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REF refoje refreŝigas
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Pri mia unua NASK
loke - Steve Eichblatt
La plej bona afero por mi estis sperti Esperantujon. Mi estis
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senintenca esperantaĵo?
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anoncoj
Forpasis Angela (Anjo) HARLOW

Anjo HARLOW estis longtempa
membro de la sanfranciska grupo
SFERO, edzino, helpanto, kaj
vidvino de Don HARLOW. Ŝi estis
dum pasintaj jaroj Prezidanto kaj
estrarano de ELNA (nun E-USA),
kaj ŝi helpis en la Centra Oficejo
kiel Arĥivisto de la organizo.

Ŝi ofte organizis piknikojn por la loka grupo, en
parko apud boat-haveno aŭ en la Publika Merkato
de Emeryville, kie estis multaj malgrandaj
manĝprovizistoj kaj spaco por festi la zamenhofan
naskiĝdatrevenon. Tie SFERO-membroj ĝuis lude
kunveni kaj montri al la mondo ke Esperanto
ankoraŭ floras.

En ŝia paĝo de Facebook aperis la jena mesaĝo, kiu
bone esprimas ŝian spiriton:

Kun malĝojo ni sciigas, ke Angela HARLOW mortis
la 11-an de Julio 2017, en ĉeesto de familianoj.
Ŝi aprezis la amon, kiun oni montris al ŝi antaŭ
tio, kaj ŝi petis, ke ne estu servoj, monumentoj,
kartoj aŭ floroj.

“La vivo estis bona kun amaj kaj bonkoraj homoj
ĉirkaŭ mi. Mi ĝojas, ke vi estis en mia vivo. Se vi
nun malgajas, mi preferus, ke vi trovu ĜOJON
kaj tiel memoru min.” —Anjo

— Julie SPICKLER

Rezultoj de la estrara balotado
Dum la kongreso en Raleigh,
Norda Karolino, la membraro
elektis novan Prezidanton, novan
Vic-Prezidanton, kaj tri novajn
Direktorojn:

Prezidanto: Filipo DORCAS

Vic-Prezidanto: Ben SPEAKMON

Direktoroj: Charlotte BURTON, Paige FELDMANN,
kaj Nikvo WOODS.

Jen la nomoj de ĉiuj oficiroj de Esperanto-USA:

Prezidanto: Filipo DORCAS – ĝis 2020
Vic-Prezidanto: Ben SPEAKMON – ĝis 2020
Sekretario: Chris NELSON – ĝis 2019
Kasisto: George BAKER – ĝis 2018
Direktoroj:

Charlotte BURTON – ĝis 2020
Paige FELDMANN – ĝis 2020
Jessica GRASSO – ĝis 2018
Lucy HARMON – ĝis 2018
Nikvo WOODS – ĝis 2020
Anjo HARLOW (forpasis 11 Julio 2017)

— Vilĉjo HARRIS, Direktoro de la Centra Oficejo

Nova bulteno lanĉiĝas; alia
reviviĝas
Esperantic Studies Foundation
(ESF) lanĉis novan anglalingvan
retbazitan bultenon, kiu
disponigas informojn kaj
ĝisdatigojn en la kampoj de
planlingvoj, interlingvistiko kaj
lingvoplanado. La bulteno,
Information for Interlinguists, enhavos detalojn pri
eventoj kaj novaj publikaĵoj, raportojn pri
lastatempaj konferencoj, kaj ĝi disponigos
informojn por universitatanoj kaj ĉiuj, kiuj
interesiĝas pri interlingvistiko kaj rilataj kampoj.

La unua bulteno, redaktita de Asya PERELTSVAIG,
Ĵenja AMIS kaj Humphrey TONKIN, estas nun
havebla en la retejo de ESF [http://esperantic.org
/en/publications/ifi-information-for-interlinguists]. Oni
planas aperigi la bultenon trifoje jare. Se vi
interesiĝas ricevi ĉiun novan numeron retpoŝte kiel
ligilon, bv. mendi ĝin skribante al
<ifi@esperantic.org>.

La anglalingva bulteno disponigos la saman
enhavon kiel la jam delonge ekzistanta kaj
respektata Informilo por Interlingvistoj, redaktita
dum multaj jaroj de Detlev BLANKE, kiu forpasis



pasintjare. La tri redaktoroj estos respondecaj pri
ambaŭ publikaĵoj. Informilo por Interlingvistoj
estas publikaĵo de Centro de Esploro kaj
Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED)
eldonata sub la aŭspicioj de ESF.

D-ro Blanke, kiu emeritiĝis antaŭ iom da tempo de
sia posteno kiel preleganto pri interlingvistiko ĉe la
universitato Humboldt en Berlino, redaktis la
kolekton de 99 numeroj de Informilo por
Interlingvistoj. La 100-a numero, kiu konsistas el la
indekso de ĉiuj 99 numeroj, estas havebla rete
[http://esperantic.org/wp-content/uploads/2015/09
/IPI_Indekso_1-99.pdf]. Pluraj el la antaŭaj numeroj
estas haveblaj en la retejo de ESF, kiu nun kolektas
la mankantajn numerojn kaj baldaŭ metos ankaŭ
ilin en retan arĥivon [http://esperantic.org/eo/publikajoj
/ipi/].

La unua numero sub la nova redaktoreco ĵus aperis
rete. Se vi ŝatus ricevi informon pri ĉiu nova
IpI-numero, kun ligilo, bv. skribi al <ipi@uea.org>.

La bultenoj, kompreneble, estos tiom bonaj, kiom la
informoj, kiujn ni ricevas. Bv. sendi al ni novaĵojn,
notojn pri konferencoj, detalojn pri la rilataj
lastatempaj publikaĵoj, ktp: <ifi@esperantic.org>.

Unesko-Kuriero nun havebla en
Esperanto
Unesko-Kuriero estas la oficiala
revuo de Unesko (Organizaĵo de
Unuiĝintaj Nacioj por Edukado,
Scienco kaj Kulturo). Ĝi ekaperis
en 1946. Kiel grava komunikilo
por disvastigi la ideojn de Unesko
kaj promocii interkulturajn
dialogojn, la revuo iam ludis
gvidan rolon por disvolvi la
misiojn de Unesko en la kampoj pri kiuj ĝi
respondecas.

Antaŭ jaroj, multaj esperantistoj petis ke Unesko
eldonu ĝin ankaŭ en Esperanto. Amaso da retaj
mesaĝoj bombe ĝenis la funkciulojn de Unesko, kiuj
kelkfoje respondis: “se UEA aŭ iu alia pretas financi
ĉion, Unesko pretas doni permeson al Esperanta
eldono de Unesko-Kuriero.” (el Eventoj, n-ro 182,

2/Marto, 2000). Bedaŭrinde la revuo devige ĉesis
ekde 2012 pro manko de financaj rimedoj. Ekde
tiam malaperis la penado ĉe la esperantistaro.

