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Kara prof. Norvell ,

M i plezure konfirmas, ke hodiaý a lvenis la du volumoj de Inter N i ,  k iujn v i

donacis a l la  Bib lioteko Hodler.  M i kore dankas pro tiu grandanima donaco,

kiu nun pliriæ igas nian bibliotekon!  Kun granda „apetito” mi tuj trafoliumis

ambaý volumojn admirante i lian varian kaj tre interesan enhavon kaj ne laste

ankaý la bele prizorgitan aspekton.  M i konkludas, ke kiel kompostisto vi æefe

respondecas pri la aspekto kaj meritas gratulojn ankaý pro tio , por ne paroli

pri v iaj multaj propraj kontribuaåoj a l la enhavo.  M iajn elkorajn gratulojn kaj

sinceran dankon mi petas transdoni a l æ iu j anoj de via rondo. 

Certe oni devos iom atendi, ø is povos aperi nova simile dika volumo. 

Intertempe mi estos danka, se via rondo povos sendadi la aperontajn

numerojn unuope at B iblioteko Hector Hodler.  Koran antaýdankon!

Kun samideanaj salutoj ,

Osmo Buller

øenerala direktoro de UEA

Mi multe pardonpetas pro la terura malfrueco de æi tiu numero de Inter Ni.  Nur mi

mem kulpas pri tio. —  Via redaktoro, Bob Williamson
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KOMENTARIOJ PRI FRANCOJ KAJ ANGLOJ EN KANADO

En la julia numero de Inter Ni mia amiko kaj samlandano, Francisko Lorrain,

aperigis pensigan artikolon, „Francoj kaj Angloj en Kanado”.  Pri multo en la

artikolo mi tute konsentas.  Tamen, mi ial sentas bezonon almenaý mallonge

respondi, ne por kontraýi, sed por prezenti iom alian perspektivon.

Mi estas Kanadano, sed mi estas nek franco nek anglo.  Mi naskiøis en Usono, kaj

mia gepatra lingvo estas la angla.  Mi elektis fariøi kanadano, kaj Kanado akceptis

min, fakte bonvenigis min, kaj pri tio mi poræiame estos dankoplena.

Mi ne estas anglo pro tio, ke miaj praavoj venis al Nord-Ameriko el Skotlando,

Anglio, Francio, Nederlando, Germanio kaj Svislando.  Mi supozas, ke mi estas

Nord-Amerikano, eble nur miksrasulo.  La unua Norvell  alvenis en la kolonio
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Virginia en la jaro 1618, kaj la plej lastatempaj enmigrintoj en mia familio estis la

gepatroj de mia avino, kiuj venis el Germanio kaj setlis en Ontario.

Mi imagas, ke multaj kanadanoj, æu francparolantaj, æu anglaparolantaj, similaj al

mi, estas nek francoj nek angloj.

Mia filo parolas la francan nur malforte.  Sed mia eta nepino en NovLando nun

komencas la edukadon tute en la franca.  Mia filo kaj bofilino kaj mi konsentas, ke

æiu klera kanadano devus paroli kaj la francan kaj la anglan.  Tio estas nia vizio de

Kanado, kaj ni øojas, ke ni havas la oportunon loøi en dulingva lando.

Jes ja, francoj estis la unuaj eýropanoj kiuj esploris vastan parton de Nord-Ameriko

kiu poste fariøis Usono kaj Kanado.  Mi øojas esti samlandano kun la nuntempaj

posteuloj de la esploristoj kaj siaj parencoj.  Mi tre miras kaj maløojas, ke multaj el

tiuj posteuloj nun deziras cedi æion kaj retiri en nur unu provincon.  Kaj mi hontas,

ke ili sentas tiom nebonvenaj en la tuta lando.  La tuta Kanado devas aparteni al

æiuj kanadanoj!

Se Kebekio forlasus Kanadon, kio okazos al la francparolantoj en Alberto, Ontario

kaj Manitobo, kaj al niaj akadianoj en Nov-Brunsviko kaj Nov-Skotio?  La influo

de Kebekio estas nun pli vasta en la tuta Kanado ol eble oni imagas.

Por multaj diversaj kialoj ni bezonas la kebekianojn resti en Kanado, kaj mi ne æi

tie klopodos listigi æiujn.  Kiel pacifisto mi estas dankoplena, ke en Kebekio multaj

homoj emas al kontraýmilitista sinteno.   Kiel socioprogresulo, mi estas danko-

plena, ke la registaro de Kebekio ofte antaýeniras tiujn de la aliaj provincoj en

socia kaj ekonomia organizado. 
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Mi konsentas kun Francisko Lorrain, ke se Kebekio sendependiøus, multaj aferoj

restus samaj.  Kebekianoj estos daýre liberaj vojaøi en nekebekia Kanado kaj

nekebekiaj kanadanoj daýre vizitos Kebekion por sperti la alian kulturon.  Nov-

Skotio ne abrupte fariøos pli proksima al Toronto.  Malgraý tio, estus profunda

bedaýro en mia koro.

