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La HEF-estraro kunsidis en la sidejo de la rajton por disvendi librojn (L icon ia Fiscal);
Asocio la I3an de novembro de la l0a horo. ni decidis resti e la isnuna situacio. La
eestis: Miguel Angel Sancho, Pedro kontoetato de HEF do ne inkluzivos la
Garrote, Manuel Parra, Luis Hernandez, kontoetaton de Libroservo.
4) Manuel Pancorbo raportis pri liaj
Miguel Gutierrez, Marcos Cruz, Augusto
Casqucro, Ana Manero kaj pluraj aliaj demar oj en Berlino kid reprezento de 11EF.
Pri helpo al Hispanameri ko, Sancho sendu al
kunlaborantoj.
Kuba E-Asocio nian triptikon por ke ili
libere reeldonu in. Augusto okupi os pri
1)La sekretario la tlegis la protokolon de nia cvcntuala interveno en Santiago de
efurbo en
la anta a kunsido (B-tin 342). En rilato al la Compostela, e ropa kultura
Pancorbo
Esperanto-Unio,
ropa
E
Pri
2000.
la
sesa punkto, la sekretario informis ke
i kvaronon
problemo solvi is. Oni aprobis la informis ke HEF devas kotizi al
da c ro por iu I-IEF-ano; EEU financas
protokolon.
inter al iaj la agadon de la brusela laborgrupo.
kongresos en Oostende, koincide kun nia
2) isdata plenumo de la bu eto-1999.
nacia kongreso. Luis Hemazndez
La kasisto informis ke
partoprenos kiel reprezentanto
anta videblas deficito de
de nia Asocio, kaj ni ser os
proksimume 300.000
prizorganton por la
ESP.
nia
de
libroservo
3) Libroservo: Luis
kongreso.
Iletnazidez informis ke la
5) Bu;elo pu, !000:
vendado de libroj da re
prop, a u.. ,iJuui
Sancho
tnalkreskas. Ni detale
1 1̀ t / /
novan pnq,.u~.,n,liluu,
analizis la ka zojn kaj
luau,.w i.d, lt.h„u,por
,
eblajn solvojn; indus
u:i -a,
wnonta
la
an i
,,a kosto
labor-manieron, sed ni
r~. lw, , ',n nnn I til'. Oni
Galig I
decidis atendi gis plene
:ynnhr, Li LI I , nniin,
funkcios la nova
kun I,i '.in,l, n n. de
monunuo. Rafi Umena r s`"
Pedro k.0 I. , ,I,,,00 de
kaj Luis Hernandez
Augusto, kiu li,,, I- Ilin tro
anoncis ke tiam (junio-2002)
pi , q.ii si de
lasos tiun servon. Anka ni debatis eu kosta. I.a kasisto ellaboros
sekv.,1. u .ulo.
inenla
ctokgjnIporlos
konvenos akiri e Agencia Tributaria la bu

l.a organizantoj de la venonta
HEF-kongreso atingis de RENEE
ian apogon tiel, ke tiuj, kiuj voja os
al la kongresloko per trajno ricevu
30% elcentan rabaton e la a eto de
bileto.
Jen erpa o el oficiala komuniko:
"Atendiendo a la solicitud cursada
me complace confirmar que RENFE
colaborarà eon la Fedenición
Espanola de Esperanto, aportando sus
medios, y ofrecicndo las maximas
ftcilidades de viaje a todos los
asistentes y posibles acompanantcs."
La rabaton oni povos atingi por
jenaj trajnoj: longaj linioj (grandes
lincas), regionaj kaj ka a aj (ne por
AVE a Falgo 200) en naciaj it teroj,
per prezentado de dokumento kiun la
organizantoj siatempe havigos al
interesigantoj. ia validpcdodo estus
de la 24a de aprilo is la 6a de majo,
por iraj a ir-revenaj biletoj, kaj la
flora kondi o estas ke la voja o titv u
ait komenci u en la kongresloko. -

Ano lfanerv

-Bulteno n-ro 344

,6) IIispana kongreso en C,astcllón:
Augusto plendis pro la negativaj komentoj
subskribitaj de Luis Ilemúndez en la revuo
de la grupo "Fido kaj Espero". Augusto
klarigis la organizajn problemojn okazintajn
malgra la tre la dindaj streboj de la
organiza skipo. Ankora oni demar os por
finatingi la petitajn subvenciojn. La
HEF-prezidanto danke leteron al la organiza
skipo.
7) Kongreso-2000: is nun ne estis
decidita la preciza loko por i. La madrida
skipo da re demar as. Ni cllaboros
reglamenton kun la minimumaj kondi oj
por organizi kongreson de HEF, kiel
postulas la 33a artikolo de nia statuto.
Espereble en la venonta enerala kunsido i
povus esti diskutata kaj aprobata. Gutiérrez
anoncis ke la kantabra grupo pretas organizi
la hispnan kongreson en 2005.
8) ILEI: Ni formale petos al i la liston de
la hispanaj membroj, por instigi ilin starigi la
hispanan sekcion de ILEI.
9) M. G i tiérrez esploros la koston
rceldoni "Nuevo Método de Esperanto", de
F. de Diego.
10) La propono de la kasisto, ni decidis
a eti komputilan programon "Contaplús
Elite" por adekvatc teni la kortojn la la
le aj postuloj. iaprezo estas 127.000 ESP.
11) 1-IEF jam rezervis standon por
Expolingua-2000.
Neniu el la kunvenintoj ricevis, ar ili ne
petis, monkompenson pro la veturado.
La Prezidanto, Miguel Angel Sancho
I.a Sekretario, Manolo Parra

En la Estrarkunsido okazinta en
Aperis p,,. un:i .util,drtu pi, esperanto
Castellón, nia sekretario informis, kun
maltrankvilo, pri tio ke la Ministerio pri en la semajn, I;,:, I„ ,U,„„,5 1 rrabajo
o 1.:161,•, Ia San de
Internaj Aferoj komencis proceduron por (12.11.99,
nuligi la deklaron de publika utilo de nia novembro vizitis la Ili I' elun Ignacio
Asocio, pro pluraj formalaj difektoj en la Arroyo, urnalisto de tiu revuo, kiu aperas
prezentita dokumentaro (vd Bol. 342).
iuvendrede en kioskoj de hi regionoj
Feli e, HEF trovis kaj korektis la diritan Aragon, Madrido, Kastilio-Lcono kaj
eraron en la kontoj (diferenco de 4.103 Kastilio-Man o. Dum kvaronhoro nia
ESP), ellaboris informon (Cuadro de sekretario s-ro Manolo Parrarespondis iujn
finctnciación), kaj prezentis ion e la demandojn de s-ro Arroyo pri la lingvo, la
Ministero pri Intemaj Aferoj, kiu respondis asocio kaj la perkoresponda kurso, montris
jene:
la materialon de la kurso kaj donis al la
urnalisto po unu ekzemplero de niaj kutimaj
"...E:xaminado su contenido, como los informiloj. La urnalisto, homo juna kaj
documentos aportados posteriormente a la lajne kun pozitiva intereso, asertis ke li
requerimiento de este Departamento, y metos anoncon a raporton en la numero
comprobada su adecuación a la normativa aperonta i vendrede 12an, kaj ke li sendos al
se acuerda el depósito de la ni ekzempleron. Cetere li petis ke oni
Cuentas en el Registro Nacional de akurate informu ( irka 10 tagojn anl:dirlla
revuon pri komencotaj eesiaj Stint i rn iu
Asociaciones, a efectos de
publicidad
ajn urbo de la diritaj regionoj
Asimismo, se acuerda la terminación del
Jen ladatumoj:Ignario .\ni P I,; :ordo;
I ,ustitin
procedimiento de revocación iniciado, y el revista Mercado de I,. ti y,,
''IS 399
mantenimiento de la condición de utilidad Elcano 25, 28012 Ma,l,,,l, 1.1
1,1 '' I .'+8 015;
peiblica que ostenta laEntidad. (..)”
956 / 610 787
,~
retpo to:
Ni spiru do trankvile!
r
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En 1999 forpasis 7 HEF-anoj, 6 cksi is
kaj 4 estis eksigitaj pro nepago.
Jon la listo de novaj membroj:
Juan Pablo Carmona ... Almeria
David Carcero
I-Ierencia
Luis Adolfo Ciges
Madrid
José Luis Cruz
Francisco de la Calle
Antonio Galvez
Carmen Garcia
Yolanda Garrido
Jacinto Gonzalez
Mari Trini Grande

Madrid
Madrid
Barcelona
Murcia
Madrid

Gemma Marti

Tarragona

Alicante
Madrid
Huesca
Carmen Guerra
Ibiza
Fernando Latre
Victor Julio Maestro ... Valencia
Madrid
Ivan Manso
Pilar Martin
Segovia
Ana Martinez .. Aranda (Burgos)
Helene Michoux
Madrid
Antonio Rodriguez. .. Alcorcón
Miguel Roselló
Màlaga
José Maria Salguero . Don Benito
Celso Sanchez.

