
Novjaro  venis.  Ni  taksas  la
pasintan,  saldas  rezultoj  kaj
pripensas  sian  agadon  tra
venonta jaro.
JarKompaso estas  libreto  kiu

helpas al vi. Elŝutu la bukleton-libreton (42
lingvoj) senpage.

***
Komencinte  lerni
Esperanton,  mi
longa tempo
serĉis  presitajn
eldonaĵojn  en
Esperanto.  Kie

povas preni librojn, magazinojn? 
Nur  de  librobrokantistoj,  ĉar  la  urba
esperanto-klubo  stagnas:  ne  havas
klubejon,  bibliotekon,  kursojn...
Mi legas bit-librojn, bit-periodaĵojn, vizitas
diversajn  retejojn  (mia  ŝatata  unua  bit-
libro  estas  “La  eta  kanguruo”),  provas
korespondi...
Paŝo post paŝo mi “pliriĉiĝis”: du brokataj
vortaroj  kaj  kelkaj  trivitaj  libretoj.  Poiome
kvanto  da  libroj  kreskas.  Mi rakontas  pri  ili
kaj  invitas  ĉiuj  rakonti  pri  sia  biblioteko.
Sendu Informaĵon - portalodessa@gmail.com

*** 
Paŝoj por la venko

Por la venko mi esperas, 
sed neniom mi oferas. 
Mi ne estas ja bankisto; 
estas mi esperantisto. 
En  la  pasinta numero   mi  mencias  pri
senefikaj  provoj popularigi Esperanton en
Odeso. Knare “ĉarego” ekmovas de loko.
Ne  simple  aperis  ideo,  sed  faris  unuan
paŝon por  efektivigi  ĝin.  «Ne flagoj,  sed
agoj». Estos vivi, estos vidi.

“En  1974  jaro  mi  revenis  en
Jalto,  kie  samtempe  ekzistis
mortonta  esperanto-klubo  de
veteranoj  -  «Mevo»,  kaj  en
1977  jaro  organizis  junularan
esperanto-grupon  «TERO»

(Turista  Esperantista  Rondo),  kiu  post
nelonge  iĝis  esperanto-klubo  «Tero»,  -
skribis en  la aŭtobiografio Jefim Zajdman.
Esperanto iĝis ne simple hobio de Jefim,
sed sia vivstilo.  Legu memorojn de Jefim,
rigardu fotaĵojn. Baldaŭ  aperos la libro de
Jefim en Esperanto.

***
Vi jam legis sendube pro duobla
venko  de  Suso  Moihos.  Do
koincidis,  ke  por  partoprenado
en  Esperanto-sumoo  mi  elektis
la  antologion  de  rakontoj  «La

kato  en  la  sako»,  kaj  Suso  ekskribis  la
esseon, leginte samtitola rakonto el tiu ĉi
libro. Detale pri tia koincido >>>>>

***

Esperanto-Sumoo

Hori Jasuo  el Japanio 
(verkisto kaj eldonisto, la 
Esperantisto de la Jaro 
2018) organizas 
legokampanjon Esperanto-
Sumoo.La partoprenantoj 
ne interbatalas, ili batalas 

kontraŭ sia maldiligenteco. Ili elektas 
libron kaj decidas kvanton de paĝoj kiujn ili
legos ĉiun tagon dum tiuj 15 tagoj. 
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