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La nova prezidanto de UEA
En  la  104-a  Universala  Kongreso  en
Lahtio, la Komitato elektis novan Estraron
kaj novan Prezidanton por gvidi la asocion
dum la venonta trijara periodo. Kiel mem-
bro de la Elekta Komisiono, mi demandis
la  novan Prezidanton en la pasintjara UK
en Lisbono pri kandidatiĝo, kaj post iom da
hezito li respondis pozitive.

Jen iom pli da informoj: Duncan Charters
estas  brito  kiu  pasigis  la  pliparton  de  sia
vivo en Usono, post studado de La franca
kaj hispana lingvoj kaj literaturo en la Uni-
versitato de Kembriĝo. Tie li aktivis en Ju-
nularo  Esperantista  Brita,  ĝis  elmigro  al
Usono por doktoriĝi.

En Kembriĝo li organizis la unuan nacian konferencon pri la instruado de
Esperanto,  kaj  sekve dum jaroj  instruis  la  lingvon.  Li  servis  la  usonan
Esperanto-Movadon kiel prezidanto de Esperanto-Ligo de Norda Ameriko
(nun Esperanto-USA) kaj de sekcio de ILEI, kaj estas membro de la Aka-
demio de Esperanto. Li daŭre aktivis dum la jaroj en edukaj medioj kaj por
ILEI prezidis la Tagon de Lernado en la UK.

Li  estas  profesoro  pri  lingvoj  kaj  kulturoj  en  sia  universitato  Principia
College en Ilinojso, sed pro la nuna elekto, li jam decidis malpliigi siajn
profesiajn respondecojn, por dediĉi sufiĉan tempon kaj energion por repre-
zenti la membrojn kaj antaŭenigi la celojn de UEA.

Dr.Duncan Charters 
– la nova prezidanto
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La ceteraj estraranoj kaj iliaj taskoj:

Vicprezidanto: Fernando Maja jr. – Centra Oficejo, statuta reformo,
eksteraj  rilatoj,  Ameriko,  rilatoj  kun  TEJO  kaj  kun  Membro-
Organizoj.

Vicprezidanto: Huang Yinbao (Trezoro) – financoj, Unesko.

Ĝenerala  sekretario:  Aleks  Kadar  –  Administrado,  Ĝemelaj  Urboj,
Esperanto-Centroj, Eŭropo, Revuo Esperanto.

Orlando  E.  Raola  –  Kulturo,  Kongresoj,  Biblioteko,  Eldonado,
Esploro kaj Dokumentado, Terminologio.

Jérémie Sabiyumva – Afrfiko, Aktivula Maturigo.

So Jinsu – Azio, Oceanio, Informado kaj Amikoj de Esperanto.

Amri Wandel – Scienca kaj Faka Agado, Meza Oriento kaj Norda
Afriko.
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Kopenhago
Konversacia  Esperanto-Klubo  regule  kunvenas  dufoje  monate  en  la
Kulturdomo, Tomsgårdsvej 35, 2400 Kopenhago NV, ĉiun duan lundon
je la 19.00 horo en la ĉambro B. Eniru tra la malantaŭa enirejo en la par-
kejo. Premu butonon sur la dekstra muro por malfermi la pordon aŭ voku
20 27 08 39 aŭ 60 70 79 69.

Lundon, 2. septembro. Partoprenantoj en la UK en Finnlando rakontas.
Ni ankaŭ povas paroli pri nia somera ferio ĝenerale.

Lundon, 16. septembro. Riparaj rondoj kaj malpunema justeco. Di 
Ponti prelegas. Di Ponti estas barat-portugala, loĝas en Danio ekde 15 
jaroj, la lastaj 9 jarojn en Kristianio. 

En ĉiuj rilatoj, familiaj, laboraj, amikaj, ankaŭ en la Esperanta etoso 
ekzistas justeca sistemo kiu povas esti pli aŭ malpli konscia kaj pli aŭ
malpli punema. Mi laboras pri konfliktoj kaj grupoj kaj interesiĝas 
kiel ni povas lerni el konfliktoj kaj kiel ni plejbone prizorgas nin 
mem kaj unu la alian speciale kiam io doloras. Mi prelegos pri la 
bazaj principoj de riparaj praktikoj, ni uzos niajn konfliktajn 
ekzemplojn por praktiki aktivan aŭskultadon, kaj mi rakontos 
konflikthistoriojn pri Kristianio, la popoldomo en Nørrebro kaj pri 
aliaj komunumoj.

Lundon, 7. oktobro. Babila vespero.

Lundon, 21. oktobro. Babila vespero. Eble skajpa konekto kun 
alilandanoj.

Lundon,  4. novembro. Tibor Sekelj vespero. Prezentas Ana Røssum kaj 
Bent Jensenius kaj ĉiuj kiuj pretas kontribui.

Tibor Sekelj estas unu el la plej elstaraj esperantistoj iam ajn. Li estis
vera mondcivitano, poligloto, verkisto, instruisto, esploristo k.a. Li 
grimpis altajn montojn kaj loĝis ĉe kanibaloj (ne la Esperantistaj 
viando-manĝantoj, sed veraj kanibaloj) en la ĝangalo. 
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Krom tio li estis fervora propagandisto por la internacia lingvo, kaj 
fakte lia libro, Kumeŭaŭa, estas verŝajne la plej furora libro originale 
verkita en Esperanto.

Lia vivo estas ege bunta kaj interesa. Estas nekredeble ke unu 
persono povis fari tiom multe en nur unu vivo.

Lundon, 18. novembro. Babila vespero.