Murcia

Antonio Sarmiento . . Las Palmas
Eduardo Segura
Lorca
Robert Tolosa

Igualada
Madrid
Luis Ignacio Traver
Antonio Trigo ... A. de Guadaira
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D.E.I., t.e. konto de Donacoj por
Ekstera Informado estas propono
naski anta en la novembra Estrarkunsido de HEP.
Per la nunaj enspezoj la asocio
sukcesas kovri siajn internajn bezonojn,
sed... kio okazas rilate al la ekstera
agado? u ni NE informu al la publiko
pri Esperanto?
Nu, post detala analizo de la finanza
evoluo en la lastaj jaroj la estraro alvenis
al la konkludo ke, por da re stiri la
publikon en deca maniero, HEF bezonas
pli da elspezoj kiuj, en la nunaj
veni
el
cirkonstancoj,
povas
esperantistoj sufi e konsciaj pri la
graveco de tiu agado. Nur ilia kontribuo
helpos diskonigi Esperanton inter la
enerala publiko. Tial do HEF starigis
DEI.
Jen la unuaj alvenintaj kontribuoj:
Pedro Garrote
Luis Hernandez
Miguel A. Sancho

5 000
10.000
5 180

Rafaela Uruena
Ana Manero

15.000
5 000

Marcos Cruz
isnuna sumo

5 000
45.000

Se vi opinias ke la Ekstera Informado
estas grava, kontribuu pere de la bona
konto de HEF: n-ro 14.011.966 e Caja
Postal, klare indikante "D.E.I."
—5

asocio kaj anka la konvenon kunlabori ofte
kun nia trimonata organo Gazeto Andalusia.
JoseMaiaRodriguez
Apartan intereson inter e-istoj de diversaj
landon vekis la informo pri la agado de
. •
Alejandro Iglesias e la "Jornadas de Redes
i.:
Europeas de Jovenes". (Boletin 343)
Alejandro estas juna samideano de
vilageto apud Tarifa en la pmvinco Kadiso
kiu respondecas enc de Andalusia
Esperanto-Unuigo pri rilatoj kun blindulaj
asocioj, efe kun O.N.C.E. Li, homo tre
* La pasintan 1 lan de decembro AEU, aktiva, respondecas anka pri Euroclub,
Andalusia Esperanto-Unuigo, okazigis en asocio kun sidejo en sia vilago. Danke al tiu
Granado la kutiman konvenon okaze de la asocio li malfermis pordojn por Esperanto
Zamenhofa Tago. Renkontigis deko da plurloke. E en la revuo eldonita de tiu
gesamideanoj el la urboj Malago, Sevilo, asocio, kie li aperigas E-pagon.
Almerio kaj Granado meni. Post vizitado de
M. D. Z.
kelkaj urbaj vidinda oj, iuj iris mangi e
+ ('e la TTT-ejo de Andalusia
lipa restoracio. Kouyu,in, bl, , I i profitis la I •:I,+r:miu-Unuigo auskulteblas la lasta
l ,i „I ,,,,, ino "Trarigardo de E-Gazetaro", de
nuuiP,a(lon por Inu,.itli ml„,',ajn nli•l l
poi L+,n..'b ii',i,' i"i"
Radio l'olonia.Temas pri laelsendodela4a
+ a„ I'.n
. I"' L I ', i -I " adi kursuj kuj de decembro, kiu pritraktas la i revuojn
"I'
j ii i I. iiiii ii.,l, i i d ,. piiip,iaim) dissendata de
Esperanto kaj Boletin de HEF. Cetere, jam
\ili ,-I I. :.i ii ia Murbordo. La sevilaj legeblas la decembra numero de Gazeto
,an Ili k•vwj n+cuciis siajn kontaktojn kun la Andalusia.
nea Universitato por organizi estonte
José R Maron
prelegojn a e kursojn pri la internacia
* Atentu! Jen la nova poiladreso de AEU:
lingvo. La Prezidanto de AEU, S-ro Andres Andrés Martin Gonzalez; Asociación
Martin, parolis pri la ebloj disvastigi E-on Andaluza de Esperanto: Apartado 864;
pere de radio-programoj kaj li invitis al iuj 29080 Malaga;
eestantoj konlakti lokajnradio-elsendejojn
Retndreso: nu
por produkti programojn pri Esperanto.
La Prezidanto, same, informis pri la nova
servo de AEU kin ebligas al iuj membroj de
la asocio ricevi, pnmtedone, la librojn de In
en
+i I,
biblioteko de la asocio. Entute cos I,I, ol
a..... In Asocio
i .i Lin
I
I
lI
cent titoloj kiuj nun estas je la (l isp
I,y.".L,, , ,ir.. . .ili. ,o la loiversitato.
AEU-avoj e ili mem.
, A I ,.1 taRditiplgos ijare
,,
Fine, oni memorigis
plialtigi la nombron de la uirn,li,i i ,t .,-i pn ~lulu,ru i iw,euilai, mel..m hi rondo.
•

J
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tuparo, ktp. Mi ne scias u mankos mono en
la fundo de certaj po oj, ar la ideoj floraj pli
kaj plu...

* En Radio
("milda" en la
lingvo),
astura
kiu
radiostacio
la
dissendas
modulita frekvenco
efe en la astura
* La naskigdatrevenon de Zamenhof oni lingvo
celebris unuafoje en la oficiala nova sidejo Abelardo Gonz lez
de la asocio la 15an de decembro. Kun prezentas,
dol aj kukoj, diversaj franda oj kaj
iumerkrede je la 19a horo, programon
bongustaj trinkajoj, oni tostis honoro al la dedi itan al Esperanto. Fakte jam intervenis
Majstro kaj al nia nova ejo.
en la programo pluraj membroj de la estraro
Tri tagojn poste, t.e. la l8an, e restoracio de Astura Esperanto Asocio.
Zeus, oni uis eksterordinaran tagman on,
kiu fini is je la sesa vespere. Nekonata
"fratecano" premiis la intensan laboradon de
kelkaj lokaj samidenaoj en la adekvatigo de
la grupa sidejo, regalante la kunman antojn
per malavara pluso en la kvalito de la
mendita menuo. Ekzistas pli da dankemaj
homoj ol oni pensas!
* Ankora ni ne ina guris la novan
sidcjon, ar la prepar-laboroj da ras: oni
konstruis magazeneton en la korto kaj
komencis ordigi tie kestojn kun revuoj,
dokumentoj kaj aliaj esperanta oj. Cetere,
kvankam mi klasifikis iujn dokumentojn
kiuj anta e disis en plej diversaj lokoj ekde
Lajaro 1908, ankora mankas la ordigo kaj
kontado de iuj libroj de la biblioteko. Post
la muntado de nova luksa planko, nun oni
volas an i iujn kvin pordojn de la ejo,
instali novan elektran lum-sistemon e la

Fini inte la meso, en kiu oni pre is por la
sano de Nicolas, delegitaro iris al la
hospitalo, kie li trovi is; tie oni informis ke
la malsano estas mortdan cra. uste tiutage,
=tail la fini o de la bankedo, forpasis nia
amiko Nicolas Mutiiz, la homo sur kies
sindedi o kaj idealismo bazigis la ekzistado
kaj funkciado de la avilesa E-grupo, kaj kiu
fordonis sin ne nur al Esperanto sed anka al
aliaj kulturaj iniciatoj de sia urbo.
Ni memoras kaj oma as lin; kaj esprimas
nian kondolencon al lia familio, efe al
Maria Luisa, lia edzino kaj esperantista
kunlaborantino.

lna guro de placeto en

* i jare la Grupo Anta en, de Aviles,
organizis la Zamenhof-feston en nin
regiono. La pngaramo, kiun ecslis
.

lemantaro

park°
I. t t, i... I t. i t,,, , Idol kutime, a etado de
rno en frata bankedo en
, I I'.',
Ia preparado de la programo
wlcr venis entuziasme, kiel iam,
Sociales
La
Prezidanto kaj fondinto de la E-Grupo Extremenus Pro
organizis du
Anta en, Nicolas ]vluniz. Los festeroj fulmajn E-kursojn. 'I in IV alda o ne nur
disvolvi is normale, sed malfeli e nia disponigis sian ojon sed .u,ka pagis la
samideano ne povis partopreni en ilk uste koston de I:, initnj 1,,„,tIdt,,,j: Esperanto.
,
la anta tago de la festo li suferis infarkton. Curse ,/r/ 1Jr,, nra
Miguel
La esprimita deziro lia kaj de lia familio, GIIlkiI4 I .I I„/1111 I,l,l'a, u11:1: ,G dam la dua,
1
oni plenumis la planitan programon. longe. ' I
I,lobro kaj la dua

