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Avo Frosto respondos al la leteroj de la
geknaboj... en Esperanto!
Kristnasko 2002 alvenas kaj
kiel æiujare, miloj da infanoj el
Kanado kaj la tuta mondo
skribos al Avo Frosto. Tradicie
en Kanado infanoj kiuj skribas
al li en la franca, angla aý en
dudeko da aliaj lingvoj ricevas
respondon el la norda poluso.
Nove, la geinfanoj kiuj skribos
al Avo Frosto ricevos respondon
en Esperanto.

Normand Fleury
En 2001, la Esperanto-Societo
Kebekia (ESK) traktis kun la
Kanada Poþta Servo sugestante la
uzon de Esperanto por komuniki
kun la esperanlingvaj infanoj de la
mondo. La Kanada Poþta Servo
jesis al la propono de ESK kaj ekde
Kristnasko 2002, Esperanto estas
inter la korespondaj lingvoj uzataj
de Avo Frosto kaj siaj helpantoj, la
volontuloj de la Kanada Poþta Servo
por subteni alfabetigon.
La Esperanto-Societo Kebekia
invitas æiujn esperantistojn, junaj kaj
junkoraj, malkovri tiun kristnaskan
tradicion skribi al Avo Frosto.
Simple sendu manskribitan leteron
al la sekva adreso, kiu aperas meze
de la paøo.

Avo Frosto preferas manskribitajn
leterojn, eæ se skribitaj de etaj manoj
kiuj lernas skribi. Ne forgesu klare
skribi vian nomon kaj adreson por
certigi ricevon de respondo.

La adreso
Frosto:

de

Avo

AVO FROSTO
NORDA POLUSO
HOH OHO
KANADO - CANADA
Ni ankaý invitas la esperantistojn kaj
la esperantistajn organizojn tra la
mondo varbi pri tio tiel, ke la
esperantlingvaj infanoj povos skribi
al Avo Frosto æijare. Por ricevi pliajn
informojn, kontaktu nin je
avofrosto@yahoo.ca
Se vi planas publikigi artikolojn pri
tio kun kristnaskaj ilustra¼oj, vi
trovos taýgajn bildojn æe la sekva
retejo : membres.lycos.fr/avofrosto
Ni dankas antaýe se vi povus sendi
al ni ekzempleron de revuo, kie
la informo aperis.

Estas la unuaj Kristnaskoj kiam Avo
Frosto uzos Esperanton kaj æar li
laboras multe dum tiu jarperiodo,
povas esti ke li iom eraros en la
liverado de siaj koresponda¼oj.
Ekzemple, li povus erari lingvojn
au perdi leterojn. Se bedaýrinde
tio okazus al vi, ne estu tro malgaja
rilate lin. Anstataý, sendu
retmesaøon
al
avofrosto@yahoo.ca kaj la Esperanto-Societo
Kebekia
transdonos viajn komentojn al la
Kanada Poþta Servo. Ni
bonvenigas ankaý aliajn
komentojn. Feliæan Kristnaskon!
Ho! Ho! Ho!

Le Père Noël parle
espéranto!
Le Père Noël répond aux enfants
en espéranto depuis l’an dernier. En
effet, les employés de Postes
Canada qui répondaient aux lettres
adressées au fameux personnage en
diverses langues, ont maintenant
une version en espéranto grâce à
Sylvain Auclair, trésorier de la
SQE. Invitez les enfants à écrire à:
Avo Frosto, Norda Poluso,
Canada, HOH OHO

Esperantomobilo
Kunlabore kun UEA/TEJO, øia
Amerika komisiono, ELNA/USEJ
(Usono), KEA/JEK (Kanado) kaj
E@I (Esperanto@Interreto), ni
prezentas al vi la novan projekton,
Esperantomobilo. Ni havas teamon
de 6 esperantistoj (3 geusonanoj kaj
3 gerusoj) kiuj vojaøos tra Ameriko
instruante Esperanton. Komence ni
trairos Kanadon kaj Usonon kaj

Realiøu frue!

Réabonnez-vous vite!
Sylvain Auclair
La estraro de ESK tre þatus, ke
la membroj sendu sian realiøilon
(kun la pago, kompreneble...)
tuj post la ricevo.
Tio estas des pli grava se oni
samtempe reabonas al Le
Monde de l’Espéranto. Æar ni
devas mendi la øustan nombron
da ekzempleroj, malfrua
reabono povus kaýzi tion, ke vi
maltrafos unu numeron.
Les administrateurs de la
Société
apprécieraient
beaucoup que les membres
renvoient leur formulaire de
réadhésion (avec le chèque,
bien entendu...) dès qu’ils le
reçoivent. Cela est d’autant plus
important si, par la même occasion, on se réabonne au Monde
de l’Espéranto. Comme nous
devons commander le nombre
exact d’exemplaires, un
réabonnement trop tardif
pourrait nous empêcher de vous
faire parvenir tous les numéros
correctement.

