
 estas æ ium onata  gazeteto  por Esperantisto j en Ha lifax-Dartm outh ,
Upper Rawdon ka j aliloke en  Nov-Skotio  (ka j ankaý la  m ondo).

Num ero 175 Novem bro 2000

Laboranto j:
Bob  W illiam son  —   Redaktoro,  preskontro listo
Stevens N orvell  —   kom postisto
Geoffrey Greatrex — preskontro listo
Ren i Porter  — Pres isto , enpoþt ig isto , kont isto
Sendu letero jn  kaj art iko lo jn  a l:
      Bob W illiam son       Sendu abon-m onon al:
      329  Pop lar Dr ive Ren i Porter
      Dartm outh, Nova Scot ia 71 RidgeValley  Road
      KAN ADO         B2W  4K8 H alifax, N ova Scotia
      bob .w illiam son@ns.sym patico .ca KAN ADO        B3P  2E5

Abono por Kanado aý  Usono estas $8 (kanadaj)  ka j por a lia j landoj estas $13

 q    q    q    q    q    q    q    q    q    q    q    q    q    q    q    q    q    q    q    q    q    q    q    q

AMIKINOJ EL JAPANIO

E
kde 198l, N ISHI Chizuko (Æizuko) kaj mi estas plumamikinoj.  Kiel kutime

dum la unua interkonatiøa periodo, ni interþanøis fotojn, informon pri

familianoj, vivstiloj, laboroj, domoj, landoj, kutimoj, ktp.  Baldaý ni sentis

nin kiel veraj fratinoj.  Dum 1995, Chizuko kaj þia filino, Yoko, gastis kun Connie

(Kani) kaj mi por la unua fojo. Estis øojega afero por ni finfine renkonti ilin.

Æi-jare dum oktobro, Chizuko kaj Yoko denove vizitis nin.  Unue, ili flugis

rekte el Japanio al Charlottetown, la  æefurbo de la Insulo de Princ-Eduardo.

Ili restis tie dum du tagoj kaj poste flugis al Halifakso, kie Connie kaj mi

renkontis ilin æe la flughaveno. Kompreneble, tie okazis øoja renkontiøo de

malnovaj amikoj.  Poste ni aýtomobile vojaøis laý la  þoseo al nia dometo en

kampara regiono de Nova Skotio.  Ili deziris vivi kiel kamparaj loøantoj en nia

provinco æar, pasintfoje kiam ili restis æe ni, ni veturigis ilin al la vizitindaj lokoj

de Nova Skotio kaj ne multe restis en la domo.

Do, æi-foje plejparte ni restis hejme.  Ni vagadis tra la kampoj kaj vojetoj kiuj

æirkaýas nian hejmon kaj rigardis la buntajn  foliojn en la arbaroj.  Ili rajdis

æevalon, helpis nin rikolti la cepojn kaj karotojn kiuj restis en la øardeno kaj

preparis ilin  por la vintra  prezervado  en nia legomkelo.   Chizuko eæ  tondis
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parton de la gazono per benzina gazontondilo.  Nia Halifaksa-Dartmouth

Esperanto- Grupo kunvenis  æe ni por denove renkonti niajn amikinojn kaj

babili pri diversaj aferoj.  Chizuko portis japanajn dolæaåojn por manøi dum

la kunveno kaj æiuj øuis la bongustajn fremdajn manøaåojn.  Ili deziris viziti

niajn antaýajn najbarojn (kiujn ili renkontis dum la pasinta vizito) kaj miajn

fraton kaj bofratinon æe Musquodoboit Harbour sur la marbordo, do ni vizitis ilin.

Chizuko donis al æiuj donacetojn kiujn þi kaj Yoko kunportis de Japanio.  Æe la

farmbieno de mia frato, Chizuko kolektis ovojn el la kokin-nesto j.   La venontan

tagon, ni manøis tiujn freþajn ovojn dum la matenmanøo.  Iun vesperon, ni ludis

„Bingo-n”, ludo kiun Chizuko multe øuis.  Dimanæe ni vizitis la

preøejon, kie Chizuko donis al la pastro pli ol 60 falditajn paperajn

gruojn kiujn þi hejme faris por disdoni al la kongregacio kiel simbolojn

de amikeco kaj paco inter niaj landoj.  La pastro estis kortuþita per tia

donaco kaj dum la meso li petis ke Chizuko kaj Yoko ekstaru por ke

æiuj povu danki ilin.

Lastan viziton, ni havis pomerihundeton, kiu nomiøis „Tiny” sed bedaýrinde,

intertempe li mortis.  Nun ni havas alian pomerihundeton, kiu nomiøas „Loki”.

Niaj vizitantoj ankoraý memoris la hundeton Tiny kaj deziris viziti lian tombon

en la kampo malantaý nia domo.  Estas tomboþtono tie kun la vortoj "Tiny 1998"

gravuritaj sur øi.  Antaý la fino de la vizito, niaj japanaj vizitantoj piediris dum

sufiæe longa tempo en la æirkaýaåo - ili tre øuis la  brueton de la naturo en nia

regiono kontraste kun la bruego de la grandaj urboj en Kanado kaj Japanio.

Chizuko diris ke æi tie la oreloj øuas la silenton.  Dum tiu lasta piediro, ili denove

vizitis la tombon de Tiny kaj ornamis øin per sovaøaj floroj.

Kiam ni alvenis æe la flughaveno por la hejmreveno de niaj gastoj, staris

tie kvar malgajaj virinoj kaj unu malgaja hundeto.  Ni æiuj ploretis dum

la adiaýoj sed mi esperas ke ni denove vidos Chizukon kaj Yokon post

nelonge.  Poste, kompatinda Loki seræis por ili tra la domo dum kelkaj

tagoj æar li ne povis kompreni ke ili forlasis lin kaj revenis hejmen.

