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Triesta placo ricevis printempan, portempan vestonì
Ordigo de TEA-arkivo
Antaù ties renovigo, la triesta estraro volis, ke ni
/cune adiaùu gin per konkreta kontribuo: ciuj triestanoj
estis alvokitaj farbi la placon laù la desegnajo far ita de
la pentristo Bruno Chersicla.
FLOROJ KAJ BESTOJ
Jen kiel la triesta artisto priskribis kaj klarigis sian
verkon (9"" de marto 2000).
> » » » » » » »
L a pentrajo, kovronta la placon, simbole inspiri gas el
historia pasinteco de Triesto kaj ties ekonomia aspiro kiel
pordo direkte al Oriento.
L a desegnajo reprezentas Eùropon kaj Trieston: gi
Ordigo de TEA-arkivo
estas enkadrigita en pordo kun orient-forma arko, en kiu
Orienton signas ankaù la Leviganta Suno kaj la Lunarko,
dum la flavaj steloj en lazura fono aludas pri la flago de
Europa Unio.
Satata gasto: L a kolbaseto dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ferrara
L a simbola prezento, estigita de 1' memoro pri la
antikva mitologio, montras virinon, armitan per halebarda
lanco (Triesto) kaj rajdantan taùron kiu Sin kondukas al la
maro. Tio ci celas indiki la volon de la urbo sin proponi
kiel protagoniste sur la scenejo de Europa Komunumo.
L a dimensioj de la verko, etendi ganta ec preter la
Ordigo de TEA-arkivo
altajo de la centra surfaco, egalas al 72 metroj oble 144,
nome entute 10.368 kvadrataj metroj. Por gin realigi oni
utiligos laveblajn akvo-farbojn, kiujn oni smiros en difinitaj zonoj nigrakolore konturitaj: ciuj, kiuj emos improvize roli kiel pentristoj, povos en ci laboro partopreni,
Legajoj el L A ESPERANTISTO (1889-1895)
postlasante tiel sian subskribon sur la verko.
Pro la giganta formato de la pentrajo kaj prò la
kunlaborado de tiom da volontuloj, oni povas gin konsideri aùtentika krea agado, plenumita ene de tre limigitaj
tempo kaj spaco, destinita ekzisti nur en la tempodaùro
necesa por ties efektivigo: gi malaperos, lasante en la
Renkontigo kun Geoffrey G R E A T R E X
roluloj la memoron kaj en la ceteraj fotografan «dokumenton» pri la verkajo. Ci-kaze, dum la farbado ciu el ni
pentros mozaikeron, sen havi ideon pri la tuto, eventuale
cerpante el memoro la kompletan vidajon de la grafìkajo:
sed dum la labormomentoj oni sin dedicos nur al «proK V I Z A V E S P E R O : K I U K A J KIE?
pra» plac-ero. Nur je la fino, ciu parto enigos en la finan
komponajon kaj la rezulton eblos kontroli nur de supre,
de la alto.
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Provoke oni uzis la terminon «skrapdesegnajo»
{graffito), car, antaùvide de la estonta renovigo de tiu
historia placo, oni ja preskaù rajtas gin nunamomente
transformi, guste prò la portempeco de tiu ellaborajo,
alimaniere neniel realigebla.

