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100 jaroj da organizíta 
E-movado en Hispanio 

1903-2003 
La lan de februaro 1903 naskigis en 

Murcio la Hispana Societo por Propa
gando de Esperanto. La hispanaj espe-
rantistoj sekvis la ekzemplon de la fran-
caj samideanoj, kiuj starigis similan aso-
cion kvin jarojn antaüe. Tiam, en Hispa
nio la esperantistaro kreis lokajn aso-
ciojn kaj samtempe oni fondis tutnacian 
E-organizon. Ricardo Codorníu estis la 
unua prezidanto, oni elektis lin car l i estis 
unu el la plej altavaloraj kaj idealismaj 
hispanaj esperantistoj, kaj ankaü car l i 
estis unu el tiuj tri personoj kiuj ricevis 
en Hispanio la unuan brosuron eldonitan 
de L. Zamenhof mem. Tiu unua societo 
eldonis kiel oficialan gazeton "La Suno 
Hispana"-n. La HSPPE aprobis en siaj 
statutoj kuriozan artikolon, laú gi la 
Estraro kaj la sidejo devus esti en la urbo 
kie pli granda nombro da samideanaro 
ekzistus. Tiel, la Societo estis vojagema, 
car gi sidejis en Murcio, Valencio, Bur
gos, Madrido, Sevilo... En la jaro 1916 
la Societo travivis gravan krizon. Ekste-
re, la unua mondmilito silentigis la inter-
nacian lingvon kaj la E-movado en la 
neütralaj statoj, Hispanio inter i l i , vivis 
izolite. Interne, la naskigo aü la projektoj 
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de kreado de regionaj asocioj kaüzis, ke 
la strukturo de la nacia asocio estu re-
konsiderata. Tial, en la jaro 1916, mal-
fondigis en Sevilo la Hispana Societo 
por Propagando de Esperanto. 

Unu jaron antaüe, en 1915, la Baska 
Esperanto-Federado jam proponis la 
fondigon de Hispana Esperantista ¡Con
federado. En ci tiuj jaroj jam ekzistis 
asocioj en Katalunio, Baskio, Andalu-
zio, Kanario, Valencio, Aragono kaj 
Murcio. Iom post iom la ideo de hispana, 
aü ec iberia, konfederacio de E-asocio 
fortigis. Okazis en tiuj jaroj diversaj ren-
kontigoj por difini la strukturon de tiu 
konfederacio, kaj la integrigon de la lan-
daj asocioj ekzistantaj en Hispanio en 
tiun tutnacian konfederacion. Sed en la 
jaro 1924 la Kataluna Esperanto Federa
d o rifuzis defínitive la ideon aparteni al 
tiu kreota Hispana Esperantista Konfe
deracio, kaj sen la aligo de la plej grava 
E-asocio ekzistanta en Hispanio la fon-
digo de Konfederacio estus senutila. 

En la jaro 1925, okaze de la Hispana 
Kongreso de Esperanto en Kordovo, la 
ceestantoj aprobis la proponon fondi la 
Hispanan Esperantistan Asocion. Oni 
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komisiis al kordova arkitekto Francisco 
Azorín la redaktadon de la statutoj de la 
nova asocio. L i prezentis sian laboron en 
la Hispana Kongreso en Madrido, unu 
jaron poste, en 1926. HEA plenumis 
siajn agadojn sukcese, la nova asocio re-
prezentis la hispanan esperantistaron ce 
la internada E-movado, kaj la internaci-
lingva movado antaü la hispanaj aütori-
tatuloj, kvankam ci tio dum la diktaduro 
de Primo de Rivera ne estis facila afero, 
kaj kelkfoje estigis akraj diferencoj inter 
E-movado kaj la aütoritatoj. 

En la jaro 1929, dum la Hispana Kon
greso en Oviedo, oni pridiskutis denove 
la rolon kiu devis ludi la landaj asocioj 
ene de la tutnacia asocio. Tiel, oni rajti-
gis al la Zaragoza societo "Frateco" pris-
tudi la aferon kaj, se necese, redakti no-
vajn statutojn por HEA. Malgraü tiu de
cido de la Hispana Kongreso, la Estraro 
de HEA cenzuris kiun ajn laboron plenu-
mitan tiusence de la Zaragoza societo, 
car neniu sango devus okazi en la stmk-
turo de la hispana asocio kiu povus geni 
la gustan íunkciadon de HEA. Tamen, 
malgraü tiu cenzuro, "Frateco" prezentis 
la statutojn de la nova Hispana Esperan
tista Konfederacio kun la apogo de la 
asocioj de Aragono, Asturio kaj Valen
cio. 

Dum la jaroj de la dua Hispana Res-
publiko kunvivis, ofte ne-paceme, am-
baü asocioj, la Hispana Esperantista 
Asocio kaj la Hispana Esperantista Kon
federacio. En la jaro 1934 oni proponis 
solvon, laü gi oni nomumus kvinmem-
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kaj HEF ade modernigas 

bran komitaton, du membroj el HEA, du 
el HEK kaj la cetera el la Hispana Fervo-
jista Asocio, kiu kunordigus la laborojn 
de ambaü asocioj kaj, eventuale, facili-
gus la ontan integrigon de ambaü aso
cioj. Tamen la hispana intercivitana mi
lito fínigis la vivon de ambaü asocioj kaj 
de preskaü d u agado favore al la interna
da lingvo en Hispanio. 

En la jaro 1947, la hispanaj aütoritatoj 
de la nova frankisma regimo aprobas la 
fondigon de nova tutnacia E-asocio, te
mas pri la Hispana Esperanto-Federado. 
Malgraü tiu nomo, al la Federacio apar-
tenis cefe individuaj personoj. Dum la 
diktaduro de Franko, HEF kaj sia oficia
la órgano "Boletín" estas kurioza kazo 
en la hispanaj asocioj. Kompreneble, oni 
ne kritikis la politikan regimon, tamen 
estas tute certe, ke en la Estraroj de HEF, 
kaj en la pagoj de Boletín kunlaboris per
sonoj punitaj de la politika regimo, kaj ec 
kunlaborintoj kun la Popóla Fronto dum 
la intercivitana milito. Tiel en Boletín 
aperis ofte informoj pri E-agadoj oka-
zintaj en landoj de la soveta landaro, kaj 
estis tre normalaj la korespond-petoj de 
geesperantistoj de Sovetunio, Pollando 
aü Orienta Germanio. Ankaü oni rezen-
cis en Boletín (kaj ec la propra HEF dis-
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La pedalaüto 
La filmo "El coche de pedales" 

(La pedalaüto) oni projekcios pre-
miere la 9an de novembro en la kine-
jo "Gran Teatro" kadre de la Fi l -
mo-Festivalo de Huelva. 

Kiel v i jam povis legi en Boletín 
kaj en niaj retpagoj, en ci filmo Espe
ranto ludas surprizan rolon, kaj por 
gia efektivigo kunlaboris pluraj 
HEF-volontuloj, cefe Jesuo de las 
Heras prilaboris la bazan tradukon 
kaj Augusto Casquero surloke helpis 
la aktorojn. 

La afisojn pri la filmo oni prilabo
ris kun lingva helpo de HEF, kaj i l i 
montras lernejan kajeron kun titolo 
"Esperanto" kaj pluraj hispanaj fra-
zoj sur gi kun traduko. 

Marcos Cruz 
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vendis!) librojn eldonitajn de la ministe-
rioj pri propagando de orient-eüropaj 
statoj, kiuj laüdis la sociajn atingojn de la 
komunismo. Versajne la cenzuro de la 
frankisma regimo kaj sia Ministerio pri 
Internaj Aferoj ne multe interesigis pri 
Esperanto, aü simple ne konis la ling-
von, aü tutcerte okazis ambaü aferoj. 

La agado de HEF estis tre fruktodona. 
Gia revuo aperis akurate, oni organizis 
ciujare la hispanan kongreson de Espe
ranto, ekzistis fakoj pri turismo kaj pri 
eldonado, la junulara sekcio HEKS estis 
tre aktiva kaj organizis tendaron por la 
hispanaj junaj E-parolantoj, kaj oni ec 
kreis, kun la ekonomia helpo de prestiga 
Zaragoza samideano, la Fondajon Espe
ranto. Tiu sukcesa laboremo faciligis, ke 
en la jaro 1968 Hispanio estis la sidejo de 
Universala Kongreso de Esperanto. 
HEF ankaü havis vojageman estraron 
kaj sidejon, tiel gi sidejis en diversaj ur-
boj kiel Valencio, Madrido, Valadolido, 
Bilbao... 

La nova strukturo de Hispanio, post la 
Konstitucio de la jaro 1978, ebligis kaj 
faciligis la fondigon de landaj kaj regio-
naj asocioj en Hispanio, kaj tiel ekde tiu 
jaro aperis naciaj asocioj en Katalunio, 
Andaluzio, Baskio, Asturio, Valencio, 
Murcio, Kantabrio kaj Galegio. Sed, 
malgraü tio, HEF daüre estas la repre-
zentanto de la hispana E-movado kaj tre 
sukcese organizis en Valencio, la urbo 
kie ni renkontigas denove ci-jare, novan 
Universalan Kongreson en la jaro 1993., 

José María Rodríguez Hernández 
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Pr»i Grupoj „ 
Asocioj 

Ikoj i~íel pío. 

Andaluzio 
Aperis la dua volumo de la biografío 

de Blas Infante, konsiderata kiel la patro 
de la andaluzia patrujo, verkita de la emi-
nenta historiisto Pastro Enrique Iniesta 
Cano. En ci volumo oni mencias, ke Blas 
Infante estis esperantisto kaj ec aperas la 
fotografajo de lia UEA-membrokarto de 
la jaro 1923. Ankaü oni mencias la studoj 
ci-rilate ellaboritaj de Juan de Dios Mon
tóte, konata sevila esperantisto. 

