iun tagon Alberto diris: "Ni bezonas pli grandan domon".

"Kial?" demandis Egberto.
"Por ke la najbaroj opiniu ke ni havas multe da mono," respondis Alberto.
"Ni ne havas," diris Egberto.
Alberto lin rigardis per velkiga mieno. "Vi estas stulta porko, Eg!jo," li diris.
"Plena"i"u!" diris Kutberto.
"Mi renkontis arkitekton en la kampara klubo," Alberto da#rigis. "Li desegnos

belan domon por ni."
Ili iris ser!i la arkitekton. Lia nomo estis Sinjoro Lupo. Li estis tre kontenta

kiam li vidis ilin. Li montris al ili planon kun ses dormo!ambroj kaj sep
ban!ambroj.

"Kial ni bezonas ilin?" Egberto demandis.
"Vi devas konservi la najbarejajn normojn," diris la Arkitekto.
"Kial?" demandis Egberto.
"Ne estu stulta, Eg!jo," diris Alberto.
"Plena"i"u!" diris Kutberto.
"Jen la salono, la formala sid!ambro kaj la man"o!ambro," diris la arkitekto.
"Por kio ni bezonas ilin?" Egberto demandis.
"Silentu!" kriis Alberto kaj Kutberto kune.
"Jen la famili!ambro," diris la arkitekto. "La atriumo, la $prucbano, la malalt-

niveligita ludo!ambro--"
"Kio estas malaltniveligitaj ludoj?" demandis Egberto.
"Kia stulta porko!" kriis Alberto.
"Plena"i"u!" diris Kutberto.
"Nun, la konstrumaterialoj," diris Sinjoro Lupo.
"Pajlo estas bona," diris Egberto.
"Bastonoj estas pli bonaj," diris Kutberto.
"Mi $atas brikojn," diris Alberto.
"Mi konsentas," diris la arkitekto. "Multe da glaco, marmoraj plankoj kaj $tup-

aro, oraj kranoj--"
"Ni ne havas la rimedojn por tio!" kriis Egberto.
"Sed la najbaroj !iuj havas ilin," diris Kutberto.
"Eble anka# ili ne havas la rimedojn por ili," diris Egberto.
"Ne problemo!" Brilis la okuloj de la arkitekto. "Mia banko donos la monon."
"Ni bezonos multajn meblojn," diris Egberto.
"Mi aran"os tion!" kriis la arkitekto. "Mia amikino estas dekoraciisto. Ne mal-

trankvili"u pri io ajn!"
Kiam la domo estis preta, Alberto, Kutberto kaj Egberto enlo"i"is. Ili havis

malmulton por man"i kaj ili ne uzis la lumojn nek la hejtilojn por ke ili povu pagi
la monon $uldatan al Sinjoro Lupo. Poste Alberto kaj Kutberto perdis la postenojn
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kaj Egberto forlasis la lernejon por ser!i laboron. Estis senesperige. Ili ne povis
pagi sufi!e.

Sinjoro Lupo alvenis !e la !efpordo kaj sonigis la sonorilojn. La tri malgrandaj
porkoj malfermis la !efpordon.

"Foriru!" kriis Sinjoro Lupo. "La domo estas mia nun."
"%io estas via kulpo, Eg!jo, vi stulta porko," Alberto kaj Kutberto grumblis

dum ili mar$is en la sunsubiron.
Sinjoro Lupo rigardis ilin tra glaca fenestro. Tio certe superas spiregon kaj pu-

fon," li diris.
[Teksto originale verkita en Esperanto post du lecionoj. Kontrolita de Vera

Payne kaj D.B.]
___________________________________________________________________________

PRILINGVA AVERTO
de Donald Broadribb

Mi ofte trovas inter a#straliaj esperantistoj tendencon fari kvaza#genitivan
kazon, eble !ar en la angla lingvo tiu kazo estas tre simple formata kaj multe uz-
ata. Ekzemploj kiujn mi legis: la re"ina naski"tago ("the Queen's birthday"), la
prezidantaj demandoj ("the president's questions"). La "ustaj esprimoj, la# la
Fundamento, estas La naski"tago de l're"ino"kaj la demandoj de l'prezidanto. La
a-formoj estas adjektivoj: re"ina = regal, prezidantaj = presidential. Kiel diras la
Fundamento, "Kazoj ekzistas nur du: nominativo kaj akuzativo...La ceteraj kazoj
estas esprimataj per helpo de prepozicio..."

Povas esti, kiel mi legis en revuo lastatempe, ke la instigon por la eraro inter
a#straliaj esperantistoj donis la stranga zamenhofa idiotismo mia = my, mine; via
= your, yours kc. kie la adjektiva formo estas uzata kvaza# genitivo. Aliflanke,
alia zamenhofa idiotismo estas la vera genitiva kazo en la serio de korelativoj:
kies, ties, !ies kc.

LINGVA ANGULO
de Alan Towsey

Sub !i tiu rubriko mi intencas diskuti miaopinie mise uzitajn vortojn kaj es-
primojn, kiujn mi rimarkas dum mia legado de diversaj esperantaj eldona&oj. %ar
mi estas nek !ioscia nek neerarema, mi bonvenigos komentojn a# korektojn de
aliaj spertaj esperantistoj--mi estas !iam preta kaj dezirema mem lerni. (Por $pari
tempon, skribu al mi !e 19 Market St, Tahmoor NSW 2573.)

MORTINTA
Mi ofte trovas morta en la senco de "dead" (mortinta). Kvankam la dua difino

en Plena Ilustrita Vortaro (PIV) donas tiun sencon (morta besto), e! citante Zame-
nhof (la vivaj kaj mortaj lingvoj), tio estas mal"usta uzo. La "usta vorto estas
mortinta (li estas mortinta) a# senviva. En !i tio subtenas min !iuj aliaj vortaroj,
kiujn mi konsultis--Millidge, Butler, Wells, Fulcher & Long, "Etinburgh", la
franca Grosjean-Maupin, kaj mia Nederlanda-Esperanta Vortaro! Morta signifas
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"of death, deathlike, deathly", do "morta silento, morta rigideco". En la tekniko
kaj tiel plu morta anka# uzi"as idiotisme en esprimoj kiaj "morta punkto, morta
pezo, morta angulo, morta kuglo, morta sezono". (E! !i tie mi demandas al mi, !u
ne-e#ropanoj bone komprenas !iujn tiujn; e! mia nederlanda vortaro donas por
"het dode punt" [la morta punkto], "la neefika punkto".)

PIV ne estas le"odona, "i nur registras (kelkfoje kun konsiloj a# rekomendoj
pri uzado) la uzojn de la vortoj. Ne pla!as al mi kelkaj el la aliaj sencoj donitaj sub
morta. Mi preferas "vivantaj kaj mortintaj lingvoj", "mortiga vundo" (causing de-
ath) anstata# "morta vundo", "mortigema malamiko" (not necessarily causing de-
ath, but he'd like to kill you all the same!) "La homo estas mortema" a# (la# mi pli
bone) "mortiva", a# "mortonta". ( -ema por mi havas ian sencon de volo a# persona
inklino, ne de neeviteblo. Sed tio estas nur mia propra sento. Nia klera redaktoro
diras, ke li "emas akcepti la zamenhofan uzon de 'mortema' kiel idiotismon".)

Por ilustri: "la homo estas morta") ( = mortiva/mortonta/mortema) $ajnas al mi
esti sufi!e klara (!ar la homaro ankora# ekzistas!), sed kio pri: "la kanguruo estas
morta"? %u iu kanguruo estas mortinta, a# !u !iu ano de la specio nepre mortos?!

___________________________________________________________________________

KOMENTOJ DE LA PREZIDANTO DE L'AKADEMIO
ekstraktoj el letero de D-ro André Albault al D-ro Ralph Harry

28 Marto 1991
[...] Volonte mi apla#das vian tre Esperantecan A#s!jo/A#snjo por redoni la tre

Anglecan Aussie.
'ajne cirkulas tra Esperantio diversaj sintenoj, diversaj maksimoj pse#doling-

vistikaj! Ili estas nek raciaj, nek bazitaj sur pripenso a# sur tradicia eldiro de Za-
menhof a# aliaj [...] "Oni rare (kaj erare) uzas # je la komenco de vorto" (kaj de iu
ajn silabo). Vi tute pravas la# la instruo de Zamenhof mem. Same kiel vi pravas
konservante la finon ero en vumero la# la sama instruo [...]