kurso okazis de la 4a is la 8a de decembro
en HervSs, belega montara vila o de
Caaceres. En la dua partoprenis 18 homoj el
Ekstremaduro, Valencio, kaj Murcio en du
grupoj: komencantoj kaj la progresantoj de
la unua kurso.
* Kontakto-leteron estis dissendita al 30
interesi antoj de la regiono kun la celo
organizi amikan reton.
José Maria Salguero
Julio Arguelles dum vizito al Bilbao
Mallonga parolado de nia samideano
Eduardo Larrouy enkondukis salut-vortojn
de kelkaj gastoj: Ana Montesinos, kiu restis
dum tri tagoj en Bilbao; Malgorzata Jonkisz,
polino loganta apud Bilbao de anta kelkaj
jaroj; kaj Jolanta Poprawska, anka polino
kaj ankaii lo anta apud Bilbao de anta 2
monatoj.
Post kura igaj vortoj de la parolantoj,
longe ni babilis irka tablo plenplena de
man a oj kaj trirdka oj. Poste kvar el ni e
eestis du dancejojn por da rigi la
festotagon.
* Kiel kutime, lotcri-premoj ne trafis
nian E-Grupon, sed ni ne perdis ta esperon
En Bilbao la festo okazis en la grupejo
iam fari i ri uloj.
* Monto-ekskursoj da ras: en novembro
ni iris al Dobro (Burgos), sed estis tiom da
ne o kaj nebulo ke ni devis rezigni pri
grimpado al la monto. Tamen, danke al tio,
ni povis gustumi varman kaj bonegan
man on e restoracio de Villarcayo.
* Kiel anoncite, la sabaton 18an de
En decembro, ni ekskursis al Pico de la
decembro, ni celebris en nia sidejo de Bilbao Cruz (Kantabrio), sed denove pluvis kaj
la Zamenhof-tagon. Rimarkindas la eeston malvarmis; kantabraj geesperantistoj ne
de nia valenci-londona amikino Ana alvenis kaj, post mallonga piedirado, ni
Montesinos kaj la fakto ke ni uis veran revenis hejmen.
internacian etoson.
J Miguel Garcia Iturrioz

* Estas tuj aperonta la traduko de konata
11
easka verko de la fama a toro Bernardo
Artxaga. Temas pri "Memora aj de e ska~
bovino",
tradukita de s-ano Aitor Arana. Aparte
m"
interesa fakto estas do ke la libron eldonas
neesperanta grupo.

"Cabildo de Tenerife", "Caja Canarias" kaj
"Sociedad Esperantista de Tenerife".
* La membroj de ESTO kunvenis en sia
sidejo en la historia strato San Agustin de I.a
Laguna. Inter aliaj aferoj, oni decidis apogi
la univcrsitatan kurson "Esperanto kaj ia
kulturo", kiun oni denove ofertis al la
geestudentoj de la Universitato de La
Laguna. La kurso okazos inter marto kaj
junio ile la jaro 2000, gvidata de prof. P.
Lépci, Ic Vergara Méndez. La periodo por
mulril uli i estos de la 15an de februaro is
la 23a de marto. Cetere jam komencigis
"seminario por progresantoj", kies gvidanto
estas s-ro José Luis Cruz Garcia.
* La Laguna, urbo tre ligita al la esperanta
movado en Kanarioj, estis deklarita de

* Aperis dulingva bunte alloga inform-kajereto pri kvar el la Kanariaj Insuloj,
La Palma, La Gomera, El Hierro kaj
Tenerife, kies titolo estas
Insula Kvaro revinda". Eldonis
in ARIC
de Canarias". Kunlahoris

UNESKO "hereda o de la homaro" la 2an de
decembro de 1999.
Leandro Trujillo Casailas

Anka la kantabroj festis la Z-tagon

La 17an de decembro grupo el 15
ACE-membroj festis la tagon de la libro en
Esperanto (Zamenhof-tagon). Unue, oni
kunvenis je la Sa vespere en la sidejo de la
asocio por babili, kaj poste oni transloki is
al kafejo Palma por ui tre bongustan
vesperman on.
P.U.L

Aro da rnalavaraj madridaj esperantistoj,
kundonacis al la HEF-biblioteko la
video-kurson "Pasporto al la tuta mondo",
verkitan de Paul Gubbins, kunlabore kun
Stefan MacGill en la skrib-ekzercoj, kaj
eldonitan de ELNA.
La kurso konsistas el 15 lekcionoj. Ni
ricevis la unuajn ok jam eldonitajn, kaj la
cctcron ni ricevos tuj post ia apero. iu
leciono okazas plene en esperanto. La kosto
de la kompleto estas 240 e0rojn. Certe la
video-kurso ri igas la stokon de
instm-materialoj de HEF.
Ana Manera

ana Esperanto Federacio

Frederic Alberich prezentis la aran on.
Prclegis s-ro Marti Guerrero pri la Z-festo
kaj s-ro Luis Serrano pri "La tasko de la
E-Grupo". Poste la ecestantoj Buis la
* La E-Grupo Aúroro de "La fonniga" prezentadon de Ballet de la Formiga kaj de
celebris kune la Zamenhof-tagon kaj sian la koruso Naria. Fine, per buso, iuj
50an datrevenon la 19an de decembro. Unue transloki is al la strato Doctor Zamenhofpor
oni omagis la forpasintojn de la asocio per oma i la iniciatinton de Esperanto per
meso en esperanto fare de pastro Manuel florbukedo, kaj poste al Restoracio por
Casanoves. Poste, en la sidejo de la frateca kunmangado.
kooperativo La formiga Martinenca, s-ro
M. Zocato Diez

* La 29an de decembro okazis en la
sidejo de Barcelona E-Centro (BEC)
ekzameno la disdonado de diplomoj al la
sukcesintaj kursanoj. Cetere, BEC eldonis
triptikan informilon kun la celo inviti
eventualajn interesitojn al E-kurso
komenci onta en januaro. La 26an de
eneralan
januaro BEC havos sian
Kunvenon.
* La 30an de januaro okazos la enerala P.
Kunsido de Kultura Asocio Esperantista
(KAE) en
"La mono" estos la temo de la Zamemhofan tagon pere de bankedo en la ja
eestis
"Babilado" okazonta en Premia de Mar la tradicia restoracio
ili
inter
,
simpatianoj
kaj
j
esperantisto
30
16an de januaro.
(10, 32ap.), eldonita kelkaj el Valadolido kaj Valencio kaj eble la
*En la revuo
de CEDESC, aperis unupaga artikolo de la plej maljuna esperantistino de Hispanio:
vicprezitantode HEF, s-ro Josep M. Galofré, Lucrecia San Antonio (88 jarojn).
pri Esperanto.

eneralan
* MEL okazigos sian
Kunsidon la lastan lundon de jan aro (24an)
en Rodriguez San Pedro 13-3°-7.
* Ii:n Kristnasko vizitis la HEF-oficejon
e-istoj el Germanio kaj Nederlando. Ili
parolis pri la e-movado en siaj landoj.

* Dana paro vizitis la CO-ejon de HEF la
22an de novembro, tagon kiam MEL-anoj
kunvenas.
* Lundon, la ian de januaro, vizitis la
kunvenon de la Liceo D-ro Rainer Kurz,
aktivulo de Germana Esperanto Asocio. Li
prezentis belan prelegon kun lumbildoj pri
sia urbo Stuttgart. Ankaux okazis interesa
babilado inter li kaj la organizantoj de nia
onta kongreso. Post vizito al pluraj hispanaj
* La madrida "movado" (kun la permeso urboj, li ankoraux pasigis kelkajn tagojn en
de Catnacho kaj malgra la Madrido, kiel gasto de unu el la
"malmovademo" de Lupe kiu suferis MEL-samidcanoj.
akcidenton en sia piedo) festis la
12—

artikolo estis " u profito a altruismo?",
aperinta en la41a numero (januaro de 1999).
* Jesuo de las Heras komencos instrui
elementan E-kurson en la lernejo kie li
instruistas meze de januaro. La lcmantaro
estas 14-j araj studentoj.
* La Ian dc januaro ni gastigis la
* la 17an de decembro, diman on, la
geesperantistoj de Murcio tagman is Prezidanlon de la Gcrmana Esperanto
honore al Zamenhof. Preska dudek Asocio, Reiner Kun.
kcias la ttt-pa aro
* Atentu ar ne plu funkcias
gesamidcanoj eestis. iu partoprenanto
rivecis la *Premion Zamenhof*, kiun http://members.xoom.com!Jesuo.
Tial, la ttt-pa aro "Esperanto Esparta",
HALE us kreis. i konsistas en la plej
altkvalita artikolo aperinta en "Kajeroj el la devis transjoki i al http://www.educar.org'
Sudo" en la jaro, dulingve republikigita por Revistas/Esperanto/.
Tie oni jam povas legi, kaj anka
la okazo. La originaleco de la premio ku as
en tio, ke in ricevas ne la gajninto, sed la a skulti!, la 45an numeron de Kajeroj el la
tagman antoj! i okaze la gajninto estis s-ro sudo".
Giordano Moya Escayola, kaj la elektita
HEF-Bulteno n-ro 344
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De la 5a is la 9a de julio 2000 en
Tuluzo (Francio) okazos KAFE,
Kultura Arta Festivalo de Esperanto.
Petu paperajn a relate informilon e
EUROKKA; FR-31450 Donnevillc,
Francio. Tel/falos: +33-561.81.95.95;
Rete: euroldoa@esperanto.org

intervjuita de li la 20an de decembro je la
11.20 horo dum dek minutoj. Li serioze
trastudis nian retan informilon kaj
prikomentis in sufi e favore. Ne estis
demandoj kia: "Kiom da esperantoparolantoj estas en la mondo?" kaj similaj.
Male, li interesi is e pri la vortarego de De
Diego.
Ana Manero
*Kiel oni diras en Esperanto Felia
Navidad (Feli an Kristnaskon)?
Jen la demando, kiun devis respondi paro
de junaj konkursantoj en la konata
televidprogramo El Euromilldn, tagmeze
prezentita de Tele 5. Kaj ili sukcesis,
kvankam mi preferas ne paroli pri ilia
prononcado.
M. Zocato Diez

