
 

 

Nia kongreso en Wellington 

je la fino de januaro estis 

sukcesa renkontiĝo pro la 

fakto ke ĉeestis membroj el 

diversaj lokoj de Nov-

Zelando kaj novaj kaj junaj 

membroj.  Ankaŭ ĉeestis 

Esperantistoj el Aŭstralio, 

Rusio, kaj Japanio.  Plena 

informo kaj fotoj de la kon-

greso aperos en venonta 

numero de Esperanto sub la 

Suda Kruco. 

 

Pasintjaraj membroj de nia 

estraro reelektiĝis, sed ni 

ankaŭ bonvenigas al la es-

traro Vicky Crickett el Tau-

ranga.  Nova membro de la 

estraro certe donos novajn, 

freŝajn ideojn.   

 

Dum la kongreso ni diskutis 

dum pluraj horoj pri nia 

agado kaj strategio por la 

venonta jaro.  Jen  la ĉefaj 

konkludoj de nia diskuto. 

 

Kongreso en 2012  

 Nia  kongreso en 

2012 okazos dum la 

lasta semajnfino de 

januaro en Rotorua 

(28-30 januaro – 

dum la feria semajnfi-

no en la Auckland-a 

regiono) ĉe nova, 

moderna kongresejo 

de BNZ en la urbcen-

tro de Rotorua. 

 La kongreso ne estos 

„normala‟ evento.  Ni 

intencas inviti spertan 

Esperantiston por 

gvidi, prelegi, kaj 

instrui dum la kon-

greso.  Ni celos inviti 

lernantojn el Nov-

Zelando kaj alilandajn 

Esperantistojn (por 

kongresi kaj samtem-

pe ferii/ekskursi en 

Rotorua). 

 Nia agado dum 2011 

celos ĉefe informi pri 

la kongreso kaj altiri 

novajn lernantojn. 

 

Propagando/komunikado 

 Ni renovigos nian 

retpaĝaron por ke ĝi 

aspektu pli freŝa kaj 

por faciligi serĉon de 

utilaj informoj. 

 Ni propagandos pri 

nia kongreso en Roto-

rua, precipe al ler-

nejoj, hejmlernantoj, 

kaj asocioj por lertaj 

infanoj („gifted chil-

dren‟).   

 En n ia j  r evuo j 

(Esperanto sub la 

Suda Kruco kaj ĉi tiu 

Arĝenta Filiko), ni 

celos doni pli utilajn 

informojn al niaj 

membroj kaj lernan-

to j pr i  r imedoj 

haveblaj.  Ekzemple, 

ni verkos recenzojn 

kaj ni informos pri 

libroj kiujn membroj/

lernantoj povos aĉeti 

aŭ pruntepreni de 

NZEA. 

Nova jaro, nova agado  
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Raporto pri nia pasinta kongreso 

Nov-Zelanda Esperanto-Asocio 

PO Box 8140 

Auckland 1150 

 

Telefono: 0800 350 781 

Retadreso: exec@esperanto.org.nz  
M A R T O  D E  2 0 1 1  

R E V U O  P O R  M E M B R O J  D E  L A   

N O V - Z E L A N D A  E S P E R A N T O - A S O C I O    

S P E C I A L E !  

 Venonta kongreso 

en Adelajdo, 9-17 

Julio, 2011. 

 Nia  kongreso en 

2012 okazos en 

Rotorua, 28-30 

januaro  

 Rimedoj por 

donaci aŭ 

pruntedoni 

 Aliĝu al Meetup ĉe 

www.meetup.com

/Esperanto-NZ 

 

Bonvenon al ĉi tiu nova numero de Bonvenon al ĉi tiu nova numero de Bonvenon al ĉi tiu nova numero de Arĝenta FilikoArĝenta FilikoArĝenta Filiko   en nova formato.en nova formato.en nova formato.   

Komence, ni devas esprimi niajn bedaŭrojn al ĉiuj Esperan-
tistoj kaj enloĝantoj de Christchurch.  Laŭ nia scio ĝis nun, 
neniu Esperantisto spertis tro seriozan problemon dum la 
februara tertremo; tamen, ni ne scias pri ĉiuj.  Bonvolu sciigi 

nin se vi scias pri Esperantisto kiu havas problemojn pro la 
tertremo.  Al ĉiuj enloĝantoj de Christchurch - ni esperas ke 
post nelonge viaj ĉiutagaj aferoj kaj bela urbo renormaliĝos. 

