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Estrarkunsido 
La HEF-Estraro kunsidis en la centra poseda• oj. Pti kaj plu konstateblas la bezo-

oficejo la 28an de marto ekde la IOa horo. non kreskigi la nombron da membroj, por 
‚ eestis: Miguel Angel Sancho, Pedro Ga- ebligi pli vastan agadon. 
rrote, Manuel Parra, Miguel Gutierrez, Au- 	4) Kiel jam decidite (vidu Boletin-338, 
gusto Casquero kaj la konsilantino Ana pago 2') oni okazigos Eksterordinaran €e-
Manero kune kun pluraj gekunlaborantoj. neralan Kunsidon (vidu apudan alvokon) 
Salutojn kaj ekskuzojn prezentis la vi- por aprobi la dokumentaron ("rendición 
cprezidanto José M' Galofré, Luis Homan- anual de cuentas") prezentendan al la Mi-
dez, Rafaela Uruen"a kaj la konsilanto José nistrejo de Enlandaj Aferoj antaƒ  la unua 
M" Rodriguez. 	 de julio. Temas do pri formala proceduro 

Pritraktita temaro: 	 por la aprobo de la kontoetato. Rimarkin- 
1) La prezidanto prezentis informon pri das ke por plenumi tiun formala• on sufi„ os 

"Fundación Esperanto", kiun li prezidas la „ eesto de nur kelkaj membroj, „ ar la lego 
„ ar Prezidanto de FIEF. Bona nova• o estas permess decidi laƒ  simpla majorilato de la 
tio ke la patronaro de F.E. decidis a„ eti „ eestantoj. 
sidejon en konsento kun la regiona espe- 	Tiu kunsido okazos la 29an de majo, kaj 
rantista grupo Frateco. Aliflanke, F.E. ci- samdate okazos ankaƒ  nova kunsido de la 
rkuleros al la grupoj por informi pri la Estraro. 
kondi„ oj por atingi monhelpon de la fon- 	5) HEF sendos kiel donaco al la espe- 
da• o, kiu „ ijare dedi„ os 1.800 eƒrojn rantista grupo en Cajamarca (Perno) po 10 
(300.000 ptojn) por aktiva• oj. 	 ekz-ojn de la libreto "Pro Esperanto" kaj de 

2) La informa triptiko estas jam en la la lernolibro "Parolu E-on", de J.F. Arroyo. 
presejo. Oni presos 5000 ekzemplerojn 	6) Kiel respondo al la diversaj helpope- 
kiuj kostos 630 eƒrojn (105.000 ptojn). €i toj riccvitaj de pluraj hispanlingvaj landoj 
estos uzata unue en Expolingua kaj poste, kaj de s-ro Atilio Orella, respondeculo de 
laƒnecese, HEF distribuos …in al la grupoj. UEA pri Sudameriko, la Estraro decidis ke 

3) Financa raporto. La kasisto prezentis s-ro Miguel Gutiérrez esploru la temon. 
la financan jarraporton pri la jaro 1998 kaj 	7) Ana Manero proponis investi ioman 
la malneton de bugeto por 1999. Li klarigis sumon por anoncado de la perkoresponda 
ke pasinljare rezultis malgajno de 1.404 kurso, sed oni konstatis, ne sen bedaƒro, ke 
eƒroj (234.000 ptoj): Tamen tio ne estas la „ ijara bugeto ne permesos tion. 
vera diferenco inter elspezoj kaj enspezoj, 	8) Oni fiksis la membro-kotizojn por la 
sed nur la sekvo de tio ke „ ijare unuafoje jaro 2000, poste diskutotajn en la Ordinara 
oni enskribis la amortizadon de moveblaj Kunsido (julie en Caste11ón),jene: 
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Ordinara Membro ... 25.00 EUR 	vi de la CO de HEF la vortaron je pli 

OM kun junulkarto .. 22.50 EUR 	. malalta prezo ol se ili rekte mendus …in „ e 

Patrona Membro ....50.00 EUR 	
la eldonejo (minimume 10 ekz.). 

10) Augusto Casquero detale informis 
Kolektiva Membro .. 50.00 EUR 	pri la glata iro de la preparoj por sendube 
Emcrita M. (nur por jamaj 	 alloga nacia kongreso. 

EM-anoj 1995-e).... 20.00 EUR 

	

9) La Estraro decidis akiri 400 ekz-ojn. 	La Sekretario, Manolo Parra 

	

de la po†vortaro Lexicon Sopena. Tiu a„ eto 	La Prezidanto, Miguel Angel Sancho 

celas favori la grupojn, kiuj tiel povos rice- 

Alvoko al 

Eksterordinara €enerala Kunsido 

Konforme al nia statuto, la HEF-prezidanto alvokas „ iujn membrojn al 
la Eksterordinara €enerala Kunsido okazonta en la Centra Oficejo de HEF 
en Madrido, la 29an de majo de 1999 ekde la 10a horo, por pritrakti jenan 
solan temon: 

— Aprobo de la dokumentoj prezentendaj al la Ministrejo de Enlandaj 
Aferoj (Ministerio del Interior). 

HEF: Eta resumo pri aktiva • oj dum 1998. 

1. Ekstera Agado. 	 Hispana Liceo Miguel de Cervantes de 

1.1. Kursoj. 	 Romo. 
1.1.1. Perkoresponda kurso. 	 1.2.3. Valencia Universitato: E-kurso 

1.2. Kunlaboroj kun oficialaj instancoj en la Filologia Fakultato, gvidata de Au- 

kaj privatuloj. 	 gusto Casquero, kun oficiala valoro de du 

1.2.1. Hispana Komitato por Kunlabo- kreditoj. 
ro kun UNESKO. 	 1.2.4. Mezlemejo Infante D. Juan Ma- 

Regula sendado de nia jarraporto pri nuel (Murcia): Kurso gvidata de Jesus de 

aktiva• oj. 	 las Heras, instruisto „ e tiu mezlerncjo. 

1.2.2. Hispana Ambasadejo en Italio. 	1.2.5. Ediciones del Pruda: Okaze de la 

Navigo de ekzemplero de Donkilîoto pretigado de la „ apitro El siglo XX y el 

por ekspozicio okaze de oma…o al Cervan- esperanto, el la enciklopedio «Que.  sahcn>, 

tes, je la 25a datreveno de la inaƒguro de la HEF havigis al la eldonisto librojn kaj 
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diskojn necesajn por ellabori ilustran ma- fermo de la oficiala c-kurso organizita de 
terialon kiu kompletigu la tekston. HEF la Filologia Fakultato „ e la Valencia Uni-
ankaƒ  reviziis „ i lastan por eviti ajnan era- versitato. 
ron. 	 1.3.2. En Francio. 

1.2.6. Japana Folklora Pupteatro Sho- 	1.3.2.1. Prelego de M. Fernandez (Sur 
nai Dewa Ningyo Shibai: HEF kunlaboris la spuroj de F.G. Lorca) dum la blindula 
kaj tradukanie hispanen la tekstojn de la kongreso en Bordozo. 
imformilo pri la grupo kaj la teatra• oj, kaj 	1.3.2.2. Prelego de M.Fernandez (Lor- 
havigante interpretiston dum la reprezenta- ca kaj la hispana poezio „ i-jarcenta). Bou-
doj. €i ankaƒ, kune kun MEL, organizis resse. 
prezentadon de la spektaklo en la Kultura 	1.4. Eldona• oj. 
Centro Galileo de Madrido. 	 1.4.1. Sanga Nupto, de F.G. Lorca. Tra- 

1.2.7. Sindikato Solidaridad Obrera: dukita de M. Fernandez kaj cldonita de 
Prelego de M. Fernandez pri Esperanto el HEF kunlabore kun AEU. Subvenciit de 
historia kaj lingva perspekti 	 Caja de Ahorros La General de Granado. 

1.2.8. EƒskaParlamento:1-levigode in- 	1.5. Donacoj. 
formoj pri esperanto kaj ties oficialaj apo- 	1.5.1. Biblioteko de la Eƒropa Parla- 
goj al la parlamentano s-ro Juancho Do- mento: Donacado de la libro Esperanto: 
mínguez. 	 Eendmeno de la comtnicación de W. Auld, 

1.2.9. Studentoj: Regula kunlaboro kun tradukita de M. Cruz; kaj la bro†uron Pro 
studentoj kiuj bezonas in formon pri la I in- Esperanto. 
gvo aƒ  la esperanta kulturo our rcaligi siajn 	1.6. Disvastigo. 
akademiajn taskojn. 	 1.6.1. HEF sisteme distribuas la Mani- 

1.2.10. Union Monterrrubiana del feston de Prago. 
Campo Monterrubio (Badajoz): Pro- 	1.6.2. Distribuado de la bro†uro Pro 
duktantoj de olivoleo. HEF tradukas espe- Esperanto inter la deputitoj kaj senatanoj. 
rante ilian etikedon. 	 1.6.3. Distribuado de la antaƒe mencii- 

1.3. Centjarajubileo de F. G. Lorca. 	taj informiloj inter la „ efaj amaskomuniki- 
1.3.1. En Hispanio. 	 loj. 
1.3.1.1. Recidono de la verko Sanga 	1.7. Amaskomunikiloj. 

Nupto. (Vidu sub "eldona• oj"). 	 1.7.1. Regule HEF, pere de M. Pancor- 
1.3.1.2. Prezentado de tiu verko okaze bo, sendas komunikojn al la „ efaj • urnaloj 

de la 57a HK. 	 kaj nova• agentejoj pri plej gravaj okazin- 
1.3.1.3. "Lorca: poezia fenomeno el ta• oj en rilato al esperanto. 

hispana orepoko" de M. Fernandez. Artiko- 	1.7.2. Diversaj interviuoj al HEF-mem- 
lo aperinta samtempe en Boletin kaj LF. 	broj en amaskomunikiloj. 

