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Jen diras la Ĉefredaktoro

Gramatikon mi ne konas kaj gazetojn ne abonas. . .

"ESTASMIESPERANTISTO" - Julio Baghy

Se vi volus elŝuti fruajn numerojn de
"FREŜO"

kopiu unu el la subaj l igi loj kaj engluu ĝin
en la ĝustan lokon en retumilo

aŭ simple enskribu ĝin en krozilo:

FREŜO n-ro: 1 /44 https://goo.gl/TNJo7O
elŝutita 1 000 - foje (milfoje)

FREŜO n-ro: 2/45 https://goo.gl/TnY1zj
elŝutita 900 - foje (naŭcent)

FREŜO n-ro: 3/46 https://goo.gl/o6myuE
elŝutita 400 - foje (kvarcentfoje)

FREŜO n-ro: 4/47 https://goo.gl/tveLlR
elŝutita 500 - foje (kvincentfoje)

FREŜO n-ro: 5/48 https://goo.gl/Y6erJu
elŝutita 400 - foje (kvarcentfoje)

FREŜO n-ro: 6/49 https://goo.gl/dQChYY
elŝutita 300 - foje (tricentfoje)

FREŜO n-ro: 7/50 https://goo.gl/G8iaDA
elŝutita 200 - foje (ducentfoje)


Se vi havus proponojn, materialojn por la
venonta numero de ĉi revueto - skribu al mi:

fresxo@protonmail.com
Skajpo: marianzdankowski

La ĉefredaktoro skribas:

Kunlaborantoj:

Eduardo KOZYRA
Franciszek WITUCKI

Mirka KUBICKA
Henryk WOWER

Ĉefredaktoro:
Marian ZDANKOWSKI

poŝtel. +48 622 115 650; +48 (0) 604-079-141

Adreso: str. Limanowskiego 36 m 3,
10-343 OLSZTYN, POLLANDO

retadreso: fresxo@protonmail .com
Skajpo: marianzdankowski

Se vi volus instigi min ne nur pervorte (perforte):

Bankokonto:
(IBAN) nro: PL 54114020040000380246602778

Ricevonto: Marian ZDANKOWSKI
Ricevontadreso:10343 Olsztyn; Limanowskiego 36/3

BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
Bankadreso: BRE Bank S.A. INTERNET BANKING,

al. Pilsudskiego 3, 90368 Lódz
SORT CODE: 11402004
Konto ĉe UEA: mzdae

Se vi volus, ke ĉi-tiun belegan
revueton ricevadu viaj geamikoj -
sendu al mi iliajn ret-adresojn:

fresxo@gmail.com
fresxo@protonmail.com

Grave:
mi povas gvidi miajn kvizo(j)n dum via E-aranĝo !
Vi kontaktiĝu min rilate al ĉi afero !

FREŜOFREŜO
Nro 5 (48)Frivola Revuo Efemera kun Ŝokantaj Obscenaĵoj

La aprilo 2017j
La retrevuo estos senpaga

kiel tipaj retrevuoj
Aperos ĉiumonate,

se sufiĉos por mi firman volon prepari ĝin Kwiecien 2017

En la nuna numero de FREŜO estas kelkaj interesaj
tekstoj. . .

- ekzemple en la "Virtuala Vivo " oni asertas, ke:
ju pli gravajn sciencatingojn prezentas la grupo de
sciencistoj, des pli alta en ĝi estas elcento de nekredantoj

- ekzemple pri "La nombroj de Auschwitz-viktimoj". . .

- ekzempie en "Verda Vivo" pri Esperanta monunuo
- stelo

- ekzemple en "Novela Vivo" aperiĝas la lastaj
paĝoj de "Kial Usono fariĝu JAPANIO" de Barry
Friedma, sed kiu estos la nova novelo - ni ne
scias. . .

Krom tio - kiel kutime: ŝercoj, anekdotoj, enigmoj
ktp. . .

Via Ĉefredaktoro



Reagoj de Legantoj

Saluton,Mineniamabonistiunrevuonkajnen
iamkomunikismianretadresonaltiurevuo.B
onvoluforigimianretadresonelviadatenbazo
.

Johan Derks

Kara samideano!
Mi kun plezuro tralegis vian interesan
ĵurnalon. Gratulojn! Tre plaĉas al mi.
Kun amikaj salutoj,

Manfredo

SIEBER Manfred - Germanio

Koran dankon pro sendita nova numero
de Freŝo!

Amike,

MIHELIC Anton - Slovenio

kara :
koran dankon pro via ‘FRES’O’. mi
gxojas gxin.
kore,
etsuo miyoshi

Mijoŝi Ecuo - Japanio

Kara Marian,
elkoran dankon pro la plej freŝa eldono
de FREŜO!
Daŭre freŝajn ideojn!
Elkore,

Ronaldo
Ronald Schindler - Germanio

Saluton,

Mi dankas por informo kaj gratulas
kreadon de interesa revuo.

Mi sendas por via informo kaj por informo
de aliaj geesperantistoj dokumenton de Vic
ĉefministro  Piotr Glinski  kun salutoj por
esperantistoj de Seula Kongreso, kiu aperiĝis
en la unua numero de kongresa bulteno.

Pro ĉi tio okazis akcepto en la Pola Amba
sado en Seulo, kies charge d'affairé  Joanna
Wasiewska  partoprenis malfermo de kongre
so. Dank al' klopodoj de Pola Ambasado en
Seulo estis printitaj albumforme dekok tabuloj
je la temo Zamenhof kaj lia vivo kaj lingvo
Esperanto.

Tabuloj estis preparitaj de Halina Komar
kune kun Ministerio pri Eksterlandaj Aferoj.n

Se vi interesiĝas pri menciita afero  ni
povas sendi ilin aŭ en elektronika formo aŭ
albuma.
Mi opinias menciitaj aferoj gravaj kaj oni
devus reklami ilin en Esperantujo kaj por
Vicĉefministro ni sendu dankleterojn oro lia
reago

Amike
Daniela Gizela M  Pollando



Aperas diversaj, ofte diverĝaj informoj rila
taj al elcento da usonaj sciencistoj kredantaj je
Dio. Mi ŝatus liveri mallonge rezultojn de du
enketoj, kiuj oni rigardas plej gravaj.

La ĉefa problemo estas kompreneble tio, ki
an aron ni konsideras dum la esploro, ĉu ekz
emple ĉiujn, kiuj laboras science en sciencaj
institutoj, ĉu nur tiujn, kiuj havas plej bonajn
rezultojn. Krome gravas kiaj/kiuj branĉoj de
scienco ni konsideras, ekzemple ĉu nur natur
sciencoj, t.n. ekzaktaj sciencoj, ĉu ankaŭ soci
aj kaj humanaj. Gravas ankaŭ kiaj kredokrite
rioj ni alprenos. Oni agnoskas, ke bazan signi
fon havas deklaro pri persona kredo je Dio.
Ĉiuj rezultoj de esploroj montras klaran de

pendecon: ju pli gravajn sciencatingojn pre
zentas la grupo, des pli alta elcento de ne
kredantoj. Inter anoj de la usona National
Academy of Sciences, ariganta plej elstaraj us
onaj sciencistoj, estas nur kelkaj elcentoj da
kredantoj. Rezultoj de esplporoj oni publikis
en „Nature” en 1998 (vol.394, No 6691). Jen
donitaĵoj rilataj al la temo, al kredo je persona
Dio:

Nekredantoj je Dio estas 72.2%

Tiuj rezultoj rilatas al anoj de la usona
Nacia Akademio de Sciencoj el branĉoj la sci
encoj naturaj kaj matematikaj. Ni aldonu, ke
inter biologoj kredas je Dio: 5.5%, inter fiz
ikistoj kaj astronomoj 7.5%. La Akademio
nombras 2000 personoj, ĉirkaŭ 200 el ili estas
nobelpremiitoj.