I S S N  1 1 7 6 - 4 1 8 X  

N U M E R O  3 1  

http://www.meetup.com/Esperanto-NZ
http://www.meetup.com/Esperanto-NZ
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Nova lernanto 

rekomendas 

vidbendojn en 

www.youtube.com.  

Serĉu ‘profetak 

esperanto’ kaj vi 

trovos diversajn 

facilajn vidbendojn 

per kiuj oni instruas 

Esperanto. 

Rimedoj 

Anoncoj 
Venonta kongreso en 

Adelajdo 

Okazos internacia kon-

greso en Adelajdo ekde la 

9-a ĝis la 17-a de julio por 

festi 100 jarojn ekde la 

unua aŭstralia kongreso 

de Esperanto, en Adelajdo 

en 1911.   

Fama usona 

Esperantisto 

H u m p h r e y 

Tonkin (iama 

P r e z i dan to 

de UEA) prelegos kaj franca 

kantisto, JoMo, kantos.  

Indas ĉeesti internacian  

kongreson en nia najbara 

lando kaj subteni la laboron 

de niaj aŭstraliaj gekuzoj. 

 

Aliĝkosto estas nur AU$100, 

kaj flugoj el Nov-Zelando 

kostas proksimume $600.  

Pli da informoj troveblas ĉe: 

www.aea2011kongreso.ning

.com 

 

 

Kasedoj en Esperanto 

 

Ĉu iu ankoraŭ havas 

kasedojn en Esperanto por 

pruntedoni al lernanto en 

Picton?  Se jes, bonvolu 

kontaki NZEA ĉe  

exec@esperanto.org.nz. 

 

 

 

 

 

 

Peto por  

korespondamiko 

 

Ni ricevis peton de Elena, 21

-jara ukraina esperantistino. 

Ŝi estas studentino pri 

tradukado (angla kaj franca 

lingvoj) kaj diras ke ŝi 

studas diversajn lingvojn kaj 

aŭskultas muzikon.  Se vi 

volas korespondi kun Elena, 

s k r i b u  a l  N Z E A 

(exec@esperanto.org.nz) kaj 

ni sendos ŝiajn detalojn al vi. 

 

Post ideo dum nia kongreso, jen listo de kelkaj libroj kaj aliaj rimedoj kiujn NZEA pretas 

donaci aŭ pruntedoni al membroj kaj lernantoj de Esperanto.   

Por donaci: 

 Poŝamiko: ĉi tiu estas tre belaspekta kaj utila libreto kiu instruas gramatikon de 

Esperanto en tre facila kaj bildplena maniero.  Ĉi tiu estas tre taŭga libreto por 

donaci al amiko aŭ familiano kiu interesiĝas pri Esperanto. 

 DVDo „Esperanto estas’: en ĉi tiu moderna kaj tre rekomendinda DVDo Esperan-

tistoj el la tuta mondo parolas.  Ĉi tiu DVDo estas utila por kiuj volas aŭskulti Espe-

ranton. 

 diversaj novaj gazetoj (Esperanto, Monato ktp) 

 Vojaĝo al Nov-Zelando: ĉi tiun libron kun fotoj verkis Sho-ichi Hori, patro de Ya-

suo Hori kiu ĉeestis nian ĉi-jaran kongreson en Wellington.  Temas pri impresoj de 

vizito al Nov-Zelando en 1968.  Ĉi tiu libro aspektas preskaŭ nova kaj estas tre in-

teresa rakonto pri Nov-Zelando per okuloj de alilandulo.  

 Secondary School Esperanto I, lernolibro 

 Plena Vortaro de Esperanto (Esperanto – angla), malnova sed ankoraŭ tre utila 

 Paŝoj al Plena Posedo, progresiga legolibro de William Auld 

 Fundamenta Krestomatio de D-ro L L Zamenhof 

 La Sankta Biblio 

 Step by Step in Esperanto de Montagu U Butler   

http://www.youtube.com
http://www.aea2011kongreso.ning.com
http://www.aea2011kongreso.ning.com
http://www.aea2011kongreso.ning.com
mailto:exec@esperanto.org.nz?subject=Kasedoj%20en%20Esperanto
mailto:exec@esperanto.org.nz?subject=Peto%20por%20korespondamiko
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Lokaj kluboj 

Christchurch: Grupo kunvenas en 
Christchurch sed, pro la tertremo, ni 
ne havas detalojn pri venonta kun-
veno.   

