
SALUTON! 
Bulteno de la Esperanto-Societo de Ĉicago 

 
30 Novembro 2004           Redaktoro: Araneo 
 
Adreso (provizora): 
Esperanto Societo de Chicago 
p/a Viktor Pajuk 
8228 O’Connor Dr., # 2F  
River Grove, IL 60171 
(773) 344-2276 
FAX: (708) 456-2750 

            
 Estraro: 

Prezidanto – Roberto Stalzer 
Vicprezidanto – Karlo Offutt 
Sekretario – Viktoro Pajuk 
Kasisto – Karlo Gunn 
 
Membrokotizoj: 
Membro-suntenanto $40/jare; 
Familio $30; Regula $20;  
Studento aŭ pensiulo $10. 
 
Gifts are welcome also. 
Dues are needed for the routine 
expenses of our Society.  
Check should be payable to:  
The Esperanto Society of 
Chicago, and mailed to our 
Treasurer, Charles Gunn,  
828 S. Ada, Chicago IL 60607 

 
Kunvenoj: 
Membroj de la Ĉikaga 
Esperanto Societo kunsidas ĉiun 
kvaran merkredon de monato en 
Sulzer Public Library, 4455 N. 
Lincoln Avenuo, Ĉikago, IL 
60625-2101. 
Kutime kunvenoj komenciĝas je 
7 PM en la Suda Konferenca 
Salono, unua etaĝo. 
 
Bonvenon! 
  

ZAMENHOFA BANKEDO 
 
You are cordially invited to our annual banquet meeting which will take 
place December 12th at the 
 
Café ZORI (Steloj) 
912 N. Western Ave. (between Division & Chicago Ave) 
Chicago, IL 60622 
773-772-4281 
 
Arrive around 12:00 to renew old acquaintances and make new ones. 
Food will be available smorgasbord style at about 1 PM. The meeting 
will last until about 4 PM. The new officers will be installed, and an 
interesting program will be presented. We are looking for free parking 
in the yard of MB Financial Bank. 
The cost will be up to $20. One may pay him upon arrival, but he 
should have your commitment at least 3 days in advance. The restaurant 
can accept last minute guests, but they can best serve us if they know 
how many are coming 3 days in advance. 
Make your reservations by contacting (English) Robert Stalzer, 312-
217-5587, (Esperanto) Viktor Pajuk, 773-344-2276.  
 
Antaŭ la bankedo je la 11 PM dezirontoj povas viziti interesan ekspo-
zicion (kun Esperanta ĉiĉerono) de fama ukraina designisto, aŭtoro de 
nuntempaj ukrainaj monbiletoj Vasyl LOPATA, kiu okazas nun en 
Ukraina Nacia Muzeo, 2249 W. Superior St., Chicago, IL 60062. 
Enirpago - $5.00. 
 

Oficiala parto de bankedo estos inaŭgurata per kantado de la E-himno. 
Se iu ĝin forgesis aŭ siatempe ne lernis, ni memorigas al vi la unuajn du 
strofojn: 
La Espero 
En la mondon venis nova sento, 
tra la mondo iras forta voko; 
per flugiloj de facila vento 
nun de loko flugu ĝi al loko. 
Ne al glavo sangon soifanta 
ĝi la homan tiras familion: 
Al la mond’ eterne militanta 
ĝi promesas Sanktan harmonion. 
  
Anoj kiuj ne povos veni al la bankedo bonvolu sendi mesaĝojn rete aŭ 
papere al Viktor Pajuk (adsreso supre) por legado dum la bankedo. 