13.1.4. Prelego deM. Fernandez por ne 	1.8. Internet. 
e-publiko organizita kunlabore kun MEL 	1.8.1. HEF disponas informpa…ojn en 
kaj Casa de Guadalajara en Madrid. 	la interreto, la Federacio kaj ties aktiva• oj 

1.3.1.5. Prelego de M. Fernandez (Sur en la hispana por la …enerala publiko. 
la spuroj de Federico Garcia Lorca) dum la 	2. Aktiva• oj en rilato al la membroj. 
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2.1. Boletin. 	 2.6.1. Hispana Esperanto-Kongreso: 

2.2. Libroservo. 	 . Valladolid, la …is 3a de majo. 

2.3. Pcrado de revuoj: HEF estas peran- 	2.6.2. Universala Kongreso: Partopre- 

to por Eventoj, Kontakto kaj Esperanto. 	no de pluraj membroj de HEF en la UK en 

2.4. Pcrado de kotizoj por UEA. 	Montpellier (Francio). La kongrestcmo es- 

2.5. Biblioteko Juan Régulo Pérez: ‚ i- tis "Mediteraneo, ponto interkulturoj". 

jare …i ricevis la subvcncion Thorsen de 	2.7. Aliaj aktiva• oj. 

apogo al bibliotekoj. 	 2.7.1. Kampanjo 2000, 

2.6. Kongresoj. 

Subvencio por studi 
Esperanton 

Mi laboras por la †tata inslanco "Direc-
ción General de Tratico". Same kiel aliaj 
privataj kaj †tataj entreprenoj, tiu „ i havas 
programon pormonhelpi la laboristojn kiuj 
studas lingvojn. 

Lastan someron mi partoprenis progre-
sigan esperanto-kurson en Barlaston, Rn-
tio. Reveninte, mi skribpetis la koncernan 
subvcncion, montrante la fakturon (70.000 
ESP). Post la normalaj kontroloj oni deci-
dis doni al mi 28.800 ESP. Tiu decido estis 
skribe montrata dum kelkaj tagoj en la 
montrotabuloj de „ iuj laborejoj de Trafico 
en la tuta lando, sed... la decido tute ne 
menciis pri kiu lingvo temas. 

Manolo Parra 

Fotis Colin Simmonds. 
Unua foto: Manolo Parra kaj Ana Ma-

nero. Dua:la verkistino Marjorie Boulton. 
Tria: Ana kaj Melnikov dum donacado de 
teleroj. 

Pri la kursoj kaj restado en Barlaston 
informas: S-ro Derek Talton (Esperanta So-
merlernejo) / Wedgwood Memorial Colle-
ge; Barlaston Village; Stoke-on-Trent 
ST12 9DG; Britujo. 
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HEF: Balance de Situación. 

DEBE 	 Ejercicio 98 	Ejercicio 97 

A) GASTOS 	  1.865.054 	1  835.624 

2. Aprovisionamientos 	  676.436 	1  016.394 

a) Consumo de mercaderias 	  676.436 	1  016.394 

4. Dotaciones amortización inmovilizado 	 258.500 
6. Otros gastos explotación 	  924.629 	 803.637 

a) Sercicios exteriores 	  924.629 	 870.637 

I. Beneficios de explotación 
(B 1+B2+B3+B4-A 1-A2-A3-A4-A5-A6) 
9. Diferencias negativas de cambio 	 11.960 

II. Resultados financieros positivos 	  4.103 

(B 5+B 6+B 7+B 8-A 7 -A 8 -A 9) 
III. Beneficios actividadcs ordinarias 	  4.103 

(A 1+AII-B 1 -BII) 
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado ... 166.960 
IV. Resultados extraordinarios positivos 	  96.700 

(B9+B 10+B 11+B 12+B 13-A 10-A 11-Al2-A13-A14) 
V. Beneficios antes de impuestos 
(AI II+AIV-BIII-BIV) 
15. Impuesto sobre sociedades 	  15.490 	 15.593 

HABER 	  Ejercicio 98 	 Ejercicio 97 

B) INGRESOS 	  1.819.241 	1  507.746 

1. Importe neto de cifra negocios 	 1.166.964 	 1.237.252 

a) Ventas 	  1.166.964 	1  237.252 

Aumento de existencias de productos 	 188.921 
4. Otros ingresos de explotación 	  328.230 	 169.691 

a) Ingresos accesorios y otros 	  145.288 	 124.416 

b) Subvenciones 	  182.942 	 45.275 

I. Pérdidas dc explotación 	  175.450 	 413.088 

(Al I-A2+A3+A4+A5+A6FB1-B2-B-3-B4 
5. Ingresos participac. en capital 	 311 	 4.103 

a) En emprcsas del grupo 	  311 	 4.103 

Diferencias positivas de cambio 	 4 

II. Resultados financieros negativos 	 11.645 

(A7+AB+A9+B5+B6+B7+B8) 
III. Pérdidas activid. ordinarias 	  187.095 	 408.985 

6 - 	 HEF-Bulteno n-ro 340 



(B 1+BII-AI-AI1) 
12.Ingresos extraordinarios 	  134.811 	 96.700 

IV. Resultados extraordinarios negativos 	 32.149 
(A10 FAll-A 12+A 13+A14-B9-B 10-B 11-B 12-B-13) 
V. Pérdidas antes de Impuestos 	  219.244 	 308.182 

(B111+BTV-AIII-AIV) 
VI. Resultado Ejcrcicio (Pérdidas) 	 234.734 	 323.775 

(BV+A151 A16) 

ACTIVO 	 Ejcrcicio 98 	Ejercicio 97 
B) INMOVILIZADO 	  11.068.396 	 11.016.437 

I1. lnmovilizaciones inmatcriales 	 -258.500 
8. Amortizaciones 	  -258.500 
III. Inmovilizacions materiales 	 11.326.896 	 11.016.437 
1. Terrenos y construcciones 	  10.000.000 	 10.000.000 

2. Intalaciones técn. y maqu 	  675.778 	 425.778 
3. Otras instalaciones,ut. y mob. 	  358.134 	 358.134 

5. Otro inmovilizado 	  292.984 	 232.525 
D) Activo circulante 	  2.171.619 	2  922.778 
II. Existencias 	  188.921 	 242.142 
1. Comerciales 	  188.921 	 242.142 

III. Deudores 	  13.425 	 711.525 
4. Dcudores varios 	  13.425 	 711.525 
VI. Tesoreria 	 1  844.939 	1  811.241 
VII. Ajustcs por periodificación 	  124.334 	 157.870 
TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 	 13.240.015 	 13.939.215 

PASIVO 	 Ejercicio 1998 	Ejercicio 1997 

A) Fondos propios 	  12.854.788 	 13.089,522 

I. Capital Suscrito 	  13.089.522 	 13.417.400 
Vi. Pérdidas/Ganancias (Benef./Pérd.) 	 -234.734 	 -327.876 

E) Acreedores a Corto Plazo 	  385.227 	 849.693 
IV. Acreedores Comerciales 	  235.327 	 770.843 
2. Deudas por compras o pretaciones 	 235.327 	 770.843 

V. Otras deudas no comerciales 
1. Administraciones Públicas 
VII. Ajustes por periodificación 	  149.900 	 78.850 

TOTAL GENERAL (A+B-I-C+D+E) 	 13.240.015 	 13.939.215 

HEF: www.esperanto-es.org  

HEF-Bulteno n-ro 340 	 - 7 



FUNdAcióN 

t00111.''  • ESPERANTO 
agadojn plenumendajn dum la vivo de la 

La Fu ndación 	fonda• o. La 2a artikolo de la Fonda• o "Es- 

Pa…o de la Fonda•o Esperanto peranto" proklamas ke …ia celo estas la 

kunvokado de premioj kaj „ iaspecaj stimu-

La nova lego 30/94 pri Fonda• oj kaj loj por la instruado de la internacia lingvo 

Fiska Favorigo de la Privatula Partopreno Esperanto. Tial do oni organizos, aƒ  sub-

en Agadoj Cclantaj la €eneralan Intereson, vencios, eldonajn agadojn favore al la dis-

Hispana Oficiala Bulteno (BOE) n-ro 282 vastigo de la Esperanto-kulturo; eldonadon 

de la 25a de novembro 1994, reguligas la en Esperanto de verkoj originale redaktitaj 

kreon kaj la vivon de la fonda• oj en Hispa- en ajna oficiala lingvo de la Hispana ‡tato; 

nio. 	 kaj la eldonadon de pedagogia materialo 

Nia Fonda• o"Esperanto" estis kreata de kiu faciligos la instruadon de la lingvo Es-

Hispana Esperanto-Federacio sub la tiama peranto. 

prezidanteco de S-ro Miguel Sancho lz- 	La havajo konsistas el kapitalo kiu nu- 

quierdo, kaj la statuton aprobis la tiutempa iras sin el tri fontoj: unue la mondonaco per 

Ministrejo pri Edukado kaj Scienco laƒ  kiu oni dotis la fonda• on, 50.000 ptoj, kun 

ordono de la 4a de aprilo 1969 (do, …uste la celo observi la le…ajn dispoziciojn por 

antaƒ  30 jaroj). La fonda• o naski…is danke kreado de la institucio, due „ iuj postaj mon-

an komenca donaco de 50.000 pesetoj, kaj kontribuoj de homoj, kiuj deziras apogi la 

…ian vivon certigis malavaraj donacoj de la esperanto-movadon pere de la fonda• o, kaj 

hispana esperantistaro, inter kiuj elstaras la trie la interczoj produktitaj de tiuj monsu-

heredajo de la geedzoj "Casanoves-Ferran- moj. Rilate „ ion „ i la nova le…o pri fonda• oj 

diz". Pri la prizorgado de la Fonda• o "Es- permesas dekalkuli 20% cl la impostita 

peranto" respondecas la €enerala Deputi- bazo okaze de la „ iujara Deklaro de la 

tarodeAragono(laRegistarode tiu hispana Imposto pri la Rcntoj, sub la limigo de la 

aƒtonoma komunumo), laƒ  la Re…a Dekre- 30% el tiu impostita bazo. 

to 569/95 de la 7a de aprilo, trovebla en la 	Laste, nepra kondi„ o, por certigi la vi- 

Hispana Oficiala Bulteno dc la 1011 de majo von de fonda• o, estas la ekzisto de grupo de 

1995), tie nia fonda• o aperas en la listo de personoj, nomataj "patronoj", kiuj decidas 

la kulturaj fonda• oj de la provinco Zarago- pri la antaƒenigo kaj atingo de la celoj 

zo sub la numero 17a. 	 proponitaj en la agad-programo de la fon- 

Kutime oni opinias ke la tri elementoj da• o. La Patronaro de la Fondojo "Bsperan-

plej bazaj el „ iu fonda• o estas la celo, la to" konsistas el: 

hava• oj kaj la organizado. La celo estas la 	Prezidanto: 

elemento kiu idcntigas la fonda• on mem, 	D. Miguel Angel Sandhi) l'ardo, 

…ia ekzisto-kialo, tio kio komprenigas la 	Prezidanto de Hispana I l ederacio. 
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Sekretario: 
D. Enrique Piquero Vazquez. 
Administranto: 
D. Victor Ortiz Gratal. 
Patronoj: 
Da. Ma. Pilar Sancho Rebullida. 
Da. Ma. Rafaela Uruena Alvarez. 
D. Juan Antonio Cabezos Martinez. 
D. Antonio Marco Botella 

La Fonda• o "Esperanto" havas ankaƒ  
Direktoron, kies tasko estas kunordigi, dis- 

volvi kaj direkti „ iun agadon aprobitan de 
la Patronaro. Li estas D. Jose Maria Rodri- 

guez Hernandez. 
Resume, la Fonda• o "Esperanto" estas 

jura persono, kreita kaj organizata laƒ  la 

hispana lego, kiu celas disvastigi kiel eble 	Rudolf Fischer. Universitato de Mƒns- 

plej multe kaj efike la internacian lingvon ter (Germanio).""La lakto de la Germano] 

Esperanto, uzante liucele „ iujn sian rime- trovi novan nacian identecon en internacia 

dgjn, 	
mondo.' 