* Okazas E-kurso e la C.E.P.A. "Reina
* La revuo Per iles, eldonita de la nacia
organiza o de blinduloj O.N.C.E., aperigas Dorîa Germana", centro por konstanta
jenan anoncon en sia numero de edukado de plenkreskuloj, dependanta de la
novembro-99: "La Fundación Esperanto Konsilantejo pri Edukado kaj Scienco de
ofrece subvenciones (Icc.i.1 150.000 ptas.) Generalitat Valenciana. iu marde, po du
para cursos, estands, v,po. Hi n es y otrus horoj, de oktobro is aprilo. eestas 10
1,1undir este gelemantoj kim tre alta kultura nivelo.
netividade cuyo Ie
* La20andenovembro,jela20a boro, 'de
idioma, Solloitudes haste el 1 de diciembre.
Itundnción Esperanto, Apdo 3142, 14080 la Pre ejo San Fernando Rey de Valencia,
okazis memora diservo por profesoro Felix
('órdobu. fundacion@esperanto.nu "
Navarro Clemente, kiu forpasis 91 jara, la
M olo Parra
* "El Periodico" aperigis en sia angulo 30an de la lasta julio.
* La Han de decembro, en la salonoj de
"leteroj al la Direktoro" informon pri
Esperanto fare de la Vicprezidanto de Centro Aragonés en Valencia, oni festis la
Zamenhof-tagon. Unue salutis Augusto
Hispana Esperanto-Instiluto.
* Traleginte la HEF-pa aron, Nacho Casquero nome de la Estraro. Poste okazis
Toro, umalisto de Onda IMEFE, kontaktis kortu a prelego fare de Juan Antonio
la HEF-oficejon. Ana Manero estis telcfone Giménez, memore al nia forpasinta

samidcano Félix Navarro Clemente. Post .
tiuj memorvortoj prelegis Pascual Pont pri la
temo "La lingvo de la tero; an o kaj
skribado". Fine iuj uis abundan kaj
bongustan bankedon. eestis tridcko da
samideanoj.
La 15a de decembro oni metis
la rkronojn e la memortabulo al D-ro
Zamenhof, en la strato dedi ita al li en la
valencia efinfio.
* La folklora ensemblo de
partoprenos en la
Intemacia Festivalo de Popolaj Orkestroj
kun esperanta prezentado en la pola urbo
Torun, en la jaro 2000. Tiun festivalon ili
jam gajnis en 1998.
* la "I la Kongreso de Valencia
Esperanto-Federacio kaj Murcio". okazos
dum la la kaj 2a de aprilo 2.000, en la bela
kaj. historia urbo Requcna (Valencia).
Konstanta adreso: Avenida Burjasot, 29,
A-31. 46009 -- Valencia
* "Mediteranea Kultura E-Semajno".
Okazos en la Fakultato pri Filologio de la
Valencia Univcrsitato de la l0a is la 15a de
julio 2.000.

* Mi, Yoan F. Cuevas Pérez, kaj aliaj Fructuoso Rodriguez # IOOc esq: Serafin
membroj de nia e-klubo deziras korespondi Sanchez; Sto. Domingo — CP 5300; Villa
kun hispanaj e-istoj. Interesas nin Muziko, Clara -- Cuba.
* 43 jara vidvino, kies avo partoprenis en
indi enaj kulturoj, ako, komputiloj, religio
kaj kulturo generale. Adreso: apartado 65 la hispana intercivitana milito, volas
koresponi kun hispanaj virinoj. Jen iaj
Sancti Spiritus 60200 Kubo.
* Làzaro Manuel Llerena, 17 jara knabo, nomo kaj adreso: Tatjana Sisojeva; prosp.
dezi ras trovi amikojn kaj korespondi pri ajna Kolskyj 133-19; RUS-183052 Muzmansk.
* 20 geknahoj 10-,15-jaraj. Adreso
temo. Ne gravas a o, sekso kaj temo. Li
pretas inter an i po tmarkojn, glumarkojn, Esperanto-Grupo "Ramón Molera" Palacio
librojn kaj revuojn (ne grave u en la de los Pioneros" "Somos el Futuro". Avda.
u en esperanto). Adreso: 21 e/ 10 y 12 Quivican; Habana; Cuba.
hispana,
HEF-Bulteno n-ro 344
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* Pri sta oj en kastelo Gresillon
informas: Manic-Therdrse Lloancy;
Villa La Pergola; 8 me Bandon
64000 PAU, Francio.
* 20 novaj espcmntologoj
diplomigis en 1999 en la
meivcrsitato de Torino, palio.

Per oficila komuniko de Ia l la de
novembro, la Universitato do
Valladolid informis d-rino Rafacla
Urania Alvarez la atingon de
monsubvencion de 75.000 ptoj.
La subvention petis d-rino Uruefia
kiel prelegantino, kadre de IKU, on la
Universala Kongreso de Esperanto
okazinta en Berlino pri la temo "De la
homarana helpo al la homarana
intervene en la aktuala Intemacia
La prologo de d-rino Uruena kune
kun la aliaj preleg j de I'KU estis
brotor-forme eldonitaj de UEA kaj
memdeblas de Libroservo de HEF.
L. Hernandez
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La 9an de novembro 1999, oni
metis la linanpunkton al trimonata
E-kurso en a to de la A tonoma
Universitato de Barcelono.
Organizita de KAE (Kultura
Asocio Esperamista), gi osis la una
tiaspera kurso on katahma
tudversitato. Sur la apuda foto
aperas Ia KAE-prezidanto, la du
pmfesmoj, s- j Guerrero kaj
Rodriguez, kaj la dek gclemantoj,
kiuj panoprenis la kurson kun
kontentiga rezulto.
.7 M Galnfre

HEF-Bulteno n-ro 344

La Oars do novembro 1999, la subrektorejo de la Adtomu nit Univrsitato de Madrido (ilnivrrsidadAtadnaxa de
Madrid) aprobis la slalulojn de studenta Esperanto-asocio krcita en tin universitato. la nomo de la asucin estas
"Asociacidn para la Difusión del Esperanto — Asocio I" Psperanto-Diskonigo". La asocion kreis N membroj,
studentoj pri fipozofio, a:tehistorio, fiziko, ktp.
Krom la informado, prioritata agado de la nova asocio vans la instruado, tiucele do Marco'frevisnn,jant instrua
Espemnton al grupo de student] on La universitato lunde 1 ai merkrede de la l2n gis in 13a horn.
treni Diego
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Augusto Casquero

Fakultato pri Filologio de la
Valencia Universìmm: Kiel dum la
lasu] kvar jaroj, i jare oni petis
oficiale pere de la Departamonto de
Germaua Lingvo, okacigi denove
E-kurson en aprilo, kun valoro de tri
Akademiaj Kreditoj. Dum la lastaj
kvar jaroj jam pli ol 200 gelemantoj
ricevis la kreditoju k j la atestilon, pro
Ia partopreno cn la bazaj kursoj. i
jare la celo estas organizi du grupojn,
unu el novaj gelemantoj per Ia Baza
Kurso, kaj la alia por Perfektiga
(Meza) Kurso, nur el gelcmantoj kiuj
jam coestrs la Bazan. Entute, pro
spaco-manko, oni akceptos nur 50
plus 50 geleenontojn, tio faras entute