En Majo 2017, post reapero de la 76-paĝa
plenkolora Unesko-Kuriero, UEA tuj lanĉis
projekton pri eksperimenta eldono en Esperanto,
laŭ iniciato de la UEA-komitatano Trezoro Huang
Yinbao, direktoro de Esperanto-Centro Ora Ponto.
Danke al kortuŝa kunlaboro de 36 tradukintoj kaj
provlegintoj en 23 landoj, kaj financa subvencio de
Ora Ponto, la unua numero de Unesko-Kuriero en
Esperanto estas eldonita. La papera versio (ISSN
2521-7356) estos aĉetebla ĉe la libroservo de la
102-a UK kaj poste daŭre ĉe la Libroservo de UEA.
La reta versio [http://uea.org/pdf/Unesko-
Kuriero_1-2017.pdf] estas senpage elŝutebla.

LK en Seatlo kaj TAKE en Havano
en 2018, UK en Montrealo en 2020!
La venontjara Landa Kongreso de
Esperanto-USA (LK) okazos en
Seatlo, Vaŝingtonio, de la 13-a ĝis
la 16-a de Julio. Pli da informo
sekvos en venontaj numeroj de la
bulteno.

La Tut-Amerika Kongreso de Esperanto (TAKE)
okazos de la 11-a ĝis la 17-a de Februaro en Havano.
La kongresa temo estos Lingvoj kaj kulturoj:
edukado por daŭripova evoluo en La Amerikoj.
Vizitu la retpaĝaron de la Kuba Esperanto-Asocio
[http://www.esperanto.cult.cu] por pli da informo.

La venontjara Universala Kongreso de Esperanto
(UK) okazos en Lisbono, Portugalujo de la 28-a de
Julio ĝis la 4-a de Aŭgusto. Oni antaŭvidas apartan
atenton al la artaj aspektoj de Esperanto, precipe
rilate literaturon, teatron kaj muzikon. La
kongreson plej verŝajne ĉeestos dumilo da
parolantoj de Esperanto el ĉiuj partoj de la mondo.

En la nunjara kongreso en Seulo, oni anoncis ankaŭ
la urbojn de la sekvaj du kongresoj: Lahti,
Finnlando en 2019, kaj Montrealo, Kanado en 2020.

La lasta UK en orienta Nord-Ameriko okazis en
1910, kiam Zamenhof mem vizitis Vaŝingtonon.
Esperanto-USA subtenis la kandidatiĝon de



Montrealo en 2017 kaj 2020, kaj ni planas kunlabori
kun niaj kanadaj amikoj por sukcesigi la eventon.

La kongreson en Montrealo organizas kerna teamo
de la Esperanto-Societo Kebekia (ESK): Normand
FLEURY, Joel AMIS, Nicolas VIAU, Garry EVANS,
Martin MORRIS, kaj Ĵenja AMIS. Sekvu iliajn
laborojn kaj planojn ĉe la retpaĝaro de ESK
[http://esperanto.qc.ca/eo/montrealo-2020/] kaj en
Facebook-grupo pri la kongreso en Montrealo
[http://facebook.com/Montrealo.kongreso/].

Media hits
On August 4th, CTV Montreal interviewed Joel
Amis about the upcoming World Congress of
Esperanto in 2020. In the four-minute broadcast,
Joel described plans for the Congress and gave an
impressive overview of Esperanto itself.

[http://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=1181969]

New book available
PASPORTA SERVO 2017
Latest listing of the annual catalog
of Esperanto hosts in the famous
network for worldwide travel.
Contains 974 addresses in 81
countries. A necessary
reference-work for the Esperanto-
speaking traveler. Softcover. 248
pages. 2017. The Netherlands.
$12.00 Link [http://bit.ly/2f3QUUf].

Order from Esperanto-USA, PO Box 1129, El

Cerrito CA 94530, or online [http://esperanto-usa.org
/retbutiko].

Tutor looking for students
Diane Babek is looking for
beginning students of Esperanto
who would like a (free) tutor to
help them learn the language. She
tutors via Skype, using both
English and Esperanto in her
teaching.

Diana is a well-known Esperantist who was part of
the team that produced the DVD Pasporto al la
Tuta Mondo.

If you are just beginning to learn Esperanto and
want a tutor, you can contact her at
<dianebabek@gmx.de>.
— Vilĉjo HARRIS

Du prelegoj pri Esperanto en
Novjorko
La finaj du prelegoj en la
prelegserio Tivadar SOROS
prezentos profesoron Nico ISRAEL
(13 Oktobro) kaj eldoniston
Ulrich BECKER (10 Novembro).
Ambaŭ prelegoj okazos ĉe City
University of New York Graduate
Center en Novjorko.

Militopucos: James Joyce and Universal Language
estos la temo de la prelego de prof. Israel. Li
priskribas la prelegon kiel “diskuton de ĉerpaĵoj
Esperanto-rilataj en la romanoj de James JOYCE
Ulysses kaj Finnegans Wake, ĉi tie traktataj de
neesperantista literatura esploristo. Laŭtemaj estas
la pozicioj de Joyce rilate arton, lingvon, kaj geston
dum milita epoko.” Israel estas profesoro de angla
literaturo ĉe CUNY Graduate Center kaj Hunter
College.

La temo de la prelego de Ulrich BECKER estos
Esperanto estas (ne) morta: Pri la daŭra fendo
inter la percepto de Esperanto kiel lingvo sen
kulturo kaj ĝiaj eksterordinaraj kulturaj atingoj. Li



aldonas: “Tra la historio de Esperanto, ĝiaj adeptoj
devis fronti kritikon, ke ili disvastigas lingvon kiu ne
kapablas evoluigi daŭripovan kulturon ĉar ĝiaj
parolantoj ne estas etne aŭ kulture difinebla grupo,
nek bazita en geografie unueca areo. La efektivaj
kulturaj atingoj de Esperanto parolas tute
alimaniere – rilate la grandan kulturan
produktadon ene de la Esperanto-movado kaj la
signifan kulturan efikon kiun Esperanto havas en la
vasta mondo. La prelego donos atenton, interalie, al
la kampo de eldonado en Esperanto.”

Becker estas estro de Mondial
[http://mondialbooks.com], kiu eldonas librojn en kaj
pri Esperanto kaj aperigas unu el la ĉefaj literaturaj
revuoj de la movado. Li estas aŭtoro de prozo kaj
poezio en Esperanto kaj la germana, estis
kunfondinto de la Germana Societo pri
Interlingvistiko kaj laboris kiel administranto,
organizanto kaj redaktoro en naciaj Esperanto-
organizaĵoj.

La prelegserio honoras la memoron de Tivadar
SOROS, kies du verkoj en Esperanto, Modernaj
Robinzonoj [https://goo.gl/jM643x] kaj Maskerado
ĉirkaŭ la morto [https://goo.gl/GBTmBk], priskribas
liajn spertojn en respektive la Unua kaj Dua
Mondmilitoj. La prelegoj, prezentitaj en la angla,
prezentas la laboron de pluraj fakuloj el la regiono
de Novjorko kiuj aktuale esploras pri Esperanto kaj
planlingvoj.