fakto, ke la estraro de U E A dedicis la kongresan temon al
La pentrajo, farita de pli ol 5000 personoj, inter kiuj
«Lingvo kaj Kulturo de Paco».
ankaùzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TEA-anoj, estos videbla gis la duono de majo,
poste oni komencos la laborojn de repavimado, kiuj
Kiel vi vidas "paco" estas la centra elemento de ci tiu
daùros plì-malpli unu tutan jaron. Kiu estas interesita
kongreso. Se oni multe parolas pri paco, la kialo estas, ke
paco ankoraù ne ekzistas en la mondo kaj precipe ne en
vidi
la
bildon,
tiu povas
viziti
la ejon:
www. comune, trieste. it
la Meza Oriento.
Oni devas daùre strebi por konservi pacon. G i ne
estas situacio, kiu mem-konservas sin. Tiu strebado estas
unu el la gravaj elementoj de la agado de esperantistoj.
La Centra Oficejo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
U E A en Roterdamo invitas al sia
Ne necesas doni detalojn, car ciu, ankaù novaj esperantMalferma Tago, kiu okazos sabate, la 13 de majo, ekde
istoj, jam aùdis pri la kunligo inter Esperanto kaj paco,
la 10 gis la 17" horo. L a cefgasto de la 12 M T estos la
almenaù oni aùdis, ke «nia diligenta kolegaro en laboro
konata movada aganto, eseisto kaj oratoro Gian Carlo
paca ne lacigos».
Fighiera el Italio. Post ofico de Konstanta Kongresa
Paco, aliflanke, kiel mi jam aludis, postulas penan
Sekretario de U E A (1956-1961), Fighiera faris longan
intertraktan laboron, car ciu konsentas pri la generala
karieron en la internacia turismo kaj kongres-organizado,
principo: «Paco kaj Esperanto estas bonaj aferoj», sed tiu
fine kiel alt-ranga oficisto de Monda Turisma Organizo.
konsento tuj malaperas kiam oni venas al konkretajoj:
Sian multflankan movadan aktivadon li daùrigis i.a. kiel
«Por atingi pacon, vi devas pagi plimulte vian benzinon»,
prezidanto de la eldona societo H E R O L D O DE ESPERANTO,
«Por lerni Esperanton vi devas aceti lernolibron kaj traekde 1961 estrarano de U E A kaj en aliaj taskoj. E n la
studi gin».
Malferma Tago li prelegos pri " L a obstakloj kaj sancoj

TREDICI/* RENDEVI©
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a

a

survoje de Esperanto en la nova jarmilo".

En la kazo de la Meza Oriento la situacio estas tiom
komplika, ke apenaù homoj, ekster tiu regiono, komprenas gin. La facilaj skemaj ideoj, kiel «Israelo estas landò
moderna kaj demokratia», «Israelo estas landò agresema,
kiu ne respektas la homajn rajtojn», «Araboj estas òiuj
teroristoj», «Araboj estas ciuj viktimoj de la usona politiko pere de Israelo», ne eltenas komparon kun la surloka
realo.

Ankau ci-foje ne mankos senpaga loterio, bazaro de
esperantajoj, montrado de Esperanto-filmoj, kafumado
kaj teumado. Kiel kutime, la libroservo regalos siajn
klientojn per rabatitaj prezoj.

TEL-AUIUO superi* la unuan milon
a

La 85 Universala Kongreso en Tel-Avivo nombris, je la
12 de aprilo, 1030 aligintojn el 51 landoj. Sekve la ci-jara
U K lasis malantaù si la du solajn UK-ojn post la dua
mondmilito kiuj havis malpli ol mil aligintojn: Portlando
1972 (923) kaj Vankuvero 1984 (802).
La lastatempa akceligo de la aligritmo promesas bonan sancon, ke la Tel-Aviva U K grimpos ankoraù pli
supren en la postmilita kongresa statistiko. Por tio gi
devos preterpasi almenaù la Rejkjavikan U K de 1977, al
kiu aligis 1199 kongresanoj. Poste sekvas Adelajdo 1997
(1224), Kopenhago 1975 (1227), Ateno 1976 (1266) kaj
ankaù la U K en 1967, celita okazi en Tel-Avivo sed
translokita al Roterdamo (1265).

La partoprenantoj en la U K povas mem spetti la
situacion kaj formi al si personan jugon. En cies argumentoj estas parta vero kaj parta malvero. Ciuj pravas kaj ciuj
malpravas. Guste prò tio la debatoj dum la U K ebligos
senkasan komparon de tiuj vidpunktoj.