La 20an de septembro en Dar-al-Farah 
(Vilao Gojeco), kampara domo de Blas 
Infante, kaj hodiaü sidejo de fondjaho, sa-
mideano Juan de Dios Montóte prelegos 
pri la temo "Koincidoj inter la pensó de 
Blas Infante kaj Esperanto". 

Pri ci temo abunde rapónos Gazeto 
Andaluzia en sia 72a numero. 

José María Rodríguez 

Aragono 
Aperis, en la hispana lingvo, la libro 

"El secreto de la diosa" (La sekreto de la 
diino), eldonita de Grijalbo kaj verkita de 
HEF-Bulteno n-ro 363 

UTO DE EDUCACION SECUNDAR? 

Junaj koroj el Don Benito 

nia Zaragoza samideano Lorenzo Me
diano. Guu gin! 

Ekstremaduro 
Ekis nova E-kurso en mezlernejo 

Cuatro Caminos, Don Benito. Oni planis 
organizi tion kadre de eüropunia projek-
to Sócrates-Comenius, ligite kun similaj 
projektoj en mezlernejoj de Pontinha, 
Portugalio, Koszalin, Pollando, kaj 
Gyor, Hungario. Bedaürinde kvankam 
la du unuaj lernejoj sukcesis atingi la eü-
ropan subvención la du lastaj ne —la bu-
rokratajoj estas superhomaj— kaj la tuta 
projekto oficíale ne okazos. Tamen reale 



la projekto daüras kaj okazas. Cijare en 
tiu hispana lernejo ok lernantqj eklernis 
E-on kaj rilatos al aliaj alilandaj lernan
tqj. Funkcios ties ttt-ejo. 

Kani 

Euskio / Vaskio 

* La 7an de oktobro, nia samideano 
Eduardo Larrouy estis intervjuata de 
Mari Carmen Navarro, fama jurnalistino 
de Bilbao, en "Radio Popular". Krom 
pároli pri la generala agado de nia 
E-asocio kaj gia centjara ekzisto, estis 
okazo por propagandi la organizadon de 
nova kurso kaj prezenti la venontjaran 
eüropan kongreson. Kiel sciate, M . Car
men Navarro estis tre aktiva esperantis-
tino antaü multe da jaroj, precipe ene de 
HEJS, kiam gia sidejo trovigis en B i l 
bao. 

* La 16an de Oktobro, Eduardo La
rrouy kaj Jesús Miguel García estis in-
tervjuataj en la loka televid-stacio " B i l -
bo Visión". Terese Mendiguren, juna kaj 
brila jurnalistino, demandis pri Esperan
to en Bilbao kaj faris kvazaü teatrajon, 
en kiu Jesús, staranta apud nigra tabulo, 
klarigis mallonge pri la traduko Espe-
ranten de kelkaj vortoj. 

* Jam estas pretaj, de antaü kelkaj se-
majnoj, la kvitancoj por ludi la tradician 
hispanan loterion, okaze de la kristnas-
kaj festotagoj. Cijare, la numero ludata 
de ni estas 29.350 kaj, same kiel lapasin-
tan jaron (la unuan kun la eüra monu-
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nuo), ciu kvitanco kostos 3 eürojn, el 
kiuj, 50 centonqj restos kiel mondonaco 
al la E-Grupo. 

* Dum Generala Kunveno, okazinta 
la 12an de septembro en la sidejo de la 
E-Grupo de Bilbao, estis definitive no-
mumita la Loka Kongresa Komitato 
(vidu ce la kongresaj novajoj). 

* En la kadro de la kongresaj prepar-
laboroj, okazis diversaj kunvenoj kun la 
Direktorino pri Kulturo de la bilbaoa 
Magistrato, Direktoro pri Turismo kaj 
Direktoro pri Kulturo de la Bizkaja Pro
vinca Gubemio. 

* Kiel tradicie, ankaü ci-jare ni kuni-
gos por celebri la datrevenon de la naski-
go de la kreinto de Esperanto, L .L . Za-
menhof. La kunveno okazos la sabaton, 
20an de decembro, je la 19,30 h. Post 
spektado de E-filmo, okazos mallonga 
prelego, kiu enkondukos nin al harmo
nía diskutado; samtempe, estos trafa 
okazo por renkonti malnovajn geami-
kojn. 

J. Miguel García Iturrioz 

Galegio 

La Brusela Komunikadcentro, citante 
raporton el la prezidantino de Bjalistoka 
E-Societo, informas ke la loka E-asocio 
akceptos hispanan televidfirmáon "Fa-
ro-Lerez Producer', kiu turnas filmojn 
por televidprogramoj. Gi preparas "en 
Bjalistoko filmon pri Ludoviko Zamen-
hof kaj Esperanto. La entreprenon, "Pro-
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(1) Dekstre John C. Wells. 

(2) Centre Leandro Trujillo. 

(3) La kutima trata kunmangado 

ductora Faro-Lerez, S.L", estas mal-
granda produktejo el Pontevedra, ligita 
al Ediciones Lerez, kiu publikigas lajur-
nalon "Diario de Pontevedra". 

Darío Rodríguez 

Kanariaj Insuloj 
* Samideano, Jorge García, profesora 

por aviadil-kontrolistoj, aperigis fakvor-
taron en la angla kaj la hispana pri avia-
dil-terminologio kun cirkaü 20.000 kap-
vortoj. 

* La turisma vojag-agentejo 
ESPERANTO-TOUR (Pollando) sen-
dis al Tenerife aran da reprezentoj de la 
plej modernaj eüropaj frizo-salonoj, kiuj 
apartenas al internacia germandevena 
entrepreno "KADUS" . Grupo el 25 har-
kombistoj, kiuj prezentigis per prelegoj 
kaj demonstroj. 

Fran 
* Por omagi Juan Régulo Pérez, en la 

dekjarigo de lia forpaso, ESTO invitis 
John C. Wells, katedra profesora pri fo-
netiko, tre bone konata en la universitataj 
medioj pri literatura, angla fílologio, por 
prelegi en La Laguna. La 2an de novem-
bro okazis la unua prelego pri Juan Ré
gulo en la ESTO-sidejo. Ceestis la filinoj 
de S-ro Régulo. 

La 4an, raportistino de Radio Isla, 
S-ino María Perdomo, kiu gvidas ra-
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dioangulon "Enciklopedio de la Vivo" , 
intervjuis s-ron Leandro Trujillo kaj 
s-ron Wells. 

Post libromontrado dedicita al Prof. 
Juan Régulo, kun multaj el liaj eldo-
najojn, fotojn ktp. okazis la dua prelego 
de s-ro John Wells, kies titolo estis "De 
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Elmontrado de libroj en rilato al Juan 
Régulo Pérez 

Askio al Unikodo: la internaciigo de la 
Interreto (Del ASCII al UNICODE: La 
internacionalización de Internet)". La 
prelegon tradukis al hispana lingvo nia 
Prezidanto, S-ro Suárez. S-ro Wells pre
zentis du pliajn anglalingvajn prelegojn 
en la Universitato de La Laguna, pri fo-
netikaj aspektoj de la angla. 

Omarajan 

Kantabrio 
* Komence de novembro ekis nova 

kurso. La kosto estis nur 36 eürojn, kaj la 
lernantoj ricevis kaj lernolibron kaj vor-
taron. La daüro de la kurso estos nur unu 
monato, t.e. 16 horoj, kaj la lernantoj 
mem decidos, ce la fino, cu i l i emas aligi, 
senpage, al la dua parto de la kurso kon-
sistanta el 44 pliaj horoj. 

* Loterio farigis kutima fonto de ens-
pezo. Ci-jare la asocio partoprenas la 
Kristnaskan lotadon per la numero 
02687. 
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Survoje al Bulnes, kelkaj membroj de 
KantEAtrairas lignoponton 

* Responde al artikolo aperinta en El 
Diario Montañés, aperis du replikaj lete-
roj de esperantistoj en tiu jurnalo. 

* KantEA daüre organizas ekskur-
sojn. En oktobro kelkaj membroj vizitis 
Bulnes (Asturio), kaj Frías, Oña kaj 
Poza de la Sal (Burgos). 

* Nova tre moderna komputilo ansta-
taüis la antaüan. Tiu nova " i l o " perme-
sos al la Estraro, interalie, lanci novan 
servon. Gi estos elektronika biblioteko, 
kiu permesos al la membraro konsulti aü 
legi pli ol tricent e-librojn kaj multajn 
E-dokumentojn. 

El "Saluton " 

Kastilio 

kaj Leono 
En la 12a numero de la duonmonata 

gazetoLa Voz de Castilla y León, senpa
ge disdonita, aperis preskaü tutpaga arti-
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kolo kun la titolo "Esperanto, komuna 
lingvo preter la landlimoj". Gin ilustras 

.foto de Zamenhof kaj bildeton de la ko-
nata bildkarto de ILEI "Ni deziras lerni 
Esperanton en la lernejo". Bedaürinde, 
je la fino de la genérale pozitiva artikolo, 
la "misdokumentita" jurnalistino, pre-
zentas jenan frazon en Esperanto: "La tot 
homoze in familje komunigare so deba". 
Kio evidente estas... praesperanto! 

Luis Hernández 

Katalunio 
* Ciumonate K A E organizas 

E-Babiladon gvidatan de s-ro Luis Se
rrano. La lasta okazis la 16an de novem-
bro en la sidejo de HEFA. Gia temo estis 
"Cu nia socio dekadencas?". Dudeko da 
delegitoj kaj membroj de asocioj de la 
barcelona provinco partoprenis. 