Pli da informo haveblas ĉe soroslectures.org
[http://soroslectures.org].

Instruu Esperanton en Ĉinujo
Instruisto LIU Jianguo gvidas lernejon pri lingvoj en
la granda urbo Tjanĝino (angle Tianjin, ĉine 天津)
apud Pekino. Laŭ bezono instrua kaj postulo de

lernantoj, li nun dungas
instruistojn de la angla lingvo kaj
Esperanto.

La deĵoro de instruisto daŭros
almenaŭ duonan jaron, plej bone unu jaron aŭ pli.
Oni ricevos laboran vizon. Neesperantistoj estas
bonvenaj, sed esperantistoj pli bonvenaj, inkluzive
geedzojn kaj amantajn parojn. Kandidatoj havu
instruitecon pri instruado kaj estu almenaŭ
bakalaŭroj.

Por pli da informo, sendu retpoŝton al
<kunlaboro@aliyun.com>.

Korespondi deziras
La jenaj membroj de la Kuba
Esperanto Asocio serĉas
korespondantojn por amikeco kaj
por praktiki Esperanton:

Yoan CLARO (junulo)
<yoanmason@nauta.cu>

Yusimit BARRERA (fraulino)
<co6nrm@frcuba.org>

Leysi M. DIAZ (virino)
<leisimargaritadiaz@nauta.cu>

Dunieski AGUILERA (viro)
<dunieskiaguilera@nauta.cu>

Eddy MACHADO (viro) <eddy69mh@nauta.cu>

Ena PEREZ (fraulino) <enap@nauta.cu>

Nadia PEEVA (virino) <nadyapeeva@nauta.cu>
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de la prezidanto

Saluton al ĉiuj
Filipo DORCAS

ankon al ĉiuj, kiuj partoprenis nian landan
kongreson en Raleigh ĉi-jare. Ni vidos vin
en 2018 en Seatlo!

Dankon al la antaŭa estraro kaj komitatoj, kiuj bone
kunlaboris por Esperanto-USA.

Kun granda plezuro mi nun laboras kun la nova
estraro por Esperanto-USA. La estraranoj bone
kunlaboras en kelkaj urĝaj projektoj. La pozitivaj
kontribuoj kaj entuziasmo kuras tra niaj diskutoj. La
laboro en la nova retpaĝaro, la helpo por lokaj
grupoj, kaj la planado por fronti defiojn plaĉas al nia
kunularo. Ni kredas, ke ni antaŭeniĝas en la ĝusta
direkto por pli bona, pli stabila, pli forta, kaj pli
granda organizo.

En la unua monato post nia Landa Kongreso en
Raleigh, ni interkomunikiĝis per pli ol 2500
mesaĝoj.

La Elekta Komisiono por 2017-2018

La komisiono por proponi liston de kandidatoj por
la estraro de Esperanto-USA ĉi-jare estas:

Fred MEYER III, estro de la komisiono
Brian HARMON

Dominic LAFLAMME

Julie SCHWARTZ

Christopher JOHNSON

Iliaj kontaktinformoj troviĝas en la Membrolisto de
Esperanto-USA.

Nia stato

Por stabiligi nian kason per mono, ni bezonas
novajn membrojn kaj donacojn. Vidu la raporton de
nia kasisto, George BAKER, en la pasinta numero de
Usona Esperantisto. Ni vere ne volas fronti la
decidojn pri niaj elspezoj, ĉar ni jam funkcias tre
efike. Nia Centra Oficejo, sub la gvido kaj zorgo de
nia kara Direktoro Vilĉjo HARRIS, plenumas taskojn
tre efike. Ni turnas nin pozitive al pligrandigo de
niaj enspezoj.

La kvanto da membroj kreskas je 20% jare, sed ni
povas progresi pli bone kaj rapide.

Nia membraro

Nia membriga kampanjo ĉi-jare estos pli forta
kunlaboro de la estraro kaj la lokaj grupoj. Nia ĉefa
avantaĝo troviĝas en la grandega amaso de
studantoj kiuj studas Esperanton en Duolingo,
inkluzive de 500 000 en Usono. Pro tio, ni havas
nekredeble grandan kampon por rikolti. Antaŭe ni
pensis pri kiel ni semu kaj semu por la movado,
sed nun pli ofte ni pridiskutas kiel ni rikoltu kaj
rikoltu.

Tiu rikoltado ĉefe temas pri aktiveco kaj
komunikado en lokaj grupoj kaj sociaj komunikiloj.
Bonvolu aktiviĝi por inviti viajn konatojn al
proksima loka grupo.

Nia retpaĝaro

Pro tio, ke nia retpaĝaro maljuniĝis tro, ni nun
starigas novan paĝaron. Ĝi estos multlingva, pli
simpla, pli uzebla, pli alloga, pli stabila, pli sekura,
kaj pli serĉebla. Ĝi aperos publike tre baldaŭ. Ni
informos vin plu pri la stato de nia paĝaro per:

nia paĝo en Facebook [https://facebook.com
/esperantousa/]

1. 



niaj pepoj en Twitter [https://twitter.com
/esperantousa]

2. 

afiŝoj en nia Reddit-ero [https://reddit.com
/r/EsperantoUSA/]

3. 

nia retpoŝta listo <eusa-
membroj@yahoogroups.com>.

4. 

“Kion mi faru por helpi nian
organizon Esperanto-USA?”

El malgrandaj akveroj fariĝas grandaj riveroj.
— proverbo de Dr. L. L. ZAMENHOF

Jen kelkaj ideoj niaj. Bonvolu informi nin pri viaj
ideoj.

Partoprenu en via loka grupo. Se vi ne havas
lokan grupon en via urbo, starigu novan.

1. 

Legu nian inform-organon Usona Esperantisto.2. 

Planu partopreni en nia landa kongreso en
Seatlo venontjare. Sekvu informon pri ĝi en la
venontaj numeroj de Usona Esperantisto.

3. 

Nepre membriĝu aŭ remembriĝu en
Esperanto-USA! Instigu ankaŭ viajn amikojn

4. 

fari.

Sekvu nin per sociaj komunikiloj (vidu supre).5. 

Aliĝu al nia retpoŝta listo: sendu mesaĝon al
<eusa-membroj-
subscribe@yahoogroups.com>. Eblas ricevi
mesaĝojn individuajn aŭ ĉiutagan kompendion
(“daily digest”).

6. 

Uzu niajn kradvortojn #esperantoUSA kaj
#esperanto en sociaj komunikiloj.

7. 

Uzu la lingvon kiel eble plej multe.8. 

Helpu disvastigi informon al la publiko.9. 

Ĝuu la lingvon!10. 

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

<filipo@grupoj.org>
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Lokagrupumadante
Filipo DORCAS

aborante pri lokaj grupoj en Usono, oni
rimarkas, ke:

Lokaj grupoj unikas.
Lokaj grupoj liberas.
Lokaj grupoj gravas.