Se oni konsideras tre larĝan kategorion de
sciencistoj, tio signifas ĉiujn , kiuj okupiĝas
pri esplorlaboroj kaj ne nur tiuj, kiuj estas anoj
de la Nacia Akademio de Sciencoj tio rezultas
se kredi esplorojn de Pew Research Center

(alte aprezata esplorcentro) el 2009, sciencis
toj kredantaj je Dio egalas al 33%. Tio estas
tre granda kontrasto rilate al la totala nombro
de la usonanoj: 83% plenkreskuloj deklaras
kredon je Dio.

Pli supraj informoj vekis signifan inter
esiĝon kaj demandojn en fejsbuko. Mi donas
ligilojn kaj kelkajn rimarkojn kiel kompleti
gon:

http://www.stephenjaygould.org/ctrl/news/file002.html
http://www.pewforum.org/2009/11/05/scientistsandbelief/

Esploroj rilataj al kredo je dio kaj reli
giemo renkontas sufiĉe gravajn obstaklojn,
kaŭzitaj ekzemple per tio, ke en la okcidentaj
landoj signifa elcento de demanditaj homoj
deklaras kredon je senpersona supera forto aŭ
senpersona spirito, malakceptante kredon je
personigita dio. En kristianismo, islamo,
hinduismo kaj judaismo, do en religioj, kiuj
nun havas plej multajn disĉiplojn, kredantoj je
personigita dio estas pli granda nombro kaj
klara deklaro de kredo al iu supera forto aŭ
senpersonigita spirito estas rigardata kiel mal
proksimiĝo de la kredo, almenaŭ en la tradicia
kompreno de kredo (senpersonigita supera
forto aŭ senpersonigita spirito ne estas „Dio”).

En budhismo nocio de dio ne multe gravas,
sed oni devas konsideri, ke en Usono budhis
toj estas malmulta elcento. Laŭ la usona en
ketado pri religia identigo el 2008, budistoj en
Usono estis ĉirkaŭ 0,5% kaj inter sciencistoj
probable signife malpli (kvankam ne estas
donitaĵoj pri tiu temo). La demando pri bud
hismo komplikas esplorojn pri religiemo, sed
rilate al Usono ĝi esence ne influas la supre
menciitajn rezultojn.

V I R T U A L A V I V O



POLITIKA ENIGMO  kiel nomiĝas la lando ?

La lando, en kiu sufiĉas eĉ ne 19%
voĉojn de civitanoj kiuj rajtas voĉdoni,
por esti ĝia reganto.

La lando, en kiu kiel prezidantoj estis el
ektitaj: duonanalfabeto ne scianta korekte
la landan lingvon, elektrikisto drinkanta kun
altranguloj de la antaŭa sistemo kaj ne
„plena” magistro suferanta je (alkoholismo)
kaj ludanta tenison kun la rusa spiono.

La lando, en kiu de kavo kun lakto oni
pagas 23% imposto (VAT), kaj sen lakto
8%. Imposto VAT por luliloj estas 23%
kaj por ĉerkoj 8%.

La lando, en kiu pro posedo de mariĥuano
oni ricevas pli altan punon ol pro
seksperforto aŭ forta lezo de la korpo.

La lando, en kiu estas pli profite forjeti
nutraĵon en rubujon ol disdoni al mal
riĉuloj.

La lando, en kiu la jura ekzekuciisto
povas preni hipotekon kontraŭ ridinde
malalta ŝuldo kaj ĉio ĉi laŭleĝe.

La lando, en kiu oni povas rigardi
pornografiajn filmojn fininte 18 jarojn kaj
seksumi de 15 jaroj.

La lando, en kiu bestoj havas pli rapidan
sanservon en privatigita veterinario ol la
paciento en la ŝtataj hospitaloj.

La lando, en kiu kuracistoj scipovas labori
dum 175 horojn senpaŭze.

La lando, en kiu la posedanto de la domo
ne povas eksmisii personon, kiu ne pagas

lupagon kaj detruas lian posedaĵon. Mal
permesas tion leĝo pri la protekto de
loĝejluantoj.

La lando, en kiu pro falsado de mono oni
povas esti malliberigita por 25 jarojn, sed
por la murdo 15.

La lando, en kiu (krom certaj aparte
distingitaj kazoj) oni ne povas sed
permeso de oficisto tranĉi arbon sur la
propra bieno.

La lando, en kiu ministro de financoj
bezonis 8 (ok!) vicministrojn, por povi
„efike” administri la ŝtatajn financojn.

La lando, en kiu pli bone oni perlaboras
en la buĝeta sfero ol en privataj
entreprenoj.

La lando, en kiu emerito ne plu laboranta
devas pagi imposton.

La lando, en kiu sufiĉas kolekti grupeton
de adoleskantoj kaj bati iun kun la mort
efiko, por eviti respondecon je murdo.

La lando, en kiu pli facile estas akiri
licencon de la glisila piloto ol trapasi
ekzamenon rajtigita konduti aŭton.

La lando, en kiu prostituinoj estas liberi
gitaj de impostoj kaj la ambulancoj ser
vantaj por savi homan vivon, pagas
akcizon.

La lando, en kiu naturaj stokoj de la tero,
kiun oni aĉetis, ne apartenas al la
posedanto.

La lando, en kiu trajnoj veturas pli
malrapide ol antaŭ la dua mondmilito.

La lando, en kiu ŝoforo paganta la vojim
poston devas aldone pagi, se volas veturi tra
aŭtovojo, konstruita kontraŭ la mono
devenanta el la ŝtata buĝeto (liaj impostoj).

La lando, en kiu oni pagas aldone por ne
profitdonaj entreprenoj miliardojn da
zlotoj, nur por savi laborlokojn kaj
samtempe en hospitaloj mankas mono por
medikamentoj kaj normala manĝaĵo kaj la
kuracado – ekzemple de kancero.

La lando, en kiu impostoficejoj de la sama
urbo povas havi malsaman interpretadon
de la sama instrukcio.

La lando, en kiu gepatroj ne povas decidi
kion iliaj infanoj manĝu en lernejoj.

La lando, en kiu imposto VAT estas tiom
komplika, ke komentario por ĝi konsistas
el pli ol 2 milojn da paĝoj.

La lando, en kiu murdisto kaj krimulo
havas pli da rajtojn ol lia viktimo.

La lando, en kiu oni ne povas uzi
mariĥuanon cele kuracji malsanojn kiel
epilepsio aŭ multobla sklerozo.

La lando, en kiu preferindas esti drinkulo
aŭ senlaborulo ol homo honeste laboranta
kaj paganta impostoj.

La lando, en kiu civitanoj povas kolekti
milionojn da subskriboj kontraŭ la
malutilaj por ili leĝoj kaj la regantoj
neglektas tion.

(solvo sur la lasta paĝo)

Komparu kun via lando
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Sankta Johano Paŭlo La Dua diris:
„Via lando estas bonega ekzemplo de la vivo
de diferencaj religiaj kaj naciaj komunumoj."

Senlima protektado de civitanoj:
„Ni dediĉiĝas por Vi per sango kaj animo”

Post milito (Irako/Usono 2003) kaj malstabiligo de
la regiono per Usonanoj  al Sirio ekalfluadis

centoj kaj miloj de forkurintoj. Inter ili: teroristoj,
batalgrupoj, ekstremistoj, islamanoj, krimuloj ktp.

