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Anta tipa rob
Mi generale n e  ia tas  leg i

nekrologojn en Esperantarevuoj.
Mi kredas Ice tio donas impreson
Ice nia movado mortas- Kie aperas
informoj pri novaj membroj?

Tamen, m i  skribas Cl t i u n
antatiparolon kelkain horojn post
teesti kaj parali t e  la funebra
ceremonio de Gwenda Sutton.
Gwenda estis bone konata en Nov-
Zelando kaj Australia, kaj fakte tra
la tuta mond°. gi estis esperantisto
dum multaj jardekoj kaj instruis
Esperanton al centoj da homoj.
Kiel junulo, mi konis i n  nur kvar
monatojn post kiam mi komencis
lemi Esperanton kaj i  multe helpis
kaj instigis min. Pro tio, Gsvenda
estis konstanta akompananto en mia
esperantista viva ia  morto (pace, je
la ago de 89 jamj) malfelitigis min.

DAVID RYAN

Ni devas danki niajn veteranojn
kid l Gwenda. Dum jaroj iii portis la
standardon de Esperanto kaj instruis
Esperanton at novaj generation Ili
certigis ke Esperanto ne mortos.
Samtempe, ni devas agnoski Ice niaj
veteranoj kaj maljunuloj malaperas,
sed ni devas oji. Niaj pioniroj mortas
al) ne plu aktivas sed naval homal
okupas illan lokon. Ekzemple, en
Januar() dum ferioj en Melcsikio mi
renkontis grupon de novaj, junaj
komencanton Tie la movado havas
promesopienan eston taco's.

Ni neniam forgesos Gwenda,
sed novaj elstaruloj -  eble homoj
kiuj ankora0 ne apartenas al nia
movado -  okupos glan lokon por
aktivi, propagandi, kaj instigi la
postan generation.
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Ne t a u  mian lingvon!
DE CHRIS KRAGELOH (ADKLAND)

Recenza de Don't Touch My Language;
Attitudes Thward Institutional Language
Reforms, de Antonio Reyes, de Chris
Krageloh (Auckland).

En la pasintjara volumo 2 de la
lingvoscienca revuo Current Issues in
Language Planning aperis artikolo de
Antonio Reyes de la usona Washington
and hie University pri reagop al oficialaj
lingvaj reformoj de la hispana lingvo.
Multajesperantistoj ne nu r interesigas
pri planitaj lingvoj sed ankau of It pli
generale pri lingva planado, kaj pro
tio la supre menclita art i kola vettjne
estos interesa par la legan tam de ESK.

En la angle parolantaj partaj de la
mondo kid l Australia kaj Nov•Zelando,
homoj of te ne konscias ke lingva
planado okazas en multaj lingvoj
relative forte. Reyes priskribas In
ortografiain reformojn de la franca kaj
germana lingvoj, klujambau kamencis
dum la 1990ajjamj kaj kiuj ankail ambae
ricevis fortajn negativajn reagojn de
la generala publiko kaj taglurnalon
En 2010, la Rega Hispana Akademio
(Real Academia EspaAolat au RAE)
pmponis Aangojn al la literumado de
kelkaj vortoj en la hispana (ekzem pie
solo sen akcento al Qatar kaj quorum
uzante la literon c anstatati q), kaj
Reyes analizis komentoin en interreta
forum° responde al interreta ta&mala
a rtikolo kiu antincis tluin ortografiapn
reformproponojn.

Preskau 90% de la komentoj en la
reta forum° estis kontrail la pmponoj,
kio fakte similas al la rezultoj de opinio-
enketoj pri pasintaj lingvaj reformoj
de la franca kaj german& Pmksimume
28% de la komentoj temis pri la opinio
ke la membroj de la RAE ne sulfite
subtenas In statuson, purecon, a 0
belecon de la hispana lingvo, kaj 23%
de la komentoj plendis ke la proponitaj
?-angoj estas sensencaj au nelogikan
Aliaj 23% konstatas Ice la proponitaj
;angaj malplivalorigos la lingvon, kaj
pmksimume 13% ne akceptas Ice lu
instituto preskribu In manieron de
lingva undo. Interese, la plejmulto de
la relative malmultaj favoraj komentoj
(proksimume 10% ) ankail mencias
logikon, ti-foje dirante ke la pmponoj
estas logikaj, ne senlogikan

Reyes mantras kelkajn e l  la
komentoj, kb o evidentigas kid multaj
homoj konsideras tiun reformon kid
persona') atakon, kaj et komparis gin
al malpermeso spin.

Aliaj komentantoj diris ke la
membmi de la RAE estas mallaboremaj
kaj enuitintaj, kaj Ice iii ne raps Lang'
lingvan kiu apartertas at 6 4  LIU kelkat
komentintoj, tiuj Ciangtsj intencitaj ie
simpligo de lingvo ankau simpligos
homajn pens*, kaj la reform() kreos
kulturan dekadencon kaj human
stultecon.Linu el la favoraj komentoj
estas ke la proponitaj Aangoi estas
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pozitivaj, ear iii fad ligas la lemadon
de la lingvo kaj pro tio laciligas
kamunikadon. Unu kamentanto diris
ke lingva devas servi la harnaron, kaj
alia felleas ke la hispana lingvo estas
twat ulganta.

Kiel Reyes diras en sia artikolo,
estas interesa fakto Ice reformoj de la
hispana kaj allai tingvoj en la pasinteco
tiam estis altirantaj fortajn maifavor*
reagajn, sed finfine ill estis akceptataj,
kaj la Aangita u n d o  poste igas
norrnaligita Jarmo de la lingvo. Tamen,
et se la reap:4 mar estas unuaj kaj tujaj
reagoj, kiujeble ne daUros, hi mantras
kiom otendigemaj homoj povas
esti je proponaj de lingva planado.
Kaj tiuj proponitai 4angoi nur estas
elczempla de relative malgranda lingva
planado—imagu reagojn at grandskala
debato ph nacia kaj internacia oficiala
enkonduko de Esperanto!

