ELA-bULTE-Nc?
AGENDO

V O R T O J d E U RE(JAkcÌO
Alvenis augusto, la plej varma monato de la jaro, kiu, pli
ol ciu alia somera monato, precipe signifas libertempadon, finfìnan guadon de meritata ripozo, momenton por
lasi la ciutagajn problemojn hejme kaj Augi for, aliloken,
cu al senhoma insulo, cu al sablaj strandoj kune kun miloj
kaj miloj da aliaj svitantaj feriantoj, cu al plej altaj montaraj pintoj por gui solecon kaj fresecon, cu ... al unu el la
pluregaj Esperanto-kunvenoj, kongresoj, seminarioj, konferencoj ...
En augusto eblas elekti inter nombraj esperantistaj renkontigoj: antaù la fina decido, pripensu ke la Bolonja
Grupo atendas vin ciujn en Casalecchio di Reno por la
69 Itala Kongreso de Esperanto, ekde la 26 gis la 30 de
augusto, dum kiu oni pritraktos la jenan interesan temon:
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Itala K o n g r e s o d e

Casalecchio di Reno
(Bologna)

E S P E R A N T O - A S O C I O jam aktivigis por organizi
neforgeseblan Kongreson, kun rica kaj interesa programo, kun ebloj plej variaj por konatigi kun la urbo kaj
ties cirkaùajoj. Oni guos ceeston de elstaraj prelegantoj,
spektos teatrajojn, ekskursos piede, boate, aùtobuse,
spertos la gastamon de triestanoj ktp ktp.
Do, antaù ni staras jaro de intensa laborado: tial jam nun
estas varme invitata la loka kaj tutlanda esperantistaro,
vigle, verve kaj entuziasme kunlabori en la preparoj de la
nacia kongreso. Ciu ajn helpa formo povas kontribui al la
sukceso de ci tiu grava evento. Kun fido ni atendas
nombregajn sinproponojn.
TRIESTA

NB: En preparo ttt-pagaro, pere de kiu eblos ec aligi rete.

SflVÌtO.'
Cu vi memoras, ke en la Julia numero de nia bulteno,
aperis alvoko de s-ro Ro Bosson, okaze de rea inauguro
de Esperanto-motmmento sur Insulo Texel, per kiu li
petis subtenon fare de la tutmonda esperantìstaro, por ke
gi reagu al malfavora artikolo de loka gazeto kaj konsekvenca same malfavora sinteno de la urba estraro?
Nu, bone, Ha alvoko ricevis bonan, ec bonegan rezulton
tiel ke... Sed vi mem legu kion li skribas:
Estimata redakcio R E T - I N F O kaj E V E N T O J .
En la suba artikoleto mi skribis, laù via peto, pri la
okazintajoj rilate al la Esperanto-monumento sur la Nederlanda Vadomara insuleto Texel. via disinformado okazigis veran lavangon de centoj da leteroj al la loka gazeto
D E T E X E L S E C O U R A N T kaj al la tiea magistrato, pri kio oni
tie miregis.

ge*

i n a u g u r o de £sper«nro <Vt)onijmento
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Sabaton la 17 " de junio estis reinaùgurita, post funda
riparo, la konata Esperanto-monumento sur Texel, insuleto tre satata de turistoj. «Dank al fideleco de Teksel»
staris sur la rubando de la florkrono, metita sur la monumento. Samtempe la festa reinaùguro estis dankesprimo
al tiuj tekselanoj, kiuj dum la nazia okupado, kun risko de
propra vivo, savis kaj kasis gravajn ornamajn partojn de
la monumento. Tuj post la milito Siem de Waal, la
konstruinto-masonisto kaj fervora esperantisto, venis sur
la insulon kiel brita soldato kaj kun kelkaj aliaj rekonstruis
gin. Ekde tiam, prò la paso de la jaroj, gi estis sufice
eluzita kaj bezonis drastan riparon kaj purigon.
1

La inaugura ceremonio estis farita de Hans ten Hage
kaj Ronald Bijtenhoorn, estraranoj de la landa asocio
E S P E R A N T O N E D E R L A N D O . L a historiisto Hai
de Graaf
rakontis pri siaj junagaj rememoroj rilate al Esperanto kaj
al la Monumento. Laù Ha opinio, Esperanto meritas en
niaj landoj revivigon: ne nur la lingvo mem, sed precipe
§ia vivkoncepto, la volo kompreni aliajn kulturojn kaj
popolojn kaj tiel kunlabori al pli bona, pli paca mondo.
Kaj jen pri la antaùokazajo, kiu riskis kaùzi plenan
fiaskon al ci tiu manifestacio: la 3 de majo la loka gazeto
D E T E X E L S E C O U R A N T publikigis kritikan artikolon koncerne Esperanton, asertante ke gi estas eksmoda kaj
apenaù vivetas, kaj ke la angla jam delonge transprenis la
rolon de internacia lingvo. Pere de R E T - I N F O kaj E V E N T O J
tiuj vortoj kaj la historio de la monumento atingis la
reton: tio startigis reage veran lavangon da leteroj - rete
kaj poste - el ciuj mondpartoj.
an