Aarhus
Ni renkontiĝas en Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, unua etaĝo, 
ĉambro 1.6, 8000 Aarhus C, la lastan vendredon de ĉiu monato je 19.30.

Vendredon 27. septembro. Miaj somerferiaj travivaĵoj

Vendredon 25. oktobro. Ole Therkildsen prelegas pri Esperanto

Vendredon 22. novembro. Svend rakontas.

Vendredon 13. decembro. Zamenhofa kaj Kristnaska festo.

Krom la supre menciitaj temoj ni ekzercas Esperanton per lerniloj kaj per 
ludoj.

Aalborg 
Kunvenoj de Nordjutlanda Esperanto-Klubo (informoj: Ejnar Hjorth, tel. 
98 13 40 40) okazas dum la vintra sezono (septembro-majo) ĉiumerkrede 
je la 15-a horo en Christiansgade 38, 1., Aalborg.
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Ĉu vi serĉas Esperanto-kunvenojn ie en la mondo?
Ĉe https://eventaservo.org vi facile trovas ilin! 

Ankaŭ estas treege facile tie mem anonci siajn kunvenojn.

https://eventaservo.org/


Impresoj pri UK en Lahtio

Mark Fettes okaze de la solena malfermo de la 104-a Universala Kongreso
de Esperanto parolis pri la ĉiujara kreado provizora de Esperantujo dum la
kongreso. Ĝuste estas. Laŭ lingva kaj homa vidpunkto ĉio funkciis Espe-
rante. La prelegoj, la koncertoj, la teatraĵoj la fakaj kunvenoj kaj la ren-
kontoj kune kun geamikoj el multaj landoj okazis Esperantlingve. Eĉ la ne
Esperanto-parolantaj dungitoj en la kongresaj restoracioj salutis, dankis kaj
ĝisis nin Esperante. Unu el ili informis min, ke ŝi lernu la lingvon tiam,
kiam ŝi havos la tempon. “Pro kio,” mi demandis. “impone estas, ke homoj
el tiom da landoj flue interparolas per sama lingvo.”

Dum la  kongreso  mi  aparte  ĝuis  la  koncertojn  kaj  la  prelegojn  pri  la
historio,  la  naturo  kaj  la  polito  de  Finlando.  Plue  la  prelego  pri  la  tre
aktuala temo “Falsaj novaĵoj kaj alternativaj faktoj” estis tre valora.

Kiam mi ne partoprenis prelegojn, tiam mi promenis en la trankvila urbo.
Lahtio situas apud la lago Vesijarvi. Vasta arbaro ĉirkaŭas la urbon, kiu

ankaŭ plenas je belaj parkoj.
Mi aparte  aprezis  tiujn om-
brajn  ejojn  pro  la  varmego
surpriza  dum  la  kongresa
periodo. 

Dankon  al  ĉiuj  samideanoj
finlandaj, kiuj sukcese aran-
ĝis la kongreson.

Betty Chatterjee
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Jam multaj aliĝoj por Montrealo
En Lahtio la 105-a Universala Kongreso de Esperanto sukcesis kapti la
atenton de la 104-a: ĉ. 90 homoj – aŭ 10% de kongresanoj – jam aliĝis por
la venontjara UK en Montrealo, Kanado. La averaĝa kvanto de aliĝintoj
jam en la antaŭa UK estas ĉ. 60, do por Montrealo aliĝis jam 50% pli ol
averaĝe.

Dum la flagtransdona ceremonio de la LKK en Lahtio al Montrealo
(foto: Anna Striganova)

“Ni estas tre feliĉaj pri la grandega intereso kaj tiom multaj aliĝoj”, diras
Ĵenja Amis, la respondeculo pri informado. “La intereso pri Montrealo kaj
Kanado estis enorma – pluraj centoj da kongresanoj venis al nia tablo kun
granda  scivolemo  kaj  multaj  demandoj  kaj  la  plejparto  de  la  venintoj
intencis partopreni.”

“La urbo ‘vendas’ sin mem,” notas Joel Amis, vic-prezidanto de LKK: “Ĝi
estas riĉa je historio – 377-jara – unu el la plej malnovaj urboj en Nord-
Ameriko. En Montrealo abundas vidindaĵoj, mondfamaj muzeoj kaj nokta
vivo. Ĝi proponas riĉan kulturon kaj bonegan gastronomion. La urbo havas
ĉirkaŭ 1.3 milionojn da loĝantoj kaj estas sufiĉe granda por havi riĉegan
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kulturan vivon, sed sufiĉe malgranda, por sentiĝi hejmeca kaj senhasta.”
Nicolas Viau, vic-prezidanto de la LKK, ankaŭ notas, ke oni ofte demandis
pri la lingvoj en Montrealo: “La ĉefa lingvo en Montrealo, kiel ĝenerale en
Kebekio, estas la franca, sed en Montrealo oni ofte kapablas funkcii du-
lingve, kio estas alia interesa afero pri Montrealo, aparte por esperantistoj.
Tamen,  paŝante  surstrate  oni  ofte  aŭdas  plurajn  aliajn  lingvojn,  ĉar
Montrealon riĉigis -- lingve, kulture, gastronomie -- multaj enmigrintoj.”

