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Venontaj eventoj
☞   Hodiaŭ   ☜

★ 7:30 ptm: Jodi invitas vin paŭzi post 
vespermanĝo. Haltu ĉe Cuzco 117 por 
oazo de memgvida ripozo, tefesto, la 
ludo TEUMI (te‐bingo), kaj akvo‐
melona gazpaĉo!

Mardo
★ 2:00 ptm: Trezorserĉado (angle, Geo‐

caching) kun Jodi, Mel, Chris kaj Hoss. 
Kunvenu antaŭ la loĝejoj.

★ 7:30 ptm: Katalin prelegos pri la vivo 
de Andreo CSEH en la komuna salono.

Merkredo
★ 2:00 ptm: Steĉjo prelegos pri la 

mistera libro Codex Seraphinianus.

★ 7:30 ptm: Vegana bakado. Chris kaj 
Hoss bakos por vi freŝajn banano‐
panon kaj suker‐kuketojn, kiujn vi po‐
vos ornami. (Kaj poste manĝi!)

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.

de Mar CARDENAS
Ni kaj niaj infanoj loĝas en mondo kiu 

ankoraŭ havas neniun oficialan komunan 
lingvon kaj kie dekoj da lingvoj estas tut-
lande aŭ internacie gravaj. Lerni la anglan 
estas malfacile, tempmalŝpariga, kaj alte-
kosta, eĉ por denaskaj parolantoj.

Malgraŭ la mensaj avantaĝoj de la ler-
nado de almenaŭ unu suplementan 
lingvon, la plejmulto da usonanoj, do, 
restas unulingvaj kaj maldankemaj 
pri lingvo-diverseco aŭ plurlingvismo.

Kion fari? La sinteno de “lasu ilin lerni 
la anglan” koncerne al ne-angla-parolantoj 
ne nur estas reflekto de ekonomia kaj poli-
tika malegaleco kaj superregado, sed estas 
ankaŭ perdita okazo por spirita alprok-
simiĝo. Tiu pritraktado reflektas la UU-an 
principon pri “justeco, egaleco, kaj kom-
pato en homaj rilatoj”.

Kiel UU-anoj, ni estas kaptitaj en dilemo 
kiam temas pri politikoj rilate al la lernado 
de fremdaj lingvoj en lernejoj aŭ hejme.

Ni asertas, unuflanke, “la esencan valo-
ron kaj dignon de ĉiu persono”. Aliflanke, 
ni asertas “la celon de monda komunumo 
kun paco, libereco, kaj justeco por ĉiuj”.

Ĉi tiuj du asertoj povas tiri nin en kon-
traŭaj direktoj kiam temas pri lernado de 
fremdaj lingvoj.

La esenca valoro kaj digno de ĉiu per-

sono necesigas la 
esencan valoron kaj 
dignon de la lingvo 
d e ĉ i u p e r s o n o. 
Lingvo-diverseco 
estas, sekve, aĵo es-
ence valora kaj ne estu ĝi eliminita.

Malgraŭ tio (1) la celo de lingvo-uzo 
estas interkomuniki, (2) komunikado mal-
sukcesas sen komuna lingvo, (3) homoj 
parolas pli ol 6,000 lingvojn, kaj (4) 
monda komunumo, sekve, necesigas la 
adopton de universalan rimedon por 
lingva komunikado.

Tamen, lingva unueco ankaŭ estas es-
ence valora kaj ankaŭ ne estu ĝi eliminita 
– efektive, ĝi devas esti pliigita!

Konsiderante kiom da lingvoj estas es-
ence kaj internacie valoraj, kaj ke ili devas 
esti respektataj, kio estus gajn-gajna poli-
tiko por klasoj por UU-a junularo aŭ UU-
hejmlernantoj, aŭ eĉ por niaj usonaj pub-
likaj lernejoj kaj la Unuiĝintaj Nacioj, 
kiam temas pri lernado de fremdaj 
lingvoj?

Ni serioze sugestas la lernadon de Espe-
ranto – specife, la lernadon kaj uzon de 
Esperanto kiel enkondukon de junuloj al 
fremdaj lingvoj kaj kulturoj kaj al la 
Unuiĝintaj Nacioj kiel tutmondan mova-
don por kulturo de paco.

Kiel Esperanto povas utili al unitariaj universalistoj

Meja ŝvebas super la serpento‐vojo – unu el la multaj fotindaj lokoj en la konkurso de
trezorserĉado anoncita pasintsemajne. Kiom da trovendaĵoj vi jam fotis?
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En la lasta numero de la Fasko, ni rapor-
tis pri Esperanto, the Aggressor Language, 
bone konata manlibro pri Esperanto el-
donita de la usona armeo en la 50-aj jaroj. 
La celo estis utiligi Esperanton por krei 
realismajn militekzercojn kun kredeble 
fremda “malamiko”.

Malpli konataj estas la tri aliaj manlibroj, 
en kiuj oni ne nur instruis Esperanton por 
uzo en militekzercoj, sed elpensis fikcian 
“alternativan mondon” en kiu Esperanto-
parolanta malamiko invadis Usonon. 

