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Bo••p.rto 8. Okazonta Kongreso en Portla.d. 1972
O.i nun b.zona. ,ehelpantojn por la Te.onta usona UniT.rsala Kongr.so.

La pl.j granda b.zono nunte.pe estas por laboristoj .n si8etoj afibudoj. La
aura kTalifiko e.ta. ke oni gustparolas la lin«Ton. Alol •• graTa •• Pa«o:
interkonatiĝo kaj renkontiĝo kun div.rsaj per.o.oj d.la tuta .on40. 0&1
••• ko••ao•• kuni,i liston d. p.r.onoj, kiuj ja. 4eeidis v.ni al la koasr ••o,
kaj kiuj d.zira. eariaigi -.i~~ S•• ston ti.l••ni.r •• S. vi de.iras parto-
preni tia. Ira.da •• p.rto., bonvolu .kribi al S-ro H.K. '.r Plo." E.321-
19th A••• , Spoka •• , Wa.h. 99203.

'&ke ••o •• Artsona
aiu .ardo, de la 7a ĝia la lOa horo vesper., havas la Esperanto-Klubo-

F.nikso sian kunvenon. Ili baldaU ko••ncigos klasojn .n diversaj l.rn.joj.
La unuan kunvenon partopr.nis 48, anoncis la estraro.

Es eraDto Inter ATi dilnova 0
Konata lazeto kiu JlGai as "Seene," anoneas en la aprila nu••ro, 1970,

por la A••rican Airlines legantoj, k. S-ro T.ddy Hagner estas instrui.to
de E,p.ranto.
Nia !a~anta Lek.ikologia Devo

La ELNA-Bult.no redaktoroj, dankplenaj al eiuj kritike •• j legantoj,
frecipe al tiuj kiuj bonkore .ontras al ni erarojn, ta.en deziras r••••origi
8iujn uzi novajn eldonojn, kaj n.pre ser8i vortojn .n la suple.ento. Mia
laboro n. finitas, .kze.ple, kia. ni trovas ke oni uzis en la ELNA-Bult.no,
2(70) .n "La El.fanto," la vorton tlspeeio" anstataU "speco." Novaj '1'ortaroj,
kaj la .uple.entoj de la malnovaj, donas al ni la for.on "specio." Eble, .t·
ofttroT08 inter veraj .raroj tiajn vortojn.
ror Profesiaj Fakuloj .

S. Ti estas .pecialisto kaj dezir.s uzi E.peranton en Tia fako, bo.volu
ri.arki ke ISAE (International Esperanto Science A.sociation) akc.pt ••• un
alitojn ( $3.75 kun bulteno kaj duon.onata Sci.nca Revuo). Por ealistiĝi ••
iuj sekcioj (Astrono.io, Arkitekturo-Konstruado, Filologio, Mat•••tiko-risiko)
skribu rekte al S-ro Ken Tho.son, ISAE, P.O.Box 663, Rouston, T.xa. 77001.
Abonu ankafi aliajn gaz.tojn, .kz.mple,- Geologio Int.rnacia ( $1.65), Haao
kaj Kosao ( 11.15), aU Medicina Internacia R~vuo ( '2.25). Oni poAtsendos
al vi eta••pl.ron de Scienca Revuo po ~ 15.
Or aDizo or Malmulti i Po olaaa.kreskadon

E s .ta. grupo k u noai as ZPG Zero Pop~ation Growth, I.c.), kiu
."as n.preti'do •• , voluntul. organiza~o. a1 reko•••das ke oni tuj faru
8io•• blan por haltigi la tajdon de logantar. kreskado: 1.) k. 8iu fa.ilio
haTU nur du infanojn, 2.) k. 81uj ri••doj de naskli.ilo, inkluziv. l.fil••••
abortigon, .stu lib.re hav.blaj, kaj 3.) k. oni reviziu 1. i.postl.ioj •• La
Golfeta Esper.ntisto (de SFERlDO, junulara filio de SFERO) .n Califor.ia
8ijare inkluziTis kaj artikolon pri la proble.o, verkita de Denis LeC•• , kaj
inTiton por .embriĝi'(adreso:ZPG,367 State st., Los Altos, Ca1. 94022).

t ••.
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Indianoj Lernas Esperanton
S-ino Roan Stone instruas klason ce Fort Wingate, New Mexico, en

kiu estas anoj de la gentoj kiuj nomiĝas Omaha kaj Kiowa.