Kris Long (Britio) "La angla poeto Ge-
rard Manley Hopkins". 

Olga Kerziouk (Ukrainio) "La brila bi-
blioteko: historio kaj trezoroj". 

Hetwig Fischer (Germanio) "Ferakon-
toj de diversaj popoloj",  

David Galadi (Universitato de Barcelo-
na) "Astronomio". 

Miguel Angel Sancho (Madrid) "Espe-
ranto en Internet". 

PENG Zhengming (‚ inio) "C'ina litcra-

La Loka Kongresa Komitato de la "58a turo". 

Hispana Kongreso de Esperanto" kaj "9a 	Cetere jen la definitiva adreso de la 

Europa Esperanto-Forumo", okazontaj en ttt-pa…aro, en kiu oni povas trovi „ iujn ne-

Castellón, de la I7a …is la 21a de julio 1999, sesajn informojn pri le "58a Hispana Espe-

informas kun granda plezuro ke la Prezi- ranto-kongreso"kaj "9a Eƒropa Esperanto-

danto de Hispanio, Mo†ta Sinjoro José Ma- Forumo". Oni povas konsulti la provizoran 

ria Aznar akceptis esti Honora Prezidanto programon, ali…kondi„ ojn, lo…adon, fotojn, 

de ambaƒ  eventoj. 	 ktp. La adreso estas: http://www.re- 

€is nun konfirmis sian partoprenon je- destb.esrpersonal/a-casquero 

naj prelegontoj: 	 LKK. 

José Maria Aznar 
Honora Prezidanto 
de la 58a Hispana 
Kongreso 
de Esperanto 
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le…ojn. La kodo trovita de franca ekspedi-
cio en la jaro 1901, estas enskriba• o sur 
nigra steleo el diorito. La traduko de la 
Kodo de Hamurabo reali…is en la jaro 1990, 

• Tom Arbo Hoeg faris la „ efan laboron pri 
oG rupo~ la traduko sed li ne povis aran…i pri la 

presado kaj la eldono „ ar li mortis en la jaro 

kaj Asocioj 1992. Douglas Draper, de la Universitata 
Biblioteko de Oslo (Norvegio) entreprenis 
la taskon pretigi la manuskripton por eldo-
no, kio finfine okazis. ‚ i tiel la Kodo de 

Andaluzio 	 Hamurabo estas la unua verko de la serio 
"Juraj Kajeroj", kiu espereble daƒros per 

* Andaluzia Esperanto-Unuigo daƒri- aliaj juraj libroj cldonotaj en la venontaj 
gas sian kampanjon donaci E-lernolibrojn jaroj. 
al andaluziaj bibliotekoj. Komence de la 	José Maria Rodriguez 
jaro 1999 nia asocio donacis ekzemplerojn 
de la verko "Curso de la Lengua Internacio- 	* La sidejo de Andaluzia Esperanto- 
nal Esperanto" de Miguel Gutierrez Adƒriz Unuigo en la reto legeblas „ e: www.ciuda-
al la bibliotekoj de la provinco Jaeno. Fa- dfirtura.com/esperanto. La pa…aro konsis-
kte la libro jam staras sur la bretoj de la tas el jenaj eroj: 
bibliotekoj de Alcalà la Real, Alcaudete, 	En la hispana: Esperanto Viva (kurso 
Arjonilla, Baeza, Bedmar, Cabra del Sto. de Esperanto); Informoj pri la literaturo, 
Cristo, Cazorla, Belmez de la Moraleda, gramatiko, historio de Esperanto; Monate 
Castillo de Locubin, Guarromàn, Huelma, „ e vi (monata bulteno de AEU, precipe en 
lbros, Jodar, La Carolina, Linares, Mancha la hispana); Adresaro de Hispanaj E-gru-
Real, Marmolejo, Martos, Orcera, Porcuna, poj; Hejmpago de Sferoj, eldonistoj de 
Rus, Siles, Torredelcampo, Torredonjime- ScieneFikciaj libroj; Manifesto de Praga; 
no, Torreperogil, Ubeda, Villacarrillo, Vi- Prononc-gvido (kun sonoj!); Statutoj de 
Ilanueva del Arzobispo, en la provinca bi- AEU; Esperanto kaj Ru…a Kruco, artikolo 
blioteko de Jaén kaj en tiu de la Jaena aperinta en revuo de RK. 
Universitato, kiu krome ricevis ekzemple- 	En esperanto: Adresaro de Hispanaj E- 
ron de la libro de Fernando de Diego "Nue- grupoj; Gazeto Andaluzia (trimonata revuo 
vo Método de Esperanto". 	 de AEU, plene en E-o); Hejmpa…o de Sfe- 

* Kunlabore kun Esperanta Jura Aso- roj, eldonistoj de SciencFikciaj libroj; Nia 
cio, Andaluzia Esperanto-Unuigho kunel- Vo„ o (bulteno de Madrida Esperanto-Li-
donis la antikvcgan "Kodo de Hamurabo", cco); Manifesto de Prago; Krome, vi povas 
tradukita delanorvegajTom Arbo Hoeg kaj meti mesa…ojn en nia mesa…tabulo "Ago-
Odd Tangerud. Hamurabo estis sumera ra", akiri Latin-3 literoj por E-igi vian kom-
re…o kiu, proksimume en la jaro 1750 a.K., putilon kaj ret-ser„ ilon. 
donis al sia popolo tre sa…ajn, laƒ  sia epoko, 	José F. Martin 
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Aragono Listo de donacoj 

al H.E.F. 
* Frateco prezentis prelegon en la his- 

pana lingvo pri Esperanto, je la 7a horo de 	 1998 

la sabato, 20a de februaro. €i okazis en la 	17-02 Martin Aguado .... 1.000 

moderan kultur-centro Teodoro Sanchez de 	09-01 Tomas Apraiz 	300 

la kvartalo San José, kiu estis preskaƒ 	05-03 Tomas Ortiz 	 300 
plenplena. La prclegantoj estis la vicprezi- 	16-01 José Sarda 	 1.800 
danto de nia societo, Lorenzo Noguero, kaj 
la e-isto Lorenzo Mediano, kiuj, en interesa 	14-03 Canne Llapart 	 1.300 

publika kolokvo eksplikis tion, kio estas la 	12-01 Victor G. Henriquez 6.600 

lingvo, kaj aliajn aspektojn kulturajn kaj 	06-07 Ma Josefa Respino.... 700 
universalajn kiuj implicas la praktikadon 	30-07 Antonio R. Gasch . . 5.378 
de la lingvo kaj la humanismo de la espe- 

30-07 Tomas Ortiz 	 5.378 
rantistaj ideoj. 

 

Oni projekciis interesajn partojn de Es- 	30-07 Ana Manero ..... 	 5.378 

peranto-vidbendo aldonante la koncernajn 	30-07 Manolo Parra 	 5.378 
klarigojn, kaj jam de du horoj antaƒe, en la 	02-09 Miguel A. Sancho 	 5.330 
sama Centro, oni ekspoziciis librojn kiuj 
altiris la atenton de la vizitantoj. 	

12-12 Natividad Millan 	550 

* Fine de februaro voja…is al Zaragozo 	12-12 M.E.L 	 20.000 

la prezidanto de HEF kaj de Fundacidn 	 1999 

Esperanto, Miguel Angel Sancho. En la 	05-02 Salvador Aragay 	 650 

sidejo de Frateco kaj FE, str. San Vicente 	05-02 José Gonzalez 	 500 
de Paul 1, okazis kunveno de la patronaro 	27-01 Josep Sarda 	 1.700 
de FE, en kiu oni studis la diversajn proble- 
mojn de nia fonda• o kaj precipe tiun pri la 	08-03 M.E.L 	 29.900 

eventuala a„ eto de lokalo por ambaƒ  aso- 	15-03 (anonima) 	 336 

cioj, afero sufi„ e malfacila „ ar oni deziras 
akiri ejonje ne tro alta kosto (komprenu ke 
oni devas paroli pri multaj milionoj da pe- 
setoj), ke …i estu en la centro de la urbo, ke 	 Eˆ SIClO 

…i estu sufi„ e ampleksa por teni bibliotekon 	* La  magistrato de Bilbao senlace per- 
el pli ol 4.000 librojn kaj la tutan stokon de sekutas nian Asocion. Ili monpunis nin an-
Don Kilioto kune kun aliaj materialoj. Ce- taƒ  4 jaroj pro gluado de afi†oj sur la strat- 
tere la ejo devas taƒgi por la aktivado de muroj; malgraƒ  tio ke ni prezentis senkul- 
ambaƒ  esperantistaj asocioj. Nu, en la kun- pigan protokolon, burokratistino asertis ke 
veno oni pretigis la programon de Funda- "ni kulpas kaj ke ili ne devas pruvi tiun 
cian Esperanto por la nuna jaro. 	 kulpon; ke ni mem devas pruvi nian sen- 

A.M.B. 
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kulpecon" (ni pensis ke, en demokratio, 
estis kontraƒe). Ili minacis kontiski kelkajn 
el niaj propra•  ox la venontan 29an de mar-
to. Kiam vi, leganto de Boletin, legos tiun 
„ i raporton, ni jam scios kio okazis. 

