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Päätoimittajalta

Esperanton pahin vihollinenko?
kin keksittiin, jotta voitaisiin helpottaa kan-
sainvälistä kanssakäymistä. Länsimaisen si-
vistyksen omaava ymmärtää hyvin europan-
toa, mutta huolimatta esperanton läpinäky-
vyydestä, sen ymmärtäminen vaatii ainakin
alkeiskurssin. Uskollisimmat seuraajansa
Europanto on saanut monikielisistä maista,
kuten Belgiasta, Sveitsistä ja Kanadasta. Jos
suomalainen haluaisi puhua Europantoa, ehkä
romaanisten kielten osuus siinä olisi vähäi-
sempi. Suomalainen puhuisi Europanton
paikallismurretta.

Lauseenmuodostustapojen valtava määrä
on Europanton heikkous. Esimerkiksi kysy-
mys Paljonko tämä maksaa? voidaan muo-
dostaa 6 kielen palikoista 144 tavalla. Tämä
lisää semanttisen redundanssin eli merkitys-
opillisen liika-aineksen tähtitieteellisiin lukui-
hin. Esperantistit ovat pitäneet Europanton
isän Diego Maranin mielestä Europantoa pa-
himpana vihollisenaan, mutta tosiasiassa es-
peranton päävihollinen on englanti. Espe-
rantistien katkeruuden ymmärtää, yhdistyy-
hän Europanto-nimi sanana assosiatiivisesti,
mielleyhtymältään, nimeen Esperanto. Euro-
panto voisi olla Esperanto-sana, jos toisen
kirjaimen u:n päällä olisi hattu.

Nimen kielelle valinnut Marani  loi turhaan
linkin Esperantoon, koska niin erilaisia nämä
molemmat keinotekoiset kielet ovat. Espe-
rantolla on monia ominaisuuksia, esimerkik-
si ”sisäinen idea”, joka on kieleen sisään-
rakennettu. Sitä ei ole yhdelläkään muulla
keinotekoisella kielellä, ei Europantollakaan.
Europanton päätarkoitus on olla helposti ym-
märrettävä ja vaivaton, helposti omaksuttava.
Tavallaan se on aikansa kuva, pikaruokaa
ruisleivän asemasta. Aimo Rantanen

Savon Sanomissa oli 28.7 juttu Europantosta
”Wat tu know nicht, tu invente” (Keksi se,
mitä et tiedä) ja sen ingressiotsikkona oli
”Uusi eurokieli alkoi pilasta, mutta leviää
väkisin puhujiensa tietämättäkin”. Europanto
on vitsinä alkanut sekakieli, joka pohjautuu
kouluenglantiin täydennettynä sanoilla ja ra-
kenteilla, joita yleiseen tietoisuuteen on tart-
tunut tärkeimmistä länsimaisista kielistä, mu-
kaanluettuina latina ja kreikka. Jokainen usei-
ta kieliä opiskellut on joutunut hassuttele-
maan europantolla, eli sotkemaan tuntemien-
sa kielten sanoja ja rakenteita keskenään sa-
massa laueseessa, ellei muista sanoja eikä
pysty muodostamaan lausetta yhdellä kielel-
lä.

Tällaisesta sekakielestä käytetään joskus
termiä puolikielisyys, esimerkiksi puhuttaes-
sa siirtolaisista, jotka sekoittavat äidinkielen-
sä sanoja uuden maan kieleen tai puhuvat
uutta kieltä käyttäen äidinkielen rakenteita,
eli tavallaan raakakäännöskieltä. Jiddish oli
Europanton kaltainen sekakieli, pohjanaan
alasaksa. Yleensä Europanton kaltaisille se-
kakielille on ominaista helppous, kuka tahan-
sa hyvän kielikoulutuspohjan koulussa saa-
nut voi alkaa muodostaa lauseita ilman sen
suurempia ponnistuksia. Europantosta kuiten-
kin puuttuu se melko yleinen piirre, mikä
näitä sekakieliä yhdistää, eli ne ovat eksklu-
siivisia, omaa kieltä puhumattomia poissul-
kevia.

Mielestäni Helsingin slangi on hyvä esi-
merkki kielimuodosta, joka muistuttaa Euro-
pantoa tekotavaltaan, mutta  sitäkin puhumal-
la pyritään sulkemaan pois ulkopaikkakun-
talaisset, jotka eivät kuulu slangia ymmärtä-
vien sisäpiiriin. Europanto kuten Esperanto-
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De la prezidanto

Esperanto kaj la latina

Latina lingvo vivas – almenaý en Finnlando
– novan  renesancon kaj latinlingvaj nova¼el-
sendoj de la Finna radio estas famaj eæ inter-
nacie. Antaýe la linvgo latina estis øenerale
konsiderata nur kiel lingvo de medicino kaj
teologio. Sed nuntempe øi fariøis pli populara
almenaý en universitataj rondoj. La famo de
latino en Finnlando baziøas sur la elpaþoj de
relative malmultaj homoj. Øenerale la pub-
lika rilatado al la fenomeno estas komprene-
ma kaj akceptema. Æar la pledantoj de la la-
tina uzas plurajn samajn argumentojn kiel ni
esperantistoj, fariøas facile imago, ke Espe-
ranto kaj latino estas konkurantoj. Tiel ja
estas, kiam ekz. ambaý lingvoj estas propon-
ataj kiel pontlingvon de internaciaj organiz-
a¼oj. La latina estas, sekve, facile konsiderata
kiel minaco al Esperanto.

Ni scias, ke d-ro Zamenhof, kiu en lernejo
konatiøis kun la latina, estis unue entuziasma,
sed poste konstatis, ke øi ne taýgis al liaj be-
zonoj por havi duan lingvon por æiuj. Egale
ni scias, ke kvankam la latina dominis la skri-
bitan vorton dum pluraj jarcentoj, øi tamen
post la naskiøo de naciaj þtatoj kaj reforma-
cioj devis subiøi al aliaj lingvoj. Ankoraý
dum la latina hegemonio oni jam planis
plurajn alternativojn por tutmonda lingvo, sed
tamen neniu el ili realiøis malgraý tio, ke la
eblecoj por la venko de tia lingvo dependis
de konsiderinde malpli granda homnombro
ol hodiaý. Se ni komparas la hodiaýajn kul-
turajn bazojn de la latina kaj Esperanto, tiam
ni povas resti trankvilaj, æar la nuna Espe-

ranto-kulturo estas multe pli varia ol tiu de
la latina.

Lingvoscience ni ja scias, ke la latina estas
multe pli malfacila lingvo ol Esperanto. Do,
restas nur la fakto, ke tamen la latina estas
multe pli konata lingvo ol Esperanto. La plej
grava kaýzo por tio estas la aødiferenco inter
la lingvoj. Sed certe al tio influas ankaý la
fama timo de nekonataj kaj artefaritaj aferoj.
Æu ni esperantistoj bone faras nian laboron?
Konsiderante la eblecojn kaj kapablojn mi
volonte diras jes. Eæ mi povas imagi, ke rilate
al la nombro de esperantistoj ni æiuokaze
laboris bone – sed tamen ne sufiæe. Ni kon-
fesu, ke en pluraj aferoj ni estas amatoroj.
Se ni ne povos fariøi profesiuloj, ni povas
tamen esti bonaj aý eæ bonegaj amatoroj.
Ankoraý ne venis tempo, ke Esperanto ricevu
vastan publikan agnoskon. Sed esperante, ke
tio iam okazos, ni ne timu la latinan kiel
konkuranto aý konsideru øin (kiel ankaý ne
la anglan) nia malamiko.
Aýtunaj tagoj en Lappeenranta
En la nomo de la estraro de EAF mi volas
kapti la okazon kaj doni multajn dankojn al
Esperanto-grupo en Lappeenranta. Malgran-
da grupo vi sukcesis aranøi al ni alilokanoj
agrablan ejon, etoson kaj programon kun su-
fiæe da internacia koloro. Ankaý via sukceso
en loka informado estis ege bona. Vi certe
meritas pli ol belajn vortojn kaj æapellevon!

Jukka Laaksonen
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Suomen Esperantoliitto järjesti 5.-6.9.98
Syyspäivät Marjolan loma- ja kurssikeskuk-
sessa Lappenrannassa. 63 syyspäivä-osallis-
tujan joukossa oli esperantisteja lähes joka
puolelta Suomea, sekä 3 vierasta Venäjältä,
yksi Virosta ja yksi Bulgariasta. Marjolan
ympäristö houkutteli luonnonläheiseen toi-
mintaan. Lauantaina järjestettiin luontopol-
ku tietokilpailuineen sekä petankkiottelu ja
sunnuntaina aamukävely Luukkaansalmen
sillalle. Sunnuntaiaamuna aikaisin heränneet
suunnistivat ottamaan kuvia upeista maise-
mista tai muuten vain kävelemään. Marjolan
syyspäivät olivat aiheuttaneet talkoolaisille
paljon työtä, jonka hedelmiä me muualta tul-
leet pääsimme nauttimaan ilman ponnistelu-
ja. Vaikka Lappeenrannan Esperanto-ryh-
mään kuuluu vain parikymmentä jäsentä, he
onnistuivat luomaan innostavat syyspäivät,
joita on kiva muistella jälkeenkinpäin. Kii-
tokset järjestäjille!

Lauantain ohjelma alkoi Anna-Liisa Ali-
Simolan pitämällä Esperanton alkeiskurssilla.
Viimevuosien traditiona on ollut järjestää
Esperanto-tapahtumien yhteydessä pika-
alkeiskurssi. Muissa yhteyksissä, esimerkiksi
kerhojen järjestäminä, alkeiskursseilla tuntuu
olevan vaikeuksia. Internet-kurssit, Jyväsky-
län Esperanto-opintoviikot ja E-tapahtumien
yhteydessä järjestetyt alkeiskurssit tuntuvat
tällä hetkellä olevan tehokkaimpia muotoja
saada potentiaaliset esperantistit liikkeelle.
Etelä-Suomessa on pidetty kyllä menestynei-
tä työväenopistokursseja, joten perinteisil-
läkin menetelmillä voidaan saada uusia adep-
teja esperantoliikkeeseen.