Tauranga/Rotorua: Grupo de Es-
perantistoj kunvenas regule en ĉi tiu 
regiono.  Kontaktu Vicky Crickett 
vcrickett@gmail.com aŭ 07 571 
1017 

Wellington:  La Rondo de Welling-
ton kunvenas inter februaro kaj 
decembro, la duan merkredon de 
ĉiu monato en la domo de David 
Ryan, 51 Downing Street, Crofton 
Downs.  Kontaktu David (479 4911 
hejme). 

Auckland: La Aucklanda Esperanto-
Societo (AES) regule kunvenas en la unua 
kaj la tria merkredo de ĉiu monato.   Al-
done, laŭ la kalendaro, ankaŭ la kvinan 
merkredon.  Kutime oni kunvenas ĉe 34 
Boyce Ave, Mt Roskill (la hejmo de Howard 
Gravatt).    

Por pliaj detaloj, bonvolu kontakti Howard 
ĉe 09 626 6129 aŭ Bradley McDonald ĉe 09 
579 4767, aŭ retpoŝte ĉe  

hgravatt@ihug.co.nz aŭ  

bradley.m@vodafone.co.nz.   

En la fina dimanĉo de ĉiu monato AES 
aranĝas informbudon ĉe Titirangi Market je 
la 10.00-14.00h.  Pri tio, bonvolu kontakti 
Donald Bowie ĉe 09 827 6835. 

Masterton: La klubo kunvenas je 
la 2-a ptm ĉiun merkredon inter 
februaro kaj decembro en la domo 
de klubano.  Kontaktu Marilyn Hen-
derson (06 377 0499 hejme). 

Por pruntedoni (ni sendos al vi senpage sed vi devos resendi al ni poste): 

 The Esperanto Teacher, lernolibro 

Romanoj: 

 Tra Lando de Indianoj de Tibor Sekelj 

 La Tempo-Maŝino kaj La Lando de la Blinduloj de H G Wells 

 Murdo en la Orienta Ekspreso de Agatha Christie 

 Vivo de Zamenhof de Edmond Privat 

 La Naiveco de Pastro Brown de G K Chesterton 

 Zamenhof, Creator of Esperanto (en la angla) de Marjorie Boulton 

 La Ŝtona Urbo de Anna Lowenstein (Ĉi tiu libro temas pri juna keltino (el la nuna Anglio) kiun oni portis al Romo 

kiel sklavon kaj kiel ŝi trovis la novan, strangan vivon en la granda el ŝtono urbo de Romo) 

 Morto de Artisto de Anna Lowenstein (Ĉi tiu libro temas pri junulo kiu amikiĝas kun Nerono, la estonta imperiestro 

de Romo, sed amikeco malfaciliĝas kiam Nerono komencas agi freneze) 

 Kvazaŭ ĉio dependus de mi de Trevor Steele (Ĉi tiu libro temas pri ĵurnalisto en Germanio antaŭ la dua 

mondmilito kiu kontraŭas la Hitleran epokon) 

 Kaj staros tre alte de Trevor Steele (Ĉi tiu libro temas pri kia eble estis la vivo de Jesuo Kristo dum jaroj kiam la 

Biblio ne parolas pri ties vivo).   

NZEA nun havas novan paĝon ĉe 
www.meetup.com/Esperanto-NZ 
events. Tie vi trovos detalojn pri 
niaj kunvenoj en Nov-Zelando, 
kaj ankaŭ pri kunvenoj de Espe-
rantistoj en aliaj landoj.  Aliĝo al 
la retpaĝo estas senpaga. 

mailto:vcrickett@gmail.com?subject=Tauraga%20Klubo
mailto:hgravatt@ihug.co.nz?subject=AES
mailto:bradley.m@vodafone.co.nz?subject=AES
http://www.meetup.com/Esperanto-NZ


en la angla parto, sub ilia angla 

ekivalento - krom chorizo, vorto 

kiu tute forestas.  Anstataŭigas 

ĝin simpla priskribo: “chorizo 

(speco de) kolbaso”. Bedaŭrinde, 

komputila versio de la vortaro 

mankas al mi; tial, mi ne povas 

serĉi la tutan tekston. 