La enmigrantoj kaŭzis interfratan militon. Ili
komencis mortigi, perforti kaj rabi Sirianojn. Sed
mondaj amaskomunikiloj asertis, ke ĉion ĉi faris

armeo de Baszszar.

Amaskomunikiloj 
 alternativa realeco

En 2010 jaro Germanujo finis
pagi reparaciojn post La Unua Mondmilito

en la kvoto de 400 milionoj hodiaŭaj dolaroj.

Batalo pri loko en unu el la lastaj helikopteroj
dum evakuado de Sajgono antaŭ aneksado de urbo

pere de armeo de komunista nordo.
Flughaveno Tan Son Nhut, aprilo 1975 jaro.

Solenaĵoj okaze de dua datreveno de triumfo de
bolŝevika rewolucio. Meze staras Vladimiro

Lenin, pretere salutas Lev Trocki.

Knaboj el Volkssturm – soldata organizaĵo,
aranĝita per Hitlero en la dua duono 1944 jaro,

al kiu varbigis junulojn kaj maljunulaj viroj.
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9.000.000 – La franca doku-
menta fi lmo el la 1 955 jaro
7.000.000 – 1 945 – La franca
Oficejo pri Esploroj de Mil itaj
Krimoj kaj la Inform-revuo pri Mil itaj Krimoj.
6.000.000 - Tibere Kremer en la antaŭparolo al l ibro el la 1 951
jaro , ,Doktoro Auschwitz” verkita de Miklos Nyiszl i , kiu asertis,
ke l i estis juda kuracisto laboranta en Auschwitz sub la gvido de
malbon-omena Josef Mengele.
5.000.000 – 5.500.000 – Bernard Czardybon dum la proceso de
Rudolf Hess en Krakovo.
5.000.000 – La franca gazeto , ,Le Monde” el la 1 978j. En la jaro
1 995 en la ĉiutaga germana ĵurnalo "Die Welt”. Tamen bonvolu
turni atenton pri tio, ke la 1 -an de septembro 1 989 jaro "Le
Monde” malaltigis tiun nombron ĝis 1 .422.000 ( rigardu suben).
4.500.000 – En la jaro 1 945 tiun nombron raportas Henryk Man-
delbam dum la proceso de Rudolf Hoess. Tiu nombro estas
ankaŭ citita de Stirl ing dum la proceso en la urbo Luneburg en la
jaro 1 945.
4.000.000 – Ĝi estas la plej , ,populara” nombro, unuafoje ĝi estis
publikita en la soveta dokumento el la 6-a de majo 1 945 jaro - kiu
estis oficjale agnoskita dum la Nurenberga Proceso de Militaj

Krimoj. Ĝi ankaŭ estas tiu nombro, kiu estis anoncita de la labor-
antoj de Auschwitz-muzeo kiel la falsa ( rigardu suben).
3.500.000 – Ĝi estas la nombro citita en la publikigo de , ,Dicion-
ary of the French Language” el la jaro 1 991 , kaj ankaŭ de sinjoro
Claude Lanzmann en lia antaŭparolo al l ibro , ,Tree Years in an
Auschwitz Gas Chamber” verkita de Muller.
3.000.000 – La nombro estas prenita el la konfeso de Rudolf
Hoess, la komendanto Auschwitz, kiu je tiom pritaksis la kvanton
de mortigitoj en Auschwitz ĝis la fino de 1 943 j. Ĝuste tiu nombro
estas citita ankaŭ en la numero de , ,Heritage el la 7-a de junio
1 993 j. – la plej popularigita semajnrevuo de la juda socio en suda
Kalifornio, malgraŭ la fakto, ke tri jarojn la laborantoj de Aus-
chwitz-muzeo reduktis tiun nombron ĝis , ,1 .000.000 minimume
kaj 1 .500.000 maksimume” (rigardu suben).
2.500.000 – Tiu nombro la

pritakso transdonita de la
vaste propagita , ,atest-
anto de holokaŭsto”
Rudolf Vrb depozici is kiel

atestanto dum la proceso de eksa ss-mano Adolf Eichmann la 1 6-
an de Jul io 1 961 j. Jerusalemo.
2.000.000 - 4.000.000 – Tiu nombro estis raportita de la Izraela
ĥistori isto Yehuda Bauer en la l ibro , , A History of the
Holokaust” el la jaro 1 982. Tamen en 1 989 j. Bauer decidis, ke la
pl i ĝusta nombro estas 1 .600.000. (rigardu suben)
2.000.000 – 3.000.000 – Tiu nombro estis komunikita en la depo-
zicio de ss-oficero Perry Broad, kiam li depozici is kiel akuzo-
atestanto en la postmil ita proceso de doktoro Bruno Tesch (vidu
la raporton de Wil l iam Lindsey pri la temo de tiu proceso en tiu ĉi
broŝuro).
2.000.000 – 2.500.000 – Tiu nombro estas ĉerpita el la konfeso
de doktoro Friedrich Entres en la jaro 1 945, kiu estis kuracisto en
Auschwitz en la jaroj 1 942 – 1 943.
2.000.000 – Tiu nombro estas citita kiel la minimumo, de tri emin-
entaj histori istoj de holokaŭsto, inkluzive kun leon Poliakow
(1 951 ) en la l ibro , ,Harvest of Hate”; George Wellers (1 973) en la
l ibro , ,The Yellow Star at the Time of Vichy: From Drancy to
Auschwitz”; Lucy Dawidowitz (1 975) en la l ibro , ,The War
Against the Jews”.
1 .600.000 – Ĝi estas tiu korektita nombro el 1 989 j. fare de la
Izraela histori isto Yehuda Bauer el l iaj antaŭaj nombroj de Aus-
chwitz- viktimoj, kies kvanton l i pritaksis en 1 982 jaro je 2.000.000
– 4.000.000. Bauer publikigis tiun nombron en la gazeto , ,The
Jerualem Post” la 22-an de septembro 1 989 j.
1 .500.000 – En la jaro 1 995 tiu nombro de mortintoj en Aus-
chwitz fariĝis la , ,oficiala” kaj anoncita de la pola prezidento
Lech Walesa. Tiu nombro estis ĉizita sur la monumento en
Koncentrejo Auschwitz- Birkenau, , ,ŝanĝante” ĉi-maniere la
antaŭan nombron 4.000.000, kiu estis oficjale refutita (kaj fori-
gita de sur la monumento) en la jaro 1 990.