 
 
UTILAJ ADRESOJ EN LA RETO: 
Esperanto.Net –  
Home of a comprehensive FAQ list 
http://www.esperanto.net/info/index_e
n.html 
 

ELNA - A source of information and 
educational materials, including a ten-
part free postal course;    
toll free: 1-800-ESPERANTO   
(1-800-377-3726) 
http://www.esperanto-usa.org/ 
 

UEA – The Universal Esperanto 
Association 
http://www.uea.org 
 

Free Esperanto Course on Internet 
http://www.pacujo.nu/ 
esperanto/course 
 

Esperanto Viva - A free online course 
http://www.mintex.demon.co.uk/espvi
va/angla/index.htm 
 

Esperantic Studies Foundation 
http://esperantic.org 
 

Pasporta Servo 
http://home.wxs.nl/~lide/paspserv.htm 
 

AERA - Esperanto radio broadcasts in 
RealAudio format 
http://osiek.org/aera/en.html 
 

Pola Radio en Esperanto: 
http://www.wrn.org/audio/pol1.ram 
 
 
Pasintaj Eventoj: 
 
Junulara konferenco. 11-12an 
de Oktobro, Evanston 
 
Nia prezidinto, Bill Mannia 
sukcese organizis junularan 
konferencon por mezokcideantaj 
gesamideanoj. Partoprenis ĝin 
kaj kontribuis ankaŭ spertaj 
anime-junaj gesamideanoj el 
okcidenta Kalifornio kaj suda 
Florido. 
 
Kunveno de 27a de Oktobro. 
 
Oktobra kunsido de nia societo 
estis dediĉita al la elektado de la 
nova estraro. Se vic-prezidanton 
kaj kasiston vi bone konas, la 

prezidanton kaj sekretarion oni devas prezenti. Nia prezidanto 
Roberto STALZER, SBC projektestro, aperies en nia societo en 
Septembro de 2003, ĉi jare li estis unusola reprezentanto de nia 
organizaĵo dum la Universala Kongreso en Pekino (Ĉinio). 
Sekretario Viktor PAJUK, iama prezidanto de Ukrainia Esp.-
Asocio, nur februare venis al Usono kaj tuj aliĝis al la Societo. 
 
Kunveno de 18a de Novembro. 
 
Fakte ĝi estis ekstervica kunsido, ĉar la laŭplana kunveno okazus 
antaŭ la Danktago. Dum kunsido, kiun partoprenis nur 4 membroj 
(3 el ili – novelektitaj estraranoj) oni pridiskutis celojn kaj 
agadtaktikon de la kolektivo. 
 
Sekvantaj Eventoj: 
 
Bankedo 
Dum la benkedo la societa estraro planas ekscii vian opinion pri 
diversaj flankoj de nia venonta agado: ĉu taŭgas por vi kotizsumo? Ĉu 
ni plu kolektiĝu unufoje monate aŭ pli ofte (dufoje)? Ĉu societo havu 
sian emblemon, ĉu vi havas ideon? Kiel vi povas kaj pretas kontribui al 
societa agado? K.t.p. 
 
La venontaj kunvenoj okazos: 
 
   2004 
22an de Decembro (115-a jariĝo de Vasil Eroŝenko) 
 
   2005 
26an de Januaro (Omaĝe al Kent Jones) 
23an de Februaro (Temo anoncota) 
23an de Marto (temo anoncota) 
 
NOTU! ELNA-Kongreso 2005 okazos en Aŭsteno, Teksaso de 
la 10a ĝis la 13a de Junio. La oficiala kongresa retpaĝaro jenas: 
http://kongreso.hewgill.com 

 
Hodiaŭ, la 31an de Januaro, estas la lasta tago, 
kiam oni povas aliĝi al la UK en Vilno, Litovio, 
laŭ rabato, Litovio, kaj via nomo povus aperi en la 
Kongresa libro. De morgaŭ dezirantoj partopreni 
litovan UK-on povas aliĝi nur surloke. Entute jam 
aliĝis 2059 gesamideanoj el 60 landoj, inter ili – tri 
membroj de nia societo. Nia sekretario Viktor 

Pajuk provis kontakti kun esperantistoj el ĝemelurboj de Ŝikago (entute 
24 urboj en 23 landoj). Estis senditaj mesaĝoj al e-istoj de 16 urboj, 
reeĥis 9, el kiuj nur 4 estos reprezentotaj en Vilno, pretaj priparoli ĉe 
ronda tablo perspektivoj de nia estonta kunlaboro. 
 
Pri ĉuj menciitaj eventoj nepre informos vin sur la paĝoj de Saluton! ĝia 

redaktoro kaj via obeema servanto 

araneoesp @ yahoo.co.uk 