a

5

us Se vi partoprenos, vi rajtos finfine demandi la
israelajn esperantistojn pri faktoj kaj opinioj, kaj vi rajtos
formi al vi la viajn, preter la simpligitaj opinioj, kiujn
pusas al vi la amas-komunikiloj.
ns Se vi partoprenos, vi havos la eblecon ankaù
renkonti la alian flankon, la arabojn kaj en Israelo kaj
ekster gi, kaj ankaù ilin vi povos demandi pri faktoj kaj
opinioj. Cirkaù la kongreso estas pluraj eventoj (antaùkongresaj ekskursoj, seminario en Amano de arabaj esperantistoj, ktp), kiuj ebligos al la kongresanoj kompari la
vidpunktojn de la du flankoj.
Nia deziro estas, ke la esperantistoj kontribuu per sia
ceesto kaj per siaj ideoj al la pac-procedo, kiu, preskaù
kiel la Esperanto-movado mem, stagne antaùeniras. N i
estos tie por diri, ke tiu procedo devas antaùeniri (kaj vi
vidos, ke granda procentajo de la israela logantaro samopinias, same kiel samopinias granda procentajo de la
araba logantaro de la cirkaùaj landoj).
Kompreneble ni ankaù lernos pri lingvo, la novhebrea, kies revivig-procedo estas la plej simila - inter
ciuj lingvaj fenomenoj - al la vivig-procedo de Esperanto
mem: de libra lingvo al vera lingvo, kaj ni ankaù lernos
pri la araba lingvo, kiu nature prezentas skemecajn trajtojn, el kiuj planlingvistoj (kaj verkantoj de pli-malpli
plenaj vortaroj) povos multon lerni.
N i ankaù lernos pri la socilingvistika situacio en la
Meza Oriento, kaj pri già ebla kontribuo (kaj malkontribuo) al la pac-procedo: ekzemple, cu vi scias ke en
jordanaj universitatoj oni instruas la nov-hebrean? Same
5

PONU SANCON AL PACO:
VENU AL LA MEZA ORIENTO!
RENATO CORSETTI

Zamenhof iam parolis pri «sipo, kiu portis la admiralan
flagon sur la masto». Tiun §ipon oni nomas en Esperanto
kaj "flag-sipo" (laù la angla modelo) kaj "admirala sipo"
(laù la eùrop-kontinenta modelo).
Se al tio oni aldonas ke "admiralo" estas arab-devena
vorto en Esperanto [al-amir = la estro (de la maro)], ni
jam trovigas en la Meza Oriento kaj en la tuta problemaro
de la Universala Kongreso en Telavivo.
Laù la jargono de UNESKO "flag-sipa evento" estas io,
kion en Esperanto ni pli klare nomus "voj-montra
evento". L a fakto ke UNESKO decidis doni al la Universala
Kongreso en Telavivo la rajton esti unu el tiuj vojmontraj evento} de la jaro 2000 , «la Internacia Jaro de
Kulturo de Paco», ankaù estas en si mem fakto vojmontra por la esperantistoj.
a

Same voj-montra estas la fakto, ke reprezentanto de
decidis mem paroli pri tiu temo dum la UK, kaj la

UNESKO

2

malmultaj scias, ke la instruado de la araba en israelaj
lernejoj estas vasta kaj oni intencas pliefikigi gin, malgraù
la premo de la angla.
Ne estas mia intenco paroli en ci tiu artikoleto pri la
mult-kultureco kaj mult-lingveco de la regiono, nek pri
giaj turismaj allogajoj: pri tiuj, aliaj raportis jam abunde.
M i volas nur diri, fine, ke, kvankam Israelo estas landò,
kiu per sia nura nomo tuj elvokas fortan simpation aù
fortan malsimpation, vi ne rajtas simpatii aù malsimpatii
sen rektaj informoj. Tiujn vi povos akiri per partoprenado
en la unua grandskala Esperanto-evento en tiu regiono.
La kongreso en Telavivo ne estas nur kongreso en Israelo, gi estas kongreso, kiu ebligos al vi koni la tutan
Mezan Orienton.

U E A eldonis gisdatigitan version de la historia skizo de
d-ro Ulrich Lins pri la kontribuo de U E A al paco. La nova
12-paga kajero, «La laboro de Universala EsperantoAsocio por pli paca mondo», aperis en la Esperanta kaj
anglalingva serioj de Esperanto-dokumentoj.
Antaùenigo de paco kaj interkomprenigo estas esenca
parto de la agado de U E A ekde già fondo, same kiel por
Zamenhof la idealo de paco estis cefa instiganto por krei
Esperanton. De la studo de Lins profitas ciu, kiu deziras
profundigi sian konon pri la historio de Esperanto, car en
konciza formo gi provizas la leganton per multaj informoj.
L a angla kajero estas utila informilo por distribuo
inter ne-esperantistoj, ekz. dum konferencoj, foiroj kaj
ekspozicioj, car gi prezentas konkrete la laboron de
esperantistoj kiel gravan socian agadon anstataù simpla
hobio. U E A aperigos ankoraù francan tradukon de la
kajero. Tradukoj al aliaj lingvoj, ekz. fare de landaj
asocioj, estas tre dezirindaj.
Unuopa kajero en Esperanto aù angla kostas 2,15
eùrojn. Ekde samtempa aceto de 3 ekzempleroj la libroservo de U E A donas trionan rabaton.
y>T^»'