La nombroj de Auschwitz-viktimoj

Iru al la paĝo 8
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1 .471 .595 – Tiu nombro estis komunikata en la jaro 1 983 de his-
tori isto George Wellers, kiu (kiel oni montris supre) certigadis en la
jaro 1 973, ke pereis 2.000.000 da homoj. En siaj la plej novaj
kalkuloj Wellers decidis, ke en la nombro 1 .471 ,595 de mortintoj
en Auschwitz, 1 .352,980 estas la mortintaj judoj.
1 .433.000 – Tiu nombro aperas la 1 -an de septembro 1 989 jaro
en la franca ĉiutaga gazeto , ,Le Monde” – kiu pl i frue, ĉar la 20-an
de apri lo 1 978 jaro sciigadis la nombron 4.000.000.
1 .250.000 – Tiu nombro raportata de la histori isto Raul Hilbergen
en lia l ibro titol ita , ,The Anatomy of the Auschwitz Death Camp”
kaj ankaŭ de la kuratoro de Auschwitz-muzeo, doktoro Franciszek
Piper en unu el ĉapitroj de la l ibro verkita de Gutman-Berenbaum.
La doktoro Piper ĝuste en la jaro 1 990 partoprenis pri refuto de de
la nombro 4.000.000 kaj aprobo de la nombro 1,500.000 en la jaro
1 995, en la oficialaj deklaroj fare de Auschwitz-muzeo.
La 8-an de septembro sinjoro Walter Reich, la eksa direktoro de
holokaŭst-muzeo en Vaŝingtono, konfirmis en la gazeto , ,The
Washington Post”, ke la nombro 4.000.000 fakte estas falsa.
Reich konstatis, ke la nombro 1.100.000 – 1.500.000 estas ĝusta
kaj ke la pl imulto de viktimoj estas judoj.
1 .000.000 – En sia l ibro el 1 989 jaro, titol ita , ,Auschwitz: Tech-
nique and Operiaton of the Gas Chambres”, Jean-Claude Pres-
sac fariĝis la unua histori isto de holocausto (en la lasta tempo),
kiu malaltigis la nombron de Auschwitz-vi jtimoj ĝis la kvanto de
1.000.000, t.e. – je 3.000.000 malpl i de la nombro 4.000.000, kiu
estis ĉie anoncata ekde la fino de la I I Mondmil ito. ( Tamen oni
devas rimarki, ke jam en la jaro 1 953 la nombro de Auschwitz-
viktimoj raportita de Gerald Reitl inger estis malpl i alta ol
1 .000.000).
La konkludoj de Pressac estas precipe interesaj, ĉar l ia l ibro estis
verkita laŭ la mendo de , ,Beate Klarsfeld Foudation” cele refuti
la asertojn de tiuj nomataj , ,negaciistoj de holokausto” ĝuste pro
tio, ke en multaj kazoj i l i dubigis la nombron de Auschwitz-viktimoj
citataj de juĝaj histori istoj kaj de holokast-aŭtoritatoj.
900.000 – La 3-an de Jul io 1 990 jaro la novjorka juda gazeto
, ,Aufbau” malaltigis la nombron de Auschwitz-viktimoj ĝis 900.000.
800.000 – 900.000 – Tiu nombro sciigita de Gerald Reitl inger en
sia l ibro , ,The Final Solution” estas pli proksima al la realeco ol la
multnombraj laŭvicaj deklaroj kaj ĝi estas specifa pri tio, ke ĝi

malaltigas la nombron de viktimoj en Auschwitz el la larĝe uti l igata
nombro 4. .000.000, en la momento de la l ibro-edono.
775.000 – 800.000 – Ĝi estas la korektita nombro de Jean-Claude
Pressac, uti l igata de li en l ia l ibro el la 1 989 jaro , ,The Mass
Murder’s Maachinery” kaj maltiganta l ian nombron de viktimoj el
la 1 989 jaro el la vaste uti l igata nombro 1 .000.000. (Ĉi-foje Pres-
sac deklais, ke inter tiuj viktimoj 630.000 estas , ,gasmortigataj
judoj”).
630.000 – 71 0.000 – Unu jaron pli poste (1 994 jaro) la nombroj de
Pressac estis ankoraŭ pli malaltigitaj en la germana interpreto de
lia esploro de holokausto en la franca lingvo el la jaro 1 993. Ĉi
–tiu nombro denove estas rimarkeble malpl i granda ol la nombro
el la jaro 1 989 (rigardu supren).
73.1 37 – Tiu nombro ŝokanta pro ĝia malaltiĝo de 4.000.000, estis
publikigita en la raporto el 3-a de marto 1 991 jaro en la gazeto
, ,The New York Times”. Ĝi baziĝis sur dokumentoj de la german-
aj koncentrejoj el la mil ittempo. Tiu nombro enhavis 38.031 judojn.

KIO OKAZIS KUN TIUJ 6.000.000 ? !
Dokumentoj surbaze de kiuj estis akiritaj tiuj nombroj, tio estas la
plenaj oficialaj dokumentoj de la sistemo de germanaj koncentrejoj
el la mil ittempo. I l i estis transprenitaj de la soveta armeo en la
koncentrejo Oranienburg ( proksime al. Berl ino) apri le1 945 j, Ĝis
la tempoj de , ,glasnosti” al tiuj dokumentoj, laŭ la rusaj fontoj, cer-
tigitan aliron havis nur judaj sciencistoj pro la kaŭzoj, kiuj baldaŭ
fariĝos evidentaj.

PLENA KALKULA RAPORTO
Tiuj dokumentoj, kaj kies aŭtetikecon neniu kontestas, konfirmas,
ke la ĝenerala nombro de ĉiuj personoj, kiuj perdis vivon en la tuta
sistemo de la koncetrejoj, ekde ties kreiĝo en la jaro 1 935 ĝis ties
detruo intere de la jaroj 1 944/1 945, egalis al 403.71 3.

MI RIPETAS: La ĝenerala kvanto 403.71 3 de homoj ĉies rasoj
konfesoj estis oficiale registrita kiel mortintaj (pro diversaj kaŭzoj:
tifo, maljuneco, rozeolo, ktp, kaj ankaŭ ekzekutoj) en la tuta sis-
temo mall iberejoj, koncentrejoj en la daŭro de 1 0 jaroj. El tiuj
403.71 3 personoj 73.1 37 personoj mortis en Auschwitz, inkluzive
kun 38.031 judoj.

... el la paĝo 7
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Hugh Hefner konsumadas tiom da
„Viagro”, ke preskaŭ surdiĝis. Kreanto
de la „Playboy” substrekas tamen, ke se

li devus decidi inter aŭdokapablo kaj
sekso tiam li elektus la sekson.

En enketo realigita en 2012 jaro en Usono
montriĝis, ke 25% usonanoj opinias, ke la suno

rondiras ĉirkaŭ la Tero, 61% respondis „falso” je
demando ĉu universo ekestis en giganta eksplodo.

62% respondantoj ne kredas je evoluado kaj
maljesis, ke „homo, kiun ni konas hodiaŭ evoluis
de aliaj specioj de animaloj”. 70% akceptis, ke

buĝetaj elspezoj estas adekvataj aŭ tro alta.

Kompreno de „artverko” antaŭ ĉio –
nur poste kreinto kaj lia artisma inspiro.

Ridetu!
Kun buŝaĉo kiel mortinejo la mondon ne savos.

La viro estis kreita,

por faciligi virinan

vivon

kaj tiucele oni elpensis geedzecon
Ĉe viro, kiu abstiniĝas de seksa

aktiveco dum unu semajno,
testosterono pligrandiĝas je 45%



A N E K D O T A V I V O

- Kio estas la diferenco inter
piano kaj necesejo?
- Mi ne scias.
- Tamen vi ne venu en nian
loĝejon.

Ekbrulas alta domo, kaj sur
la tegmento restas nur patri-
no kaj filo. La fajrobrigadis-
toj streĉas la ŝtofon, kaj
krias al ŝi:
- Hej, sinjorino, ni alportis la
plej bonan pordiston, kaj li
kaptos vian infanon, se vi ĵe-
tas lin.
La ideo ne plaĉas al la patri-
no, sed poste tamen ĵetas la
infanon.
Sube la amaso:
- Gooool’!

En travestejo:
- Mi inverse survestis mian
kalsoneton.
- Ĉu la steleto estas ekstere?
- Ne, sed la fekaĵo.

- Kial vomas la malsatantoj
kun kunpremitaj dentoj?
- ???
- Ke la densaĵo restu.

- Tage bojas, nokte dormas,
kio estas tio?
- Protezo de bopatrino.

- Kio estas la

puno por bigamio?
- Du bopatrinoj.

Tri ranoj sidas en la marĉo.
Ekparolas unua:
- Kvak.
La dua:
- Kvak
La tria:
- Kvak, kvak.
Je tio la unua prenas pisto-
lon, kaj pafas la trian.
- Dio mia, kial vi faris tion?
- Ĝi sciis tro multe.