Kid esperantistaj, ni generale
havas specialajn °p ink*  ph lingva
planado. Do, karal legantoj, banvolu
pensi kiel vi reagus- Unue, imagu
similain proponajn je Aangoj de via
gepatra lingvo. Kid vi reagus? Due,
pensu kid vi reagus al proponitaj
Aangol de Esperanto. Ne torgesu Ice
ni ankael havas lingvan akademion
kiu ankafi °fie altiris multe da kritiko
en la pasinteco.
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Sekretoi de la
Insulo King

DE IAN MCARTHUR (TASMANIO)

En septembro de 2013, mia filino kaj
bofilo ilugis el Melburno, Vittorio, al
la Insult) King. Samtempe mia edzino
kaj mi (WO el Wynyard. Tasmanio,
at la sama ventablovata insulo en la
Markolo Bass, rekte en la vojo de tartaj
okeidentaj ventoj. De la aem ni vidis
ventaturbinoin kaj ankafi ele vicojn
da arboj uzitaj kid barieroj kontrali
la vento.

le lam antall la sesa vespere, ni
surterigis kai ni Ciuj kunvenis ee la
malgranda flughaveno_ Tie atendis
nin nia auto klun ni estis mendintaj
tri tagojn antaue_ Ni veturis suden al
Li &turbo. Currie, kaj de tie trans la
insuk) al nia luita feria hejmo &Grassy
stir la orienta marbordo_

tiu estis nia unua vojago al la
insulo, kaj ni sells ke la insulo estas
bone konata pro gia frontage kaj
kremo, sect nj ne selis pri la gra vivo
de la produktado de laminaria par la
insula ekonomiti

Hazarde, tun tagon, je la malalta
tajda ni vidis laboriston kiu rikollis
laminarioin de la marbordaj rokaj.
Liginte sian Anuron al aroj de la
maralgo, Ii vials ilin el la akvo al sia
.ilargarita kaj tiam Ii pools la plenan
?Jargon al la apuda labrika per sekado
kaj procezado, antail eksporto al
Skatlando kaj Norvegujo kie 380 tipoj

de alginato estas terpitaj.
Laminario (an pli precize alginato)

estas uzata en phi at mil produktaj,
ekzemple en g lad* ,  kremo, safica,
sirup°, truktotrinkajoj, biem, lagem
(par a U m o  produktado), ciro,
dentopasta, Amaral°, glua, ludiloj,
teramikalui, kai ee en veldai bastcmoj kaj
eksplodaloi ktp. En unu form° aa a lia
estas tm pmbable kai ni einj mangas,
trinkas, ke lel guas la avantagojn de
laminario eiutage-

La produktado de laminario estas
nun daeira industria klu enspezas
milionoin da dolaroj por la insulo,
kaj gi ankora0 ne atingis plenan
potencia Ion sur la insulo.

Post tiu vajago, mi estas nun
multe phi konscia pri la vasta game
de tiutagaj produktoj kitij uzas la
alginaton tmveblan en laminario,

tack) Keig

cif
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Kion ni manOos en la estonteco?
DE LA ESPERANTO-RONDO DE WELLINGTON

Dum kunveno ni parolis pri la
kreskanta logantaro de la planedo kaj
demandis eu estos sufleaj mangajoi per
eiui. La solvo pretentis sin tuj: tmda
homaj, do mangu )(stain! Ats, cble nes

Pro la fakto ke inembroi de nia
Rondoestastmvojajemap. ni ri m a rlds
keen allai landal ani mangas k a t * ,
kanguruoin, insektojnt hundajn,
eevalojn, helikaint balenoin kaj allain
bestoin kaj plantain kiuj generale nv
plaeas at ni en Nov-Zelando p e r
salvi La problemon de troaltigo de la
monda logantaro, hi ni devos mangi
ntwajn, nekutimajn mangajoin en la
estonteco?

Unu el la membroj de nia Rondo
estas Chips (a0 Cipso kid ni nomas
tin), ne treafabla kat° ear li gratas sian
estrinon kaj vizitantein. Ni proponis
mangi Cipmm (sed Ii forkuris dum
diskuto de II flu term). Kial no? Sur
toasto kun terpornfritajoi kaj tomata
satica kaj Was° da ruga vino. Do, tu
flu estas bona idea? Jes, flu piwas
esti tre bona idea sed pretentas
sin kelkaj problemoi, ekzemple
logistikaj demandoj. Oni devas arangi
inspektadon tar bestkuracistoj por
kontmli la kvaliton de la viand° kal
manko de malsano. Oni devas havi
oficialan atestilon de besta sans),
Post ricevo de tia atestilo oni devas
arangi bueadon en konditoj sub
oficiala kontrolado. Kie oni rajtos
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vendi katviandon? Cu en restoracioj,
superbataraj, a u  e n  surstrataj
vendlokoj par hejmenporti mangajoin?
Cu surrete?

Kaj kb o estos la prezo de katviando?
Cu gi estos luksa Ira ndalo? Eble jes je
la komenco pro Ala rareco sed, post
p o p u l a r * ,  la preza plej verAajne
mataltigos. Kai eu pagi ph i tau la speco
de kato? Els/empty, kiam vi pagus par
purrasa katsandvieci?

Ni ne forgesu la eblecan eksporti
katviandon kaj aliain kalcievenain
produktojn d e  Nov-Zelando a l
aliaj landoj .  E b l e  nov- te landa
katviando havos pli than valoron ear
eksterlandanoi generale akceptas ke
Nov-Zelando estas purat verda land°
kun altkvalitaj mangajoi. Kb o estos la
name de nia eksportata produkto? Cu
iKatatunika Katviando'? Bedaurinde
ni ne estas en Hispanic) ear Katal una
Katalakto' estus tie alloga nom° par

nia van).
Cu estos sufitaj katoj? Cu ni devos

grandskale bredi katojn per  niaj
klientoj kaj eu tio estos efika? Supozu
ke oni devas nutri tiun katon per 200
gramoj da viand° kaj 200 gramoj da
akvo sage.

Se oni bueas la katon post du jaroj
kaj gi pens 6 kg, kaj duono de gi
estas manginda, oni uzis 146 kg da
viand° par produkti 3 kg da kata
viands). Tial, la efiketo estas 3/146
2%, kaj ni malAparis 143 kg da viand°
kaj 146 kg da akva. Altionet par bona
sane, la dietetic kato devas konsisti el
malmultekostaj viscemj (par vitaminaj
kluin katoj mem ne povas produkti),
kaj viand°, kun malmulta grasajot kaj
povas havi baton el malmultekosta
amelo, els:temple bruna rizo (ear kat° pa
produktas amelaten).Oni chic peva%
vend i la katan felon, sed Salinas ke bredi
katoin nc estas salvo at nia problem°.
Katamantoj - restu trankvilaj!

La solaj bestoj ekspluatindaj sen
tiu malefikeco estas sovagaj bestaj
kiuj estas multnembraj, bongustaj,
facile kapteblaj kaj kiuj konkursas
kontraü hen*  per nutralo. Eble rinuoj,
kolomboi kaj aliaj birdoj, lokustoj
(se oni povas kapti ilin), skataboj,
kunikloi, ratoi kai aliaj mnguloi,
kanguruoj, cervoj kaj  kaproj kaj
aliaj similaj bestoj. Eble indas bredi
milionoin da insektoi. Nov-Zelando
havas multain diversajn indigenajn
insektoin. Ektemple, maoriai kutimv
mangis huhu-raelpoin, Tiuj estas tre
dikai kaj facile mangeblaj sen kuiri

(sed ph bongustaj se oni kuiras ilin
kun cepoj). La gusto de la huhu-raupo
dependas de la arbo en kits gi viva&
Tial, jen ebleco par diversaj gustoi kaj
prezni!