Rimarku, fine, ke, car esperantistoj (malgraù ciuj
babiloj) vere interesigas, unuarange kaj profónde, nur pri
disvastigado de Esperanto, kongreso en la Meza Oriento
estas ankaù maniero alporti Esperanton al la tuta regiono.
M i komencas ricevi en la ret-posta listo mesagojn en vera
Esperanto de veraj araboj, kaj la unuaj kontaktoj inter
israelaj kaj arabaj esperantistoj komencigas. V i eble memoras ke, en Montpeliero, vi decidis ke Esperanto estu
ponto en ciuj komplikaj situacioj ankaù inter la nordo kaj
la sudo. Tio en la Meza Oriento ekokazas inter mil
malfacilajoj. Venu por helpi ankaù pri tio, kio en sia
lanaciiajoj. venu por neipi anK.au pn uo, KIO en sia
maniero estos originala kontribuo al la pac-procedo.
laniero estos originala kontribuo al la pac-procedo.

de glande
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A l la demokrataj partioj
A l batalantoj kontraù iu ajn diskriminacio
Oostende, 21.02.2000
Iv k u r s o e n l e k » r i t t o
Gesinjoroj ! Lastatempe temas multe pri la ekstrema dekL a hispana televidkanalozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
54 prezentas
stro en Austrie M i akordas kun la reagoj, sed ne kiam iuj
Esperanto-kurson, gvidatan de s-ano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
malalte taksas ciujn Aùstrianojn sendiference kaj volas
Marti Guerrero i Cots. ò i okazos ciun
sankeii la tutan logantaron de tiu landò. Tio estas ja
duan semajnon kaj la partoj estas plursensenca, car trovigas ksenofoboj en ciuj landoj de la
foje ripetataj intertempe. L a programo kapteblas en tuta
mondo. Tamen, granda plimulto de tiuj, kiuj emfaze
Hispanio. L a kurso komencigis la 2 de marto je la 16
paroladas pri la dangeroj de la ksenofobio estas generale
horo. Leteroj de esperantistoj, ankaù hispanaj, estas bonanoj, aktivaj aù pasivaj, de la glotofobio, kiu svarmas en
venaj por plifavorigi la kurson. L a leteroj sendeblas al:
la internaciaj rilatoj, tiu speco de senhonta diskriminacio
CANAL 54
kies bazo estas la lingvo.
Passeig Ferrocarrils Catalans 117-119
Gis nun Europa Unio evitis gin "de jure" kun 11
ES-08490 Cornelia de Llobregat (Barcelona) - Hispanio
oficialaj labor-lingvoj, sed, prò la pligrandigo, kio altigus
tiun nombron gis dudeko, oni pli kaj pli antaùvidas limigi
l i t sh ' i i i sl o b e t o n a t a d e...
tiun nombron je tri: angla, franca kaj germana!
Esperanto-Ligo de Serba Respubliko en BosnioAùtomate tio signifas, ke la eùropaj angle-franceHercegovino sercas instruiston el eksterlando por kongermane-parolantoj
estos pli respekteblaj ol la aliaj
versacia nivelo dum Somera E-lernejo okazonta de la 14"
"-lingvanoj".
Ne
al
la
ksenofobio; jes al la glotofobio!
gis 22" de julio.
Dum renkontigoj inter Eùropanoj, nur tiuj, kiuj parolas
Vojagbileton kaj restadon pagas la organizanto. Post la
tiujn lingvojn rajtos esprimi sin tutlibere: jen bela demolernejo la instruisto povas senpage partopreni en la 5
kratio! Tamen, kiaj estus la reagoj se, dum tiuj renkontrenkontigo de Respubliko Serba (22-24 de julio) en Pale
igoj, iu proponus, ke nur la blonduloj, naturaj aù artefarapud Sarajevo. Por aliaj informoj kontaktu la Ligon:
itaj, havu la rajton paroli? Cu vi povus klarigi al mi, kiel
p. fah 335, BA-78000 Banja Luka
oni povas dece kondamni la ksenofobion (rasismo bazita
RS-Bosna i Hercegovina,
sur la etno) kaj samtempe kuragigi la glotofobion (rasrete: mvrhovac@urcbl.urc.bl.ac.yu
ismo bazita sur la lingvo)?
m

