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Venontaj eventoj
☞   Hodiaŭ   ☜

★ 2:00 ptm: Paŭleto instruos dancadon. 
Kunvenu en lia salono, Asante #223.

★ 7:30 ptm: filmovespero: Conlang kaj  
Flugigi polpon (“Flying an Octopus”)

Sabato
★ 9:00 atm: Programo de ESF. Kunvenu 

en AP&M 4301. (Detaloj en Fasko no. 8)

★ 7:00 ptm: Festo ĉe d‐ro David JORDAN. 
Kunvenu antaŭ la loĝejoj je la 7‐a por 
iri piede al la bushaltejo.

Dimanĉo
★ 11:00 atm: Ekskurso al la urbocentro 

de Sandiego: Parko Balboa, Kvartalo 
Gaslamp, haveno kun militŝipoj…

Lundo
★ 7:30 ptm: Te‐festo (kaj te‐bingo!) kun 

Jodi

La NASKa Fasko
Redaktejo: Asante n‐ro 116

<nask.esperanto@gmail.com>

La NASKa  Fasko aperas  lunde – vendrede dum la 
kursaro.  Kutime  ĝi  aperas  tagmeze.  Se  vi  ne 
ricevas  ĝin  post  la  matenaj  klasoj  aŭ  en  la 
manĝejo,  prenu  ekzempleron  el  la  skatolo  kiu 
troviĝas sur la fenestro de la redaktejo.

Ni  avide  atendas  viajn  artikolojn,  fotojn, deseg‐
naĵojn, bildstriojn, poemojn, viajn am‐leterojn… 
preskaŭ  ion  ajn!  Memoru,  la  Fasko  estas 
taggazeto por  vi  kaj  pri  vi: viaj  kontribuaĵoj  igas 
ĝin interesa. Do nepre kontribuu!

Se vi ne sentas vin tute kompetenta  pri  verkado, 
ne  timu; ni  volonte helpos vin korekti  kaj  poluri. 
Serĉu  unu  el  niaj  lingvo‐helpantoj;  sur  siaj 
nomŝildoj  ili  portas  specialajn  glumarkojn  kun 
rideto  (☺)  – kaj  ili  ridetante helpos  vin  korekti, 
poluri,  kaj  plibonigi  vian  verkon.  Kiam  la  verko 
pretas, sendu ĝin per retpoŝto al  la adreso supre, 
aŭ simple portu ĝin piede al la redaktejo.

Salutmesaĝo de Amri WANDEL
Karaj gelernantoj kaj gekolegoj, tiu ĉi 

estos mia kvara partopreno en la Nord-
Amerika Somera Kursaro kiel instruisto, 
kaj mi jam sopire anticipas la renkontiĝon 
kun la konataj kaj novaj geamikoj – stu-
dentoj kaj instruistoj de nia ŝatata lingvo.

La du unuaj fojoj estis kadre de San-
Francisko Ŝtata Universitato, sub la 
gvidado de nia karmemora Cathy 
SCHULZE, en 1985 kaj 1988. Poste mi plur-
foje estis en Kalifornio kiel gastprofesoro 
de astrofiziko en la universitato de Lo-
sanĝeleso (UCLA), sed nur antaŭ du jaroj 
mi revenis al NASK. Mi tuj konstatis ke du 
jardekoj kaj translokiĝo al Sandiego ne 
ŝanĝis la plaĉan internacian familiecan 
verdan etoson, kaj adiaŭante en 2008 
promesis baldaŭ reveni.

Ĉi-somere mi plenumas la promeson – 
eble pli rapide ol iuj anticipis – kaj cetere 
mi ne revenas sole. Kun mi venas el Is-
raelo Shirley – nova juna lernantino de 
Esperanto, kiun vi fakte jam renkontis 
antaŭ min. Shirley estas la unua israela 
lernanto de NASK, kaj ŝia partopreno 
realiĝis dank’ al la helpo de mirinda virino 
kiun multaj en NASK konas kaj admiras – 
Alberta CASEY. Koran dankon Alberta, kaj 
ankoraŭ multajn jarojn da agado kaj kon-
tribuo al Esperanto!