“Lokaj grupoj unikas” signifas, ke via loka grupo
eble ne similas al aliaj grupoj. Via grupo havas siajn
proprajn opiniojn, celojn, defiojn, membrojn, stilon,
kaj okazojn divastigi Esperanton al la publiko. Pro
tiu unikeco, la gvidantoj de Esperanto-USA ne povas
facile rekomendi ĝustajn planojn por ĉiuj lokaj
grupoj. Ni ne havas bonajn ŝablonojn por sugesti
kiel antaŭeniĝi, krom ĝeneralajn konsilojn. Vi havas
la taskojn en via grupo por babili, plani, starigi
ideojn, fari projektojn, kaj bonvenigi novajn
membrojn kaj informpetintojn.

“Lokaj grupoj liberas” signifas, ke via grupo
povas libere fari siajn proprajn planojn sen formala
aprobo de Esperanto-USA. La terminoj “loka grupo”
kaj “loka klubo” tute ne aperas en la statuto de
Esperanto-USA (ELNA). La gvidantoj de
Esperanto-USA ne havas aŭtoritaton super via
klubo. Vi estas suverena, vi havas plenan rajton fari
viajn klubagadojn, sen la ĝeno peti aprobon de
Esperanto-USA. Tamen, ni en la gvidrondoj de
Esperanto-USA volas helpi, lerni, sugesti, kaj
komuniki kiel eble plej multe kun vi. Ni ĉiuj
kunlaboras por la movado en Usono kaj en la
mondo. Ni estas teamo.

“Lokaj grupoj gravas” signifas, ke lokaj grupoj
estas la ĉefa rondo en Usono kie la Esperanta
movado aktivas. Imagu kiel forta nia movado estus

kun pli da lokaj grupoj, kiuj multe aktivas kaj
progresas. Ni petas vin partopreni kaj kunlabori kun
aliaj samideanoj en via urbo aŭ vilaĝo. Tio estos
helpo por via grupo, por Esperanto-USA, por la
mondskala movado, kaj por la mondo.

La estraro nun plibonigas la novajn retpaĝojn pri
lokaj grupoj por starigi dek regionojn en Usono, kun
helpantoj por ĉiu regiono. Ni pli kaj pli komunikiĝas
kun la 500 000 studantoj de Esperanto en Duolingo
kaj Lernu en ties forumoj, kaj kun tiuj en Facebook
kiuj serĉas lokajn grupojn en diversaj urboj kaj
vilaĝoj en Usono.

La ĉefaj komunikiloj por lokaj grupoj kaj la
gvidrondoj de Esperanto-USA estas multaj. Ni uzas
ne nur retpaĝojn kaj retmesaĝojn, sed ankaŭ
forumojn kiel Facebook, Amikumu, Slack, Twitter,
Instagram, Skype, Google Hangouts, kaj Zoom.
Inter la kelkaj indikiloj por sociaj medioj ni uzas la
kradvortojn #esperantoUSA por komunikado pri
EsperantoUSA, kaj #esperanto por ĝeneralaj
mesaĝoj pri la lingvo kaj pri UEA, la Universala
Esperanto-Asocio. Bonvolu meti tiujn kradvortojn
en viajn mesaĝojn en Twitter, Facebook, kaj aliaj
komunikiloj.

Dankon kaj bondezirojn al via loka grupo!

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

<filipo@grupoj.org>



de la estraro

En ĉiu numero de UE mi petas la estraranojn iomete
raporti lastatempajn farojn aŭ alimaniere komunikiĝi kun
la membraro.

Komunikiĝo bezonas ankaŭ vian partoprenon, karaj
legantoj, do bonvolu sendi viajn demandojn, proponojn aŭ
eĉ plendojn por la estraro – en aŭ Esperanto aŭ la angla.
La redakciaj adresoj troviĝas en la kolofono.
— La Redaktoro

Paige FELDMANN, Direktoro

Esperanto-USA en Twitter!

En Julio, la Twitter-konto de
Esperanto-USA [http://twitter.com
/esperantousa] vekiĝis kaj
komencis pepi denove! Nun, ĝi
ĉiutage pepas “vorton de la tago”
kaj ankaŭ informojn pri la usona
kaj tutmonda Esperantaj komunumoj, ĝeneralajn
pensojn, kaj interesajn artikolojn. Ĝi ricevas ĝis
1000 rigardojn ĉiutage, kaj havas nun preskaŭ 400
sekvantojn.

Gratulojn al la plej lastaj KER-diplomitoj!

Gratulojn al tiuj, kiuj sukcese trapasis la
KER-ekzamenon. Katalin KOVÁTS administris la
ekzamenojn en Julio ĉe la Landa Kongreso kaj
NASK en Raleigh, Norda Karolino. La sekvaj homoj
diplomiĝis:

Frederick O. MEYER, III
Ruth KEVESS-COHEN

Brian HARMON

Raúl J. GARCÍA

Ronnie DUMESH

Charlotte BURTON

Benjamin SPEAKMON

Thomas ALEXANDER

Hans Eric BECKLIN

Anna BENNETT

Austin BRAKE

Keneĉjo GOLDBERGO

Eric KILLIAN

Jorge Rafael NOGUERAS

Abraham PALMER

Kathryn PRENTICE

Nicholas WOODS

Charlotte BURTON, Direktoro

Via estraro movadas! Ekde la fino
de la elektado, ni laboras por vi,
por plibonigi la metodojn kaj
plifortigi la movadon en Usono.
Jam ni laboras kune pri kelkaj
aferoj – pri la retpaĝaro, pri
libroj, pri kiel plibonigi ĉion ajn,
kion Esperanto-USA ofertas al siaj membroj. Plej
grave, ni laboras pri kiel plibonigi la komunikadon
kaj subtenon de via estraro al vi, la koro kaj animo
de Esperanto-USA.

Persone, mi estas instruisto de speciala edukado.
Dum ĉi tiu somero, mi jam telefonas multe la
edukistestrojn en mia ŝtato kaj petas al ili, ke ili
kreu ekzamenon, per kiu oni povus montri la povon
instrui Esperanton en publikaj lernejoj. Tio estas
mia granda espero, ke iam eble mi povos tiel instrui
Esperanton. Post konversacioj kun kelkaj aktivuloj
en Esperantujo, mi ankaŭ komencas laboron pri
nova Esperanto-lernolibro, modernigata.

Kiel estrarano, mi aŭskultas la konversaciojn inter
la estraro kaj penas organizi niajn pensojn kaj
ideojn, por ke la grandaj ideoj, kiujn ni havas, fariĝu
planoj, kaj la planoj fariĝu realo. Mia celo estas
faciligi la realigon de ideoj.