Pri karrio, &arro ja vi principe pravas: la duoblaj konsonantoj estas legitimaj
en nia lingvo! Ne nur ili estas Fundamentaj: 'iller' en la Fundamenta Gramatiko;
Anno en la Fundamenta Ekzercaro! Sed nia lingvo ne estus pensebla sen duoblaj
konsonantoj: ellabori, ekkrii, littuko, ktp. ktp. La kontra#diranta maksimo evi-
dente fontis el la kapo de homoj kiuj ne sufi!e science studis la lingvon, e! se ilia
profesio estas "lingvisto"! Ve! Tio tamen okazis.

La "eno de teamo estas, ke "i nur grafisme redonas la Anglan team; krome "i
$ajne povas signifi te-amo, tre konata kutimo de Britoj kaj aliaj (mi inter aliaj!).
Sed bonvene aperis la sinonimo skipo: La malsama difino ne masku la realon de
la sinonimeco!

Pri -oza ( = ri!a, abunda...) "i efektive pasis tra periodoj de modo kaj de for-
geso. Sed okazas, ke "i nepre estas bezonata por sciencaj vortoj; dume E-o nete
bezonas "in malpli ol la Latinidaj lingvoj (kaj la Angla; !u?) !ar plej ofte simpla -a
tradukas "in "kura"a, nekura"oza") [...]
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Mi tre kore vin salutas okaze de via paragrafo pri "Geografiaj nomoj" [...]
Mi permesos al mi nur du-tri rimarkojn: miaopinie la nomoj Kimro/Kimrio

estas tute bonaj, same kiel Skoto/Skotlando. Aliparte same kiel la Akademio ag-
noskis, ke tamen estas preferinde diri Nova-Skotio por la Kanada Provinco, oni
povas dubi, !u vere ta#ga estas Nova Sud-Kimrio por la A#stralia New South Wa-
les. Ver$ajne tre multaj lingvoj a# konservas la a#tentan Anglan nomon, a# asim-
ilas tiun (en la Franca: Nouvelles Galles-du-Sud). Do eble necesus konsideri la
formon Nova-Sud-Valio. Fakte necesus aparte studi la demandon. Sed evidentas,
ke krom la nomo mem ne ekzistas multaj rilatoj inter la regiono kaj la Kimroj!

Hodia# mi--tio evidentas (por mi)--uzus Adelajdo!! [...] La formo Adelaido
respektas la grafismon de la Angla kaj "internacia" nomo Adelaide! La formo Ade-
lajdo atentas, kiel estis asimilitaj al Esperanto ordinaraj vortoj de la Fundamento
(hejmo, ajlo...). Nur plie kaj okaze "i atentas la fonetismon de la Angla...se vi
asertas tion al mi!
___________________________________________________________________________

NUN HAVEBLA: LA RESPUBLIKO DE PLATONO
Nin plezurigas povi anonci ke la plena teksto de la esperanta traduko de la fama
libro La Respubliko de la klasika a#toro Platono nun estas havebla sur komputil-
diskoj (IBM kaj Macintosh). La tradukon, el la greka, faris D-ro Donald Broad-
ribb. Ni kredas ke !i tiu estas la unua komputildiska libro en Esperanto--t.e. pa-
pera manuskripto de la teksto ne haveblas, kvankam kompreneble a!etinto de la
disko povas printi por propra uzo manuskript-ekzempleron. Estas anticipate ke
presita eldono de la verko aperos nur post jaroj.

La prezo de ekzemplero de la disko estas $60, kio inkludas po$tsendon !u en-
landan !u eksterlanden. Pago, en a#straliaj dolaroj, devas akompani la mendon.
%iu mendo devas esti sendita rekte al D-ro Donald Broadribb, 46 Great Eastern
Highway, Bakers Hill WA 6562, A#stralio. La disko ne estas mendebla pere de
libroservo.
___________________________________________________________________________

A(STRALIA-ESPERANTA VORTARO: 4a ELDONO
Plurjara projekto por prepari kvaran eldonon de la A#stralia-Esperanta Vortaro
estas jam komencita. Mi invitas !iun esperantiston kiu deziras kunlabori en la
projekto kontakti min. Se vi havas profesian scion pri iu fako (precipe, sed ne eks-
kluzive, botaniko, zoologio kaj ornitologio) bonvolu indiki tion en via letero. Enm-
igrintoj el Britio anka# estos speciale valoraj kunlaborantoj--por helpi distingi
inter a#straliaj kaj "enerale britdevenaj idiotismoj. Tre gravaj anka# estas kome-
ntoj de personoj kiuj jam konas kaj uzas iun el la tri jamaj eldonoj. Bonvolu
kontakti la redaktoron.
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KIU DIRIS TION?
(Cita&kvizo 5)

kompilita de Ralph Harry
Jen kelkaj eminentuloj, cita&oj el kies verkoj kaj vortoj sekvas. Penu parigi la per-
sonon a# fonton kun la sprita&o. La solvo aperas sur pa"o 27.
(a) Fedor Mikhailovi! Dostoevski
(b) Blaire Pascal
(c) Protagoro
(!) Alexander Pope
(d) Sankta Francisko de Assisi
(e) Proverbo
(f) Alexander Pu$kin
(g) 'ekspiro
(") Mark Twain
(h) François Villon
()) L.L. Zamenhof
(i) Karolo la Dua de Anglio
1. Do vin mem konu, ne la dipersonon.

Plej ta#ge studas homo ja la homon.
2. La homo estas nur penso, malklara penso, senutila penso.
3. La homo estas fleksebla besto, esta&o, kiu alkutimi"as al !io.
4. Vivu l'homaro, vivu la frateco de l'popoloj, vivu eterne.
5. La homo estas la mezurilo de !io. Estas du flankoj de !iu demando.
6. Kiel belaj 'stas la homoj! Ho, brava, nova mondo, ke "i havas en si tielan

genton!
7. Homo projektas, Dio direktas.
8. La homo estas nur fragmito, la plej febla de la naturo, sed estas pensanta

fragmito.
9. Kutimo estas lordo de la tuta homaro.
10. Homfratoj, kiuj vivos plu sur tero, Ne havu krudajn korojn kontra# ni.
11. Mi pekis kontra# mia frato la azeno.
12. Mi jam estas teruran tempon mortante. Mi esperas, ke vi pardonos tion.
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NOTOJ EL SOVETUNIO
de Trevor Steele

Mi pasigis kvin monatojn en Kiev. El la tri kutimaj simptomoj de radioaktiva
infekti"o mi suferis du: gor"doloroj kaj ofta laci"o. Kapdolorojn mi ne havis. Kie-
vanoj diris al mi, ke ili jam de pluraj jaroj spertas tiujn simptomojn, sed provas
ilin ignori, !ar kion oni povas fari?

Infankuracistino diris al mi, ke junaj infanoj en Kiev estas "enerale neviglaj
kaj havas malfortan imunecon kontra# malsanoj. Aperas en &urnaloj bildoj de
"!ernobilaj beboj": la kompatinduletoj havis membrojn, kiuj similas fi$ajn
na"ilojn.

La !ernobila ko$maro premos ankora# multajn generaciojn.

Oni sentas, ke iu granda eksplodo povus okazi !i tie. %iam, anta# kaj post
1917, la "normalaj" homoj de !i tiuj regionoj submetadis sin al maljusta regado
apogata de armeoj kaj sekreta polico. Sed lastatempe tiom da "socia pulvo" amas-
i"is, ke eble e! !i tie fajros.

En !iuj partoj de SU anta#e subpremataj personoj postulas sendependecon kaj
jam grandparte vivas, kvaza# tio estus reala: ili forigas la statuojn, flagojn kaj
stratnomojn de la centra re"imo, ili elektas kontra#komunistajn registarojn, ili
histas flagojn kaj diras aferojn, pro kiuj anta# kelkaj jaroj oni estus puninta ilin.
Sed Moskvo ankora# sukcesas bremsi pli konkretajn $an"ojn.

La ekonomio prezentas eble unikan konstelacion de malbona&oj: la varoj estas
a!kvalitaj, se entute a!eteblaj; la lacigaj, "enaj starvicoj ankora# kreskas; prezoj
nehaltigeble soras, sed e! tio ne aperigas la mankantajn varojn; salajroj iomete
plii"is, sed la gajnoj estas ridindaj kompare kun la inflacio; la valoro de la rublo
same nehaltigeble plon"as--kaj nenia pliboni"o iaspeca estas atendebla.