For esperantistoi ni havos bonan
Aancon por uzo de Esperanto en
komerco. Per bona merkatado ni povos
ligi la ideon de bona kvalito de lingvo
kun bona kvalito de ekrotaj nutralaji

Fellee, n i  trovis solvon par  la
pmblemo de troa monda logantaro.
En la venonta numero de ESK ni
kunsendos mendilon per niai novaj
mangproduktoj. Mendu rapide antau
el la preto troaltigos!

Rimarko de (ipso: Certe la verkintaj
de 6 tiu artikolo ?iercas, hi ne?

Postskribe: Fakte, ni jus rimarkis
Re oni mangas katoin en Perim. Lau
naval() en la Interreto (kaj oni ne
tiara povas fidi je surrretaj novajoj)
oni mangas katoin en La Quebtada,
vilago sude de Lima, kid l parte de
religia festival() (ni nc scias pri kiu
religio temas). Persia parlamentano
jam skribis al la urbestro per peti ke
oni ne permesu mangadon de katoi.
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La Guth
Malgranda

DE JONATHAN MOYLAN
(NOVKASTELO)

Kiam oni veturas okcidenten post
la Granda Divid-Montaro, la tern
etendigas ebena i s  la horizonto. Jen
la grandioza Ian& de la Gomeroj. 'flu
vasta Linda estas la dua plej granda
indigena nacio en Novsudkimrujo
kmm la ph suda Uiradjuri• La Comer*
estis lieraj milituloj: la rakonto de la
Kuga Tribestro bras mensbildon de tiu
populo !du nenia m hezitisdetendi sian
landon.

Nun la tero abundas kun kvazau
senlimaj kampoj, semitaj de tritiko,
kotono, sorgo kaj legumenacoj, inter
kampoj per bovoj kaj bloj. tom kaAitaj
estas provoj de la terura (ma konfilkto
inter Gomeroj kaj la nave venintaj
efiropidoj. Unu el la malmultaj Nblike
konitaj historioj estas la masakro ee
Myalls Creek - la sola kecUropido
estiskondamnita pm indigena masalott
Nun la Liverpool Plains estas la nutrejo
de Novsudkimrujo: ph i ol triono de la
tritiko prod uktita en Novsudkimrujo
venas el tiu regiona Malefic oni
pensas pri la bienistoj kiam oni iras
al nutnwendejoj, sed seneese, eiutage,
miloj des homoj laboras per produkti
mangaton por Australia kaj la tuta
mond°. Ektistas en la mondo nur kelkaj
regionoj kie la nigraj grundoj Lista.; Ham
fekundaj Ice ebbs semi duroje eiujare,
kaj unu el tiaj valoraj kamparoj situas
guste tie, post la Divid-Montaria

ESK I pa40 10 I 115 marto- juno 2014

Dum la lastaj kelkaj jaroj, nova
konflikto grandigas, elf*  sen pedodo,
kaj kreas strangajn aliancojn. Bienistol,
Comen)j, kaj ekologlemuloi staras unu
apud la alb ktmtrau nova minaco. La
fortiganta senso de komunumo kaj
nelacigebla vole per dernokratia ?iango
bras lw, de tempo at tempo, la popola
volt) sukcesas•

M la nomo estas Jonathan Moy Ian.
Mi naskigis en la ma rborda urbo
Novkastelo, filo de irlandida patro
kies1ami1ioIoisen kampara Viktorio
dum pluraj generacioj, kaj de belga
patrino, kiu donis al mi pasion per
lingvoj, konscion pri di verseco, kaj
phi largan perspekfivon Mia heimurbo
rnalbotAa ncis - gi estas la plej granda
karb-ekspert-haveno en la tuta monde.
Kiwtsekarnce, la ph altaj niveloj de polvo
en la aero kaUzas ph i da spirrnalsanoj,
aparte al infant* sed tamen registaroj
subtenas planojn per pH ol duobligo
de la kvanto de karbo eksportota el
Novkastela Neniu povasnei la lakton
ke la historic de nia urbo kaj regiono
estas ligita al karbe. En la jamj anta0 la
grandegaiminkamionoje granda parte
de la popololaboris par la karbominoj,
rekte al) nerekte. Automatigo sign has

Osittliebox Gum-

ke la industrio ne plu bezonas tiom
da laboristoj sed povas rapide plligi
la pmduktadon. MO memoras, kiam
mi estis knabo, VOSig011 en auto en la
Huntera Vale

Nun mi °fie vojagas lel la New
England-Celt/0o, sed tie gangigis.
Grandegaj minoj videblas IaU b tub vojo
inter Singleton gis post Muswellbrook.
Tutaj komunumoj, kid Wybong, ne
plu ekzistas. lh anta0 nelonge tmigisi
Renkontintaj la translokigintain
eksenlogantojn de Wybong, la turiozo
estas evidenta La sento de senpotenteco
estas au deprimiga a0 koleriga. Num,
lasinte lalheble plcj multr el la Huntera
Val°, la kom partici etendigas oltddenten
- rekte al la Liverpool Plains,

Kid junulo, ne ebbs al mi forgesi
ke estas ekologia limo at la kvanto da
karbo Hun oni povasbmligi se ni volas
(Nita la piej dangerajn klimatajn skuojn.
Renovigebla energio ekzistas, sed tie
havas tiom da subteno de registamj
klom karba La estonteco de Pacifikaj
insuloi, la Arkta atone kaj la intertieCO
de arbaraj lajmj dependas rekte de la
sukceso de kampanjoj en Novkastelo
kaj nia region°. Kaj, esperinde, karbo-
kompanioj sukcesas ma I pli ofte.

Bickharn, Awaba, Bulga en nia region,
kaj Felton en Kvinslando jam devis
cedi kontrao tro tortal komunumaj
strebol por detendi terenon, sanon,
kaj akvon. La strategioj eiam havas
plurajn taktikojn -  politika premo,
premo por 4angi investadon, lega
agado kaj, kiam necese, neperforta
rekta agada Konservativaj bienistoj
pli otte estas arestitaj apud indigenoj
kaj ekologiemuloj ee blokadoj. Stata kal
tedera la poll tiko estas nekuragiga sed
la pligrandiganta movado signitas ke
g a l *  estas neevitebla