post evaluado de la projekto, ni
daýrigos al Meksiko kaj suden. Ni
planas komenci la vojaøon la 20an
de junio 2004 en Bostono, Usono.
Ni jam havas la rimedojn por la
unuaj tri monatoj, sed la daýro de
la vojaøo dependos de vi!
Tial mi petas vian helpon.
Kompreneble ni bezonos monon
por aæeti la Esperantomobilon,
benzinon, riparojn, asekuron,
manøojn, ktp, kaj laý nia buøeto tio
kostos al ni $13.000 USD (11.000
EUR) por la unuaj tri monatoj kaj
$7.000 USD (6.000 EUR) por æiuj
tri monatoj poste. Se vi interesiøus
finance helpi nin, vi povas donaci
monon nome de ni pere de ESK aý

UEA (konto: emob-k).
Ankaý, vi povas kontakti nin rekte
aý vidi nian retpaøaron por pli de
detaloj www.esperantomobilo.org/
helpu-donacu.html
Ni esperas ke ni povos ankaý esti
intervjuataj de naciaj televidaj kaj
radiaj stacioj, æar æi tio estas unu el
la plej grandaj Esperanto-projektoj
de gejunuloj en la historio de la Esperanto-movado en Ameriko. Por
pli da detaloj, bonvolu viziti nian
retpaøaron
æe
www.esperantomobilo.org/
,
Æuck Smith
Esperantomobilo
Eksteraj Rilatoj

Kelkaj nova¼oj el la estraro
La Esperanto-Societo Kebekia nun
havas novan afiþon, farita de
Jérôme-Frédéric Bouchard. Vi eble
jam vidis øin, aý vidos øin dum
venonta evento: øi prezentas
maljunan virinon kiu montras la
langon. Kaj sube, oni diras, en la
franca: “L’espéranto. L’autre
langue”. Ni ankaý havas novan, pli
viglan kaj modernan emblemon,
kiun vi povas vidi en nia reta paøaro.
Ha... La retpaøaro estas ankaý
iomete pli vigla, kun novaj koloroj.
Vi povas vidi øin æe
www3.sympatico.ca/esperanto.
*
*
*
Kadre de la øenerala kunsido, la 7an
de septembro, la prezidento
Normand Fleury konstatis, ke “nia
movado estas en transira periodo.
En la tuta mondo, la asocioj perdas
membrojn,
pro
teknikaj
amaskomunikiloj”. Li ankaý aldonis,

ke “ni kreis antaý 20 jaroj societon
kiu kreskis dum 10 jaroj, sed nun
malkreskas, eæ se estas pli kaj pli
da Esperantistoj dank’al varbado,
kursoj, retaj informiloj”. Li
demandis: “Kian movadon ni volos
por la venontaj jaroj?”. Vi vidos
kelkajn proponojn en tiu Riverego.
Sed øenerale, la æeestantoj
konsentis, ke malgraý, ke la
Esperantistoj pli kaj pli trovas tion,
kion ili volas ekster la ESK, ankoraý
taýgas pluvivigi øin, kiel “flago” por
la ne-Esperantistoj...
*
*
*
Nova “viktimo” de la Reto: la
telefonlinio de la ESK preskaý ne
plu estis uzata. Eæ la Kanada Esperanto-Asocio ne plu vidis la
taýgecon konservi øin. Tiel, ni baldaý
fermos la konton. Ni tiel þparos
preciozan monon. Sed ni daýre
plezure respondos rete aý letere!

Kion ni celas?
Francisko Lorrain
Por multaj Esperantistoj, la celo
de Esperanto estas, ke øi
disvastiøu, øis kiam øi iøu la
internacia lingvo øenerale uzata
kadre de interlandaj rilatoj. Nu,
se tio okazos, bonege! Sed en tiu
ebla disvastiøo de Esperanto
kuþas, laý mi, serioza danøero.
Vidu. Øis nun, æiuj esperantistoj
amas sian lingvon. Øi estas nia
lingvo. Sed kio okazos, se Esperanto fariøos deviga internacia
lingvo por multaj homoj? Æu ili
amos øin, kiel ni hodiaý? Eble
ne tute, eæ se øi vere restos
simbolo de libereco, egaleco kaj
frateco (laý la franca devizo).
Kaj æu øi fakte restos tia
simbolo? Eble ne tute. Æu ne
danøere?
Ni povas pli konkrete kompreni
la danøeron, se ni pripensas la novan
Eýropon. Ne maleblas, ke Esperanto iun tagon fariøos la komuna
helplingvo de Eýropo (ni rajtas
revi!). Tiu kontinento estas iøanta,
iom post iom, unu lando. Tio estas
gravega fakto en la hodiaýa mondo:
la suprenirado de Eýropo, Æinio,
Barato… kaj, frue aý malfrue, la
korelativa malsuprenirado de
Usono. Ekzistas ebleco reala, ke,
post kelkaj aý pluraj jardekoj, Esperanto anstataýos la anglan en
Eýropo. Do, Esperanto fariøu
oficiala lingvo tie, kaj sekve unu el
la oficialaj lingvoj de la Unuiøintaj
Nacioj. Tute bone. Sed — jen la
kaptilo — nun estas Esperanto la
lingvo de tre potenca þtato! Ho ve,
æu øi ne plu estas lingvo de la tuta

homaro? Imagu nur, ke iuj ideologoj
kaptus la esperantistan idealon kaj
provus trudi øin al aliaj homoj “por
ilia propra bono.” Kia malfeliæo! Oni
bezonus novan Zamenhofon, kiu inventus novan neýtralan lingvon, kaj
oni devus æion rekomencadi…

geografie pli grandskala vivmaniero,
la lingvo ankaý iom post iom mortas.
Jam nuntempe tiel mortas pluraj
lingvoj æiujare!