a

a

M i antaùdankas kaj sincere salutas vin,
Germain Pirlot - Steenbakersstraat 21 - BE-8400
Oostende - Belgio
********************
Estus interese ekscii la reagojn al ci tiu leteroì Kaj kiel
aù kion respondus niaj, la italaj, deputitoj aù partianoj?

... m i k o l o g l o
Giorgio Bronzetti sercas informojn pri
mikologiaj terminaroj aù tekstoj en
Esperanto pri mikologio, por projekto pri E-lernolibro
por tiuj fakuloj. Ret-mesagu al bronzett@vega.chieti.com
3

123 Alp-A4wa
Esperi nto- Kon rerenco
PTUJ - Slovenio
EspertDtlsttzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
attortotelo
22a-24-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
<\e septerobro 2000

Jubtìeo 2000
ti HoDto Lassai

Multas kunvenoj kaj kongresoj eie tra la tuta mondo, tial
elekto malfacilas, sed precipe ni, kaj V i ! , logantoj de AlpDimancon la 4"" de junio
Adriaj regionoj, ne forgesu pri nia ciujara renkontigo, ci-foje
Ankaù ni deziras partopreni en cele-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
en Slovenio, en la urbo Ptuj, Trezorejo de Jarmiloj.
f brado de la fama Jubileo. Ideo kaj proGin organizas SLOVENIA ESPERANTO-LIGO, kiu jam nun atenpono aperis februare, okaze de Sedas viajn aligojn, por kiel eble plej perfekte plani kaj pro*
majno de Internacia Amikeco; nun tio
grami vian agrablan kaj fruktodonan restadon.
ci farigis konkreta plano: ekskurso al la
Konferenca temo estos:
'
Sanktejo de Monto Lussari (en ValcaTURISMO K A J E S P E R A N T O
nale, apud Va/bruna). A l la arando estas invititaj ciuj
Jen kelkaj informoj, nur iuj el inter multaj allogajoj!
esperantistoj el la najbaraj landoj kaj regionoj, ne gravas
La programo antaùvidas, krom la komitat-kunsidoj, asemcu de Alp-Adrio aù ne. TRIESTA ESPERANTO-ASOCIO volas
bleo kaj laboroj, ankaù distran - kulturan - ekskursan partojn.
ke gi farigu, el simpla ekskurso sur monto, io pli enhavoPTUJ estas urbo kiu havas miljaran historion: gi estis unuariSa. Jen la programo, sekvu nin!
foje menciita (Poetovio) de la roma kronikisto Tacito, lige
Oni atingos la supron, je 1789 metroj, per telfero. Tie
spirhalta panoramo malfermigos antaù viaj okuloj: via
rigardo povos libere Augi al Orientaj Alpoj, al Taùroj, al
Karintio. En la vilageto, je oportuna horo, ni tagmangos.
La Sanktejo, kie, espereble, ni sukeesos celebri esperantlingvan Di-servon, estas unu el la plej famaj pregejoj,
dedicitaj al Sankta Maria, ne nur de Friulo sed ankaù de
Slovenio kaj Karintio. Jam de jarcentoj gi estis religia
renkontigejo de aùstroj, italoj kaj slovenoj.
òiaj originoj datigas, plej probable, de la jaro 1360 .
Laù unu el la multaj legendoj, la unua kapelo estis
starigita en la loko kie iu pasti sto el Camporosso ektrovis, kasitan en arbetajo, etan lignan statuon de Madono
kun Infano.
Oni scias, ke en la 16 jc. gi estis transformita al
pregejo kaj, pli poste, en 1788 al Sanktejo. Fermita,
sekve de ordono de la Austria Imperiestro Jozefo la 2 ,
detruita dum la mondmilitoj, rekonstruita kaj rekonsekrita
en la nuna jarcento, tiu unu-nava pregejo plejbelas prò
Ugna plafono, pentre ornamita per steloj: flanke, du kapeloj estas dedicitaj al la Sanktuloj Anna kaj Jozefo.
Sur la cefaltaro, en la nico, staras tiu statueto, el tilia
ligno, de Maria kun Jesuo, kies manteloj estis faritaj el
cizelitaj kaj cizitaj argentaj lamenoj. L a kronoj, ornamitaj
per diverskoloraj stonetoj, surhavas la simbolan globon
kun kruco. Cirkaùas la kapon de la Virgo aùreolo kun
dekdu steloj. La statuo estas gotikstila verkajo de aùstraj
metiistoj.
Pri pliaj detaloj (horaro, kostoj, ekveturo...) vi estos
informitaj gustatempe, sed - jam nun - por plifaciligi la
organizajn laborojn, anoncu vin ce TEA-sekretario. Kvankam oni povas supreniri la monton Lussari preskaù dum
la tuta jaro, ekskurso tien estas malofta. Kaptu do, la
okazon: tio helpos vin kaj nin laù diversaj vidpunktoj.