Mi vojagis al Ma u les Coe& en April°
pasintjare kaj tie renkontis Phil Laird.
Nur 60 hoinoj artkorata lops en Maules
Creek, kaj jam kvamno de la poNlo
devistranslokigi. La lamilio Laird estis
la unua europida tamilio en Maules
Creek, antau kvin generacioj. Kaj rekte
apud Maules Creek estas kuriozajo Idu
portas (maisa me skribita) la nomon de
la lam ilio - la Atat-Arbam Lear& Ja,
malgrau la senarbigado en la region()
par agrikultum, s e k c i o  de arbam
ankorail restas lie. Ci sidas inter Monto
Kaputar norde kaj la Pilliga A rba m
sude kaj lista% gravega na tura koridoro
per migrantaj bestoj, kid la koalo, la

rniarnanto calm of t Ltio de , , ,
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flavaventra punktovosta vesperto, la
rega mielmanga birdo, kaj la Swift-
papas°. Kvanmo de la arbaro estas
krifike minacita Vvillitebox Gum- arbani
Antau kelkaj jaroj, nova spec° vents
al la sudorienta artgulo de la arbaro -
du karbominoj. Vi jam povas vidi et'
Ctoogle Earth kiom ill estas grandaj,
sed estas intenco ke la minoj duobligu
nun. Etpli granda minor tiu de Maules
Creek, tre baldat provos detrui la
nordokcidentan parton de la arbaro. Se
Whitehaven Coal kaj Idemitsu sukcesas,
nut du trakcioj de la arbam restos kaj
la valorega akvanivelo malaltigos je
ph i ol 5 metrol. Whitehaven, kiesestro
estas eksvic- telrninistro Mark Vane,
financas sian minon kun la help° de
prunto de ANZ -  pli ol miliardo da
aOstrallai dolarojkly venas el la kantej
de elutagai aUstralianoi klui rte konscias
ke la banko tins sian monon tad.

La komunumo te Maules Creek
kampanjis preskaa sola par protekti
la estontecon de la kornunumo ekde
kvar jami. Sed en Augusta pasintan
jaran, mi kaj alia persona tads tendamn
en la arbam - la tendam restas tie kaj
grandigas, kaj ni laras rektan agadon
kontrall la minaj. Pli grandajorganizajoi
nun sublenas la kampanjon kaj estas
bona 4anco ke la minprojekto kolapsos

Publka = t o t ;  LAY sublono
de Jonathan° OSII Iww)a dispute.
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antar1 la detruo de la arbarth
Vi eble jam Midis pri Aerca mistifilua

en lanuaro kiu kattzis ke mi nun
alfrontas dekjaran rrialliberigon_ Mi
atus skribi pri tin, sed devos atendi

gis post la fine de la lega procedo. S'ed
kio ajn estos la retulto, ni tiuj devos
alfronti la ventmtan generation kaj povi
honesty respondi al la demand° - kiarn
ankorall estis Aanco eviti dangeran
klimagangon, kiam la karbindustrio
volis duobligi -  C-u vi agis salty par
mi? Neniu el ni povas honeste jesi
al tiu demando. Tamen, la movado
grartdigas kaj mi esperaskeharnaranoj
impl ikigos„ Et se vi ne povas volati al
la Stat-Arbaro Leard (kaj gi estas tamen
beta aventuro), tmvu grupon apud vi
kiu tams ion kontraO novaj karbominoi
a0 karbvejna gam, publikeinsistu ke vi
Ctangos vian bankon se via banko datiras
invesh vian monon maletike, clemandu
al via parlamentano kion gi a0 hi laras
porhaltigi novajn karbominoin, skribu
al lumalot, telefonu al radloprogramoi,
kaj lemu pri neperforta agado (jes,
ekzistas kursop.

Kai, se mi finfine malliberigos, eble
leteroj en la intemacia lingvo devigos
la cenzuriston lemi la lingvonl

Ee guto malgranda, frapante
konstante, traboras la manton granitant

°rattan (maze'
: riga Jahn Sutton • •  stre)

Gloraj tagoi en Kanbero
kaj postkongresaj pensoj

En la universitato de Kanbero unu
el sennombraj konstruatai nomigas
Ursula Hall. En gi la estraro de AEA
organizis la tradician kongreson
kaj somerkursaron de la Adstralia
Esperanto-Asocia. Partoprenis en gi
pmksimume 52 fervaraj gesamideanoj
el Koreuja. Nepal°,  lndonezio,
Germanujo, Nov- Zelando, Vjetnamuja,
NaveKaledania, Hungarujo kaj et phi
muhal el Australia. Povas esti neniu
dubo pri tic ke mi forgesis kelkajn
samideanoin el aliaj land* pro kit)
mi petas Wan pardonon.

Mi alvenis eirkaa la 15a horo
vend redon la 3-an de januaro. Tram
ne estis multaj aliaj, sed di ekvenis
kelkan tempon jam pl i  poste.

En la vesper° ni kunvenis en tre
pura, bela kajgrandega eambrego, sett
bedaurinde gi havis la plej malbanan
akusfikon, Idun Itti lam vidis (a0 atidis)
en mia longa viva. Kiam iu, ekzemple
La estraro, pariahs de sur la podia, nu r
tiuj sidantaj en la plej antaila vico de
grandaj kaj komfortaj mebioj povis ion
an atatit Trovigis neniuj mikrolontij au
latitNrolitoj. La tapigoi kaj la komfortaj
sotol kal braksegoi kaUzis ke la sono
estas neat-Webb.

Nur kelkajn tagojn poste ne-
estrarano Roger Springer iris al la
oficejo pot demandi êu ekzistas

Yvan Serve el Novkaleo •• p r e l e a  •
co sla Pacifica °Deana lark!

DE BOB FELE?

Espemnta flagol tenata oi
ekstertandaj Escorantistoj Icij•.;,•-1,1,1

estas a efika eu nen Staranta estas Eko
N-11. Syah lidayat kal Ander Sarnosw al
hdonem Sidanta estas lumera Nonili
el Suda Koraqo kaj Rouen Van H p  el

Novielando

a r l  ;pretax dn Marcus Gab
el ; :  wup



-siruas Bharat, Ku.
.• sonve'sacto do la

•nt."1 ernli p. •

'
Goes ihompeon t in ototzaj el fraJ

entubasmal kornencanIal student°,

mikrolono en la univemitato. Oni donis
al Ii nur unu, kaj per gi la pamlanto
povis esti aOciata en la tuta salonego,
sed, se mi bone memoras, nur unu
parolanto uzis i n  A l  la plej multaj
pa rolantoj necesis pa rolante svingi
ambatl brakojn, k in rnalebligis la
tenadon de mikrolono en la mano.

Venontajn tojoin la estraro mem
atetos almenaa 8 mikrolonojn kaj
kelkajn laatparoliloin, ear vere oni
ne povas sidi, kvankam Ire komforte,
audante nenion.

Trevor Steele gvid is kvizludadon,
kiu amuzis nin tiujn. La premio estis
nur la Hero de la gajninto. Okatis
anka0 ekumena diservo. 'flu estis et ire

Oni a0clis pri multaj malsarnaj
religioj kaj lemis mutton. Okazis ankati
kelkaj ekskursoj al ire interesaj lokoj
en la Australia Ceturba Teritorio, La
m a t t o j  kaj trinkajoi esti% multaj kaj
diversaj• Mi supozas ke la plej multaj

Fta  •  - L l ano  cie Trevor Steehe Legate Er e s t a
mama(' ou oepearkAs do irs. lou aslis romano verkita do Trevor •

el ni mangis multe Ito ol estis bona
per niaj sanoj• Sed ill bongustis.