La teamo ankaŭ preparas multajn belajn ekskursojn dum, antaŭ kaj post la
kongreso: “Ni multe ekskursos en Montrealo kaj montros la diversecon de
nia urbo, multajn ĝiajn etnajn kvartalojn, ĝian arton, muzikon… Ni kona-
tiĝos kun la fama montreala subtera urbo. Ni manĝos en tradicia kebekia
sukerkabano (loko, kie oni produktas la faman kanadan acersiropon). Ni
vizitos  indiĝenajn  rezervejojn.  Estos  ankaŭ  eblo  ekskurse  bicikli  tra  la
insulo de Montrealo,” diras Suzanne Roy, la respondeculo pri ekskursoj.
Antaŭkongrese ni iros orienten, tra la bela, pli ol 400-jara Kebekurbo, ĝis
Tadusako, kie oni povas observi balenojn, kaj okcidenten, tra Otavo kaj
Toronto,  ĝis  Niagaro,  kie ni  eĉ ŝipetos kaj  alproksimiĝos al  la  famegaj
akvofaloj – nepra kanada sperto.”

La montreala teamo promesas ankaŭ ri-
ĉegan kulturan programon dumkongre-
se:  “Montrealo  estas  universo  en  si
mem kaj dum la nacia vespero vi kona-
tiĝos kun muziko kaj dancoj de diversaj
popoloj,  kiuj  ‘kreis’  Montrealon,  kaj
ankaŭ,  kompreneble,  kun  la  indiĝena
arto,” diras Ĵenja Amis. “Vi ankaŭ feli-
ĉos revidi  konatajn Esperanto-artistojn
kaj konatiĝi kun novaj steluloj de Espe-
rantujo.”

La 105-a Universala Kongreso en Montrealo okazos de la 1-a ĝis la 8-a de
Aŭgusto 2020 en la hotelo Sheraton,  kiu situas urbocentre,  ĉe du ĉefaj
metrolinioj. “La situo de nia kongresejo estas vere perfekta,” notas Nor-
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mand Fleury, la prezidanto de la LKK. “La urbo proponas diversajn loĝ-
eblojn en la proksimeco. La kongresa hotelo estos havebla favorpreze kaj
pro favora kurzo de la kanada dolaro kompare al la eŭro, la Montrealaj
prezoj tre bone kompariĝas al la eŭropaj aŭ usonaj prezoj.”

La temo de la kongreso estos: “UN 75-jaraĝa: dialogo kaj interkompreniĝo
en ŝanĝiĝanta mondo” – tre bona temo por krei novajn strategiajn alian-
cojn kun politikistoj,  funkciuloj  kaj  NRO-oj.  Antaŭ UK okazos la  53-a
ILEI-kongreso, de la 25-a de julio ĝis la 1-a de aŭgusto, en Kebekurbo,
kun komuna busveturado al Montrealo. Tuj post UK okazos Nitobe-simpo-
zio (de la 1-a ĝis la 3-a de aŭgusto). Samtempe kun la UK en Montrealo
okazos indiĝena festivalo, tiel ke la kongresanoj povos aparte bone kona-
tiĝi kun indiĝenaj kulturoj de Kanado.

Interesaj faktoj pri la familio Zamenhof kaj Montrealo: 1) Dum sia vizito
en Montrealo post la UK en Vaŝingtono en 1910, Ludoviko Zamenhof tra-
noktis en hotelo Windsor, kiu troviĝas tuj trans
la strato de nia kongresa hotelo! 2) Alia Ludo-
viko  –  Louis-Christophe  Zaleski-Zamenhof,
nepo de la unua – dum kelka tempo dediĉis sin
al konstruado de sportejoj kaj aparte fieras pri
sia  kontribuo  al  la  olimpika  stadiono  en
Montrealo  (unu  el  Montrealaj  ikonaj  konstru-
aĵoj, kiu ankaŭ aperas sur la logotipo).

Pli da informoj:

Esperanto2020.ca (tie elŝuteblas interalie tre bela prezentaĵo en pdf-
formato kaj informoj pri la gazetaraj reeĥoj)

facebook.com/Montrealo..kongreso

Videa invito al la UK en Youtube: serĉu per #Esperanto2020

[gaz kom uea 817]
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Scienckomunika iniciato

La Finnoj estas lingve tre konsciaj. Unu lastatempa ekzemplo de tio estas
la  lanĉo  de  la  “Iniciato  por  plurlingveco  en  scienca  komunikado”.  Ĝi
fontas  el  konferenco  en  Helsinki  pri  senrestrikta  aliro  al  sciencaj  retaj
periodaĵoj,  okazinta  en  Januaro  ĉi-jare.  Temas  pri  kampanjo  kolektanta
subskribojn de sciencistoj kaj sciencaj institucioj, kaj instiganta komentojn
en Twitter kaj Facebook.

La iniciato pledas por subteno de disvastigo de utilaj esplorrezultoj en la
lingvoj parolataj tie kie estas la utilo; por protekto de landaj scienc-infor-
maj infrastrukturoj; kaj por agnosko de esploroj en ĉiu ajn lingvo. La ini-
ciatintoj estas tri  Finnaj sciencaj institucioj,  la Norvega konsilantaro pri
supera  edukado,  la  internacia  Franclingva scienca  kunlaboro COST kaj
Anglalingva soci-sciencista reto ENRESSH. La retejon prizorgas la asocio
de Finnaj universitatoj.

La iniciato estas tradukita en multajn lingvojn, inkluzive Esperanton, kaj
estas  legebla  ĉe  https://www.helsinki-initiative.org/eo.  La  sola  mal-
avantaĝo  estas  ke  la  kradvorto  “en  ĉiuj  lingvoj”  ne  estas  en  neŭtrala
lingvo, sed en la Angla ...

Tamen, ja ankaŭ Romo ne estis konstruita en unu tago.
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Iom pri espero
Oni kelkfoje plendas ke Esperantistoj ne kapablas adaptiĝi al la spirito de
la tempo, aŭ ke tiu spirito ne estas amika al Esperanto.