Dum multaj jaroj mi estis la redaktoro  de ekzameno per kiu ekzameniøis junaj 2

ðirurgoj („en trejnado”) en æiuj 16 medicinaj fakultatoj en Kanado; tiuj inkludis la

tri francparolantajn universitatojn en Kebekio.  La aýspicianta organizaåo, la

Kanada Asocio de Øeneralaj Ðirurgoj, rezolute deziras inkludi æiujn.  Angla-

parolantoj bezonas la francparolantojn kaj reciproke.  Kaj simile, la Reøa Kolegio

de Kuracistoj kaj Ðirurgoj de Kanado estas dulingva organizaåo por la tuta lando. 

Pri tiuj organizaåoj absolute nenio þanøiøus, se Kebekio sendependiøus.

Sed estus profunda bedaýro en mia koro kaj en tiuj de multaj kanadanoj.  Mi

pardonpetas, ke mi devis prezenti argumentojn el tre persona perspektivo.

—    S teæ jo

___________________

La nomo trov iø is  en Skotlando en la  12a jarcento, ka j þanøiø is  de „de Norm anville ” ø is  „Norv ille ”
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en nur cent ja ro j.  Oni supozas, ke la  unua „de Norm anville ” a lven is  kun W illiam  la  Venk in to ; se

tio  veras, li paro lis  la  arka ikan francan lingvon sed estis  fak te  skandinavo.

M i fie ras, ke m i pov is  kontr ibu i per kreado de granda du lingva demandobanko por tiu  ekzam eno
2 

m algraý m ia manko de lingvokapablo  en la  franca.

LA UNUA LIBRO EN DUA JARMILO

Antaý kelkaj jaroj mi rimarkis perplekse, ke la Unua Libro  de Zamenhof estis

delonge elæerpita, eæ en Esperantujo.  La Unua Libro  ne estis libro, sed 40-paøa

broþuro en unu el kvin lingvoj – la rusa, pola, franca, germana (æiuj eldonitaj en

1887) kaj, poste, la angla (1889).  Tiel debutis la Internacia Lingvo de D-ro

Esperanto .

Bonþance en 1993 mi povis legi fotokopion de øi en la Libraro Ludovika de Steæjo

Norvell, kaj poste en dika volumo de la ludovikologia dokumentaro.  Sed la verko

mem restis ankoraý neaæetebla.  Tial mi decidis re-eldoni la anglan version.

Je 2000 mi aperigis la novan eldonon, per nur cent ekzempleroj.  Precipe vendita

de la Esperanta Ligo por Norda Ameriko (ELNA) – nun konata kiel Esperanto-USA

(E-USA) – ili elæerpis je 2006.  Mia amikino Mariåo instigis min por aperigi øin
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ankaý en la interreto.  Kun þia helpo pri la HTML-kodigado, mi aperigis la libreton

Dr. Esperanto's International Language  en mia retloko je decembro de 2006 por

„Ago Tago”.  Þi ankaý instigis kaj helpis min fari represon de la papera versio. 

Tiuj 100 øisdatigitaj ekzempleroj aperis en februaro 2007.

Ho, Doktoro, jen la Dua Jarmilo.  Via papera broþuro ja vendiøas, grade kaj

malmulte.  Semante senplende.  Sed rigardu la etendiøon de la Reto.  Tie, la Unua

Libro  atingis post ok monatoj legantaron da pli ol mil, dekope mia unua represo.

Kiel mi scias?  Posedanto de retloko povas uzi senpagan servon (ekz.,

StatCounter.com) por nombri la vizitantojn al sia(j) paøo(j).  Kaj ne nur nombri,

sed ankaý montri ties deven-landojn, kaj daýron de vizito(j), kaj eæ mondomapon

kun pingloj, kaj tiel plu.  Kompreneble, iom aý multaj da vizitantoj nur ekrigardas,

ne tralegas.  Sed kia diversa devenantaro.  La nuna listo æe „StatCounter” havas 26

landojn, kaj tiuj estas nur la lastaj cent.

Tio ne estas æio.  David Simpson ret-eldonis la Dua-n Libro-n de Zamenhof,

uzante la saman formaton kiel la mia.  Lastatempe, Nicholas Bridgewater kontaktis

mi el Britujo, petante ke li faru laýtlegatan version de la Unua Libro  por senpaga

MP3-a aýskultado (Librivox.org).  Kial ne?  Li tuj faris tion.  Dr. Esperanto's

International Language  nun aýdeblas æe LibriVox.

La komputila nombrilo ankaý montras la ligilojn per kiuj la vizitantoj alvenas.  Æar

mi metis kelkajn ligilojn en Wikipedia kaj Vikipedio, multaj alvenas el tie.  Multaj

alvenas el LibriVox.  Multaj el E-USA.  Multaj el la „librejo” de David Simpson

(esperanto.davidgsimpson.com).  Kaj aliaj.

Do, mi fiere starigas kaj daýrigas la Unua-n Libro-n en la dua jarmilo.  Jes, la

kvanto restas mikroskopa, sed la rezultoj restas plenesperaj.  Ni semu kaj semu.

—  Gene Keyes

„Oni diras, ke geedziøoj estas faritaj en æielo.  Sed ankaý estas fulmo kaj tondro.”  —   Clint

Eastwood, laý Reader’s Digest.

„Estas kiel magio!  Kiam oni loøas sole, æiuj el la malbonaj kutimoj malaperas.”  —  Merrill

Markoe, laý Reader’s Digest.
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