Eksterlandano eniras resto-
racion:
- BlablablablaCOCA-COLA !
- Pardonu, mi ne komprenis
vin, vi deziras malvarmegan
kion?

La komputiloj neniam povos
anstataŭigi la homan stulte-
con.

En la naskoĉambro:
- Sinjorino, la patro atendas
ekstere, ĉu mi invitu lin
enen?
- Mia Dio, ne. Mia edzo povas
alveni en ĉiu momento.

Du kanibaloj interparolas sur
la monto.
- Hej, via fratino suprenve-
nas.

- Kie?
- Ĉi tie! - granda rukto.

- Kial oni ne povas bicikli sur
tiu ponto?
- Ĉar g’i ne havas pedalon.

Floro al florino:
- Ĉu vi amas min?
- Jes, mi amas vin!
- Do, tiam povas veni la abe-
leto!

- Kial la vosto de sciuro es-
tas malantaŭe?
- Ĉar antaŭe estas la sciuro.

- Johano, c’u vi povus prun-
tedoni al mi mil monerojn?
- Jes volonte, sed mi kutime
ne kunportas tiom da mono.
- Kaj hejme?
- Dankon. Hejme ĉiu fartas
bone.

- Imagu Johano, iu ĉaro suri-
ris kamenpurigiston!
- Kiom ĉagrenige! Eĉ la teg-
mentoj ne estas sekuraj!

Apenaŭ finiĝas la nuptovo-
jaĝo, kiam la juna edzino
plendas al la patrino:
- Panjo, ni havis la unuan se-
riozan diskuton.
- Ne timu, tio okazas en ĉiu
familio. .

Anekdotoj_de_IJS
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* La prezidento de Azer
bejĝano Ilham Alijev no
mumis sur ofico de la ŝtata
vicprezidento personon
plejkonfidindan t.e. sian ed
zinon Mehriban.

* Nova amuzilo de rusa
oligarko  Andreo Miel
niĉenko , 143metra jakto
konstruigita en Kilonio kon
traŭ 450 milionoj de dola
roj, probable superkreskas
liaj financaj kapabloj. Pro la
nepago la lastan pagparton
ĉ. 15 milionoj euroj  la jaĥ
to estis arestita en la haveno
Gibraltaro.

* Bona informo por ple
jaĝuloj. Prezidento de Zim
babwe  Roberto Mugabe
aĝis 93 jaroj, sed kalkulas je
la reelekto en venonta balo
tado.

* Brito Jamal Udeenal
Harith nomiĝis tiuforme
ĝis la 1994 jaro, kiam kon
vertiĝis al islamo. Kaptita

far Amerikanoj en Afganis
tano kaj arestita – kiel aser
tis – "pro malkulpeco" – en
Guantanamo. Post liberigo
li ricevis unu milionon de
pundoj de kompenso kaj
finfine eksplodiĝis en mem
mortiga atako en Mosulo.
Monoj prenis Islamŝtato.

* Memnomataj Popolaj
Respublikoj – Lugana kaj
Dona – kreinta per separa
tistoj sur Oriento de Ukrai
no, ĝisatendiĝis de akcepto
per rusaj estraroj. Unua
paŝo estis farita.

* Sveda policio necesis uzi
pafilojn dum kaosoj en
Stokholma kvartalo Rin
keby, kie reĝas enmigran
toj. Pacamaj loĝantoj de la
kvartalo nomigis ĝin "milit
zono".

* Vendata en Germanio la
pupo "My Friend Cayla",
ĉe kiu la plej grava atributo
estis ligo kun interreto, estis
retirigita el vendejoj pere de
federala Agencio por Reto.
Montriĝis, ke provizita en
mikrofono la ludilo povas
taŭgi por spionobservi ĝiaj
posedantoj.

* Al mortigo de Kim
Dzong Nama, sampatra de
frato nordkorea prezidanto,
estis uzita paralizit – kon
vulsia batalgaso VX, kiu es
tas pli mortigonta varianto
de sarino.

* Konstruado novan ĉir
kaubarilon sur limo kun
Serbio anoncis ĉefo de kan
celario de ĉefministro Vik
toro Orbano. Enmigrantoj,
kiuj prosperos apelacii apli
kaĵon pri azilo estos enloki
gitaj (dum tempo de
azilprocedado) en specialaj
loĝkonteneroj.
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Iu manĝigu
min !

O
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La civitanoj de Kartvelio ri
cevis rajton eniri Eŭropan
Union sen vizojn. Loĝantoj de
republikoj: Suda Osetio kaj
Abĥazio povos profiti tiun
privilegion, kondiĉe ke ili
havos la kartvelian pasporton.

La fama teroristo Ilich Ra
mirez Sachez konata sub pse
ŭdonomo „Ŝakalo” ricevis
laŭvican, la trian verdikton,
kondamnata lin al ĝismorta
malliberigo. Tio estis puno
pro sanga atenco en Parizo en
1974, kaŭzanta morton de du
personoj kaj vundanta 34.
Kompreneble „Ŝakalo” opi
nias sin senkulpa.

La aŭstra ministro pri eks
terlandaj aferoj nomis la mal
permeson, enkondukita en la
lando, vesti burĥojn kaj ĝene
rale vestojn kaŝantajn viza
ĝojn en la publikaj lokoj,
leciono pri „estimo de demo
kratia socio”. Planata estas
ankaŭ malpermeso de disdo
nado de Korano kaj specialaj
kursoj pri aŭstraj valoroj.

Farado de memfoto (sel
fie?) mortigas en la mondo pli
da homoj ol balenoj. Spertis
tion du meksikaninoj, kiuj
faris por si foton sur la plato
de flu

ghaveno. Post momento mor
tigis ilin alteriĝanta aviadilo.

Kia estas probableco, ke ies
vivo finiĝos en la stomako de
granda serpento? Ŝajnis, ke
nula. Tamen tion spertis iu ju
na indoneziano, kiu perdiĝis
dum la vojo al laborejo. Se
rĉantaj lin policistoj renkontis
strange dikan sepmetran pito
non. Bedaŭrinde plej malbona
suspekto evidentiĝis vera

83jara Kenneth Hugill el
Grandbritio estis senkulpigi
ta de akuzo kaŭzi gravan le
zon por la viro, kiu perforte
eniris lian bienon.

Hugill pafis en la piedon de
42jara Rikardo Stables, kiu
jam pli frue estis punita pro
enrompiĝoj. La viro konstatis,
ke alveno de ne invitita „ga
sto” aŭguras nenion bonan.
Hugill, kiu moviĝas helpe de
lambastono kaj uzas helpa
ŭdaparaton, pafis la unuan fo
jon en flankon de veturilo kaj
la duan fojon en aeron. Kiel
poste evidentiĝis, ke la unua
pafo trafis la piedon de Sta
bles. Hugill certigis, ke pafan
te li intencis neniun vundi, nur
timigi la entrudinton. Stables
klarigis, ke sur tiu bieno trovi
ĝis hazarde. Juĝtribunalo ek
kredis la bienposedanton..

En drinkejo sidas kvar policistoj – la polo, ger
mano, franco kaj anglo.

La unua komencas fanfaroni la anglo:
 Ni, en Britio post la lastaj atencoj plibonigas
nian sekursistemon. Nun ni instalos monitora
dajn kameraojn sur ĉiu konstruaĵo. Se terori
sto komencos pafi, polico tuj intervenos.
Kiel la dua fanfaronas la franco.
 Ni rekrutos 50 milojn da novaj soldatoj kaj
policistoj kaj postenigos ilin gardi ĉiujn gra
vajn lokojn, tiel, ke kiam teroristo atakos ili
tuj povos reagi.
Kaj la germano fanfaronas tiumaniere:
 Ho, povruloj, ni kreos amason da dronoj kun
la monitoradaj kameraoj kaj rekrutos 100 mi
lojn da policistojn, ĉar ni havas monon por tio.