Nikvo WOODS, Direktoro

Mi ege okupiĝis ekde mia
enposteniĝo! Unue, mi ĉeestis la
Landan Kongreson kaj NASK en
Raleigh, renkontante kaj
malnovajn amikojn kiujn mi ne
povis vidi dum jaroj kaj multegajn
novajn homojn kiuj
esperantistiĝis post kiam mi translokiĝis al la alia
marbordo. Nia instruisto dum NASK, Katalin
KOVÁTS, laborigis nin dum la kongreso, kaj kun aliaj
kursanoj ni elpensis sufiĉe mojosan projektideon.
Atentu ĉi tiun spacon!



Mi ankaŭ multege diskutis la projektojn kaj
estontecon de E-USA per nia nova Slack-kanalo,
iom kontribuis al la nova retpaĝaro de E-USA, kaj
kun Paige aktivis ĉe la sociaj komunikiloj – se vi
interagis kun la konto @esperantousa ĉe Twitter,
vi interagis kun mi.

Sed la plejparton de mia volontula laboro okupis la
organizado de la venontjara Landa Kongreso en
Seatlo. La Loka Kongresa Komitato jam havis tri
kunvenojn interrete, kaj daŭre kunvenos ĉiusemajne
por certigi ke ni preparos bonegan, ĝueblan

kongreson por ĉiuj. Ĝi okazos inter la 13-a kaj la
16-a de Julio, 2018 – enkalendarigu la datojn nun!

❧
Ĉi-numere ne sendis raportojn:

Ben SPEAKMON, Vicprezidanto
Chris NELSON, Sekretario
George BAKER, Kasisto
Jessica GRASSO, Direktoro
Lucy HARMON, Direktoro



vojaĝe tra la mondo

REF refoje refreŝigas
Raporto de la Renkontiĝo de Esperanto-Familioj (REF)
Mara ROCKLIFF & Cassidy WALKER

Mara diras:

Dum Julio, mi kaj mia 14-jaraĝa filino, Kasja,
vojaĝis al Serbujo por la 39-a Renkontiĝo de
Esperanto-Familioj (REF).

Inter tiom da belaj esperantistaj aranĝoj en Eŭropo,
REF estas la sola kiu ekzistas specife por gepatroj
kaj gefiloj kiuj hejme parolas Esperanton. Ĉiujare
alia familio organizas ĝin, kutime en sia propra
lando. Ĝi estas vere internacia aranĝo.

Venis ĉi-somere 14 familioj el 12 landoj: Francujo,
Germanujo, Luksemburgo, Svislando, Danujo,
Svedujo, Hungarujo, Kroatujo, Italujo, Hispanujo,
Skotlando, kaj Usono. Sed eĉ tio ne malkaŝas la
tutan rakonton, ĉar esperantistaj familioj ofte estas
sufiĉe internaciaj. La gepatroj el Luksemburgo estas
efektive germano kaj rusino; alia paro estas japan-
devena anglino kun germana edzo, kiuj loĝas en
Francujo sed laboras en Svislando. La patrino de la
sveda familio estas serbino, kaj estis ŝi kiu organizis
la tutan aferon kun sia propra patro, kiu daŭre loĝas
en Serbujo.

Kutime, la infanoj kiuj ĉeestas REF-on estas ĉiuj
denaskuloj, kaj la gepatroj kompreneble estas
spertaj esperantistoj – unu estas eĉ akademiano.
Kasja kaj mi eklernis Esperanton antaŭ nur du jaroj
kaj duono, kaj certe ne atingas tute fluan nivelon.
Sed ĉiuj bonvenigis nin ege afable kaj amike, kaj
diris ke la ĉefa afero estas ke ni ambaŭ emas paroli
nur Esperanton. (Inter la plej etaj infanoj, “Ne
krokodilu!” estis la dua plej ofta frazo, kion mi
aŭdis, post la eĉ pli ŝatata “Vi ne rajtas!”) Danke al
NASK, kiun ni ĉeestis kaj en 2015 kaj en 2016 en
Raleigh, Norda Karolino, ni tute ne timis la simplan
devon ne krokodili dum naŭ aŭ dek tagoj.

La unua rimarkinda afero pri REF estis la bela
etoso. Ĉiuj el la gepatroj estis interesaj kaj amikaj.
Ĉiuj el la infanoj bone ludis kune, kaj etuloj kaj
granduloj.

REF prezentas nek prelegojn nek kursojn. La tuta
programo temas pri amuzo por infanoj de ĉiuj aĝoj,
beboj ĝis adoleskantoj… aŭ post-adoleskantoj, ĉar ni
plenkreskuloj entuziasme kantis pri elefantoj en
piĵamoj, surmetis bril-tatuojn, partoprenis en
akvobatalon, kaj ludis “hom-futbalon”. (Tiun lastan
mi aŭdacis provi post klarigo ke oni fakte ne
piedbatas homon kiel pilkon; anstataŭe, la ludantoj
mem kuras en la golon. Sed kiam mi “heroe” haltigis
fortan junan patron, mi trovis min fluganta tra aero
kaj poste ruliĝanta sur tero, kaj decidis ke, por
kelkaj aktivaĵoj, oni povas esti iom tro
post-adoleska.)

Ankaŭ la ekskursoj estis infan-amikaj: naĝejoj,
patkukoj, kaverno kun vespertoj. Malgranda grupo
faris kromekskurson al preĝejo kaj muzeo, sed eĉ
sen tio, kulturaj spertoj ne tute mankis. Unu
vesperon, serba esperantisto kantis malnovajn
jugoslavajn kantojn; alian vesperon, venis grupo de
lokaj dancistoj por (provi) instrui al ni serbajn
dancojn. La esperantistoj kontraŭatakis per la Hoki
Koki, en kiu la dancistoj gracie, se iom dubeme,
partoprenis.

Niaj ĉefaj gvidantoj kaj tradukistoj estis la serba
patrino kaj avo, kiuj klarigis por ni aferojn kaj
amuzajn (kiel Plazma-biskvitojn, kiuj feliĉe ne
enhavas sangon) kaj seriozajn (ekz. senlaborecon;
unu tagon, tondistino venis kaj tondis hararojn
kontraŭ malpli ol kvar dolaroj).

Ekster la vilaĝo ni rimarkis domojn kun arkoj
ornamitaj per rubandoj kaj floroj. Klariginte ke tio
signifas lastatempan geedziĝon, la serba avo
fingromontris al altega branĉo fiksita en la grundo.
Li diris ke oni fiksas pomon al la pinto, kaj la
edziĝonto devas forpafi la pomon antaŭ ol la virino
rajtas foriri el la domo. Kiam la edzino alvenas ĉe sia
nova domo, ŝi ĵetas miksaĵon de grajnoj sur la
tegmenton, kaj se la grajnoj restas, tio signifas ke ŝi
restos en la domo. Aktuale, li aldonis, la paro tre
eble jam kunloĝis dum jaroj, same kiel ĉie, sed



daŭras la tradicioj.