EAF:n puheenjohtaja Jukka Laaksonen
avasi lämmintunnelmaiset Syyspäivät. Terve-
tulotoivotukset Lappeenrantaan esitti paikal-

lisia esperantisteja edustava Irja Miettinen.
Mikaelo Bronþtejn esitti useaan otteeseen
syyspäivien aikana laulujaan kitarasäes-
tyksellä. Luontopolku Esperantoa koskevine
kysymyksineen tuli oikeaan aikaan lounaan
jälkeen. Ryhmät ”Pino” ja ”Laktovojo” sai-
vat täydet 10 pistettä kysymyksistä, jotka
vaativat melko suurta Esperanton ja Esperan-
to-kulttuurin tuntemusta. Ljubomir Trifon-
æovski, bulgarialaissyntyinen nukketeatterin
johtaja ja E-kulttuurilehden Literatura Foiron
päätoimittaja, esitteli Sabira Ståhlbergin uu-
den romaanin Durankulak, jonka julkistami-
nen oli ajallisesti syyspäiviä lähellä. Mika-

Irja Miettinen toivotti syyspäivien osallis-
tujat tervetulleiksi Lappeenrantaan.

Syyspäivät

Innostavat syyspäivät
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Lauantai-iltapäivä jatkui petankkiottelulla.
Lauantain järjestetyn ohjelman päätti Kale-
valainen ilta. Ohjelmassa oli kansantanssien
opetusta, joka innosti syyspäiväosallistujat
melkomoisiin taidonnäytteisiin. Opettajan,
hartolalaisen Eeva Hukkakallion, esperantis-
tien esittämä kansantanssi teki tyytyväiseksi.
Ohjelmassa seurasi kansantanssin jälkeen
kalevalaista laulantaa sekä suomeksi että
Esperantoksi. Seija Kettunen piti esitelmän
esperantonkielisen Kalevalan kääntäjästä ja
maakuntalehti Keskisuomalaisen pitkäaikai-
sesta toimittajasta, Joh. Edv. Leppäkoskesta.

Mielenkiintoinen yksityiskohta oli Leppä-
kosken ääni nauhoituksena, jonka oli tehnyt
tikkakoskelainen Aulo Minell. Missä ovat
Leppäkosken jälkeenjääneet runot, sitä ky-
seltiin läsnäolijoilta. Jukka Laaksonen raotti
salaisuuden verhoa: pankkilokerossa. Illan
aikana jaettiin palkinnot petankkiottelun ja
luontopolun tietokilpailun voittajille. Ohjel-
man jälkeen vapaamuotoista iltaa jatkettiin
kuuntelemalla Mikaelon balladeja keski-
yöhön saakka.

Sunnuntaiaamuna Anna Ritamäki, juristi
jonka erityisalana on kansainvälinen oikeus,
piti esitelmän 50-vuotiaasta Ihmisoikeuksi-
en julistuksesta, jonka virallinen käännös on
olemassa myös esperantoksi. Kouluaikana
yhteiskuntaopin tunnilta saamani julistus
osoittautuikin Anna Ritamäen käsittelyssä
paljon kovemmaksi paperiksi kuin kouluai-
kana uskottelin. Monet kansainvälisen oike-
uden kysymykset voidaan johtaa suoraan Ih-
misoikeuksien julistukseen. Se on oikeudel-
lisesti velvoittava. Kun Ihmisoikeuksien ju-
listus julkaistiin 10. joulukuuta 1948, alku-
vaiheessa korostuivat siviili- ja poliittiset oi-
keudet. Toisen sukupolven tulkinta ihmisoi-
keuksista korostaa taloudellisia, sosiaalisia ja
kulttuurisia ihmisoikeuksia. Tavallaan toisen
sukupolven tulkinta tuo ihmisoikeudet lähem-
mäksi tavallista ihmistä.

Syyspäivät päätti kiertoajelu Lappeenran-
nassa ja vierailu Jumalansynnyttäjän suoje-
luksen kirkkoon, jossa kirkkoherra Markus
Petsalo piti pienen rukouspalveluksen syys-
päiville osallistuneiden puolesta. Mielenkiin-
toinen oli kirkkoherra Petsalon toteamus or-
todoksisen liturgian kielen kansainvälisyyden
vertaamisesta kansainväliseen kieleen espe-
rantoon.

Aimo Rantanen
Mikaelo Bronþtejn ja kitara.

Syyspäivät

elo Bronþtejn esitteli uusinta käännöstään,
esperantonnosta Venäjän kirjallisuuden isän,
Aleksandr Sergejevitš Puškinin (1799-1837)
runoista.



7

Kansantanssin opettelua.

Anna Ritamäki ja ihmisoikeudet. Vierailu Lappeenrannan Jumalansynnyt-
täjän suojeluksen kirkossa.

Syyspäivät
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Intervjuo

Intervjuo kun doktoro Sabira Ståhlberg

Antaý unu jaro vi, Sabira Ståhlberg, iøis la
æefredaktoro de Kontakto. Hazarde mi vidis la
trian numeron redaktitan de vi, kaj øi estis tiel
bela kaj interesa, ke mi tuj abonis la revuon.
Æu dum la jaro aliaj same faris kaj kreskis la
nombro de abonantoj?
w Por esti tre sincera: mi ne scias, tion oni

povas vidi nur fine de la jaro. Sed jes, okazis
ioma kresko nun post la kongresoj. Parte eble
æar iuj vidis la revuon kaj decidis, ke indas
aboni. Mi esperas tion...
Æu la legantoj esprimis siajn opiniojn al vi
direkte?
w Æiam, kiam revuo þanøas redaktoron (kaj

speciale por revuo kiel Kontakto, kie la re-
daktoro estas ege grava), okazas perturboj. Foje
pli grandaj, foje malpli grandaj. La legantoj
timas. En la komenco de mia redaktoreco kelkaj
esprimis siajn timojn, ke la kvalito falos, sed
post la unuaj numeroj plejparte mi ricevis pozi-
tivajn reagojn. Krome, nun alvenadas altkvalitaj
artikoloj regule ankaý de homoj, kiuj antaýe ne
kunlaboris. Se estis negativaj reagoj, temis
kutime pri enhavo, nome pri iu artikolo, kiu
kolerigis aý malplaæis. Sed tiaj estis tre, tre
malmulte.
Al mi persone plaæas precipe la internacieco
de Kontakto. Certe ne facilas pritrakti æiujn
kontinentojn egale. Bonvolu rakonti iom pri tio!
w Ho, tio estas æiam mia problemo kaj ankaý

plezuro. Mi strebas, ke æiu numero enhavu verk-
a¼ojn de æiuj kontinentoj, sed mankas tre kontri-
bua¼oj el Oceanio, norda Ameriko kaj orienta
Azio. Krome, mi provas trovi ekvilibron inter
“leøeraj” kaj “seriozaj” temoj, kaj ne æiam faci-
las kombini la temospecojn kun la kontinentoj
tiel, ke estu ekvilibro en æio. Estas kiel granda
puzlo.

Kiuj estas viaj aliaj celoj kiel redaktoro?
w Mi volas fari informplenan kaj samtempe

distran revuon. Ne æiu þatas æion, kompreneble,
sed mi volas, ke æiu trovu ion por si en la revuo.
Kaj mi volas, ke la legantoj post finlego sentu,
ke ili ion eksciis, aý ke ili amuziøis. Eble vekiøis
æe ili la apetito por eksæii pli pri iu temo – tio
estus bonege!
Kontakto laýdire estas facila revuo. De kie
venas la facileco?
w Parte el la lingva¼o mem. En Kontakto ek-

zistas tri lingvaj niveloj, normala, facila kaj tre
facila. Por komencantoj ekzistas la tre facila
nivelo, kiu enhavas ege simplan gramatikon kaj
malmultajn vortojn. Por progresantoj ekzistas
la nivelo facila, kiu havas jam la tutan grama-
tikon, sed limigitan kvanton da vortoj. La vorto-
listo aperas æiujare en la unua numero kaj enhav-
as la bazajn radikojn en Esperanto. Sed ankaý
en la nivelo normala mi strebas al klara, simpla
kaj komprenebla lingva¼o. Tio kompreneble
multege postulas de la redaktoro, precipe æar
æio, de gramatiko øis ortografio, devas aperi
centprocente øuste.
Ofte Esperantaj magazinoj ne estas altkvalitaj
rilate la ilustradon. Kiel vi sukcesas trovi trafajn
kaj belajn fotojn?
w Por la ilustra¼oj mi parte heredis la bib-

liotekon de mia antaýulo, Francisko Veuthey,
kaj parte mi jam mem de longe kolektas bildojn
kaj fotas. Por la resto mi uzas mian fantazion
kaj mem kreas, aý iras al la biblioteko, precipe
se temas pri io tre faka. Nuntempe ankaý multaj
kontribuantoj mem sendas ilustra¼ojn, kio ege
helpas al mia laboro. La kvalito de la papero
ege gravas, øi influas la kvaliton de la bildoj...
Ni fakte uzas finnan paperon por Kontakto, æar
kaj la presisto, kaj mi opiniis øin plej taýga.
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Intervjuo

matene kaj pensi kiel Winnie-la-Pu: kion inte-
resan mi faros hodiaý? (La Urso precipe pensis
pri matenmanøo, sed por mi la demando havas
tuttagan signifon.)
Æu mi rajtas demandi, kial vi elektis Bulgarion
kiel vian loølokon?
w Post kiam mi estis æi tie unuafoje, mi ne

povis ne reveni. Bulgario, precipe Varna, havas
tion, kion mi þatas en Azio, kaj tion, kion mi
þatas en Eýropo, do perfekte por mi. Aldonu al
tio agrablan klimaton, multan sunon kaj la
maron, sen kiuj mi ne povas vivi. Mi loøas tie,
kien venas la turistoj (ankaý finnaj) por
feriumi...
Dankon al vi, Sabira, pro la intervjuo kaj suk-
ceson al Kontakto kaj Bambu.

