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I NOSTRI PROSSIMI VENERDÌ

LA FESTA DELL'ESPERANTO A CORMANO

ore 21,15

Il 15 giugno gli esperantisti milanesi, in anticipo di circa un mese,
hanno celebrato la giornata dell’Esperanto suggerita dalla UEA, nella
originale cornice del “Giardino Esperanto” creato dal samideano
Gianni Conti.
La partecipazione è stata davvero numerosa (circa 60) ed è stata una
simpatica occasione per rivedere o incontrare samideani provenienti
da varie regioni. Parecchi gli amici venuti da Brescia dove è sempre
molto vivo il ricordo di Glauco Corrado (tra questi i s-ani Alessandro
ed Elda Corrado), da Bergamo il maestro Quaranta, alcuni provenienti
da Mestre come la famiglia di Paola Ambrosetto, i coniugi Madella
arrivati da Parma. Da Massa, insieme al dr. Simonini, è giunta la
dr.ssa Silvana Andolina, la funzionaria che si occupa del settore
Esperanto nella biblioteca di Massa Carrara. Si sono uniti al gruppo
anche alcuni allievi che hanno frequentato i corsi della Terza Eta’
curati da Gianni Conti.
Se per i samideani milanesi il “Giardino Esperanto” è una consolidata
realtà per molti ospiti “esterni” è stata una piacevole sorpresa. Gianni
Conti si è prodigato come cicerone spiegando i vari elementi che
compongono il suo giardino: per certi aspetti esso può sembrare un
percorso esoterico fatto dall’ “individuo esperantista” con qualche
analogia anche con i giardini giapponesi. Il giardino comunque
racchiude e illustra, attraverso le varie creazioni ed opere volute da
Gianni Conti, gli ideali che stanno alla base della Lingua
Internazionale.
Devo personalmente aggiungere che qualche sorpresa il giardino l’ha
serbata anche a me che non lo vedevo dal tempo in cui fu inaugurata
la “Interna Besto”: ho trovato diverse aggiunte e perfezionamenti.
Per chi volesse vedere le foto del giardino direttamente in rete basta
cliccare sul sito www.giardinoesperanto.com
È stata allestita, attingendo dalla biblioteca del Prof. Glauco Corrado,
una mostra di circa 160 pubblicazioni e manifesti d’epoca che
descrivono i primi anni della storia dell’Esperanto, insieme a libri di
allora. Visitata pure la collezione personale di Gianni Conti di circa
120 caschi e berretti militari.
Al loro arrivo gli invitati sono stati accolti con una squisito aperitivo
creato appositamente da Mariolina Conti, che ha avuto molto
successo ed ha contribuito a scaldare l’atmosfera.

aperti a tutti gli interessati: soci e non soci
Venerdì 4 luglio
Sempre aperta a tutti è la
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Venerdì 11 luglio
Prima della chiusura estiva l'ultimo incontro in pizzeria (h. 19.30
presso “Il Faraone” in Via Masolino da Panicale 13. Prenotarsi in
sede o da Rodari, telef. 02 2364190) e poi tutti in sede dove l'ing.
Giuseppe Pranzo ed il dott. Aldo Foà intratteranno i presenti su:
L'ETRUSCO, UNA LINGUA FORSE MENO MISTERIOSA

SEDE CHIUSA DAL 18 LUGLIO AL 5 SETTEMBRE
BUONE VACANZE A TUTTI!
Venerdì 12 settembre i programmi riprendono con la
bimestrale ed aperta a tutti
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Venerdì 19 settembre
Riprende la piacevole tradizione di ritrovarsi in pizzeria (stavolta
da “Cicciobello” in Via degli Ailanti n° 3 con le solite modalità) per
poi ascoltare in sede, a cura di alcuni partecipanti, i
RAPPORTI SUI PRINCIPALI CONGRESSI ESTIVI
GLI “INCONTRI DI CONVERSAZIONE” del mercoledì in sede
sono sospesi. Riprenderanno mercoledì 3 settembre sempre dalle
ore 17 alle 19.