Malfacilas imagi, ke, post
kelkaj jarcentoj aý
jarmiloj de tia tutplaneda
kirliøado, iu ajn nacia
lingvo povus pluekzisti!

Æiaokaze, kun la diversaj
detrurimedoj, kiujn øi posedas kaj
posedos, la homaro, aý fariøos unu
sola popolo (kio implicas unu
lingvon — æu Esperanton, æu la
anglan, la æinan, aý alian), aý ne
estos. Punkto. Laý mi, lingva unuiøo
estas unu el la prezoj, kiujn ni,
bedaýrinde, nepre devos pagi por
estigi mondan pacon. Tamen tio ne
signifas, ke ni devas, ekde nun, celi
anstataýigi æiujn naciajn lingvojn
per Esperanto. Ne, tiaj klopodoj
estus vanaj, æar ankoraý tro fruas.
Tiu neevitebla unuiøo fariøos paþon
post paþo, laý normala evoluo,
dum jarcentoj.

malneýtrala Þekspira lingvo, eæ
revigliøus. Kompreneble, samtempe
kun granda disvastiøo de Esperanto,
la neanglalingvaj landoj estus pli
liberaj disvolvi sian propran kulturon
laý siaj propraj emoj. Sed kio
okazus poste? Iom post iom, pli kaj
pli da homoj æiutage rilatus
Esperante kun aliaj, aperus pli kaj
pli da internaciaj Esperantaj paroj
kaj denaskaj Esperantlingvanoj, pli
kaj pli da homoj loøus en pluraj
landoj, aý samtempe aý sinsekve,
dum sia vivo. Malfacilas imagi, ke,
post kelkaj jarcentoj aý jarmiloj de
tia tutplaneda kirliøado, iu ajn nacia
lingvo povus pluekzisti!
Nacia lingvo povas vivi, nur se
øiaj parolantoj æefe inter si kunvivas.
Se tia kunvivado iom post iom
malaperas, anstataýita de ia

Kiuj do devas esti niaj celoj?
Mia sinteno similas al tiu de la fama
Raýma Manifesto de 1980 (vidu
homepage.ntlworld.com/
edmund.grimley-evans/
rauxmo.html). Mi ne celas baldaýan
“finan venkon” — laý mi iluzian. Por
mi sufiæas kontribui æi-maniere:
1e internacie komuniki per la lingvo,
kio donas konkretan ekzemplon de
funkcianta egaleca internacia
komunumo, kaj 2 e , rilate ne
Esperantistojn, provi tuþi ilin,
parolante pri la interna ideo,
Esperantaj aýtoroj aý interesaj
okaza¼oj en la Esperanta mondo. Mi
vidas Esperanton kiel unu rimedon,
inter multaj aliaj, por kontribui al la
iompostioma kultura, spirita, kaj eæ
politika unuiøo de la homaro — kio,
kiel dirite, postulos jarcentojn,
laýlonge de neantaývidebla historio.

Jen nun dua demando — pri kiu
mi neniam aýdis aý legis konvinkan
diskuton. Esperantistoj kutime diras,
ke, se Esperanto iøus pli uzata ol la
angla en la mondo, tiam la naciaj
lingvoj, liberigitaj de la pezo de la

Kelkaj anek
Æiuj anekdotoj de æi tiu paøo venas el la
Abonu.com, retlisto “anekdotoj en Esperanto”.

Abonu.com
Bonega, sed ne tre inteligenta futballudisto
postulas pli altan salajron. Post longa diskuto
la klubestro diras:
- Bone, ni pagos al vi trionon pli ol en la lasta
jaro.
- Tio ne sufiæas, - respondis la ludisto, - mi
postulas minimume kvaronon.
..........................................................................................................
Kion vi NE volas aýdi kiam ¶irurgoj
operacias vin:
1. Feeeeeeeeeeeeeeek!
2. Æu iu vidis mian horloøon?
3. Kial mi tiom ebriiøis hieraý?
4. Fikfek! En la manlibro por ¶irurgoj oni
forþiris la 47an paøon!
5. Portu reen! Netaýga hundeto!
6. Hm... Li, espereble, jam havas infanojn?!
7. Knaboj, ni rapidu! Post duonhoro
komenciøas futbalo!
8. Helpantino, donu al mi, eeeeeeeee... uuu...
nu, tiun.... eeee... FEK!!!
9. Nu, kara kolego! Se æi tio estas apendico,
do kiel nomiøas æi tiu aferaæo?
10. Jen diablo! Denove oni forþaltis la
elektrotension!
11. Æiuj malantaýen! Mia lenso elfalis!
12. Do, kolegoj, la hodiaýa operacio estas
edifa leciono por æiuj ni!
.....................................................................................................
Dek signaloj, ke oni ne þatas vin en via
oficejo:
1. Sur æiu deþirebla parto de la speciala
neceseja papero estas printita via foto.
2. Dum labortago oni ¼et-atakas vin per
þtonetoj kaj paperpecoj.
3. Anstataý komputilo oni enmanigis al vi
skribtabulon kaj abakon.
4. Via kolegino je via æeesto manøas dolæajn
bombonojn.
5. Oni pagas al vi vian salajron per metalaj
moneroj.
6. La naskiøtaga donaco por vi estas blanka
t-æemizo kun cel-punkto sur la brusto kaj la
dorso (ideale - kun la vorto “Celo?”).
7. Sur la pordo de via kabineto oni desegnis
du nulojn.