Kvankam mi venos nur por la lasta se-

majno, mi instruos en du niveloj, pri du 
temoj. Kun la supera nivelo mi laboros pri 
la fascina temo de astronomio kaj la uni-
verso. Ni studos elektitajn ĉapitrojn el mia 
libro La Kosmo kaj Ni. Kun la meza nivelo 
mi havos prelegon kaj poste debaton pri la 
temo “Esperanto en la Ombro de la 
Angla”, pri kiu mi prelegos en la kongreso 
de UEA en Havano, kadre de la Esperan-
tologia Konferenco. 

Ĝis baldaŭ!

D-ro Wandel instruos en kaj la supera kaj la meznivela klasoj venontsemajne.

Multaj esperantistoj jam 
scias ion pri la kurioza angla-
lingva manlibro Esperanto: 
e Aggressor Language  
(“Esperanto: Lingvo de la 
Agresanto”) kiun eldonis la 
usona armeo dum la fruaj 
jaroj de la malvarma milito.

“La Agresanto” estis rolo de 
fikcia malamiko, kiun kreis la 
usona armeo por siaj diversaj 
militaj ekzercoj. Por ke la 
armeo de la Agresanto ŝajni 

sufiĉe fremda, usonaj soldatoj 
kiuj ludis la rolon uzis Espe-
ranton por komunikiĝi inter 
si sur la batalkampo. Armea 
manlibro numero FM-30-
101-1 instruas bazan grama-
tikon kaj multajn vortojn ri-
late al militaj temoj: armiloj 
(flamĵetilo, grenadĵetetgilo), 
rangoj (ĉefserĝento, regimen-
testro), veturiloj (duontirilva-
gono, destrojero) ktp.
Sed malmultaj scias, ke la 

La sekreta Esperanto-armeo

  (daŭrigo en paĝo 2)
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historio de la Agresanto (kaj ties 
uzo de Esperanto) estas multe pli 
profunda kaj detala ol la supraĵa 
resumo en tiu mallonga manlibro.

Efektive, oni elpensis ege deta-
lan “alternativan historion” por 
fari la Agresanton pli realisma. La 
Agresanto estis ne nur armeo, sed 
federacio de ŝtatoj sub la regado 
de politika partio kun sia propra 
historio, registaro kaj ideologio – 
ĉiuj interplektitaj kun la uzo de 
Esperanto kiel komuna lingvo.

Lastatempe, NASK ricevis afa-
blan donacon de multaj malnovaj 
gazetoj de profesoro Reg JADER-
STROM, kiu instruis ĉe NASK en 
pasintaj jaroj. Inter la ricevitaj 
trezoroj estas numero de Amerika 
Esperantisto (majo-aŭgusto, 
1964), en kiu aperis anglalingva 
art ikolo pri la Agresanto-
programo. Jen kelkaj elĉerpaĵoj, 
enesperantigitaj:

Kiam ajn soldatoj de la usona 
armeo ekaktiviĝas dum manovroj 
en trejn-ekzercoj … ili renkontas 
fortan, organizitan repuŝon de la 

“Agresanto” – bone trejnita mal-
amiko kiun oni oe nomas “Tri-
angulo.” Vestita en ĝangal-verda 
uniformo kaj parolanta la stran-
gan lingvon Esperanto, Triangulo 
estas vera malamiko, malgraŭ tio, 
ke li reprezentas fikcian landon 
kies totalisman registaron regas la 
senkompata politika partio 
Cirklo-Triangulo… 

La Centro de la Agresanto [fako 
de la usona armeo] direktas kaj 
kontrolas la trejnadon de batal-
kampaj konsilantoj, havigas aŭ 
fabrikas uniformojn kaj ekipaĵojn 
por la trupoj de Triangulo, kaj 
faras instruajn manlibrojn. Teamoj 
de la Centro konsilas komandan-
tojn pri trejnado, taktiko, kaj uni-
formoj de la Agresanto, kaj ili hel-
pas doktrinigi agresantojn en la 
politikan filozofion de Cirklo-
Triangulo.

Legu la Faskon venontsemajne 
por ekscii pli pri la mistera partio 
Cirklo-Triangulo – ŝajne, ĝi anko-
raŭ ekzistas! Kaj eĉ pli mistere, ni 
trovos ĝiajn spurojn ĉe UCSD…

La unua usona 
KER-ekzamensesio
de Katalin KOVÁTS

Post du preparsesioj de Katalin pri la 
historio kaj disvolviĝo de la novaj ekzame-
noj la 5-an de julio – paralele kun la SES-
partoprenantoj en Slovakujo – okazis la 
unuan fojon en Usono (kaj ekster Eŭropo) 
KER-ekzamensesio. Antaŭ la komisiono, 
formata de Katalin KOVÁTS kaj Duncan 
CHARTERS, ekzameniĝis 13 kandidatoj, 11 
personoj el Usono, po 1 el Meksiko kaj 
Kanado.