La manlibroj estas FM-30-101, Aggressor, 
The Maneuver Enemy, FM-30-102, Hand-
book on Aggressor Military Forces, kaj FM-
30-103, Aggressor Order of Battle. Kune ili 
detale priskribas fikcian federacion de na-
cioj, senkompate regataj de la politika par-
tio “Cirklo-Triangulo”, militema organizo 
kun propra ideologio, historio, kaj kulturo. 
Ankaŭ en tiu paralela mondo, Esperanto 
plenumis sian rolon kiel interlingvon – sed 
ne por batalantoj pacaj. En tiu mondo, nia 
lingvo funkciis ĉefe por unuigi la naciojn 
de la fikcia malamiko:

“Kvankam la civitanaro de la Agresanto 
konsistas el tre diversaj etnoj, ilin unuigas la 
naciaj celoj de siaj regantoj. Alia unuiga 
faktoro estis la adopto de Esperanto kiel ofi-
ciala lingvo.” (FM-30-103, p. 12).

Kompreneble, la esperantista agresanto 
estis nur duonkaŝita anstataŭaĵo por la ĉefa 
malamiko de Usono tiama: Sovetunio. 

Krom propra lingvo, ar-
meanoj de la Agresanto 
havis siajn proprajn uni-
formojn, insignojn, kaj tak-
tikon. Ili estis ja timigaj 
batalantoj: “La soldato de la 
Agresanto estas kor pe 
trejnita, vigla, sagaca, kaj 
lerta. Kaj li plene kredas je 
la doktrino de tutmonda 
domino”.

Per mirindaj, eĉ iom  
dronigaj detaloj, la manli-
broj priskribas trajtojn de la 
Agresanto por la usonaj 
trupoj ludantaj tiun rolon: 
kiel ĝuste marki tankojn 
per cirklo-triangulo, la em-
blemo de la Agresanto; 
dokumentojn por aliĝi al la 
partio Cirklo-Triangulo (haveblajn en Es-
peranto, kompreneble); bildojn montrantaj 
kiel soldatoj de la Agresanto vestu sin; 
kiom granda estu la pensio por emeritaj 
soldatoj, ktp. Aperas ankaŭ longa listo de 
mallongigoj uzitaj de la Agresanto por ties 
diversaj organizaĵoj, inkluzive de “Lernejo 
de la Veterinara Medicino”!

Kial la Agresanto-projekto finiĝis? Sen-
dube pro diversaj kialoj, sed unu estas 
aparte interesa: laŭdire, almenaŭ kelkaj de 
la Esperanto-parolantaj soldatoj fariĝis 
neregeblaj. En Brazila Esperantisto (n-ro 
311, jun 2000), J. PITON skribis:

“Mi sukcesis trovi en Interreto kaj komu-
nikiĝi kun usona ekssoldato, kiu havis kon-
taktojn kun skipo de Agresantaj soldatoj. Li 
konfirmis al mi [ke] la agresantoj konstante 
deĵoris en tiu sama teamo kaj tial ili estis 
bonege preparitaj, pli ol la ordinaraj soldatoj, 
kiujn ili devis trejni. Superaj en la batalekz-
ercoj, tio certe ne estis utila por la animstato 
de la senspertaj ordinaraj trupoj.

La plej decida faktoro tamen estis la troa 
entuziasmiĝo de la Agresantoj. Ili havis uni-
kan uniformon kaj propran lingvon, tial ili 
komencis senti sin 
parto de ekskluziva 
komunumo. Lingvo 
evidente rolis kiel iden-
tiga propraĵo. Ili forgesis 
sian apartenecon al la 
sama armeo de la cet-
eraj usonanoj kaj kelkaj 
ofte provokis disputojn 

ekster la deĵorhoroj. La provoj teni ilin sub 
disciplino … estis vanaj.”

En la lasta artikolo en ĉi tiu serio, ni tro-
vos spurojn de la partio Cirklo-Triangulo ĉi 
tie ĉe UCSD. Ŝajne, la Agresantoj estas 
ankoraŭ inter ni!

Esperantistaj “Agresantoj” invadis Kalifornion!

Parto de mapo kiu montras fikcian historion 
de la  invado de Usono, fare de armeoj de la 
federacio “Cirklo‐Triangulo”.