* Cetere, la vendredoj fari…is la tagoj, 
kiam pli da E-parolantoj venas al nia sidejo; 
krom la elementa kurso, entuziasma ronde-
to anstataƒas la dekomence titolita "per-
fektiga kurso"; …i fakte transformi…is al 
amikeca kunsido, kie oni pritraktas ajnan 
temon. Ne maloftas daƒrigo de la interpa-
rolado en apudaj trinkejoj, aƒ  e„  ekskursoj 
al „ irkaƒaj montoj: la lasta, okazinta la 13an 
de marto, estis al monto "La Kruco", super 
la pitoreska vila…o Galdames, ene de la tiel 
nomata min-zono de Bizkajo. Vespere, post 
la suprenirado, ni vizitis terenon sur unu el 
la deklivoj kiuj „ irkaƒas Bilbaon; en …i, 
membro de nia Grupo partoprenas en pro-
jekto subvenciata de la Urbodomo por re-
starigo de arbaro. Kelkaj el tiuj arboj estos 
"denaskaj esperantistoj", se tenas pri espe-
rantisteco de iliaj "gepatroj". 

J. Miguel Garcia Iturrioz 

Kanariaj Insuloj 

La Esperantista Societo de Tenerife 
(ESTO) akceptis grupon de kanariaj espe-
rantistoj en la urbo Santa Cruz de La Palma, 
okaze de la 2a Esperanta Kanaria Renkon-
tigo, de la 19a …is la 21a de marto. 

En „ i tiu urbo, kie disvolvi…is la plej 
interesa periodo de la esperanta movado en 
Kanarioj, pli ol sesdek jarojn (1932-1999), 
Prof. Juan Régulo Pérez eklernis esperan-
ton en 1932. 

La programo estis jena: la 19an de mar-
to je la 19.30 h. en Instituto Alonso Pérez 
Diaz prelego de S-ro Leandro Trujillo Ca- 

Partoprenantoj antaƒ  la pordo 
de la urbodomo de Garafia 

S-roj Trujillo kuj Abilio interparolas 
post la malkovro de marmoran tabulon 

„ e muro muro de la naski…domo 
de Juan Régulo 

La Urbestro de Garafia, s-ro Abilio 
Reyes salutas en la oficiala akcepto 



S-ro Juan Antonio Madrazo, 
Prezidanto de ACE 

S-ro. Abilio Reyes Medina kaj ha invito ke 
'ni subskribu sur la honoran libron, kie sidas 
inter aliaj gravaj subskriboj tiu de Don Juan 
Carlos la, sed ankaƒ  pro la speciala emocio 
kiun ni sentis vizitante la naski…dometon 
de Don Juan Régulo, kie ni surmetis 
oma…an plakon. 

Okaze de la renkonti…o aperis faksimila 
eldono de Necesidad histórica y valor lite-
rario del Esperanto, enhave aktuala kaj 

Memor-tabulo „ e la liceo Alonso Pérez oportuna prelego farita de Juan Régulo en 

en Santa Cruz 	 la jaro 1956. 
Leandro Trujillo Casanas 

savas, Prezidanto de ESTO, pri "Santa Cruz 
de La Palma kaj Esperanto". Poste, malko-
vro de memorplako. La 20an je la 09.00 h. 
Tuttaga ekskurso. Je la 12.00 h. akcepto en 
la Urbodomo de Garafia kaj malkovro de 
oma…plako en la naski…domo de Juan Ré-
gulo Pérez, en Cueva de Agua, Garafia. 
Fine, kunfrata tagman…o donacita de la Ma-
gistrato de Garafia. La 21 an, kultura vizito 
al la urbo de Santa Cruz de La Palma kaj 
akcepto de ties Urba konsilantaro. 

La lokaj amaskomunikiloj informis pri 
la evento. Du televidkanaloj filmis „ e la 
prelego kaj interviuis la preleganton. Same 
faris almenaƒ  du radiostacioj kaj • urnaloj. 
Unu cl la plej gravaj Canarias 7 aperigis 
interesan artikolon sub la titolo "La espe- 	 Kantabrio 
ranto lulilo". La prelegon „ eestis, inter aliaj 
personoj, la urbestro de Garafia, la urbkon- 	Fine de februaro ACE,Asociación Cín- 

silantino pri kulturo de Santa Cruz de La tabra de Esperanto, faris dek-minutan 

Palma, S-ro. Cobiella Cuevas (eksa Depu- prezenton de nia lingvo kaj kulturo antaƒ  

tito de la Komuno de la Kanaria Komunu- grupo el 80 homoj. Rezulte de tiu informa-
mo kaj antikva esperantisto) kaj la Direkto- do vendigis 15 kajeroj de Pro Esperanto 

ro de la lnstituto Alonso Pérez Diaz, S-ro. (po 200 ptoj), kaj formi…is du 8-personaj 
Francisco Castro Feliciano, gastiganto kaj grupoj por e-kurso. Unu el la grupoj lernas 

apoganto de la renkonti…o. 	 en la sidejo de ACE (San Fernando 58, p-8) 

La vizito al Garafia estis tute ne forge- de 20.00 al 21.00 lunde, marde, merkrede 
sebta, ne nur pro la bonveno de la urbestro kaj jaƒdc. La alia grupo lernas en la sidejo 
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de konata kantabra entrepreno de 18.30 al okazos baza kurso gvidata de prof. Juan dcl 
19.30 lunde, marde kaj merkrede. 	Castillo en la CO. Prezo 9.500 ptojn. 

Ambaƒ  kursoj estas 40-horaj, kaj „ iu 	Lupe Sanz-Bueno 
lernato pagas 6.000 ptojn por kovri la kos-
ton de la kurso kaj de la lern-kaj inform- Murcio 
materialo, kiun ili ricevas: la libro Esperan- 	10a Kongreso de Valencia Esperanto 
to, curso del idioma international, la vor- Federacio kaj Murcia. 17a-18a de aprilo. 
taro Lexicon Sopena kaj la libro Esperanto, Lorca (Murcio). 
un fendmeno de la comunicación. 

P.U.L. 
Tutlande 

MadridO 	 * En la informadika suplemento de "El 
Pais" (Ciberpaís, 4an de Februaro) aperas 

* Grupo de madridaj veterano) kunve- artikolo pri Tintin (4a pago), la fama heroo 
nis invititaj de MEL en la CO. Lupe Sanz de la desegnisto Hergò, konata inter ni es-
prezidis la kunvenon. ‚ i sube oni povas perantistoj kiel Tin„ jo. 
vidi foton de la kunveno en kies centro 	Interalie aperas serio da TTT-ejoj kiuj 
aperas la 87-jara samideanino Lucrecia San pritraktas aferojn pri Tin„ jo: 
Antonio, eble la plej maljuna e-istino de nia 	Oficiala pa…o: www.tintin.be  
lando. 	 Tintin-nova• oj: tintin.qe.ca/actual/ac- 

tual.htm tual.htm 

1 j 	
IIispane:www.arrakis.es joshua/w 

ww.tintin.gc.ca  
kt ktp. kt 	is laste ili aklonas: 
Esperanta: www. esperanto. n et/marti n 

.weichert/tincxjo.html 
Cetere, post tiu bela surprizo, oni rcn- 

'~  
*0 	kontas „ e la fino la plej bonan parton de „ i 

pozitiva informo pere de jena paragrafo: 
«Tintin ha sido traducido a mds de 40 

* Jam de Marto nia Akademiano Jorge lenguas. Junto a todas las que se hablan en 

Camacho denove lo…as en Madrido, kvan- Espana, el serbo-croala, el occitano, el 

kam li plu laboras... en I3ruselo! Jes, la latín y el esperanto, entre otras.» 

mondo i…as vila…o. 	 Los seguidores del reporter° que ade- 

* MEL daƒre kunvenas lunde „ e la CO. Inds estudien o quieran ampliar conoci-

La 12an de aprilo okazos prezento de pri- mientos de esperanto pueden visitar 

komentitaj lumbildoj: "Iberaj pejza• oj: An- www.esperanto.net/martin.weichert/tincx  

daluzio". 	 jo.html 

* Kursoj: de la 3a de majo, dum 5 	La aƒtoro de la artikolo estas Jaume 

semajnoj, lunde kaj jaƒde (18.00-20.00). Vidal. Kiamaniere °Ciberpaís" trovis „ i 
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adreson? Antaƒ  multaj monatoj mi kon- , (ONCE), aperinta en februaro, oni povas 
vinkis ilin aperigi la adreson de laMultlin- legi leteron de s-ino Lupe Sanz (2/3 de 
gva E-pa…o. ‚ u iu redaktoro esperanti…is pa…o), sendita al la direktoro de la magazi- 

post tio? 	 no sub la titolo "Euro-Esperanto". 

* Denove en "Ciberpaís", je la 18a de 	* Denove aperis vinjeto, kiu tu†as Es- 

marto, aperas nova aludo al Esperanto. ‡a- peranton, desegnita de Chummy Chtímez, 

jnas ke tiu suplemento estas aparta ero de „ i-okaze la 3an de marto en Diario. 

"El Pais" kie nia lingvo estas plurfoje men- 	Lupe Sanz-Bueno 

ciata. 
Temas pri artikoleto en la 31 a pa…o: 

Corner como un cerdo (Man…i kiel porko). 
La artikolisto liveras jenan retadreson: 
rch.usyd.edu.au/—andres/pig./pig.html, kaj 
poste prezentas la frazon "Vi man…as kiel 
porko" en esperanto klarigante ke temas 
…uste pri la lingvo lan„ ita de Zamenhof, kaj 
li aldonas ke en tiu interreta pago e1 aƒstra-
lio, mastrumata de la hispano Andrés Go-
mez, aperas tradukoj cI 56 lingvoj kun 
doktaj klarigoj pri la diversaj esprimoj pro- 	‚ iu interesito povas ricevi ampleksajn 

ponitaj. 	 informojn de s-ro Augusto Casquero-de la 
Dario Rodriguez 	 Cruz, Avenida Burjasot 29, A-31. 46009 
* En la 143a numero de la revuo Perli- Valencia. Tel: 96 3401369 (21.00 …is 

les de la Nacia Blindula Organiza• o 22.00). 	' 

P¢rkoresponda Kurso 
Lernolibro: Esperanto, curso del idioma 

internacional; ekzercaro (presitaj aƒ  en diskedo); 
informlibro: El Esperanto: fenomeno de la 

comunicación; vortaro Lexicón Sopena; kasedo 
kaj la gvido de kompetenta instruisto jen telefone, 
jen fakse, jen per normala aƒ  elektronika po†to. 

nur 14.900 ptojn* 

‚ iu kursano, kvazaƒ  HEF-membro, ricevos dum 
unu jaro la koncernajn publikiga• ojn de la Asocio: 

Boletin, Juna Amiko, Koncize kaj Kontakto. 