Atentu: la cormo fondalo
"Esperantic Studies Foundation"
(rilatanta al CED) sereas jnnulon
por pagata bibliografia / arkiva
laskarn. Lnteresitoj mrnu sin al
Humphrey Tonkin,
tookin@mail.hartford.edu
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kun kantoj en la germana kaj en Esperanto.
Tial la grupo ricevis la premion "Goldene
Schallplattc" (ora disko).
Uzbeka Esperantisto, Vladimir
*
Shchotkin, kreis vakcinon por prevcnti
zoonotikan ha tan lei maniozon, malsanon
de kiu suferas iujare proksimume 2
milionoj da homoj en Azio kaj Afriko.
* — En majo de la jaro 2000, la redakcio
* Kiel novajara donaco, la reta eldono
de El Popola Chinio festos sian 50-jaran de Rok-gazet' proponas al iaj legantoj sep
jubilcon.
MP3-dosierojn, kun po unu kanto el la sep
* - La efa estro de framasanoj publike
isnunaj diskoj de Kolekto 2000. La reta
deklaris, la 12an de a gusto 1999, ke Rok-gazct' lcgablas e: http://www.sciuro.
Framasonoj rekonas Esperanton kiel veran demon.co.uk/rokgazet/
intemacian lingvon.
* — Aperis la unua numero de AmUzE,
* La 5a klaso de la enerala lemejo en revuo eldonata de Mariana Evlogieva. i
Biksad (provinco Kovasna, Rumanio) aperas dumonate kaj teman pri inondo,
partoprenis nacian konkurson, prezentante socio, Esperanto, homo„ arto, kreemo,
projekton "Interkulturo" de ILEI kaj UEA, distroj, enigmoj, ludoj, kantoj, anoncoj.
en kiu i partoprenas. ia propono estas Abonprezo: 18 EUR, provekzemplero - 2
konsiderata la plej bona projekto kaj pro tio IRK. IDEA-konto: mrvp-l. Koresponi gajnis komputi Ian Iaborejon,konsistantan dadreso: AmUzE, PK 18, BG-1582Sofia;
el 5 komputiloj kun ligo al interreto.
Bulgario.
La 25 gelernantoj tre feli as, ar ili fari is
* — Anka en la jaro 2000, dum la pastra
la unuaj aligintoj al la tutmonda interreta semajno, okazos lntemacia Junulara
virivala lernejo Tibor Sekelj, kie nun Festivalo en Italio. En i okazo estos
partoprenas 92 klasoj el iuj kontinentoj. Se kunlaboro kun TEJO, subteno de la E ropa
vi deziras gratuli la gajnintojn letero al: Junulara Fonda o de la Konsilio de E ropo,
Shcoala Generala Nr.l; RO-4038 Bixad, festivalo kaj seminario, malaltaj kotizoj
Jud. Covasna, Rumanio.
(inter 52 kaj 170 e roj), repago de
* — Literatura Muzeo Petofi en voja kostoj, ri a programo, apud Venecio.
Budape to aperigis k-diskon kia 25 Kontaktadreso: Manuel Giorgini; S. Polo
tradukoj en 20 lingvoj de la verko "Tragedio 606;
IT-30125
Venezia;
Italio.
de 1' homo", verkita de Innre Madachn, <ijfadminajesperanto.it> Rekta aligo:
inkluzive de la Esperanta versio, tradukita http://ivww.esperanto.it/ijf24/ijf24.1tm1
de Kolomano Kalocsay. La k-diskon, kiu ne
—Prepare al lajordania anta kongreso
estas a etebla, ricevis la pli grandaj naciaj de la 85a UK, la vicprezidanto de UEA, d-ro
kaj internaciaj bibliotekoj.
- Renato Corsetti, vizitis Amanon, la
* — La germana hip-hop-muzikgmpo chefurbon de Jordanio, inter la 15a kaj 17a
Freundeskreis (Amikaro) vendis 250.000 de novembro, kiel persona gasto de la
ekzemplerojn de sia k-disko "Esperanto" ministro pri edukado, Faisal Al-Refou'h.
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Konsciante pri mia parto de respondeco
anta la estonteco de la homaro, kaj tute
aparte anta la hodia aj kaj morga aj
infanoj, mi devontigas min en mia iutaga
vivo, mia familio, mia laboro, mia
komunumo, mia lando kaj mia lo -loko:
respekti la vivon kaj la difinon de iu
homo sen diskriminacio a sen arita ju oj;
— praktiki aktivan senperforton,
rezignante pri perforto en iuj iaj formoj:
fizika, seksa, psikologia, ekonomia kaj
socia, precipe rilate al la plej malri aj kaj la
plej vundeblaj kiel infanoj kaj adoleskuloj;
kundividi mian tempon kaj miajn
matenajn rimedojn, praktikante malavarecon por haltigi forpu adon, maljustecon
kaj politikan kaj ekonomian subpremon;
defendi la liberecon de esprimado kaj
la kulturan malsamecon, iam lavorante
aOskultadon kaj dialogon kaj ne cedante je
fanatikeco, mensogado kaj malakcepto de
post la teruraj inundoj okazintaj cn do
aliaj homoj;
sinsekvaj jaroj en la basano de
favori respondecan konsumadon kaj
Yan tzi-rivero, s-ano Wang Xigen,
evoluon, kiuj konsideras la gravecon de iuj
delegus de UEA ' eit __ in o, petas
vivo-formoj kaj konservas la ekvilibron de
materialan `kaj financan'subtenon par
la naturo sur nia planedo;
kons' nia de nova lernejo "F,spero" 1,a
— kontribui al la evoluo de mia
hclp-konto en UEA estas "xwan-q". La
komunumo, lain plena partopreno anka de
adreso por informi pli la donaco: Foreign
virinoj kaj kun respekto de la demokratiaj
Affairs Office of Chízhou; Clv-247106
falccsilo`' principoj, cele al kuna kreado de novaj
Guichi
Aithui;
Cinío:
formoj de solidareco.
86-566-202-4488
elGKdeUE1

i
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S-ro Jesús Raposo Montero forpasis en
Valencio, 81-jara, la 16an de decembro
La estmro de la Akademio de
1999. Li naski is la 30an de oktobro 1918 en
Esperanto informas, ke la servo
La Estrada, Pontevedra. Li esperantisti is
"Konsultejo de la Akadcmio" estas je ilia
komence de 1972. Post lia emeriti o, en
dispono por solvi lingvajn dubojn en
1990, li komencis tre ege aktivc labori por
mallonga tempo.
Esperanto. Li estis profunda idealisto kaj
Sc vi havas problemojnpri nomado de
homaranisto kaj iama ekzemplo de laboro
novaj a oj/aferoj, se vi havas dubojn pri la
kaj sindonemo por la hispana movado. Ekde
signifo de difinitaj vortoj au se vi volas
la UK de 1993 en Valencia la kongresanoj de
klarigojn pri difinitaj punktoj en la
la diversaj UK-oj ricevis kune kun la
gramatiko de Esperanto, ne nur cerbumu
kongresa dokumentaro liajn verkojn,
tutsola, sed sendu mesa on au leteron al
bro urojn, bildkartojn, alglua ojn, ktp, iam
la gvidanto de la Konsultejo: Stefan
donacitajn de li senpage.
Maul, Pferseer Str. 15, DE-86150
El liaj eldona oj menciindas:
retadreso:
Germanujo;
Augsburg,
En Esperanto (originale verkitaj en
hispana lingvo kaj poste tradukitaj): maul@newsfactorynet
Vi ricevos respondon de la plej spertaj
"Manifesto por la Paco" (verse kaj proze);
lingvo-uzantoj.
"Universala Alvoko"; "Supren la Homaro".
Akademio de Esperanto, La estruro
Originale en Esperanto: "Tri tutmondaj
proponoj"; "Homo, homaro, kreanta naturo.
La Tri Fundamentoj"; En hispana lingvo:
('esia forpasoIiestis, jam de kelkaj jaroj,
"Poema de la Creación y del Destino"
Vicprezidanto de Grupo Esperanto de
(Poemo de la Kreado kaj de la Destino);
"Manifiesto por la Paz" (Manifesto por la Valencia. La 22an de decembro okazis
solena meso en la pre ejo San Isidoro de
Paco).
Danke al liaj klopodoj, la Fakultato de Valencia, memore al li, kun Ceesto de multaj
Filologio de la Universitato de Valencio esperantistoj.
Augusto Casquero
komencis organizi oficialajn kursojn de
* La 21an de julio forpasis 97-jara Josep
Esperanto, kiuj jam okazas dum4 sinsekvaj
jaroj, en kiuj is nun al i is preskatù 400 GispertLluch (EM1980).
* La 19an de decembro forpasis Nicolas
gelemantoj.
S-ro Raposo estis senlaca laboranto por la Muniz Alonso (OM 2855), de Avilés (vd la
Paco kaj por nia Interna Ideo, kaj atingis raporton en la rubriko "Niaj grupoj kaj
grandan respekton kaj admiron de iuj kiuj Asocioj").
* En julio-99 forpasis en Valencio Felix
konis lin, en kaj ekstcr la movado, inter alie
Navarro Clemente (0M1405).
dc la universitataj kaj kulturaj instancoj.

Idioma de viaj.
ser is
lernejo
budaisma
Korea
Esperantisto-studenton por lerni la korean
lingvon kaj instrui Esperanton. Venis ok
ali intoj el ok landoj kaj oni decidis favore al
la kandidato el Hispanio: s-ro Rubeno
pendie lernos
Fernandez Ascnsio, kiulensti
P
la kortan lingvon en Wonkwang
Universitato kaj instruos Esperanton en la
centro de onbulismo de marto gis
decembro de 2000.
Nia samideano Rubén, e] Badalona,
prezentas sin tiel: "Saluton, mi estas
esperantisto de anta unu jaro kaj duono.
estis elektita por instrui Esperanton en
Koreujo dum unu jaro en privata budaisma
lernejo, tute senpage. Por mi Esperanto ja
estas utila lingvo, kaj ne la angla! Pri tro,
legu la numeron de Oktobro de 1999 (le la
gazeto "Eventoj".

.:... en n„tn.; , w d. „ ”>,:<. p ,

.