* Klubo Auroro de la Formiga Marti-
nenca (Mallorca 580; 08026 Barcelona) 
havas elementan kurson, marde kaj jaü-
de, de oktobro gis majo. Instruas S-ino 
Adela. 

* HEFA, Hispana E-a Fervojista Aso
cio, kunvenas ciulunde (18a-20a horo) 
en sia sidejo en la stacidomo 
Clot-RENFE de Barcelono. 

* Grupo de artistoj de Sants, Barcelo
no, organizis babilrondon la 13an de no-
vembro en "Centro de las Cotxeres". 
Oni prezentis la teatran verkon "El mi -
rall del temps" de s-ano Ricard S. Güell, 
aütoro de "Kalejdoskopa poemaro". 

Salvador Aragay 
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Partoprenantoj de la Dua Dialogo, en 
la strato Zamenhof 

* La kataluna jurnalo "Avu i " aperigis 
(nov. 16) artikolon pri la Europa Socia 
Forumo en Parizo. En subtitolo gi dirás: 
"La kunveno kunigas ekde esperantistoj 
gis rompistoj de montrofenestroj". Kaj, 
en la artikolo oni mencias demandon de 
franca jurnalo "La Tribune": "Kion ko-
munan havas esperantisto kaj atakanto 
kontraü MacDonalds?" 

Héctor Alós 
* La produktisto de saumvino Este

ban Anglada, el Sant Sadurní d'Anoia, 
etikedas sian produkton "cava" sub la 
nomo ESPERANTO, car lia patro estis 
esperantisto. L i ofertas diversajn kvali-
tojn ekde 25 EUR por sesbotela skatolo. 
Informoj aü mendoj: Esteban Anglada; 
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Industria, 32; 08770 Sant Sadurní 
d'Anoia; Tel: 938-910-790; rete: e.an-
glada@wanadoo.es 

Manolo Parra 

* K A E partoprenas en la kristnaska 
loterio per la numero 37779. 

* La 2a Somera Dialogo okazis en la 
E-Restadejo en Monistrol de Montserrat 
(6-7 sept.). 15 e-istoj kune kun la urbes-
tro, s-ro Joan Miquel, surmetis bukedon 
de floroj sub la novan nomtabulon de la 
strato Zamenhof. La unua tabulo estis 
inaügurata en 1968, okaze de la 24a IJK 
de TEJO en Tarragono. Prelegis s-anoj: 
G. Moya (Persona etiko), Martín Gue
rrero (Pioniroj) kaj S. Aragay (Sufiksoj 
kaj prefiksoj). Cetere, oni ekskursis al la 
Monañejo de Montserrat per la jus inaü-
gurita dent-rela trajno. 

* Oni sangis la adreson de la renkonti-
gejo en kiu merkrede kunvenas gesami-
deanoj kaj delegitoj de la diversaj aso
cioj kaj kluboj. Notu: Beer & Coffee; 
Fontanella 2-4. De 10a gis l i a h. apud 
Placa Catalunya. Ciuj estas bonvenaj. 

* Ciulunde (19-20 h.), la 
BEC-membroj s-ino Susana kaj s-anoj 
Juanjo kaj Pako arangas por v i amuzajn 
kaj instruajn 60 minutojn, pri kaj en 
Esperanto, ce Radio Bronca 99.0 F M 
(Ap.25102; 08080 Barcelono; Tel. 
933-594-900). 

* BEC relancis en oktobro senpagajn 
E-kursojn en giaj du sidejoj. En San 
Agustín (Comer? 36), elementa, gvidata 
de s-ro Manuel López, ciumarde 20-21 
h. Kaj en Centre Casinet (Rector Triado 
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53) konversacia, gvidata de S. Aragay, 
ciumerkrede 19-21 h. 

S. Aragay 

Madrido 
* Juan del Castillo gvidos 4-monatan 

kurson en Asociación de Vecinos "La 
Unidad" de San Cristóbal de los Ánge
les, (Villaverde). 

* La kunvenoj de M E L okazas ciulun
de en la HRF-sidejo. 

El "Nia voco" 
* En la E-budo, ce la Festo de la His

pana Komunista Partió en Casa de cam
po de Madrido, unu el la plej vendataj l i -
broj estis Manifestó de la Komunista 
Partió, de Karl Marx kaj Friedrich 
Engels. Bedaürinde estis malmultaj ek-
zempleroj. Kurioze, acetantoj versajne 
ne scipovis Esperanton, kaj i l i acetis la 
libran kvazaü relikvon aü kiel kolektis-
tan pecon. La verko akireblas senpage ce 
la E-Librejo. 

Darío Rodríguez 

Valencio 
Kiel jiujare en la unua dimanjo de 

septembro kunvenis en la pinarbaro de 
Guardamar del Segura dudeko da gees-
perantistoj de la Murcia Regiono kaj de 
la Valencia Komunumo. En tre agrabla 
etoso ni banimis, promenis tra la mar-
bordo, paroladis pri kaj en Esperanto, 
babilis, kunvenis kaj kunmanmis (trin-
karojn donacas la organizantoj). 
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Antaé pli ol 15 jaroj la grupo "kiam 
Esperanto" de Callosa de Segura ko-
mencis organizi tiun j i esperantan tagon. 
De tiu j i jaro, kaj pro malbonfarto de mia 
respondeculo José María Berabéu Fran
co, la grupo de Alicante alprenis la tas-
kon daérigi la organizadon de la espe-
ranta evento. 

José Miguel 

ESPERANTO 

Genérale 
* Sercante per Google la vortkonvi-

non "coche de pedales"+Barea, oni rice-
vas preskaü ducent pagojn. Kaj la ttt-ejo 
de HEF aperas en la kvina loko. Jen bona 
ekzemplo de nerekta informado pri 
Esperanto. 

* La asocio kiu instigas la skeptikis-
mon, cefe pri ció rilata al pseüdoscien-
coj, en Hispanio, ARP-SAPC (Racia 
Alternativo al la Pseüdosciencoj - Socie
to por la Antaüenigo de la Kritika Pensa
do), publikigis en sia retpago prezenta-
don de si mem, tradukitan al Esperanto. 

"www. arp-sapc. org/sobrearp/ 
editorial.esperanto.html" 

Generala indekso: 
"www.arp-sapc.org/" 

Antonio del Barrio 
* La esperanta traduko de la sinpre-

zento de sindominio jam videblas en: 
"www.sindominio.net". Kompreneble 
klaku sur esperanto! 

Pablo A. Foce 
* Denove Esperanto estis menciata en 

kvizo de Tele-5 (03.09.19.20:15). La de-
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Stando de SATEH "Izquierda y Espe
ranto" en la festo de la HKP 

mando estis: "¿Cuál es el nombre del 
médico ruso que creó la lengua del "es
peranto"?" La konkursanto fiaskis, kaj la 
gvidanto diris la gustan nomon, kiu ape
ris skribita jene: "Ludwic Zamenhof. 

M.P.B kaj Rodrigo Vaquera 
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* La jurnalo A B C aperigis en sia Bar
celona eldono (03.10.01) leteron de le
gante sub titolo "Esperanto". La teksto, 
subskribita de Evaristo Sender (patrona 
membro de HEF), priskribas genérale la 
kvalitojn de ci lingvo kiel internada ko-
munikilo, kaj pledas por gia elmontro 
sine de la venontjara evento Forumo de 
la Kulturoj. La leteron estis sendita an-
kaü al "El País", "El Periódico" kaj "El 
Mundo", kiuj ne publikigis gin. 

HEF-sekretario 
* En la revuo Speak Up (n. 217), por 

hispanaj anglalingvaj lernantoj, aperas 
tripaga intervjuo kun brita e-isto 
Edmund Evans pri E-o. Gi aperas ankaü 
en aldonita K-Disko. 

J.M. Salguero 
* En la reta suplemento "Navegan-

te.com" de jurnalo "El Mundo", je 3a de 
novembro, oni informas pri la nomo de 
la signon @ en pluraj lingvoj, interalie 
Esperanto. 

DRL 
* En la pagaro "http://barrapun-

to.com" pri komputilaj liberaj sistemoj 
kaj programoj, oni publikigis mención al 
la nova versio de E-kurso por la libera 
kaj publika komputila mastrumsistemo 
"GNU/Linux" (gis nun ekzistis versio 
nur por Windows). 

Marcos Cruz 
* La jurnalo El Mundo (03.11.16) in

formas pri la Europa Socia Forumo alú
dante la aperon en la manifestacioj de 
probatalantoj de Esperanto. 

Daño Rodríguez 
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La felica Fernando de Diego, la 
dua maldekstre, kaj Augusto 

Casquero kun la baldad 
elcerpiginta Gran Diccionario 

Español-Esperanto en la mano 

Kun Fernando 
de Diego 

La 11 an de novembro, reveninte 
de la E-arango GRUPPE-7, kelkaj 
partoprenantoj el la urboj Torun, 
Wroclaw, Pelplin kaj Bydgoszcz (la 
subskribinto) haltis en Wroclaw por 
viziti la elstaran esperantiston, eksan 
akademianon, Femando de Diego, 
kiu kune kun sia pola edzino afable 
gastigis la alvenintojn, kaj subskri-
bis ekzempleron de sia lasta, giganta 
verko, "Gran diccionario espa
ñol-esperanto". 

Ciuj dankis kaj gratulis lin pro la 
verkado de tiu nemalhavebla, bal-
daü elcerpiginta, vortaro. 