Intervjuis retpoþte R.P.

Unu negativan kritika¼on mi aýdis. La paøoj
aspektas maltrankvilaj pro la diversaj tiparoj
uzataj de vi. Æu eble temas pri juneca ludemo?
w Jes, mi konscias. Sed sciu, ke nur personoj

el la nordo tion diras. Legantoj el pli sudaj ladoj
plendas, ke mi ne sufiæe plenigas la paøojn kaj
faras tro unuecan grafikon...
Kiom ofte aperas via revuo kaj kiom øi kostas
por finnlandanoj? Kiel oni povas aboni?
w Kontakto aperas sesfoje jare, æiun duan

monaton, do, kaj kostas por tiu æi jaro 105
finnajn markojn. Vi povas aboni tra UEA, aý
tra la delegito en Finnlando, ekzemple kiam vi
pagas vian membrokotizon por la jaro.
Vi loøas en Bulgario, sed la revuon oni ne tie
presas sed en...?
w Tamen, la revuon oni presas en Bulgario,

eæ en la urbo, en kiu mi loøas... Ankaý la eks-
pedo okazas de æi tie.
Æu tio estigas problemojn?
w Ne, sed faciligas la tuton. La presejo estas

proksime, la poþto same, kaj mi bezonas nur esti
araneo kaj tiri la øustajn fadenojn en la øusta
momento. La sola problemo estas, ke foje la
transmaraj ekzempleroj ege malfruas pro poþtaj
problemoj.
Miascie vi havas ankaý propran eldonejon. Æu
vi jam ion eldonis?
w La eldonejo nomiøas Bambu, kaj jam eldon-

iøis fabeloj en la turka, verka¼o mia propra en
Esperanto (“Durankulak”, aæetebla en la libro-
servo de UEA aý rekte æe Bambu) kaj unu mult-
lingva eldona¼o de Ljubomir Trifonæovski, kiu
¼us vizitis Finnlandon. Inter la planoj estas pliaj
verkoj en Esperanto, kaj io en la germana...
Tiaj entreprenemo kaj kuraøo estas admirindaj.
Æu nenio en la futuro timigas vin?
w Ne vere. Eble influis miaj restadoj en Azio

kaj la lastaj du jaroj en Bulgario, tiel ke mi
perdis la timon pri la estonto. Mi kutimas vekiøi

Sabira Ståhlberg. Foto: Pasquale Zapelli.
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Giorgio Silfer prelegis pri PEN-Klubo
Konata esperanta redaktoro Giorgio Silfer
prelegis pri agado de PEN-Klubo Internacia
lundon vespere la 7-an de septembro 1998.
Je la 18-a horo en la prelegsalono de la uni-
versitato de Helsinki kolektiøis 16 geaýs-
kultantoj, kiuj ricevis esperantlingve bonegan
kaj klaran prezentadon pri la historio de
PEN-Klubo kaj pri planoj de Esperanta
PEN-Centro. La prelegon aranøis Esperan-
to-klubo de Helsinki. Post la enkonduko, en
kiu G. Silfer resumis historion de PEN-Klubo
Internacia, partoprenantoj havis eblecon
prezenti demandojn al la preleganto. Krome
G. Silfer okazigis kun aýskultantoj de la pre-
lego etan rolludon. En øi al li estis prezentitaj
du tipaj demandoj fare de ordinara PEN-
membro pri utileco kaj graveco de esperan-
to, kaj li respondis profunde kaj vaste. Post
la 20-a horo la diskutado daýris en Marina-
hotelo.

Ni eksciis, ke la mondkongreson de PEN-
Klubo Internacia (6.9.-11.9.1998 en Helsin-
ki) partoprenis el Esperanta PEN-Centro du
reprezentantoj, Giorgio Silfer kaj Ljubomir
Trifonæovski. Kongrespartoprenantoj en
Marina Kongrescentro en Helsinki estis
æirkaý 300. Pro vojaøkostoj kaj parte ankaý
pro lingvaj malfacila¼oj ne æiuj centroj povas
æiam sendi siajn reprezentantojn al la kong-
reso – kutime nur duono el la centroj æeestas.
Esperanta PEN-Centro klopodas aranøi, ke
dum la mondkongreso de PEN-Klubo unu
esperanta reprezentanto venus el la kongresa
lando – tiel certe okazos æe venontaj mond-
kongresoj (en Pollando, en Ruslando).

Giorgio Silfer rakontis pri modesta sinteno
de finnlandaj aranøantoj rilate al siaj naciaj
lingvoj; nun la gastiganta centro decidis uzi

nur la du oficialajn lingvojn de PEN en la
kongreso, nome la anglan kaj la francan. La
aranøanta centro estus rajtigata uzi ankaý la
oficialajn lingvojn – la finnan kaj la svedan
– de si mem. Laý G. Silfer en Helsinki estis
ankaý tria Esperanton scipovanta PEN-
membro, Johano Strasser el Germana PEN-
Centro.

PEN-Klubon fondis æefe anglaj kaj francaj
verkistoj kaj ¼urnalistoj laý iniciato de Sir
John Galsworthy por defendi liberan esprim-
povon de æiuj verkistoj en la jaro 1921. De
tiu tempo devenas la du oficialaj lingvoj de
la mondorganizo. Mallongigo de PEN staras
por anglalingvaj vortoj: Poetoj, Eseistoj,
Novelistoj, romanistoj, tradukistoj, eldon-
istoj kaj redaktoroj. En Helsinki la hispana
lingvo estis akceptita kiel la tria oficiala
lingvo de PEN-Klubo Internacia.

Jam dekomence PEN-Klubo reprezentis
literaturojn. Tion montras jam la fondo de la
tria PEN-Centro en la jaro 1922, kiu estis la
kataluna PEN-Centro. En Finnlando PEN-
Centro estis fondita en la jaro 1927. Nun
funkcias 132 PEN-Centroj, inter ili ia. la
roýma  (zigana), kurda kaj esperanta PEN-
Centroj.

Nia preleganto emfazis, ke principoj de
libera esprimado kaj eldonado estis tiuj, kiujn
PEN æiam kuraøe defendis, kaj tutan tempon
defendas, en tiu rilato estante tute malneýtrala
organizo. Ekzemple PEN-Klubo Internacia
eksigis en la jaro 1933 sian germanan PEN-
Centron el la membreco de la monda PEN
pro tio, ke la landa centro ne komencis kont-
raýstari agadon de nazioj. Ankoraý, dum niaj
tagoj verkistoj kaj ¼urnalistoj estas en viv-
danøero en multaj landoj – ili estas arestataj,
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punhakataj, enprizonigataj
kaj mortigataj pro tio, ke ili
kuraøas skribi veron.

En la jaro 1964 PEN-
Klubo Internacia fariøis ne-
registara organizo (NRO),
kio signifis komencon de
kunlaboro kun UN-organi-
zoj, speciale kun la eduka,
scienca kaj kultura organizo
UNESCO. Ekonomiaj ag-
adeblecoj pliboniøis ekde
tiam, æar UNESCO subven-
cias siajn kunlaborantajn
organizojn.

Esperanta PEN-Centro
estis fondita antaý sep jaroj,
en la jaro 1991, kaj øi estis
akceptita esti plenrajta membro de PEN-
Klubo Internacia en la mondkongreso de San-
tiago de Compostela du jarojn pli malfrue,
la 10-an de septembro 1993. Tiun daton estis
definitive agnoskita Esperanto kiel literatura
lingvo – tiun fakton ja sciis esperantistoj dum
pli ol cent jaroj. Ekde tiam Esperanta PEN-
Centro partoprenis agadon de la monda PEN.
La influo de Esperanta PEN-Centro estis
rimarkinda en la Universala Deklaracio pri
Lingvaj Rajtoj, kiu estis proklamita en
Barcelono la 6-an de junio 1996.

Ni aýdis, ke tre grava parto de la laboro
de PEN-Klubo Internacia estas farata en
konstantaj komitatoj. Ili okupiøas pri tra-
dukarto kaj lingvaj rajtoj, pri verkistoj por
paco, pri verkistoj en prizono kaj pri virina
agado. Esperanta PEN-Centro estas aktiva
inter la du unuemenciitaj komitatoj. Øuste tie
aktivas PEN-Centroj, kiuj reprezentas mino-
ritatajn lingvojn kaj literaturojn. Ekster
mondkongresoj okazas regionaj konferencoj,
kie multe da PEN-laboro estas farata dum

kunsidoj de komitatoj.
Grava estas ekzemple æiu-
jara konferenco en Slove-
nio. Venontjare en Slovenio
okazos la unuan fojon dum
la historio de PEN-kongres-
oj prelego pri Esperanto,
tiam sub la titolo ”Esperan-
to – æu literaturo por la
paco?”

Esperanta PEN-Centro
aktive subtenas projektojn,
kiuj faciligos kaj plirapidig-
os la mondvastan agnoskon
de Esperanto kiel lingva
identigilo. Unu etapo tien
estas Pakto por la Esper-
anta Civito, lanæita de

diversaj Esperanto-organizoj la 10-an de
aýgusto 1998. Esperanta PEN-Centro estis
inter la unuaj por ratifiki la pakton. Pri evoluo
kaj pri raportado koncerne de la pakto zorgas
øia evolukomisiono. Celo estas, ke Esperan-
tio estos akceptata kiel observanto de la EU-
Buroo.