Laŭ mi, necesas pli klare kompreni ke unuflanke adaptiĝo al “la spirito de
nia  tempo” ne aŭtomate estas  dezirinda,  kaj  aliflanke ni  ĉiuokaze mem
kunkonstruas  tiun  spiriton.  La  organizita  Esperanto-movado  en  Danio
ŝrumpegis dum la lastaj jardekoj, kaj unu el la rezultoj estas ke mi nun
havas ĉe mi ĉiujn numerojn de la  landa revuo el  la 1960-aj  jaroj,  5-15
jarojn antaŭ ol  mi Esperantistiĝis.  En unu el  tiuj  numeroj  mi renkontis
malrekomendon de la devizo “ĉies dua lingvo”, ĉar kiu lingvo do estu la
unua? Ĉu la Angla?

Tiu  kiu faris  tiun malrekomendon,  mem ricevis  tiun  demandon,  kaj  mi
supozas ke estas karakterize por tiu tempo, ke li tute ne sciis kion respondi.
“Ĉies  unua”  kompreneble  devus  esti  la  gepatra  lingvo – sed li  tute  ne
antaŭpretigis sin ke  kiel Esperantisto li devas defendi la rajton havi ge-
patran lingvon! Havi naciajn lingvojn entute estis malmoderne laŭ la spi-
rito  de tiu  tempo;  la  atendo estis  ke la  mondo iom post  iom aŭtomate
unulingviĝos en la Angla. Ke la lingva evoluo longdaŭre povos konservi la
Danan  kiel  memstaran  lingvon  oni  ne  vere  kuraĝis  kredi,  kaj  ankoraŭ
relative malmultaj vere kuraĝas. Se ne forglutos nian lingvon la Angla, for-
glutos ĝin la Germana, oni imagas; kaj kiu forglutus kiun inter la Angla kaj
la Germana mondskale?

Sed al ni Esperantistoj jam ne sufiĉas defendi unu lingvon, ni devas esti 
pretaj defendi la rajton havi plurajn gepatrajn lingvojn. Ni volas mondon 
kie estas malkutime kaj strange esti unulingva, kaj kie estas tute normale 
havi manplenon da tute malsamaj ĉeflingvoj en la proksima parencaro. 
Eble celindas ke kutime unu el ili estu Esperanto, kaj ke oni rajtu havi 
Esperanton  eĉ kiel sian unuan lingvon – sed ne celindas ke estu strange se 
Esperanto mankas en ies lingvaro. Pli gravas ke estu pluraj lingvoj ol ke 
unu el ili estu Esperanto (aŭ la Angla). En la 1960-oj ankoraŭ povis esti 
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tute normala opinio ke estas tro multe da lingvoj en la mondo kaj tro multe
da vortoj en la lingvo. Tio jam estas radikale ŝanĝita, sed ne sufiĉe.

JSL

Grava nova servo de UEA
Eventa Servo (ES) estas retejo kreita de la brazilano Fernando Ŝajani, kun
moderna plurrimeda sistemo por listigi Esperanto-eventojn tutmonde. La
celo de ES estas ebligi al Esperantistoj scii, kio okazas en Esperantio, kaj
samtempe diskonigi siajn proprajn eventojn – memstare, sen interveno de
ajna sistema prizorganto. La akiro por UEA estis frukto de interkonsentoj
inter Fernando Ŝajani, mem donacanto de la servo, kaj la estrarano Fer-
nando Maia Jr., kadre de lia agado pri Kongresoj.

Ĉiuj homoj rajtas uzi la servon senpage. Malgraŭ tio, kelkaj kostoj estas,
eĉ se malgrandaj. Laŭ sia nuna stato ES postulas pagon de domajna nomo
(12 USD jare)  kaj  servilo  (po 5 EŬR monate).  Danke al  amikaj  dona-
cantoj, jam estas rimedoj por teni la servon ĝis oktobro 2020, tute senkoste
al UEA. Dum tiu periodo la komisiita grupo esploros opciojn por plene
daŭripovigi  la  servon.  Se  ankaŭ  vi  emas  donaci  por  ES,  kontaktu  la
estraranon Fernando Maia Jr. per la retadreso  fmaiajr@gmail.com. Alter-
native, vi povas fariĝi individua membro de UEA, kio eblas pere de la reta
aliĝilo (uea.org/alighoj/alighilo), se vi ne jam estas membro. Membriĝo en
UEA estas esence la plej baza maniero subteni la agadon por Esperanto kaj
por la Asocio.

“Eventa Servo estas tio, kion mi atendas de monda organizo”, substrekis la
Prezidanto de UEA, Mark Fettes, dum la laboroj pri la akiro de la servo.
La kreinto de ES, Fernando Ŝajani, deklaris, ke li “komprenas Esperanton
kiel ilon por pacigi kaj interfratigi la homaron” kaj “esperas, ke per UEA
Eventa  Servo  povas  kreskigi  la  Esperantan movadon monde,  kun ama,
paca kaj frateca sento”.
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Ĉe ES (eventaservo.org) troveblas interalie la kunvenoj de UEA kaj de 
KEK. UEA instigas ĉiujn Esperantistojn registriĝi en la retejo kaj dis-
vastigi siajn eventojn.

Sukcesa kongreso en Neumünster

Ĉirkaŭ 130 partoprenantoj el deko da landoj ĉeestis la 96-an Germanan
Esperanto-Kongreson  en  Neumünster  (norda  Germanio)  en  Junio.  Kiel
temon  la  organizantoj  estis  elektintaj  la  UNESKO-jaron  de  indiĝenaj
lingvoj  2019.  UNESKO  konsentis  registri  la  kongreson  kiel  oficialan
kontribuon al la tema jaro.