Post momenta silento ĉiuj rigardas atendeme la
polon, kiu trankvile fintrinkas bieron kaj diras:

 Kaj ni... ni ne havas teroristojn.

Ĉiu fanfaronas per tio, per kio li povas
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Frinea antaŭ aeropago



Kio estas vivo en eterna skalo ?

> : <

Montru denove sur ĉi tiu punkto. Ĉi tio estas nia domo. Kaj ni.
Sur ĝi estas ĉiuj, kiujn vi amas, kiujn vi konas, pri kiuj iafoje vi aŭdis.

Ĉiu homo, kiu iafoje ekzistis  travivis ĉi tie sian vivon.
Ĉi tio estas sumo de niaj ĝojoj kaj malĝojoj. Ĉi tio estas miloj de sendisputaj religioj,

ideologioj kaj ekonomiaj doktrinoj.

Ĉi tio estas ciu ĉasanto kaj kolektanto. Ĉiu heroo kaj timulo. Ĉiu kreanto kaj detruanto de
civilizeco. Ĉiu reĝo kaj kamparano. Ĉiu enamiĝinta homparo. Ĉiu patrino, patro kaj ĉiu

plenespera infano. Ĉiu eltrovinto kaj eltrovanto. Ĉiu moraligisto.
Ĉiu korupita politikisto. Ĉiu granda lidero kaj granda stelulino.

Ĉiu sanktulo kaj ĉiu pekulo en historio de nia homa speco vivis tien,
sur molekulo de cindropolvo pendigita en sunaradio.

Pripensu pri sangriveroj transverŝitaj far de tiuj imperatoroj,
por ke en gloro kaj triumfo povis iĝi

pormomentaj aŭtokratoj de segmento de ĉi tiu punkto.

Al niaj pozoj, al niaj imagsentoj de la propra valoro,
al nia iluzio de posedado ian privilegian pozicion en makrokosmo

proklamas defion ĉi tiu punkto de pala lumo.

Carl Sagan

ETERNA VIVO
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Rusa
fromaĝo

Impostoj



Historie, la monunuo "stelo" ekuz
iĝis ĉe kunvenoj de la Universala
Ligo. Ĝi estis kreita en 1942 kaj uzata
en esperantaj medioj dum kelkaj
jardekoj. En 1959 UL decidis aperigi
metalan version de la stelo por festadi
tiun jubilean jaron de Esperanto. La
unuaj aperis je la 28a de junio, 1960,
faritaj ĉe la Nederlanda Ŝtata Mon
farejo.

Teorie 1 stelo estis prezegala al 1
kg da pano, sed praktike ĝia valoro
estis ligita al la valoro de la neder
landa guldeno (NLG). Tiutempe 1
stelo egalvaloris al NLG 0,25. En
1960 estis faritaj moneroj de 1 stelo
(farita el bronzo), 5 steloj (el latuno)
kaj 10 steloj (el kupronikelo).

En 1965, aldoniĝis la 25stela
monero el arĝento. Ĝi estis farita en
1965 laŭ mendo de la Universala

Ligo, kaj estis stampita de Holy
Freres monfarejo en Svisujo. Ili estis
arĝentaj po 0,900 procentoj.

Dum longa periodo oni fiksadis la
prezojn de diversaj Esperantoservoj
kaj varoj stele, sed tra la jaroj ĝi
malrapide neuziĝis.

Je la oficiala fermo de l' Univer
sala Ligo en la 1990aj jaroj, la res
tintaj stelomoneroj estis transdona
taj al Universala EsperantoAsocio.
Oni povas aĉeti ilin ĉe la UEAlib
roservo, kiel memoraĵojn.

En la moderna videokurso de Es
peranto, "Pasporto al la tuta mon
do", oni uzas stelojn kiel monunuon
en la fikcia mondo de la rolantoj.

Ligilo al 25stela monero
https://eo.wikipedia.org/wiki/Stelo_(monunuo)

V E R D A V I V O



ekskomunik' .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nombro' .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

trinkaĵ' de dioj ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nomo de patrino el Kalikato ..

detrui per atmosferaj kondiĉoj

bild' konstruita el pecetoj ... . . .
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Kiumaniere vi solvos krucvortenigmon

Unue oni devas iomete pripensi !
Por ke solvado estu pl i klara - enskribu majuskle l iterojn!

Per sageto eniru kvadrateton kaj musklaku ĝin
(per maldekstra puŝbutono).

Enskribu ĝustan l iteron de la vorto kaj iru al sekva kvad-
rateto. Enskribu sekvan literon kaj iru . . . ktp, ktp.

Por kontrol i ĝustecon de magia kvadrato - iru al la lasta
paĝo. . . SED.. .

Unue vi devas iomete pripensi. . .

nur por tiuj , kiuj ŝatas pensi ! al iaj - lasu ĝin

Daniel Marshall

Solvo sur la lasta paĝo
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Denove la samaj senpensaj
interagoj kun la maŝino, la homo,
la polisa nombro, la sencela babi-
lado en ajnaj eblaj fremdlingvoj,
kiujn mi povas parol i : la latina, la
samoana, la finna, la tagaloga, la
mongola, la kantona, la hakka, la
turka, la uzbeka, la paŝta (la triba
l ingvo de Kabulo en Norda Afga-
nio), la pola, la armena, la helen-
greka, la provoj ĉe humuro pri la
fulmrapidaj ŝanĝoj de la usona po-
l itika sceno de superl iberala Oba-
ma-a demokratio kie viroj, virinoj,
kaj geinfanoj ricevas senpagan i-
Telefonon kaj senpagan medici-
nan prizorgon kaj senpagan
manĝaĵajn kuponojn al la izol ismo
kaj fermmenseco kaj paranojo de
Trump-o kie ĉiu hispanlingvulo es-
tas danĝera kontraŭleĝ-enmigrinto
kiu saltas super nia Usono/Meksi-
ka bordo por vendi drogojn kaj por
seksperforti niajn virinojn, ĉiu isla-
mano estas teroristo kiu volas eks-
plodigi niajn konstruaĵojn kaj
mortigi niajn homojn kaj efektivigi
Ŝaria-an juron en la Blanka Domo,
in Ŝallah tiu estos, la profeto
Mohamedo, paco estu sur l i kiam
ni eksplodigas Kapitol-Holmo, ni
havos ĝin. Ĉiu nigrulo estas enfik-
sita en la geto je malriĉeco. Tio
estas la nova Usono revenonte la
malnovajn tagojn kiam blankuloj
ĉiam pravis kaj ĉiuj al iuloj neniam
pravis. Usono por la usonanoj kaj
forgesu ĉiujn al iulojn. Rosjo la ni-
tistino. FDR-o. Tiru vian propran
pezon. Riparu mem vian aŭton.

Tiuj estis la tagoj.