Okazis Nepala Vesper° prezentita
de Indu Thapalla kaj Bharat Ghimire.
Ni audis tion sclindan pri Nepal°.
Poste lndu prezentis al ni nepalan
dancon. Multaj belegaj samideaninoj
join post lam partopnenis en Ai.

Jonathan Cooper pamlis brile pri
"a rto" kal la "nova retell:in, Poste
pa rolls Lumera Nohill pri la Korea
Esperanto-Juno tarn Necesas aldoni ke
gi tie Mare, Lute, kaj senera re parolis.
Estis tre g rand a piens ro a Oskul ti gin.

Dmitrij Lugnikov parolis pri !dm*
Esperanto-Televido, Esperanto-Domo,
kaj Lingvaj Festivaloj. Fine Rainer
Kurt montris plurajn filmetojn el
ill mkonkurso okazinta en German*.

Okazis ngvolestiva to anka0 te ni.
Mi mem partoprenis la prelegon pri
austral iaj Ind igenaj lingvoj de Sandor
Horvath, kaj tiun pri la korea lingvo
de Lumera Nohill- Lee. Okazis ankau
debato inter Daniel Kane kaj Marcelo
Leereveld. Temis pr i  la sukcesoi
spertitajenkondukante Esperanton en
la lemejoin. Kompnmeble mi ne povis
teesti tion, set' mi guis la prelegon (daaras pago 17)

Ekzerco de ledta •J.,1 •
Maldokste al dekstre estas

Coorer• Bharat kai Kea

DtAinl •  i  L/01093 Cie Lit Tar, t
porlas neualan eartelon. IrKki Karr'

komrctas a elelcronikan vpdan ;meirr

Irclu r•
kat la arikt_p• i , t .s tas  ir••

dum la lot:- ,3e ray • •
dancr

i n
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AUSTRALIA ESPERANTO-KONGRESO
Malantafta vico: Bradley McDonald, Jonathan Cooper, Terry Manley, Joanne
Johns, Giks Thompson, Hazel Green, Kam Lee

Dua vice: Bob felby, Charles Stevenson, Paul Green, Roger Springer, Mei
Springer, Katia Steele, Alan Bishop, Jennifer Bishop, Sandra Connors, Dianne
Mitchel, Huigh Malcolm, Marcus Gabor, Rainer Kurz, Marc Schmidt, Esther
Parris, Steven Garamy, Trevor Steele, Wan Serve, Abid Afridi, Max Wearing
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KANBERO, 9a de JANUAR°, 2014
linua vico tsidantai: Eileen Jones, Carol Linnane, Brendan Linnane, Elisabet
Hellenpach, Bharat Ghimire, Indu Thapalia, Sandor Horvath, Andre Samosir,
Eko Nur Syah Hidayat, Dianne Lukes,Indrani Beharry-Lall, Marcel Leereveld,
Heather Heldzingen, Kieu Tu Duong, Margaret Chaldecott, Nicole Else
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"Arhiva Historio de AEA" de I [nigh
Malcolm kaj Terry Manley.

Roger Springer pa rolls pri sia
"Slosilo", Daniel Kane pri la lama
Jargen Utzon k iu  konstruis la
mondfaman Operejon en Sidnejo,
Jennifer Bishop lent pa mils ph ILEI,
kaj earma Maria Staykova parolis
pri Belka Beley& Vere tre belega kaj
kortuSa parolado. Mi tie guis gin!

Trevor Steele ' ,na i l s  pr i  l a
"Australia Antologic)", Heather
Heldzingen pri la Universesla Kongreso
en 2013, Marcel Leereveld avertis nin
kontrati nia misuzado de Esperanto,
kaj Sandor Horvath demandis eloin
el ni pri niaj opinioj pri la kongreso
kaj somerkursaro samtempe petante
niajn sugestojn por la venontaj du
kongresoj en 2015 kai 2016. La koruso
belege distris nin per kohl& belegaj
karat* Okazis ankail pluraj tea trajoi.
La tago finigis per "diskoteko", sed
tiam mi jam ku:sis profunde dormanta
en rma lite.

La antafilastan tagon okazis pluraj
ekskursoi. Unu Ire interesa al loko,
de kie luj sciencistoj povas esplori kaj
komuniki kun Marso, Jupiter°, kaj kiu
ajn alia planed°. Ni iris ankall vidi
la In, "Arboretum", kie oni studadas
plantain kaj arbojn, Ire interesa loko,
ni tagmanAis tie.

La lestmangado okazis en hinda
restoratio k le la mangajo estis Ire
bongusta sed la bruo en la lake estis
neeltenebla. Oni disdonis diplomojn
kip, kaj poste la aukcio okazis hejme
en la kolegio.

Entute treege bonega kongresa taxi
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Cirritri Lushrskov gadas lingvan kvizon, kju
okaits alum la no do la lingva fostivab

Kelocaj riorrtoi memors multe çs a  Pirlaie901!

4rylifor Bishop ptelegas coli 14 •

Batas restarota r 4'4
tandci durn b teatraP

Nelormala Espararla
inter la indenezei reprezt •
kai In AL:strata Esperanta

homoj estis felleals helpemaj, ktp. La eambroj
Cluj estis puraj• La necesejoj kaj dultejaj, anka0
la vestlavejo estis puraj, belai kaj facile uzeblai.
Estis et tre granda gojo lerni ion novan kaj
ekkoni geamikojn el la tuta mond°. Mi estas
of Ire dankema, ear mi railis partopreni.

Do, kid l mi jam lam kaj le konfesis, la
kongreso en Kanbero estis, Lau mia modesta
opinio, Ire sukcesa, precipe ear Ai amuzis kaj
interesis min. Venis, semi bone memoras, mu I taj
esperantistoi tien, kaj kid espereble ankaa vi
memoras venisankaa mi, subvencille de multaj
bonkoraj gesamideanoi.

elarn dam mia langa vivo interesis min
renkontigi kun homoj el allaj, prefere ekzotaj
landoj kial ekzemple Svedujo kaj Germanuja,
eu ne? Sed ne nur el tiuj Ire belegaj landoj,
anka0 homoj el Australia interesas min. Oni
povas de Hi lerni multon pri homoj en aliaj
landoi, ear nuntempe logas ei tie en Australia
homoj el eitij landoi de la mond°. Orli do ne plu
bezonas vojagi malproksimen, oni havas je sia
dispono la tutan mondon je siaj fingropintoj.