8. La peticion por maldungi vin subskribis
æiuj viaj kolegoj, inkluzive de la purigistino
kaj æiuj sekurservistoj.
9. Foto de via edzino staras sur labortabloj
de minimume 12 el viaj kolegoj.
10. Vi estas la æefo!
.....................................................................................................
Knabo eniras apotekon kaj petas al vendisto:
- Bonvolu doni al mi unu kondomon - mi
havas amrendevuon kun mia koramikino. Sed
tamen donu du: þi havas belegan fratinon! Aý
ne, prefere donu tri: ankaý þia patrino
belegas!
Post la aæeto li iras al sia amikino. Þi invitas
lin tagmanøi kune kun sia familio. Li
konsentas, sed tuj post eniro en la
manøoæambron li fariøas silenta, tomate ruøa,
kaj terure sinøena. Post la tagmanøo lia
amikino demandas lin:
- Kial vi diris eæ ne unu vorton dum la
tagmanøo, æu la pladoj ne plaæis al vi?
- Estis bonguste... Sed mi en plej terura
premsonøo ne vidis, ke via patro estas
vendisto en apoteko.

Viro sentis sin malsana, kaj do vizitis sian
kuraciston por ekzamenado. Iom poste li
revenis por ekscii la rezultojn.
- Bedaýrinde, mi havas tre malbonan nova¼on,
- la kuracisto diris. - Vi estas mortanta, kaj
malmulte da tempo restas al vi.
- Ho, tio estas terura! - ekkriis la viro. - Kiom
da tempo restas al mi?
- Dek - respondis la kuracisto.
- Dek? - demandis la viro. - Dek da kio?
Monatoj? Semajnoj? Kio?!!
- Naý...
.....................................................................................................
Jen Jozefina estas la plej bona dommastrino
en la mondo. Þi jam divorcis dek kvin fojojn...
kaj þi daýre estas la mastrino de sia domo!
.....................................................................................................
Saøa viro + saøa virino = amafero.
Saøa viro + malsaøa virino = flirto.
Malsaøa viro + saøa virino = geedziøo.
Malsaøa viro + malsaøa virino = gravediøo.
.....................................................................................................

.....................................................................................................
Junaj geedzoj, ¼us kverelintaj, aýtoveturas.
Jen ili reterveturas kelkajn azenojn.
Li:
- Æu estas via familio?
Þi:
- Jes, la bofratoj.
.....................................................................................................
Kruko estas en la drinkejo Verda Krepusko.
Æe la bufedo staras du jam sufiæe ebriaj viroj,
kiuj interparolas:
- Ho, Þinjoro, vi havaþ tre belan æapelon!
- Dankon, Þinjoro, mi fakte fieraþ pro øi.
- Kie vi aæetiþ øin?
- Mi aæetiþ øin æe butiko “Æio por Æiu”.
- Æu tie? Ankaý mi oftege iraþ tien. Æu ankaý
vi vivaþ en tiu kvartalo?
- Jeþ. Mi loøaþ en la Kverk-Þtrato.
- Nekredeble! Ankaý mi loøaþ en tiu þtrato!!!
Kruko mirigite diras al la kelnero:
- Nekredeble, ke tiuj du uloj loøas en la sama
strato, kaj nur nun renkontiøas.
La kelnero respondas:
- Ne kredu tion, amiko. Fakte, ili estas patro
kaj filo - sed, kiel kutime, ili estas tiom ebriaj,
ke ili ne rekonas unu la alian!
.....................................................................................................