Fine Giorgio Silfer lumigis ankaý planojn
de Esperanta PEN-Centro. Inter venontaj
kvin jaroj vere verþajna estos internacia PEN-
kongreso, aranøota de Esperanta PEN-Cen-
tro. Æar Esperantio ne estas limigata al iuj
landoj aý mondpartoj, estos studata ebleco
kongresi surþipe, kaj dum krozado viziti
havenojn de landoj, kie agadas PEN-Centroj
kaj kie funkcias samtempe sufiæe fortaj Es-
peranto-organizoj. Dum la mondkongreso
unu el la oficialaj lingvoj estus tiam Espe-
ranto. Æu tiam Esperanto estos konsiderata
kaj agnoskata kiel lingva identigilo, tio restos
por vidi – laboroj por tio nun antaýeniras.

Raportis kaj fotis: Antti Mikkola
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Nepezaj unuaj
paþoj en Esperantio

Sur la okcidenta marbordo ni havas feston, kiun
ni nomas “venetsialaiset”. Øi okazas en la lasta
semajnfino de aýgusto kaj dum øi ni adiaýas la
someron. Post la festo ni purigas kaj fermas
niajn somerdometojn por la vintro, æar en
septembro oni ne ofte þatas saýnadi kaj bani sin
en la maro aý lago. Neniu scias, de kie venas la
nomo kaj la kutimoj de la festo. Se ankaý vi en
venonta aýtuno þatus adiaýi la someron laý nia
“ venecia” tradicio, faru tiel æi:

w Invitu geamikojn aý nur familianojn al via
dom(et)o. Ankaý balkono taýgas, aý apartamen-
to kun grabda fenestro sur parko aý arbaro,
prefereble proksime al akvo.
w Kuiru ion bongustan. Aæetu trinka¼ojn laý

via gusto.
w Ornamu la hejmon per floroj kaj kandeloj,

la balkonon, øardenon kaj akvobordon per fajroj
kaj lanternoj.

Venecia festo en Finnlando

laboras kiel dancistino. La gefiloj Jolanda, Karlo
kaj Helena havas profesion de juøisto, kuristo
kaj skulptisto. La videospektantaj infanoj povas
tre klare fari diferencon inter la anoj de la fami-
lio Bonvolo, æar æiu el ili portas vesta¼on konve-
nan al sia profesio. Adoltajn personojn tia kon-
kretigo iom øenas. En la unua leciono familio
Bonvolo ricevas per Pasporta Servo novzelan-
dan gaston, þafiston Ruselo.

Dum la unua leciono la videospektanto sen-
pene lernas kiel oni salutas en Esperanto. Li/þi
lernas diri sian nomon kaj de kie li/þi venas. Oni
povas diri ekde nun en Esperanto kion oni faras
aý ne faras. La spektanto lernas kie estas iu pro-
pra a¼o. Kaj pri familiaj rilatoj li/þi povas rakonti
per Esperantlingvaj vortoj. Kaj fine la spektano
lernas kalkuli øis dek en Esperanto. En la du
lecionoj estas frandaj detaloj. Ekzemple en la
E-vendejo de S-ino Bundo la prezoj estas mar-
kitaj en Steloj, la Esperanto-moneroj. La video-
benda kurso portas la nomon Pasporto al la tuta
mondo, kaj øi komencas per alveno de gasto
pere de Pasporta Servo. Tial la kurso instruas
ne nur lingvon sed Esperanto-kulturon, kiun æiu
eæ komencanto konatiøas dum la lingvolernado
kaj uzo de Esperanto en praktiko.

Aimo Rantanen

Pasporto al la tuta mondo
Videobenda kurso por instrui
la Internacian Lingvon
Lecionoj 1 kaj 2
Verkita de d-ro Paul Gubbins
Konceptita de prof-o Edwin Grobe
1998 Esperanto-Ligo por Norda Ameriko
(ELNA)
Mazi en Gondolando estis rekte esperantigita
versio el la videokurso de la angla linvo por infa-
noj. Nun nordamerikaj esperantistoj, kaj fakuloj
kaj amatoroj, faras sian propran videokursan
projekton, kiu neniel havas kontakton kun la
angla lingvo, kvankam øi estas filmita æe Bay-
shore Studios en San Francisko, Usono. La unua
frukto de la projekto estas la 1-a kaj la 2-a leci-
onoj de Pasporto al la tuta mondo. Kaj la pro-
jekto daýras dank’ al bonvolemaj donacantoj kaj
helpantoj. Oni mencias en la fintekstoj de la
videobendo Heta Kesälä el Finnlando kiel
fakula helpanto de la projekto.

La videobendo rakontas pri familio Bonvolo.
La patro Georgo estas filozofo. Lia edzino Filisa
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Kion pozitivan
esti esperantisto?

En la urboj de la okcidenta marbordo ni povas
renkonti la venecian festo-etoson en foiroj,
koncertoj, teatra¼etoj. Ni povas aýdi kaj flari la
eksplodetojn de la geknabaj artfajra¼oj en la kor-
toj jam post la tagmezo, kaj pli grandajn artfajr-
a¼ojn ni eble vidas en la nokta æielo. La sekvan
tagon la gazetoj priskribas æion tion per koloraj
fotoj kaj pli malpli laýdaj raportetoj. Okazas
tamen aýtunoj kiel tiu en 1998, kiam pluvegoj
malhelpas la fajrofeston. Inter la urboj, kie oni
atentas æi tiun feston mi menciu speciale la
urbojn Kokkola kaj Raýmo.

Saliko

w Por la geknaboj vi eble aæetu karnavalajn
a¼ojn, ekzemple bruegajn a¼etojn, kiujn ili nomas
“papatti”, sed tiam vi devos toleri malbonodoron
kaj eksplodetojn, kiujn ne æiuj þatas.
w Kantu kaj muziku laý viaj eblecoj.
w Mendu belan veteron de la bona Dio.

El tiaj ingrediencoj vi kun la familio kaj ge-
amikoj kreos la festan etoson, sed memoru, ke
la beleco de la naturo ludas gravan rolon en tiu
æi somerfina festo. Tial en trankvilo kaj silento
æiu atentu la naturon, la kolorojn de la æielo kaj
akvo, la malheliøon kaj la unuajn stelojn. Oni
rajtas ankaý sola aý nur duope festi.

Aleksander Kor¼enkov:
Esperanto post la jaro 2000
La unua ”diskutkajero” de UEA
Rotterdam 1998
Esperanto ne estas la dua lingvo por la tuta
mondo, sed la unua lingvo por la Esperanto-
komunumo. Tian iom cinikan aforismon la leg-
anto povas formi leginte diskutkajeron de Alek-
sander Kor¼enkov, rusa inøeniero, redaktoro de
altkvalita E-perioda¼o La Ondo de Esperanto,
eldonanto de pli ol 50 libroj kaj funkciulo en la
ruslanda Esperanto-movado. La libreto de Kor-
¼enkov, verkita en bona stilo, donas øuon pro
øia spriteco. Malgraý eteco øi donas grandajn
pensojn aktualajn por æiu esperantisto æe la sojlo
de jarmilþanøo.

La verko pritraktas sociologajn aspektojn de
Esperanto-movado, en øi estas prezentitaj novaj
vidpunktoj al la nuntempe intensa diskuto inter
Esperanto-eminentuloj kaj ankaý lajkoj pri la
esenco de la socia aspekto de Esperantio, æu

movado aý komunumo. Aý æu Esperanto estas
internacia lingvo de diasporanoj kiel armenoj,
judoj kaj ciganoj? Laý Nikola Rašiæ la Espe-
ranto-komunumo similas sociologe aliajn inter-
naciajn movadojn kaj hobigrupojn. Mi persone
pensas ke oni ne eniru tro profunde en la aspek-
ton de komunumo rilate al Esperanto-movado,
æar ni ne estas nacio sen hejmlando aý konside-
rinda etna minoritato. Multaj esperantistoj
konataj al mi emfazas la þatokupan karakteron
je tio ke oni estas esperantisto.

Malgraý iom da cinika¼oj, Kor¼enkov trovas
longan liston pri pozitivaj trajtoj esti esperant-
isto, ekzemple: 1. Per Esperanto oni lernas pli
facile aliajn lingvojn. Intensaj kontaktoj kun
lingvorientitaj esperantistoj helpas la lernadon.
2. Esperantisto povas ankaý ricevi per tiuj kon-
taktoj konsilojn pri eksterlingvaj aferoj kaj kres-
kiøi kiel homa individuo. 3. Esperanto ebligas
sendiskriminacian komunikadon inter ordinaraj
homoj sen rasismo kaj ksenofobio. Kaj fine: 4.
Esperanto ne kreskigas nur individuon, sed liajn/
þiajn talentojn, kiuj povas esti uzitaj ekzemple
en profesia vivo.

Aimo Rantanen
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Seuraavat jututetanapostina toimittajalle
Itsestäni johtumattomista syistä s-postiosoit-
teeni <aimo.rantanen@pp.inet.fi> ja Espe-
rantolehden toimituksen s-postiosoite
<aorantan@jylk.jyu.fi> eivät toimi tällä het-
kellä. Siksi pyydän lähettämään seuraavaan
lehteen tarkoitetun materiaalin joko paperil-
la tai levykkeellä etanapostissa osoitteeseen:
Esperantolehti, Aimo Rantanen, PL 2, 40801
VAAJAKOSKI.
Sekvaj artikoloj enhelikopoþto al la redaktoro
Pro ne mia propra kaýzo la retadreso <aimo
.rantanen@pp.inet.fi> kaj la retadreso de re-
dakcio de Esperantolehti <aorantan@jylk
.jyu.fi> ne funkcias nuntempe. Tial mi petas,
ke vi sendu la materialon por la sekva Es-
perantolehti aý surpapere aý -diskete en
helikopoþto al adreso: Esperantolehti, Aimo
Rantanen, PL 2, 40801 VAAJAKOSKI.
Joel Vilkki -muistomerkki
Joel Vilkin entisten oppilaiden keskuudessa
on herännyt ajatus aikaansaada hänelle muis-
tomerkki Kiiruun puistoon Somerolle. Työ-
ryhmä on kokoontunut kerran ja aie on tar-
koitus toteuttaa yhdessä Someron kaupungin
ja Helsingin Somero-Seuran kanssa. Some-
ron kaupunki on suhtaunut ajatukseen myön-
teisesti ja Helsingin Somero-Seura, jonka
jäsenistöön kuuluu melkoisesti Joel vilkin
entisiä oppilaita, on päättänyt olla mukana.
Rahoitus on tarkoitus hoitaa pääasiassa
kansalaiskeräyksellä. Asiasta lisää, kunhan
asia etenee ja kertyy lisää tietoja.