CATTEDRA DI ESPERANTO: SESSIONE DI ESAMI IN MILANO
La cattedra di Esperanto di Milano istituisce una sessione di esami di
primo grado per sabato 20 settembre, ore 9. Se ci fosse qualcuno
interessato all'esame di secondo grado è pregato di farlo sapere in
tempo utile. In ogni caso per l'iscrizione darne comunicazione al
dirigente di cattedra Giovanni Daminelli
(giovanni.daminelli@teletu.it – tel.: 3479791890 – 022621149)
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Il tempo minaccioso ma clemente ha permesso alla festosa comitiva,
dopo la visita alla verdeggiante oasi esperantista, di raggiungere senza
danno il vicino ristorante dove tutti hanno potuto scegliere “ad
libitum” tra i piatti della cucina italiana e quelli della cucina cinese.
Alla fine dell’abbondante pranzo, una volta tornati in giardino, gli
ospiti più golosi hanno letteralmente attaccato e demolito
l’irresistibile “piramide” di frutta che la solerte padrona di casa aveva
preparato.
Dopo poco mentre tutti ancora conversavano cordialmente e si
scambiavano informazioni sul mondo esperantista la pioggia ha
cominciato a scrosciare convincendo un po’ tutti a lasciare pergolati e
gazebo salutando gli amici e gli ospitali padroni di casa.
Maresa Foà

recitis rozarion, en la la belan ĝardeno kun rozoj, multspeciaj floroj
kaj kreskaĵoj.
Post la tagmanĝo tiu, kiu ne devis tuj foriri renkontiĝis por aŭskulti
raporton pri la venontan Ekumena Esperanto-Kongreso en Trento.
Tiziana Fossati

CENTJARIĜO DE LA “TRENTA ESPERANTO-ASOCIO”
Sabaton la 14an de Junio 2014, la samideanoj de Trento festis 100
jarojn de agado de ilia Esperanto-Asocio (AET).
Laŭ la programo, la festotago estis malfermita je la 10 matene per
oficiala ceremonio okazinta ĉe la Salono de la Malnova Biblioteko de
la Franciskanoj. Estris la kunvenon la sekretario Ugo Tonini, kiu, por
tiu okazo, verkis la libreton “Associazione Esperantista Tridentina:
Cento anni di attività” disdonitan al ĉiuj partoprenantoj. Partoprenis
trideko da homoj, ne ĉiuj esperantistoj, pro tio la plej multo de la
paroladoj estis en la itala.
Komencis la prezidanto de la Asocio, inĝ-ro Silvano Garbari, per
saluto al la kunvenintoj. Sekvis la parolado de prof-ro Mario
Giordano, estro de la katedro de Esperanto, kiu parolis pri la historio
de Esperanto en Trento. Laŭra Brazzabeni, sekretariino de la Itala
Esperanto Ferderacio portis la salutojn de IEF, kaj memorigis la 81an
Italan Kongreson de Esperanto okazonta en Fai della Paganella la
lastan semajnon de Aŭgusto. Giovanni Daminelli portis la salutojn kaj
bondezirojn de la Esperanto-Klubo de Milano, kaj ankaŭ de UECI,
kies prezidanto li estas, kaj profitis de sia ĉeesto por anonci la
Ekumenan Esperanto-kongreson okazontan en Trento dum la semajno
antaŭ la IEF-kongreso. Sekvis la parolado de la skabeno pri la
instruado kaj sporto de la komununo de Trento, Paolo Castelli, kiu
alportis la salutojn kaj bondezirojn de la komunumo.
Post la oficiala ceremonio, ni piediris al apuda restoracio por
tagmanĝi. Sekvis renkontiĝo ĉe la sidejo de la Asocio, kie oni projektis
historiajn fotojn pri homoj kaj eventoj de la esperantismo en Trento
kaj festis per torto kaj trinkaĵojn.
Giovanni Daminelli