Geedzoj sendis sian filon al la avo. Post 2
semajnoj ili telegramis: “Ne veturigu reen la
nepon, æi tie furiozas uragano”. La avo
respondis: “Mi sendas la nepon kaj vi sendu
la uraganon. Mi preferas øin”.
.....................................................................................................
Pingveno eniras drinkejon:
- Donu al mi duoblan viskion.
La vendisto, embarasita, iras al sia æefo kaj
rakontas la situacion. La æefo diras:
- Prenu de li 20 eýrojn!
La vendisto tiel faris. La pingveno pagis kaj
trankvile stariøis apude, trinkante sian
viskion. La vendisto, daýre embarasita, sed
scivolema, tamen kuraøis demandi:
- Fakte, ne ofte pingvenoj vizitas nian
drinkejon!
La pingveno respondas:
- Ili tute ne vizitos vin, se vi pagigos ilin po
20 eýroj por æiu duobla viskio.
.....................................................................................................
- Junulo, æu vi povas al mi klarigi, - furiozas
kolerega patro de iu junulino - kial vi kisis
mian filinon en tiu malluma angulo?
- Jes-jes, paæjo, kiam mi þin vidis æe la lumo,
mi mem demandis min pri la samo.

dotoj el la Reto
- Æu mi estas la unua viro, kiun vi iam amis?
- Kompreneble. Sed por mi estas interese,
kial æiuj viroj æiam demandas la samon?
.....................................................................................................
Je la tria matene, komizo en hotelo ricevas
telefonan vokon de ebriulo, kiu demandas je
kiu horo la hotela drinkejo malfermiøos.
- Øi malfermiøas tagmeze, sinjoro, respondas la komizo.
Post unu horo la komizo ricevas plian
telefonvokon de la sama ulo, kiu þajnas esti
eæ pli ebria:
- Je kiu horo malfermi¼as la drinkejo?
- Je la sama horo kiel antaýe - tagmeze, sinjoro,
- respondas la komizo.
Plia horo pasas. La ebriulo denove telefonas,
eæ pli ebrie:
- Je kju ‘oro vi ziris ke malf’rmi¼’s la ¼rinkejo,
a?
La komizo diras:
- La drinkejo malfermiøos tagmeze, sinjoro,
sed se vi ne povas atendi øis tiam por eniri la
drinkejon, mi povas aranøi ke la servisto portu
ion al via æambro.
- Neeee, ulo... mi ne v’las eniri la ¼rinkejon s’d mi volas ELIRI!!
.....................................................................................................
- Ho, karuæjo, - diras la junedzino al sia
junedzo, - nur pensu! Ni geedziøis antaý nur
dudek kvar horoj!
- Jes, karinjo, - respondas la junedzo al la
junedzino, - estas nekredeble. Kaj þajnas,
kvazaý tio estis nur hieraý!
.....................................................................................................
La kompanio “Intel” post la sukcesa
produktado de la procesiloj Pentium-1,
Pentium-2, Pentium-3 kaj Pentium-4 decidis
produkti procesilojn “Pentium vivas” kaj “La
reveno de Pentium”.
.....................................................................................................
Dum la nupta ceremonio en la preøejo, la
estonta novedzo subite paliøas kaj
interrompas la pastron:
- Pardonu, sinjoro pastro, kiel vi diris? Kiom
longe?!
.....................................................................................................
Kruko fanfaronas:
- Mi estas vera gravulo: mi havas pli ol mil
personojn sub mi!

Baniko:
- Normale. Vi estas øardenisto en tombejo!
.....................................................................................................
Inteligenta estro plus inteligenta laboristo
estas PROFITO.
Inteligenta estro plus stulta laboristo estas
PRODUKTADO.
Stulta estro plus inteligenta laboristo estas
PROMOCIO.
Stulta estro plus stulta laboristo estas
ALDONAJ LABORHOROJ.
.....................................................................................................
En haltejo staris junulino, atendante buson.
Apud þi aperis iu homo, envolvita en longa
mantelo. Post iu tempo li proksimiøis kaj
tuþis þin per la fingro. Þi miris. Li ree tuþis
þin per la fingro. Þi konsterniøis. Post sekva
tuþo þi demandis:
- Kion vi faras?! Kiu vi estas?
Tiu respondis:
- Mi estas aliplanedano. Verda homo, en via
lingvo.
Kaj malvolvis la mantelon. Vere, þi vidis tute
verdan korpon, absolute glatan, kiel kukumo,
sube de kiu eliras nur du gamboj. Þi miris plu:
- Sed... hm... nu... tamen, kiel vi
reproduktiøas?
- Tre simple! - li respondis, - jen tiel! - kaj ree
tuþis þin per la fingro.
.....................................................................................................
Instruisto al lernanto:
- Elpensu frazon, en kiu estu la vortoj “kiam”
kaj “rigardi”.
La lernanto:
- Kiam mi hazarde surpaþis la kruron de nia
kato, øi ekkriis: “Rigardi necesas, kien vi
paþas!”
.....................................................................................................
Virino dum 10 jaroj penegas por þanøi la
kutimojn kaj trajtojn de karaktero de sia edzo,
kaj poste þi plendas, ke li ne plu estas tiu
homo, al kiu þi edziniøis antaý 10 jaroj...
.....................................................................................................................
Juna viro, ¼us fininta la universitaton, atingas
sian unuan laborpostenon en granda vendejo.
La vendejestro gaje lin salutas, manpremas
kaj donante broson, dirante:
- Via unua tasko estas purigi la plankon en la