Jam la sekvan tagon la gazeto skribis, ke gi estas
supersutata per multegaj leteroj, kies skribintoj ofte tre
efike refutis la asertojn de la gazeto. Tre impresis ankaù
la leteroj el anglalingvaj landoj, en kiuj oni substrekis, ke
la angla ne estas tiel facila, eie komprenata kaj eie uzata,
kiel la gazeto tiel facilanime skribis.
Ne, Esperanto vivas kaj vivos, kaj kreskos più, car gi
travivis jam multajn krizojn.
Ru Bossong - retadreso: ru.bossong.esperanto@hetnet.nl
Somera prò verbo: Mono monon naskas
E l la Proverbaro de L . L . Zamenhof
Plejparto de la informoj fontas el Ret-Info.

Tagigo en \a Korea Duoninsulo
LEE CHONG- YEONG

Prezidanto de Korea Esperanto-Asocio
Post la dua mondmilito, prò la milita kaj politika konsidero, Usono kaj Soveta Unio dividis Korean Duoninsulon
al du landoj: komunisma Norda kaj kapitalisma Suda
Koreioj, kaj gi restas tiel dum la pasintaj 55 jaroj. Nun, ili
estas la nuraj dividitaj landoj en la mondo. En tiu malgranda duoninsulo amasigas pli granda nombro da armiloj
ol en la tuta Afrika kontinento. G i estas la plej dangera
municiejo en la mondo.
Sajnas, ke la tagigo por reunuigo de la du Koreioj kaj
paco venos. L a 15*" de junio, la prezidantoj de ambaù
landoj konsentis pri 5 punktoj:
1. Klopodo por unuigo sen aliaj intervenoj.
2. Rekono de la komunaj elementoj en la unuigaj proponoj de ambaù landoj.
3. Arangado de vizitoj inter la dividitaj familianoj ekde
la 15 de augusto.
4. Intersango kunlabore en la terenoj de ekonomio,
kulturo, sporto, sano kaj naturmedio.
5. Plej baldaù, komencigo de ofìcialaj komunikadoj
inter la du landoj por realigi la interkonsentojn.
Ciuj Koreoj, sudaj kaj nordaj, bonvenigas cion ci kaj
ambaù landoj nun sin preparas por detale plani gian
plenumon. Kompreneble, reala unuigo, se gi sukeesos,
venos post multaj jaroj.
La interkonsento estas signifa ankaù por nia
Esperanto-movado. Antaù longa tempo estis multaj
Esperantistoj en Norda Koreio. L a tiama prezidanto de
(Suda) Korea Esperanto-Asocio, Choi Duk-Shin, antaù
25 jaroj, prò politika konflikto kun la registaro, iris al
Norda Koreio, kaj rendevuis Kim U-Sung, tiaman Nordkorean prezidenton. Depost tiam ni nenion aùdis pri li.
Ankaù C I N A E S P E R A N T O - L I G O aùdas nenion el Norda
Koreio, kvankam gi regule sendas la Organon E L P O P O L A
C I N I O . M i supozas, ke nia movado en Norda Koreio estas
dormanta. Tio donas al sudkoreaj esperantistoj novan
taskon veki la movadon en Nordkoreio. Se regula intervizito okazos, ni iros tien por alporti tagigon en la dormanta nordkorea Esperantujo. M i esperas ke la Tutkorea
Esperanto-Kongreso okazos ene de 10 jaroj.
a

Se vi konas iun nordkorean Esperantiston, bonvole
informi min, sendante sciigojn al la Jena retadreso:
Lee@esperanto.net aù al Korea E-Asocio en Seulo.
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Solvo de la enigmo aperinta en la junia
&ULT£H<?.

TCLA-

L a frazo rezultanta estas la Jena:

Ciugranda ftistoria o/qizajo kgmencigis
kielutopia Iqijfinigis feCreaùjo.

El la konkursintoj (malmultaj!) kiuj korekte
respondis, estis lotumita la gajninto, s-ino LIL I A N A S I E G A , kiu ricevis premie Esperantan libron. Gratulojn al la solvinto!
BULTENO de la membroj de
TRIESTA ESPERANTO-ASOCIO

Sidejo: V i a Crispi 43 - 34125 Trieste
tel/fakso: +39 040 763128
Reto: esperanto@retecivica.trieste.it; nored@tiscalinet.it
Posta adreso: C P 601 - IT-34100 Trieste Centro-Italio
Postcekkonto N° 10834349