La novtipa ekzamensistemo de UEA kaj 
la hungara ITK funkcias la duan jaron kaj 
ĉi-jare ankaŭ NASK-anoj havis la oportu-
non konatiĝi kun ĝi. La plej populara 
nivelo estis C1 (la ekzistanta plej alta), kiun 
trapasis 10 personoj, studentoj kaj ankaŭ 
NASK-instruistoj. Estis ĝojige, ke danke al 
la helpo de kelkaj partoprenantoj de NASK, 
kreiĝis eblo finance subteni ekzameniĝon 
de 3 talentaj junuloj, por kiuj la ekzamen-
kostoj montriĝis malfacile pageblaj.

La materialo lunde ekvojaĝos al Hunga-
rujo, kie okazas la korektado kaj taksado, 
kaj de kie revenos la diplomoj fine de 
aŭgusto. Ĝis nun en Usono estis nur 3 
KER-diplomitoj el la tutmondaj 138. Per la 
nuna ekzameno Usono (espereble) havos 
14 personojn kaj per tio eniras la unuajn 5 
landojn de la populareclisto.

Ni kore gratulas al ĉiuj kuraĝuloj, nome 
al: Yoshiki KOMORI (CA), Kristy LOMMEN, 
Gilda Monos BONILLA (MX), Lee MILLER, 
Orlando RAOLA, Jeremy ALDRICH, Grant 
GOODALL, Hoss FIROOZNIA, David GIL-
LETT, Steven CYBULSKI, Christine WIN-
GROVE, Brandon SOWERS kaj Martha CAR-
DENAS.

DEZIRAS KORESPONDI

Anoncoj ‘.en.bn> ‘pagc i7itJoj ./ai’ 4c zn ore. a ,cI/Ior, ?
(rccp. kup. ,a,’orac 5c). Kornerca anoflcc: i0c- rto, rzpetadv 6c ore..

Ailstrn1o. S-ro LeopoLi Pibus, \ ienerstrasse 4, II aidho/en a a’ Thaa,
Austria. Instruisto de angla, franca, kaj Esperanto, dez, kor. Ankari
liai Esperantai gekornencantoj, plenkreskuloj, dez. kor, kun ge-Fcper

antistoj en Usono kaj Kanado, pri tiuj temoj, eP am-leteroj bonvenaj,

Brazilo. F-mo Marlene Luna Caparroz, Rua Dr. Almeia Lina 1130, Mo

aca-ilo Paulo, Brazil, S.A., 23-jara, des. kor.
Brazil,,. Marco Antonio da Silva Moreira, Rua Dr. Olavo Tostes 105,
Sluriae, Minas Gerais, Brazil. 15-j.. dez. kor. kun l3-l araj knahino
kaj interani potmarkojn, bildkartojn, ka1 fotojn.

Brazilo. F-mo Neuza de Souza Alamino, Rua Catlio 1277, \‘ila Romana,
Capital .Sc7o Paulo, 23-jara, dez. kor,

Ilispanujo. Juan Milla, Paseo Carlo I, n° 189-pral. 4a, Barcelona 1 i,
Spain. 24-ara, dez, kor. kun la tuta mondo pri tiuj temoj.

Japaouia. S-ro Masashi Tominaga, c, a Sakai Woiks \ago\ a Br., Azurna
Bldg. No. 17, 4-chome, Horkojidor, Naka-ku, Nagoya (.ity, Japan.
33-j., diplornito de Waseda Universitato, nun vic-direktorc’ de Sakai
fabrikejo en Nagoya, studas anglan, ftanuan, germanan, hispanan, kaj
indonezian lingvojn pro komerco, kaj nun studas Esperanton. Dez. kor.
k.eal. pri Piuj temoj, sed precipe pri Iingvistiko, muziko, literaturo,
kaj arto generale. Certe respondos al Piuj.

Korea. Domo de Esperanto, 104-43 An Am-dong, .5 anal, Korea. Multaj
novaj F speranto-studantoi kaj F speranti sto3 deziras korespondi.