'd•>,i,:r, e
,
•olo'rr

o

nwra:z: p11:,c::.ros

c, qut,.rrrz.;roimr,,,, ,Lr m,o
r' coon
d r'
para <,,, : r,

ú„ , o". Nadu y
..cwoa

'd_:,;,..i ,,rbA,e.

egpCr

r,.. o .. < ,., ,,:::w„ de

" " ° ,,,,`,ry ,

é'

P

e:,,,:<r,:,.,-,zc,zr>i.•=r.,r:;, rr, ri:,.:
Und1 ;r,n

u ,)'arda pW,

'sxs

Nia montrofenestro da re allogas
profesiulojn de iaspecaj amaskomuuikiloj.
Samideano Leandro Truji llo sendis al
tú eltonda on el la revuo "Arrakis"
—scrvilo de interneto—, Num. 3,
decembro 1999, pa . 37, kiu bone
infortnas pri la TTT-pa aro de HEFT (vd.
supre).
Tagon post tago oni rimarkas kiom
trafa estis la investo. Sed ni ne estunaivaj,
nia pa aro devas esti da re aktualigita!
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Francisca Jimenez Valenzuela
i tiupremio, estimatasamideaninoFrancisca, celas
rememori kaj honori la personecon de Klara Silbernik
edzino de d-ro Zamenhof, kaj en i ni vidas la subtenon,
kiun la edzo konstante ricevas de sia edzino. Tamen,
kelkaj homoj opinias ke i simbolas tute simple la
submeti on de la edzino al edzo. Kion vi pensas pri tio?
Mi nur povas diri al vi ke mi kaj mia cdzo havas saman opinion. Ni
konsideras nin kun samaj rajtoj, kio donas al ni grandan interkompreni on.
Do, ni alte taksas la helpon de s-inn Klara Silbernik al sia edzo kaj
reciproke mi povas diri.
Kiam en la geedza paro ekzistas interkompreno, pri kio ajn, estas
nediskuteble, ke la feli o regas en la hejmo. u vi pensas, ke Esperanto
alportis al via hejmo plian feli on?
Mi pensas. ke Esperanto alportis feli on al nia hejmo. Kiel dirite, feli e
nia interkompreni o estas perfekta kaj en tiu bona ctoso mi anka kalkulas
lian kaj mian laboron por la E-movado.
Kara samideano Planas, mi jam scias pri via helpemo kaj laborado en
la iama Madrida Esperanto-Liceo, u vi pensas, ke sen la helpo de via
edzino, via agado en la Liceo estus estinta la sama?
Estas evidente ke, sen la helpo de mia edzino, mia laboro, mia dedi o al
la E-movado en la sino de MEL estus estinta tute alia. Nenia ripro u estis
inter ni pri tiu mia agado en nia anta a Liceo. Mi ripetas, kiam estas
interkompreno kaj amo, neniam "oni kontrolas" kiu helpas al kiu.
Iom post iom la virino akiras sian emancipi on, kaj uste tion celas la
Premio Klara Silbernik, meti la virinon sarnrangen kun la viro. En tiu
stadio de la iutaga kunvivado, u vi povas rakonti al ni iun anekdoton de
via E-a kunvivado?
Pro mia laboro, mi multe voja is kaj mi konstatis la bezonon de lingvo
internacia. En unu el tiuj voja oj mi konis mian edzinon, en Valdepeiias kaj
post tri gefian aj rilatoj ni geedzi is. Hodia ni havas tri gefilojn: du
virinojn kaj unu viron. Mia scio pri Esperanto estis pere de la urnalo

•

Espan"a de Tanger el la tiel nomata malalta Anda!uzio. Poste mi ali is al MEL, kie mi estis
kasisto.
Ni travivas specialajn. cirkonstancojn de nia iutaga vivo. Venas la nomata progreso de la
scienco kaj la tekniko, do la kunlaborado de virino kaj viro estas tute necesaj en iuj aspektoj
de nia moderna vivo kaj precipe por ni esperantistoj en la lingva problemo. La demando
estas: u tiu kunlaborado ultro e ultro inter geesperantistoj estas tute necesa?
Estas lute necesa la kunlaborado inter geesperantistoj, al imaniere Esperanto ne progresos
kaj se tiu kunlaboro okazas inter geedzoj, kiuj bone inlerkomprenas sin, la rezulto ne povas
esti alia ol kontentigaj fruktoj. Kaj mi instigas iun edzinon helpi sian edzon en iu tasko por
Esperanto, kaj mi anka povas diri male, ke iu edzo helpu sian edzinon u por Esperanto a
en alia sfero de la vivo.
Mi ne scias kiom longe vi estas geedzoj, sed mi volas vin demandi: C.'u Esperanto ne estis
kvazatí flago, kiu subtenis almana parte vian geedzi econ?
Ni jam festis la kvardek jaran datrevenon de nia geedzi o kaj ni estis kaj estas tre feli aj.
Kompreneble, Esperanto plifortigis nian kunvivadon dum tiuj kvardek jaroj, Kaj varmc ni
deziras, ke da re ekzistu tiu interkompreno inter ni. u mi helpas lin, u li helpas min, kun la
cateto, ke kiun ni vere helpas estas Esperanto.
Intertijuis Luis Serrano

de Antonio Valén

Foje ni, esperantistoj, devas frid-kape la nuna kaj en la venont-numera Lingvaj
elteni krctena ojn kontra nia lingvo el la Anguloj.
bu oj de simplaj nesciuloj. Jen tipa eldiro:
Se esperanto ne estus jam de la komenco
"Esperanto estas artefarita, kaj i do estas evolu-pova, neniam akirus la rangon dc
mortinta lingvo". Malgra tia opinio, nenio vivanta lingvo, sed simple plu restus unu el
vere artefaritas en esperanto, ar i ja la ceteraj na cent dek unu konataj
kombinas elementojn kaj strukturojn el plan-lingvaj projektoj (Duli e ko, 1990).
diversaj lingvo-familioj, sed evitas ties Zamenhof donis nur la bazon en sia
balastan pezon fonetikan, morfologian kaj Fundamento de Esperanto (1905/1963)
sintaksan. Esperanto ne estas artefarita —verko vere kema por kompreni la postan
kontraste kun la naturaj lingvoj, sed nur disvolvi on de nia lingvo -- kaj li intence
lingvo pli simpla kaj same natura: kaj metis la pluan evoluadon kaj perfektigon en
esperanto kaj la hispana estas lingvoj kreitaj la manojn de la parolantoj.
kaj parolataj de homoj, ne de ma inoj; kaj
La neologismoj, t.e. la novaj vortoj,
esperanto kaj la hispana prenis sian principe ne anstata an la jam ekzistantajn,
vorto-stokon el anta aj idiomoj.
sed nur apudestas ilin; tamen la tempo-paso
Ni bezonas bonan kontra argumentadon. helpas, ke unu el la diversaj formoj —la
Ni vidu do: "vivanta lingvo" signifas nenion tradicia a la nova— nature superatutas la
alian ol "uzata lingvo", kaj "mortinta alia(j)n. Tamen nia lingvo ankora trojunas
lingvo" signifas nur "ne plu uzata lingvo". por havi verajn arkaismojn, krom eble
La tiu i difino, evidentan, ke esperanto dudekon da vortoj (Haupenthal, 1973:
estas same vivanta lingvo kiel la hispana. 12-14).
Tamen mi volus alici pli lar an temon, nome
La evidenta pruvo, ke esperanto leksike
la fakton, ke nia lingvo nedubeble (= vorto-stoke) evoluis, estas la kresko de la
evoluadas, same kiel iuj homaj idiomoj.
vortaro. En 1887, la lingvo naski is kun
Ver ajne, kelkaj homoj pensas, ke 904 radikoj, sur kiuj oni povis formi
esperanto estas la plej konservativa el la minimume 5.000 verajn vortajn. La nun plej
homaj lingvoj, kvaza i sidus katenita ene granda esperanta-esperanta vortaro, nome
de rigida vesto, kiu malhelpas plej etan Plena Ilustrita Vortaro (PIV)(Waringhienk.
movon. Tia ideo konsistigas gravan eraron, a, 1987) enhavas
irka 16.200
ar dum la lasta jarcento, esperanto evoluis kapvortojn-radikojn, sur kiuj oni formas
pli ol la hispana. Mi pruvos mian aserton en proksimume 41.000 verajn vortojn. Se ni