Mendu …in de HEF, Rodriguez San Pedro 13-3-7a, ES-28015 Madrid. 
Tel+Faksilo: 34(9)1-4468079; admin@esperanto-es.org  

* Remburse plus sendokostoj. Gcjunuloj kun "Carnet Joven" ricevas 10 elcentan rabaton. 
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v 
EUROPARLAMENTANOJ 

KAJ 
EUROPA-PARLAMENTET 

ESPERANTO 	EYPO OAiKOKOINOBOYAIO 
EUROPEAN PARLIAMENT 

Jen, …is 1a 15a de decembro de 1998, la 	PARLAMENTO  EUROPEO 
listo el 131 (20,92 %) Eƒroparlamentanoj 	P A R L E M E N T E U R O P E E N 
(EP-anoj) kiuj, diversgrade, opinias ke Es- 	PAR LAMENTO EUROPEO 
peranto povus iel helpi por solvi la lingvan 	EUROPEES PARLEMENT 

problemaronenEˆ ropaUnio(EU): 	 PARLAMENTO EUROPEU 
EUROOPAN PARLAMENTTI 
ELIROPAPARLAMENTET 

Austrio 
ETTL I iarald, PSE 
R̂ BIG Paul, PPE 
GRAENITZ Ilona, PSE 

Belgio 
AELVOET Magda, V 
ANDRE-LEONARD Anne, ELDR 
CHANTERIE Raf, PPE 
DE CLERQ Willy, ELDR 
DE COENE Philippe, PSE 
DELCROIX Claude, PSE 
DEPREZ Gerard, PPE 
DESAMA Claude. PSE 
GROSCH Mathieu. PPE 
HAPPART José, PSE 
HERMAN Fernand, PPE 
KESTELIJN Mimi, ELDR 
LANNOYEPauI, V 
MAPS Nelly, ARE 
THYSSEN Marianne, PPE 
TINDEMANS Leo, PPE 
VAN LANCKER Anne, PSE 
WILLOCKX Frederik, PSE 

Bruin 
BARTON Roger, PSE 
COATES Ken, PSE 
COLLINS Kenneth, PSE 
CORBERT Richard, PSE 

CUNNINGHAM Tony, PSE 
DAVID Wayne, PSE 
ELLIOTT Michael, PSE 
HINDLEY Michael, PSE 
HUGHES Stephen, PSE 
KERR Hugh, PSF 
TR Ii SCOTT Peter, PSE 
McMAHON Hugh, PSE 
McNAI.LY Eryl, PSE 
MARTIN David, PSE 
JACKSON Caroline, PPE 
NEWENS Stan, PSE 
ODDY Christine, PSE 
PAISLEY Ian, NI 
PERRY Roy James, PPE 
SMITH Alex, PSE 
TAPPIN Michael, PSE 
TEVERSON Robin, ELDR 
TONGUE Carole, PSE 
WATSON Graham, ELDR 
WATTS Mark, PSF. 
WHITE Ian, PSE 
WHITEHEAD Phillip, PSE 
W I I.SON Joe, PSE 
WYNN Terry, PSE 
PLUMB The Lord, PPE 

Danio 
BONDE Jens-Peter, 
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Caries Gasóliva 
	 Maria Izquierdo 

	
Manuel Medina 

Finnlando 
PAASILINNA Reino, PSE 
THORS Astrid, ELDR 

Francio 
AINARDI Sylvianc, GUE/NGL 
REHEAR Jean-Pierre, PPE 
BERNARD-REYMOND Pierre, PPE 
BERNARDINI Francois, PSE 
de BREMOND d' A RS Georges, PPE 
CABROL Christian, UPE 
MOREAU Gisèle, GUE/NGL 
CAUDRON Gerard, PSE. 
DARRAS Danielle- PSE 
HORY Jean-Francois, ARE 
LINDEPERG Michele, PSE 
MOREAU Gisetc, GUE/NGL 
DONNAY, Jacques, UPE 

Gennanlo 
BOTZ Gerhard, PSE 
BREYER Hiltrud, V 
KUHN Annemarie, PSE 
LINKOHR Rolf, PSE 
FUNK Honor, PPE 
SCHLEICHER Ursula, PPE 
SCHWAIGER Konrad, PPE 
WEILER Barbara, PSE, 
ZIMMERMANN Wilmya, PSE 
TANNERT Christof, PSE 

Hispanio 
FERRER Concepció, PP 
GASOLIBA Caries, CDC 
GIL-ROBLES José Maria, PP 
MEDINA ORTEGA Manuel, PSOE 
IMAZ S. MIGUEL Josu Jon, PNV 

Anna Terre i Cusi 
	

Concepció Ferrer 
	

José-Luis Valverde 
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TERRO i CUSI Anna, PSOE 
VALLVE Joan, CDC 
VALVERDE José-Luis, PP 
IZQUIERDO ROJO Marra, PSOE 
SAUQUILLO Francisca, PSOE 

Irlando 
AHERN Nuala, V 
ANDREWS Niall, UPE 
BANOTTI Mary, PPE 
COLLINS Gerard, UPE 
COX Pat, ELDR 
CROWLWY Brian, UPE 
CUSHNAHAN John, UPE 
FITZSIMONS Jimn UPE 

Francisca Sauquillo 

FERRI Enrico, PPE 
FONTANA Alessandro, PPE 
GAROSCI Riccardo, UPE 
LEOPARDI Giacomo, UPE 
MARIN Marilena, UPE 
MORETTI Luigi, NI 
NENCINI Riccardo, PSE 
RIPA DE MEANA Carlo, V 
SANTINI, Giacomo, UPE 
VECCHI Luciano, PSE 

Luksernburgio 
REDING Viviane, PPE 

Nederlando 
JANSSEN van RAAY James, UPE 
OOMEN-RLTITEN Ria, PPE 

18— 

J.Ma Gil-Robles 

GALLAGHER Pat the Cope, UPE 
GILLIS Alan, PPE 
KILLILEA Mark, UPE 
McCARTN Joe, PPE 
McKENNA Patricia, V 
MALONE Bernie, PSE 

Italia 
AZZOLINI Claudio, UPE 
BALDARELLI Francesco, PSE 
BELLERE Spalato, NI 
BERTINOTTI Fausto, GUE/NGL 
BONTEMPI Rinaldo, PSE 
CACCAVALEErncsto, UPE 
CASINI Carlo, PPE 
COLAJANNI Luigi, PSE 
DELL'ALBA Gianfranco, ARE 
DUPUIS Olivier, ARE 

Joan Vallve 
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Portugalin 	 Svedio 

D'OREY CAPIJCHO Antonio, PPE 	 CARS Hadar, ELDR 

MARINHO Luis, PSE 	 GAHRTON Per, V 

MAO PEREIRA José, UPE 	 HOLM Ulf, V 

MENDONcANeIio, PPE 	 STENMARCK Per, PPE 

Laƒ  politikaj grupoj 

Politika grupo en la Parlamento 	 EP-anoj 	 subtenas E-on 

PSE (Partio de la Socialistoj Eƒropaj) 	 214 	 52 

PPE (Popola Partio Eƒropa) 	  200 	 36 

UPE (Unio por Eƒropo) 	  36 	  13 

ELDR (Eƒropaj Liberaluloj Demokrataj kaj Reform.) 41 	  10 

GUE (Europa Unuiga Maldekstro) 
NGL (Nord-Verda Maldckstro) 	  33 	 4 

V (Verduloj) 	 28 	9 

ARE (Alianco Radikala Eƒropa) 	  20 	 4 

I-EDN (Scndependuloj por Eƒropo de la Nacioj) ... 17 	  1 

NI (Neenskribitaj) 	  37 	  2 

Lail lando 

	

Subtenas E-on 	... EP-anoj 	 % 

	

14 	 15 	 93,33 

	  18 	 25 	 72,00 

	 30 	 87 	 34,48 

	  19 	 87 	 21,83 

	

4 	 22 	 18,18 

	

1 	 6 	 16,66 

	

13 	 87 	 14,94 

	

2 	 16 	 12,50 

	

10 	 64 	 15,62 

	

3 	 21 	 14,28 

	

10 	 99 	 10,10 

	

4 	25 	 16,00 
	 2 	 31 	 6,45 

	  1 	 16 	 6'25 
	  0 	25 	 0,00 

HEF-Bulteno n-ro 340 	 -19 

Lando 	  
Irlando 	  
Belgio 
Britio 
ltalio 
Svedio 	  
Luksemburgio 
Francio 	 
Finnlando 	  
Ilispanio 	 
Austrio 	 
Germanio 	 
Portugalio 	 
Nederlando 
Danio 
Greklando 



2 

0 

PSOF. en PSE, 
IU en GUE 
PP en PPE 
IU-IPC en GUE 
CDC en ELDR 
CN-CC en ARE 
UDC en PPE 
PNV en PPE 

r 

Laƒ  lando kaj partioj 

Lando PSE 	PPE 	UPE ELDR GUE/NGL V 	ARE I-EDN 	NI 

	

AT 	2 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 

	

BE 	6 	6 	0 	3 	0 	2 	1 	0 	0 

	

GB 	22 	3 	0 	2 	I 	i 	0 	0 

	

DK 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 

	

0 	1 
I 	0 

FI 	1 

FR 	4 

0 

3 3 0 2 	0 
0 	0 0 	0 

0 

0 

0 

Total 

3  

IS  
30 

1  
2 

13 

0 0 0 	10 
0 	0 

0 	14 	 

10 
19 

0 0 0 3 6 
o o 

DE 

GR 
El 

ES 
IT 

0 0 0 0 0 0 

1  

4 

6 0 0 0 	2 4 

4 0 0 

5 

0 

2 7 
1 
2  

4  

4  
1311  

0 

0 	0 

1 	1  

0 	0 0 

2 

0 

0 LU 	0 

NL 	0 

PT 	1  

SE 	0 

0 o o 0 1 0 0 

0 2 	I 	0 0 

0 

13 
	

10 

0 	1 0 

Total 	52 	36 

La politikaj partioj reprezentataj en a Eƒropa Parlamento estas: 
PSOE, IU, PP, CDC, IU-IPC, PNV, UDC, CN-CC. 
En la Eƒropa Parlamento,la hispanaj partioj situas en la jenaj parlarnentaj grupoj: 

Rimarkoj  

Utilas kompreni perfekte por eviti misgeneraligoj kaj troecaj konkludoj. 
Traleginte la liston de eƒroparlamentanoj kiuj, diversgade, subtenas Esperanton, eble 

iu pensas ke la rekono de la utileco de „ i tiu lingvo, …ia enkonduko en la oficialajn 
instruadplanojn de la landoj apartenantaj al EU kaj …ia aplikado en la politikaj medioj 
estas io tuj okazonta. La realo tute malsamas. Neniu cedas e„  eta• e, se li ne ricevas ion 
inter†an…e. Tre ofte la argumentadojn pri solidareco oni nuancigas tiel subtile, ke preskaƒ  
„ iam …i transformigasen ion jam atingitan, malgraƒ  la malo mcmvideblas. 
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La kampanio plenumita de kelkaj esperantistoj en la lastaj jaroj cele al konsciigo de 

la eƒroparlamentanoj pri la realeco de nia intemacia lingvo kaj ties taƒgeco porinternacia 

komunikado, jam komencis fruktodoni. Kaj tio okazis 

malgraƒ  la baroj trovitajene- kaj ekstere de Esporantio. 