tuta vendejego.
La konsternita novulo:
- Tamen... mi ja estas universitata fininto!
- Ho, mil pardonojn, - diras a estro, - mi ne
sciis tion. Donu la broson, mi montru al vi,
kiel oni tion faras.
.....................................................................................................
Lia:
- Mi absolute rifuzas iri kun edziøintaj viroj.
Jozefina:
- Brave, vi pravas!
Lia:
- Jes. Mi insistas, ke ili mem venu al mi!
.....................................................................................................
Vigla, juna, freþe diplomita revizoro ¼us
dungiøis æe la Imposta Departemento kaj
flamiøis, æar li komencas æasi potencajn
krimulojn. Antaý sia unua revizorado li estis
iom konsternita, æar lia unua tasko estis
revizori rabenon. Inspektado de la kontoj kaj
la impostaj registroj estis sufiæe rekta afero,
kaj la rabeno klare estis (tro) þparema, do la
junulo decidis amuzi sin.
- Rabeno, - li komencis, - mi notis, ke vi
aæetas multe da kandeloj.
- Jes, - respondis la rabeno.
- Nu, rabeno, kion vi faras pri la kandelaj
resta¼oj?
- Fakte ni konservas ilin øis kiam ni havas
sufiæe de ili, tiam ni sendas ilin al la kandelisto.
Kaj de tempo al tempo li sendas al ni senpagan
skatolon de kandeloj.
- Hmm, - respondis la revizoro, desapontita
æar je lia nekutima demando la rabeno fakte
havis praktikan respondon.
- Rabeno, kio pri æiuj æi aæetoj de maco (seka,
biskvita speco de pano)? Kion vi faras pri la
pecetoj de maco?
- Fakte mi amasigas æiujn pecetojn de la macoj
kaj sendas ilin al la fabrikisto, kaj de tempo al
tempo ili sendas al ni skatolon de macaj buloj.
- Sed tamen, rabeno, - diris la embarasita
inspektoro, - kion vi faras pri æiuj el tiuj
prepucioj, restantaj post la cirkumcidoj?
- Ho, ankaý tiukaze ni ne malþpariøas, respondis la rabeno, - ni konservas æiujn el la
prepucioj kaj fojfoje sendas ilin al la Imposta
Departemento.
- La Imposta Departamento? - nekredeme
demandis la revizoro.
- Jes, - respondis la rabeno. - Al la Imposta
Departamento. Kaj proksimume unu fojon
en la jaro ili sendas al ni etan kaculon, kiel vin
nun.

La financa
situacio de la
EsperantoSocieto Kebekia
plu estas streæa
Sylvain Auclair
Kvankam ni iris de malprofito
je 661 $ en 2001-02 al profito
je 681 $ en 2002-03, plia
konsidero de la ciferoj montras,
ke la libroj denove devus montri
malprofiton similan al tiu de la
pasinta jaro. Unue, pro la strikoj
en Francio, ni ricevis, pagis kaj
sendis nur kvin numerojn de Le
Monde de l’Espéranto, kio
malplligis niajn kostojn (sed ni
devos verþajne sendi sep da ili
æi tiun jaron...).
Plie, mi decidis, ke ni devas
montri kiel profiton por ESK la
akumulitajn profitojn de la
kelkaj lastaj okazigoj de
OKEMO. Tiel, el nia nuna
kapitalo je 3289$, pli ol mil alie
aperus kiel rezervo por
OKEMO.
La baza problemo estas, ke plu
kaj plu malkreskas la membraro
kaj, sekve, la sumo de kotizoj.
La Societo estas aro de siaj
membroj; se la Kebekiaj
Esperantistoj ne konsideras utile
plu havigi al si asocion, nia
Societo devos iom post iom
malaperi. Jen æio.
Sylvain Auclair estas kasisto
de la Esperanto-Societo
Kebekia

Vizitis nin !
Dum la pasinta somero vizitis Montrealon pluraj esperantistoj. Unue venis
fine de junio, Sro Jean-Luc Gaudin el Øenevo. Profesie, li estas administranto
de loøejaroj. Venis dum julio, paro el Riverside, Kalifornio. Caitleen StJohn estas æefbibliotekistino æe universitata muzika biblioteko. Þi sufiæe
bone parolis france kaj scipovas legi la italan, latinan, germanan kaj
esperantan lingvojn. Þi regule devas traduki el tiuj lingvoj al la angla, informojn
pri diskoj kaj muzika¼oj. Li, Thomas Summer estas kontisto en malgranda
kompanio kiu rilatas al bankoj kaj eklernis esperanton en 1965. Li naskiøis
en Bostono tiel ke por vizito al MTL ili iros tien. Estas lia 4-a vizito al
Montrealo æar li tre þatas veni tien æi. Samtempe vizitis Joelle Cunnac el
urbeto apud Lyon, Francio. Þi iam en la 70-aj jaroj vivis 10 jarojn en
Montrealo kaj þatas fojfoje reveni por revidi geamikojn. Þi laboras kiel
sekretario en arkeologia centro. Þi partoprenas la francia e-movadon kaj
babilante malkovris ke ni havis kelkajn komunajn amikojn. Þi diris ke
Montrealo daýre plibeliøas kaj æefe la malnova Montrealo.