—    Kim Keeble

Redaktora rimarko: Chizuko tre afable korespondis post sia reveno hejmen: „Mi kaj Yoko
multe øuis nian vojaøon en Kanado.  Ni povis sperti interesajn kaj øojajn renkontiøojn kun
esperantistoj kaj nekonataj, bonkoraj kanadanoj tie aý tie.  Nun Kanado fariøas la dua
hejmlando nia.”  Kiam mi mem adiaýis ilin antaý kvin jaroj, mi ne vere kredis ke mi povos
revidi ilin.  Æi-foje mi estis pli kontenta diri „Øis la revido.”
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La Redaktoro Pardonpetas – Denove:

Vi ricevas æi tiun numeron de INTER NI tre malfrue, kaj la decembra ankaý alvenos
malfrue.  Pro tio kulpas nur mi, la redaktoro.  Jam la duan fojon lastatempe mi devas
pardonpeti pro simila malfrueco mia, kaj tio ne estas la sola ekzemplo de hontinda
malfrueco mia.  Mi multe bedaýras la maltrankviliøon de miaj kunlaborantoj kaj la
neceson de niaj legantoj atendadi.  Pro tio mi pardonpetas.

—  Bob Williamson

Esperanto æe Libro-Foiro

Dum la pasintaj kelkaj jaroj,  diversaj

urboj en Kanado festas æiujarajn

libro-foirojn sub la nomo "Vorto sur la

Strato"  („W ord on the Street”,

anglalingva esprimo por "onidiro" kaj

eble ankaý "lego æe la strato").  La

foiro en Halifakso kutime estas

muntata ja sur æefa strato, barilata

kontraý trafiko, en aro da tendegoj

kaj kutime okazas  æu suno, æu pluvo

... Plu pri tio sube.

Multaj miloj da homoj de æiu aøo

travagas tien dum tuta dimanæo en

malfrua septembro.  Multaj grupoj kaj

librovendistoj partoprenas.  Famaj kaj

nefamaj verkistoj laýtlegas s iajn

novajn librojn, ktp.

Antaý jaro kiam mi vizitis la foiron, mi

multe bedaýris la fakton ke nia loka

E-rondo ne pripensis akiri budon.  Do,

æi-jare mi menciis tian eblon, kaj la

grupanoj pretis dum multaj semajnoj

por havi tablon en unu el tiaj tendegoj

(pro kosto de $170).

A ld o n e ,  l a  t a g åu rn a lo  e ld o n u s

suplementon kun la foiro-tagordo kaj

rilataj reklamoj.  Ni aæetis spacon por

mez-eta reklamo, „Vizitu nian tablon”,

belaspekte presita en la angla kaj

esperanta apud verda stelo (pro $115.)

Ni ankaý aranøis por havi vicon æe

laýtlega mikrofono, por montri (t.e.

laýtlegi) erojn el La Sankta Biblio ,

Winnie-la-Pu , ktp.

Dume ni petis kaj ricevis  100

ekzemplerojn de la iom  malnova

inform-libro Esperanto en la moderna

mondo , k iujn ni volis vendi por

rabatprezo de $5.  A ldone al tiuj

libroj, Steæjo kunportis ekzemplerojn

de libroj kaj gazetoj e l la Libraro

Ludovika.  Kim kunportis Esperanto-

standardon, poþtkartojn el la tuta

m o n d o ,  k a j  a l b u m o j n  d e

korespondaåoj kaj aliaj aferoj de siaj

junaj instruatoj.

Ankaý, mi longe volis fari novan

eldonon de la Unua Libro  de Esperanto

(ties Angla versio), kiu estis nehavebla

dum multaj jardekoj. La foiro donus al

mi limdaton por finfine celi la

projekton.  Post du monatoj da

klopodo, mi komputile represis la

broþuron, Dr. Esperanto's International

Language (La Internacia Lingvo de D-ro

Esperanto) de 1887, øustatempe por la

foiro.

Do, post æiom da tia pretigado, la tago

de Vorto sur la Strato alvenis. Kaj

ankaý alvenis pluvego sur la strato.

Ne nur pluvo, sed preskaý tut-taga

pluvego.
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Nia tablo ja  ricevis sufiæe da preter-

pasantoj por indiki nian æeeston, sed

la vetero tre malmultigis la nombrojn.

Ni nur vendis tre malmultajn el la

libroj kaj broþuroj.

P r e s k a ý  n e n i u  a ý s k u l t i s  n i a n

15-minutan laýtlegadon; mankis eæ

mikrofono, kaj la bruo de la pluvego

preskaý superis la voæojn de Bob kaj

mi.

La  tendego i o m  þ i r m i s

n i n  d e  l a pluvego, sed

ne tute.  Eæ s e  l a  t e n d a

i n t e r n o  e s t u s

( n u r  i o m )

seka, æiu kiu envenis gutis akverojn

sur la montraåojn.  Mi konkludis ke

akvo kaj papero ne bone kuniøas. Mi

forte esperas ke la venonta foiro estos

en tute kovrita stadiono aý halego.

Bona klopodo; bona semado; mal-

bonþanca forpluvado.  Ni penu refoje.

—  Gene Keyes

Deprimiga penso: sepono de via restanta vivo okazos dum lundoj.

Bona konscienco povas esti pruvo de malbona memoro.

Mi havas fotil-similan memoron; tamen al mi mankas filmo.

Diligenteco rekompencas sin en la estonto.  Tamen, pigremo rekompencas sin

nun.

(    (    (    (    (    (    (