Heta Kesälä

PEN-mondkongresoen Helsinki
En la 65a Mondkongreso de PEN-Klubo
Internacia okazinta en Helsinko inter 6a kaj
11a de septembro 1998 partoprenis du dele-
gitoj de la Esperanta PEN-Centro – Giorgio
Silfer kaj Ljubo-
mir Trifonæovs-
ki. La kongreso
estis aparte gra-
va ne nur PEN,
sed ankaý por ni,
esperant istoj .
Por PEN Inter-
nacia, æar la kon-
greso havis la
respondecan tas-
kon akcepti la
novan Statuton de la monda verkista asocio
kaj elekti la novan Internacian Sekretarion
(nomumita estis Terry Carlbom). Por ni
esperantistoj ankaý, æar dank’ al la aktivaj
intervenoj de Giorgio Silfer en la debato pri
la nova Statuto kaj la deklaracioj de PEN
Internacia kaj la aktiva partopreno de la espe-
rantaj delegitoj en la laboro de la Packomi-
siono kaj la Komisiono pri tradukado kaj
lingvaj rajtoj, en la kongresa salono de “Ma-
rina-Center” ofte aýdeblis la vorto “esperan-
to”. La prelego de Giorgio Silfer en la Hel-
sinka Universitato (vd. p. 10-11), kiu konatig-
is la æeestantajn esperantistojn kun PEN, kun
la esperanta aktivado tie kaj kun la aktuala
evoluo de la esperanta literaturo, kaj la sek-
vinta komuna vespermanøo de la esperanta
delegacio kun la lokaj esperantistoj estis la
komenco de grava iniciato de la Esperanta
PEN-Centro: krei pli aktivan rektan kontak-
ton inter PEN kaj loka E-lingva komunumo.

Ljubomir Trifonæovski.
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FRANCE, þatas kanti, politikon kaj sporton,
78-jara.

S-ino Josette Gadras, adr. 85.avenue de
Bordeaux, F-33220 Port Ste. Foy, FRANCE,
60-jara, dez korespondi kun komencanto
samaøa.

S-ino Gabrielle Dumon, adr. La Gratta de,
F-24420 Escoire, FRANCE, spertulo en Es-
peranto.

S-ro Roger Monzie, 9. adr. rue de Horten-
sias, F-24100 Bergerac, FRANCE, emeritula
poþtisto.

S-ino Monique Grienbaum, adr. 11. rue
Pablo Neruda, F-24750 Tulissue, FRANCE,
komencanto 56-jara, þatas muzikon, deseg-
nadon, deziras korespondi kun samaøa natur-
kaj muzikþatanto.

S-ino Monique Fortin, adr. Route de Cas-
tillones, F-24560 Issigeac, FRANCE, ling-
vonivelo: meza.

S-ro Jacques Gragoire,adr. 32. Rue Paul
Dumas, F-24000 Perigueux, FRANCE,
komencanto.

S-ino Rosine Borde, adr. Le Boueg 2, F-
33890 Pessac sur France, FRANCE, 62-jara,
deziras korespondi kun virino aý viro sam-
aøa.

S-ino Regine Grade,adr. F-24130 Le Fleix,
FRANCE, emeritulino.
Mi estas 60-jara mezlerneja profesorino kaj
mi konas bone finnan literaturon. Mi seræas
korespondamikinon en Finnlando. Ph Dr Nel-
ly Godová, adr. Narcisová 44, SL-821 01
Bratislava, SLOVAKIA.
Mi estas 40-jara prezidanto de loka katolika
grupo, min interesas la religio kaj nova¼oj el
la tuta mondo. Antaý 18 monatoj mi ekstudis
E-on. Ferdinand Z. Sasitta, c/o Bahati Maka-
le, S.l.p. 1410 Mwanza, TANZANIA.

Pola Radio informas
La 25-an de oktobro la radioelsendoj de Pola
Radio eniros la vintran tempon. La E-elsen-
doj estos plue aýdigataj je la samaj horoj, sed
je iom þanøitaj frekvencoj, kiuj estas jenaj:

06.30 h. – nur per satelito
15.30 h. – 41,18 m; 41,09 m; (= 7285,

7305 kHz) + satelito
20.00 h. – per satelito kaj 41,64 (7205

kHz) kaj 49.22 (= 6095 kHz)
22.30 h. – 40,93 m; 41.27 m; 49,22 m

49,71 m per mallongaj ondoj (= 7330, 7270,
6095 kaj 6035 kHz)
La Teknika Fako de Pola Radio faris nur etajn
modifojn en la frekvencoj. Oni atendas infor-
mojn pri la funkciado de la novaj frekvencoj,
kiuj denove estis elektitaj per komputilo.
Konsidere al la malfortaj elsendiloj de Pola
Radio øenerale, la elektitaj frekvencoj estas
la maksimumo, kiun en la nunaj kondiæoj oni
povas fari por garantii kontentigan aýskul-
tadon.

La E-Redakcio decidis konservi æiujn kon-
stantajn programerojn je la samaj tagoj de la
semajno kaj je la samaj horoj.

+ Korespondi deziras
Dum la Montpeljera kongreso multaj francoj
esprimis sian volon komenci korespondadon
kun finnoj:

S-ino Christine Ingremeau, adr. La Bou-
gatie F-24680 Lamonzie St. Martin, FRAN-
CE, komencanto.

S-ro Maurice Byk, adr. 5. rue Ludovic
Trarieux Les Vergues, F-24000 Périqueux,
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Estraro kunsidis
La estraro de Esparanto-Asocio de Finnlando
kunsidis en Helsinki la 15-an de aýgusto. La
kunsidon partoprenis æiuj estraranoj. La kunsido
daýris 4 horojn 10 minutojn.
La estraro informiøis, ke la someraj aranøoj suk-
cesis bone. La edukan semajnfinon en Jyväs-
kylä partoprenis 14 personoj, la someran kurson
20 personoj, la diservon en Vesanto 25 personoj.

La prezidanto Jukka Laaksonen rakontis pri
Universala Kongreso en Montpeliero. La estraro
informiøis, ke Anja Karkiainen ricevis la unuan
premion en branæo “Poezio” en belartaj kon-
kursoj de UEA.

La estraro diskutis pri la revivigo de Nordia
kunlaboro de Esperanto-Asocioj. EAF planas
inviti kunsidon al Helsinki dum printempo. En
Barents-regiono la kunlaboro evoluas bone.

La estraro decidis investi 100 000 markojn al
fiksdata mondepono de UEA, 50 000 mk al ren-
ta fonduso de Leonia kaj 50 000 mk en obliga-
cioj.

La estraro informiøis, ke ELFI ricevis sub-
vencion de Fondumo Esperanto por kostoj de
loøigo de la instruisto dum la Eduka semajnfino.

La estraro diskutis pri la adreso de ttt-paøoj
de la asocio laý letero de Matti Lahtinen. La
estraro akceptis la alternativon registri propran
adreson www.esperanto.fi.

La estraro diskutis pri la multimedia programo
pri Esperanto, kiun Matti Lahtinen pretigis. La
estraro decidis nomumi laborgrupon por plua
evoluigo de multimedia prezento de EAF kaj
Esperanto.

La estraro informiøis, ke laborgrupo de Jor-
ma Ahomäki, Sointu Taranto kaj Harri Melas-
niemi estas tradukinta la artikolon de Claude
Piron, kiu aperis en gazeto Heroldo. La estraro
decidis farigi 100 kopiojn de la artikolo por
informaj celoj.

La estraro diskutis pri la membrovarbado kaj
decidis provi novan subtenan pagokategorion
kaj aranøi membrovarban konkurson.

La estraro decidis proponi al redaktoro de Es-
perantolehti senpagan partoprenon en Aýtunaj
tagoj.

La estraro informiøis, ke aperos informo pri
libroj de EAF en biblioteka gazeto Kirjo n-ro
12 de BTJ-Kirjastopalvelu.

Alvenis la menditaj 1000 ekzempleroj de
globkrajonoj kun adreso de EAF. La estraro
decidis, ke la krajonoj estos venditaj po 6 mk.

La estraro informiøis, ke Aira Kankkunen
venos al Turku pro librofoiro. Þi venos ankaý
por publikigo de sia libro en la finna jam antaý
tio. La estraro informiøis pri la itinero de Ljubo-
mir Trifonæovski. Ankaý Giorgio Silfer vizitos
Finnlandon dum internacia PEN-kunsido ko-
mence de septembro.

La vintraj tagoj okazos 20-21.3.1999 en Tam-
pere. La estraro akceptis jenajn aliøkotizojn: 60
mk øis la fino de januaro, 90 mk øis la fino de
februaro kaj 120 mk poste. Duonon pagos Ste-
leto-anoj kaj FEJO-anoj. Senpage aliøos ekster-
landanoj, unuafojaj partoprenantoj kaj neesper-
antistaj kunuloj.

Estas plano aranøi Aýtunajn Tagojn 1999 en
Iisalmi.