PRINTEMPA KUNVENO DE U.E.C.I.
Ĉe la urbo Vicenza la 17an kaj 18an de majo okazis la printempa
kunveno de la italaj katolikaj esperantistoj. Aliĝis al la kunveno
kvardeko da anoj de la katolika asocio.
Ĉi jare la estraro decidis ne organizi la kutiman nacian kongreson, ĉar
de la 16a ĝis la 23a de aŭgusto okazos en Trento la ekumena
internacia kongreso.
Sabaton tagmeze la partoprenantoj atingis la sidejon de la kunveno ĉe
la Domo de la Sankta Koro. Post la tagmanĝo estis la prelegoj.
Sinjoro G. Pendin parolis pri la historio kaj la artaĵoj de la urbo.
La prezidanto G. Daminelli prelegis pri “Evangelii Gaudium” de papo
Francisko.
G. Conti ne prezentis la kutiman skeĉon sed raportis pri la temo de la
venonta EXPO 2015 en Milano. T. Fossati prezentis la blogon “EXPO
2015”, kiun la milana klubo publikigis en interreto por helpi kaj
informi la estontajn esperantistajn vizitantojn.
Vespere, dank’ al sinjorino Mirella De Martini de la loka esperanta
sekcio, la kongresanoj vizitis la tre belajn palacojn de la urbon.
En la okazo de la “Eŭropa tago de la muzeoj”, plej parto de la muzeoj
estis malfermitaj. Ni povis viziti la faman kolekton de ikonoj, garditan
en la palaco Leoni Montanari.
Dimanĉon okazis la jara asembleo kaj la meso en la luma preĝejeto,
kiu situas en la ĝardeno de la Domo.
Dum la restado ĉiuj admiris la groton de la Madono, antaŭ kiu oni

KUNVENO PRI GIOVANNI PETERLONGO (esperantista urbestro de Trento)
Mardon la 24-an de Junio, je la 16:30, okaze de la 50a datreveno de la
eldono de la traduko de la “Dia Komedio” fare de Giovanni

2

PRELEGO DE S-ANO PROF-O GAZZOLA EN MILANO

Peterlongo, kaj de la 100jariĝo de la Esperanto-Grupo de Trento, oni
estigis kunvenon ĉe la “Salono de la Freskoj” de la komunuma
Biblioteko de Trento.
Estris la kunvenon prof-ro Davide Astori, lingvisto ĉe Universitato de
Parma. Ĉeestis trideko da personoj inter kiuj du reprezentantoj de la
Milana Esp.-klubo: Giovanni Daminelli kaj Tiziana Fossati.
Unue oni donis la parolon al inĝ-ro Giovanni Peterlongo, nepo de la
samnoma urbestro de Trento. Li ne povis multon diri pri sia avo, ĉar
ĉi tiu forpasis, kiam la nepo estis nur sesjara.
Sekvis la parolado de la skabeno pri kulturo kaj turismo de la
komununo de Trento, Andrea Robol. Li substrekis la gravecon
malkovri kelkajn ne sufiĉe konatajn trentanojn, kiel Giovanni
Peterlongo, kiu iĝis urbestro de Trento en 1922 post sia deĵoro kiel
civila komisaro en Bolzano. En ambaŭ taskoj li montris klarvidecon
socian kaj politikan, kaj tre lerte agis favore de la repaciĝo kaj de la
interetna kunvivado en la malfacila periodo post la unua mondmilito
dum la italiĝo de tiuj landoj.
Prof-ro Giuseppe Ferrandi, historiisto, direktoro de Historia Muzeo de
Trento, priskribis vivon kaj karakteron de Peterlongo de 1914, kiam li
estis funkciulo ĉe la Dieto de Innsbruck, kaj poste, dum lia agado kiel
urbestro, ĝis kiam li dimisiis je la alveno de la faŝisma reĝimo.
Prof-ino Serenella Baggio, lingvistino ĉe la Universitato de Trento,
komencis parolante pri la esperantisto Bruno Migliorini, kaj pri la
monumento de Dante inaŭgurita de Peterlongo. Poste ŝi faris kleran
lecionon pri la lingvaj diversecoj en Trentolando.
Prof-ro Davide Astori, parolis pri la ĉeesto de Esperanto en Trento kaj
pri la traduko de la Dia Komedio, farita de Peterlongo dum sia
eninternigo en Linz. Li povis fari tion ĉar li konis parkere la tutan
Dian Komedion kaj skribis la tradukon per stenografio. Li substrekis
la gravecon de ĉi tiu traduko, kompare kun la postaj tradukoj en
tercinoj, ĉar en sia traduko Peterlongo ne uzis neologismojn, sed nur
la oficialajn vortojn de Esperanto.
Fine prof-ro Carlo Minnaja prezentis antologion pri la literaturo de
Trentolando en esperanta traduko, eldonita por la venonta IEFkongreso de Fai della Paganella, tiel kiel oni faris per la sicilia
antologio okaze de la kongreso en Mazara del Vallo kaj per liguria
antologio por la kongreso en Castellaro.
Giovanni Daminelli