Sendube estas similaj situacioj en multaj landoj. Tiaj krizoj evidente endan"-
erigas !iun ajn registaron. *is nun sovetiaj registaroj !iam pretervivis krizojn, !ar
ili vere komandis kaj decidis, e! se brutale. Sed la registaro de Gorba!ov ne estas
respektata. *i ne volas reformi la regsistemon kaj enkonduki veran demokration.
Aliflanke "i $ajnas ne plu kapabla reestabli tradician totalismon. Sed e! se Gorb-
a!ov eksi"us, kiu transprenus? Jes, armea pu!o (re"isorata de KGB, kiu estas
nun multe pli kohera kaj forta ol KPSU) eblas--sed tio alportus nenian da#ran
solvon--ni e! ne parolu pri justeco.

Mi lo"as nun [majo] en Tallinn, la !efurbo de Estonio. *i havas interesan me-
zepokan centron kaj tre enuigajn anta#urbojn. *enerale direblas, ke novaj kon-
struitaj distriktoj de SU-urbo estas enuigaj: senfinaj vicoj de samaspektaj aparta-
ment-domegoj kaj fabrikoj.

La klimato de Tallinn memorigas pri malvarma bano. E! nun (la komenco de
somero, almena# la# la kalendaro) oni devas sin varme vesti. Ne surprize, tamen:
imagu urbon milojn da kilometroj sude de Hobart: jen la responda latitudo de
Tallinn. La tagoj estas nekredeble longaj--ankora# je la 11-a vespere estas lume.
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Kiam mi venis !i tien en januaro, la suno apena# de&oris entute.

La# invito de kampara lernejeto mi parolis esperante al la geknaboj pri A#s-
tralio. (La lernejestro peris.) Iuj demandoj penetris kernen: !u viaj marondoj estas
pli altaj ol homo? %u a#straliaj hundoj, starante sur la malanta#aj piedoj, estas
pli altaj ol vi? %u estas serpentoj en A#stralio? %u viaj indi"enoj !asas leonojn uz-
ante bumerangojn? Kiam knabo demandis min, kion faras liaa"aj a#straliaj kna-
boj en sia libera tempo, mi $ultrumis, kvaza# !iuj devus scii la respondon, kaj
diris, ke kompreneble ili kisas knabinojn. Post $ok-momento la knaboj elbu$igis la
estonan vorton por "a!!" Kiam mi klarigis, ke !iuj a#straliaj knabinetoj estas tre
belaj, la knabinoj grimacis nekredeme, dum la knaboj sentis kaj na#zon kaj nevo-
lan fascinon.

Poste la lernejestro prezentis min al grupo da inteligentaj geknaboj, kiuj jam
ricevis 5 lecionojn de Esperanto. Kredu min a# ne, dum horo ni babilis en interesa
maniero, uzante nur la IL.

Dum julio kaj a#gusto estas tiel ri!a programo de Esperanto-renkonti"oj en
E#ropo, sed precipe en SU, ke mi ankora# ne scias kiujn elekti. Ni a#straliaj es-
perantistoj povas nur miri pri la vigleco de la movada vivo !i tie. Tutnokta kant-
ado kaj flirtado !irka# bivakaj fajroj, boatado, biciklado, mar$oj tra arbaroj, teatr-
a&oj, konkursoj pri seriozaj artoj kaj tute malseriozaj amuza&oj--kaj e! ne unu
kunsido de iu estraro! (Aliflanke la vintraj kongresoj estas tedaj maratonoj el
kunsidoj...).

Cetere, !u niaj indi"enoj mortigas leonojn per bumerangoj?
Trevor Steel

Kärbegi
48-28

200038 Tallinn
USSR
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SED NUR FRAGMENTO: LA LEGANTOJ ALJU*AS
de Vera Payne

Jam trifoje mi tralegis SNF, la elstaran romanon de Trevor Steele, !iufoje kun
plia pla!o. La# karaktero ruseska (mi kalkulis 127 nomojn!) "i ampleksas mult-
ajn, interplektitajn temojn, !iu el kiuj vere diskutindas. La lingvo kaj la stilo
simple brilas, do, jen ne nur bonega rakonto sed anka# lerniga literatura&o. Mi
kura"igu individuojn, aretojn kaj klubgrupojn kune trastudi !i tiun, unuan
verkon de propra a#toro nia, kiu nuntempe en Sovetunio (eble dum la lastaj jaroj
de tiu unio) kolektas materialon por dua romano. Jen kelkaj rimarkoj (necese
mallongigitaj kaj redaktitaj) de partoprenantoj en la literatura klaso de la somer-
kursaro !e Adelajdo dum januaro 1991.

”Anta#e mi opiniis ke "i ne estas bona, sed "i estas tre bona!”
”Dankon! Mi amintas la tutan libron. SNF estas la unua Esperantoromano

kiun mi legis, "i instigis min kaj legi kaj verki. La rakonto estas reala kaj instrua.
Simile al Maklin, mi estis sciencema kaj materiisma, kredante ke la scienco povas
klarigi !ion, sed la vivo montras, ke io spirita anka# ekzistas. Do, mi legis la li-
bron (a#, oni legigis min) "ustatempe. La tropoj montras la forton de la nuancebl-
eco en Esperanto. La tuta efiko estas pensoprovoka por mi, juna sciencisto.”

”Kiel orgenisto kiu eltiras el sia instrumento la plejan soneblecon, tiel Trevor
Steele uzas Esperanton en SNF. Bazinte la intrigon sur faktoj, li logas la leganton
la# fikcia pado pri la vivo de rusa sciencisto, Nikolaj Ivanovi! Maklin. Oni devas
koncentri la pensojn por tute kompreni kio okazas; tamen la beleco de la lingvo
ensor!as ekde la komenco. La titolo mem pensinstigas. Fragmento de kio?: De la
tiama tempo? De la !efrolulo? Ni devas tralegi la romanon por malkovri la res-
pondon, kaj survoje ni konstatas, ke la demando ne gravas. La vojo sufi!e ravas,
ni forgesas la celpunktojn kaj simple "uas la verkon.”

”Maltrafinte la unuan klason, mi legis la unuajn 50 pa"ojn vespere, post laciga
tago. Unue mi trovis SNF sufi!e malfacila, tamen pli kaj pli mi interesi"is, kaj pri
la historiaj faktoj kaj pri la roluloj en la romano. Kvankam mi ofte trovis la lingv-
a&ojn malsimplaj, la ideoj vere pensinstigis. TS ne celis popularan, monoenspezan
rakonton. Liaj stilo kaj filozofio estas liaj propraj. Mi estas nun preta relegi la li-
bron kaj atendas ke !ifoje mi trovos "in e! pli plezurodona.”

”TS bone rakontas strangan historion pri neordinaraj homoj, kaj tre interese
priskribas plurajn 'homtipojn'. La lingvouzo estas elstara kaj la rakonto imago-
ri!a. %i tiu originala Esperanto-verko estas tre grava por nia Movado. La temo en
SNF estas signifa kaj grava--la homa kondi!o kun la !iama batalo inter krueleco
kaj kompato. Tamen tio nek fu$as nek trudas en la amrakonton kaj la individuajn
historiojn. Precipe interesas min la a#tentika&oj koncerne Kvinslandon dum la
1870-aj kaj la rilatoj inter la nigruloj kaj la blankuloj tiutempe.”

”La libro pla!is al mi. La scenejo en Nov-Gvineo estas artoplene desegnita.
Post vizito al la adelajda 'Atrium', mi konscias kiel malfacila estis la tasko por
Maklin en tia klimato! Plezurigis min la viva priskribo de homoj, lokoj kaj okaz-
inta&oj. Multe ampleksi"is mia vortostoko, precipe en la kampo de eliminaj es-
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primoj! Vortoj kiaj usheroeco, !ue, tamenas indikas al mi la grandan flekseblecon
de Esperanto.”

”Mi trovis tre interesa la alvenon de la sciencisto al la "is tiam nekonata
lando. TS ja diligente studis la vivmanieron de la 'sova"uloj'. Lia uzo de kripligitaj
vortoj, kio montras la literaturecon de Esperanto, pla!as al mi.”