Kaj evidente pri  tiu temo esperantistoj povas multon diri.  Dum la mal-
ferma sesio de la kongreso, en kiu ankaŭ ĉeestis neesperantistaj fakuloj,
parolis prof-o Eduard Werner (universitato de Leipzig) pri la situacio de la
sorabaj lingvoj en la oriento de Germanio, d-ro Seán Ó Riain pri la irlanda
lingvo kaj Nicole Margot pri la aktivecoj de la Internacia Komitato por
Etnaj  Liberecoj  (IKEL).  La  okcitana  kaj  la  provencefranka  (arpitana)
lingvoj  estis  pliaj  temoj,  pri  kiuj  dum  la  kongreso  parolis  Jean-Marc
Leclercq (JoMo) kaj Nicole Margot.

14

http://eventaservo.org/


La vesperoj estis dediĉitaj al loka (knabina muzikgrupo el Neumünster) kaj
Esperantista  (JoMo)  muzikaj  kulturoj:  ĉi-lasta  koncerto  ankaŭ  altiris
vizitantojn el la urbo, inter ili ĵurnalistinon, kiu poste raportis.

Montriĝis ke la temo kaj la ligo al la UNESKO-jaro helpis veki publikan
atenton:  multaj  amaskomunikiloj  transprenis  artikolon  de  novaĵagentejo
pri  la  kongreso.  Salutmesaĝojn  sendis  pluraj  institutoj  kaj  organizoj  de
aŭtoktonaj lingvaj minoritatoj en Germanio. La ministroprezidanto de la
federacia lando Ŝlesvig-Holstinio en sia mesaĝo memorigis pri la mino-
ritatoj aktivaj en tiu lando, inter ili Frisoj kaj Danoj. Kunlabore kun la loka
civitana asocio “die NähMaSchine” (“la kudromaŝino”: Neumünster iam
estis centro de teksaĵindustrio) Germana Esperanto-Asocio organizis aŭto-
ran  horon  kun Thorsten  Sueße el  Hannover,  psikiatro,  Esperantisto  kaj
aŭtoro de krimromanoj, en la loka muzeo pri teksaĵoj kaj tekniko.

Sen grandaj ŝanĝoj la estraro de GEA estis reelektita dum la jarĉefkunveno
en la kadro de la kongreso. Sian venontan kongreson GEA planas okazigi
kune kun la Pola Esperanto-Asocio kaj la Internacia Fervojista Esperanto-
Asocio dum la pentekostaj tagoj 2020 en Frankfurt kaj Slubice ambaŭ-
flanke de la pola-germana limo.

Ulrich Brandenburg [Eŭropa Bulteno]

Svedoj kunvenis en Stokholmo
Sveda  Esperanto-Federacio  faris  sian  kongreson  en  Stokholmo  de
Vendredo la 31-a de Majo ĝis Dimanĉo la 2-a de Junio. Laŭ propono de
Profesoro  Christer  Kiselman  la  organizantoj  invitis  la  prezidantinon  de
ILEI Mireille Grosjean. Ŝi faris tri  prelegojn. La proksimume 40 parto-
prenantoj aŭdis 3 aliajn prelegojn, do entute 6. Okazis ankaŭ la ĝenerala
kunveno de la Landa Asocio. Kantado kaj vizito de la poŝtomuzeo gajigis
la kunestadon.

[EKO 2019-09]
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Malferma tago de UEA
La stabo de la Centra Oficejo de UEA kaj TEJO invitas vin al la  51-a
Malferma Tago,  kiu okazos la  30-an de novembro 2019,  laŭkutime la
lastan Sabaton de tiu monato, ekde la 10-a ĝis la 17-a horo en la komuna
CO de UEA kaj TEJO en Roterdamo ĉe Nieuwe Binnenweg 176.

Momente bonvolu noti la daton. La programon oni baldaŭ sciigos, interalie
per eventaservo.org (simple klaku Eŭropo – Nederlando – Rotterdam – 
Novembro) kaj en Facebook (serĉu “malferma tago”).

Orlando Raola (UEA-estrarano pri kulturo kaj kongresoj)

Said Baluĉi (stabano de TEJO)
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Somera Esperanto Studado 2019
Ankau ĉi-jare  partoprenis  kelkaj  danaj  junaj  membroj.  Jen kion skribas
Magnus pri siaj impresoj:

Iom da vortoj pri mia sperto ĉe SES:

SES ege plaĉis al mi. Ĝi estis mia unua renkontiĝo internacia. Mi ege
ŝatis ĉeesti kun aliaj esperantistoj kaj finfine havi iun kiun mi povis
paroli kun esperante.

Ankaŭ la studado dum la mateno kaj la prelegoj kaj la amuzaj agadoj
kiujn okazis dum la semajno estis amuzegaj kaj multnstruitaj.

Vespere okazis multajn diversajn koncertojn kaj babiladon kiuj riĉigis
mian scion pri la esperanta movado.

Mi lernis multe dum tiu semajno, kaj renkontis multajn homojn kiujn
mi esperas rerenkonti en la estonteco.

Ni rekomendas partopreni en SES se oni volas rapide lingve progresi.
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70-jariĝo de ILEI

La 12-an de Aŭgusto 1949 estis  fondita
ILEI – la  Internacia Ligo de Esperantis-
taj Instruistoj. Tiuokaze, jen kelkaj mal-
longaj informoj kaj instigoj al instruistoj,
provizitaj  de  la  prezidantino  de  ILEI,
Mireille Grosjean:

********************

ILEI  uzas  kelkajn  servojn  de
edukado.net. Tio estas  fruktodona part-
nereco.  Ekzemple  la  listo  de  la  funk-
ciantaj kursoj troviĝas oficiale por ĉiuj el
ni  en la  movado ĉe  edukado.net.  Tie  vi
nepre  registru  viajn  kursojn,  se  vi
havas. Tiel ni povas argumenti ĉe inter-
naciaj instancoj, ke ni agadas tie kaj tie.

