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En la junia n-ro de NU-blogo aperis kelkaj artikoloj, kiujn vi povas legi hodiaŭ - antaŭ ol ni aldonos
ion tie. Post kelka tempo vi povas reveni ĉi tien kaj trovi la novajn.   Inter tiuj, ni enkondukas novan
rubrikon (en aliaj lingvoj), en kiu ni informos la eksteran publikon inter alie pri Esperanto.  Ja 
necesas transiri la fermintajn cirklojn, ĉu ne?  

 
La 9-an de majo oni celebras Tagon de Eŭropo  

La unua artikolo, titolita 'Interlingva komunikado' temas pri senutila enigado de fremdaj /anglaj 
vortoj al E-tekstoj.  Konklude, la aŭtoro diras:  “Kio estas la efiko de E-teksto lardita per anglaj 
vortoj? Unue, legantoj apenaŭ povas havi bonan impreson pri aŭtoro, kiu kaŝas siajn ideojn en 
fremda lingvo kiun li scias, sed kiu estas nur volapukaĵo por la plejmulto de liaj legantoj. Due, la 
uzado de ne-esperantaj leksikaj elementoj malhelpas la celeon de Esperanto, kiu estas faciligi 
interkomunikadon.. Trie, la fremdaj esprimoj pezigas la stilon de ĉiuspecaj verkoj kaj legantoj ne 
povas ilin ĝui, ĉar daŭre haltas por deĉifri tiun fremdan esprimon, aŭ devas transturni paĝojn ĵor 
serĉi la signifon en glosaro – se la verko havas ĝin". 

Sporto al ĉiuj:  ORIENTIĜADO 

 



Nia konstanta rubriko “La Torĉo” invitas vin al plezura sporto, praktikebla de ĉiuj – Orientiĝado.  
Tio estas kutime orientiĝaj kuroj en nova kaj nekonata tereno, markita per speciala signoj.  Tamen –
moviĝo inter la naturo ne devas esti rapida, ĉar oni povas simple marŝi kun mapo kaj kompaso aŭ eĉ
malrapide promeni.  Jen do la sporto por ĉiuj.  

Krom tio vi ricevas lastajn novajojn pri la Olimpika Movado kaj ties ĉefa evento, planita por la 
pasinta jaro en Tokio.  Tiam oni nuligis ĝin, simile kiel la du lastajn UEA-kongresojn (Montrealo 
2020 kaj Belfasto-2021).  Cetere, la 23an de junio okazas la sporta mondo celebras ĉiujare  
“Olimpika Tago”-n, kion deklaris fondinto de la Olimpikaj Ludoj, Pierre Coubertin – memore al 
renaskiĝo de la antikvaj olimpikoj.   

_______________________  

Infanoj – nia espero por estonteco 

Komence de junio, en multaj landoj okazas Internacia Tago de Infanoj, pri kio ni publikigas apartan 
artikolon, kun iom da seriozaj pripensoj.  Kun ĝi estas ligita aktuala temo de “2021 – Internacia 
Jaro por Ĉesigo de Infana Laboro”. En ĉi tiu kampanjo estas engaĝita ne nur la UN, sed ankaŭ 
aliaj ĉef-rilataj institucioj: Internacia Organizaĵo de Laboro /ILO kaj Infan-Fonduso de la Unuiĝintaj
Nacioj /UNICEF. 



 

Kiel sciate, infanoj estas estonteco de ĉiu familio kaj de la tuta homaro.  Al ili sekvas la tria parto de
ĉarma fabelo “Pri nanoj kaj orfino Mariŝa”.  En ĝi vi konatiĝos kun la fascina tradicio de folkloraj 
eventoj, kiuj okazas komence de somero. Tiuvespere knabinoj flosigas flor-kronojn sur laga aŭ 
rivera akvo kaj knaboj saltas trans bivakfajro.  Ne mirinde, la ĉapitro nomiĝas Bonaj tempoj, ni diru
eĉ - tempoj feliĉaj, kiuj okazas ja ne nur en mondo de fabeloj.  

Ĉi tiuj kaj aliaj artikoloj troveblas ĉe:  
https://familiaro.com  

  

Ni bondeziras al ĉiuj konservi infanan sinceron kaj fidon.  

https://familiaro.com/