Augusto Casquero 
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Kapitaligo de la e-movado 

La centjarigon de la esperanta mova-
do en Hispanio oni celebris en la pasinta 
kongreso de HEF en Valencio. Multon 
oni faris post cent jaroj, kaj ni devas gra-
tuli la antaüan kolegojn kiuj laboris mul
te, bone kaj trafe por la disvastigo de la 
ideo kaj lingvo iniciatita de Dr. Zamen
hof. 

Oni eldonis lernolibrojn, posvorta-
rojn, romanojn ktp, kiuj taügis por la in-
terkomprenigo kun multaj ekterlandanoj 
en kongresoj, renkontigoj, kaj cetere. 

Sed, ciam estas iu "sed", cu ció iris 
glate kaj sate? Ne, tute ne. Laü la ekono-
mia vidpunkto mi dirás ke la afero fías-
kis. La nura havajo de HEF estas la ma-
drida sidejo acetita de kelkaj e-istoj ma-
dridaj kaj poste donacita al HEF. Do, 
HEF acetis nenion. 

La situado de la grupoj estas pl i mal-
pl i la sama aü pli malbona. Kion fari? 
KAPITALIGI . Sed kiamaniere?, konsi-
derante ke niaj jaraj enspezoj ne dam su
ncas por kovri la elspezojn. 

La e-movado estas masino elspezanta 
monon. N i iras al la kongresoj (U.K., na-
ciaj) kaj nia mono flugas al la kontoj de 
aliuloj (Renfe, Iberia, Repsol, hoteloj, 
restoracioj, kafejoj) sed kiom da mono 
falas en nian sakon? Nur kelkajn mone-
rojn, kiam oni (kiu estas oni) acetas l i 
bran, ni ricevas, kio ne suficas por inicia-
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ti alian ideon. Kion fari por ke la espe
ranta movado estu la cefa profitanto de la 
mono kiun ni ciujare elspezas en niaj ak-
tivajoj? La afero ne estas facila, spite 
tion ni devas pensi, cerbumi, streci nian 
cerbon kaj alveni al konkludo pl i favora 
por niaj interesoj. 

Multaj e-istoj dirás ke i l i multe amas 
e-on. Nu, antaü multaj jaroj, ec jarcentoj 
homoj donacis siajn havajojn (here-
dajojn) al la eklezio, nun multaj jam do-
nacas al la NRO-oj. Kiam do la e-istoj 
komencos donaci al la e-movado? Kion 
oni faras en la aliaj eüropaj kaj 
ne-eüropaj landoj? 

Cu, sen mono, nia movado kapablos 
travivi plian jarcenton? 

Pedro A. Garrote 
Kasisto de HEF 

Ernas korespondi 

* M i estas 48-jara komencanto, 
kaj satus korespondi pri duj temoj, 
sed prefere pri muziko kaj literatura: 
Carlos Altino Almeida de Souza; 
Cel. Francisco Soares 728 - casa 18 
apt. 201; Nova Iguasu - Rio de Janei
ro - Brasil; Cep: 26215.000 "csou-
za@nsi.com.br". 
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La l i a I E S K T 

La l i a Internada E-Semajno de la 
Kulturo kaj turismo okazis en Santa Su-
sanna (Barcelona) de la 4a gis la' 11 a de 
oktobro 2003. La inauguran ceestis 85 
gesamideanoj, multaj eksterlandaj. Pre-
zidis la urbestro de Santa Susanna, s-ro 
Joan Campolier Montsant, kiu tre helpis 
la organizadon de la arango. Post la en-
konduko de Luis Serrano, salutis unue 
Michela Lipari, nome de UEA, poste di-
versaj eksterlandaj reprezentantoj, kaj 
fine s-ano S. Aragaj nome de la hispanaj 
esperantistoj. Fermis la inauguran la s-ro 
urbestro, kiu per afablaj vortoj deziris al 
ni grandan sukceson en niaj streboj. La 
organizantoj transdonis al s-ro Joan 
Campolier memorigan platón. 

Michela Lipare, kiu prelegis pri la dis-
volvigo de UEA, párolis pri ciuj 
UEA-krizoj, pri la laboro de UEA rílate 
al eldonado kaj informado, pri la ekono-
mia problemo, kiun si difinis plibonige-
bla sed ne dangera, kaj pri la problemo 
de la nuna sidejo kaj ties eventuala trans-
lokigo, kion laü si, oni devos solvi en la 
periodo de la nuna estraro. Responde al 
diversaj demandoj si respondis ke UEA 
ne estas neütrala, ke la nuna statuto estas 
absolute valida, kaj ke, kvankam en Eu-
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ropo la E-movado lamas, en Afriko kaj 
Brazilo gi floras. 

La verkisto Antonio Marco Botella 
prelegis pri la vivo de Antonio Machado, 
lerte prezentante la diversajn travivajojn 
de tiu verkisto, kiu elstaris proze kaj poe-
zie, precipe pro sia modesteco. Libérala 
homo kiu, same kiel multaj aliaj, devis 
travivi la hispanan intercivitanan militon 
kaj ekziligi en Francion, kie l i mortis. 

Giordano Moya, veterana preleganto 
kaj verkisto, prezentis sian studon "Fun
damenta etiko", kiu esploras el diversaj 
vidpunktoj irindan vojon por la homaro. 
S-ano Moya, gisosta defendanto de la 
Interna Ideo, opiniis ke la E-movado po-
vus savi la mondón, laü la idéalo propo-
nita de Dr. Zamenhof. Sekvis longa kaj 
interesa kolokvo. 
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S-ano Navarro-Rosones, D-ro pri Bo-
taniko en la Barcelona Universitato, pre
legis pri likenoj. L i helpis sin per diapo-
zitivoj rilataj al vojago, kiun l i , kun aliaj 
20 kolegoj el diversaj landoj, faris al So
nora (Usono) kaj Meksiko. Krome l i 
prezentis la vivkondicojn de la tieaj lo-
gantoj. 

Mennciindas la projekcion de la muta 
filmo "La Kiras-sipo Potjómkin", kiun 
s-ano Ricard S. Güell prezentis en paro-
lata E-versio. S-ano Güell gvidis ankaü 
poetikan fakon, kie l i prezentis sian l i 
bran "Kalejdoskopa Poemaro". La im
pona nova vortaro Hispana-Esperanto 
de s-ano F. de Diego estis prezentita de 
s-ano S. Aragaj. Josee Boccadifuoco kaj 
Georges Gointhier, francaj gesamidea-
noj, regalis la partoprenantojn per tre 
amuzaj skecoj. 

La unua ekskurso okazis persipe de 
Santa Susanna al Tossa de Mar, kaj daü-
ris tri horojn. Ekskurso tra la urbo per tu-
risma trajneto helpis nin rimarki la evo-
luon de tiuj iamaj agrokulturaj vilagoj. 
En la tuttaga ekskurso ni vizitis la rui-
nojn de Ampuries, kie antaü jarcentoj 
ekzistis greka kolonio kaj poste romiana 
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urbo. N i vizitis du fabrikojn, la unua de-
dicita al pretigado de ancovoj, kaj la dua 
al produktado de biskvitoj kaj aliaj fran-
dajoj. La kvara ekskurso estis al urbo 
Vic, kie ni vizitis la Katedralon kaj la 
Diocezan Muzeon, ambaü plenaj de rica 
arto religia. 

Diference de aliaj E-arangoj, IESKT 
havis du Interkonajn Vesperojn, kie 
abundis kukoj, biskvitoj, dolca vino kaj 
campano "Esperanto". Jaüdon, akompa-
nis nin triopa ensemblo, kiu regalis nin 
per diversaj kanzonoj, kelkaj en Espe
ranto. La fama "cremat" (bruligita 
rumo), servata en rememoriga tazeto, 
gajigis la festón gis la unua matene. Pro 
gentileco de la urbestro, s-ro Joan Cam-
plier, k iu akompanis nin, ni estis regala-
taj per vespermango kaj la spektaklo 
"Hispana Flokloro", ció en mirinda nok-
to. S-ano Salvador Aragaj gvidis supe
ran E-Kurson, kaj dum la ruta Semajno 
fiinkciis ampleksa libro-servo, tre vizita-
ta de la gesamideanoj. Debato pri la 
temo "Cu éiam ekzistos milito?" okazis 
nur parte, car oni devis plenumi la invi
ten de la s-ro urbestro. 

La Organiza Komitato 
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Meze de oktobro kunvenis la Patrona-
ro de "Fundación Esperanto", en Zara-
gozo, por pritrakti la jusajn kaj venon-
tajn agadojn akorde kun la celoj de la 
Fondajo. 

Unuavice oni konfirmis la nomumon 
de Toño del Barrio kiel nova Direktoro 
de la Fondajo, post la decido prenita dum 
la kongreso de Valencio. La Patronaro 
deziris montri sian dankon kaj agnoskon 
al la laboro de la antaüa Direktoro, José 
María Rodríguez, kiu tiel sindedice klo-
podis por plenumi la devojn de sia poste-
no. Krome, José María Rodríguez plu 
restas ligita al la Fondajo kiel patrono. 

La nova direktoro raportis pri la pu-
blikigo de informa pago pri la Fondajo 
en la reto, ene de la pagaro de Hispana 
Esperanto-Federado. Oni povas konsul-
ti gin en la adreso www.esperan-
to-es.net/fundacion. FE . ankaü disponas 
novan retadreson, fundacion@esperan-
to-es.net; la antaüa (fundacionesperan-
to@hotmail.com) tamen ankoraü vali
dos dum ioma tempo. Cetere, oni povas 
uzi la adreson de la Federacio, en Madri
do, por sendi postajn leterojn al la Fon
dajo. 