********************

Kunlaborkontrakto inter la  poznana Universitato UAM kaj la  Univer-
sitato de Zaozhuang, Ĉinio, estis subskribita. Gratulojn al Dr hab. Ilona
Koutny!

********************

ILEI kaj LIBE, la Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj, subkribis en
Lahti, Finnlando, kunlaboran interkonsenton. Plia plua paŝo antaŭen !

********************

Eks-prezidanto de ILEI D-ro Duncan Charters fariĝis prezidanto de UEA.

Gratulojn !

Li estos la ligo al la Ligo, la observanto de UEA ĉe ILEI.

********************
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La  Komisiono de ILEI pri Universitata Agado kreskis al 11 membroj
kaj subgrupo de ĝi agadas regule, kunvenas skajpe kaj informas vastskale.

Gratulojn !

********************

Aperis en la Internacia Vespero de UK nova stelo en nia ĉielo :  Amira
Chun, koreino kun belega voĉo. Ŝi eldonis kompakt-diskon «Kantu, Ni
kunkantu!  Bazaj  Esperanto-kantoj»,  kie  ŝi  kantas  kun  piano.  Ŝi  havas
kanalon en Youtube (serĉu “Amira Chun”).

********************

1500  numeroj  de  Juna  Amiko (laŭ  Vikipedio  “progresiga  revuo  por
legemuloj”) iris al la partoprenantoj de Baltaj Esperanto Tagoj (BET) kaj
de Universala Kongreso (UK). Ni esperu, ke nia revuo plaĉos al ili kaj ke
ili abonos ĝin. En viaj grupoj kaj sekcioj vi same varbu por Juna Amiko,
por kiu lerta skipo verkas kaj verkadas efike kaj volontule.

********************

La numero de Internacia Pedagogia Revuo (IPR) 2019/4 estos la centa,
kiun la redaktoro Jozefo Nemeth preparis por la membroj de ILEI. Pro tio
tiu numero estos iom speciala. IPR entenas gravajn informojn kaj lertigajn
artikolojn, same raportojn pri sukcesaj metodoj kaj aranĝoj.La tria numero
de IPR raportos ĉefe pri la ILEI-Kongreso en Serbio. La lasta numero de
2019 ankaŭ raportos pri la historio de la Ligo, ĉar ĝi ankoraŭ apartenas al
nia jubilea jaro.

********************

Ekzamenoj  de  UEA/ILEI,  la  movadaj  ekzamenoj,  okazos  dum  la  7-a
Afrika  Kongreso de  Esperanto  en  Bujumbura,  Burundo.  Aliĝu  al  la
Kongreso kaj al la sesio!
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Iniciato bezonas subskribojn
La 7-an de majo 2019. komenciĝis nova, eŭropa iniciato sub titolo  “Kohe-
reca  politiko  por  egaleco  de  la  regionoj  kaj  por  konservebleco  de  la
regionaj kulturoj”. Por konservi la regionajn kulturojn, oni devas konservi
la regionajn lingvojn.

La iniciato estas legebla en ĉiuj oficialaj lingvoj de la Eŭropa Unio. Por ke
la Eŭropa Parlamento pritraktu la iniciaton, ĝi bezonas 1.000.000 da sub-
skriboj. Ĝis hodiaŭ entute 11 774 EU-civitanoj subskribis la peticion (el
Hungario 7018, el Rumanio 3478,  el Slovakio 451, el Germanio 344, el la
Unuiĝinta Reĝlando 153 kaj el Svedio 141). Estas du EU-landoj, el kiuj
ankoraŭ neniu subskribis ĝin (Cipro kaj Portugalio). En la ceteraj 20 EU-
landoj la nombro de la subskriboj estas tre malalta.

Nun ni, por-Esperantaj agantoj povas pruvi, ke ni subtenas la konserviĝon
de la kolora bukedo de ĉiuj eŭropaj lingvoj kaj kulturoj.

La iniciaton oni povas subskribi ĉi tie:

https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative

Ludoviko Molnár, prezidanto de la – jam pli ol 50-jara – Budapeŝta Medicina
Esperanto-Fakgrupo

Esperanto en Litovio
La jeno estas ĉerpita el la tre aktiva Facebook-grupo “Esperanto en Vilno
kaj tuta Litovio”:

La 10-an kaj 11-an de Aŭgusto tri esperantistoj el Vilno – Justinas, Min-
daugas kaj Gediminas – vizitis  la centran parton de Litovio (Kėdainiai,
Dotnuva, Paberžė, Krekenava). Ili admiris la urbetojn, etajn vilaĝajn pre-
ĝejojn, kelkajn muzeojn kaj, se vi povas imagi, Eŭropajn bizonojn. Elstara
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regionografo Rytas Tamašauskas helpis sincere al ni pli bone koni la urbe-
ton Dotnuva kaj pasintece tre aktivan Esperanto-movadon kun tiea “Verda
Kverko”. La tri aktivuloj disdonis multajn artikolojn kaj informfoliojn pri
la internacia lingvo kaj ties movado. Oni esperas, ke aŭtune pli multe da
loĝantoj  el  tiu  regiono  aliĝos  la  interretan  kurson  de  Esperanto,  kiun
organizos studentino el  Vilno Julija  Grigėnaitė.  Multan dankon al  Min-
daugas por senmanka organizado de la vojaĝo.