Mezgrada Eksperimenta Studgrupo
S-ro Tom Goodman, kalkuli la spertulo, Baltimore Co., Mary1and, dum

intensiva tri semajna ĉiutaga esperanta instrukcio, ce Woodlawn Junior
High School, donis bonan enkondukon en Esperanto al 15 studentoj. La
vortaro por la kurso komenciĝis per elektitaj eroj en la kampoj de iliaj
interesoj.

La Walla Walla Esperanto-Societo Ĝuas Belan Vesueron
En marto membroj de la Walla Walla, Washington, Esperanto-Societo

ĝuis tipan japanan gastamon ĉe la hejmo de D-ro kaj S-ino Schwenke. Laŭ
la japana tradicio, la gastigantino kuiris "Sukiyaki" manĝon antaŭ la
gastoj, kiuj sidis sur kusenoj cirkaŭ malalta tablo. Manĝbastonetoj est-
is uzitaj, kaj la hejmo estis ornamita per paperaj lanternoj.

Nova Klubo en Oregon
En aprilo ,1970, naskiĝis esperanta g::upo en Salem, Oregon. S-ro

Gilbert Peters, 1660 Winter st. S.E., Salem, fariĝis la unua prezidanto.
Aliaj elektitaj inkluzivas: Joseph Gamble, vie-prezidanto; Sy1via Boaz,
sekretariino; Doris Page, kasistino; kaj Beth Peters, koresponda sekret-
ariino.

Internaciaj Vizitantoj en Usonaj Domoj
La programo kiu nomiĝas lIPasporto" celas provizi gastigantojn por

mondveturantoj. Usonanoj kiuj nun deziras partopreni, precipe por la
1972 Internacia Kongreso, skribu al S-no Gerry Peterson, 78155 Wo Norvood
Rd. Tualatin, Oregon 97063.

La Portland, Oregon,Esperanto-Societo Gajnas Monon por Esperanto
Membroj de la Portland Societo okazigis publikan vendon en majo, kaj

gajnis $175 por la 1972 kongresa kaso. La varoj estis artikoj donitaj de
la membroj.

"World Federalist" publikigas Artikolon pri Esperanto
Artikolo de D-ro James Lieberman aperis en la maja numero de lIWorld

Federalistll. Ĝi komenciĝas en Esperanto jene: "Esperanto estas utila,
praktika,lingvo por la sciencisto, studento, turisto, aŭ ordinara civit-
ano -- speciale mondfederalisto." La artikolo datlras en la angla lingvo
klarigante la atingojn kaj avanta~ojn de nia lingvo

•••••••
Viktoria Lago estas la dua laŭ grandeco de la ne-salaj lagoj de la

mondo. Nur Lago Superior estas pli granda. Viktoria Lago situas 3.720
tutojn super la oceana nivelo. kaj ĝi estas pli ol 200 mejlojn longa.
Henry M. Stanley esploris ĝin en 1875% La lago kuias parte en tri afrikaj
landoj: Tanzanio. Kenjo. kaj Ugando. Sipoj veturas inter la havenoj de 8i
tiuj landoj. La eltluejo de la lago estas 8e "Oven Akvofaloj" en la Vikt-
oria Nilo kie granda digo kaj hidroelektra oentralo estas konstruita.
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ARTIKOLOJ

LA MISnlaJ ANGLOJ

ln la jaro 1767, du angloj alyen1•• n Ca181s, s.d ili •• iri. al
"»r•••in'. Bot.10" kiu ••ti•• u1t. fr.ky.ntita d•• 1-1' ••• landanoj, ••4
ill.1011•• n n•• ult. konata gast.jo, poz.data d. nro no.ata Dulollg.
~iutas. la do••••tro supo.i. k. ili foriro. al Parizo, ••4 ill.n. pr.t-
iii. por forlui, kaj ili n. elemandi. pri la Tidinda30j 4e Oa1&1•• Ilia
.ola di.tro ••tis i••• a••• k.kur.i.