Unu el la plej utilaj partoj de la 

verko estas la 25-paĝa priskribo, 

en la angla lingvo, de la gramatiko 

de Esperanto.  Wells estas 

fonetikisto kaj lia priskribo de la 

prononcado de Esperanto estas 

bonega kaj detala.  Tamen, li uzas 

terminojn kiujn eble ne ĉiuj legan-

toj facile komprenas.  Pri la 

frazformado li iom simpligas, 

prezentante la tradician modelon 

de la strukturo laŭ elementoj 

(constituent grammar).  Povas 

taŭgi analizi laŭ la vidpunkto de la 

cel-uzanto.  Tamen, oni povas ar-

gumenti ke tiu modelo ne taŭgas 

por Esperanto ĉar, ekzemple: la 

verba sintagmo (verb phrase) 

povas esti dividita de subjekta 

substantiva sintagmo (noun 

phrase), ekzemple: Lian nomon la 

nazioj enskribis en la libron; 

Tamen apogon Godlewski ricevis 

de la prezidanto (Wim Jansen, 

Naturaj vortordoj en Esperanto, 

2008, UEA, citis el Monato).  Wells 

prave notas ke “The correct use of 

transitive and intransitive verb 

forms is probably the most difficult 

point of Esperanto grammar for 

English speakers” “La prava uzado 

de transitivaj kaj netransitivaj 

En 2010 John Wells publikigis la 

duan eldonon de sia fama vorta-

ro, kvardek jarojn post la unua 

eldono.  Ĉi tiu eldono enhavas 

ĉirkaŭ 10 150 radikojn en la es-

peranta parto kaj ĉirkaŭ 22 000 

kapvortoj en la angla parto.  Pro 

tio, la esperanto-angla parto ha-

vas 150 paĝojn kaj la angla-

esperanta parto havas 300 

paĝojn. 

Ĉi tiu vortaro enhavas du 

antaŭparolojn: unu en la angla 

kaj unu en Esperanto.  Ili kovras 

la samajn aferojn.  Tie Wells 

klarigas ke li enmetis multajn 

novajn anglajn kaj esperantajn 

terminojn.  Multaj temas pri 

modernaj aferoj kiuj ne ekzistis 

kiam li kompilis la unuan eldo-

non.  Do, ni vidas la vortojn gug-

lo, kalkultabelo, skani kaj mul-

tajn aliajn.  Tamen, mi ne trovis 

tradukon por whiteware. 

En la antaŭparolo, Wells klarigas 

ke li ne enmetis multajn vortojn 

kiuj troviĝas en PIV (2005) ĉar ili 

estas tro fakecaj aŭ apenaŭ 

uzataj nuntempe.  Aliflanke li 

enmetis 150 radikojn kiuj ne 

troviĝas en PIV.  Tiuj vortoj ĝen-

erale estas prikomputilaj 

(Linukso, vikio), medikamentoj 

(diazepamo, probiotiko), kaj sci-

encaj (piroklasto, telomero).  

Tamen, la vortoj chorizo, 

kviskalo, probiota, Vajt-insulo, 

valiumo, velodromo, veslejano 

ne aperas en sia ordo en la es-

peranta parto, sed troviĝas nur 

verbformoj verŝajne estas la plej 

malfacila parto de la esperanta 

gramatiko por anglalingvanoj”. 

Pri la ĉefaj partoj de la vortaro – 

la leksikoj – mi devas konfesi ke 

mi ne legis la tuton.  Tamen, mi 

opinias ke ili estas klaraj kaj ŝajne 

seneraraj.  Kiel Wells skribis en la 

antaŭparolo por kompakteco “It 

assumes that users have enough 

knowledge of both languages to 

work out for themselves most 

derived and inflected forms of 

words, given the base forms.” Tio 

signifas ke “supoziĝas ĉe la uzan-

to sufiĉa scio de ambaŭ lingvoj 

por krei mem surbaze de bazaj 

vortoj la derivitajn kaj fleksiajn 

formojn.” Do la vortaro eble ne 

taŭgas por freŝaj komencantoj. 

Kie PIV varias de oficialaj vortoj, 

Wells preferas la oficialajn, 

ekzemple alciono, cipreso, cerbo, 

kiuj estas en la Fundameto. 

Interese, la vorto kivo (aktinidio), 

kiu ja troviĝas en la nova PIV kaj 

en Vikipedio, ne troviĝas en la 

vortaro de Wells.  Li elektis la eble 

pli konatan vorton kivifrukto.  La 

vorto kiwi, por ni novzelandanoj, 

ĉiam estas aŭ birdo aŭ homo, ne-

niam frukto.  Malsamas ekster-

lande.  