”Mi treege $atas kaj la stilon kaj la enhavon. SNF "uste nomi"us historia ro-
mano. Por mi la plej memorinda parto de la libro estas tiu en kiu la verkisto tre
lerte enkondukis kaj klarigis la nuntempe varmege debatatan temon pri terpo-
seda justeco. TS anka# tre kredeble rakontas kiel la bonkora sciencisto sintenas
!e la unua vizito al la kamploko de la indi"enoj. Same kiel mi, kiu iam spertis
abomenon pri la stato de iu kamplo"eja!o, la sciencisto sentis malesperon, kaj
preska# malestimon pri la homoj kiuj vivas tiele. Tre lerte la verkisto enkondu-
kas la legantojn al la varmkora humaneco kaj kunuleco kiu regis !irka# la ko-
muna fajro. Anka# brile lerta estas la rakonto pri la son"o de Maklin en kiu pre-
zenti"as la terura historio pri la ne maloftaj bu!adoj. TS anka# fidele donas la
veron pri la fina efiko al 'La Patrina Tero' de 'la fiuloj' kaj ties tro pezaj bestoj. La
anka# a#tentikan rakonton pri la fidsanigo de komata junulo oni povas atribui al
efektivaj spertoj de la verkisto mem. SNF estas memorinde leginda kaj a!etinda
libro.”

”Mi trovis la rakonton rusa-stila, kun multaj karakteroj (la plimultaj por mal-
longa periodo) kaj komplikita, detala intrigo. Metaforo, simila&o, hiperbolo, ripet-
ado, ironio, onomatopeo ktp abundas. Tre impresa libro.”

Unu aglo-okululo rimarkis, ke en la romano trovi"as zipo, sed post enketo
montri"is ke la zipo ne inventi"is "is 1925!1

Unu homo trovis “malakceptebla kiam Belinda parolas pri 'aliaj dimensioj'”.
Tamen, “Leginte la noveletojn kiujn mia edzo verkis pri siaj jaroj kun la insulanoj
de la Suda Pacifiko, mi akceptas entute la rakonton pri Kodi kaj Engagu.” Trafa
rimarko de tiu persono estas, ke “Trevor/Maklin ne mencias la rojon kiam li reve-
nas al la insulo. %u la tertremo "in detruis? A# !u la morto de B. malgravigis
"in?”

Alia avertis ke “manpleno” estas eraro. Devus esti “plenmano”. Simile, “plen-
velo” estas la "usta vorto, ne “velopleno”. Sed “plenbu$ajn vortojn” estas "usta.

Mi havas kelkajn aliajn demandetojn, ekz. !u “palpebrumante” !iam signifas
“blinking” a# !u li fojfoje intencas “winking”? Kial “Brezbano” (!u vere homoj pro-
noncas la urbon tiele?) Kio estas “!jo !jo” knabo? Kial “faris likvan oferdonon al
Baal” signifas “pisi”?2

Unu klasano skribis angle: “La libro estis ege preter mia nuna ni-

1. La! la Encyclopaedia Britannica la zipo jam estis uzata kiel fermilo por valizoj en 1918. Eble konfu-
zis la leganton la nomo “zipper” kiu estis “inventita” nur poste.—La Red.

2. Temas pri bibliismo. Ver"oferoj (de vino) al la Dioj de la tero estis kutimaj en antikvaj religioj, inklu-
zive de la Baalreligio en Palestino. Plurloke en la Malnova Testamento oni mokas la adoradon je Baal,
kaj ver"oferojn por li. En unu teksto Elija sarkasme komentas ke eble Baal ne a!skultas siajn adoran-
tojn “#ar li flankeniris por pisi”.--La Red.
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velo...miaopinie la esprimnivelo de SNF estas alta kaj pla!a. La metafizikaj
aspektoj pritu$itaj estas kredeblaj. TS elektis verajn faktojn kiel bazon por ra-
konto en kiu prezenti kelkajn el siaj propraj demandoj koncerne la vivon kaj "ian
celon.”

Ankora#foje mi kura"igu grupgvidantojn pritrakti !i tiun elstaran romanon,
tiele plialtigante la kompreno-nivelon de la leganto. Bonega verkisto ne estu sen
honoro en sia propra lando, kaj nia libroservisto surprizi"u pro lavango da
mendoj! Vi ne elspezos pli profitodonan $25.

(Kun la !isupraj taksoj mi plene akordas. Kiam mi tralegis "in mi trovis "in ne
nur fascina, sed unu el la plej bonaj originalaj romanoj lastatempe aperintaj. Mi
nepre rekomendas "in. Je tiu malalta prezo, oni ja ne povas plendi pro tro alteko-
sta literaturo! D.B.)

___________________________________________________________________________

NIA MEMBRARO

La stato de la membaro de AEA je la 1a de junio 1991 kaj, por komparo, 1990.
Krome 4 honoraj membroj ne pagintaj. (Pluraj honoraj membroj pagas la jarkoti-
zon kaj estas kalkulitaj en la listo de pagintoj. Dumvivaj membroj estas simile
kalkulitaj inter pagintoj.)
Rigardante la tabelon oni trovas ke la suma nombro iom kreskis dum unu jaro
(194 + 29 = 223; 178 + 30 = 208). Tio estas bonvena post la plurjara malkresko de
la membraro.
Estas nia espero ke ni povos komenci regajni la perditajn membronombrojn de la
pasintaj plurjaroj. Unu entrepreno por efektivigi tion estas la preparado de novaj
informbro$uroj "isdatigitaj por doni al la varbotoj pli aktualan bildon de la stato
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de la esperanta movado en la moderna mondo, kaj por evidentigi la bezonon por
internacia lingvo, Esperanto, en la moderna socio kiu nun krei"as por la dudek-
unua jarcento.
________________________________________________________

PLI DA LUMO EN KUBO
de Ruddy Fernández-M.

Nia klubo Pli da Lumo havas nun preska# cent membrojn, !efe komen-cantojn. Ni
loki"as en la urbo Santiago de las Vegas, kiu estas 20 km sude de la kuba !efurbo
Havano.

Tamen, ni havas problemon. Mankas al ni esperantaj eldona&oj kaj ni ne havas
devizon por povi mendi ilin eksterlande. %u eblas via helpo en tiu celo?
Pla!us al ni anka# inter$an"i leterojn kaj havi seriozan korespondadon kun anoj
de via asocio. Korajn dankojn pro via atento, kaj altestime via.
Ruddy Fernánez-M. (Klub-prezidanto)

(Kontaktu !e la Kuba Esperanto-Asocio, Apartado postal 2018, La Habana 2, Pro-
vincia Ciudad de La Habana, Kubo.)
___________________________________________________________________________

PRI MIAJ SPERTOJ EN LA ESPERANTA MOVADO
de Eddie Hearne

['ajne mi !iam estis aferplena homo, e! kiam mi estis knabo. Nun, 91-jara, mi
restas sed ne ripozas en Moonyo Lodge kie oni kuiras kaj provas fari !ion por mi.
Mi estas dankema, sed mi faras kiel eble plej multon por mi mem. E! tiom, ke mi
eliras en la lar"an "ardenon kaj laboras "is mia dorso krias kaj mi devas eniri.
Leteroj al miaj amikoj okupas min kaj mi legas librojn el la librarejo. Tamen mi
foje enui"as: kion fari? Eble mi povas skribi ion pri mia aktivado dum la jaroj en
la mondo de Esperantujo, eble povus esti interese. Do:]

Kiam mi estis 17-jara, mi lo"is en anta#urbo de Ipswich, Qld. Mi laboris en
karb-minejo. Nia familio venis el Skotlando en 1910.

Nia patro en Skotlando estis aktiva konservativulo, sed $ajne la atmosfero de
la tieaj radikalaj karb-ministoj $an"is lin kaj nia hejmo ofte gastigis homojn kiuj
venis de Brisbano por prelegi en Ipswich pri Laborpartiaj kaj Socialistaj aferoj. Mi
estis juna kaj naiva, kaj son"is pri nova, pli bela mondo, kie amikeco kaj helpem-
eco estas universalaj.

En Brisbana &urnalo mi rimarkis leterojn. Unu homo proponis la italan ling-
von kiel universalan komunikilon. Alia homo proponis Esperanton, kiu estis e! pli
simpla ol la itala. Mi pensis pri tio kaj mendis el Melburno lernolibrojn de la itala
kaj esperanta lingvoj.

La itala estis multe pli simpla ol la angla, sed Esperanto kun sia regula gram-
atiko estas multe pli simpla kaj "i estas tute ne#trala. Mi lernis kaj komencis kor-
espondi kun aliaj landoj.