Po.t k.lkaj .eaa.jn.Qj"la do_astro ko••ncis .ci.:y.oJ.:ipri illa r••ta60,
kaj dua la T••p.roj, li klaais kun .ia najbaro, spici.to, pri la af.ro.
I••e ili decidi. ke la gastoj ••ta•• pionoj, aliokaze ili ••ti•• u.pekt-
itaj ••ti fu~antoj. T•••n, ili ri2. TiTi. kaj tiel bone pagi. ke ••ti.
decidita k. ili esta. stultuloj, kaj tiu koakludo .sti., la! la DpiDio
de s-ro Dulong,konfiraita de propono kiun ili post n. loag. pr••••ti. al li.

Ili inntis lin .niri 'slan e•• bron kaj diris "Domautro, ni tre .at-
u nan .an~a30n kaj Tinon,kaj s. lalo}ado pla8ua al ni, ni r••tu kun
Ti longan te.pon, s.dHedalrind~, ĉiuj el Tiaj ĉ••broj fro.tu la straton,
kaj la Tipkrakoj, kaj la bruo d. la kaleŝoj .ult. ĝenu nin."

S-ro Dulong ko.encis 'cacTeniĝi kaj diris k. se ili 'eziras pli bon-
ajn araniojn, 11 farus sian eblon efektiTigi ilin. "Nu,do", diri. unu .1
ili, ":liŝatu. fari proponon kiu .stus aTantaĝa al Ti; estu "ero k. ti
po.tu1as monon, sed ni pagos duonon de la elspezo, kaj nia restado 40n••
al Ti okazon repagi Tin". "Nu,"diris la dOlUllastro,"no ĝi estu?" "Via
ĝardeno est•• tr. kTi.ta, kaj .e Ti konstruus muron en la angulo, Ti fac-
il. pOTUS fari du ĉambrojn kaj tio komplete sufiĉus por ni. La el.p••o ne
e.tu. granda ĉar la malnoTa muro kLu ekzi.tas faru. du el la flankoj, kaj
Tia do.o Talorua des pli multe.

Dulong esti. feliĉa trOTi tiel bonan rim.don por teni tiel profit-
don~jn gastojn. La ĉambroj estis balda! konstruitaj; la angloj okupi. ilia
kaj Tl!lraajmaestis tr. ko.fortaj. Ili TiTis laU sia kuti.a maniero kaj la
4omaaetro multe profitis pro tio. S.d li tute ne komprenis kial i11 tiel
enf.rIliiaa.

Tiel pasis du monatoj; ti•• iun tagon, ili diris al li ke i11 ĉuek.-
kursos, kaj ĉar ili e.tos for dum tri tagoj, ili portos abund~11 48 .1U1-
icio. La postan matenon ili foriri. portante fusilojn"kaj kun sakoj plen-
aj de kugloj. La dommastrQ doa1s al ili esperojn por bona aua40. Ili dir-
i. al li ke i11 lasis pa,erojn en la apartamento, kaj tial ili preni. la
ilo.ilon.

Tri tagoj pasis, kaj kTar, kTin, ses kaj sep. S-ro Dulong unue .al-
trankTiliĝ1s, poste suspektea1lis, kaj fine la okan tagon li Tenigi. la
p01icistoj~, ~j la pordo estis rompita dum taUgaj ate.taatoj rigardis.
Sur la tablo la sekvontan noton estis troTita:

Estimata DOll1lllastro,-- Vi acias sendube, ke via urbo, Cal&1s, es-
tis pozedata de la angloj dum ducent jaroj, kaj ke poste la Duko de
Gui.e rekaptis ĝin, kaj ke li traktis la anglajn loĝantojn s••e kiel
nia Bdward III antatte traktis la francojn -- prenis iliajn pozeda30jn
kaj forpelis i11n. Anta! ne longe ni malkovris inter .alnoTaj familiaj pa-
peroj, certajn dokumentojn de unu el niaj prapatroj, kiu pozedis domon ae
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Calais kie la via nun staras. 'Per ĉi tiuj dokumentoj, ni sciiĝis ke ki-
am Calais estis rekaptita, li devis fuĝi, sed ĉar li esperis poTi re-
veni, li enterigis konsiderindan kvanton da mono, proksimume ĉe la .uro
en via ĝardeno; la papero anka~ enhavis tiel bonan priskribon de la lo-
ko ke ni ne dubis ke ni povos trovi ĝin. Ni tuj venis al Calais, kaj
post ni trovis vian domon, ni havigis loĝadon tie."