N i analizis la lastajn aperintajn nor-
mojn pri Fondajoj, kiuj iom modifas 
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FUNCIACÍÓN 

ESPERANTO 

nian funkciadon, kaj cefe la kreskantajn 
postulojn, precipe burokratajn, de la aü
toritatoj, kiuj pli kaj pli kontrolas la aga
dojn de tiaj organizoj, ec se, kiel okazas 
ce ni , i l i estas modestaj. 

N i analizis la fínanacan situación de la 
Fondajo. Kiel sciate, Fundación Espe
ranto posedas kapitalon, lege netuse-
blan, kaj oni rajtas uzi por la fondajaj ce
loj nur la profiton tiritan el la faritaj in-
vestoj. Kiel estas konate, la rendimentoj 
de la investajoj estas tre magraj nuntem-
pe, kaj tio kaüzas ke la disponebla mono 
apenaü sufícas por kovri niajn ambiciajn 
planojn rílate al la movada helpo. Tial, ni 
iom modifos la manieron investi la kapi
talon. Sed cefe, ni tuj entreprenos aga
dojn por kreskigi niajn enspezojn. Unue, 
ni intencas peti helpojn al aliaj Fondajoj 
kaj privataj instancoj, kaj ankaü ni ko-
mencos kampanjon por studi eblajn sta-
tajn subvenciojn, lige al konkretaj pro-
jektoj. En tiu ci kunteksto, ekzemple, ni 
jus petis subvención al la Europa Unió, 
kadre de la programo "Kulturo 2000", 
por apogi la tradukadon de beletraj ver-
koj. Kompreneble, ni ne multe fídas je la 
sukceseblo de tiaj petoj, sed ni devas ko-
plodi por eniri la sferon de tiaj institu-
cioj. 
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Sed ni ankaü deziras nin direkti al v i 
ciuj, la unuopaj esperantistoj, por peti 
vian kontribuon ce tiu financa plifortigo 
de la movado, pere de via fínancado de la 
Fondajo. Ciu el v i estas la cefa motora de 
la movado, kaj nur per via helpo ni povas 
akiri la rimedojn por antaüenigi nian afe-
ron. Tial, ni deziras komenci tiuspecan 
specialan kampanjon. Memoru ke v i po
vas kontribui por generalaj celoj, sed an
kaü por specifaj agadoj de la Fondajo, 
laü via prefero; aparte de la jam ekzis-
tantaj agadlinioj, v i mem povas proponi 
novajn iniciatojn, kaj ni studos ties ple-
numeblo kaj konformo kun la celoj de la 
Fondajo. Oni ankaü memoru ke la mona 
donacado al institucioj kiel nia havas 
avantagojn el imposta vidpunkto. Por 
enkasigo de via apogo, vi povas uzi niajn 
konatajn kontojn ce Ibercaja 
(2085-0101-13-0128624762) kaj ce La 
Caixa (2100-2149-31-0100165085), 
ambaükaze de Zaragozo. 

Ekzemple, specifa agado de la Fon
dajo, fínancata pere de la malvara helpo 
de samideano, estas la donacado de dek 
ses ekzempleroj de la "Granda Vortaro 
Hispana-Esperanto" al bibliotekoj de ur-
boj kie ne ekzistas organizita movado. 
N i nun studas la plej taügajn urbojn, kaj 
jam ekkontaktis kun kelkaj institucioj, 
kaj kun niaj regionaj asocioj, por studi la 
eblecojn profíti tiun ci cirkonstancon por 
prezenti nian lingvon al la ekstera publi-
ko. N i informos vin pri la demarso de la 
agado. 
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16 ekzempleroj de Gran Diccionario 
Español-Esperanto ¡ros al 16 gravaj 
biblioteko danke al la pozitiva agado 

de Fundación Esperanto. 

Fine, ni studis la konkretajn financo-
tajn agadojn por la jaro 2004. N i decidís 
la kunvokon, kiel en pasintaj jaroj, de 
helpo al la grupoj kiuj organizos kursojn 
de Esperanto en hispanaj universitatoj, 
kondice ke la kurso disvolvigos dum tiu 
jaro kaj post la pruvo de la plenumo de la 
agado. N i ankaü planas la helpon al la el-
donado de novaj libroj, sed tio restas 
kondidta al nia fínanca situado, post la 
rezulto de la proponitaj kaj jam priskribi-
taj agadoj, kaj al la helpo kiun ni povos 
akiri de eksteraj instancoj kaj, cefe, de la 
movadanoj mem. 

Zaragozo, oktobro 2003. 

La Patronaro de Fundación Esperanto 
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Rok-gazet' jen nepre via revuo se la 
esperantta muziko interesas vin 

* 197 gestudentoj lernas en la Univer-
sitato Dankook en Seulo kaj Conan (Ko-
reio). Esperanto estas oficiala 
lern-objekto kun du notoj dum unu se
mestre. La kurso enradikigis en la uni-
versitato pro varma aligo de la studentoj, 
kiuj havas interson pri Esperanto. Tiuj, 
kiuj volas korespondi kun i l i , bv., lasi 
vian korespondo-peton en mia hejmpa-
go: www.esperanto.co.kr. (cam-
bro-nomo: Libera-skribo) Docento: 
LEE Jung-kee 

* "http://periskope.blogspot.com/" 
estas la adreso de "blogo" mastrumita de 

18— 

t n o o i c J o 

la'verkisto Goncalo Neves, kiun ni var-
me rekomendas al la legantoj de Boletín. 

MZD 
* Sergej Chikachev el Magadano 

(Rusio) chirkaüiras la mondón petvetu-
re, uzante Esperanton. L i ekiris la 5an de 
augusto 2003 kaj jam faris 9000 kilome-
tran marson, tute sen mono! Nun l i alve-
nis al Ekaterinburg, poste l i iros al Mosk-
vo, kaj tra Kartvelio kaj Armenio al Ira-
ko, Irano, Pakistano, Afganio, H indio, 
kaj tra la ruta Afriko. El Kejptauno l i pla
nas veni al Suda Ameriko; tra la Centra 
Ameriko, Kubo al Usono, Kanado, 
Alasko kaj reen al Magadano... Tra la 
ruta vojo l i uzas la helpon de "Pasporta 
Servo". 

Yíktor Kudrjavcev 
* Oni povas legi la novembran nume

ren de Le Monde Diplomatique en espe
ranto ce: http://eo.mondediplo.com 

Pablo A. Foche 
* En la lastaj du monatoj la elektroni-

ka katalogo de Intemacia Esperan-
to-Muzeo, TROVANTO, staris unualo-
ke en la statistiko de la Aüstra Nacia Bi -
blioteko. Fakte nun gi okupas la unuan 
lokon ankaü en la jara statistiko. Cu do gi 
farigos campiono por la jaro 2003! 

HEF-Bulteno n-ro 363 

http://www.esperanto.co.kr
http://periskope.blogspot.com/
http://eo.mondediplo.com


Gerrit Berveling 
La E-verkisto Gerrit Berveling ri-

cevis la 500 eüran OSIEK-premion 
2003 pro la verko Antologio Latina. 
La OSIEK-anoj proponis 25 pre-
miindajn verkojn, kaj oni atribuís la 
premion al Berveling post la kutima 
sekreta vocdonado. 

Nu, daüre konsultu la retkatalogon, 
car de la la de oktobro gi kreskis: 
www.onb.ac.at/sammlungen/planspra-
cen/index.htm 

Jen la statistiko de septembro: 

Trovanto: 1151 

N A K ; 1023 

Ariadne: -594 

Tabulae: 459 

Mag. Helga Farukuoye 
* Jakvo Schram, prezidanto P.K. de 

SAT rakontas ke SAT, SAT-Amikaro, 
FET kaj UFE partoprenis en la ESF 
(Europa Socia Forumo) per pluraj prele-
goj en la sidejoj de ambaü organizajoj. 
Ankaü hispana samideano, Viktoro M . 
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SAT-budo en la ESF 

Budo de "Europo, Demokratio kaj Es
peranto" en la ESF 

Macías, rakontas sian partoprenon en la 
ESF-on dirante: " M i havis iom da tempo 
por vizit i dufoje la budon de la "neütra-
la" franca e-asocio, kvankam tie m i tro-
vis geSATanojn, kun kiuj mi multe ridis, 
babilis kaj sercis suprizante la aliulojn, 
kiuj konstatis, ke esperanto utilas. Be-
daürinde mi ne povis viziti la budon de 
SAT. M i tamen ceestis prelegon pri "Eu
ropo, Demokratio kaj Esperanto", kie 
paroladis húngara, itala kaj franca sami-
deanoj pri esperanto genérale kaj pri par
tió, kiu prezentigos en Francio al la elek-
to por la Europa Parlamento, land- kaj 
regionskale." 

Jen informi en niaj sidejoj, jen ekste-
re, ni memoru ke nova mondo eblas, for 
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Helpo 

La esperantisto Francois Houn-
sounou en Aguidahoue instruas cion 
instruendan laü la nacia programo 
kaj ankaü Esperanton. Helpu lian ler-
nejon per mono (sendu al la Fondajo 
Espero de UEA kun la indiko "lerne-
joj por evoluo") aü per skribiloj kaj 
kajeroj sendendaj rekte al: Francois 
Hounsounou; BP 226 Lokos-
sa-Mono; Benin. 

de la submetigo al la novaj inventiaj dioj, 
sed pleje gravas la devizo: "unueco estas 
forto". 

M. Zocato 

* Ciumonate kreskas la ttt-ejo OLE 
dedicita al la Origínala Literatura Espe-
ranta: http://www.geocities.com/origlit/ 

La lasta gisdatigo prezentas plej gra-
vajn lastatempajn aldonojn apud pres-
kaü milo da dosieroj pri aütoroj, verkoj 
kaj centoj da bildoj kaj ligoj al eksteraj 
interretaj pagoj. 