Nun ni, la esperantistoj, devas agi laƒe. Ni scias, ke la vojo 

tre longas kaj la intrigoj kaj baroj multos, do ni rekonu la 

nunan realon kiel stimulon por plulabori. For vana pom- 

o. P  Z 
Antaƒ  la „ ijarajulio, oni elektos en Hispanio la parla- ~`• 

	
r 

mentanojn kiuj reprezentos nian landon en la Eƒropa 

Parlamento. Ni, „ ar respondecaj, devas vo„ doni. Poste 

neniu plendu pri la apenaƒa atento de la politikistoj al 

Esperanto, se oni ne subtenas tiujn kiuj valoras nian 

lingvon. Post la elektado, la esperantisto] laborintaj en la 

kampanjo komencos novan ctapon. Se vi libertempas por 

kunlabori kun ni, kontaktu Andrés Martin; P.K. 3275; 

29080 Malaga; Tel.: 656 407 198 

Nu, „ ar „ io „ i koncernas la esperantistojn, ni devas 

bone enskribi en nian memoron ke en la venonta junio, 

okazos balotado al Eƒropa Parlamento. Tiam estos nia 

vico subteni EP-anojn kiuj subtenas Esperanton. Ne fajfu 

pri la politiko, se vi ne volas ke la politikistoj fajfu pri ni. 

Andrés Martin 
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AGORA 

Niaj grupoj 	 Emas 

korespondi plu . . J kaj asocioj... 	 kores p 	~ 	p 

Asturio 
* Grcgoro Richert, 27-jara, pri literati- 

La agado de Antaƒen daƒre trovas ehon ro, muziko, turismo, lingvoj kaj kutimoj de 
en diversaj regionaj • urnaloj. La 8an de aliaj landoj. Adreso: ul. Kwiatowa 27; PL-
februaro "La voz de Avilés" informis pri la 84-242 Luzino; Pollando. 
apero de nova numero de la revueto eldo- 	* Antonio J. Cabanclas, 48-jara handi- 
nata de la grupo kaj pri ties enfiavo, kun kapulo licenciulo pri lingvoj kaj hispana 
foto de la kovrilo. La 17an de marto aperis literaturo. Adreso: calle Maria Auxiliadora 
interesa intervjuo farita al la prezidanto de 291; e/ Lourdes y Alegria; Vibora Park; 
la grupo, Nicolas Muniz. Lia foto ornamas Arroyo Naranjo; Ciudad de la Habana 9; 
la artikolon, kies titolo estas "EL Esperanto CP 10900 Cuba. 
es un idioma ideal para terminar con las 
fronteras". 

Katalunio 
Antau kelkaj monatoj, la forumo 

KAE, Kultura Asocio Esperantista, plu 	«alt.esperanto.principiante» havis siajn 
organizas kunvenojn sub la nomo Esperan- 	„ iutagajn legantojn, kaj kontribuantojn. 
to-babiladoj. La 21an de marto en Mollet 	Tamen, pro la decido de la telefonkom- 
del Vallés. ‚ eestis 27 homoj. La debato pri 	panio Tele/ínica ne plu permesi, ke aliaj 
tio, ‚ u ni sufi„ e propagandas Esperanton, 	firmaoj uzu la centran nodon 
bazi…is sur kvar starpunktoj: mono, angla 	«news.ibcrnet.es», pluraj hispanaj le- 
lingvo, ne sufi„ a enga…o de la e-istoj kaj la 	gantoj ne plu povas legi aƒ  kontribui al 
nova koncepto pri la idealoj. 	 la forumo (precipc tiuj uzantoj de iddeo, 

La 18an de aprilo la babilado okazos 	redestb, servicom...). 
(fakte kiam oni legos „ i liniojn …i estos jam 	Jam de pluraj monatoj José E Mar- 
okazinta!) „ e la grupo Aƒroro en Barcelo- 	tin starigis, „ e la ttt-cjo de AEU, fora- 
no. La temo estos "Afriko". 	 mon bazitan sur 11T pa†o, do alirebla 

La 7a Espranto-Semajno de la kulturo 	de „ iu, kiu navigas en la reto. €ia nomo 
kaj Turismo okazos „ i jare de la 2a …is la 	estas Agora, kaj …i troveblas „ e: 
9a de oktobro en Cambrils (Tarragona). 	hltp:!!www,ciudadfutura.com/esp  
Infortnas: HFEA; apartado 15027; 08080 '' eranto/tablo.htm. 
Barcelono; Tel. 937-253-421; luis_serra- 	Ni esperas,ketiujkiujsentislaman- 
no@mixmail.com 	 kon de la forumo 
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Jam 2000 

alibis al Berlino 
Jen 

aperis 
La 19an de marto la kongresa fako 

Kio ni estas kaj kion ni celasKomentoj 	de UF,A registris la 2000-an aligon al 

pri la Manifesto de la movado por la inter- 	la 84a Universals Kongreso en Berli- 

nacia lingvo Esperanto. Red Renato Cur- 	no' 
setti kaj Osmo Buller. Rotterdam: UEA, 	La gisnunaj aligintoj reprezentas 

1999.24 p. ISBN 9290170611. 30 cm. Sep 	56 landojn. Plej multnombras la gas- 

fakuloj esee komentas la sep punktojn de la 	tiganta lando Germanio kun 418 

Praga Manifesto. 	 ali…inioj. Sekvas Francio (232), Po- 

Plutoso, Aristofano. Màlaga: Anda- dando (162), Japanio (149), Neder- 

luzia Esperanto-Unui…o, 1998.64 p. ISBN: 	lando (83), Svedio (77), italio (74), 

84-930304-0-6, 21 cm. 	 Litovio (64), Belgio kaj Britio (po 61), 

Dialogoj de la dioj, Lukiano. Màlaga: 	kaj Finnlando (54). Apud Japanio la 

Andaluzia Esperanto-Unui…o, 1998. 	plej multnombraj ekstereƒropaj Ian- 

Durankulak Sabira Stàhlberg (1969). doj …is nun estas Brazilo (37), Usono 

Varna: Bambu, 1998.78 p. ISBN 954 9637 	(31) kaj Aƒstralio (16). 

026. 20 cm. Romaneto: Mondofinan urbe-
ton orient-eƒropan, "sur la limo inter realo 
kaj son…o', vizitas japano kun sekreta mi- 	Nova adreso de Giordano Mo 'a: 

sio. 	 Foguer'oses 16, Int. 6; 
08230 Matadepera; Barcelona 

UEA kaj 	 La 1-lifton-premio, unu miliono da uso- 
naj dolaroj, estas la plej granda humaneca 

la Hilton-premio 	premio en la mondo. Lastatempe …i estis 
alju…ita interalie al Kuracistoj Sen Limoj 
kaj al Operacio Rideto. La „ i-jaran latirea-

Universala Esperanto-Asocio estas ton oni anoncos jarfine. 
kandidato por la „ i-jara Humaneca Premio 	La kandidatigon de UEA iniciatis s-ro 
de Hilton, starigita de la Fonduso Conrad Kent Jones el Usono. Laƒ  la peto de la 
N. Hilton pot "honori volontulan, karitatan Fonduso la Centra Oficejo pretigis por la 
aƒ  ne-registaran organizajon kiu eksteror- • urio ampleksan dokumentaron pri la 90-
dinare kontribuis al la mildigo de homa jara agado de UEA por la celoj de la premio. 
sufero". La Fonduso portas la nomon de sia 	Kadre de Kampanjo 2000 komenci…is 
fondinto, la fama hotelentreprenisto Hil- la preparoj por denove kandidatigi UEA 
ton. 	 ankatt por la pacpremio de Nobel. 
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turo ul. Besednjakova I, SI-2000 Maribor, 

Cirknƒ  Slovenio. 

Bicikiado 

a mond 	Se vi emas bicikle voja…i en grupa, o bonetosa kunveturado, kontaktu BEMI 
(Biciklista E-Movado Internacia), kiu or-
ganizas biciklajn karavanojn ne nur al IJK 

Vetero 	
en Hungario, sed al la UK en Berlino kaj al 
OkSEJT en Tihvin (apud Pcterburgo). In- 

[I-R] De nun la esperantistoj povos scii formas: Yvonne van de Hork; Marijkeweg 
kia vetero estos la morgaƒon en siaj res- 28-C-1; NL-6709 PG Wageningen; Neder-

pektivaj landoj kaj urboj, „ ar la entrepreno lando. Rete: dds.nl. 

Wunderground ofertas Esperanto-version 
de siaj veter-prognozoj en Interreto. Vizitu 
ttp://esperanto.wunderground.com . 	 Kino 

[l-R] En la sesdekaj jaroj William 
Shatner (kapilano Kirk de la kozmolipo 

Lingvistiko 	 Enterprise) aktoris en filmo nomita "The 

[I-R] Inter la la kaj la 6a de aƒgusto Incubus" (La Inkuboson…o) kiu estis tute 
1999 okazos la 12a monda kongreso de en Esperanto kun anglalingvaj superskri-

AILA (Association international de lin- boj. La elparolo de la aktoroj ne estas aparte 

guistiqueappliquee=lnternacia Asocio pri bona, sed la filmo mem gajnis laƒdon de 
Aplika Lingvistiko) en Waseda Universita- kelkaj recenzistoj. Fakte Paris-Match aser-

to en Tokio. La kadra temo estos "La rolo tis ke …i estas la plej grandeca fantazia 

dc lingvo en la 21a jarcento ---- unueco kaj filino post "Nosferatu". La filmo spekte- 
diverseco". 	 blos dum la Tutkalifornia E-Konferenco en 

Eblas partopreni la kongreson propo- marto kaj baldaƒ  a„ eteblos kiel videofilmo. 

nante prelegon pri interlingvistika aƒ  espe- Vidu 	ttp://incubusthefilm.com/ 	aƒ  

rantologia temo, aparte, se …i ligi…as al la ttp://www.scn.org/—lilandbr/aktual 

kadra temo. Informas: Japana Esperanto- eo.html. 
Inslituto; Waseda-mati 12-3; JP-162-0042 	

TV 
Tokio; Japanio. Rete: mre.biglobe.nejp. 