En 1918 mi iris al Melburno kaj balda# trovis Laboristan Esperanto-Grupon,
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kiu kunvenis en Lonsdale-Strato. La gvidanto estis S-ro Skurrie, tre lerta homo.
Mi bone memoras mian unuan rekonton kiam mi iom halteme parolis esperante.
Mi tre "uis la klasojn kaj la atmosferon de alia lingvo.

Unu vesperon, kiam mi eliris el klaso, mi renkontis ebriulon kiu parolis al mi.
Mi iom $erce diris: “Mi ne komprenas vin, Sinjoro”. La ebriulo ne estis stulta, li
diris: “Oh! I see, you don't comprehend”. Ni amba# ridetis.

Venis la granda financa krizo kaj ni ne povis havigi sufi!e da mono por la kres-
ka&oj kaj ovoj, kiujn ni sendis al la vendejo. Ni devis vendi nian bienon kaj reveni
al Melburno. Ni lo"is en Coburg kaj havis tre malfeli!an periodon. Mi nur malofte
trovis laboron kaj grade perdis mian malmultan kapitalon. Ni tiam havis unu
belan infaninon kaj bone memoras la korpremon kiam mi revenis hejmen sen
trovi laboron.

Unu brileto estis ke ni renkontis esperantistojn. Tre balda# ni fari"is grupeto
kaj starigis klasojn en la apuda labor!ambrego. Kun S-ino Pearl kaj S-ro Ernie
Hanks kaj la aminda S-ino Anna Hintze ni anka# starigis la unuan “Rendevuon”.
Ni kunvenis !iumonate, !e la hejmoj de ni tri la#vice kaj havis tre interesan babil-
adon kaj tetrinkadon. Nia nura regulo estis ke ni devas paroli en Esperanto. Estis
tre aktiva grupo kaj ni e! eldonis &urnaleton dum iom da tempo, La Laborista Es-
perantisto. Ni sentis ke ni ja fari"is forta movado kiam ni aran"is koncerton en
sufi!e granda !ambrego en la !efurbo.

Mi, kiel multaj aliaj en la laborista distrikto de Coburg, tre avide legis pri la
Rusa Revolucio je la fino de la Unua Mondmilito. Ni ali"is al la “Amikoj de la Sov-
etia Unio” (F.O.S.U.) kaj avide legis pri la mirindaj konstrua&oj kiel la Dnjeper
Digego, naive kredante ke la sovetianoj superas la ceteron de la mondo, kulture
kaj industrie.

Miaj okuloj grande malfermi"is kiam mi legis pri la di-i"o de Stalin kaj la
mortigo de multaj el la originalaj revolucianoj. Mi eltrovis ke la lando ne estas
regata de sovetianoj sed de grupoj de diktatoroj.

Nun, post sepdek jaroj, estas radieto da espero, la grandega socia konvulsio
kiu nun okazas donas iom da espero je la fino de mia vivo.

Dum mi estis tiel aktiva en Coburg, anka# estis aktiva nepolitika grupo kiu
kunvenis en Melburno. Kiam mi finfine akiris da#ran laboron, mi ali"is tiun
grupon.

La tempo pasis kaj la kosto de kunvenejoj en la !efurbo fari"is tro alta. S-ino
Fay kaj S-ro Herbert Koppel estis tre viglaj esperantistoj kaj estis la pelforto kiu
starigis novan rendevuon en !ambro kiun la grupo a!etis en Richmond, apuda
anta#urbo de Melburno. Mi intertempe transloki"is al apudmara Parkdale kaj
mia tempo estis tre forte okupata pri komerco. Tamen, mi kaj mia edzino ofte "uis
esperantan vesperon !e la Richmond “Rendevuo”.

Nun mi devas diri ion pri la mirinda Anne Hintze, tre radikala sed !efe Espe-
ranto kaj Zamenhof estis por $i preska# religio. Kriplulo, kun unu kruro en fera
ingo kaj kun du lambastonoj, $i tamen estis tre vigla. Somere $i e! iris al la na"ejo
en Coburg kie $i formetis la lambastonojn kaj ingon kaj eniris la akvon por instrui
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la junulojn na"i.
Mi havas feli!ajn memorojn pri libertempado sur la sablo !e Black Rock kun

Anna kaj gesroj Hanks.
Kun mia edzino mi ofte portis en mia a#to Annan longan distancon al la alia

flanko de la !efurbo revene el la Richmond-Rendevuo. Mi sentis fieron kiam Anna
petis ke mi faru adia#on post $ia morto, en la Rendevuo. Multaj homoj iris al tiu
kunveno, estis tre solena afero kaj mi "ojis ke mi jam preparis la#dan priskribon
de !i tiu dedi!ita esperantisto kaj idealisto.

Dum 1964 mi kun mia edzino iris al Britio kaj oni petis ke mi reprezentu A#s-
tralion en la Esperanto-Kongreso en Nederlando. Estis tre interesa parto de nia
voja"o. %iam estis rimarkinde kiel facile estas komuniki kun alilandanoj. En la
hotelo oni aran"is tablojn por kvar kaj !iam mi sidis kontra# du homoj el alia
lando. Neniam ni sentis malfacila&on.

Esperanto ja estas bela internacia komunikilo.
___________________________________________________________________________

DEZIRAS KORESPONDI
Razen Manandhar. Adreso: KHA 1-389 Khichapokhari, Kathmandu, Nepalo.
22jara fra#lo studanta la anglan literaturon por Magistra Diplomo.
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NUR FRAGMENTETO
de Idyss Einihovici

A"i"i estas malfacila periodo en la homa vivo. *i estas destino neevitebla por
!iuj. Dum mia longviva sperto mi lernis ke oni povas helpi sin mem. Gardi sin
regule kaj honeste kun disciplino estas mia devizo, eliksiro, kaj !iam celadi al
bona sano, korpa kaj mensa, sen plendo. Bonstato estas la plej altvalorigaj "ojo
kaj feli!o. Do pensu !iam pri sano kaj sekvu sanigan vivstilon por atingi "in. Ko-
mence estas malfacile, sed iom post iom oni alkutimi"as kaj akiras naturan vivst-
ilon. Do komencu tuj sanigan vivstilon senprokraste, alie vi da#re suferados. Ku-
raci malsanon estas ne !iam facile kaj ofte malsukcesas. Vi mem povas eviti
suferadon gardante vin mem. Kutimi"u al !iutaga mar$ado en parko, en fre$a
aero, sen distra&o. Mar$u ritme, admirante belegajn arbojn, a#skultante !armajn
vo!ojn de birdetoj, vi helpos solvi problemojn dum a"i"ado. Beda#rinde, malfeli!-
ige, dum la a"i"periodo !eloj misfunkcias kaj sekve sano malboni"as. La saniga
vivstilo povas helpi kaj stimuli vin, kondi!e ke vi ekzercu vin !iutage, honeste. Tio
postulas honestan disciplinon. Persistado estas grava decido, kaj alportos konte-
ntigajn rezultojn. Mia edzo !iam diris: “Estu propra kuracisto”. Meditado helpas
cerbumadon kaj pliakri"on de la memoro. Parkerigi poezion anka# estas bonega
ilo por akrigi la memoron. Sed la plej bona metodo fortigi la cerbon estas lerni
alian lingvon, kompreneble Esperanton. Oni ofte a#das negativan diron: “Mi
estas tro maljuna”. Tiu negativa ideo estas por pigruloj kiuj anstata# pliri!igi sian
intelektan vivon plendas pri io ajn. Dum la 70-jara datreveno de mia naski"tago
mi flugis al Sidnejo por esti ekzamenata por la “supera” diplomo kaj "in ricevis.
*i estas mia plej $atata poseda&o, kiun mi alte taksas. Plendemuloj, !esu plendi,
komencu la novan vivstilon. Ne forgesu ke oni povas lerni kaj kleri"i je iu ajn
jara"o, kiam ekzistas deziro. Geamikoj, komencu studadon. Tiam vi ne havos
tempon por plendi pri malsanoj. La kompleksa arto dum periodo de a"i"ado estas
motivi"o, stimuli"o, kaj disciplino. Mi esperas ke mia viv- fragmento inspiros vin.
“Mens sana in corpore sano”1

___________________________________________________________________________

LA VOJA*FONDUSO TEJO
Ni atentigas !iujn legantojn ke !iuj eblaj kandidatoj por la premio 1992 (sen-

paga voja"o al kaj de la TEJO kongreso, kaj senpagaj lo"- kaj man"kostoj dum la
partopreno en la kongreso) devus sin registri jam nun kun la fondinto de la fon-
duso, Idyss Einihovici, 88 Newry St, Floreat Park WA 6014. Jam pluraj junuloj
sin registris en Okcidenta A#stralio, kaj ni deziras kandidatojn el !iuj $tatoj kaj
teritorioj. El la kandidatoj kiuj sukcesos en la elementa ekzameno kun honoro la
fina selekto estos farita surbaze de la karaktero kaj sinprezento de la kandidatoj,
por trovi tiun, kiu plej inde reprezentos A#stralion en la kongreso. Ni nepre estu
internacie reprezentataj en la tutmonda esperanta junularmovado!