"Ni baldal konvinkiĝis ke la trezoro estas enterigita ce la angulo
d~ via ĝardeno, sed la problemo estis kiel fosi sen esti vidata. Ni tro-
vis rimedon kaj ĝi estis la konstruado de la apartamento. Tuj kiam ĝi
estis kompletigita, ni fosis la grundon kaj trovis la monon en la kesto
kiun ni lasis por vi. Ni esperas por vi sukceson pri via gastejo, sed ni
konsilas vin provizi pli bonan vinon kaj esti pli modera pri viaj prez-
postuloj."

La kompatinda Dulong estis muta de surprizo; li rigardis sian naj-
baron, la spiciston, kaj tiam la malplenan keston; ili amba~ ŝultrotiris
kaj konfesis ke la angloj ne estas tiel stultemaj kiel ili supozis.

EL LA ALDRANOJ FABLOJ

de Joseph Conroy

Multe pla8as al mi tralegi malnovajn, nebonekonatajn verkojn, en
kiu ajn lingvo ili skribi~is. La lingvo ofte pliinteresas min ol la
enhavo. Anta~ ne longe venis al mi manuskripto en la kunja lingvo. Mi
ja. legis plurajn kunjajn verkojn el manuskriptoj kiujn mi heredis de
mia patro, anka~ amanto de aiuj lingvoj. La kunja lingvo estas preska~
tiel facila kiel nia Esperanto, krom sia vortaro, kiu estas tute fremda
al niaj okcidentaj lingvoj.,aia literaturo estas vasta, kaj la plejparto
de la verkoj instruas belan saĝecon. Tiu ai lasta manuskripto enhavas
rakontojn pri kiuj mi ofte legis en aliaj verkoj, rakontoj kiuj similas
al tiuj de Esopo, escepte ke la esopaj estas multe malbonkoraj ol la kunjaj.

"Tie 8i mi donas tradukon de unu el la rakontoj, kiu nomiĝas "La Vulpo
kaj la Sciuro." Oni devas kompreni ke en la originala verko, la bestoj ne
estis tiuj Si, sed estis vere la men~as kaj la nidhova. Ta.en, sata instru-
isto, kiu ofte helpas min dum miaj kunjaj-a1ilingvaj tradukoj, certigi~.~n
ke la du bestaj nomoj plej bone esperantitas per "vulpo" kaj "sciurot'
Tion ei mi faris, kaj jen. do la rakonto:

La Vulp~ Kaj la Sciuro
Estis foje sciuro, kiu loĝis en la sama loko kun vulpo bonekonita.

eiuj la aliaj vulpoj tre deziras invititi al la vespermanĝo de tiu fama
vulpo. Tagon post tago la sciuro rigardis la sinsekvecon de vespermani-
festoj, kaj tagon post tago li deziris anka~ invitiĝi. Okazis unu tagon,
dum la aasa~o estis malfacilege trovi, ke la vulpo lernis pri la deziro
de tiu ei sciuro, kaj decidis planon por akiri la manĝa'3on de tiu ve.pero.

La sciuro tute kaj komplete ĝojiĝis kiam li ricevis la inviton de la
vulpo, sed baldaU li eltrovis, malfeliae, ke li invitiĝis "kiel la manto"
anstata~ ol "por la manĝo."

Ofte tiu, kiu nove alvenas, ne komprenas la tutan regula~on per kio
la ludo ludiĝas •

• • • • • • •
En 1737 la vicpoŝtestro en Ameriko estis Benjamin Frank1in, kaj en

1753 li estis poŝtestro de la Kolonioj. Sed, pro sia kontra~-britujaj
agadoj, li estis eksigita de la reĝo en januaro 1774. Poste la Dua Kon-
tinenta Kongreso restarigis lin kiel poŝtestro.
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KAMPARA RAKONTO

Malpravas la ideo ke la urbo kaj la kamparo diferencas nur rilate
al la grandeco de popolamaso. Grava malsimileco estas la klimato. 18 en
la saaa eirka~a~o la kampara vetera situacio eetas maleama ol la urba.