Sten Johansson 
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Biblioteko 

Juan Régulo 

Jen la listo de laste alvenintaj libroj al 
la Biblioteko Juan Régulo. 

* La postdomo. István Ertl. Eldonejo 
Bero. Rotterdam, 2003 [Jorge Catra
cho] 

* Esperanto Polski Zwiazek. Andrzej 
Pettyn. Esperantystów; 1979; pl . [José 
Blanco Puente] 

* Yumeiho Terapio. Intemacia Insti
tuto de Prevenía Medicina Praktiko; jp . 
[LE] . 

* Manifestó de la Komunista Partió. 
Karl Marx kaj Friedrich Engels. Eldone
jo Progreso, 1990. [Pedro Sanz Sanz] 

* Una mano tomó la otra. Poemas 
para construir sueños. Hilario Silva, Pe
dro; Crespo Massieu, Antonio; Bravo de 
la Varga, Roberto; Cañamares Leandro, 
Femando. Comunidad de Madrid; Con
sejería de educación 2002; es; [LE]. 

* Poemas para inventar un mundo. 
Propuestas para una lectura y escritura 
creativas. Aranda buitrago, M-a Jesús; 
López Expósito, Ana M a ; Martínez Lo-
rente, M-a Lourdes. Comunidad de Ma
drid. Consejería de educación 2002; es. 
[LE]. 

Ana Mañero 
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Blinduloj 

En la pola urbo Bydgoszcz, la 15an de 
aktobro, okazis prelego por blinduloj, pri 
hispana kulturo kaj pri Esperanto, far la 
esperantistoj Jan Skonieczka (Pollando) 
kaj Augusto Casquero (Hispanio), orga-
nizita de s-ino Skonieczka. 

Nova filmo 

Román Dobrzynski, pretigas novan 
filmon. L i vojagis al Miloradz, norde de 
Pollando. kie, kun la helpo de la loka es-
perantistaro sub la gvido de Eduardo 
Kozyra, l i filmis en bazlernejo, kie infa-
noj kaj profesoroj entuziasme kunlabo-
ris. Konga esperantisto Moliere Ngangu 
kaj Augusto Casquero rolis instruistojn. 

La lokaj instancoj afable gastigis, re
galis per bone nutrita bufedo kaj invitis 
viziti la "Parkon de la Nacioj", loko kun 
plej multe da Z-eoj en la tuta mondo. 

Arkones 

De la 26a gis la 28a de septembro oka
zis la E-arango "Arkones", en la historia 
pola urbo Poznan. Interesaj prelegoj, 
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Supre, dekstre: ce blinduloj 

Supre(1): antaü la lernejo 

Supre (2): Augusto en Pollando 

muzikaj kaj teatraj prezentadoj, konkur-
soj, prezentado de E-eldonejoj, libroj, 
ktp., okazis en agrabla etoso. 

Prelegis, muzikis aü aktoris, ktp.: l io
na Koutni, Zgibniew Galor, Vera Baran-
dowska, Bertilo Wernnergren, Detlev 
Blanke, Aleksander Korjenkov, Halina 
Gorecka, Aida Cizikaite, Román 
Dobrzynski, Vilmos Benczik, Moliere 
Ngangu kaj kolegoj, Wera Blanke, Peter 
Chrdle, Andrzej Sochaski, Witold Czer-
winski ktp. 
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(1) Le Thi Thien Thu (Vietnamio) 

(2) GRUPE-7 en Gliwice (Pollando) 

GRUPE-7 

En Gliwice, suda Pollando, okazis (7a 
gis l i a de novembro) la jam tradicia 
E-arango "GRUPE". Kun bunta kaj 
alloga progamo, sen krokodiloj, kaj kun 
alta lingva nivelo. 

Menciindas, interalie, la prelegojn de 
Le Thi Thien Thu (Vietnamio) "Espe
ranto en Azio kaj Vietnamio", Román 
Dobrzynski (Pollando) "Muroj kaj pon-
toj-aktualeco de Zamenhofa pensó", 
"Esperanto en Kroatio" far Zelimir 
Pehar (Aüstralio), Augusto Casquero 
(Hispanio) "Propedeütika valoro de 
Esperanto por la lemado de fremdaj 
lingvoj pordulingvaj infanoj"kaj "Pacaj 
bataloj", "Montaraj legendoj" far Danu-
ta Zelinska (Pollando), "Mia poezio" far 
W. Lipowicz (Pollando). Manan Zdan-
kowski lerte gvidis ahogan "Esperanta 
kvizo"-n. Prezentigis la Eldonejo "Hej-
me" kaj la bulteno "Pola Esperantisto". 

Augusto Casquero 
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Atentu, estas eta sango en la 
kontonumero de HEF ce 

BBVA: 

0182-1252-31 -0204011961 

Gran Diccionario 

(1280pagoj, 25 X 15 cm) 
akireblas j am kontraü 55 €. 

Luis Serrano Pérez 

Font Nova 32, 08202 Sabadell 

luis_serrano@mixmail.com 

tel: 937-275-021 
Konto ce Banco Sabadell: . 

0081 -0900-82-0006712480. 
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Pofesoraro de AIS 

Novaj diplomitoj (bakalaüroj kaj 
magistroj) 

Internada Akademio de la 
Sciencoj 

La 1 lan de septembro, polaj profeso-
roj kaj studentoj busis al Bulgario por 
partopreni sesión de AIS. 

Prov-SUS 26 de Internacia Akademio 
de la Sciencoj San Marino okazis de la 
13a gis la 22a de septembro en la Inter
nacia Universitato de Karlovo. Partopre-
nis 48 gestudentoj (37 poloj, 8 albanoj 
kaj 3 rumanoj). 

Okazis diversaj kunsidoj de profeso-
raro kaj senatanoj, 8 kursoj (6 sciencaj 
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Enmanigo de diplomo al Augusto 
Casquero 

kaj 2 lingvo-kursoj), kaj diversaj prele-
goj. Bakalaürigis sukcese 10 personoj (2 
albanoj kaj 8 poloj), magistrigis 8 (2 ru
manoj, 2 albanoj kaj 4 poloj).La gestu
dentoj defendis siajn diplomverkojn en 
E-o (deviga lingvo) la plejmulto kun bo-
nega lingvokono, kelkaj ec elstara. 

Instruís profesoroj Frank, Quednau, 
Lobin, Mielczarek, Lewanderska, Step-
niewski, Bondar, Casquero, ktp. Ciuj 
studentoj ricevis fin-atestojn kaj AIS-
dokumentojn. Prof. Helmar Frank trans-
donis al Augusto Casquero diplomon 
kiel novan ASci-profesoron de AIS. 

Oni fondis la AIS-Filion en Bulgario. 
kaj la partoprenantoj el Pollando aprobis 
restarigon de AIS-Filio en tiu lando. 
Albanaj partoprenantoj decidís fondi 
AIS-Albanion, kaj tie krei la klerigejon 
de AIS. 

AQdlC 
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Kurso forpasis 

Placas al mi instrui Esperanton. Preci-
pe al tiuj, kiuj neniam ec malfermis espe-
rantmetodon. M i ja envias tiujn ci. I l i 
memorigas al mi tiun momenton, kiam 
unuafoje mi gapis pro gia logika kaj re
gula strukturo, kiam mi eklemis krei 
vortojn anstataü tede enkapigi i l in . Tiam 
mi pensis, mi ankoraü memoras, ke io 
tiel studinda, nepre sukcesos. Nu, jaroj 
pasis, kaj mi plu pensas la samon. Sed 
mia kapablo miri pri gi preskaü malape-
ris; tiom ci tiu lingvo hejmigis en mi ! 
Eble tial mi sercas fojon post fojo naive-
con tiaman en la okuloj de miaj geler-
nantoj. Same kiel nun, ce kurso tuj fini-
gonta. 

I l i estas dek kvar (el dek kvin... espe-
riga sukceso!). Homoj diversagaj, deve-
nantaj el kvar landoj. Fortune ciuj scipo-
vas la hispanan, car la método de Adúriz 
estas uzata. Longa tablo, meze de sufice 
granda klascambro kie ne mankas taüga 
skribtabulo, kunigis nin cirkaü gi laülon-
ge tri monatoj. Tiu ejo, sajne neniel eks-
terordinara, posedas specialan signifon: 
gi sitúas en la firmao pri telekomunikado 
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"Sinaltel", de Juan Abad, kiu malavare 
havigis gin al ni por instrui. Fakte duono 
el la kurso-ceestantoj laboras en tiu en-
trepreno. Jes, v i eksuspektas korekte!...: 
Firmaestro pagis la E-kurson celante uzi 
la intemacian lingvon por eksterlandaj 
negocaferoj! Cu ne paradizo por 
E-instruistoj? 

Dum enlute 24 horoj klasaj i l i estis 
survestantaj sin per radikoj, afiksoj kaj 
akuzativoj. I l i smiris sian haüton per la 
ciopovaj participoj. La tabelvortoj alio-
ge sminkis ilian nekaseblan aspekton de 
komencantoj. Sed, cu io ensovigos enen 
aü ció restos supraje? Kiel instruanto po
vas amigi tion studatan? Kiamaniere en
kapigi, pli bone, enkorigi al i l i la konve-
non plue pasi por vére ekvidi la lingvan 
miraklon ? " Iru transen, malantaü la ne-
videblan linion, kiu disigas nuran ling
von kaj pliajon. Pasu pluen kaj Esperan
to akompanos vin la tutan vivon!" - mi 
dirás. Cu senutila peno konvinki per 
ideoj pragmatikulon? 

