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Informoj je la 5a de septembro 2013 
 

Nous avons reçu pendant l’été : 
 
• De Markovo-Vito  <pimskrabo@yahoo.fr> Film ESPERANTO 
Karaj! Vidu la informon: http://esperantofilmo.com/spip.php?article27 
 
• De Anna Ritamäki-Sjöstrand <anna.ritamaki@klerfonte.fi> 
Shajnas ke la Hejma vortaro (kiu ankau aperis paperforme) malaperis de sia origina loko, sed jen el 
retarkivo eblas aliro al ghi: 
http://web.archive.org/web/20090221053244/http://www.helsinki.fi/~jslindst/hejmvort.html 
 
• De Marion Belisle <belisle22@laposte.net>  
Divulgação do CD INFANOJ, LERNU KANTANTE!  
Salutojn al ĉiuj ! Message transféré de Dirce Sales <dircempsales@gmail.com>. Voir Document joint. 
 
• De Xavier Godivier <zav@esperanto-panorama.net> 
Alain Minc : "Tout citoyen du monde a besoin de l'espéranto". Vous ne rêvez pas, ce grand génie 
contemporain qu'est Alain Minc a bel et bien prononcé cette phrase... sauf qu'Alain Minc ne parlait pas 
vraiment du même espéranto que nous. http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Le-forum-
citoyen/Sons/Le-Grand-Debat-18-08-13-1613051/ 
 
• De <kunlaboro@kunlaboro.pro.br> 
Monteto de Elfoj - Hans Christian Andersen. Ni invitas vin koni la MP3 sondosieron de Fabelo de 
Andersen titolita "Monteto de Elfoj"  kun la voĉoj de Flávio Fonseca, Cristina Pancieri kaj Clara 
Pancieri. Jen la ligilo por senpaga elŝuto: http://www.kunlaboro.pro.br/esperanto/fabeloj 
 
• De Philippe Pellicier <philippe.pellicier@laposte.net> 
Jen nova retejo en Esperanto pri homama asocio kiu agadas en Benino. Ghi enhavas kaj Francoj kaj 
Beninanoj inter kiuj Esperantistoj. http://un.village.au.benin.spipfactory.com/?lang=eo 
 
• De Ginette MARTIN mailto:gimavo@wanadoo.fr 
Fukushima: interesa blogo en la franca 
Mi informas vin, ke ne-esperantista viro, Pierre Fetet, havas tre interesan blogon pri Fukushima. Dank'al 
la kontakto kun mi, li konatiĝis kun la francaj tradukoj de la artikoj de HORI Jasuo. Li enmetis en sian 
blogon bonan prezenton de Jasuo kaj 200 paĝojn de francigitaj artikoloj. Li ankaŭ donas adresojn de 
ĉiuj esperantaj asocioj, kiuj enretigis tradukitajn artikolojn de Jasuo. 
fukushima.over-blog.fr (rigardu la rubrikon : articles récents) 
 
• De Hokan LUNDBERG <hokanx@gmail.com> 
Libroj de Claude Piron. Chu bonus che http://familioj.wikispaces.com/Libroj enmeti kelkajn librojn 
de Piron? En http://claudepiron.free.fr/livres.htm  
 
• De Espéranto-France <susanna.beglaryan@esperanto-france.org> 
Armenia Esperantista Unuigho (AEU) invitas chiujn partopreni Internacian Esperanto Renkontighon 
en Armenio, dedichita al 2795 jarigho de chefurbo Erevan. La renkontigho okazos de 10/10/2013 ghis 
la 18/10/2013  
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• De Didier Janot <didier.janot@gmail.com> 
Kiel ligi la 100an datrevenon de la 10a UK kun la 100a datreveno de la unua mondmilito ? 
Kiel vi scias kaj memorigas tiu mesaĝo la 10a UK (ne) okazis en Parizo en 1914. Certe okazos 
ceremonioj omaĝe al 100a datreveno de la eksplodo de la unua mondmilito. Ĉar la 10a UK estas 
historia parto de tiu evento, ni povas imagi enmeti la 100an datrevenon de la 10a UK en la ceremoniojn. 
Kiel ? Mi ne havas ideon. Sed indas pripensi solvojn ; Bedaŭrinde la kongresejo de la 10a UK ne plu 
ekzistas (fr.wikipedia.org/wiki/Gaumont-Palace) http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaumont-Palace. Certe pro 
la 99a UK pluraj el ni ne estos en Francio al tiu dato,sed (interalie pro la malproksimeco de la 99a UK) 
kelkaj tamen estos en Francio / en Parizo. Kaj ne forgesu legi aŭ relegi la tre legindan libron de 
Raymond Schwartz "Kiel akvo de l'rivero".DJ 
 
• De FEL@fel.esperanto.be> 
Aperis en la butiko de FEL ... « Ne ekzistas verdaj steloj » de Liven Dek. La verko estas kolekto de 
60 mikronveloj. Jen kion la verkisto mem rakontas pri ili: 
http://www.youtube.com/watch?v=vHpZK4TbN5M 
Pliajn informojn vi trovos en http://www.esperanto.be/fel/but/lib/nekv.php; Rekta ligilo al la Retbutiko: 
http://www.esperanto.be/cgi-bin/mal/Web_store/web_storeie.cgi?kodo=nekv 
 
• De Lucette Echappé mailto:lumetoech@gmail.com 
Notre prochaine journée de stage aura lieu le dimanche 22 septembre, Maison de quartier de Doulon, 
Nantes Est ;Les animateurs seront  : David Gaborit,  Luc Gouverneur,  Christian Rivière ; pour vous 
inscrire : plaquette-inscription(2) Voir Document joint. Même lieu : Dimanche 24 novembre : stage 
spécial jeunes  (mais ouvert à tous dans la limite des places disponibles) 
 
• De Jackie.Huberdeau <jackie.huberdeau@orange.fr> 
Jen tiu artikolo, kiun mi skanis. Mi legis ghin en Ouest-France (Le Mans nord).Voir Document joint. 
Ekzistas ankaù video  http://www.dailymotion.com/video/x12wwkk_au-chateau-de-gresillon-l-

esperanto-en-s-amusant_news  

(commentaire pour nous : on y voit Nathalie … de dos!) 
 

• De J. RENOUX Esperanto <bretonioperigordo@aliceadsl.fr> 
Saluton, Cxi-sube vi trovos ligilon pri artikolo de Fabien Cazenave kiu koncernas komunan lingvon 
en Euxropo aperita en la jxurnalo Express la 12-an de Augusto . Bonan legadon. GxisJoseph 
RENOUX, ano de la esperantista grupo de Perigordo. http://www.lexpress.fr/actualite/5-idees-pour-une-
langue-commune-en-europe_1272610.html#xtor=AL-810 
 
• De Aleks K <alekska@gmail.com> 
 

- Gratulon al Hannes Larsson pro tiu tutpagxa artikolo en la gazeto Le Dauphiné Libéré ! Mi 
penis re-unuigi la 2 pecojn, tial la aspekto ne tre belegas. Voir Document joint. 
 

- Humanité Dimanche n°375 du 22 08 2013 : Le débat sur l'espéranto doit émerger en France 
Gratulon al Christian Rivière pro apero de tiu legantletero en la gazeto Humanité Dimanche (HD) 
n° 375 je 22a 08 2013. Voir Documents joints. 

 
 
Gxis,  
 
 
 

Renseignements complémentaires: 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17 