1. [Latine; “sana menso en sana korpo”.]
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PRAVIGO DE LA TERMINO LANC+ETILO ANSTATA( VUMERO
de Bernard Golden

Leksikologia mispa!o
En la A#stralia Esperanta Vortaro de Ralph Harry kaj Volo Gueltling, la abor-

igen-devena vorto woomera estas esperantigita per la neologismo vumero kaj dif-
inita kiel “aborigena lanc&etilo”. Ralph Harry faris provon pravigi la vortformon
“vumero” (TAE 1991, n-ro 266, p.22) sed lia arbitra elekto de la a#stralia vorto
woomera kiel etimo ne akordas kun normoj por la esperantigo de arkeologiaj kaj
etnografiaj terminoj, kiujn mi starigis en studa&o anta# pli ol dek jaroj.* Malgra#
la opinio de D-ro Harry, la lanc&etilo ne estas “unika inventa&o de la a#straliaj in-
di"enoj”. Estas beda#rinde, ke li ne okupi"is pri "ia historio same profunde kiel li
faris rilate la bumerangon. La lanc&etilo estas !asilo uzata dum granda parto de la
historio kaj prehistorio de la homo en pluraj regionoj de la mondo.

Tempa kaj spaca distribuo de la lanc"etilo
La plej fruaj lanc&etiloj estis uzataj de la !asistoj de grandbestoj dum la paleol-

itika periodo en E#ropo. Fig. 1 montras parton de surmura pentra&o en la kaverno
Lascaux en Francio. Ku$anta sur la grundo estas kadavro de viro, kiu ver$ajne
estis mortigita de bizono pentrita anta# li. Apud lia dekstra mano estas bastono
kun birda kapo !e unu ekstrema&o. La# unu el la interpretoj, kiujn donas pre-
historiistoj, tiu objekto estas lanc&etilo.

En la Nova Mondo arkeologoj trovas resta&ojn de lanc&etiloj uzataj de la indi"e-
noj de Usono, Mezameriko kaj la regiono de Andoj. Etnografiaj raportoj priskribas
lanc&etilon en okcidenta Afriko (Togolando, Liberio), en Sudazio, anka# !e la eski-
moj (inuitoj), kaj, krom A#stralio, en Melanezio kaj Polinezio. Ne estas eble pruvi,
ke la lanc&etilo estis inventita nur unu fojon en la prehistorio kaj poste difuzi"is
tra la mondo. Nuntempe arkeologoj kaj etnografoj inklinas akcepti la eblon de
sendependa invento.

Fig. 1. Detala"o de la “Sceno de la Puto” el la kaverno Lascaux, Francio.
Ku!as apud la mortinta #asisto objekto, kiu povas esti lanc"etilo.

Tipologio de la lanc"etilo
La lanc&etilo havas la formon de rekta bastono a# tabulo de 30 "is 60 cm longa

kun plata supra&o, sur kiu ku$as lanco, sago a# harpuno. La plej ofta materialo
estas malmola ligno; kie ta#ga ligno mankas, rangifera antlero (bran!korno) a#
osto povas anstata#i "in. La lanc- a# sagostango estas el malmola ligno kun pinto
el siliko, osto a#, !e la inkaaj soldatoj, el bronzo. Lanc&etiloj de la magdalenia peri-
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odo de la supera paleolitiko estis ornamitaj plejparte per skulptitaj bestfiguroj.
(Fig. 2)

Fig. 2. Lanc"etilo el rangifera antlero (bran#korno) kun skulptita figuro de kapro (supra paleolitiko).
Longo: 30 cm.

Fakuloj dividas lanc&etilojn en du grupojn, masklajn kaj femalajn, surbaze de
la maniero firmigi la pozicion de la lanco. La masklaj lanc&etiloj havas elstara&on
en la formo de dorno, tigeto a# hoko !e unu ekstrema&o, kiu eniras en ing-forman
ekstrema&on de la lanco. %e unu ekstrema&o de la femala lanc&etilo estas sulketo
a# traforma profunda&o, kiu ricevas la lanc-ekstrema&on. %e la ekstrema&o de la
lanc&etilo, kiu estas en la mano de la &etanto, povas esti mantenilo a# leda ma$o
fiksebla al la pojno. La amerikaj indianoj ekipis siajn lanc&etilojn anka# per pez-
a&o el $tono por pli bone ekvilibrigi ilin dum la svingo anta# la &etimpulso. (Fig, 3)

Fig. 3. Pozicio de la lanc"etilo kaj la lanco en la mano anta$ "eto.

Funkcio de la lanc"etilo
La lanc&etilo servas por plilongigi la homan brakon per tria elemento (levu-

mbrako), tiel ebligante &eton de la lanco en la intencita direkto kun pli granda ra-
pideco kaj pli longa pafatingo. La impeto de la lanco estas eksterordinara. Blank-
ula atestanto de la uzo de lanc&etilo fare de indianoj en Usono vidis, kiel lanco tiel
&etita tra distanco de 80 metroj tiel facile traboris homon, ke la pinto elstaris tri
manlar"ojn post la dorso.

Filologia esploro por trovi la Esperantan terminon
La unua pa$o estas kolekti !iujn etnolingvajn ekvivalentojn kaj klasifiki ilin

la# formo kaj signifo.
Angla—spear thrower, atlatl (Usono), wommera kaj woomera (A$stralio)
Franca—propulseur (à javeline)
Germana—Speerschleuder, Pfeilschleuder, Schleuderstange, Speer-Wurfstock,

Wurfbrett
Hispana—lanzarados, populsor, atlatl (Meksiko), estólica (Peruo)
Hungara—dádavetö, nyilvetö, dárdahajító, lándzshajító
Analizo montras, ke ekzistas tri manieroj esprimi la koncepton.
1. Per unu vorto (morfemo): atlatl (nah#atla lingvo el Meksiko): woomera (abor-

igena lingvo el A#stralio); estólica (indi"ena lingvo el Peruo.)
2. Per unu vorto enhavanta verban radikon (propuls-), signifantan “pel” kaj sufik-

son (-eur, -or) signifantan aganton: franca propulseur; hispana propulsor.
3. Per kunmetita esprimo kun
a. Substantiva flankelemento signif-anta lancon a# sagon kaj verba !ef-elemento

The Australian Esperantist 21____________________________________________________________________________________



signifanta pelanton a# &et-anton: la unua angla termino kaj la kvar hungaraj ter-
minoj; en la hispana termi-naro la ordo estas inversa: lanza = &et- kaj dardas =
lancoj.
b. du substantivoj, la unua estanta la &etanto, kaj la dua la &etilo: la unuaj du ger-
manaj terminoj.
c. du substantivoj, el kiuj la dua pri-skribas la formon de la &etilo: la lastaj tri ger-
manaj terminoj-&etil-stango, lanc-&etbastono, &et-tabulo.
La vortoj en kategorio 3a montras la vojon al la solvo de la problemo en Espe-
ranto: lanc + "et + -ilo = lanc&etilo.

La principo de analogio
Subtenas la vortformon lanc&etilo aliaj terminoj en Esperanto, kiuj estas formitaj
la# la sama maniero:
a. armiloj: $ton&etilo, flam&etilo
b. fajrobrigado: akvo&etilo, $a#m&etilo
c. maraj aferoj: harpun&etilo (marfi$ado, balen!asado) kablo&etilo ($ip- kaj

homsavado)
!. veturiloj: lum&etilo
d. kinomatografia studio, teatro: lum- &etilo

Registrado en Esperantaj konsultlibroj
Plia apogo por la termino lanc"etilo estas "ia registrado en presti"aj vortaroj.

a. Esperanta Bildvortaro redaktita de Rüdiger Eichholz enhavas tri bildkomplek-
sojn montrantajn lanc&etilojn: 309/5 (lanc&etilo el rangifera bran!okorno),
335/40 (lanc&etilo kun lancoj, el A#stralio), 336/8 (lanc&etilo de eksimo).

b. Plena Pekoteko 1985-1990, elektronika vortaro kompilata de Rüdiger Eichholz,
registras lanc"etilo !e n-ro 87/803.