Alifoje la samaj cefinaj demandoj... 
Denove nova vana plano arangi postkur-
san amuzan agadón por konstraüstari 
ilian forkuremon... 

Eble v i konstatas ian senesperan 
nuancon ce mia surpapera voco. Ne fnis-
komprenu. M i ne kapitulacos! 

Juan del Castillo 
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Cent esperantisto] 

Jes, oni sercas cent esperantistojn el 
ciuj landoj de la Unió por starigi la "Ko-
mitaton por eksperimentado de la Inter
nada Lingvo en la Europa Unió". 

Dum la dua renkontigo, kiun la 
"Esperanto" Radikala Asocio kaj la Ra-
dikala Partió havis kun la itala Ministro 
pri klerigo, la Ministro devontigis sin 
peti al la eüropaj partneroj ekirigi ekspe-
rimentadon de la Internada Lingvo en la 
venonta jaro. Tiu ci atingita rezulto mal-
fermas gravajn scenarojn por tio, kion 
jam en 1992 ni nomis "bátalo por la eü-
ropa federacia lingvo": gi devontigas nin 
lanci ekde tuj la starigon de "Komitato 
por eksperimentado de la Intemacia 
Lingvo en la Europa Unió"! Te. espe
rantista komitato, kiu devos havi anojn 
en ciu el la 25 landoj de la Unió, kiuj de
vos tuj startigi informadon kaj dialoga-
don kun la respektivaj reprezentantoj en 
la Europa Komitato pri Klerigo, kies 
adresojn ni jam ricevis de la Ministro. La . 
starigo de la "Komitato por eksperimen
tado de la Intemacia Lingvo en la Euro
pa Unió" okazos en Bruselo ce la Europa 
Parlamento la 7an kaj 8an de decembro 
2003, okaze de Kunveno pri la cefaj eü
ropaj urgajoj iniciatita de la grupo de la 
radikalaj Deputitoj ce la Europa Parla
mento. N i devos diskuti pri tio, kiaspe-
can eksperimentadon ni petu, en kiuj eü-
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ropaj landoj oportunas komenci, kiun 
agozonon ni celu, kiujn celojn ni klopo-
du atingi kaj en kiom longaj tempoj. N i 
devos interkonatigi inter tiuj, kiuj —el 
ciuj 25 landoj de la Un ió— volos kunor-
digi sin kaj esti protagonistoj de tio, kio 
antaüanoncigas kiel la plej granda politi-
ka oportunajo por Esperanto post tiu ce 
la Societo de la Nacioj komence de la pa-
sinta jarcento. 

La radikaluloj devontigas sin pagi al 
ciu partoprenonto la retadkostojn ce 
"Hotel Crowne Plaza", 5-stela, (eskluzi-
vante la ekstrajojn) kaj la tri mangojn. 
Estas antaüvidata ankaü interpre-
tad-servo por Esperanto. 

La vojag-kostoj estas je sargo de d u 
partoprenanto, escepte de dokumentitaj 
apartaj kazoj por venantoj el Orienteüro-
paj landoj, kiujn la interesuloj devos pro-
poni al ni . Por mendoj kaj informoj vi 
povas skribi al la e-posta adreso: 
info@intemacialingvo.org 

Gisdatigitajn informojn oni povas 
trovi ce: "www.intemacialingvo.org" 

Giorgio Pagano (Sekretario de ERA) 
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Kelkaj konsilo] rílate al gia uzado 

Sur la ekrano paradis la kovriloj de la La ekrano ankaü liveris informojn pri 
tuta verkaro de Fernando de Diego la uzado de la granda vortaro 

Kiel ni povis travivi sen vi! 
Dum la ruta semajno la gekongresa-

noj ree kaj ree demandis al Miguel Gu
tiérrez pri la apero de la vortaro: 

—Cu gi jam alvenis? 

Kaj Miguel pacience respondis: 

—Ankoraü ne. M i telefonis al la pre-
sisto, kaj l i asertas ke oni jam sendis la 
pakojn al Valencio, sed... i l i ankoraü ne 
alvenis". 

Kaj jam en la sabato, dum Miguel iris 
al la podio por prezenti la longe atenda-
tan verkon, ankoraü oni demandis kaj l i 
nee respondis. Kia maltrankvilo! 

La tuta prezentado okazis pere de 3 
surekranaj komputilaj prezentoj kaj 2 
kurtaj filmoj. Post ne longa enkonduko, 
tuj kiam Miguel pretis prezenti la figu
rón de Femando de Diego, sonis la pos-
telefono de la eldonisto, l i petis 
senkulpigon al la publiko, asertante ke 
26— 

eble temas pri la fina alveno de la libroj, 
kaj l i respondis. Tie ció komencigis. 

El lia telefona interparolo, oni povis 
konjekti ke la transportagentejo, "La Rá
pida", erare forsendis la librojn al Kon
greso de Espiritistoj en Palencia. Tamen, 
Valentín, tiel nomigis la transportisto, 
montris sian decidon akurate liveri la pa
kojn. Kaj mankis malpli ol unu horo por 
la fino de la prezentado! 

Kun forta ritmo de placa muziko, la 
prezentado antaüeniris. Alteme sin sek-
vis bilda priskribo de la esperanta karie-
ro de Femando de Diego; telefonvoko de 
Valentín, kiu vojagis al Valencio en casa-
viadilo de la hispana armeo; bilda pre-
zento de la analoj de Gran Diccionario, 
kun skizo de pluraj el la travivitaj peripe-
tioj; plia telefonvoko de Valentín, kiu de-
vis parasuti sin kun ciuj pakoj sur la me-
ditaranean marón; bilda prezento de kla-
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Fernando de Diego estis sendube la Miguel en daüra telefona kontakto 
heroo de la prezentado kun la kuraga Valentín 

kaj Antonio Valen 

rigoj pri la uzo de la vortaro, kaj, fine, la 
voko de la kongreseja pordistino anon-
canta ke homo, nomata Valentín, deziras 
liveri grandan kvanton da pakoj. Sonis la 
bela balado de Merlín "Ho! Mia kor'!, 
kiam Miguel alportis paketon, el kiu l i 
eltiris du ekzemplerojn de la vortaro. 
Finfine la Granda Bebo estis inter ni. Kaj 
65 ekzempleroj, pli ol 130 kilogramoj da 
vortoj, malaperis en la avidajn manojn 
de la ceestantaj antaümendantoj. 

Kiom da sato kaj kontento! En ciu án
gulo oni povis vidi avidajn konsultan-
tojn, kiuj traseras la 1300 pagojn de la 
monumenta verko. Longa, tre longa estis 
la vojo, sed de tiu momento nenio estos 
kiel antaüe. 

Dankon, koran dankon al la tuta tea-
mo de kunlaborantoj kaj, kompreneble, 
al tiu brava homo kiuj regalis la hispan-
lingvan E-movadon per gia plej kara 
perlo. 

Dankon Femando! 

Svena Dun 
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F. de Diego kaj A. Valen en 
Venezuelo, laü la "analoj de la GV". 

Jen la ...respondo! 
Kontribuu pere de: 

Iber-Caja 
2085-0101 -13-0128624762 

La Caixa 
2100-2149-31-0100165085 
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Jukio Hirai 
Japana samideano Jukio Hirai logis 

dum pluraj jaroj en Barcelono, kie l i stu-
dis hispanan lingvon kaj kulturon, kaj 
kie l i havis la eblecon konatigi kaj esplo-
ri la vivon de Julio Mangada. Pri ambaü 
aferoj, Hispanio kaj Katalunio kaj la fi
guro de Mangada, l i verkis artikolojn en 
japanaj esperantistaj revuoj. Bedaürin-
de, l i forpasis en la jaro 2002, ankoraü 
sufice juna. 

Nun, liaj amikoj sukcesis publikigi du 
librojn kiel omagon al l i . La unua aperis 
en junio, en la japana lingvo, kaj nomi-
gas "Taglibro de Barcelono". En okto
bro jus aperis libro en Esperanto, kiu ko-
lektas liajn artikolojn, kaj krome tri ra-
kontojn. Gi titoligas "Hispana, Katalu-
na, Mangada..." kaj estas subskribitaper 
la plumnomo, kiun l i uzis por la revuoj, 
D i l Avia. La eldonado estis prizorgata de 
lia vidvino Isako kaj la konata historiisto 
Ulrich Lins. Gin publikigis la eldonejo 
"Riveroj". 

Toño del Barrio 
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Atentu 

La HEF-biblioteko sercas, por 
kompletigo de sia kolekto de bulte-
noj, la numeran 220 (1977) de "Bo
letín". Dankon pro via helpo. 

Ana Mañero 

Premio "Delfí Dalmau" 

La 3a jumalisma premio "Delfí 
Dalmau" por gazeta artikolo estas 
kunvokita por 2004. La premion oni 
aljugos al la plej bona gazeta artikolo 
populariga, kiu pritraktos ajnan as-
pekton en rilato kun la ekologio de la 
lingvoj, la lingva (mal)egaleco, la 
Universala Deklaracio de Lingvaj 
Rajtoj aü la ebla aü fakta kontribuo 
de intemacia lingvo kiel Esperanto 
tiukampe. 

Oni rajtas prezenti, katalune aü 
Esperante, konkursajojn neeldoni-
tajn, en kiuj oni mencios faktojn aü 
studojn diskonigitajn en la kuranta aü 
en la pasinta jaroj. 

La monsumo de la premio estos 
300 eüroj. La teksto aperos en diver
saj periodajoj, cu katalunlingve cu 
esperantlingve. 