La estraro diskutis pri la partoprenotaj aran-
øoj. Dum la nokto de artoj (27.8.) en Helsinki
okazos kantovespero en la oficejo de EAF. La
estraro diskutis ankaý pri la eblecoj partopreni
la Ago-tagon.

La asocio partoprenos la librofoiron en Tur-
ku kunlabore kun la loka Esperanto-societo. La
estraro diskutis pri la aspekto de la stando.

La estraro diskutis pri la partopreno en la
Tagoj de malnova literaturo en Vammala en
1999. Jussi Jäntti estis komisiita fari planon por
ekspozicio.

La estraro decidis, ke dum Aýtunaj tagoj estas
disdonita enketilo pri la agado de EAF kaj la
aranøo.

La estraro informiøis, ke Anna-Liisa Ali-Si-
mola kompilis liston pri esperantlingvaj diskoj
de YLE.
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EAF donacis sian standardon kun arøenta
þildo al Jukka Laaksonen okaze de lia 50-jariøo.

La estraro informiøis, ke aperis æe UEA
libreto “Terminologia gvidilo” de Heidi Suo-
nuuti. Temas pri traduko de anglalingva origi-
nalo.
La estraro de EAF kunsidis mallonge dum la
Aýtunaj tagoj en Lappeenranta la 6-an de
septembro. La kunsidon partprenis æiuj estr-
aranoj kaj vicestraranoj krom Jussi Jäntti kaj
Kimmo Hakala. La kunsido daýris 40 minutojn.

La estraro informiøis, ke Matkailun edistämis-
keskus ne havas intereson eldoni novan versi-
on de esperantlingva prospekto pri Finnlando.

La estraro informiøis, ke Jukka Laaksonen
verkis novan version de administra konsilaro de
la estraro.

La estraro informiøis, ke en la programo de
librofoiro en Turku estos prelego de Aira Kank-
kunen. La estraro decidis aperigi malgrandan
reklamon pri Esperanto kaj stando de EAF en
la gazeto de librofoiro.

Bussilla esperanton maailmankongressiin
Berliiniin 27.7–9.8.1999

Oletko kiinnostunut? Tutustu alustavaan
matkaohjelmaan ja ota yhteys Seija Kettu-
seen jouluun mennessä. Jos mielenkiintoa
löytyy tarpeeksi teemme ikimuistettavan
matkan!
Matkan hinta (alustava)

4990 mk, jos vähintään 20 osanottajaa.
4490 mk, jos väh. 30 osanottajaa.

Hintaan sisältyy
Tilausbussimatkat suomalaisella bussilla,
ohjelmanmukaiset lauttamatkat, Tukholma–
Turku B4-hytissä, majoittumiset keskitason
hotelleissa 2 hengen huoneissa aamiaisella.
Muuta
Matkalla tarvitaan voimassoleva passi.
Ei Berliinimajoitusta: 1850 mk:n alennus.
Ilmoittautumiset
Alustavat ilmoittautumiset Seija Kettuselle,
puh. (014) 254 609/ iltaisin tai os:lla Keihäs-
miehenkatu 3, 40630 JYVÄSKYLÄ, jou-
luun’98 mennessä.

Alustava ohjelma
Tiistai 27.7 Lähtö bussilla reittiä Jyväsky-

lä, Tampere–Helsinki, laivalla Tallinnaan.
Majoittuminen keskisessä Virossa.

Keskiviikko 28.7 Ajo Latvian kautta Liet-
tuaan, pysähdys Riikassa: Majoittuminen
Kaunasissa Liettuassa.

Torstai 29.7 Ajo Puolaan – pysähdys Bia-
lystokissa. Majoitus Torun tai Varsova.

Perjantai 30.7 Puola – majoittuminen
Poznanissa tai lähellä Saksan rajaa.

Lauantai 31.7 Ajo Berliiniin, jossa majoit-
tuminen keskitason hotellissa.

Sunnuntai – perjantai 1.-6.8 Kongressi.
Lauantai 7.8 Päättäjäisten jälkeen n. 14.00

kotimatkalle Sanitz/Rostock–Trelleborg.
Majoittuminen Etelä-Ruotsissa.

Sunnuntai 8.8 Ajo Ruotsin itärannikkoa –
yölaivalla Tukholmasta Turkuun.

Maanantai 9.8 Tulo turkuun. Tampereen
kautta Jyväskylään.

Matkan vastuullisena järjestäjänä toimii
Matka-Töysä Oy, Keuruu, puh. 014-3364
120.
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Agotago enJyväskylä kaj Turku
Esperantistoj de Jyväskylä agotagis en Radio-
kirppari (Radiobulobazaro) en Foircentro de
Jyväskylä 3.10.98. Kun sukceseto la klubanoj
vendis pulobazarajn varojn kaj distribuis Espe-
ranto-materialon al interesitoj.

Tradicie la esperantistoj de Turku agotagas
en Librofoiro, æijare 16.-18.10. Æifoje ilia stan-
do prezentis hejman salonon de ordinara Espe-
ranto-familio, en kiu oni disdonis informojn al
vizitintoj. E-verkisto Aira Kankkunen el Svedio
estis prezentita en la podio
Esperanto-societo en Turku
Cafetori renkontiøoj
La merkredaj renkontiøoj en kafejo Cafetori
daýriøis bone la tutan someron. Aýtune en mer-
kredoj eblas denove babili inter 17.00 kaj 17.45
kun geamikoj, renkonti gastojn kaj aýdi nova¼-
ojn (kaj klaæojn) pri Esperantujo. Bonvenon!
Jyväskylän Esperantokerho
Keskustelupiiri
8.11. klo 14.00 Aimo Rantanen kertoo Esperan-
tolehden toimittamisesta.
Joulumessut
13.12. klo 11-15  Esperantokerhon osasto Joulu-
messuilla Hipposhallissa.

Keskustelupiiri kokoontuu Sepänkeskuksen
toisen kerroksen huoneessa Happi (Kyllikinkatu
1, Harjun itäpäässä, Keski-Suomen ammatti-
oppilaitosta vastapäätä).

Esperanto-klubode Helsinki
Regulaj renkontiøoj
Æiumarde la oficejo (Siltasaarenkatu 15 C 65,
00530 HELSINKI) estas malfermita je 17-19.

Æiusabate la esperantistoj de nia regiono
kolektiøas tagmeze en la kafejo Iguana, Alek-
santerinkatu 48 (en la dua etaøo de vesta¼-
vendejo Kuusinen).
Klubvesperoj
10.11 Klubvespero en la oficejo je la 18-a horo.
14.-15.11 Dua (daýriga) parto de nia semajnfina
kurso en Stoa, en Orienta Centro. Instruos Riit-
ta Hämäläinen. Lernontoj anoncu sin al la ofice-
jo de Stoa, tel. (09) 310 88570 plej laste du tag-
ojn antaý la komenco de la kurso. La kurspagon
80 mk oni pagu rekte al instruisto.
15.12 Klubvesperoj en la oficejo je la 18-a horo.
Tago de esperanta libro kaj nia Kristnaska fest-
eto.
Esperanto-societoAntaýen
NESTO estas malfermita æiujn lundojn dum la
tuta jaro, je 16-17. Adr. Satakunnankatu 30 C
6, 33210 TAMPERE.

Venu rigardi nian Neston kaj kunportu viajn
geamikojn por konatiøi kun la Internacia Lingvo
Esperanto kaj nia agado. Aý ceter nur babili.
Bonvenon!
Kerhoillat Nestossa maanantaisin 16.55
9.11. Martti Pennanen kertoo Nepalin matkas-
taan.
23.11. Vaalikokous. Valitsemme vuoden 1999
yhdistyksemme toimihenkilöt. Kaikki jäsenet
tervetulleita.
7.12. Zamenhof-ilta ja Pikkujoulu.Geedziøis

La 11-an de septembro 1998 en Espoo ge-
edziøis estraranoj de EAF Tuula Virolainen
kaj Jukka Pietiläinen.

La amo venis neatendite.
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Voittajien oli helppo hymyillä. Kirkkonum-
melainen Aila Havia ja Martti Pennanen
Lahdesta muodostivat Marjolan syyspäivä-
petankkiottelun voittojoukkueen Lahti 2.

Nokto de artoj
en Helsinki 27.8.1998

Jam la duan fojon la oficejo de EAF estis
malfermita dum la tradicia aranøo Nokto de
artoj. De la 18-a øis la 21-a vizitantoj povis
krom aýskulti muzikadon ankaý partopreni
kunkantadon de esperantlingvaj kantoj el
diversaj landoj. Artistoj venis al Helsinki per
aýtomobilo: æefkantisto estis Anja Karkiainen
el Ylöjärvi kaj þin akompanis per akordeono
Lauri Liukkonen el Lempäälä. Dum la vespe-
ro eblecoj partopreni diversajn kulturajn
aranøojn en la æefurbo estis tiel vastaj ke
bedaýrinde nemultis vizitantoj en nia oficejo.
Tamen venis kaj øuis la programon esper-
antistoj el la regiono kaj eæ ekster øi kaj an-
kaý kelkaj neesperantistoj kuraøis enveni kaj
aýskulti. Krom tio multaj preterpasante studis
la reklamon kiun ni gluis sur la fenestro de
la oficejo – tra la malfermita fenestro oni po-
vis ankaý kapti kelkajn ritmojn kaj vortojn.
Sed vere bonan tempon havis tiuj kiuj mem
æeestis, pro tio dankoj al ili kaj specialaj dan-
koj al la artistoj Anja kaj Lauri.