Mi diras al la asekura ulo
ĉifoje, "METU ĜIN EN VIAJ NO-
TOJ: Certiĝu ke la stup-kamiono
HAVAS la boĝion levi la aŭton ki-
am estas nur tri pneŭoj!" "Mi be-
daŭras, sinjoro, sed al kiu flanko
de la aŭto mankas la pneŭo?" "La
antaŭa! La antaŭa maldekstra!"
"La antaŭa kiu?" "La antaŭa mal-
dekstra! ! ĈU VI SCIPOVAS LA
ANGLAN?!" "Jes, mi estas flua en
la angla l ingvo, sinjoro." "Gratu-
lojn! Nun posttrenu mian aŭton!
Eble vi povas mortigi du birdojn
per unu ŝtono! Lernu la anglan kaj
posttrenu aŭton! Ĉu tio estas tro
giganta tasko por vi?!" "Ho, ne,
sinjoro, tio ne estas problemo! La
nova stup-kamiono estas alvenon-
ta post kvardek kvin minutoj. "Al ia
tekstmesaĝo pri la stup-kamiona
nomo kaj loko, la estimita tempo
de alveno, la kreditkarda numero,
la re-voka numero, la sekvada
aparato. Ĉe tiu punkto mi estas
preta nur frakasi la aŭton. Ĝi neni-
am estos trenata ien.

Fine, per miraklo pli miriga
kaj admirego-inspiranta ol tiam, ki-
am Moseo apartigis la Ruĝan Ma-
ron sub la vergo de la fortula
Eternulo, la Berl ina Muro malsu-
preniĝis, la Imperia Japana Marar-
meo kaj Aerarmeo detruis la
usonan ŝiparon ĉe Perl-Haveno,
Havajo per unu embusko, la 1 9 al-
Qaeda-aj teroristoj detruis la

Mondkomercan Centron en Nov-
jorko kaj Usonan Maramean Ko-
mandcentron en la Pentagono en
Vaŝingtono dum unu tago je sep-
tembro 1 1 , 2001 , la ĝusta stup-ka-
miono alvenas. Tiu ulo vere havas
la ĝustan ilaron por konvene treni
la aŭton al kiu mankas unu pneŭo
sur la antaŭo!

Nekredeble! La usona sistemo
de posedaĵoj, miskomunikado, kaj
tutmondiĝo kiuj alkondukas al mal-
kapablo kompreni homojn kun kiuj
oni devas kunlabori kaj kunkonver-
sacii , efikas! Li levas la aŭton per
la boĝio, movas la aŭton al la stra-
to, mia patro kaj mi sekvas la stup-
kamionan ŝoforo-savinto-mesion
laŭ la malpura vojoj, sur la 70-okci-
dentan ŝoseon kiu iras al urbocen-
tro. Gigantaj Bud-Malpezaj fabrikaj
signoj, Tutland-asekur-firmaj kons-
truaĵoj, konkretaj ŝtalaj oficejoj,
konstruejoj kun ŝarĝlevi loj deha-
kante malnovajn entreprenojn por
instal i novajn kunproprietajn loĝ-
blokojn, apartamentaj kompleksoj,
bibl iotekoj, muzeoj, restoracioj,
ktp. La malsuprenpremataj uloj
atendas ĉe la bushaltejoj ĉie sur
Stratoj Broad, Majn, Avenuo Kle-
vland, Avenuo Grant, por iri al sia
asistismaj lokoj, siaj sen-el irejaj
minimum-salajraj laborpostenoj, si-
aj vivoj de analfabeteco kaj nescio,
siaj drog-domoj, la tragedio de
drogoj en Usono, la malŝparo de
homaj vivoj kaj intel igenteco.

Caterina Kalymniou

Daŭrigo el antaŭa numero

N O V E L A V I V O Kial Usono fariĝu JAPANIO
de Barry Friedman
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Ni alvenis malantaŭ la stup-
kamiono al la granda fireston-a
aŭtoriparejo en la urbocentro. La
situacio estis finfine solvita. Ni
povis movi la difektitan aŭton de
nia domo al la urbocentra loko
kiu fine restarigi la aŭton al la ori-
ginala stato de laŭceleco, bonte-
nado, komforto, konveneco. Ĝi
alportos min de A al B, aŭ A al Z.
Mi povas veturi sur la ĉefvojoj,
flankovojoj, tra trotuaroj per aŭ-
dacaj manovroj se mi tiel elektus.
Mi povus havi vetkurojn kiel en la
kinofi lmoj Usona Murskribaĉo kaj
Graso. Sed ĉiam estas delogiloj .
Oni ne travivas tra vivo sen la
unu lasta baro kiu malhelpas la
atingon de la finfina premio. Mar-
tin Luther King-o La Dua havis
multajn barojn, la judoj fuĝantaj
Egiptujon al la Promesita Lando
eltenis jarojn da vagado kaj mal-
sato atingi la finan sonĝon. La
garantio. La garantio. Ĉu la jar-
garantio de la Toyota-a Korola-o
kovrus ajnan kaj ĉiujn servadojn
kiujn la aŭto eble bezonus?
Pneŭoj, fluidoj, rimenoj, bremsoj,
pedaloj, stirradoj, rapidometro,
radioricevilo, oleo, intertransmisi i-
lo, motoro? Mi ne scias! Mi havas
neniun indicon! Mi ne havas la
dokumentaron por la garantio en
mia aŭto! Kion mi faru! Kion mi
faru! Mi ne scias kiajn servojn,
kiujn mi diru al la fireston-aj aŭto-
riparejoviroj, ke i l i faru ĉar mi ne
scias tiom, kiom ĝi kostos, tion,

kio la problemoj estas! I l i povas
fari bazajn diagnozojn je la aŭto
kontraŭ 99 dolaroj! Poste pneŭa
anstataŭigo kontraŭ 88 dolaroj!
Sed kio pri al iaj eblaj damaĝoj ?!
La garantio! Usono! Komplikiĝoj!
Financaj drenadoj!

Mia patro kaj mi pasigos la
sekvantan tagon klopodante mal-
kovri tie, kie ho kie estas tiu su-
pozita garantio kaj sia paperoj,
multe kiel klopodi trovi Carmen-
San-Diegon. Kie i l i povus esti? Ĝi
povus esti en la gant-kupeo, en
la malantaŭa sidloko, hejme en la
kuirejo, la salono, la pianoĉam-
bro, ĉe la origina koncesio tie, kie
la aŭto estis aĉetita. Eble la kon-
cesio retenis la paperojn kiel pro-
vo pri fraŭdo je la aĉetantoj!
Lando de tromp-artistoj kaj tiaj
impertinentuloj!

Mi prenas ĉi tiun okazon
prelegi al mia patro pri la kialo, ke
Usonoo fariĝu Japanio. "Rigardu,
paĉjo, mi ne volas diri ke la uso-
na popolo bezonas iĝi japana. I l i
ne devas havi flavan haŭton kaj
obl ikvajn okulojn kaj manĝi kun
haŝioj kaj konsumi krudan fiŝon
kaj rizon. I l i ne devas havi confor-
mistan imperi isman sintenon kiu
lokigas il in kiel la supera raso kaj
ĉiuj al iaj popoloj sur la tero estas
malsuperaj hibridoj kiuj bezonas
esti koloniigitaj kaj sklavigitaj. Ne,
mi estas diranta, ke Usono devas

plibonigi sian publikan transpor-
ton! Ĉiu urbo devas esti konektita
per fervojo facile kaj malmulte-
koste kiel okazas en Japanio! Ek
de Nov-Jorko al Los-Anĝeleso,
1 0- dolara trajnorajdo, ĵus kiel ek
de Saporo en la norda Hokaid-in-
sulo al Nagasako! Rigardu Toki-
on! La plej efika kaj vasta metroa
sistemo en la mondo! Ŝinjuku-o!
Akusuka-o! Ŝibuya-o! Ropongi-o!
Kaj oni povas iri ek de Tokio al
Kioto, al Osaka-o, al Nagoya-o,
Kobe-o, Hiroŝimo, ĉiuj per trajnoj!
La japanoj ne bezonas konduki!
I l i fabrikas aŭtojn tiel bone por
gajni monon, sed kondukado es-
tas nekoncerna!