La limdato por la akcepto de origi-
naloj estos la 31a de augusto 2004. 
Kompletan regularon petu ce: Pre
mio Delfí Dalmau; C. Tossalet, 4; 
ES-25460 Cervia. Lleida 
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Europa Kongreso 

Hispana Kongreso 
Estis nomumita la Loka Kongresa 

Komitato, dum Generala Kunveno, oka-
zinta la 12an de septembro en la sidejo 
de la E-Grupo de Bilbao. Jen gi: 
S Prezidanto: J. Miguel García Iturrioz 
S Sekretario: Eduardo Larrouy López 
S Kasisto: Sabin Orueta Mendia 
S Komitatano pri Propagando en 

Esperantio: Lourdes Martínez 
S Komitatano pri Amaskomunikiloj: 

Eduardo Larrouy / J.Miguel García 
S Komitatano pri Ekskursoj: Teodoro 

Ibáñez Martín 
S Komitatano pri TTT-ejo: Patxi de la 

Hoz Méndez 
S Komitatano pri kultura programo: 

Lourdes Martínez 
S Komitatano pri Kongresejo: Augusto 

Casquero de la Cruz 
Ciuj informoj kaj novajoj pri la 

EEU-kongreso trovigas en gia TTT-ejo: 
www.geocities.com/ 

esperan tobi lbao/eue .htm 
Ret-adreso: esperantobilbao@terra.com 

La 30an de oktobro, Jesús M . García 
kaj Eduardo Larrouy havis rendevuon 
kun Koldo Narbaiza, Direktoro pri Tu
rismo de la Bizkaia Provinca Gubemio 
por prezenti la kongreson kaj fari diver-
sajn helpopetojn. L i promesis helpi, pre-
nis petoliston kaj invitis al nova rende-
vuo post iom da tempo. La 6an de no
vembro, Eduardo Larrouy kaj Jesús M . 
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Afiso de la Kongreso 

García havis rendevuon kun M . Angeles 
Egaña, Direktorino pri Kulturo de la b i l -
baoa Magistrato por prezenti la kongre
son kaj peti helpon pri diversaj progra-
meroj. Samacele, la 17an de novembro, 
estis rendevuo kun la Direktoro pri Kul 
turo de la Bizkaja Provinca Gubemio. 

La vojagagentejo "Viajes El Corte 
Inglés" estos kiu oficíale okupigos pri la 
rezervo de la hoteloj, do al kiu oni devas 
sendi rekte la mendojn. 

En januaro 2004, ciu kongresano rice-
vos "duan bultenon" kun informoj pri la 
diversaj log-eblecoj en Bilbao kaj pri la 
urbo mem. 

La 3 lan de decembro finos aligperio-
do kun speciala rabato por la kongreso. 
Profitu la okazon kaj aligu tuj. 

J. Miguel García Iturrioz 
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63a Hispana Esperanto-Kongreso 

r pf[[jf?(j 1 * kaj 6a Eürop-Unia E-Kongreso 
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^ 2004 2 5 a
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A > Facultad de Ciencias Económicas 
Avda Lehendakari Agirre 

ALIGILO N-RO 
(BONVOLU SKRIBI TAJPE AÜ PRESLITERE) 

Familiaj nomoj 
Antaünomo: 
Naskigdato ^ HEF-numero 
Adreso 

Postkodo 
Urbo Telefono 
Retadreso Faksilo 
(2) Nur por statistiko 

Kongreskotizoj gis 03-12-31 gis 04-04-30. . poste 

Individua Kongresano ( IK) 50 € . . . . 60 € 70 € 
Kunulo / Junulo ( 2 ) 35 € . . . . 40 € 45 % 
Infano (naskiginta post 1990/12/31) 0 € 0 € 0 € 
(2) Kunulo devas logi kun I K , kaj Junulo estas tiu naskiginta post 1974-12-31. 
Donaco 
ENTUTE: 

Kotizu pere de sparkaso Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) . 
konto-numero: 2095-0141-45-2218001832 al la 63a Hispana E-Kongreso. 

Kunsendu la pagpruvilon kaj la aligilon al la suba adreso. 
Por bankcekoj kaj post níandutoj aldonu 10% 

LA KOTIZO ESTAS NE REPAGEBLA. 

Dato kaj subskribo 

Konstanta adreso: Grupo Esperantista (H K ) ; Barrencalle Barrena, 7-1 D; 
48005 Bilbao; Tel: 944164492; 696613958; esperantobilbao@terra.com 
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Jarabonoj kaj kotizoj por 2004 

Boletín de HEF (eksterlandaj abonantoj, enlandaj vidu sur la 32a pago) 29 € 

RET-INFO (12 monatoj) 19 € 

• [P] HEF. 
Universala Esperanto-Asocio 
Individua Membro kun Gvidlibro (MG) 9€ 
Individua Membro kun Jarlibro (MJ) 22 € 
Individua Membro plus abono al E-o (MA) 54 € 

Simpla abono al Esperanto, sen membreco (SA) 34 € 

Simpla abono al Kontakto, sen membreco (Kto) 20 € 
Societo Zamenhof, sen membreco en UEA (SZ) 108 € 

S Rim: La kategorio (MG) ne rajtigas rabaton en la UK. La kategorioj MJ kaj M A 
inkluzivas por la junuloj (gis 29 j . ) membrecon en TEJO kaj ricevon de Kontakto. 
[P] Pedro A. Garrote; Apartado 119 — Esperanto; 47080 Valladolid; Banco 
Español de Crédito (BANESTO), Konto: 0030 6002 74 0000901271. 

KAE-Informilo 8 € 
V [ P ] Santiago Tomé; Roca 22, 3-er, 1-a; 08208 Sabadell; Caixa 

21000461960200045498. 
L a Gazeto (ses numeroj) 27 € 
[P] Barcelona E-Centro; Bassegoda 40, 3 a, I o ; 08028 Barcelono. 
Heroldo de Esperanto 32 € 
Literatura Foiro 30 € 
Internaciisto 15 € 
L a Ondo de Esperanto (12 numeroj jare) 25 € 
L a migrante 9 € 
^ [P]: Luis Serrano; CI Font Nova, 32; 08202 Sabadell; Tel. (93) 7275021; Banco 

Sabadell n-ro: 0081 0900 82 0006712480. (Por bank-ceko aldonu 1,5 EUR) 

Kajeroj el la Sudo. (Trimonata) 5 € 

S [P]: Jesús de las Heras, Apartado 4461; 30080 Murcia. Banko-konto: La Caixa, 
2100 4455 71 0200022454. 

Sennaciulo kotizo + abono 32 € . nura abono 34 € 

< [ P ] : Pedro Hernández Úbeda; c/Candilejas, 26 - 1 Izda; 28018 Madrid; Tel: 
912234853. esperanto@mi. madritel.es; Caja Madrid, Konto: 2038 1787 40 
6000178775 
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Anigilo por 2004 

(Foto)kopiu kaj postu aü faksu al la HEF-ofícejo. Bv. skribi klare. 

Persona] datenoj : 

Kompleta nomo : Annumero: 
Adreso : 
Postkodo kaj urbo : Tel. : 
Naskigdato : Retadreso: 

Anigo : 
• OM ordinara membro : 29,00 € 
• kun junulkarto 26,10 € 
• PM patrona membro 58,00 € 
• K M kolektiva membro 58,00 € 
• EM (nur por jamaj EM-anoj 1995e) 24,00 € 

Ciu ano ricevas Boletín; infanoj gis 12 jaroj Juna Amiko; junuloj Ínter 13 kaj 30 jaroj, Kontakto. 
Kaj ciuj, genérale, 10% rabaton en la aktivajoj organizitaj de Hispana Esperanto-Federacio. 

Pagmaniero : 
• Bankordone (plenigu la malsupran formularon). 
• Enspezo en konton 0182-1252-31-0204011961 de BBVA (kunsendu spezilon). 
• Ceko por "Federación Española de Esperanto" (aldonu 3 EUR). 
• Elspezo en la konton hefb-m de U.E.A. (kunsendu girilkopion). 

Subskribo: Dato: 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Banco o caja: 
Dirección: 
Código postal y localidad: 
C.C.C.: / / / 

Entidad Sucursal D.C Cuenta 
Muy señores míos: 
Les ruego atiendan con cargo a la cuenta arriba indicada los recibos que les sean presenta

dos por la Federación Española de Esperanto en concepto de cuota anual, hasta nueva orden. 
Fecha: 

Nombre y firma del titular: 
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Cu la Kavaliroj de la Ronda tablo apud Ana Leonkoro? 

La suplemento 

Kiel promesite en la antaüa numero 
de Boletín, jen informeto pri la reta ape-
rigo de la suplemento al LA DEKA 
LOGO. Ci suplemento enhavas la mo-
nologon sprite surscenigitan de Marcos 
Cruz dum la pasinta Hispana Kongreso 
en Valencio okaze de la omago al Miguel 
Gutiérrez Adúriz, Liven Dek. N i havis la 
intencon enmeti ankaü gin en la 
omag-libron, sed tio ne eblis pro legaj 
kialoj; tamen ni ne rezignis pri gia publi-
kigo. 

FAMo 

Jam ekde la titolo mem, "FAMo, 
unuakta teatrajo unufoja", percepteblas 
la simpatía amuzforto de ci verketo. 

Se v i jam elsutis la unuan libron, ne 
maltrafu la okazon gui ankaü la duan; se 
ne ankoraü, nu, jen do la sanco. Sufícas 
por akiri ambaü simple umadi en la pa
gara de HEF: www.esperanto-es.net 

Ana Mañero 

La HEF-Prezidanto transdonis platón 

Depósito legal Z-334-90. Presejo: Gráficas Aurora 

http://www.esperanto-es.net