aldonas la du bonajn glosarojn de kvankam ne malofte la primitiva forno plu
nelogismoj (Cherpillod, 1988; Vatró, 1989) vigladis (Wells, 1989: 56-57).
Foje du kunfluaj formoj speciali is,
kun po 6.800 kaj 2.000 kapvortoj, ni atingas
totalon de 25.000 kapvortoj-radikoj kaj nome pia a pensigas pri turisma han-loko
irka 63.000 veraj vortoj*, se ne alkalkuli kaj strando povas esti senhoma sabla
la multegajn sciencajn kaj fakajn terminojn marbordo (Wells, 1989: 62).
Anka okazis semantikaj an i oj (de alia cento da vortaroj (kies kvalito
signifo- an i oj). Ekzemple ami fari is ati
beda rinde tre varias de libro al libro).
Mi parolas pri "veraj vortoj", ar la kaj ati fari is aprezi. Por esprimi nian aton
karakteriza aglutinemo de esperanto al io per klasika esperanto, ni de vus diri ami,
okoladon = Me gusta el
aperigas samfamiliajn vortojn sub unu sola nome
amika, chocolate, sed la karambolo kun la signifo
kapvorto, nome la familio
amik'ec'o, amik'ig'i, mal'amik'o, mal' ami = amar (Mi amas virinon = Amo a una
amik'a, mal'amik ee' malamik'ig'i, ktp mujer) igis, ke la unuan subsignifon
aperas vortare ene de la radika kapvorto ekkovris ati. Hodia preska iuj diras Mi
atas okoladon = Me gusta el chocolate.
amik, kontraste kun ties hispana
ekvivalento, iam disa tra la vortaro (amigo, Rezulto, la kiasikan signifon de ati alprenis
amistoso, amistad, amistar, enemigo, la neologismo
Valoro mucho tu amistad.
enemistad, enernistar, ktp).
povas ja
La vortoj por
La leksiko komencis ri i i kiam la
parolantoj kaj la vortaristoj ekrimarkis aperi sub pluraj formoj. Dum la sesdekaj
kaj iom post iom jaroj esti is almena kvar vortoj por la
komputero,
ordenador:
korektis ilin, kutime por eviti tro longajn hispana
kaj
kunmeta ojn. Ekzemple
("hilo de metal") cedis al drato (alambre); Nur la du lastaj fakte uzatas nuntempe:
estas semantike pli strikta, kaj
("conjunto de vagones"),
trajno (tren); malsanulejo ("lugar komputilo, pli enerala kaj multe pli ofta.
La siglo par la malsano, kiun ni hispane
adecuado para enfermos"), al
("aparato pare nomas sida (en esperanto: akirita
(hospital);
adapti is sub
elevar personas"), al lifto (ascensor) ktp.,
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pluraj formoj, sed nur du ankora diras malvarma (frío,-a; tradicie) dum
supervivas: aides° kaj aidoso. Kvankam konversacio.
Esperanto dispottas abundon da fivortoj.
aidoso estas la propono de la PIVa
Suplemento, ajnas, ke la formo aidoso De kiam la granda Peneter lan is sian
(nome a-i-do-so, t.e. "a-i-de-ese'), pli superban sonetaron en 1931 (Peneter,
logika, iom post iom venkas.
1931/1989), oni neniam esis uzi ilin: tion
Dum la historio de esperanto iam klare pruvas du simpatiaj vortaroj pri.
interbataladis du fortegaj tendencoj: fivortoj kaj insultoj (Corsetti k. a., 1987;
Alos-Velkov, 1991).
skemismo kaj naturalismo.
Skemismo klopodas maksimume profiti
Fine, mi ne povas ne mencii
de la internaj ebloj de la lingvo. Tial, ke la esperantismojn kiel evidentan pruvon de
afiksa sistemo (-ej-, -ad-, -ec- ktp.) permesas leksika evoluo en nia lingvo. Esperantiismoj
al iu lernanto ekspluati malgrandan estas vortoj, kiuj ckzistas nur en esperanto
nombron da radikoj, skemistoj volonte —kompreneble ne alkalkulante la tre
utiligas konatajn radikojn kombinitajn kun malmultajn apriorajn formojn: kiel, tiel, kiu,
afiksoj por esprimi la novajn konceptojn tiu ktp.—. Jen tri ekzemploj: 1) adasismo (el
•anstata krei neologismojn. Ekzemple: la sufiksoj -ad- + -as): facila a rimo el
st.tfiksoj, estetike vere misa; 2) krokodili
malsanulejo prefere al hospitalo.
Kontraste, la partianoj de naturalismo (cocodrilear, hacer el cocodrilo): paroli en
tre emas ekuzi internaciajn radikojn kaj ne la gepatra-lingve en esperantista medio
hezitas krei neologismojn kiam necese, (varia oj kun novaj nuancoj: aligatori,
surbaze de la dekkvina regulo de la kajmani); 3) kabei: agi kiel Kabe (konata
Fundamento**. Ekzemple: hospitalo kaj aktiva samtempulo de Zamenhof), kiu
prefere al malsanulejo.
forlasis la esperanto-movadon subite kaj
Neniu el amba tendencoj absolutas: senaverte.
Notoj:
skemismo ja ne enkonkigas kontra
* Por komparo: la Uortaro de la Hispana Re a
neologismoj, kaj naturalismo certe ne
Akademìo (DRAE) enhavas proksimume 33.300
ignoras la genian afikso-sistemon. Evidente, kapvortojn, kaj la Dicci n i a at de lengue
la vorto-stoko kreskadis (kompreneble espanola (DALE) de laeldonejo VOX, irka 95.500.
** La 15a regulo: La tiel nomataj vortoj
surbaze de la naturalisma principo), kaj la
skemistoj devis ser i kompromisan solvon: "fremdaj" (= internaciaj), t. e., tiuj, kiujn la plimulto
de la lingvoj prenis el unu fonto, ne san i as en espela hodia a esperanto ja ne povus esti rant,,, tamen alprenas ties ortografion kaj fina ojn
aliel— sintezas amba tendencojn. (Zamenhof, 1905/1963).
Cititaj verkoj:
Naturalismo iom devancas skemismon en la
—H. Alos kaj K. Velkov, Tabuaj varioj en Espeskriba lingvo, ar la diversaj a toroj ranto. Uortaro, Vmca,
proponadas novajn
formojn, kiujn
A. Cherpillod Nepiraj vortoj, Kanterre, eld.
helel.retnaj legan toj lern as kaj konas. ar ne de laattloro. 1988.
—R.
Corsetti k. a., Keedn,,,in, sinjorino.' Tobnaj
iu konanto estas unanto, en la parola lingvo
la skemisma principo klare superregas. kaj insultaj esprimoj en Esperanto, Pier efi te, La
Kancerklinikoteko, 1987
Probable, homo, kiu skribas frida (frio,-a;
A
D.
Dnt enko,
neologisme) en beletra verko, senprobleme uspoenogatel'nyejazyki, ratinn; Valgus, 1990.

lingvajn, stilajn, kaj enhavajn en esperanta
tekstoj de bro ureto
speciale verkita por Expolingva. Li estas
kontra la vortoj "movado", "esperantisto",
"propaganda", "artificial" kaj "universal".
Anka li malla das la "eksteran aspekton a
bildon a prezenton de HEF anta la socio".
Li finas la artikolon kritikante la Premion
de
aspektoj
Lingvistikaj
Wells,
—J.
•
Silbemik. Li skribis "absurdas kaj
Klara
Universala
Roterdamo,
(1978),
Esperanto
hontindas premii virinon pro tio, ke i iarn
Esperanto-Asocio, 1989 (2a eld.).
kiun Si plene apogis.
—L. L. Zamenhof; Fundamento de estis flanke de sia edzo,
opinias ke "estus multe pli
Esperanto (1905), Marmande, Eclitions Camacho
pozitive alju i premion al la plej aktiva
Francaises d'Espéranto, 1963 (9a eld.).
virino cn Hispanujo el la vidpunkto de
esperanto, kaj pro iaj propraj meritoj."
S-ro Marco Botella prave, en respondo al
Jorge Camacho, skribas "nur ne eraras tiu,
kiu nenion faras". Mi volas demandi al s-ro
Camacho: se vi konsideras ke virinoj devas
esti premiitaj pro propraj meritoj, kial vi ne
organizas kaj disdonas iujarc tiun premion?
la saman demandon mi faras al Ana
La mia opinio Miguel Gutiérrcz pravas
en la artikoleto de Boletin n-ro 342 titolita Manero. Si skribis "la premio la sia naturo,
" io havas sian sed kaj se". Li skribis: "La esence maljusta, por la ricevinta virino kaj
hispana movado silentemas kaj kvankam por ia edzo", "alju u la premion al homo
onidire silento estas konsento, mi preferas (viro a virino), kiu pro siaj agoj in
mcritas".
etoson pli viglan, pli vivan".
Vere, estas pli facile opinii a kritiki ol
Vere estas preferinde polemiko,
kontrasto de malsamaj opinioj, kritikoj, ol la agi.
Marti Guerrero
silento de la apatiuloj; sed la polemiko a
kritikoj iam devas havi la limojn de la bona
*
*
edukado, sen akreco; iam oni povas esti
kontra opinioj, sed ne vundante la
ar ne plu alvenas leteroj ktrtt novaj
personajn memrespektojn.
Pro tio mi petas senkulpigon al Jorge argumentoj, ni metas la finan punkton al i
Camacho, ar mi pensas ke li en la artikolo polemiko, sur la pa oj de Boletin, per la
"HEF pli bone, dankon", li ajnas elefanto publikigo de i letero. Kompreneble, pli
enirante en kristalvendejon. Camacho estas rekta debato eblas en la areno de la venonta
kontra la renovigrta aspekto de Boletin; li Hispana Kongreso.
MGA
kritikas "la ridindan nomon en la hispana
Boletin", li trovas malglata ojn ortografiajn,

—It Haupcnthal, "La arkaismoj en Esperanto",
Literatura Foiro, n-to 19, 1973. p. 12-14.
—P. Peneter, Sekretaj sonetoj (193 1), Budapetto,
I lungazx Esperanto-Asocio, 1989 (3a eld.).
—H. Vatre, Neologisma glosaro, SaarbrUcken,
Amu* E. Iltis, 1989 (3a eld.).
—G. Waringhien k.a., Plena tluatrita Vortaro de
Esperanto (PIV) (1970), Parizo, Sennacieca Asocia
Tutmonda, 1987 (4a eld., kun suplemento).