Unue. en la kamparo la ekstre.eco elstaras. Sar okase plivar.1Ia.
kaj anka~ pli••lvarmi~as. Ekze.ple. en kampara Pensilvanio e8 la ofioiala
vetero-oficejo ne scias la amplekson de la te.peraturiaDto pro la ulfaoil-
a~oj en .ezurado kaj registrado. Kelktoje oni penis per dUAgado de euna.k-
uloj kaj ealoiantoj. sed fine sensukcese pro la malfunkoio de in.trua.ntoj.
Temperaturaanioj ditektis la termoaetrojn kaj maltunkciigis la ilaron tutan.

Samopinias eiuj aviadilpilotoj ke oni ne devas tratlugi vintre pro la
daniero tie de trostigitaj nuboj. kontra~ kiuj oni povas trapi .ine kaj i••
okazi. aviadil-tragedio kiam trapiki~is aerveturilo per froaticita tul.o.

Otte aomere tielvarmitas ke la impoetpagantoj plisuferaal .ks••pl.,
kiam la aoeeokomisiono devas fabrikigi novajn voj-atiaojn por montri la
Tojkurbojn. Kiam varmegiias. la·8.fvojo~ komencas tanditi kaj sin kontor•••
al la konturoj d. la mont.toj kaj valoj. Kompr•••.•l.'tio·ko*ta ••

S~btenae anka~ impostpagantoj la koaton de novaj landmapoj. kiuj ott.
aeceea. pro la terianioj ka~zitaj de altteaperaturaj grundfluantoj. Mi •••
memora. ke unu eomeron aonteto glitante apudiiis tlotaani.re .1 la kampo
d. aia najbaro.

Alia iama elepezo estae la prizorgo pri vizitantoj enkaptitaj 4e la
v.tero. A~tomobiloj otte ein trovas en la kamparo senradringe kia. tandita.
la ka~auko soaere. a~ ekhaltas la veturilo pro la rapida trostieanto 4. la
motoroj. Oni certe devas aavi la veturantojn kaj inviti ilin re.ti en la
tar.domoj por la eezono.

En Pensilvanio ni komprenas la problemon kaj konstruas niajn do.oja
el atonoj. kun ardezaj tegmentoj. por k. ili ne .kbrulitos pro la .o.era
var.o. Tio eetis avantaio unufoje por mi kiam estie ailda vintro: la atonoj
tenis la Tarmon dum la tuta vintro. Mi n. bezonis pagi ion ajn por varaici
la domon du. tiu vintro.

easieto. unu varmegan antonan tagon. pafis altflugantan fazanon: la
birdo falis rapide tra la altvarmigita aero (kiel vaporo) kaj perdia la
plumaron. Ĝi falie sur la varmegan ardeztegm.nton, kaj estis tute bakita
kaj preta por la manĝtablo kiam atingie ĝin la aa.ieto.

La plej mirinda trajto d. la kampara vet.ro. tamen, eetae la ŝanĝemeoo.
Kaj somere kaj vintre senaverte kaj eubite la vetero ŝanĝitas. Ni do kutime
kunportas pelt-paltojn dum ni laboras en la kampoj. pro timo ke la vetero
malvarmitue. Kaj ni kunveturigae ŝarĝvagonojn dum la vintro por enaeti la
ne-necesan vesta~on ee hazarde la vetero varmiĝu ••

Apud lageto eidie mi unu tagon en naĝve.taJo. Mi trinkis malvarman
limonadon kaj rigardie la lageton en la eunbrilo. Subite halti. la ranoj
la kvakadon. Tio kutime signifas ke la vetero eeta. aanĝota. Tia. mi vidi.
ke aiuj ranoj saltis rekte al la akTO; sed tro malfrue. La vetero aanĝiii ••
Ili estie meze kaptitaj kun la kruroj ein etendantaj el la frostigita elaoio
de la lag.to. Ni eurmetis paltojn kaj "tranaie" la surfacon de la laco p.r
harbtondilo. Ni aiuj ĝuie bongustega~on tiun ve.peron: rankrurojl