D’la visite au Québec!
Il n’est pas toujours nécessaire de voyager pour rencontrer des
espérantophones étrangers et ainsi pratiquer l’espéranto dans un contexte
vraiment international. Depuis juin dernier, nous avons eu la visite de JeanLuc Gauvin de Genève, d’un couple de Californie, de Joelle Cunnac de
Lyon, d’autres Américains qui sont venus faire une escapade ici après le
Congrès américain d’espéranto de Boston, du Dr Asøar Sajadian Autrichien
d’origine Iranienne et du Dr Probal Dashgupto de l’Inde. Ce dernier était à
Montréal pour un séjour de 3 semaines comme professeur invité à l’Université
de Montréal. Il est un linguiste renommé, membre de l’Académie
internationale de l’espéranto.

Tradukpetoj
Normand Fleury
Venas regule peton pri tradukado
de Esperanto al la franca kaj de la
franca al Esperanto Kiam temas pri
etaj tekstoj (ekstera publiko) mi
pretas fari kaj jam faras æar tio ja
estas reklamado pri Esperanto: havi
frazon en Esperanto dum teatra¼o
aý en studenta projekto, ktp.
Sed nun venas petoj pri tradukado

de retpaøaro de Esperanto al la
franca. Ekzemple, KEA petas tion
por la venonta ELNA/KEA
kongreso (julio 2004) en Sidney,
BC. Due, Chuck Smith de
Esperantomobilo ankaý petas tion.
En ambaý kazoj eblas traduki de la
angla aý de Esperanto al la franca.
Sed mi ne havas tempon. Mi ne
simple havas tro!
esperanto@sympatico.ca

Kelkaj sugestoj de la membro Jean Alain
Jean Alain
Per tiu æi letero, mi volas
konatigi al vi mian øojan æeeston
je la lasta jarkunveno de ESK
en Montrealo, la 7 an de
septembro 2003.
Ia sento de laceso, se ne de
frustriøo, perceptiøis æe iuj
partoprenantoj, fronte al la þajne
malrapida kaj malforta progresado
de Esperanto tra Kebekio : la
membraro de ESK plafonas, se ne
malkreskas ; simplaj iniciatoj, de
longe intreprenitaj, trafas oficialan
senintereson : Esperanto Strato en
Montrealo, Avo Frosto, radioelsendado en Esperanto fare de
Radio-Kanado Internacia ktp.
Laý mi, kvankam ja kompreneblaj,
tiaj sentoj tute maløustiøas. Iuflanke,
partopreno en sociaj agadoj ne
fidele spegulas la intereson en la
lingvo mem, kiu diversmaniere
riveliøas, laýpersone. Aliflanke,
nuntempaj esperantistoj ne povas
altrudi sian projekton al la videble
nepretigita amaso. En lia
naskotempo, ekzistis por Esperanto
granda oportuno, kiu poste
malgrandiøis okaze kaj rezulte de la
preskaý centjardaýrinta tuteuropa
milito.
La tuj venontaj tempoj (precipe en
Europo) eble plifavorigos lian
denovan disvastiøon ol faris la
pasintaj, tion ni baldaý vidos.
Tiukaze, mi opinias (kaj esperas) ke
tiu denova disvastiøo baziøos sur la
plej gravaj kaj potencaj rimedoj de
la modernaj þtatoj, do rapide
atingos øian celon.
Intertempe, tamen, nuntempaj
esperantistoj pli bone øoje okupiøu
pri sia modestskala organizado kaj

simple sin pretigu por povi subteni
la amasan intereson, kiam øi pli forte
manifestiøos.
Æar æitempe tiun amasan lingvan
disvastiøon, la nuntempaj
esperantistoj mem simple ne povus
subteni, solaj. Æu, exzemple, ESK
vere celas varbi dek mil novajn
membrojn tra Kebekio, æu eæ mil

Nuntempaj esperantistoj øoje
okupiøu pri sia modestskala
organizado kaj simple sin pretigu
subteni la amasan intereson,
kiam øi pli forte manifestiøos.
membrojn? ESK jam tuj mortus,
rezulte, æar tia afero ja temas pri
kruta laboro, ne pri plezuro.
Laý mi, ESK okupiøu pri sia øoja
loka kunvivado. Se plia energio
troviøas, nu, ESK povas helpi,
laýeble, aliajn æirkaýajn grupojn, per
kunuigo de siaj fortoj kun tiuj de la
aliaj, direktigitaj al komunaj celoj.
La unua celo estu simplaj lokaj
agadoj, celante la regulan amikaron
La dua estu pli gravaj lokaj agadoj,
celante pli vastan partoprenon Æi tiuj
malofte okazus, ni diru 2 – 3 foje,
jare, æar ili necesas plian
organizadon kaj planadon. Ili fakte
celas partoprenon el eksterurbanoj.
Tiaj renkontoj jam ekzistas :
MEKARO, OKEMO, Zamenhoffesto. Laý mi, tiuj prefere okazus
Montreale, æar Montrealo kuþas
preskaý meze en Orient-Kanado,
inter Windsor kaj Kebeko, kie loøas
la granda plimulto de la eæ Kanada
popolaro, kaj sur la æefaj
amastransportilvojoj.
La tria celo estu helpagadoj por