[I-R] La TV-kabla entrepreno TV Fil- 

Vidbendo 	
me, partnero de TVA(unu el du plej granda 
tv-kablaj entreprenoj en Brazilo) en Brasi- 

La tria Intemacia Videofilma Fcstivalo lia, Goiania, Belem kaj aliaj brazilaj urboj, 
en Esperanto okazos la 10an kaj 11an de apogos la diskonigadon de la novaj bazaj 

julio en Maribor, eifoje kune kun teatra kaj kursoj de Esperanto de Esperanto-Asocio 
muzika kulturfestivalo. Informas: Interkul- de Brasilia (EAB). 
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ENA 
IRí)'A6 :ti MEZEURLT0 

‚ eha Esperanto-Asocio, ‚ EA staris an- 
 Apartado 119 

taƒ  trista tasko: malaltigi la librostokon de 

sia libroservo, kio montri…is neevitebla 	47080 Valladolid 
„ efe pro manko da spaco en provizora sto- 	Tel: 983-260-086 
kejo (sed ankaƒ  †ajna alta poseda• o laƒ  la 

librotenaj rezultoj, „ ar oni devas ja kalkuli 

ankaƒ  la stokitajn librojn, kvankam oni 

scias, ke plejparte ili estas ne plu vende-

blaj). 
Feli„ e oni trovis kontentigan solvon: 

anstataƒ  for• eti la superfluajn librojn dona-  

ci ilin al lokaj kluboj kaj sckcioj de ‚ EA. 

Oni dissendis librojn al 53 kluboj kaj 12 

sckcioj kaj lasis al ilia decido, „ u disvcndi 

„ u donaci ilin. Anstataƒ  al rubejo la libroj 

fluas al esperantistoj. 
Petro Chrdle (‚ EA) 

Tena... japanlingve 

En Tokio, en mil ckzempleroj, aperis la 

japana traduko de la libro de Spomenka 

‡timec, eldonita de IEM, «Tena -hejmo en 

mczeƒropo». La eldonisto Nippon Tosyo 

Kankoukai ilustris la libron per la desegnoj 

AIS en Meksíkio 	de la fama kroata desegnisto Ivan Lackovi„  

Creata. 

La Akademio Internacia de la Sciencoj 	La lano okazis en Zagreb la 24an de 

(AIS) San-Marino iras ekster-Europcn: En marto en la presti…a hotelo Esplanade. La 

Meksikiofondi…is landa asocio, kiu prome- solena• on „ eestis nome de Japana Ambasa-

sas iam fari…i plenrajta filio de AIS. Danke dejo cn Zagreb Akihito Teru„ i, kaj kelkaj 

al la iniciato de prof Feldmann-Gonzales kroataj kaj japanaj • urnalistoj „ eestis por 

jam okazis multe atentata preleg-serio en informi. 

pluraj Meksikiaj universitatoj, interalie en 	La libron oni eldonos ankaƒ  en la kroa- 

Mexicali, Celaya, Meksikurbo kaj Monte- to kaj jam ekzistas angla traduko fare de J. 

rrcy. 	 C. Bramani. 

Reinhard F. 	 S. ‡timee 

Kion fari pri la libroj? 	
A„ etu …in „ e la 

Libroservo de HEF 
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Malgranda 

historio 

Kiam mi al i…is al la bahaa kredo, mi rimarkis ke en la 
libro Bahà'u'Ilah kaj la nova epoko, Abdul Baba, filo de 

Francisco Conejero 

	

	la profeto Bahà'u'llàh, rekomendas lerni la lingvon Es- 
peranto. Baldaƒ  mi demandis al pluraj bahaanoj, kie mi 
povos lerni tiun lingvon. lu respondis ke, kiom li scias, 
oni instruas Esperanton ie en la strato San Vicente el 
Valencio. 

Tiutempe mi lo…is en Kastelono sed mi laboris pro-
ksime de Valencio, kaj „ iutage mi devis do fari tiun longan 
ir-revenan vojon al mia labojero. Iun tagon, post la laboro, 
mi iris al la komenco de la strato San Vicente. Mi komen-
cis demandi kie situas la lernejo de Esperanto, kaj mi ne 
haltis …is fine mi sukcesis trovi la lokon. 

Estis aƒtuna vespero, sed mi ne plu memoras la tagon 
nek la jaron. Mi frapis je la pordo kaj eniris. Tie, „ e la 
nigra tabulo staris prof. Felix Navarro, kiu salutis min 
amike. Mi klarigis al li la kialon de mia vizito kaj li 
respondis dirante: "Bone, bone, kara amiko, sidi…u, prenu 
„ i tiun gramatikon, malfermu …in „ e la pa…o, kiun ni lernas 
kaj aƒskultu". 

Unuafoje mi aƒdis la verbojn "ami" kaj "esti", la 
substantivojn "domo", "patro" kaj "patrino", la adjekti-
vojn "bela", "granda" kaj plurajn aliajn. Kiam la leciono 
fini…is, mi montris mian deziron fari…i esperantisto kaj, 
liucele, mi volis a„ eti la libron, kiun la profesoro pruntis 
al mi. Li diris ke li mem estas la aƒtoro de la libro. Do mi 
a„ etis kaj gardis …in kiel belan memora• on. 

Dankon kara amata majstro pro via helpo kaj pro via 
unua leciono. Neniam mi forgesis vian laboron por Espe-
ranto kaj vian amon al tutmonda paco. 

Kun amo, via lernanto, Pako Konejero. 
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Rekomendoj 	58a HK 
La konsulta komisiono de la Akademio 	Cu vi jam ali…is? 

de Esperanto rekomendas: 

‚ emizoj 

 
3 inline skates: unuvicaj rul†uoj. 
3 snowboard: glit(o)tabulo, ne…tabulo 

(Ndr. la nomon de la sporto oni ricevas 
per aldono de la sukfikso "ad"). 

3 haffpipe: duontubo (instala• o por pen-
dole veturi en …i per rultabulo). 

3 mountainbike: mont(o)biciklo, mon-
tarbiciklo. 

3 gameboy (vamomo): ludkompu-
til(et)o. 

La konsulta komisiono atenligas, ke 
tiuj „ i rekomendoj ne estas decido de la 
Akademio de Esperanto. Lingvajn deman-
dojn „ iu povas direkti al la direktoro de la 
konsulta komisiono: 

Stefan Maul; Pferseer Sir. 15; DE-
86150 Augsburg; Germanio; maul@news-
factory.net  

Caste l l ó n AEU ofertas dukolorajn (verdo kaj 
bluo) t-„ emizojn en tri grandoj (gran- 
da, malgranda, meza) Sur la antaƒa 	M o n u m e n t o a l 
Ilanko aperas la moderna anagramo de 
E-o kun la kvinpinta stelo kaj la vorto 	 Esperanto Esperanto ene. Ekstere aperas la frazo 
"Esperanto para todos". Mendu „ e 	  

AEU; apartado 864; 29080 Malaga. La 	 Fundación 
prezoj: antaƒ  la la de majo 650 ptojn, 	 Esperanto 
poste 800 ptojn. Oni devas aldoni la 
sendokostojn (300 ptojn) nur se oni 	f undacion@esperanto.nu  
mendas malpli ol 10 ekzemplerojn. 
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LINGVA ANGULO 7 

de Antonio Valén 

angulo 
LA PERSONAJ PRONOMOJ 

Lingva 

Ankaƒ  en „ i Lingva Angulo mi volas Kurioze tamen, neparaleleco ne …enas en la 
priparoli frapan konstru-trajton de esperan- praktiko, „ ar la diversaj neologismoj lan„ i-
to, kaj mi devas nepre reinsisti, ke: 1) mia taj por plivastigi la trian personon en la 
takso ja subjektivas; 2) temas pri nura de- pluralo simple ne enradikigis. 
talo, „ ar fundamentaj mankoj maltaƒgigus 	La uzo de nura vi por la hispanaj tú, 
esperanton kiel helplingvon por internacia usted, vosotros, vosotra.r, ustedes samtem-
komunikado; 3) la gisnuna evoluo de nia pe bonas kaj malbonas. €i bonas, „ ar …i 
lingvo allasas modifadon aƒ  eliminadon †paras la …enan distingon tú/usted, kies uza- 
nur tra la vojo de la natura evoluo. 	do tre varias de idiomo al idiomo kaj vere 

La dua frapa konstru-trajto de esperanto maloportunas en esperanto, lingvo kun pa-
estas la neparaleleco de la personaj prono- rolantoj tre divers-originaj geografie, lin- 
moj: 	 gve kaj kulture. €i malbonas, „ ar …i ebligas 

mi : yo 	 distingon inter singularo kaj pluralo nur 
vi : tú, usted 	 helpe de la kunteksto. Paradokse, esperanto 
li : él 	 naski…is kun la formo ci (= td), teorie tre 
†i : ella 	 taƒga, praktike tute morta, „ ar neniu uzas 
…i : ello (objektoj kaj bestoj) 	 …in. Kial? Ne gravas kial: la pronomo ci 
…i : ella (objektoj kaj bestoj) 	 …enas kiam …i aperas (nur en tre malmultaj 

beletra• oj) simple „ ar …i estas neuzata, fre- 
ni : nosotros,-as 	 mda, artefarita. ‚ u eblus pli bona kialo? 
vi : vosotros,-as, ustedes 

ellos 	 Radio Saluton 
: ellas 

ellos (objektoj kaj bestoj) 	 €iaj elsendoj ne plu aƒskulteblas 
ili : ellas (objektoj kaj bestoj) 	 che: ttp://radiosaluton.webjump.com. 
La sistemo de 1' personaj pronomoj en 	Atentu ke la nuna adreso estas: 

esperanto proponas tri eblojn por la tria 	"http://come.to/e.radio". 
persona de 1' singularo (li, lli, …i), sed nur 	Cetere, tie troveblas ankaƒ  kelkaj 
unu por la tria persono de 1' pluralo (ili), 	elsendoj de Pala Radio („ iusamajnc, 
sendube influite de la hindeƒropaj lingvoj. 	sed iom prokraste, la "Trarigardon de 
‚ u ne pli kohcre tri personoj por la singu- 	Esperanto-Gazetaro", krom iujn elsen- 
laro kaj tri por la pluralo (aƒ  unu persono 	dojn inter aƒgusto kaj novembro 1998). 
por la singularo kaj unu por la pluralo)? 	Jose F. Martin 
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Emilio Prados 
(Malago 1899 — Meksiko 1962) 

Trad: Miguel Fernandez 

Mi fine min en†losis; 
son…e perdigis mia karna †elo... 
Kaj mi, magia, nevidebla, restis 
kun blindula nudeco. 