Päivi Saarinen

Petankkiottelun tulokset
Lauantaina 5.9 pelattiin Marjolan syyspäivien
petankkiottelu 2 henkilön joukkuein. Alku-
opettelun jälkeen alkoi esperantisteista pal-
jastua luonnonlahjakkuutta tässä vanhempi-
en ranskalaisherrasmiesten suosimassa
kuulapelissä. Pudotuspelinä toteutettu ottelu-
sarja oli tiivistunnelmainen ja yleisö, jota si-
täkin oli paikalla, sillä kaikki eivät osallistu-
neet peliin, jaksoi seurata pelin kulkua her-
paantumatta loppuun saakka. Petankki sai
niin suosiollisen vastaanoton syyspäivä-

yleisön keskuudessa, että paikalla olleet toi-
voivat tulevissa esperantokokoontumisissa
jatkoa petankin pelaamiselle. Tässä Marjola-
petankin tulokset:
Karsintajoukkueet: Jyväskylä, Espoo, Tam-
pere, Lahti 1.
Semifinaaliottelut: Turku–Ylöjärvi 4-6, Lahti
2.–Lappeenranta 7-0.
Loppuottelu: Ylöjärvi–Lahti 2. 4-6.

Asocioj
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Biblioteko – Novakiroj

Sur sanga tero. Mozaikromano (Daýrigo de la
romano ”Viktimoj”). Kvara eldono. Eldonejo
Fenikso 1991. 249 p.
Tien, Johán Valano. Vieno: IEM, 1997. 139 p.
(romano). Severe deprimita viro revenas
resanigita post malfacile kredebla vojaøo al
stranga ”paralela mondo”, alirebla, laý liaj diroj,
tra preciza loko en alta montaro. La juna psiko-
logino, kiu prizorgas lin, sekvas liajn spurojn
kun la volo certiøi, æu temas pri realo aý fanta-
zia¼o. Þi spertas ion similan. Æu ambaý estis vik-
timoj de halucino? La rakontanto, mem psiko-
terapiisto, sub kies kontrolo la junulino laboras,
jen skeptikas, jen emas kredi. La strebo por trovi
la veron kondukas lin al malkovroj, kiuj þanøos
lian tutan percepton pri la universo... kaj pri si
mem.

Vd. ankaý rezencon de Saliko en Esperanto-
lehti 3/1998.
Viktimoj. Julio Baghy. Romano. Sesa eldono.
Eldonejo Fenikso 1991. 207 p.
Vivi sur barko. Eugène de Zilah (1939), ilus-
tra¼oj de Megumie Komamura. Cannes et Clai-
ran 1994. 235 p. Libro farita de metiista presis-
to. Serio Kargo. Spertoj kaj pensoj de filozofo
forlasinta siajn karieron kaj hejmlandon por
ekvivi sur maro.
Tri noveloj (Pikreøino, Neøblovado, La pafo).
A. S. Puþkin, Leipzig 1923. El la rusa originalo
tradukis D-ro Andreo Fiþer. 67 paøoj. (Noveloj)
La vivo de nia sinjoro Jesuo. Charles Dickens.
London 1934. Ilustrita. 118 paøoj. (Religio)
Per balono al poluso. La polusekspedicio de
Andrée en 1897. Eldonita su la bazo de la nov-
a¼oj de S. A. Andrée, Nils Strindberg kaj Knut
Fænkel. Stockholm 1930. El la sveda tradukis
Stellan Engholm. 410 paøoj. (Historio)

En la oficejo de EAF estas deprunteblaj jenaj
novakiroj:
Klera edzino. Upendronath Gangopaddhae
(1881-1960). El la bengala tradukis Probal
Daþgupto. Pisa: Edistudio, 1995. 182 p. Serio
Oriento-Okcidento n-ro 29. Romano pri la rilato
al edzino pli klera ol li, en Bharato de 20-aj
jaroj.
Kvin virinoj de amaro. Ihara Saikaku, tradukis
Miyamoto Masao. Tokio 1989. 157 p. (noveloj)
El miaj sonoraj soloj. Poemoj 1992-1995. Mi-
guel Fernández (1950). Vieno: IEM, 1996. 100
p. La unua memstara volumo de unu el la plej
grandaj poetoj Esperantaj.
Poemo de Utnoa. Abel Montagut (1953,
kataluna verkisto). Vieno 1993. 225 p. ”...la
unua vere atentinda fantascienca epopeo en la
mondo, kaj unu el tre malmultaj modernaj epo-
peoj. Mi nomis øin unika, kaj tia øi certe estas”
(William Auld).
Rakontoj pri Afanti. Æinaj Popolaj Rakontoj.
Pekino 1982. 71 p.
Rumana antologio. Zagreb 1990. 92 p.
Saøo-sako. Æinaj Popolaj Rakontoj. Pekino
1983. 73 p.
La seræado de la perfekta lingvo en la eýropa
kulturo. Umberto Eco (1932). El la itala trad.
Daniele Mistretta. Pisa: Edistudio, 1996. 317
p. Prezento de la mulspecaj provoj krei, rekrei
aý retrovi lingvon filozofie pli taýgan ol la
”naturaj” lingvoj. Kun tre pozitiva æapitro pri
Esperanto kaj pri la ebloj de internacia help-
lingvo.
Stokita vino. Rakontoj. Poul Thorsen (1915).
Pisa: Edistudio, 1995. 103 p. Kelkpaøaj proza¼oj
inspiritaj de vojaøoj en sepdek-kelkaj landoj.
Premiita de Esperantlingva Verkista Asocio.
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Yhdistystoiminta

Suomen esperantoliiton
jäsenjärjestöt

Lukijakunnan pyynnöstä alamme julkaista täs-
tä lähtien jokaisessa lehdessä tätä osoitteistoa,
jotta esperantoliikkeeseen perehtymätönkin löy-
tää heti lähimmän esperantoryhmän osoitteen.
Muutokset ja lisäykset tähän osoitteistoon voi
lähettää Aimo Rantaselle, PL 2, 40801 Vaaja-
koski, s-posti aorantan@jylk.jyu.fi mieluummin
kirjallisina.
Suomen Esperantoliiton paikallisyhdistykset
toimivat:
w Helsingissä: Helsingin Esperantoseura / Es-

peranto-klubo de Helsinki, Siltasaarenkatu 15
C 65, 00530 Helsinki.

Sähköpostiyhteys: Sakari Kauppinen, <sakari
@skau.pp.fi>.
w Iisalmessa: Iisalmen Esperantoklubi / Espe-

rantoklubo de Iisalmi, (Onni Kauppinen) Uudis-
pihantie 298, 74100 Iisalmi.
w Jyväskylässä: Jyväskylän Esperantokerho/

Esperantoklubo de Jyväskylä, PL 136, 40101
Jyväskylä.

Sähköpostiyhteys: Matti Lahtinen, <matlah@
sci.fi>.
w Lahdessa: Lahden Esperantokerho / Espe-

rantoklubo de Lahti, (Martti Pennanen) Kallio-
maankatu 10, 15150 Lahti.

Sähköpostiyhteys: Martti Pennanen, <fin.lahti
@marttip.pp.fi>.
w Mikkelissä: Mikkelin Esperantokerho / Es-

perantoklubo de Mikkeli, (Elli Husso) Pietarin-
katu 22 B 20, 50100 Mikkeli.
w Oulussa: Oulun Esperantoseura / Espe-

rantosocieto de Oulu, (Allan Mehtonen) Valta-
tie 6-8 B 15, 90500 Oulu.

w Salossa: Salon Esperantokerho / Esperanto-
klubo de Salo (Wallius) Eräpolku 1, 25130
Muurla.
w Tampereella: Tampereen Esperantoseura

Antaýen / Esperantosocieto Antaýen, (Jukka
Laaksonen) Uudenkylänkuja 2 B 11, 33530
Tampere.

Sähköpostiyhteys: Veli Hämäläinen, <veli.
hamalainen@pp.kolumbus.fi>.
w Turussa: Turun Esperanto-yhdistys ry. / Es-

peranto-societo en Turku, (Tiina Oittinen)
Puutarhakatu 26 A 11, 20100 Turku.

Sähköpostiyhteys: Tiina Oittinen, <tiina.oit-
tinen@orion.fi>.
w Lappeenrannassa esperanton harrastajilla

ei ole järjestöä, vaan “esperantoryhmä”, jolle voi
lähettää postia osoitteeseen (Irja Miettinen)
Esperantogrupo de Lappeenranta, Yrjönkatu 6-
8 A 1, 53600 Lappeenranta.
Lisäksi Suomen Esperantoliittoon kuuluu
w Suomen opettajien esperantoliitto, Jykyrin-

tie 3, 69440 Lestijärvi.
Sähköpostiyhteys: Raita Pyhälä, <raita.pyhala

@lestijarvi.fi>, puhelin (06) 8637 351.
w Suomen nuorten Esperantoliitto / Finnlanda

Esperantista Junulara Organizo (FEJO) Siltasaa-
renkatu 15 C 65, 00530 Helsinki.
w Sokeiden esperanto-yhdistys Steleto. Pie-

tarinkatu 10 D27, 00140 Helsinki.
Sähköpostiyhteys: Ritva Sabelli, <Ritva.

Sabelli@sfs.fi>, telefaksi (09) 660 651.
Useiden paikkakuntien puhelinluettelosta haku-
sanan Esperanto kohdalta löytyy paikallisten
harrastajien puhelinnumeroita.
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Pasintsomere

Riæaj traviva¼oj per somera aventuro
La tradicia Somera Studsemajno en Jyväsky-
lä okazis la 29.6-3.7.98 nun jam la 30-an fojon.
En la lastaj tri jaroj la okaza¼o portis la nomon
AVENTURO, kiu epiteto esprimas la multflank-
econ de la programo dum la tagoj. Nia norda
somero estas ja mallonga kaj la æielo ofte kovrita
de nuboj: Dum æi tiu studsemajno la suno plej-
parte regis la veteron.

Kiel oni realigis la aventurojn. Mallonge dirite
ili konsistis el mensaj kaj korpaj ekzercoj. En
la bonordaj studæambroj ni pridiskutis diversajn
temojn: naturtrezoroj en la Esperanto-literaturo,
tradicia popola kuracarto, arkitekturo de Alvar
Aalto, moderna konstruarto, someraj festoj,
þtonoj – trezora¼oj en la grundo.