Kai eble par gcpjigi min of pli, en la Australia
Nacia Universitato mi renkontigis kun multaj,
of multegaj, belegaj kongresan(in)oi el Azio,
Europa ktp. Eble ne eiuj komprenas tion, sed
mi estas mondcivitano kaj mia kora batas
multe ph rapide klam mi vidas ham*, prefere
esperantistoin el aliaj la ndoi. Set' tit) ne dauros



barna Europa jam igis unu granda
!arida Mi atendas ke baldau ankail aliaj
kontinientaj decidos sekvi la spurt* de
flu mondparto, en kiu mi lam naskigis
je la 2-a horn en la mateno. Ailstralio
estas lam unu granda lando, Afriko
ankarao no.' estas, Amerika ne estas,
au eta Azio tie estas• Mi petas vian
pardonon se mi eraras pri tio, rniaj
scial pri geografio ne estas kontentige
bonaj, certe ne bonegaj.

Mi pavas jam nun imagi ke lam,
espettble post nelonge, la tuta monde
estos u nu et Ire gra ndega lando. Sed

no.'. Mi pensas nun pri niaj hi)
mu I tegaj politikistui.eu ill vett deziras
lion ?Cu III were deziras ke ni tiuj vivu
pace, kontente, kal (elite? Kantrari
ill povus stmdi senkulpajn geiunuloin
al la batalkampoj pot mortigi unu la
a l l * ?  Ne, verAajne necesos unue
senigi de pulitikistoi, kaj tiam ni eble
povos revi pri tutmonda paw, Au tu
wi opinias Abe?

Zamenhot havis la saman retrain
kid l mi, tu tic? Li antailvidis ke lam
ni t i u j  estos unu granda famil ia
kun unu komuna lingvo AnkaU mi
revas pri tin. 'nal mi provas lerni la

espet,
°vas •

Raj
',le,* ' • ' r e r. ) " ,  'Kara
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lingvon, kiun Ii propanis at ni eluj.
Mi jam pmvis lerni la germanan,
mia opinio tre belegan lingvon, sed
tar mi tie sulite diligente studas, mi
ankorail me sukcesas esprimi min guste
en gi, Mi esperas ke mia dana (mia
denaska lingva) cstas senerara, sed
pri mia Esperanto nut vi povas jugi_

Sed m i  promesas daare prowl
esprimi min en la  amata lingwo
de Zamenhol. Kion vi  promesas?
Espereble la saman kid mi, Cu ne?

Koran dankon al vi tiuj.

• tj.•Srr,_4 P r i
00 Fra lor ta t i rd

ari 10110rakedlo1 parr, •,,
de Marc S a u  vi ritormi§ts pc) lia;
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Sukcesa internacia
Esperantofilma konkurso

DE RAINER KURTZ (GERMANIO/SIDNEJO)

Kiel la ideo de filmkottkurso ekis?
Dum 2012 multaj Esperantajasocioj

diskutis pri kid uni lestu la I25-an
datrevenon de la kreo de Esperanto
(okazis en 1887Ia presado de la unua
libro de Esperanto). Dum vizito en
Sidnelo, mi rimarkis la • Troplestf-
lifintestivalon idu estas la plej gra nda
konkuNo pot mallongal filmol en la
monde. La prezento de proksimume
800 filmoj dum ei flu evento tre imponis
min; del, mi ekkonsclis pri la ideo de
Esperanto-filmkonkurso_

Kim, estis la finantaj subtenant°,
de la konberso?

La Germana Esperanto-Asocio
(GEA)dcevis proponon de mi pri faro
de Esperanta filmkonkurso. Diskutinte
pri la filma a few, GEA decid is b e d
5000 etirojn per la prernioj. Mono per
organizado venis eete el la Rainer
Kurz-londajo. Mi ankau petis monon
de la Federacio de Novsudkimrupo por
subteni la filmkonkurson, sed mi
sukcesis.

Kim/ estis la otganizantop
La Germana Esperanto-Asocio

estis la oficiala organizanto de
La filmprojekto, kaj mi  estis la
respondeculos Aliaj organizantoj
laboris kiel tradukistoj (inter ili Volo

Guet ling el Sidnejo), varbistoj,
jugistoir teknikaj helpistoi, kaj ceremoni-
organizantoi. Ent ute kunlaburis p11 ol
20 permmoj_

!GO ka, kiam estis la unuai etappi
de la filmkonkurso?

Mine pawls Earl don sola, mi devis
sere' bomoin kiuj povas kontribui al la
granda prolekto.Speciale mi bezonis
kunlaboranton kiu havas la bezonatain
filmteknikajn kapablecojn, ilojn, kaj
tempon. Ankafi kontaktoj kun la
filmindustrio estis bezonataj.

Mi volas mencii Max I lohnle. Li ne
estas Esperantisto sed Ire kompetenta,
preska0 pmfesia film taristo. Li helpis
min solvi la diversajn teknikaindelloin
kiuj devenas de la lakto ke la diversaj
filmol venis en multe malsimilaj
teknikai formatoj.

Car Max jam partoprenis multajn
germanajn lifinkonkursojn ni povis
multe proliti de hal spertoi_ Li anka0
alparolis germanajn filmakademiojn
per trovi interesitajn filmfaristoin,

)re la komenco ni kits reklamatiAon
de la filmkonkurso. Tiu allAo estis
tradukita al la Esperanta, germana,
angla, hispana, rusa, portugala, franca,
kaj serba lingvoj. Dankon ankau al \lob
Guetling pro traduko de tiuj afigoj.

Ni uzis multajn reklam-kanalojn:
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- ni konstruis retpagoin pri la
filmkonkurso

- ni skribis leterojn al mullaj
fakasocioj kaj filmlernejoi

a ni lark kontakton kun diversaj
Esperantaaasocioj -  ekzemple la
Bratila Esperanta Asacio formale
subtenis la projekton kaj multege
varbas interesatojn

multaj artikolot esti% prezentitaj
en diversaj jumaloj kat en elsendoj de
radioprogramoj, kiel ekzemple eina
Radio Intemacia, klu ankali intervjuis
min pri la filmkonkurso

- Cina Radio Internacia Faris
propran retpagon, sur klu oni povas
vidi la filmojn - notindas ke filmot
sur YouTube vie estas videblal al
esperantistoj en einio

Kiel v i  verkis hi kondleops
regulopi de /a konkurso?

Ma kunlaboris kun diversaj ad voka toj
kat spertuloj pri filmkonkursoj por
fan kondieoin Idol estas laelegaj kat
helpemaj por Esperantick Mel ni decides
ke eiu filmo estu sub la licenco de
"Creative Commons (Krea Komunalo)
(CC-BY)", klo perrnesas al ni ke post

Pasirr th l l i k r r i n c , : R17•Virrit,
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la konkurso ni povas uzi la filmojn
lafieiu kondlea senlime. Resumo de
la Mat kondleot estas jene:

a CM (limo estu maksimume 5
minu tura long&

- La rajto pri la muziko pot- publika
prezento devas esti certigita.