Ĉiuj esperantistaj aranĝoj nepre havas Internacian
Vesperon. Ĉe la Novjara Renkontiĝo (NR), kiun ni
ĉeestis antaŭ jaro kaj duono en Saarbrucken,
Germanujo, ĝi okazis la unuan nokton kaj temis pri
tradiciaj manĝaĵoj, kiujn multaj homoj kunportis
por dividi. Ĉe REF, ĝi okazis je la antaŭlasta vespero
kaj temis pri… nu, kiel diri? Estis iom da muziko,
iom da dancado, sed ankaŭ gimnastiko, kvizludo,
timigaj “paŝt-ludoj” montritaj de la serba avo (ekz.,
Kapridoj, en kiu oni devas kruci la brakojn trans la
brusto, salti unupiede, kaj tiel frapi la aliajn vikt…
mi celas diri “ludantojn”).

Tamen la plej furora afero tiuvespere devis esti La
Konkurso de la Neceseja Papero. Poste, mi
ret-telefonis al mia edzo en Usono kaj provis
priskribi ĝin…

MARA: Do, tiam ulo metis kartonan skatolon sur la
plankon, montris rulon de neceseja papero, kaj
demandis, “Kiu volas ĵeti la paperon en la
skatolon?”

EDZO: Kaj ĉu iu ajn faris?

MARA: ĈIUJ! Ĉiuj tuj saltis en vicon por fari ĝin, la
plej eta infano ĝis la maljunulo.

EDZO: (konfuzite) Nu… verŝajne temas pri kultura
diferenco.

Fakte, krom la evidenta diferenco inter esperantistoj
kaj normalaj, nefrenezaj homoj, mi ne rimarkis
grandajn kulturajn diferencojn. La hispano iomete
plendis pri la fruaj vespermanĝoj; Kasja kaj mi ridis
kiam la itala etulino kisis siajn fingrojn por montri
kiom plaĉis al ŝi la glaciaĵo; kaj tiam, kiam mi metis
lakton kaj sukeron sur mian tritikan kaĉon, la kroata
paro ege konfuziĝis. Tamen ekster la manĝejo, nur
la individuaj karakteroj estis rimarkindaj, ne la
naciecoj.

Unu posttagmezon, mi sidis kun kelkaj gepatroj kaj
babilis dum la infanoj ludis en la ĝardeno. Subite ni
rimarkis ke granda amaso da infanoj kaj
adoleskantoj enpremiĝis en kava trunko, ial
kantante La eta verda kakto. Unu el la patrinoj diris
ke ne tre ofte oni trovas tiom da diversaj naciecoj en
tiel eta spaco. Certe ŝi pravis, sed ankaŭ certe, la
infanoj tute ne pripensis ĝin.

En la buŝo de la trunko: Helena (Germanujo), Yasna
(Hispanujo), Sofia (Skotlando), Kasja. Foto de Carolin

WEEMEYER.

En taksio al la flughaveno de Beogrado, Kasja diris
ke ŝi ĝuegis la vojaĝon, sed iom bedaŭras ke ŝi ne
spertis pli multe Serbujon mem, sed anstataŭe pasis
la tutan tempon kun nur esperantistoj. Mi tuj
komprenis la penson: la lando, kiun ni vizitis, estas
ekzotika fremda lando… sed niaj geamikoj de
Kroatujo, Danujo, Francujo, Hungarujo, ktp.? “Nur
esperantistoj”.

Pri tio, mi sufiĉe kontentas.

❧
Kasja aldonas:

Antaŭ REF, mi, mia patrino, kaj kelkaj aliaj
esperantistoj kune vizitis Beogradon. Ni vidis
multon en tago kaj duono – la riveron Danubo, la
Muzeon pri Nikola TESLA, kaj la Beogradan
Fortikaĵon. Kaj ni ne nur vidis riveron, sed naĝis en
unu – la Sava, kiu fluas al Danubo. Ni ankaŭ iris al
tradicia kafejo, kie ni mendis multege da fromaĝo
kaj viando. Estis ankoraŭ plenplenaj teleroj da
manĝaĵo post kiam ni ĉiuj estis sataj. Sed ĉio estis
bongusta.

Kiam ni iris al la Tesla-muzeo, la gvidisto montris al
ni la bobenojn de Tesla. Li diris ke li bezonas
volontulojn, do mia patrino puŝis min antaŭen. Mi
tuŝis la pinton de bastono kiel la gvidisto diris, kaj
subite blua lumo ekbrilis, venis al mia fingro kaj
fakte iom dolorigis min! Venontfoje mia patrino
puŝu sin mem anstataŭ min.



Kiam ni forlasis Beogradon, ni iris en eta buso al la
REF-ejo en la vilaĝo de Rudnik. Estis varmege, kaj
la veturo daŭris tri horojn. Kiam ni finfine alvenis
kaj iris al nia ĉambro, ni trovis ke ni du havas ok
litojn! Unue ni pensis, Ho, eble ni estas en la
malĝusta ĉambro! Sed ne, tio estis nia ĉambro. Ĉiuj
el la ĉambroj havis multege da litoj ĉar la konstruaĵo
estis junulargastejo.

Estis multe da ekskursoj. Ni iris al du naĝejoj entute
– la unua havis multe da argilo en sitelo, kaj ni ĉiuj
ŝmiris ĝin unu sur la aliajn. Argilo estas tre sana por
la haŭto! Estis ege amuze kaj ni ĉiuj fotis nin multe.
La dua naĝejo estis amuz-naĝejo kiu havis
grandegajn glitejojn de multaj koloroj kaj specoj. Mi
kaj mia amikino provis ĉiujn, kompreneble.

Enŝlimiĝintaj ĉe la naĝejo: Iva (Svedujo), Kasja, Carolin
(Germanujo), Mara. Foto de Hokan LUNDBERG.

Unu el miaj plej ŝatataj ekskursoj estis
montogrimpado kun granda grupo de familioj. Ni
atendis dum kelkaj tagoj por ke la vetero estu bona,
kaj tiun tagon finfine la suno brilis. Sed kiam ni
komencis grimpi, ni vidis nigran nubon sur alia
pinto apude. Kelkajn minutojn poste, la pluvo venis
al ni. Ni kaŭris sub arbo, malsekaj, malvarmaj, kaj
malsataj – ĝis la organizanto, Sonja, prenis el sia
sako biskvitojn kaj botelon de Sprite. Sed ankoraŭ
estis iom danĝere pluiri ĉar la grundo estis kruta kaj

glitiga. Finfine, la plejparto de la homoj decidis reiri
al la aŭtoj. Sed mi kaj kvar aliaj pluiris. Bedaŭrinde
mi ne portis sportajn ŝuojn al Serbujo, do mi
grimpis nudpiede. Ni grimpis ĝis la pinto en la pluvo
kaj ŝtormo, kaj multe amuziĝis per fotado de ni.

La kuraĝuloj atingas la pinton! Kasja, Hokan (Svedujo),
Gergely (Hungarujo), Duncan (Skotlando), Vera

(Hungarujo). Foto de Gergely DÉVAI.