En la Vilna Universitato, en la legejo de la Filologia Fakultato plue funk-
cias la legejo de Esperanto “Esperantokalbos kolekcija”. En Junio kelkaj
Vilnaj  esperantistoj  donacis  dek  novajnlibrojn  por  nia  Esperantlingva
kolekto.  Do  kiam  revenos  la  gestudentoj  por  nova  semetro,  ili  trovos
iomete pligrandigitan kaj renovigitan Esperanto angulon.Tio estas bonega
reklamo por la internacia lingvo. Se vi volas donaci ionutilan al la univer-
sitato, ne hezitu kaj skribu, kiun libron vi povus donaci. Ni agrable kon-
trolos, se tiu libro ne enestas la kolekton.

Gediminas DEGESYS
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Memortago de la Okinava batalo
La 23an de junio okazis la ceremonio por konsoli animon de militmortintoj
en la batalo de Okinavo en la Pacpreĝa Parko en la urbo Itoman kun la 
ĉeesto de 5100 homoj. En tiu batalo en 1945 mortis pli ol 240 000 homoj, 
el kiuj duono estis loĝantoj de Okinavo.

Kiel finiĝis la okinava batalo?

Por la tiama japana 
registaro plej gravis 
protekti la imperi-
estron kaj ĝian 
reĝimon, ne protekti la 
popolanojn. Por tiu 
celo la registaro 
bezonis tempon por 
negoci kun la aliancaj 
regnoj, ĉefe kun 
Usono, kaj ne 
deklarinte sian 
kapitulacon, ĝi ordonis
al sia armeo en 
Okinavo 
kontraŭbataladon. 
Okinavo estas 

malgranda insularo. Ĝin ĉirkaŭis kaj bombardadis la batalŝipoj kaj 
aviadiloj, sekve ne nur soldatoj, sed ankaŭ loĝantoj suferegis kaj viktim-
iĝis. La 23an de junio 1945, la komandanto Uŝiĵima Micuru, ne plu 
havante esperon pri organiza kontraŭbatalado, sinmortigis per la japana 
tradicia maniero harakiro, postlasis jenan ordonon al siaj soldatoj:
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Karaj soldatoj, vi bataladis jam 3 monatojn kaj plenumis vian
taskon.  Via lojala  kaj  brava batalspirito  brilados eterne en la
posta  mondo.  Nun  nia  flanko  estas  en  kaoso,  perdinte
interkomunikadon,  sekve ne eblas  komandi  vin.  Ekde nun vi
restu ĉe via bazo kaj batalu sub la komando de via suprulo ĝis la
fino.  Adiaŭon.  Tiu  ĉi  ordono  estas  la  lasta.  Vi  ne  havu
malhonoron kiel kaptitoj, sed vivu sub la eterna moralo.

Uŝiĵima forĵetis sian respondecon kaj ordonis pluan bataladon al la sol-
datoj. Tiu ĉi tago, la 23-a de junio 1945, fariĝis la oficiala fino de la Oki-
nava batalo, sed laŭ lia ordono soldatoj plu bataladis ĝi septembro. Dum la
milito la  gvidantaro ofte uzis tiun frazon “Vi ne havu malhonoron kiel
kaptitoj, sed vivu sub la eterna moralo” al siaj soldatoj, kiu signifas “batalu
ĝis  morto  por  la  imperiestro”.  Tiu  ĉi  frazo havis  grandan influon al  la
soldatoj. Ili devis elekti senutilan morton anstataŭ esti kaptitaj. Tiamaniere
viktimoj multiĝis. Sur la cenotafo de Iŝiĵi estas engravuritaj pli ol 240 000
nomoj,  inkluzive  multajn  okinavajn  loĝantojn,  usonajn  kaj  britajn  sol-
datojn.

Deklaro de la guberniestro kaj la ĉefministro

En la ceremonio komence deklaris Pacdeklaron la guberniestro Tamaki:

Jam  pasis  74  jaroj  post  la  fino  de  la  okinava  batalo,  sed  en
Okinavo havanta nur 0,6% de la tuta japana tereno estas 70,3% de
la  usonaj  militbazoj  ekzistantaj  en  Japanio.  Tiuj  grandegaj
militabazoj estas grandega malhelpo al la progreso de Okinavo.

Dum 47  jaroj  post  la  unuiĝo  de  Okinavo  al  Japanio  okazadas
krimoj,  akcidentoj,  bruoj  ktp.,  kiuj  estis  kaŭzitaj  de  la
garnizonanta usona armeo. Vi rememoru, ke en tiu ĉi aprilo okazis
tragedia krimo fare de soldato de la usona mararmeo.

Malgrandigo  de  la  usonaj  militbazoj  kaj  revizio  de  malegala
konvencio inter Japanio kaj Usono pri la usona armeo en Japanio
estas grava devo de ambaŭ landoj.
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Pri  la  nove  konstruota  militbazo  Henoko  loĝantoj  de  Okinavo
ripete  montras  sian  kontraŭan  opinion  en  la  elektoj  kaj
referendumo,  sed  la  registaro  ignoradas  tiun  opinion  kaj  plu
antaŭigas la konstruadon. Ĝi ne respektas la opinion de Okinavo,
kiun Okinavo prezentis laŭ la demokratia proceduro, kaj atencas
nian aŭtonomian rajton. Mi forte postulas, ke ĝi reduktu danĝeron
de la aerodromo Henoko kaj rezignu konstruadon de la militbazo
Henoko.