Porto,zko. F-mo Claudette Toro, P.O. Box 166, San (4er,nán, Puerto Rico
00753, blinda kal paralizita en lito, deziras a0di de in sperta Esper
antisto en Usono, kin kelkfoje tradukus mallongajn artikolojn en Es
peranton, senpage, por Ia grava internacia brajia gazeto. Pro ia mal
saneco, tin tasko kiun i faras, nun farigas fizike malfacila. Helpu
al iia sindonema klopodado por Ia blindaj.

(s000. S-to Louis Tutt, 221 Northview Dr., (niversal City, Texas ‘8148.
44-Jara, Esperanto-lernanto dez. kor. kun geiernantoj tra là tuta mondo.
Ciuj temoj interesas mm sed precipe desegnaioj kaj arto.

le’a au”7’,. ‘-ro J. V. Espinosa, .Slaraca1 (vidu anoncon en Mar-Apr AF)
sukcesis akin foto;n de kosmona0toj kaj ne pin serPas ilin.

Kurocisto en Miami, Fla., deziras Esperantistan Sekretariinon
Thomas 13. Turner, M.D., Jackson Memorial Hospital, 1700 ‘C W. 10th

Ave., \lliami, Eli. 33136. Cu estas profesia sekretariino, prefere medi
cina sekretariino, kiu parolas kaj skribas Esperante, kin deziras bone
pagitan okupon par kuracisto? Eventuale i devus traduki medicinajn
resurnujn Esperante por kelkaj lurnalol. Vere hona situacio, sed oni ne
cesos plenumi Ia oficon komence je Ia unua de julio ei-jare.

Sperta Traduka Servo —. Esperanta-Angla ai Angla-Esperanta
l’’TERPARL, P.O. Box 213, 5lonrorzzlle, Pennsylvania, (ISA, Ni tra

dukas resumojn, leterojn, artikolojn, librojn, de Esperanta en Anglan ati
Sngia en Esperanton. Teknika. kornerca ati literatura temoj. Po $3 por iu
100 vortoj, pa $12 por iu 1000 vortoj. Sperta kaj senerara servo.
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UP-TO-DATE WITH “THE AGGRESSORS”

Esperanto as the Official Language of U. S. Army Aggressor Force

Through the courtesy of Chevrolet Motor Division, General Motors
Corp., Detroit, we print this first page and several pictures from,,
U-r’vroiet’s ozagazirie Friends”. Weare also indebted to SSgt. James
C. Faughnan for his experiences uGh the Aggressor Force.

“Whenever soldiers of the U. S.
Army swing into action during maneu
vers — in training areas all over the
country—they meet strong, organized
resistance from a well-jained enemy
known officially as Aggressor, but
often referred to as Trigons. Dressed
in jungle-green uniform and speak
ing the strange language of Esper
anto, Trigon is a real enemy, even
though he represents an imaginary
country whose totalitarian form of
government is controlled by the ruth
less Circle Trigon political party.
The concept of usirg specially train
ed troops to oppose maneuver forces
came into being in 1946, when U. S.
Army Aggressor Center was formed at
Fort Riley, Kansas (where these pic
tures were taken). Army commanders,
after appraising the battlefield per
formance of soldiers during World War

II, were convinced that something
should be done to introduce realism to training programs. The purpose of
Aggressor Center is to help build up the feeling of actual combat for sol

diers in the field. The center directs and supervises the training of field
advisory teams, procures or manufactures uniforms and equipment for
Trigon troops, and prepares special Aggressor training manuals, Field

advisory teams go where needed to advise unit commanders on Aggres

sor training, tactics, and uniforms, and to help indoctrinate Aggressors

in the Circle Trigon’s polinical philosophy. Aggressors use special iden

tification cards and distribute propaganda — they even carry safe-conduct

passes to hand out to U. S. soldiers who may wish to surrender to the

enemy! The Aggressor uses a sonics platoon to present combat sound

effects, and an engineer platoon handles portable dummy artillery field-

pieces, tanks, and vehicles. Running into a variety of realistic battle

field conditions, troops thus return from maneuvers much wiser in the

ways of totalitarian warfare.”

I

Well-concealed Aggressor ‘.s iii, ilit machine
n i ni wait 1 ‘r ha I a. enein ie.
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Foto el la artikolo en Amerika Esperantisto
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