• La personoj en la filmo permesas
la uzon pot publika prezento.

a La filmbranto garantias per sia
subskribo Ice 11 havas eiujn necesajn
permesoin kal rail* kal ke neniul rattol
de aliaj personoi estas lezitaj.

- Post la konkurso la filmot estos
libere prezenteblaj pot eiuIau CCBY.

Cu estis irguloj Hiatt at liermeseblai
filmstormatoi aii genrcif?

C S  e s t i s  permesata l  D e
desegnofilmoj al dokumentaj filmoj
gis teatrat filmoi, eion ni volonte
rigardos. La formate rte havis limojn;
tial, la (limo povis esti registrata
ail per po4telefono a0 per profesia
filmkameratk Cluj rallis partopreni:
amatoraj regisoroj, filmgatantoj,
amaskomunikilal agentejoj, studentoj,
lcaj kreeraai homoj el la tuta mond°.

en in temo de la film() devis rilah
al Esperanto?

La filmisto devis montri kion la
lingvo Esperanto signifas al II all .41,
all montri kit] oni povasentuziasmigi
homojn pri Esperanto. Ne ekzistis
limojee la interpret:ado. Do filmoj estis
senditaj, sed rteestis akceptataj ear
tute ne temis pri Esperanto.

Cu hi parolata lingo° de la filmo
pouis esti en alia lingo° at Esperanto?
Ciu lingvo de la mondo povis esti
uzata. Tial, ne gravas kiun lingvon oni
uzas_ Ni ricevis filrnojn en 7 lingvoj:

Esperanto: 44 germana: 4
franca: 2 a n g l a :  2
portugala: 1 r u s a :  1
hispana: 1 k a j  unu (ilmo kiu
uzis neniun lingvon.

Mom da filmoj vi ricevis?
Ni ricevis 56 filmojn el 17 landoj:
Bulgario: 12 G e r m a n i o :  7
Brazilio; 5 P o l l a n d o :  5
Hispanio: 4 S v i s l a n d o :  4
Slovakio: 3 U k r a i n o :  2
Cella Republiko: 2 Sudatriko: 2
Italic): 1 K a n a d o :  I

Benino: 1
Kongo: I
Finnlando: I

einio: 1
Rusio: 1

Australia estas la sob kontinento
de kie ne venis limo.

Kitt) estis la jugistor
La lugistoj estis Maximilian I lahnle,

Rainer Kurz, diversaj CEAaestraranoi
(Felix Zesch, Sebastian Kin, Andreas
Emmerich), membm de la Germana
Esperanta Junularo (Liesa Marie
Allier), kat Petra Dlickerholl (kiu
havas esperantistan infancy kaj
jugis filmotn lila (amilia perspektivo).

Kid In jugistaro elektis in p i g
bonan filmon?

La jugisto elektis la 3 plet bonajn
filrnojn (unu poento por la elektita
filmo) kat la 10 plej bonajn filmojn
(unu ptwnto pot la elekfita (limo). Mi
kalkulis ta stimon de poentoi_

Ktuf estis In premioi keg kiss) gainis?
La resumo estas tene:

P]ejbona filmo en Esperanto: 0000
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PRIM-10 Muzilogas Von STIVO41 lOrto)- Bikla RE3SAMc

Plej bona idea: €1000
Plej bona filmo: €2000*
Premio de la publiko: C1000*

neeldonita pro bugetaj kialoj.

- " V C ,  •

Okazis la 9-an de februaro 2013,
en Berlina, ceremonio par Joni la
premiojn al la gainintoi• La premio per
la plej bona filmo en Esperanto estis
Janata al "l'asporta Potenco", ukraina
(limo de (Meg Zabolotnyi, La premio
per la plej bona ideo estis gajnita de
du filmoj: "Ideevolution" de Daniel
Voss (Germanio) kaj "Cu vi imagasr
de Eva Fitzelova (Slovakia).

tu ril dezinis komenti pri la filmo
kin gginis ha unuon premion por lei
pit') bona111mo en Esperanto?

La ukraina kontribuo konvinkis
la jurion pro humor° kaj persona
rilata En gi Oleg Zabolotnyi rakontas
kid ha part) dum longa Esperanto-
mondvojago ekkon i s  belegan
ukraininon kau poste naskis bebon•

Car ill ne haves kornunan lingvon
krom Esperanto, la infano lAtas denaska
parolanto de Esperanto. Dudekkvin
laroin poste, la lama infant), la autoro,
ESK paao 26 1 1151 marto-junio 2014

ankau ekvojagas Ira la tuta mondo per
Esperanto kai ekkonas slan amon•

Ka/ pri in tiii filmoj kite/ sa foils In
prem ion pin in pie; bona ideo?

La mutikt i lmo "Cu vi  imagas"
donas fantazian bildon al la kanto de
Johannes Muller. La kanto temas pri la
revoj de homol par krei sian estontecort.
La designita f i lm° "Ideevolution"
temas pri du filmistoj ;dui tage kaj
nokte cerbumas pri k id far 'Amon
pri Esperanto sen esti Ito rekla rust ila•

Cu vi deziras komenti ph la alma]

La rezulto de la konkurso estas
tutmonda artfajrajo de kreemaj ideoj
per filmoj de kvar kontinentoj.Tiel la
konkurso mantras la diversecon de
la Esperanta kulturo. De amuzlilmo
el Brazi l° i s  historif i lmo pr i  la
persekutado de esperantistoj sub
Stalin() (per la ekzem pin de la avo de
La autom). Fit mo el Kongo montras kid
Esperantoarnikoj el Australio helpas
por vojafti al Island°. la and kontribuo
montras sepdekjaran prolcsoron kiu
restas kid l junuto pro sia itatokupo

Esperanto.

Cu v i  renkontis kelkajit e l  l a
aktorof, filmelirektorof, kai alitorof
de la filotiop

Mi konas kaj jam renkontis kvin el

la filmistoj. Unu el la ph bonaj filmestis pane farita de Johanas Muller
kiu logas en mia urbo, Stuttgart. La
filmistoj de la konkurso generale venas
el tre diversaj partoj de la monde kaj
multaj kontribuantoj estas kaj estos
novaj esperantistoj.

Kid oni povas infernal:1i pri In
filonkonkurso?

Inform° pri la filmkonkurso venas
el leteral ka j  al i4aj e l  f i lmaj

akademioj, Rilata inform° estas videbla
et,
esperantode,resumo-kurifiltritookno-esperanlo-125
kai
AWNed youlube corrOuserTirriarkurso

Cu la aktoroj, filindirektortij, kai
antarai de la kortkursaj filmoj thtencas
partopyrni en aliaj filtnop

Nuntempe ma opinias ke multaj
filmoj estas faritai pro la okazo de la

filmkonkurso• (enerale ill ne estas
filmistoj kaj ne regale kreas filmojn•

Mi estas fiera ke la konkurso
instigis homojn el la tuta monde fan
siain proprajn filmojno Ekzemple en
film° el Siberia esplorinstituto la luta
dungantaro kunaktoris• La kontribuo
de plena virago en Kongo verAajne
estas la sola film() lam farita en tiuloka

Cu v i  o r g a n i z a s  d i l a t e
filmkonkurson?