Resume, la recenzata verko estas 

treege bona kaj mi rekomendas 

ĝin al ĉiuj angleparolantaj espe-

rantistoj. 

Recenzo 

English Esperanto English 

Dictionary (dua eldono) de 

John C Wells, 2010 
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Donald Rogers 



En Nov-Zelando, ni bonŝancas vivi en belaj cirkaŭaĵoj, sed de tempo al tempo ni devas esti memorigataj pri 
la beleco de nia lando.  Gastigi eksterlandajn vizitantojn estas, pro tio, bonvena okazo ankaŭ por gasti-
gantoj viziti al lokaj vidindaĵoj. 

 

En februaro, ni havis la plezuron de 

la vizito de la sinjoroj HORI Yasuo 
kaj FUJIMORI Kohei el Japanio.  Ili 
partoprenis en la kongreso en Wel-

lington en januaro kaj pasigis 
kelkajn postkongresajn tagojn en la 
norda insulo.  Kiam ili estis en Auck-
land, la loka Esperanto-klubo decidis 

iri al Shakespear Park en la duonin-
sulo Whangaparaoa.  Ĉar mi nun 
loĝas sur tiu duoninsulo, ni ĉiuj ren-
kontiĝis ĉe mia domo, kaj post kuko 
kaj kafo ni iris al la parko. 

 

Shakespear-parko estas unu de la 

kialoj por mia translokiĝo al Whan-
gaparaoa antaŭ preskaŭ du jaroj.  

Miaj gepatroj ankaŭ loĝas tie, kaj 
dum la somero ni ofte iras tien por 
naĝi.  De tempo al tempo, ni prome-
nas tie, sed kutime nur kiam ni ha-
vas eksterlandajn vizitantojn, kaj 

pro tio mi antaŭĝuis la promenon, 
kiun mi ne faris dum preskaŭ unu 
jaro.  Kiam ni atingis la parkon, la plejmulto de nia grupo preferis iri al la plaĝo pro la varmeco, kaj niaj jap-
anaj vizitantoj promenis nur kun David Dewar kaj mi.  Al niaj vizitantoj mi rakontis iomete pri la historio de 
la regiono, kiel ekzemple ĝia rolo dum la du mondmilitoj.  Mi ankaŭ klarigis ke oni literumas la nomon de la 
parko Shakespear sen fina e ne ĉar nov-zelandanoj ne scias kiel skribi la nomon de la fama angla verkisto, 

sed ĉar la parko ricevis ĝian nomon de la familio Shakespear (sen e), kiu loĝis tie ĝis antaŭ 40 jaroj.  En 
2011 la parko estos fermita ekde junio ĝis decembro, ĉar oni volas pretigi ĝin por la reenkonduko de in-
diĝenaj birdoj, kiel la kivibirdo (rigardu www.sossi.org.nz). 

Raporto el nia klubo en Auckland: en la parko, kie mankas la e 
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Chris Krägeloh 

Mia tempo ĉe Aŭklanda Esperanto-Societo (AES) 

Mi aliĝis al la Aŭklanda Esperanto-Societo en 1992 
pro la fakto ke mi interesiĝis pri mia familia histo-
ria deveno.  Mi longe audis pri Esperanto de la 
tempo de mia eniro al la Aŭklanda Kolegio por In-

struistoj en 1947. 

 

Mi kredis ke miaj prauloj de la GRAVATT-familio 
estis hugenotoj el Francujo, kiuj rifuĝante vojaĝis 
tra Belgio antaŭ ol atingi Brition.  Pro tio, mi pen-
sis ke eble mi iel povos korespondi kun genealogoj 
en Belgio, se mi lernos Esperanton.  Tial, mi 

prunteprenis el la biblioteko de Mt Roskill la libron 

„Teach Yourself Esperanto‟ de Cresswell kaj Hart-
ley.  (Mia intenco pri Belgio neniam realiĝis, ĉar mi 
poste lernis ke la supozo pri mia familio ne estis 
vera.) 

 

Post iom da mem-instruado, mi telefonis la Espe-
ranto-numeron en la telefonlibro de Auckland.  La 
sekretario de AES, tiutempe S-ino Rita Aagard, 
respondis kaj informis min pri la kunvenoj de la 
klubo.  Estis tiam mia horo por havi kuraĝon por 
ĉeesti kluban nokton, kui tiam okazis ĉiun mardan 

vesperon en la Kvakera halo ĉe 112 Mt Eden Rd.  