Hel-plenis mi isrande de 1' okuloj; 
lumigis mia eno. 

Travida, flame trema, 
mi restis sur la vento, 
kiel por-akva glaso, 
kiel restas 
si u'lace de spegulo 
viu'-an…elo. 

(Iii Andando, rnulundo pnr c 1 munrlo) 
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Laƒ  la fono, aperas tra la diskutaro ke 
la belaj vortoj pri lingva demokratio, res- 

Al lingva demokratio 	pekto kaj subteno de la lingvokultura di- 

Aleksandro Kesavero Kasano- 	
verseco, kaj tiel plu, estas belaj mensogoj. 
La angla kaj la franca „ efas en la reala 

mondo, kaj la angla premas la fran- 
‚ irkaƒ  dudek aƒtoroj kun- 	 can kaj la ceterajn lingvojn. Tio spe- 

laboras en „ i tia libro, skribi- 	 Ì 	t? 	ciale klarigas en la in- 
ta en la lingvoj esperanta, 	 terveno de Tove 
franca kaj angla. La le- 	 • 	Skutnabb—Kangas 
ganto bezonas regi la tri 	ti 	 (prononco: 	Tove 
lingvojn por legi …in. 	5 , 	:, ., 	 Skutnab Kangas). Tia 
Aperas resumoj (tre 	h k 	re. 	 dano, en angla kaj 
nekompletaj)de „ iaj ba >d 	» 9y! 	

V 	
kun la sia tuta bibli- 

zaj tekstoj en la tri lin- 	 I 	 ografto en angla, fu- 
gvoj. La grando estas „ i- 	" 	 rioze atakas la rolon 
rkati ducent dek kvin pa…oj. 	 `s=_ 3li 	de la angla „ e la 
La du redaktantoj estas Mark Fet- 	nuna mondo, montrante la politikan kaj 
tes kaj Suzanne Bolduc (prononcoj: Mark financan subprcmon de la anglusona mon-
Fet kaj Suzan Bolduk). Eldonas la Univer- do super ni aliaj, la lingvomortigon kiun 
sala Esperanta Asocio, „ e Roterdatno, Ne- fifaras la ƒestanoj, kaj tiel plu. Li ankaƒ  
derlandujo, jaro 1998. 	 faras detaleman analizon pri la kialoj kaj 

La libro strukturigas kiel aro da artiko- konsekvencoj de la situacio, kaj konkludas 
loj kaj dialogoj „ irkaƒ  la oma…o al la espe- ke nur eksplicita politika agado (neniel 
rantisto kaj politikisto Nitobe Inaz& (pro- simpla lingvistika diskutado) †an…os la afe-
nonco: Nitobe Tnazo). Plus la parolado cl ron pro la humilitaj. Mi do rekomendas la 
Nitobe Inazd mem sekvas sin la intervenoj legadon de „ i tia „ apitro, pa…oj 143-149. 
kaj dialogoj de la kunlaborantoj. La inter- ;Kompreneble, ho leganto, se ci regas la 
venoj kaj dialogoj sekvas sin laƒ  ses kunsi- anglan! 
doj:(1)Oma…eal Nitobe Inazd,(2)Lingvo- 	Ankaƒ  menciindaj estas la malrutinaj 
politiko kaj lingva praktiko, (3) Lingvodi- dialogaj 	intervenoj 	de 	Tove 
verseco kaj lingva demokratio), (4) lingvoj Skutnabb—Kangas (pa…oj 202 kaj 203), de 
en transnacia edukado, (5) Ronda tablo: al Zlatko Ti†ljar (pa…oj 98 kaj 99), la interve-
nova lingva ordo, kaj (6) Konkluda sesio. noj de Yvo Peeters (prononco: Ivo Peters) 

Fonnale, la libro klare difektigas, kiel kaj aliaj. Kromc notindaj estas kelkaj infor-
tiom da esperantaj cldonoj kompostitaj de moj, kiel la rapida altigo de la esperanto 
amatoroj. La interveno de Nitobe Inazo, en post la unua mondomilito. 
angla, e„  ne estas resumita al esperanto. 	Pro „ i „ io, mi rekomendas al „ ia samlin- 
Tamen, anstataƒ  paroli pri preseraroj, ƒcs- gvano ke …i legu la libron, kaj al kapablaj 
tismo „ e la ortografado de la propraj nomoj, samlingvanoj ke ili faru novan eldonon, 
kaj tiel plu, ni iru tuj al la interesa fono. 	unulingva en esperanto. 
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Lo…adb 
58a Hispana Kongreso de Esperanto 

Informo pri la eblec-lo…ado dum la ve- 	6.- RESIDENCIA BANCAJA: Tre 
nonta Hispana Kongreso de Esperanto, kiu komforta. Loko en dulita „ ambro, SEN 
okazos en Castellón, inter la 17a kaj la 2la 	malenman…o: 1.900 pesetoj. 
de julio 1999. 	 7.- DIVERSAJ PENSIONOJ EN 

Atentu: oni rezervos lokojn kun tie! CASTELLON: Loko en dulita „ ambro: 
favoraj prezoj nur al homoj kiuj jam ali…is 2.100 pesetoj. En unulita: 2.300. En dulita 
kaj pagis la kongreskotizon. 	 con bankuvo: 2.400. ‚ iuj SEN maten- 

1.- HOTEL INTUR (4-stela): Loko en man…o. La unuaj rezervontoj ricevos plej 
dulita „ ambro: 6.500 pesetoj. En unulita: 	komfortajn kaj proksimajn lokojn. 
9.000, ambaƒ  kun malenman…o. 	 8.- ALBERGUE MUNICIPAL DE 

2.- HOTEL JAIME I (3-stela), en la VILLAREAL (vila…o 7 kilometrojn for de 
urbocentro: Loko en dulita „ ambro: 5.500 la kongresejo, komforta): Loko en dulita 
pesetoj. En unulita: 8.100, ambaƒ  kun ma- aƒ  en trilita „ ambro: 800 pesetoj, SEN 
tenman…o. 	 malenman…o. Se ne estos sufi„ e da mendoj 

3.- HOTEL RESIDEN('IA DONA oni devos nuligi „ i tiun lokon. 
LOLA (2-stela), tre proksima al la kongre- 	Dum labortagoj eblas tagman…i „ e la 
sejo: Loko en dulita „ ambro: 4,300pesetoj. 	kongresejo, meni sufi„ e malmultekoste. 
En unulita: 6.000, ambaƒ  kun maten- 	I)i lima m„ moni preparos por lakongresanaro 
man…o. 	 giganian pnelo n, por tagman…i, senpage, 

4.- HOTEL MASSER (2-stelo), en la 	kaj pro I io oni ne bezonas ser„ i restoracion 
urbocentro: Loko en dulita „ ambro: 4.000 	tiutagc. 
pesetoj. En unulita 4.300. SEN maten- 	Neprasantaƒpagi la lo…adon. Post la I a 
man…o. 	 de majo aldonu 10% al la tuta kosto. Post 

5.. RESIDENCIA DE ESTUDIAN- la la de junio la LKK ne certigas rezervon. 
TFS MIRAMAR (proksima al la kongre- Se iu deziras resti pli da tagoj, bonvolu 
sejo). Tre komforta. Loko en dulita „ am- 	informi detale, por bone organizi la rezer- 
bro, KUN matenman…o: 3.000 pesetoj. 	von. Kiu volas okupi lokon en dulita „ atn- 

Nomo 	  Urbo 	  
Adreso 	  
Kongresa numero 	 Dato 	  
Mi pagas: Por lo…ado, ( ) noktojn, en lo…ejo numero ( ) 
En unulita „ ambro ( ); En dulita „ ambro ( ) Entute 	  ptoj 
Mi deziras dividi „ ambron kun kongresano numero ( ) 

Post la la de majo 1999 aldonu 10% al la tuta sumo 
Post la la de junio 1999 la LKK ne garantias lo…adon 
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58a HISPANA KONGRESO 

DE ESPERANTO 
CASTELLON, 17a-21a DE JULIO 1999 

Kongresejo: Facultad de Ciencias Juridicas y Económicas. Universidad "Jaime I", 
Campus de Riu Sec. Castellón 

ALI€ILO N-RO 

(BONVOLU SKRIBI TAJPE Aˆ  PRESLITERE) 
Familiaj nomoj 	  
Antaƒnomo, s-ro/s-ino/f-ino (1) 	  
A…o (2) 	  Profesio (2) 	  
Adreso 	  
Urbo 	  Po†tkodo .. Provinco 	 

Mi ali…as al la 58a Hispana Kongreso de Esperanto kaj sendas per po†tmandato, „ eko aƒ  
banko la jenan sumon: 

Kongreskotizoj: 	  …is la la de majo, ptoj 	 poste, ptojn 
Kongresano 1 (ne HEF-ano) 	  3.500 	 4.000 
Kongresano 2 (HEF-ano) 	  3.000 	 3.500 
Kunulo de Kongresano 1 	  3.000 	 3.500 
Kunulo de Kongresano 2 	  2.500 	 3.000 
Membro de grupo (min. 15-persona) 	 2.500 	 4.000 
Donacon 	  
ENTUTE. 	  
Plenigu apartan ali…ilon por „ iu familian samtempe aliganta 

(I) Forstreku la nevalidan; (2) Nur par statistiko 

Sendu la monon al Caja de Ahonos del Meditarraneo (CAM), Avenida Rey D. Jaime, 
74; 12001 Castellón; cuenta "58 Congreso Espanol de Esperanto"; n-ro: 2090 0327 13 
0000139612, kaj samtempe la ali…ilon kaj kopion de la konfirmo de la pago al la Kongresa 
Sekretario; Av. Burjasot 29, A-31; 46009 Valencia. 

Por bank„ ckoj kaj po†tmandatoj aldonu 10% 

KOTIZO ESTAS PERSONA. €I NE ESTAS REPAGEBLA. 

Pago ricevita 	 Konfirmilo sendita 	Lo…ejo mendita 
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Castellón: la urbo 
…ia festa etoso, 
la kongresejo, 

kaj la homoj kiuj akceptos vin. 

Depósite legal Z-334-90. Presejo: GràHcas Aurora 