La 7an de majo prof.-o Michele Gazzola, nuntempe ĉe Universitato
Humboldt de Berlino, prelegis ĉe la milana Universitato "Cattolica" pri
"Plurlingveco en Eŭropa Unio kaj la lingvaj politikoj". Post la
enkonduko de prof-inoj M.T. Zanola kaj M.L. Villa de "Cattolica", li
pritraktis tiun aktualan temon por pruvi ke nuntempe la utiligo de
pluraj lingvoj en la eŭropaj rilatoj permesas pli da komunikado ol tiu
de ununura lingvo, kiu nun estus nur la angla, ne tiel bone konata
kiel oni pensas. Li sin helpis per projekciado de pluraj statistikoj,
komparante tri situaciojn: t.e. utiligo de ĉiuj 24 lingvoj de Eŭropa
Unio, de nur tri ĉefaj lingvoj kaj de la nura angla. La lasta solvo
permesus komunikadon nur al tiuj kiuj ĝin plimalpli konas, dume la
kromaj lingvoj donus saman eblecon al koncernaj utiligantoj. Lia
analizo pruvas ke la rezultoj fariĝas pli malfavoraj kiam malaltiĝas la
socia nivelo de la personoj aŭ ilia enspezo, aŭ plialtiĝas ilia aĝo.

ARKIVO DE SCIENCA REVUO 1949-2013 - LEGEBLA EN LA RETO!
"Scienca Revuo" estas eldonata de ISAE, Internacia Scienca Asocio
Esperantista. La revuo aperas ekde 1949 kaj estas daŭriganto de
Internacia Scienca Revuo fondita en 1904.
ISAE nun malfermis publikan interretan arkivon de Scienca Revuo de
la postmilita periodo, kio signifas, ke en http://scienca-revuo.info
estas legeblaj en skanita formato pli ol 2000 artikoloj, aperintaj inter
1949-2014 en Scienca Revuo.
La artikoloj estas skanitaj en simpla, senteksta bilda formato, sed la
retejo donas eblon pri serĉado laŭ nomo de la aŭtoro kaj titolo de la
artikoloj.
Motoroj de la projekto estis Johannes Mueller (DE) kaj Mélanie
Maradan (CH). La skanado de la artikoloj realiĝis danke al la
kunlaboro kun Interkultura Centro Herzberg.
Adreso de la arkivo: https://scienca-revuo.info/issue/archive