kun la elekto de imperiestro Vespaziano en la jaro 69". G i
estis gravega.transirejo inter la suna Mediteraneo kaj la vasta
Panonio kaj inter la Alpaj valoj kaj Balkanio. Ptuj situas je
alteco de 232 m. kaj estas cirkaùita de montetoj kun vinberejoj, carmaj kasteletoj kaj pregejoj de pasintaj jarcentoj.
Aparte interesaj Ptujska Gora, la kastelo Bori kaj Palaco
Domava.
Inter la urbaj vidindajoj, menciindas: Provinca Muzeo, Dominikana MonaKejo, pluraj art-galerioj. Kaj, dum la AlpAdria arango, eblos gustumi, en speciale elektita vinkelo, la
famajn vinojn de Ptuj, jam en mezepoko konataj tra tuta
Eùropo. Ilia altkvalita aromo bone harmonias kun la gastromiaj bongustajoj de la stiria kuirarto.
Se ciò ci por vi sajnas partopreninda, tuj petu pliajn informojn kaj aligilojn al TRIESTA ESPERANTO-Asocio - AlpAdria sekretariejo.
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^ J ^ Q J ^ £ Q M i estas malnova kaj internacie rekonita kolektanto de vizitkartoj. M i mem
ne parolas Esperanton, sed amikoj konsilis provi tiun ci
informkanalon. M i nun fìnverkas studon pri vizitkartoj
(historio, generala kaj nacia trajtoj ktp.), sed la materialo
pri la Esperantlingvaj kartoj estas negranda. Cu vi povus
helpi, sendante vian karton (kaj ec superfluajn de viaj
konatoj, el via tirkesto)?

Diapozitiva vespero pri F L O R O J KAJ B E S T O J - ni guu la
Naturon dank' al lertaj fotistoj: Anita, Edvige kaj
aliaj !
Kultur-gastronomia vespero: frandenda gasto el Ferrara kontentigos ec la plej pretendemajn!
L A ESPERANTISTO - pli bone ni konatigu kun la frutempa historio de nia lingvo: el la plumo de Zamenhof
kaj aliaj pioniraj verkistoj !
Esperantista gasto honoros nin per sia vizito: el K a nado Geoffrey G R E A T R E X !
K i u KAJ KIE? - Perdiapozitiva kvizo kun premioj. L a
celo estas testi vian memorkapablon kaj ankaù: cu
vere la senèese fluanta tempo tiom sangas la homojn,
ke ili ne più estas rekoneblaj? C u vi rememoras
ankoraù iamajn vizititajn lokojn? Kiuj sukeesos, la
unuaj kaj plurfoje, respondi guste al la demandoj: kiu?
kie? kiam? tiuj ricevos certe belan premion!!!

Parte, inform-artikoloj Suldeblas al R E T - I N F O .
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