aggressor
airborne
aircraft carrier
air fleet
air forces
antiaircraft
armed forces
armored cavalry
armor-piercing
army forces
army group
assault
attrition
handolier
barn
bazooka
beachhead
blockhouse
breakthrough
broadside fire
cadre
earn er-based
chief of staff
citat ion
clearing station
cockpit
colonel
column
combat, single
conscription
consolidate
countersign
coverage
D-Day

decorate
decoration
defilade
delaying action
deploy
destroyer
Diesel
dirt road
dislodge
division reserve
dockyard
drop zone
dump

agreso, agresa
aerportata

aviadportipo
aviadiparo
aviadfortoj

kontrafIavjada
armitforto

kiraskavalerjo
kiraspenetra
terfortoj
terarmegrupo
(mu.) alsalti
disfrotado
kartoebalteo
farmtenejo
raketel etilo
marbordoteno
blokhabso
trarompo

flankpaf ado
kadraro, kadranoj
ipbazita

stabestro
(mu.) ordenlaOdo
netiganta stacio
(avn.) pilotfako
regimentestro
(mu.) marantaro
unuopa batalo
devigvarbo
sol idarigi

signairespondo
kovrilajo

Ta-Tago
(mu.) ordendonacj
(mu.) ordeno
terirmitloko
malakcela batalado
distendj
(nay.) destrojero
dizela
kotvojo

depui
divizia rezervitaro
dokaro

elsaltzono
(mu.) tenejo

echelon
enlist
field ration(s)
fire control net
fire support
flak
flame thrower
foxhole
girder
glider
grenade launcher
half-track
holding attack
jet aircraft
landing strip
landmark
ma inland
master sergeant
miss i 1 e
on call
ordeal
outpost
park
p illbox
priority
pursue
rallying Point
rangE’
rat ion
recoilless
runu ay
sally
schedule
sergeant major
sharps boot
skirmish
sniper
straggler
surprise attack
tanker
teletype
televise
terrain
trailer
underestimate
U inter

\‘-ray

stupigi
so! dat igi
kampporcio( j)
pafregada reto
pafhelpo, pafhelpa
kakpo

flamj’etilo
vulpkavo
ligtrabo
aerglitilo

grenadetegiIo

duontirilvagono
tenadatako

prucplano( j)
alterjrstrjo
orientilo
eeftero

serentestro
jetajo
sur voko
severo, provo
ant aupo ste no
enparkigi, parko
(mil.) hlokhabseto
un u aec o
(chase) postkuri
kolektipejo
(of gun) trafpovo
porciigi
se ore salt a
f]ugkurvojo
(avn.) elirataki
1 abplanordigi
ef s erpe nto
tiral joro
bataleto

solpafisto
postiinto
ekatako

portpetrolipo
te]emainskrjbj

televidebligi
mi litterajo

sekvavetuxilo
neustetaksi
(infin.) travLstri
rentgen-radio

The Esperanto vocabularies in the Aggressor manual are excellently
done. They contain many terms not found in older Esperanto dictionaries.
Here is a sampling of interesting military terms, along with practically
all the debatable neologisms. There are about 5,000 terms in the manual.

Snappy Aggressor soldiers pa.u en parado pass in resiew) at rapida tempo
quirk time), with weatoins at dekstra saltro right shoulder). ‘iroops
,,ea, distinctise uniforms and use a spe UI drill and ceremonies manual.

The use of Esperanto as

the language of the Aggres

sor Force has continued to

inspire comments in the press

of the U.S. and the world. A

large number of soldiers, com

ing into actual contact with

both the Aggressor and Es

peranto, have written EANA

for information and have be

come interested in learning

the interlanguage for its own

sake and for its usefulness in

travel and world friendships.

A few months ago one of
the major television networks
featured a full-length movie

that told the story of the deadly seriousness with which the Aggressor
Force conducts its counter attacks in maneuvers. The scenes showing

the interrogation of prisoners provided the opportunity to use the “ag

gressor language” (Esperanto) in realistic sequences.

In the official Field Manual FM3O-IO1A, entitled “Aggressor, the Ma

neuver Enemy Esperanto Language”, the Introduction gives the follow

ing as the Purpose and Scope of the General use of Esperanto: “1. The

purpose of this manual is to provide U.S. forces, portraying AGGRESSOR,

with a different language, the use of which will enhance intelligence play

and add realism to field exercises. Included are an elementary grammar

of the Esperanto language, an English-Esperanto and Esperanto-English

vocabulary, and special tables on days and months, numerals, weights

and measures, and approximate conversions. 2. a, Aggressor has adopted

Fsperanto as his official language. Although it has not supplanted the

regional use of other languages and dialects, it is expected to do so

eventually. The adoption of Esperanto as the official language does not

prohibit the oral use of
any local language by pris
oners of war, casualties,

or other Aggressor per

sonnel, or the written use
of any such language in

the preparation of docu

ments.... c. Esperanto is
scientifically constructed
and adapts to its own use
wordroots from various

Indo-European languages.

Incorporation of roots and

of internationally accep

ted words into the lan

guage is facilitated by the
extreme reuularity and sim— Prezentu ARMIIOJI (Translation Preent ARMS! Pionanciariun: Pre-ren-ta

AR MFE-LO’i,) 1 rtgiin troop cumin, uder and his stall salute absent dictator
plicity of F. speranto gram— leader. Aote armed bodyguards protecting the top secret war map at rear.

mar
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El Amerika Esperantisto, majo‐aŭgusto, 1964.

Emblemo de la Agresanto: la Cirklo‐Triangulo