ESTRARKUNSIDO
Vendrede la 23an de majo, iomete malfrue, okazis la kunsido de la
nova estraro voĉdonita dum la aprila jarkunsido de la membroj de
CEM. Post la bonvenigo al novaj estraranoj s-anoj Gabriella Zanni kaj
Guglielmo Tomei, oni legis kaj aprobis la protokolon de antaŭa
kunsido kaj tuj oni sin dediĉis al la elektado de la asociaj oficoj.
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Estis rekonfermitaj d.ro G.F. Polerani kiel prezidanto, d-ro A. Foà kiel
vicprezidanto kaj s-ano C. Gorla kiel kasisto. Pri la ofico de sekretario
s-ano E. Rodari, nuntempe kun problemoj pri la sano, estis preta
daŭrigi ĝin nur se je lia flanko estas eventuala helpanto aŭ iu
anstataŭonto, por eviti riskojn de estontaj paneoj rilate al la
plenumado de la porklubaj farendaĵoj. Li sugestis s-aninon Zanni kiu
akceptis la donitan taskon. Ankaŭ inĝ. Tomei kaj s-anino Foà Maresa
estas disponeblaj helpi.
Ne ŝanĝis la respondeculoj pri la kutimaj taskoj: al d-ro Daminelli la
kursoj kaj la instruaj problemoj, al s-ano Conti la prizorgoj pri sidejo,
gazeboj, k.t.p, al s-anoj Pranzo kaj Rodari la bulteno... Inĝ. Tomei
akceptis la taskon kunlabori kun inĝ. Pranzo en interretaj laboroj
(riĉigi nian ttt.ejon, ktp.).
Oni konstatis ke estas problemo de eta likiĝo de akvo en sideja muro:
oni esploros ĝin kunlabore kun la apuda loĝejo kaj preskaŭ certe kun
la domposedanto, ALER, kun kiu ankaŭ kreiĝis denove problemo pri
la lupago pro ilia erara kalkulo. Oni atendas ĝian korektadon por
poste regule pagi. La kafaparato ĉe sidejo malbone funkcias: oni
decidis ĝin ŝanĝi, eble danke ankaŭ al monhelpo de la klubanoj.
La prezidanto informis ke li jam aktiviĝis pri la lukontrakto, kiu
finiĝos la venontan oktobron kaj estas renovigenda.
Fine s-ano Gianni Conti donis informojn pri la disvolviĝo de la
organizado de la "Tago de Esperanto", la granda festo kiu okazos la
15an de junio ĉe li en la Ĝardeno Esperanto.
E. R.

esperanto ekzistas la fama Infero de Kalocsay kaj la kompletaj
tradukoj de Peterlongo kaj Dondi. Tiu ĉi lasta estas la preferenda laŭ
li pro ĝia moderneco. Li krome prizorgas Tttejon en Interreto kies
nomo estas "Dante poliglotta", kie la utiligataj lingvoj estas tri: itala,
angla kaj esperanto. Pluraj la rolantoj kiuj havas apartajn spacojn en
ĝi: inter ili Paolo kaj Francesca kaj Ulisse. Estis sinsekvo da informoj
kaj ankaŭ da mallongaj ludadoj de famaj pecetoj de la verko en kelkaj
lingvoj (inkluzive la japana, omaĝe al nia gastino) kaj fine en la
milana traduko de Carlo Porta.
Vendredon la 13an de Junio, nia d-ro Daminelli, kun la helpo de
multaj bildoj, parolis pri tri bone konataj libroj, kiuj aperis antaŭ iom
da jardekoj, sed ankoraŭ valoras kaj bone legeblas. La libroj estas “La
leĝo de Parkinson”, “la principo de Peter” kaj “La leĝo de Murphy”.
Tiuj estas humuraj libroj, sed entenas multe da vero, kiel povus atesti
iu ajn homo, kiu laboris en granda firmao aŭ en ĉiaspeca organizo.
Oni resumas ĉi tie la bazan ideon de ĉiu libro, kiu multe pli etendiĝas
per aldonoj, komentarioj ktp.
Leĝo de Parkinson, aŭ de la piramidkonstruado (1957): ĉiu laboro
ĉiam pligrandiĝas ĝuste por eluzi la tutan tempon haveblan por ĝin
plenumi. Aliaj observoj spicigas kaj kompletigas la verkon: ekzemple
"Ĉiu dungito deziras pligrandigi la nombron de siaj subuloj, ne la
nombron de siaj rivaloj"; "Dungitoj reciproke kreadas laboron al la
aliaj"; "Dum diskutoj la plej malgrandaj temoj estas la plej detale
diskutataj, ĉar la plimulto estas iom sperta pri ili kaj ne pri tiuj, kiuj
estas la plej gravaj".
Principo de Peter (1969): en ĉiu hierarĥio ĉiu oficisto celas supreniri
ĝis la atingo de sia nekompetenteca nivelo. Fina rezulto: "finfine ĉiu
posteno estos okupita de oficisto nekompetenta pri la labortaskoj
kiujn li devas plenumi", kaj "la tuta laboro estas farata de oficistoj kiuj
ankoraŭ ne atingis sian nekompetentecan nivelon".
Leĝo de Murphy (1977): se io povas misiri, ĝi misiros. La verko entenas
plurajn aliajn leĝojn kiel ekzemple: "Se nenio povas maltrafi, io tamen
maltrafos", "La flanka vico antaŭeniras ĉiam pli rapide", "Por akiri
prunton oni unue devas pruvi ke ĝi bezonas al neniu", "Ĉia bonaĵo en
la vivo estas kontraŭleĝa, aŭ kontraŭmorala, aŭ ĝi dikigas", "Unu Colt
prevarikas kvar asojn", ktp.
Entute temis pri interesa kaj amuza vespero, kiun la aŭskultantaro
multe ŝatis.