Principo de la$morfema traduko
Jen la principo, kiu gvidas min, kiam mi havas okazon esperantigi arkeologi-

ajn fakterminojn por artikoloj:
a. Internacieco. Se ekzistas vortoj a# radikoj vaste uzataj, t.e. en la !efaj naciaj

lingvoj konataj al arkeologoj, estas necese nur konformigi ilin al la Esperanta or-
tografio kaj fonetiko, por ke ili restu rekoneblaj skribe kaj parole.

b. La$morfema traduko. Kiam ne estas eble trovi internacian radikon, mi pro-
vas kunmeti la terminon en Esperanto per traduko de elementoj en nacilingvaj
terminoj, kiuj plej bone priskribas la objekton a# ideon. Kiam temas pri artefak-
toj, mi preferas tiujn terminojn, kiuj klarigas, kiel funkcias la objekto, se oni po-
vas esti certa pri tio, !ar la funkcio estas pli signifoplena ol la formo.

* Bernard Golden: “Kelkaj problemoj rilate la ellaboron de arkeologia fakter-
minologio en Esperanto”, p. 65-74 kaj 30 en Apliko de Esperanto en Scienco kaj
Te%niko 1980 red. Z. Fluhar. %e)a Esperanto-Asocio, Scienca-te)nika sekcio,
1980, 104p.
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PRILINGVA NOTO
Ne inter$an"u la vortojn plasta kaj plastika. “Plasta koverto” = “plastic envelope”;
“plastika” estas arttermino = “reliefa”.
___________________________________________________________________________

la redaktoro pardonon petas pro la entrudi"o de la sekvanta teksto.
______________________________________________________________

11-MONATA JARRAPORTO DE ODLO BOKSERP
%iu "ustepensanta koboldo ja tute bone scias ke tute ne eblas verk-
i la# la kondi!oj postulataj de nia reaktoro. En mia lasta jarraporto

(ho ve, "i tamen ne estis la lasta!) mi raportis la minacon de nia
Plejsa"a, Plejamata, Plejglorinda, Plejstulta Reaktoro (aj!!! ne

&etu tiun poton da inko sur min!) Plejklera Reaktoro, dungi Macintosh-
komputilon se mi ne tuj pli vigle laboros. Nu, tiu a!ulo plenumis sian

minacon! Sed sciu, mi nepre ne lasos lin pretigi Esper-
anton-korektantan programon per "i, lia dua minaco.K

aj du kolumnoj
sur !iu pa"o! !u ne jam estas sufi!e fu$i nur unu kolumnegon !iupa"e

sen ke mi devu fardi farti farbi fari laboron duoble pligrandan kaj t-
ute sen ekstra pago?! Nu, mi demandas vin!!! Kial vi ne respondas? Mi

scias scias, estas !ar vi e! ne legas min dum mi parolas,
parolas min dum vi legas...jam uzas la foliojn de !i tiu gazeto en

la "usta !ambro. (Ne cenzuru tion, Reaktoro! Mi pentas!)
Nu, mi ven"os! Jes ja! Ekde/ek de/ eke de/jam-de-nun mi simple rifuzos

plu presi la literon d . Kaj nia Reaktoro restos Reaktoro um la tuta
cetero e lia vivo! Ho homoj de %ernobil', vi ne restas

sen simpatiantoj! Nun sur la Monteto e Bakistoj via amiko ra ia as
por vi. Ve! Nia Plejsankta Reddddaktoro memorigis min ke mia propra

nomo entenas la literon ddddddddd.........d! Sen "i mi ne povus e! presi mian
propran nomon. Mi devos elpensi alian ruzon. Tiel sekretan

ke e! nia Plejvipinda Reddaktoro ne rimarkos "in! Jes, mi scias!Mi p-
resos la veran statistikon pri nia membronombro. Tio hontigos lin!
Do, jen, mi fiere proklamas ke la kvanto da personoj legantaj nian

gazeton estas, avera"e, - 47 (legu: minus 47, matematik-
istoj.). Do ja ne gravas kion mi presas.Mia fu$ado ne plu estas rim-

arkata e! de la Reaktoro mem! &ar li ja tute evidente
ne legas la tekston, e# la provpruvtekston.

Do vi volas scii scii kion
mi faris dum la lasta jaro por pravigi mian altan salajron, !u

ne? Nu,mi komencis lerni presi !instile de dekstre maldekstren,
al iserp soseckus im jonoicel jailp jaklek run tsop ek saderk im jak

unuan Esperanto-gazeton la# la !inlingva stilo. Araba? Nu, ne
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gravas, !iuj tiuj amerikanoj same aspektas.

Kun fu!anta respektego, via preskoboldo ODLO.

______________________________________________________________
Kun grandega pardonpeto via redaktoro rekomencas la normalan tekston.

TRI NOVAJ LIBRETOJ
recenzas Donald Broadribb

Al Unu Lingvo por E$ropo? La Estonteco de la E$ropa Babelo de Mark Fettes.
Roterdamo: UEA, 1991. (Esperanto-Dokumento 27E) 15p. Menenda rekte de UEA.

Mallonga kaj iomete supra&a libreto pri la demando: !u rolu kiel helplingvo en
E#ropo la angla a# Esperanto? La respondo neeviteble estas Esperanto, kaj "in
atingas la a#toro pere de sociologia argumentado. Oni nur demandas al si: kial el-
doni tian bro$uron en Esperanto, !u vere necesas prediki al la konvertitoj?

Sed legado de la verketo ja inspiris en mi cerbumadon: kiel substrekas la a#-
toro, nur malgranda procento da l'lernantoj de la angla kiel dua lingvo sukcesas
kontentige paroli kaj verki en "i, sed Esperanto estas multe pli facila lingvo. Kial,
do, mi demandas min, nur malgranda procento da lernintoj de Esperanto kiel dua
lingvo sukcesas kontentige paroli kaj verki en "i? %i tiu psikologia fenomeno estas
ankora# malsufi!e esplorita. 'ajnas ke lingvolernantoj emas lerni nur "is tiu ni-
velo kie ili povas balbuti sed ne emas finlerni la duan lingvon, negrave !u la an-
glan, !u Esperanton, la francan, a# alian. La radikoj de tiu fenomeno nepre devas
esti eltrovitaj kaj fortran!itaj. Alie, Esperanto restos eterne lingvo de nur kelkdek
mil personoj vere parolantaj "in. ⁄

Wels: Urbo en Supra A$strio de Walter Klag Patro. Eldonita de la a#toro (Vieno,
A#strio). Verda Serio 2. 24p. Mendenda de UEA.

Temas pri simple presita turismolibreto, modele verkita kaj kun lingvuzo neri-
pro!ebla (escepte de la titolpa"o kiu diras “regisita kaj komentita far Renate kaj
Walter Klag Filo” en kiu estas atenco kontra# la Fundamento (far anstata# de)
kaj tute nekonata vorto “regisita” kies signifon mi ne povas diveni.

Tre malmultaj !itia&oj ekzistas en Esperanto. Temas pri simpla manlibreto kiu
kondukas la leganton tra la urbeto Wels (50 000 lo"antoj), kvaza# gvidisto parol-
anta pri la signifo kaj karaktero de la diversaj konstrua&oj kaj lokoj rigardataj.
Enestas kelkaj ilustra&oj, kiuj pro la fotoreproduktado ne sukcesas adekvate
imponi. Listo de klarigoj, !e la fino de la libreto, informas pri la diversaj historiaj
kaj geografiaj mencioj, simple, klare, kaj sufi!e amplekse.

Entute, se vi intencas iam ferii en A#strio, !i tiu libreto helpos vin "ui la urb-
eton Wels. Sed la libreto estas anka# tre imitinda modelo por malmultekosta sed
utila, fidinda, kaj !iam interesa gvidlibreto kian eble iam deziros iuj a#straliaj es-
perantistoj eldoni pri siaj propraj urboj. ⁄
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Hospitalo Sepeta'a de Walter Klag Filo. Verda serio 3. Eldonita de la a#toro,
Vieno, 1991. 16p. Mendenda de UEA.