Mi volas vidi, ke Usono
adoptu la japanan modelon pri
publika transporto. Tiel ni ĉiuj po-
vos vivi en fel iĉeco kaj komforto!
Ne plu dramoj kun aŭto-detrua-
do, miskomprenoj kun idiotoj kiuj
traktas kl ientojn! Sakeo! Samu-
rai-o! Banzai-o! Kobe-o al Kioto,
Tokio al Osaka-o, kiel Klevlando
al Naŝvilo, Louisvi l-o al Milvokio,
Jakson-o, Misisipio al Sankta Lui-
so! Antaŭhaltigu, ke aŭtoj fariĝias
niajn vivojn vivantaj inferoj! Su-
fiĉas! Iĝu Japanion! Fariĝu efike!
Fariĝu sane! Banzai-o!

"La respondo de mia patro, "Ĉu
nun ni povas manĝi?"
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Ĉi tie ne estas 300 taeloj da arĝento
Fosanta homo trovis argilan vazon. Li
malfermis ĝin kaj trovis, ke ĝi estas
plena de arĝento. Kaj krome ĉe la su
pro de la arĝento estas slipo kun skribo
"300 taeloj da arĝento".
Li estis mirigita de la riĉaĵo kaj tuj en
terigis la vazon intencante porti ĝin
hejmen post vesperiĝo. Sed li timis, ke
aliaj ŝtelos ĝin, kaj starigis lignan tabu
lon kun skribo "Ĉi tie ne estas 300 tae
loj da arĝento".
Li revenis hejmen kaj lia najbaro A Er
vidis la tabulon. Li elfosis la vazon kaj
portis ĝin hejmen. Li timis, ke oni sus
pektos lin, kaj aldonis skribon sur la ta
bulo: "Najbara A Er ne ŝtelis la
arĝenton".

Nordo estas supre
Xiao Ming vizitis Taishanmonton ku
ne kun la patro. Kiam ili venis al la
montosupro, la patro demandis Xiao
Ming, kie estas nordo. Kaj Xiao Ming
diris, ke nordo estas supre. La patro
veis: "Ve, kiel vin instruas via geogra
fia instruisto!"
Xiao Ming senkulpigis sin: "Tion mi
audis de la instruisto. En leciono li diris
montrante mapon, ke supre estas nor
do, malsupre  sudo, maldekstre  okci
dento kaj dekstre  oriento. Do,
sendube supre estas nordo."

Sencerbulo
Sencerbulo nenion faris tra la tuta tago.
Foje li sentis sin malbone kaj pensis, ke
li mortos. Li demandis najbaron: "Mi
ne timas morton. Sed mi bedaŭras, ke
mi ne povos scii, ĉu oni povos ĝui la
nunan feliĉon post la morto." La najba
ro diris: "Certe vi povos!" Miris la se
cerbulo: "Kiel vi scias?" Kaj la najbaro
respondis trankvile: "Oni certe revenos,
se ili ne trovos ĝuon post la morto. Sed
neniu mortinto revenas, tio pruvas, ke
li estas feliĉa."

Rekompenco
Junulo ellernis ĉe amiko buĉadon kaj
lia patrino malaprobis. Ŝi diris al la fi
lo: "Oni ne devas buĉi vivaĵon. Se vi
buĉos porkon, vi fariĝos porko en la
venonta vivo; se vi buĉos bovon, vi fa
riĝos bovo; se vi..." La filo diris al la
patrino: "Do mi devus buĉi homon!"
La patrino ektimis kaj diris: "Jam sufi
ĉe terure buĉi porkon, kaj vi volas buĉi
homon!" Kaj la filo diris: "Ĉar laŭ via
diro mi fariĝos homo en la venonta vi
vo, nur se mi mortigos homon!"

Fizika ekzameno
Foje en fizika ekzameno Xiao Wang
rapide plenumis la respondon al la de
mando, kiam la aliaj kamaradoj anko
raŭ estis en cerbumado. La demando
estas: "Kial oni unue vidas fulmon kaj
poste aŭdas tondron." La respondo de
Xiao Wang estas: "Ĉar la okuloj an
taŭas al la oreloj."

Okuloj de la patrino
Virino ŝtelis ŝafon kaj kaŝis ĝin sub sia
lito. La filo demandis: "Kies ŝafo ĝi es
tas? Kial ĝi kaŝiĝas sub nia lito? Ni el
pelu ĝin." La patrino svingadis manon
al li por silentigi lin.
Tiam la perdinto de la ŝafo skoldis sur
strato: "Kiu damninda ŝtelis mian ŝa
fon?"
La filo hontiĝis. La patrino timis, ke la
filo malsekretigos kaj volis atentigi lin,
sed anstataŭ paroli ŝi povis paroli nur
ĵeti rigardon al la filo.
Vidante la okulojn de la patrino, la filo
diris al la najbaro: "Onjo, vidu la oku
lojn de mia patrino, ili estas tiom simi
laj al tiuj de la ŝafo sub nia lito."

Kien iris la ŝvito?
Dikega riĉulo ripozis en salono kaj
senĉese ŝvitis. Li ordonis al servisto
ventumi lin.
La servisto svingadis grandan ventumi

lon kaj la riĉulo sentis komforton. Li
palpis sian korpon kaj miris: "Strange,
kien iris mia ŝvito?"
La servisto diris montrante grandajn
ŝvitgutojn sur sia vizaĝo: "Sinjoro, via
ŝvito iris sur mian vizaĝon!"

Pentri tigron
Estis guberniestro, kiu ŝatis ŝajnigi sin
klera. Li ne kapablis pentri, sed li ĉiam
ŝatis knari sur papero. Foje li pentris ti
gron kaj pendigis ĝin sur la muro.
Memkontenta, li rigardis sian pen
traĵon. Tiam alvenis servisto kaj la gu
berniestro demandis lin: "Rigardu,
kion mi pentris?" La servisto trovis,
ke la tigro similas al kato. Sed li estis
flatema kaj senĉese laŭdis: "Bone, bo
nege. Ĝi estas viva tigro!" La guber
niestro ĝojeĝis kaj donacis al li 10
taelojn da arĝento.
En la sekvanta tago la guberniestro de
mandis alian serviston, kaj la honesta
servisto diris, ke lia moŝto pentris ka
ton. La guberniestro koleriĝis kaj la
servisto diris en timo: "Ho via sinjora
moŝto, mi diris la veron!" "Kio? Vi
aŭdacas diri, ke mi pentris ne tigron,
sed katon. Kian punon vi meritas?
Jes, batu lin 40 fojojn!"
En la tria tago la guberniestro deman
dis la trian serviston pri la pentraĵo. La
servisto diris post hezito: "Mi ne ku
raĝas diri, mi havas timon, via sinjo
ra moŝto." La guberniestro demandis:
"Kion vi timas?" "Mi timas vian sin
joran moŝton." "Do kion mi timas?"
"Via sinjora moshto timas la imperi
estron." "Kion timas la imperiestro?"
"Li timas la ĉielon." "Kion timas la ĉi
elo?" "Nubon." "Kion la nubo ti
mas?" "Venton." "Do kion la vento
timas?" "Muron." "Kion la muro ti
mas?" "Raton." "Kion la rato timas?"
"Krom via pentraĵo, la rato nenion
timas." La guberniestro preskaŭ stupo
riĝis de kolero.
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Karikaturoj:
1. Albert Einstein
2. Dalaj Lama
3. Kim JongUn
4. Fernandel
5. Louis de Funes
6. Neymar
7. Psy

Magia
Kvadrato
1. ANATEM
2. NUMERO
3. AMBROZ
4. TEREZA
5. EROZII
6. MOZAIK
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