NIAJ PASINTAJ VENDREDOJ
La 9an de majo partoprenis en niaj programoj la japana s-anino
Tomiko Otagiri, nuntempe vizitanta Italion, kiu salutis ĉiujn, ludis
per sia eta fluto faman napolan kanzonon kaj eĉ kunportis kelkajn
donacetojn.
Sed estis precipe denove nia ŝatata gasto s-ano d-ro Giuliano Turone,
kies prelego (titolo: "Ni navigas kune kun Dante") havis kiel temon
tiun ĉi lian grandan pasion. Li senĉese tra la jaroj interesiĝadas pri
Dante kaj lia ĉefverko: la Dia Komedio. Ne nur li ĝisfunde konas ĝin,
sed eĉ sukcesis kolekti kopion de ĝi laŭ preskaŭ ĉjuj tradukoj en plimalpli cent lingvoj kaj dialektoj.
Kompreneble ankaŭ tradukoj en la sama lingvo de diversaj aŭtoroj. En
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loro primo disco è stato "Eksenlime" prodotto nel 2006, e il più recente
"Ĉiamen plu”.
Perugia - Anche la FEI ha aderito al Comitato Organizzatore della Marcia
per la Pace da Perugia ad Assisi che quest'anno si svolgerà domenica 19
ottobre. Il s-ano Gianni Conti coordinerà la presenza degli esperantisti, il
materiale informativo a disposizione, ecc.
Pietrasanta - Il regista messicano Alfonso Cuaron (suo ultimo film:
Gravity con G .Clooney e B. Bullock), esperantista, ha dato il nome di
"Esperanto Filmoj" alla sua casa di produzione.
Roma - Sul sito della FEI è reperibile tutta l'Eneide in esperanto:
http://www.esperanto.it/libri/traduzioni-letterarie/classici-greci-e-latini.php
Parigi - Alle votazioni europee di maggio in Francia la lista di Eŭropo
Demokratio Esperanto ha raccolto 33609 voti (nel 2009 erano 4665): ben
pochi per avere un eletto, ma utili per far conoscere l’Esperanto.
Lubiana - Nelle recenti votazioni per il Parlamento Europeo eletti due
deputati del partito Nova SL, la cui presidente è una esperantista.
Varsavia - Al Parlamento Europeo sono stati eletti una dozzina di deputati
di diversi partiti che si erano dichiarati favorevoli all’Esperanto e il s-ano
Ryszard Czarnecki, un ex-ministro, del partito ”Rajto kaj Justeco”.
Pesaro - Gli esperantisti marchigiani domenica 8 giugno erano presenti,
come FEI, con un tavolo e materiale informativo alla Festa dei Popoli,
patrocinata dalla Regione Marche, al parco Miralfiori.
Strasburgo - Un folto gruppo di giovani del TEJO ha partecipato in maggio
al EYE2014, un convegno di giovani presso la sede dell'UE a scopo
culturale sul tema “Ideoj por pli bona Eŭropo", facendo conoscere
l'Esperanto come possibile mezzo di comunicazione.
Sant'Angelo di Brolo - Al concorso internazionale, con il patrocinio della
FEI, “Poesia da tutti i cieli” in italiano ed esperanto, 402 poesie pervenute
sono ora all'esame della giuria. Premiazione in autunno.
Parma - Il 15 luglio è il limite per partecipare al 5° Premio Canuto per tesi
di laurea in interlinguistica e esperantologia. Informazioni: telefonare allo:
0521785582.
Roma - Ha avuto un buon successo il 2° “Festivaleto”, un piacevole ed
interessante incontro degli esperantisti laziali.
FAI della Paganella - È numerosa la partecipazione di stranieri al
prossimo Congresso Italiano, che promette di essere ad alto livello come
logistica, programmi culturali, intrattenimenti ed escursioni.
Tutte le informazioni, anche sulle borse di studio previste dalla FEI, su