kaj hispanlingva

kiel

Australia Felix

Promeso en obskuru
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ISBN 3 901752 07 2. 23 cm. Historioj pri
amo a etebla kaj ties implikoj sociaj kaj
ekonomiaj.
* Lito apud la fenestro Betty Salt
(1907-94). Ilustra oj de E L. Vcuthey.
Rotterdam: UEA 1999. 108p. ISBN 92 9017
068 9. 21cm.. Simplaj rakontoj, teatra etoj
kaj poemoj de kanada instruistino. Kun
kelkaj tradukoj.
rasismo? (1997).
* Pa jo,
Tahar Ben Jelloun (1994). El la franca trad.
Armela LeQuint kaj ak Le Puil. Rotterdam:
UEA 1999. 52p. ISBN 92 9017 063 8. 21cm.
Dialogo interpatrokaj filino. La originalo de
la maroka Goncourt-la reato fari is
furora o en Francio.
Aktoj de la
lingvopolitika seminario en la 81a UK de
Esperanto, Prago 1996. Red. D. Blank°, R.
McCoy kaj Buller, Rotterdam: UE 1999.
72p. ISBN 92 9017 062 X. 21cm.
* Lingvaj respondoj Sergio Pokrovskij
Ruslanda
(1949).
Jekaterinburg:
Esperantisto, 1999. 78 p. 20 cm. Dek eseoj
aperintaj, reage al demandoj de legantoj, en
la revuo Ruslanda Esperantisto.
Willian Auld (1924). lntervjuis
kaj redaktis Aleksander Kot enkov.
Jekaterinburg: Sezonoj, 1999. 47 + 8
fotopa oj. 20 cm. A tobiografio, trideko da
poemoj, bibliografio.
Krimromano (1969).
Georges Simenon (1903-89). El la franca
tradukis Daniel Luez. Jekaterinburg:
Sezonoj, 1999. 128 p. 20 cm. Mondfama
pmriza komisaro cnketas unuafoje en
Esperanto.
Donacita de Serbia E-Ligo

Jen la titolo de la 8a disko de Kolekto
2000. La Kompanoj premieris en
Esperanto em la UK en Montpellier, kie
ili prezentis siajn tipe franc-stilajn
kanzonojn al la internacia publiko.
Nun aperas ia unua K-disko
entenanta nur originalajn kanzonojn, kiuj
ebligos al la a skultanto ekkoni la
pri
la
de
teamo
vidpunkton
kontra rasismo, humuro kaj amo.
Mendu la diskon e la Libroservo de
HEF a rekte e la eldonejo: Vnilkosmo
(12,05 c roj plus 3,05 e roj por
sendokostoj). Memoru ke la kostoj de la i
tutan Kolekto 2000 (10 kodiskoj) estas:

Donacita de Sergije Kal i

Notoj pri la plej
(Elektis kaj tradukis granda kura ulo. (Esperantigitaj de Sergije
Kal i kaj Jadranka Miri ) Zaje ar-1999.
Antonije Sekelj)13cograd-1956.
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blindas. Nenion scias.
Sen sun', antikvaj ventoj,
inertaj, en la le goj
trairotaj, levi as
kalcinitaj, surdorse
falas, dirante pokon.
Diluitaj, sen formo,
la ieloj forfugas
kun sia ka a vero.

(1902-1999)

e la fin' de la Tero,
e la lasta Ter-ego,
la okulojn glitante,

PARADIZO PERDITA

sen espero mi ser as
tiun verdan portikon
tra la nigra abismo.

Tra l' jarcentoj, senese,
tra I' nenio de l' mondo,
mi sendorme vin ser as.
Kaj post mi, nesenseble,
sen ektu i min ultro,
gvatas morta angelo.
Sed, kie l' Paradizo,
d m, ombro tiea?
Silento post la 'duo.
Jen urboj sen respondo
fluoj sen vortoj, montoj
sen elloj, mutaj maroj.
Neniu scias. Homoj
sentnovaj, staraj, rande
de fiksaj tomboj min
ignoras. Tristaj Birdoj,
kantaro toniginta,
direktoj en ekstazo,

30

Ho, trucgo el ombroj!
pruco-fonto de 1' mondo!
Jarcenta konfuzajo!
Ho! Retro! For! Teruras
i tenebro sen vo oj.
Ho, animo perdita!
—Staro, morta angelo.
Kie vi? Eklumigu
viafulme I' revenon.
Silento. Nur silento.
Senmovas la pulsado
de la nokto senfina.
Paradizo perdita!
Perditas, vin ser ante,
mi, senluma por iam.
(El "Pri la an eloj")

HEF-Bulteno n-ro 344

La organizantoj de la kongreso ne faros rezervojn por lo ado. Kiel helpo al la
kongresanoj, jen listo de sugestitaj lo ejoj:
Hoteloj
Melia Castilla (****) Capitàn Haya 43, Madrid [1], tel. 915675000
Aitana (****) P° de la Castellana 152, Madrid [1], tel. 913440068
Tryp Centro Norte (***) Mauricio Ravel 10, Madrid [1], tel. 917333400
Grand Prix (**) Ctra. de Burgos, km 16,5, Alcobendas [2], tel. 916524600
Hostaloj
Los Angeles (***) Artistas 18, Madrid [3], tel. 915330375
Cuatro Caminos (***) Artistas 7, Madrid [3], tel. 915531992
Arba (**) Huesca 37, Alcobendas [2], tel. 916543412
Fronton (**), Ctra. de Burgos km 16, Alcobendas [2], tel. 916523437
Aliaj
Albergue, Santa Cruz de Marcenado 28 [4], 9154'74532
Camping Madrid, Ctra. N-I Madrid-Burgos, km 11 (salida 10), tel. 913022835
[1] Tre proksimaj de Plaza de Castilla, de kie startas la buso al la kongresejo.
[2]Tute apuda urbeto Alcobendas. Proksimaj bushaltejoj por la kongresejo.
[3] 15 minutojn metroc de Plaza de Castilla.
[4]30 minutojn metroe de Plaza de Castilla.
La verkisto kaj akademiano Jorge Camacho gvidos
verk-atelieron okaze de la Hispana Kongreso, en du tagoj.
Interesi antoj kunpomi al la kongreso siajn poemojn,
rakontojn ktp, en provizora ail en definitiva formo.
Muziko, novaj libroj, poezio, interreto, literaturo,
studado, scienco, kunsido, atelieroj, humuro, intemacia
kunlaborado, komputado, astronomio, debato, naturo,
ekonomio... kaj pli!
Eblas iri de Madrido al San Sebastian de los Reyes per la
buslinio numero 154C, kiu ekiras de Plaza de Castilla. La
voja o da ras 35 minutojn.

San Sebastian de los Reyes (Madrid),
29a de aprilo—la de majo 2000
Kongresejo:
Centro Rosa Luxemburgo
C/ Federico Garcia Lorca sin

Familiaj nomoj
Antatmomo:
Naski dato (2)
Adreso
Urbo
Retadreso

IIEF-numero
Po tkodo
telefono
faksilo

(2) Nut por statistiko

Kongreskotizoj en e roj:
HEF-ano
Ne HEF-ano
Juna HEF-ano
Juna ne HEF-ano
Donacon
ENTUTE:

is la la de marto
30
36
21
27

poste
39
45
27
33

Kotizu pere de Caja Postal, konto-numero: 1302-0116-51-0024189825; a pere de la
UEA-konto: heib-m. Poste kunsendu la pagpnivilon kaj la aii ilon al la suba adreso.

Dato kaj subskribo

Hispana Esperanto-Fedcracio
Rodriguez San Pedro 13 - 3° - 7
ES-28015 Madrid

www.esperanto-es.org
kongreso@esperanto-es.org
Telefono kaj faksilo: +34 914 468 079

La ian de decembro 1999 oni ina guris en Castelldefels (Barcelono)
Esperanto-placon kaj Monumenton al Esperanto, amba samloke.
;eestis la ina guron la urbestro de Castelldefels, s-ro Agustin Marina, kiu alparolis
la esperantistaron kaj ceteran publikon. Li diris: "Castelldefels fervore dedi as i tiun
placon kaj monumenton al la E-movado, i tic en la centro de la urbo kaj instigas la
praktikantojn de tiu bela Internacia Lingvo al plia kaj plua laborado, CarEsperanto estas
sinonimo de paco kaj interkompreno." Je la fino de lia paroladeto, la plubliko malavare
rekompencis lin per forta apla dado.
Nome de la Fervojista Asocio kaj la tuta E-movado dankis lin samideano Marti
Guerrero.
En tiu bela tago apud la mediterranea maro, irka 500 homoj, esperantistoj,
simpatiantoj kaj sciemuloj, eestis la eventon, ho donis gravan reliefon al la aran o.
Samtempe oni anka oma is al beda rata samidcano Ramón Fernindez Jurado,
fama fervora esperantisto, poeto kaj politikisto. Apud la monumento, skulptita sur
Mono, estas strofo de unu el liaj poemoj, aludanta al Castelldefels kaj al Esperanto.
Luis serrano