ekstermontrealanaj esperantistoj: la
æefa helprimedo tiucele estas la
interreto, kompreneble. La Societaj
revuoj, biletoj kaj anoncoj prefere
estu publikigota surrete, certiganta
ilian plian disvastiøon je malpli
granda kosto.
La kvara celo estu agadoj specife
celantaj la øeneralan publikon.
Laýeble, oni daýru subteni la
enkonduknivelan esperantan
retkurson. Aliflanke: mi proponas
partoprenon en la Montreala
librofesto: la Montreala librofesto
estas ja la plej granda kaj grava
librofesto en nia provinco. Øi
allogas al si vastan amason da
personoj diversaj, junoloj,
maljunuloj, interesitaj je vortoj,
libroj, lingvoj kaj ideoj. Laý mi
temas pri reprezenta samplo de tiu
Kebekia homaro, kiu potenciale
interesiøas pri Esperanto. Se ESK
æeestus la librofeston, tiu homaro
venus per si mem senpere al li. ESK
devus do kuniøi al simpatia eldonisto
( ekzemple, tiu kiu eldonas por la
Ba’hai-aj fidemuloj ) kaj regulbaze
modestskale partopreni en æi
librofesto, alportante kun si parton
de la libroserva kelekto. Jen vasta
varbokampo por la movado.
Bedaýrinde, tiu intrepreno ne tute
indas, æar la tiel nomata Montreala
librofesto, fakte, celas nur la
francaparolantojn. ESK do prefere
ankaý partoprenu en iu librofesto
por anglaparolantoj. Tio ankaý
favorigus membrovarbadon el
æiulingvaparolantaj Montrealanoj
kaj plikontribuus al veran
“internaciecon” æe la ESKmembraro, tio kio pli fidele spegulus
la internaciecon de la lingvo mem.

Fête de décembre,
ou Decembra Esperanto-Festo
Sabato, la 13an de decembro 2003,
je la 18:00 okazos la Decembra
Esperanto-Festo
(antaý:
Zamenhofa Festo) æe la Jardin
Botanique de Montréal, 4101,
Sherbrooke Est, metroo Pie-IX.

Le samedi 13 décembre 2003 à
18h, on fêtera la Fête de décembre
(anciennement Zamenhofa Festo)
au Jardin Botanique de Montréal,
4101, Sherbrooke Est, métro PieIX.

Venontaj aktiva¼oj de la
Montreala Klubo
Por la regulaj monataj renkontiøoj de novembro øis junio, ni proponas
al vi novan aktiva¼on: ni hazarde prenis nomojn de landoj, kaj ni
invitas vin pretigi 5-10-minutan paroladon pri tio, kion vi konas pri
tiu lando. Estas bona maniero praktiki la lingvon!
Vendredo, la 28an de novembro 2003, je la 19:30 (temo: Israelo)
Vendredo, la 30an de januaro 2004, je la 19:30 (temo: Kosta Riko)
Vendredo, la 27an de februaro 2004, je la 19:30 (temo: Nepalo)
Vendredo, la 26an de marto 2004, je la 19:30 (temo: Kvartvelio)
Vendredo, la 30an de aprilo 2004, je la 19:30 (temo: Nov-Zelando)
Vendredo, la 28an de majo 2004, je la 19:30 (temo: Tunizio)
Vendredo, la 25an de junio 2004, je la 19:30 (temo: Slovenio)
Vendredo, la 24an de septembro 2004, je la 19:30
Vendredo, la 29an de oktobro 2004, je la 19:30
Vendredo, la 26an de novembro 2004, je la 19:30
La Riverego (Le Fleuve) est publié par la Société québécoise d’espéranto, en janvier, mai, septembre et novembre. Dépôts légaux:
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Gratuit pour les membres de la Société québécoise d’espéranto. La Riverego estas eldonata de la Esperanto-Societo Kebekia sesfoje
dum la jaro. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aýtoroj mem. Oni rajtas kopii la artikolojn, kun nepra indoko de la fonto.
Fotokopiita 90-oble. Senpage por la membroj de la ESK.
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Prochaines
activités du
Montreala
Klubo
Pour les réunions mensuelles
ordinaires, de novembre à
juin, nous vous proposons une
nouvelle formule: nous avons
pigé au hasard le noms de
quelques pays. Nous vous
invitons à préparer un petit
exposé de 5 à 10 minutes sur
ce que vous connaissez de ce
pays. Une excellente occasion de pratiquer la langue!

Vendredi 28 novembre
2003, 19h30 (thème:
Israël)
Vendredi 30 janvier 2004,
19h30 (thème: Costa
Rica)
Vendredi 27 février 2004,
19h30 (thème: Népal)
Vendredi 26 mars 2004,
19h30 (thème: Géorgie)
Vendredi 30 avril 2004,
19h30 (thème: NouvelleZélande)
Vendredi 28 mai 2004,
19h30 (thème: Tunisie)
Vendredi 25 juin 2004,
19h30 (thème: Slovénie)
Vendredi 24 septembre
2004, 19h30
Vendredi 29 octobre
2004, 19h30
Vendredi 26 novembre
2004, 19h30