TURISMO PER ESPERANTO (http://www.karavane.net)
La nota organizzazione turistica del s-ano Aldo Foà (via Casale 7,
Milano, tel. 02.58111573, alle ore 17.30-19 di lunedì, mercoledì,
venerdì. Oppure sempre al 348 1709286 alle ore 10-19) comunica i
suoi programmi per il prossimo estate:
USA-Panorami del West: dal 7agosto per 15-16gg. Quota € 1670
Con pullman ed aereo a San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, ed i
Parchi Nazionali (Yosemite, Grand Canyon, Yellowstone).
Le regine delle Lega anseatica: dal 6 agosto circa. Quota € 970
Per più di due settimane fra il Mare del Nord e il Baltico: Amburgo e
Danzica (più Varsavia), Lubecca, Rostock, Stettino, Malbork
Sicilia: isole, vulcani, ciclopi: dal 4/8 per 2 settimane. Quota € 890
Dalle isole Eolie alle isole Egadi (Favignana), all'Etna, a Palermo,
Agrigento (valle dei Templi), Noto, Siracusa, Piazza Armerina.
Taormina. Possibile estensione a Malta e Gozo (€ 295 aggiuntivi).

NOTIZIE DAL MONDO
Milano - Sulla rivista on-line ArtSpecialDay è stata pubblicata una
intervista di Riccardo Lamperti al dott. Daminelli sul teatro e la letteratura
esperantista.
Massa - Il noto scrittore esperantista Filippo Franceschi (in arte: Rodin) ha
disposto che i suoi 600 libri saranno donati a suo tempo alla Biblioteca
Nazionale di Esperanto di Massa.
Barcellona P.G. (Messina) - Ben 37 ragazzi di scuola media hanno
frequentato e concluso i corsi di Esperanto condotti nelle scuole locali
dall'insegnante Campolo Giuseppe. Sono stati iscritti alla FEI
Kunming (Cina) - A fine aprile si è concluso il corso di esperanto a ben
120 allievi tenuto dalla s-anino Alessandra Madella e da Wang Minhao,
presidente della Shangai E-Asocio. Esso verrà ripreso per
esser pronti in occasione del 67° Congresso Internazionale IFEF (i
ferrovieri esperantisti) e del 11° Congresso Nazionale Cinese che entrambi
qui si svolgeranno dal 16 al 23 maggio 2015.
San Benedetto del Tronto - Circa 150, da una ventina di nazioni, i
partecipanti al 66°Congresso dei ferrovieri esperantisti, qui svoltosi con
successo dal 17 al 24 maggio con un programma interessante.
Sono stati pure ricevuti dal presidente della provincia Celani. Tra le
visite, quella al Museo Omero, presieduto dal prof. Grassini. Il TG3 ha più
volte messo in onda servizi con interviste.
Stoccolma - La Perdita Generacio, abbreviato come LPG, è un gruppo
musicale di 'alternative' rock svedese che produce musica in esperanto. Il

http://kongreso.esperanto.it/81/?lang=eo
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