Nuntempe mi eefe esploras kaj
utiligas la oportunojn kiuj rezultis el
i i  Liu filmkonkurso. Mi kreis YouTube-
kana ion kiu mantras la ph bonajn
filmojn. Konsekvence, la filmoj estas
jam viditaj tie pl i  ol dekkvin mil
personoj.

Momente ni produktas DVD-on
kiu mantras la 35 ph bonajn filmojn.
La piano estas senpage disdoni
5000 diskojn Ira la tuta month). Alia
piano estas krei subtitolojn por la
35 plej bonaj filmoj• Tiel ni povos
utiligi multajn filmojn ankaa por
neespera nteparolantoi.

Cu estas anti) aspektoj klupt vi
ESK I pa0o 2711151 marto•junio 2014
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Supra maldeksito Ots maisivra dekstro!
Kiel on tams argilan vazon (ES)
Gan per Esperanto (CH
Ach nation se doch (DEJ
Nt, arias w, Esperanto (11Q
Rortas al mil (DE)
Icleovolution IDE)
Cu i m a g a s ?  (SK)

latuaes LES)
Vendredo IPL)

ol cent ;anal (BR)
Espemnlo ingvo de °wow (ZR)
Esperanto 8J)
Esperanto Ps/bilk:39as Von Winn (GM)
Espetanto-Geedzigas (BR)
La Ina vent( PE)
Baptopatt° (BR)
Esperanto 125 (BR)

deziras aldoni?
MI deziras doni sincerajn dankojn

al la multaj kunlaborantoj: Max pro
multaj teknikaj belpoj; la tradukistoj
pro la traduko de la afillo en diversajn
lingirojn; esperantistoj en Bei-lino
kw] organizis la ceremonion par la
transdono de la prernioj al la gajnintoj;
la jugistoj kluj pasigis multan tempon
por rigardi kaj taksi titan filmort;
esperantistt3j kiuj subtenis la projek ton
kaj varbis filmistoin por la konkurso;
kaj tine la 56 filmistoj el 17 landoj pro
iliaj kontribuoi•

De rmaideksie
'ueevolutiorr), Eva
Sebastian Kit (Rez.•-i

kal Daniel \los!.

-Ines Nil
I o g a j '

le la Germane Eta
• j  tigainntol pot ia pit.

.0 PO' Pfej tore •cle° kit) firma
bona deo kun tiro 'Cu vi rnagasl,

• Asccio transidons Is prerrholn). Asa
• ii deo kun b firm lasev°400-•1
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Kanbera kongresa
libroservo

KATJA STEELE (ADELAJDO)
Cu havi aü nehavi AEA-libroservon

estis unu el  la  t e r m *  pr i  k iu  la
partoprenintoi de la ids pasinta AEA-
kongfrso + sornerku rsaro diskutis - kai
nu findecidis_ I favi libroservon dum
la arantoj estas aka dem kaj lad mia
sperto gi certe meritas JES-on.

La nuna libroservo vendis varojn
en valor° de preskaa $800. Inter ili
estis alai de la adelajda libroservo,
libroj alportitaj de Kam Lee, de
Marcel Leereveld, Marc Schmidt,
de indonezianoj, de  nepalanoj
kaj de la AEA-stoko. Estis bone
vidi la esperantistojn kun intereso
trarigardantain l a  vendotalcin,
foliumantain en 'Anal, demandantaln
pri certaj titoloj aO temci — kai
atetantajn.

• bruiser.,
flrQj M i

•,stas post loam cc•
Menbilet- 7

' A U

ESK I pa§o 301 115

kongresd
mtetai inteireiSal
5018r0J La apunto

: • Ya  Per cent dolars
• --villa libritir
Antologicn

marto-iunio 2014

ArlOrIC0j
Program° de la franca Esperanto-

ka stelo en Greziliono (gresillomorg)

Jun 29-Jul 06: Turisma semaino,
tuttagai ekskursoi at legal kasteloi ee

rivero Liam kaj rezidefol de renesancaj
artistoj

Aug 01-09: Sermacieca sernaino kun
kursol, ekskursoi kal prelegoj, antatl
SAT-kongreso

Aug 09-17: Festa Semajno per
intanol, adoleskantot, junulcj,

familiol, SAT-Intankongreseto

O l d  2  4-Nott 0 1 ;  A U T U N E ,  l a
komunaj terioj per intanoi, tamilicij
kai gea voi

20-a Ekumena Esperanto-Kongreso,
67-a Kongreso de Internacia Katolika
Unulgo Esperantista, 64a Kongreso de
Kristana Esperantista Ligo Intemacia

Trento - Cadine, Italic
16-23 ailgusto 2014
Plenaj detaloj:

**vs Ikut Orgia/EEK-Trer401EEK-Trento him

•

P.O. Box 8140
Symonds Street
Auckland 1035
New Zealand

•

wwwesperanto.org.nz
nzeadiesperantaorg.nz

0800 350 781

Chris Krageloh I President
chns.kragerantignialtcom

Bradley McDonald I \Ace•President
Bredleymewooskcanz

David Ryan I Treasurer
ryangamezextre. co. nz

Howard Crewel I Secretary
hgravanultuacanz

Erin McGifford II Committee Member
ennmcgirkirdetrofmail.corn

Rouen Van Rynl Committee Member
a. ManektIgnial, cam

Ivan Pivac Committee Member
ivanezabonntcanz

NZEA's vision is for everyone in Now
Zeeland to recognise Me value el
Esperanto as an international language.

NZEA is one ot the oldest Esperanto
associations in the world, and is
responsible tor promoting Esperanto
in New Zealand. providing learning
material, and answering Queries about
the language,

Esperanto House
143 Lawson Street
Redfern NSW 2016

Australia

wwweaperanto_org_au
into@esperanto.org.au

+el (07)4696 9293

Sandor Horvath I President
pArendaencoesperanraorg. au

Kam Lee I Administrative Director
adrrhinOesparanlaolgou

Heather Heidzingen I Financial Director
Arrancoillespetantaafg.au

Indrani Beharry-tall I Director of Member
Services

servotbesoetantactip.au

Margaret Chaldecoll I Dwector of
P r o m e h e e

infointadottesperanfacrg au

ionalnan Cooper I Director of
Implementation

utriladottesparanrelorgau

Esther Parris I Director

AEA was established for the promotion,
education and use of the international
language. Esperanto, in Australia.

AEA aims to make Esperanto available to
help with intercultural understanding
and harmony. and works to foster co-
operation among Esperanto organisations
with similar aims,