Okinavo estas “lando de moralo”, kiu celas pacon. Ni okinavanoj
dissendos nian pacan koron al  la mondo surbaze de la  heredita
paca  kulturo.  Ni  volas  ludi  gravan rolon  por  efektivigi  eternan
pacon en la mondo.

Poste la ĉefministro Abe parolis, sed lia parolado estas ŝablona kaj tute ne
emociis la aŭskultantojn. Li eĉ ne menciis pri la konstruado de la militbazo
Henoko. Se li vere kredas, ke la konstruado utilos por Okinavo, li devis
klarigi tion al la okinavanoj, sed li ne faris tion. Li rapide kaj mallonge
parolis. Ŝajnis al mi, ke li volas plej rapide eskapi el tiu ceremonio. Fine de
lia parolado aŭdiĝis multaj riproĉoj kaj kritikoj el la ĉeestantoj, ekzemple

“Mensogulo!”  kaj  “Ĉesigu  la
konstruadon!”.  En  tia  ceremonio
neniam aŭdiĝas  tiaj  riproĉoj  krom en
Okinavo,  kio  signifas  la  grandan
koleron de okinavanoj al la ĉefministro
kaj la registaro.

Poemo de knabino

Deklamis sian poemon Jamauĉi Rena, 
lernantino en la 6-a lernojaro de la 
elementa lernejo Kanegusuku. Ŝia 
poemo estis elektita el 1098 poemoj. 
Ĉiun jaron poemoj de geknaboj en la 
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ceremonio emocias la aŭskultantojn. Mi jam kelkajn fojojn tradukis tiujn 
poemojn en Esperanto. Jen ŝia poemo:

Vera feliĉo

Tre bela blua maro,
kiun pejzaĝon vidis tiu maro?
Multe bombarditajn urbojn?
Ruĝe flamantajn urbojn?
Ĉu ĝi ne vidis tian Okinavon?

Tre verdaĵplena tero,
kiun voĉon aŭdis tiu tero?
Eksplodajn bruegojn?
Plorkriantajn bebojn?
Batalkampojn kun krioj de soldatoj kaj kuglobruoj?
Ĉu ĝi ne aŭdis tian Okinavon?

La klara, blua ĉielo,
tiu ĉi ĉielo,
kion vi pensis?
Pro la insuloj sen verdaĵoj, sen urboj, sen espero,
pro la tremado de la koro kaj la korpo,
pro la perdo de sennombraj valoraj vivoj,
tion sciante, ĉu ĝi ne ploris por Okinavo?

En la erao Heisei mi naskiĝis.
Nur tre belan bluan maron
nur tre verdaĵplenan teron,
nur tre klaran bluan ĉielon,
mi konas.

Multiĝas homoj, kiuj ne scias,
kion la maro, la tero kaj la ĉielo vidis,
kion ili aŭdis,
kion ili pensis.
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Kvankam ni ne spertis la militon,
estas nia devo transdoni la mizeron kaj la lecionon,
ke militoj ne ripetiĝu,
por ke homoj ne plu ploru malĝoje
por ke tiu ĉi insularo kaj la mondo estu feliĉaj.

Fariĝi riĉaj,
fariĝi famaj
ne signifas fariĝi feliĉaj.
Ĉiun tagon vivi kun ridoj kun familianoj kaj amikoj
estas vera feliĉo.
Havi revon por la estonteco
estas la plej granda feliĉo.

“Vivo estas trezoro”,
ni vivas, tial ni povas ridi,
ni vivas, tial ni havas estontecon.

La nova erao Reiŭa komenciĝis
kun espero por la morgaŭo,
Tiu ĉi feliĉo daŭru eterne.

(Erao Heisei: ekde 1989 ĝis aprilo 2019. Dum tiuj jaroj la imperiestro 
Akihito estis sur la trono. Li detroniĝis pro maljuneco en aprilo 2019, kaj 
nova erao Reiŭa komenciĝis en majo kun la nova imperiestro Naruhito.)

Pri la Templo de Bona Volo
La ekumena iniciato, “Legio de Bona Volo”, informas:

Ĉu vi  iam deziris  ekkoni  ekumenan  kaj  fratecan  medion,  kiu  akceptas
homojn kun diversaj religioj kaj filozofioj, sen diskriminacio aŭ embaraso?
La Templo de Bona Volo (TBV), konstruita de José de Paiva Netto ― per
la apogo de Bonvoluloj de Brazilo kaj aliaj landoj ― kaj ankaŭ fondita de
li, plenumas tiun ĉi celon jam dum tri jardekoj.
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“La Templo de Bona Volo, la Templo de Dia Ekumenismo, estas loko, kie
ĉiuj bezonantoj de gastigo por siaj sentoj rajtas alveni kaj esti kore akcep-
tataj”, klarigas ĝia fondinto.

La 21-an de Oktobro 2019, la Piramido de Paco, kiel ankaŭ ĝi estas kona-
ta, celebros sian 30-jariĝon!

Tial ni kreis por vi filmeton, kiu estas invito por ke Vi memorfestu kun ni
tiun daton! Serĉu en Youtube per “ĉies domo” kaj spektu ĝin, lasu vian
opinion, kaj dissendu ĝin al viaj Esperanto-geamikoj ĉirkaŭ la mondo. Vi
akceptu niajn anticipajn dankojn!

TBV, ĈIES DOMO!

[Maria Aparecida da Silva, www.bonavolo.com]
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La partoprenantaro de UK en Lahti ne estis pli multnombra
ol ke ebls fari komunan foton

Margaret Zaleski-Zamenhof por
la unua fojo transprenis de sia

patro la taskon saluti nome de la
familio Zamenhof en UK.

Paŭzo ekster UK en la varmega
Finna somero.
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