Oni ankatt povae ŝpari monon pro la vetero-ŝanĝemaco. A~.kultu veran aa1-
longan rakonton: unu poettagmezon mi bruligis arbbran80n en la tarakorto
apud grenujo. Mi surpreziĝis kiam la temperaturo subenirie kaj la fajro
trostiĝis. Sed mi portis grandan ruĝan frostigitan flamon en la domon kaj
enmetis tin en la frostigujon. Nun. kiam mi bezonae fajron. mi nur deTas
tranaeti pecon de la flamo frostigita el la froetigujo. Do. longtempa .1
ne aeetis alumetojn.
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POR STUDANTOJ

1...! P ANO

De pratempo unu el la ĉefaj nutra30j de la homo estas lapano. Pano
konsistas el miksa~o de faruno, akvo ali lakto, kaj certaj aliaj ingred-
iencoj. pana faruno povas esti unu el la sekvantaj muelitaj grenoj al
legumoj: tritiko, sekalo, maizo, rizo, terpomoj, a~ sojfaboj.

Estas du tipoj de pano, la fermentinta kaj la nefermentinta. La
pli primativa estas la ne fermentinta (farita sen fermento,"k1*1 g1sto).
Nefermentinta pano estas malmola sed ltrusta., kaj" fermentinta pano estas
mola kaj pora. Fermentinta pano estas la plej populara en la pliaulto de
la landoj. Ĝi estas kombina3o de fermento kun la aliaj ingrediencoj, far-
uno, sukero, salo, graso, kaj likvajo. La fermento kiu estas plej ofte
uzata estas gisto,kiu produktas etajn veziketojn de karbona dioksido kiuj
disstreĉasla paston kaj malpezigas kaj porigas ĝin. Oni tiam knedas la
paston kaj metas iin en ujojn por pli disstreciĝi kaj formiii, kaj poste
ti estas bakita. Ieemiaj agantoj, cefebaka pulvoro, iame estas uzata an-
atataU gisto, en la procezo de fari fermentinta pano. La interagado de
la karbonatoj kaj acidoj malpliigas la tempon bezonatan por disstre&i la
paston.

La unua pano probable estis farita el glanoj a~ fagofruktoj,pistitaj,
kaj aiksitaj kun akvo, kaj baki"t"ajper la suno a~ fajro. Oni jam trovis
~ecojn de nefermentinta pano, farita el greno, inter la ruinoj de la
Svisaj Laglo~antoj, kiuj koftstruis unu el la plej fruajn civilizitajn
komunumojn en EUropo. La egiptoj sciis fari panon anta~ la dudeka jar-
cento a.K,."ke,Jpano estis vaste manĝata en antikva Romo kaj Grekujo.

AntaUe, oni faris panon ĉefe en la hejmo, al en najbaraj baltejoj;
sed de la komenco de la dudeka jarcento, pano estis pli kaj pli farita
en fabrikaj baltejoj. Manlaboro estis grade anstataŭita de maiinlaboro.
La maŝinoj konsistas el; miksmaŝinoj, transportiloj por porti la paston
tra temperatur-reguligitaj ejoj dum la disstreĉa periodo, aŭtomataj forn-
oj, kaj malvarmigaj, tranaajaj, kaj volvaj maŝinoj.

Tamen, ne aiuj modernaj evoluoj estis bonfaraj. Ŝanĝoj en la pro-
cezo de muelado produktis blankan farunon, sed samtempe forigis multajn
el la naturaj mineraloj kaj vitaminoj en la greno. Dum la dua mondmilito
la llsona J!egistraro postulis ke vitaminoj kaj mineraloj estu aldonitaj" al
la pano. Post la milito tia reguligo revenis la ŝta;a rego.

Alia malavantaĝo de centra bakado estas ke pano ofte ne atinsas la
aSetuton dum ĝi estas freŝa, kaj por konservi ĝin, malgrandaj kvantoj
da venenaj substancoj devas esti aldonataj al la pano.

La persono kiu deziras manĝi la plej sanigan panon, aĉetas loke
bakitan panon el plengrajna (farita el la kompleta greno) faruno, sen
konservilo. Bedaŭrinde, ĝi ne estas ĉie havebla.

"La homo ne vivas sole per la pano," sed dum la jarcentoj ĝi estis
unu el siaj plej gravaj nutrajoj.