Ĉe REF, ni ankaŭ ludis multajn kartludojn. En unu,
kiu nomiĝas Luphomo, kelkaj homoj sidas en cirklo,
ĉiu kun sia propra karto. Oni ne montras unu al la
aliaj la kartojn, sed provas diveni, kiu estas kiu.
Ekzemple, estas kelkaj luphomoj kiuj provas mortigi
la aliajn homojn. Ankaŭ estas sorĉistino kiu povas
savi la mortintajn homojn, ktp.

La plej bona parto de REF, laŭ mi, estas ke ĉiuj
infanoj, grandaj kaj etaj, ludis kune kaj parolis
Esperanton. Eĉ la plej malgrandaj ne krokodilis.
Entute, REF havis bonan, familian etoson. Mi
pensas ke ĉiu kiu ĉeestis konsentus pri tio.

Mara ROCKLIFF
Mara ROCKLIFF kaj Cassidy WALKER
loĝas en orienta Pensilvanio.
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Pri mia unua NASK
Steve EICHBLATT

n Julio mi partoprenis la unuan fojon en la
Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK) en
Norda Karolino. Efektive, ĝi estis mia unua

vizito al Esperantujo. Mi ĉeestis multajn
malgrandajn kunvenojn en Novjorko dum la lastaj
ok monatoj, ekde kiam mi eklernis Esperanton. Sed
por mi, NASK estis la unua fojo, kiam mi babiladis
kun multaj esperantistoj dum longa tempo.

Mi iris al NASK ĉar mi volas povi paroli pli flue. Sed
ĵus antaŭ la komenco, mi dubis mian decidon. Mi
demandis al mi, ĉu la sperto valoros la penon. Mi
timetis la ideon pasigi tagojn kun nekonatoj. Eble ili
estos strangaj, mi pensis. Eble mi devus resti
hejmen. Sed finfine mi iris.

Mi havis tri celojn, irante al NASK. Unue, mi volis
lerni paroli pli flue. Mi jam kapablis legi pli-malpli
bone, kaj eĉ kompreni Esperanton parolatan, sed
flue paroli (aŭ skribi) estis malfacile. Due, mi volis
renkonti homojn, kiuj ne parolas la anglan – do,
Esperanto estu nia sola komuna lingvo. Trie, mi
serĉis homojn, kiuj ŝatus korespondi kun mi en
Esperanto per Interreto.

Mi sukcesis en ĉiuj miaj celoj, kaj en ankoraŭ pli da
aferoj neatenditaj. Tuj kiam mi alvenis, miaj duboj
tute malaperis. La homoj estis tre afablaj; ĉiuj volis
paroli, eĉ malrapide, kun mi. La instruisto estis
bonega, kaj la posttagmezaj prelegoj estis diversaj
kaj ĉiam indaj.

Sed la plej bona afero por mi estis sperti
Esperantujon. Mi estis leginta pri la ideo de
Esperantujo, sed neniam mi estis ĉirkaŭita per
Esperanto kaj esperantistoj dum la tuta tago. Tio
estis sperto neatendite riĉiga. Do miaj duboj estis
senbazaj, kaj mi atingis celon, kiun mi eĉ ne atendis.

Alena ADLER, Nikvo WOODS, Amanda Higley SCHMIDT,
Tomaso ALEXANDER, kaj Ken HYNSON prezentas Eble

jes, eble ne [https://youtu.be/hPVajtTDdg8]. Foto danke al
Brajeno HARMON.

(Pacaj) batalantoj Hanso BECKLIN, Dominiko LAFLAMME,
kaj Makis DIRIS baraktas por konkeri la mondon. Foto

danke al Ben SPEAKMON.



Derek ROFF kaj Zerbie HYNSON ĝuas ekzercon en la
supera kurso. Foto danke al Katalin KOVATS.

Noto de ESF
Ne tro fruas pripensi partopreni en la venontjara NASK.
Ĝi okazos en la sama loko, inter la 3-a kaj la 12-a de
Julio, 2018. Kelkaj partopren-stipendioj haveblas de
Esperanto-USA.

La kursaro okazas seninterrompe ekde 1969, kaj
ekzistas danke al financa kaj organiza subteno de la
fonduso Esperantic Studies Foundation (ESF). ESF
financis interalie la retejojn Lernu! kaj Edukado.net, kaj
ĝi subtenas multajn projektojn kiel la Interlingvistikajn
Studojn en Poznano. La fonduso petas vian subtenon
[http://esperantic.org/donacoj]. Dankegon!

Steve EICHBLATT

Steve loĝas en Novjorko kun sia
edzino kaj filino. Li estas fizikisto,
programisto kaj financisto. Li ŝatas
legi, esplori la urbon, aŭskulti
muzikon de Bob DYLAN, kaj esti kun
sia familio.

<steve.eichblatt@gmail.com>
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A translator’s evaluation of Google Translate
Vilĉjo HARRIS

I recently decided to translate a
short story that I really like from
English into Esperanto. I got
together all my tools (Benson’s
dictionary, Wells’s dictionary,
PIV, and Merriam-Webster’s
dictionary and thesaurus), and
was about to begin, when I realized that the online
translation tool Google Translate might be helpful.

According to the media, Google Translate is
constantly being improved by use of something
called Artificial Neural Networks and Deep
Learning. So, I decided to give it a try. I ran each
English paragraph through Google Translate first,
and then edited the results as necessary.

As I used the translator, I realized that it shows
many of the qualities of the “natural acquisition”
approach to learning foreign languages. Phrases and
sentences that are popular and used frequently are
translated well; less popular phrases are translated
poorly. Google Translate does not yet formulate
grammatical rules from experience like humans
(even children) do, so even simple grammatical
rules are often not followed. Simple verbs are often
translated with the wrong tense, and participles are
almost always handled badly.

As I expected, Google Translate does not yet
translate words in context, so it often returns the
wrong meaning. The English word post has four or
five different meanings, for example, so it is not
surprising if Google Translate picks the wrong one.
Even the English word upset should be translated
differently, depending on whether it refers to a
person (disappointed) or a container (overturned).
Generally, Google Translate’s translation of any
given word is not to be trusted; if you do not know
for sure that it’s correct, you need to check it with
your dictionaries.

[Editor’s note: What’s worse, even context may not
be enough. In his essay Learning From Translation

Mistakes [http://claudepiron.free.fr/articlesenanglais
/translation.htm], UN translator Claude Piron gave the
example of the English word repression: in a
political context it can mean subpremo, or in a
psychological context, repuŝo. The right choice isn’t
just a matter of knowing what field the text belongs
to. In an article dealing with the Stalin era, for
instance, one might find a sentence beginning with
“Repression by the population of its critical
reactions led to…” And even though the text deals
with politics, the proper translation (repuŝo) relates
to psychology. For a machine translator to be able to
choose accurately in these cases, it needs an
understanding of the text — something that, so far,
automated tools like Google Translate don’t have.]

Nevertheless, Google Translate turned out to be a
very useful tool. It can be much easier to edit an
existing translation than to develop one from
scratch. Also, since I did not do the original
translation, I am not invested in it; I can replace
large parts of it without a qualm. Finally, since I
know that Google Translate will always make a
literal translation, I always consider replacing that
translation with one that better captures the sense
of the original.