 

Maldekstre dekstren: Ananda, Chris, Kohei, Yasuo, Benita, Bradley, Neelam, 

Theo, David, Jean, kaj Don. 

http://www.sossi.org.nz
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Howard Gravatt 

Estis tiam ĉirkau deksep regulaj ĉeestantoj.  S-ro 
Derrick Knight prezidis, sed bedaŭrinde nun nur 
kvar el tiu unua nokto estas ankoraŭ AES-anoj 
(krom novaj membroj ekde tiam). 

 

Mi tuj estis ekkaptita de S-ino Sylvia Hill kiel ŝia 
studento, kaj ricevis duonhoran lecionon en la 
lasta parto de la kunveno.  Ŝi instruis min per la 
libroj „Secondary School Esperanto‟ I kaj II de      
R Markarian, la "Verda Koro" de Julio Baghy, kaj 
rektmetoda lernolibro kies aŭtoron mi forgesas.  

Mi bone memoras, ke ŝi faris sian plejbonon por 
plibonigi mian prononcon de la 'kara lingvo'.  Mi 

ankaŭ ankoraŭ memoras iom da embarasigaj 
okazoj ĉar ni ambaŭ portis falsajn dentojn, kiuj 
ne ĉiam restis en siaj taŭgaj lokoj. 

 

Post kvar jaroj, kiam la posteno por sekretario 
vakiĝis, iu 'petoladulo' proponis min, ekde kiam 
mi daŭrigas la taskon.  (Ĉe ĉi tiu punkto, mi volas 
diri ke mi certe konas vian nomon kaj kie vi 
loĝas!)  En la sama jaro mi ĉeestis mian unuan 
kongresan jarkunsidon kiam AES gastigis la kon-
greson en 1996 ĉe kolegio por instruistoj ĉe Ako-

rangi Rd en North Shore.  Tiu estis mia unua ren-
kontiĝo kun iom da "pezuloj" de la internacia Es-

peranta movado. 

 

En 1997 AES forlasis la uzon de la Kvakera halo 
kaj akceptis gastamecon en diversaj privataj 
domoj, ĉefe en tiu de S-ino Marieke Bax.  Ni 
ankaŭ decidis kunveni dusemajne.  Estis dum ĉi 

tiu periodo ke mi ankaŭ servis kiel kasisto de 
AES dum tri jaroj, ĝis kiam Marieke afable 
malŝarĝis min. 

 

Bedaŭrinde je la fino de 2007, pro malsano 
Marieke devis forlasi sian hejmon kaj loĝi en 
Okcidenta Aŭstralio apud sia filino.  Ankaŭ en 

2008, mia edzino, Phyllis, mortis kaj mi povis 
proponi mian domon por regulaj kunvenoj.  Do, 

dum tri jaroj mi gastigas nian societon ĉe 34 
Boyce Ave, Mt Roskill, dusemajne, la unuan kaj 
trian mardon de ĉiu monato escepte en januaro.  
Se estas kvina mardo en la monato, ni ofte so-

cie kuniĝas, ekzemple ĉe restoracio. 

 

Dum lastatempaj jaroj, pro aĝo kaj malsano 
kelkaj anoj ne plu ĉeestas, sed de tempo al 
tempo plaĉas al ni bonvenigi novan membron.  
Nuntempe, S-ro Ivan Pivac, rimarkinda blindulo, 
estas nia prezidanto.  Mi tre ĝuis miajn dekok 

jarojn ĉe AES kaj havis la privilegion renkonti 
multajn interesajn homojn kaj lokajn kaj inter-

naciajn. 

(Aldona rimarko de la redaktoro: Howard, ni esperas vidi vin dum pluaj 

dekok jaroj!) 

Revuoj 

Nova informplena numero de Arĝenta Filiko aperos en oktobro.  Inter-
tempe, Esperanto sub la Suda Kruco, nia kuna revuo kun la Aŭstralia Es-

peranto-Asocio, aperas regule dum la jaro.  Ĉiuj membroj rajtas sendi 
artikolojn al tiu revuo pri iu ajn temo en Esperanto aŭ pri Esperanto en la 

angla lingvo.  Sendu artikolojn al esk2@esperanto.org.au. 
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