Interesa, iom !arma, kaj facile legebla noveleto, kies surprizan klimakson mi
ne volas riveli, por ne forpreni de "i iom da mistereco. Lingvo preska# neripro!-
inda (enestas regula misuzo de adjektivaj participoj anstata# de adverboj kaj neg-
lekto de la akuzativo post kiel kiam "i estas gramatike postulata). La a#toro
montras sin lerta verkisto, kaj !iu komencanto a# iomete-progresinta esper-
antisto "uus legi la libreton.

Unu problemo ankora# ne solvita: la prezo de la libreto (kiel de la aliaj du su-
pre recenzitaj) estas tiel malgranda, ke la po$tkosto estas pli granda ol la prezo de
la libreto mem. Se oni mendus !iujn tri de UEA, tiu monperdo iomete mildi"us,
sed ne kontentige. La libretoj en la “Verda Serio” kostas po inter unu kaj tri gul-
denoj, plejparte (= proksimume A$2.00). Sendube ekzistas merkato por tiaj li-
bretoj, se iu libroservisto povus enstokigi ilin, sed la vendkvanto estus tiel mal-
granda ke al neniu libroservo valorus enstokigi ilin. Problemo nesolvebla? Nu, se
vi mendas de UEA aliajn librojn samtempe, vi trovos ke indas mendi anka# !i
tiun libreton. ⁄
___________________________________________________________________________

STATUTO DE LA A(STRALIA ESPERANTO-ASOCIO INC.
(AN)O DE LA STATUTO

Konforme al alineo 31 de la Statuto: !iuj membroj de la A#stralia EsperantoAso-
cio Inc. nun estas informataj pri proponitaj $an"oj kaj dum la "enerala kunveno
en la kadro de la 18a A#stralia Kongreso venontjara la !isubaj $an"oj, post dis-
kuto, povos esti akceptitaj, kaj !i tiuj eroj el la statuto tiam konformos al la
impostle"oj entenataj en subparagrafo 78(1) de The Income Tax Assessment Act.1

Alineo 29: la "isnuna alineo 29 estu 29A, kaj sekvu alineo 29B kun la teksto:
29B Non-profit
The income and property of the Association whencesoever derived shall be ap-

plied solely towards the promotion of the objectives of the Association and no por-
tion thereof shall be paid or transferred directly or indirectly by way of dividend
bonus or otherwise howsoever by way of profit to the members of the Association
provided that nothing herein shall prevent the payment in good faith of remuner-
ation to any officer or servant of the Association or to any member of the Associ-
ation in return for any services actually rendered to the Association or reasonable
and proper rent for premises let by any member to the Association.

Nova teksto de alineo 32:
32. Dissolution:
If upon the winding up or dissolution of the Association there remains after the

satisfaction of all its debts and liabilities and property whatsoever the same shall

1. Temas pri “Impostliberi"o” rilate al la enspezoj de A#stralia Esperanto-Asocio Inc. kaj
!iuj filiigitaj grupoj en A#stralio.
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not be paid to or distributed among the members of the Association but shall be gi-
ven or transferred to some other institution or institutions having objects similar to
the objects of the Association and approved under subparagraph 78(1) of the In-
come Assessment Act.

La plena teksto de la Statuto de AEA aperas en la Adresaro kaj Jarlibro.
___________________________________________________________________________

28a A.E.A. KAJ 57a N.Z.E.A. Esperanto-Kongreso
11-19 Januaro 1992. Temo: Ekologio

3a Listo de !eestontoj
20 Dudley Parkinson (TAS)
21 Robbie Robertson (NSW)
22 Margaret Robertson (NSW)
23 Max Wearing (SA)
24 Joyce Turner (QLD)
25 Eunice Graham (NSW)
26 Irina Timonin (NSW)
27 Betty Cleminson (NSW)
28 Bettie Hart (NSW)
29 Teri Metherell (VIC)
30 Wal Rawling (NSW)
31 Charlotte Rawling (NSW)
32 Vera Payne (WA)\
33 Phillip Thompson (QLD)
34 Malcolm Ross (NSW)

*is 21 junio 1991: NSW—20, VIC—5, QLD—4, TAS—1, KANB—1, SA—1, WA—
1, Usono—1 = 34.

KONGRESNOVA*OJ
informas Les Scott

Sabato la 11-a: Registrado—)uinda programo por Interkona Vespero.
Diman!o la 12-a: Filozofia diskuto, !iuj estos bonvenaj. Ekskurso: Antikva&oj

de la Richmond-Windsor regiono. Diservo en antikva pre"ejo en la Universitato
mem.

Lundo la 13-a: Vic. Prez. AEA Ju"isto Kep Enderby malfermos la Kongreson
(angle). Lokaj eminentuloj estos invititaj. Fotado sekvos. Prez. AEA Trevor Steele
prezentos la kongrestemon kaj malfermos la aferkunvenojn de AEA, NZEA kaj
JAGE. Vespere: Distra&o prezentota de esperantistoj mem el la tuta A#stralio kaj
el Nov-Zelando—diversaj eroj.

Lasthora informo: La tre bona Kongres-kantlibro preparita kaj verkita de
Gaye Phillips kaj Kay Anderson kun helpantoj el la brisbana Esperanto-klubo
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venis en la manojn de la LKK. *i konsistas el malnovaj kaj novaj a#straliaj, nov-
zelandaj kaj aliaj kantoj. Kay kaj Gaye prezentos erojn el "i ofte, dum la Kon-
greso. Kay akompanos kaj Gaye kondukos—kia granda esperanta skipo!
___________________________________________________________________________

EL LA REGIONOJ
Suda$stralio: Preparado de la A#stralia Somer-Lernejo 1993 (11-22 januaro) jam
komenci"is. Kiu deziras frutempe inviti eksterlandajn geamikojn partopreni la
kursojn povas akiri presitajn foliojn de Max Wearing, 30 Westbury St, Hackney
SA 5069.

Nederlanda paro Ep kaj Ramona van Dalsem vizitis gesamideanojn en Adelajdo
la 11-14an de majo. Ramono estis dufoje intervjuita pri Esperanto (unue en la an-
gla kaj poste en la nederlanda lingvoj) por dissendo fare de FM-radio la 13an kaj
16an de majo respektive.

La Adelaide University Esperanto Club nun havas 13 membrojn. Astrid Riessen
(8 Clarence St, Blackwood SA 5051) sekretarias por "i kaj anka# kasistas por
JAGE. [El Tamen Plu]

Kvinslando: Konferenco !e Noosa, la 5-6an de majo. 25 anoj kaj vizitantoj !eestis
la ege ta#gan konferencejon Motelo Noosa Lakes. Raportoj estis prezentitaj pri la
grupoj en Brisbano, Toowoomba, St Lucia, Kaprikorno, Sunbrila Marbordo, kaj
pri la skolta movado. Studento el Ni"erio petis helpon por studi !e la Universitato
de Centra Kvinslando, sed la kosto estas ekster la financkapablo de EFK. Dum la
distra&kunveno Jim kaj Jenny Dimo kaj Kay Andersen per akordionoj profesie
provizis muzikon. Annie Spencer vo!-igis poemojn el sia propra poemlibro. [Kial
pri ili neniam scii"is TAE?--Red]

Kitty Brisbane, Peggy Ross, Kay Andersen kaj Tom O'Grady kontribuis al la
distroprogramo. Diman!e estis ekskursoj al Twin Waters (rivero kaj marbordo),
Subakva Mondo !e Mooloolaba, Zingibro-Urbo !e Yandina--kontentiga kaj memor-
inda konferenco!

La !ijara pikniko okazos en Caboolture la 14an de julio. La unua konferenco en
1992 estos en Toowoomba (preciza dato provizota). La$ raporto de Ray Ross

Nova “Esperanto Estate” estis fotografie prezentita en Tereno (aprila numero).
Temas pri parceloj vendataj en Toowoomba.

NSW: Manly-nova&o--En aprilo komenci"is la dua trimestro, da#ronta ok semajn-
ojn, en la Vespera Kolegio. Lastatempe nin plezurige vizitis nia malnova amiko
Ali Milani, Baha'iano el Usono.
___________________________________________________________________________

Respondoj Por Cita&kvizo 5
1 !; 2 "; 3 a; 4 ); 5 c; 6 g; 7 e; 8 b; 9 f; 10 h; 11 d; 12 i
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