I strongly encourage you to try translating
something into Esperanto using Google Translate,
even if you are just beginning to learn the language.
As you edit the result, all kinds of questions will
come to mind, and trying to answer those questions
will help you to become a better Esperantist.

Vilĉjo HARRIS
Bill (“Vilĉjo”) Harris is Director of the
Central Office of Esperanto-USA in
Emeryville, California.

<eusa@esperanto-usa.org>



enigmoj

La rostfesta murdo
Daĉjo RUTAN

Profesoro Elija Ŝibolet akceptis
inviton viziti du amikojn apud la
urbo Bellageto. Li trafis trajnon
kaj alvenis ĝustatempe por
renkonti Janjon Gastem, la
edzinon de la amika paro. Ili
eniris ŝian aŭton kaj ekiris laŭ la
strato.

“Georgo estus renkontinta vin ĉe la stacidomo, Elija,
sed li petis ke mi veturigu vin. Li volis havi tempon
pretigi aferojn por la rostfesto.”

Sed kiam ili alvenis al la domo, Georgo Gastem ne
plu pretigis aferojn. Janjo kriis. Ŝia edzo kuŝis sur la
razeno; tranĉilo elstaris el lia brusto.

Mallonga esploro montris al Ŝibolet ke la mortigo
okazis antaŭ malpli ol unu horo. Li ĉirkaŭrigardis la
korton.

En ŝtona fajrejo sur krado kuŝis duonkuirita viando,
super stako de forbrulintaj karboj. Sur fera breto
estis plado kun spicaĵoj kaj longtenilaj tranĉilo kaj
forko.

Subite, juna viro fulme kuris en la korton el apuda
arbaro.

“Kiu vi estas?” demandis Ŝibolet.

“Petro Ŝtono. Mia domo situas cent metrojn for. Mi
aŭdis krion. Kio okazis?”

“Kie vi estis antaŭ unu horo?” diris Ŝibolet.

“Ĉe la jaĥtohaveno. Mi ĵus revenis hejmen kiam mi
aŭdis krion”, respondis Ŝtono. “Hej, kio estas tio?”

Ŝtono fingromontris al metala objekto parte kovrita
de la karboj. Per rapidaj paŝoj li atingis la fajrejon,
enĵetis la manon, kaj eltiris nigrigitan orelringon.

“Kio? Tio estas mia”, flustris Janjo. Ŝia mieno
maldolĉiĝis. “Petro Ŝtono, vi abomenis Georgon.
Kion vi provas fari?”

“Vi malamis lin pli ol iu ajn”, rebatis Ŝtono.

“Kaj vi malamis lin sufiĉe por mortigi”, diris Ŝibolet,
al… kiu?

Kiun Ŝibolet suspektis, kaj kial? Bonvolu sendi nur unu
solvon al redakcio (adresojn trovu en la kolofono) antaŭ
la 15-a de Oktobro. Inter la solvintoj ni lotumos du
premiojn.



enigmo-solvoj

La murdita edzino
En № 2017:3 aperis La enigmo
de la murdita edzino. Profesoro
Ŝibolet, alveninte al la scenejo de
la krimo, rapide konstatis ke
sinjoro deVoj murdis sian
edzinon. Sed kiel li sciis tion?

Ĉi-foje, ĉiuj el niaj detektivoj
trovis la ĝustan solvon. Tamen pluraj grumbletis. En
pasintaj numeroj, la enigmoj estis iom tro
malfacilaj, do ili petis ion pli facilan. Sed “la
ĉi-bultena enigmo estis TRO facila!!! ;-)” plendis
Rafa NOGUERAS.

Kiel impertinente! Sed en ordo. Ni strebos trovi
enigmojn taŭgajn eĉ por Goldilocks: Ili estu nek tro
malfacilaj, nek tro facilaj, sed ĝuste konvenaj!

Do, kio pri la solvo? Nia leganto Briĉjo klarigis sian
rezonadon jene:

Nek Profesoro Ŝibolet nek Ŝerifo Nebulet
diris ion ajn al s-ro deVoj pri la maniero de la
murdo: ili nur informis lin, ke iu murdis lian
edzinon.

1. 

Krome, la mortenketisto jam forportis la
kadavron antaŭ ol s-ro deVoj alvenis
hejmen; do li ne havis okazon vidi sian

2. 

murditan edzinon.

S-ro deVoj kolere diris, “Vi nepre trovu la
aĉulon kiu mortklabis Deboran…” Sed kiel li
sciis, ke klabado estis la mortiga metodo?
Nu, nur se li mem faris aŭ farigis…

3. 

Ĝuste!

Brajeno HARMON aldonis duan kialon, eble ne same
konvinkan, kiun li lernis per multe da
televidspektado:

[K]iel Detektivo Provenza ĉiam diras en la
televidserioj The Closer and Major Crimes –
“ĉiam estas la edzo” kiu murdis. :)

Kaj Ellen EDDY ne forgesis pri la rekompenco
proponita de s-ro deVoj por tiu, kiu trovos la
murdinton. “Mi volas la $25 000!”, ŝi skribis.

Nu, bedaŭrinde niaj premioj estas iomete malpli
luksaj: $5-rabatoj de la libroservo de E-USA.
Gratulon al solvintoj Ben TOVAR kaj Briĉjo (Brian
Neil BURG) kiuj gajnis en la ĉi-numera lotumado.

Dankon ankaŭ al niaj aliaj solvintoj, Lelan CONTI,
Anna BENNETT, John THOMAS, Brajeno HARMON,
Jorge Rafael (Rafa) NOGUERAS, Steve EICHBLATT,
Roger BLAINE, Ellen EDDY, kaj Erik FELKER.



senintenca esperantaĵo?

Veturi

Randy DEAN afable sciigis nin pri Veturi, servo de la finna fervojo por oftaj vojaĝantoj. Imagu la konfuzon kiun
oni povus krei, reveninte hejmen post vojaĝo en Finnlando…

Costello: Hej, Bud! Mi aŭdis ke vi ĵus revenis de Finnlando!

Abbott: Kia bela lando! Mi veturis de Helsinko en la sudo ĝis la urbeto Rovaniemi, pli ol 800 km norden!

Costello: Ho, ĉu vi veturis per trajno?

Abbott: Jes, Veturi estas tre rapida maniero iri.

Costello: Nu, jes… iri rapide estas ĉefa celo de veturado. Sed kiel vi veturis? Ĉu per aviadilo?

Abbott: Mi ĵus diris, ke mi elektis Veturi.

Costello: Ve! Mi jam bone komprenas, ke vi elektis veturi! Sed per kia veturilo? Ĉu aŭto?

Abbott: Nu, tion mi unue planis, sed lokanoj rekomendis Veturi. Veturi estas tre populara afero tie.

Costello: SED KIEL VI VETURIS!?