Por konkretigi la diskutojn ni ekskursis, aven-
turis en la naturo. Ekzemple por la temo pri
naturtrezora¼oj ni kolektis, æiu laý propra þato,
specimenojn kiel þtonoj, floroj, arbfolioj kaj
simile. Mi menciu almenaý unu el la plej inter-
esaj trova¼oj kiu kaýzis profundiøon. Kari (mi
uzas jene la personnomojn) estis trovinta ian
”kukon” verdetan, turnadis kaj flaradis øin unue
mem asertante, ke øi malbonege odoras.

La stranga¼o æirkaýiris de mano al mano kaj
al la nazoj. La fina konkludo difinis øin arbtrun-
ka surkreska¼o, tubera fungo (poliporo). Laý-
sugeste de Seija oni rajtis preni kiel trezora¼on
ekzemple nubon de la æielo! Tiapense promen-
ante mi direktis la okulojn al la supre velantaj
blankaj nuboflokoj. Ne, tian mi ne sukcesas
kapti, do pli facile seræi ion alian sur la grundo.
Apudvoje mi vidis longan vicon da rozarbedoj
(mi supozis ke ili apartenis al la urbo) kaj ek-
sonis en mia kapo la popolkanto ”Unu rozo
kreskadis”.

Mi ne povis eviti la tenton rompi unu el la
rozoj kiel naturtrezoron. Kvankam bela, øi þajnis
sola tro malmulta. Sekve mi seræis por øi aldon-
a¼ojn kaj plukis el la proksima arbareto aliajn

floretojn, krome muskon kaj likenon por suba¼o
al ili. En la studa kunestado la japana kursanino
Nacuko min helpis prezenti mian ”ikebana¼on”.

Unu el la multaj studotemoj estis tradiciaj
kuracmetodoj sub la devizo sana menso en sana
korpo. Seija surtabligis du objektojn de la tradi-
cia kuracado: kupoj korna kaj vitra. Kupado
estas praktikata en Japanio, kiel rakontis nia ins-
truisto Joel Brozovsky vivanta en Japanio.

Ni finnaj kursanoj nature prezentis la saýnon
kaj la malnovan, originalan fuman tipon kaj la
modernan. Sperton pri la fuma kaj senfuma
saýnoj ni havis en la vespera kunestado en Ki-
viniemi æe la lago Tuomiojärvi. Al la ekster-
landaj saýnumantoj estis ceremonie transdonita
saýno-diplomoj.

En la Internacia vespero niaj instruistoj pre-
zentis siajn landojn per diapozitivoj. Interesaj
vida¼oj. Márta Kovács el Budapeþto per siaj
bildoj konigis al ni strangajn grotojn kaj tunelojn
sub la urbo. Joel siavice konigis al ni sian labor-
ejon kaj la religion OOMOTO en Kameoka.

Pri Alvar Aalto kaj liaj krea¼oj ni ricevis
konojn kaj impresojn ekskursante en Säynätsalo,
kie staras unu el liaj multnombraj konstrua¼oj,
la Komunuma Domo. Øi apartenas al lia periodo
de ruøaj brikoj el 1950-aj jaroj. En Säynätsalo
ni praktikis marþadon sur naturpadoj kaj rokoj.
Sur la supro de alta rokego ni admiris la æarman
mez-finnlandan lagopejzaøon.

En aparta vespero de la kursanoj muzikan
kontribuon plenumis Jorma per ludado de
trumpeto kaj bekfluto. Siajn poemtradukojn
prezentis Anja kaj Odd. Vortajn ludojn aranøis
Joel kaj Nora. En la ludo de Nora oni devis
elekti el kelkaj alternativoj sian plej þatatan kiel
ekzemple sezonon. Fine oni komparis la respon-
dojn kaj þatantoj de samaj aferoj ricevis libro-
premion.

La Aventuro konsistis el tiom da okaza¼oj ke
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pri æio ne eblas rakonti en mallonga raporto.
Partoprenis 23 ”aventuruloj” el 6 landoj. Pro la
aranøado de la studsemajnoj respondecis en la
daýro de tridek jaroj la E-klubo de Jyväskylä.
Æe la pinto øiaj persistaj aktivulinoj Seija Ket-
tunen kaj Terttu Tyynelä meritas grandan

dankon de ni kiuj þatas partopreni la Semajnojn
en Jyväskylä. En siaj finaj vortoj Terttu tamen
rimarkigis, ke ”ne sufiæas aktivi, aktivi, eæ vivi
necesas!” Jes vere, æu ne?

Allan Mehtonen

Muut lehdet

Gazetaro

Lappeenrannan syyspäivien järjestäjät olivat
todella hyvin hoitaneet tapahtumasta tiedot-
tamisen. Lehtijuttuja oli Etelä-Saimaassa ja
paikallislehti Lappeenrantalaisessa. Sähköi-
sen median puolella Radio Nova haastatteli
syyspäivien järjestelystä päävastuun kanta-
neita Irja Miettistä ja Jorma Toropaista.
Kiitokset syyspäivien järjestäjille aktiivisuu-
desta tiedotuksen suhteen. Tapahtuma sai
näin runsaasti palstatilaa, esperanto ja espe-
rantoliike esiteltiin monipuolisesti ja asiavir-
heittä, mikä kertoo haastateltujen valmistau-
tuneen perusteellisesti haastattelutilanteisiin.
Lappeenrantalaisessa oli 6.9 Jorma Toropai-
sen haastattelu ”Esperanton harrastajat eivät
törmää kielimuureihin”. Kokosivu oli varat-
tu esperantolle, alaosassa oli esperantotietou-
den lyhyt oppimäärä ”Yli sata vuotta espe-
rantoa”. Jorma Toropainen kertoi esperanton
tuottamasta hyödystä seuraavasti: ”No on sii-
tä hyötyä matkailussa”. Hänen esperantohar-
rastuksensa on kestänyt 30 vuotta. Esperan-
ton avulla Jorma on matkustanut lähes kai-
kissa Euroopan maissa, käynyt Pekingin
maailmankongressissa ja viimeisin matka
suuntautui Australiaan. Tästä matkasta hän
kertoi seuraavasti: ”Australiassa kävin oike-
astaan sukulaisvierailulla, mutta sikäläiset es-
perantistit olivat järjestäneet tuloni kunniak-

si pikkujoulutapahtuman Brisbanessa. Sääli,
että koneeni oli myöhässä enkä ehtinyt tilai-
suuteen.” Esperantisteja on Jorma Toropai-
sen mukaan Lappeenrannassa parikymmen-
tä ja heillä on epävirallinen kerho, joka ko-
koontuu joka toinen maanantai. Syksyksi on
kaavailtu ainakin esperanto-tiedotustilaisuu-
den järjestämistä Työväenopistolla. Samalla
kartoitetaan halukkuutta esperantokurssin
järjestämiseen.

Etelä-Saimaan toimittaja Tiina Räikkönen
vieraili lauantaina 5.9. syyspäivilla. Sunnun-
taina hänen asiapitoinen juttunsa ”Maailman
helpoin kieli yhdistää käyttäjänsä yli kan-
sallisuusrajojen” esitteli seikkaperäisesti
Marjolaan kokoontunutta esperantistijouk-
koa, esperanton historiaa, ystävyysuhteita
joita tällä kielellä saa aikaan, matkailua vuo-
sikirjan ja Pasporta servon avulla, esperan-
ton läpinäkyvyyttä eli sitä, että kouluenglan-
nin ja -saksan pohjalta voi ymmärtää puolet
esperantosanoista, maailmankongresseja, es-
perantoliikkeen leviämistä Aasiaan ja Afrik-
kaan, uutta suomalaista sanakirjahanketta,
esperantoakatemiaa ja esperanton käyttöä In-
ternetissä. Irja Miettinen kertoi haastatteli-
jalle: ”Esperanton helppous viehättää, tämän
yksinkertaisempaa kielioppia ei ole.
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Seuraava numero w Venonta Numero
Seuraava numero ilmestyy joulukuun alussa. Tekstit 15.11. mennessä Aimo Rantaselle, PL 2, 40801
Vaajakoski, puh. (014) 261 438. Venonta numero aperos en la komenco de decembro, artikoloj øis
15.11. al Aimo Rantanen, PL 2, FIN-40801 Vaajakoski, tel. (014) 261 438.

Palautusosoite: Esperantoliitto
Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki

Se vi instruas Esperanton...
Se vi lernas Esperanton...
Se vi volas fortigi øin...
abonu al Juna amiko!
Redakcio el 15 landoj de la kvin kontinentoj kaj legantoj en 80 landoj zorgas, ke la revuo
estu internacia ne nur laý fanfarono, sed en realo. La delonga bunta enhavo ricevos pli buntan
kaj indan veston. Øi prezentas edukadon al interkulturo en senriproæa Esperanto, kune kun
kontaktoj por tradicia aý retpoþta korespondado kaj lega¼oj allogas por pluraj aøgrupoj.
« Ekde 1999 øiaj kovriloj estos plenkoloraj, buntaj kiel æielarko!
« Paøojn ni aldonos por novaj rubrikoj.
« Komence de la jaro 1999 ni regalos vin per duoble dika antologia numero kun elstaraj
eroj el la 25-jara historio de la revuo.
Pro la supraj bonegaj kaýzoj kaj krome pro multe altigitaj afrankoj en Hungario la prezoj
por la jaro 1999 (4 numeroj)
por unu abono 70 mk
2-4 abonoj 45 mk
ekde 5 35 mk
Sendu vian abonon al Sylvia Hämäläinen Teivaalantie 85, 33400 TAMPERE. Pagu al la
konto 800028-10300680 aý alimaniere øis la fino de januaro 1999.


