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M, L V, Nova trunka pluvakceptilo - “Antaŭtuko”. .  ()
M, L V, Sorbo kaj elimino de substancoj per aer-plantaj organoj . 
()



M, A.-C. M.  R, K. J., Telemetriaj studoj pri la marĉa testudo Emys orbicularis en suda Litovio .  ()
M, J., Tradiciaj formoj de la korpkulturo en Etiopio. .  ()
M, C. L., Kial patrino kaj feto ne rifuzas unu la alian? .  ()
M, C. L., Kial la tumoro kreskas? .  ()
M, J., Esperanto en “Questionarium Medicum”. ./ - ()
M, B., Maŝina tradukado - ĉu vere ﬁno de lingvaj barieroj en scienco kaj tekniko? .
 ()
M, L., Problemoj de la estinganta preskripto en rilato al la bulgara civila juro. ./
- ()
M, L., Pri la esenco de la revandikacio (rilate al la bulgara civila juro). ./ -
()
M, L., Kriminala kaj civila kulpoj. .  ()
M, E., Kiel aperos la ĝenerala lingvo? .  ()
M, Astronomiaj staĝoj de ISAE-fakgrupo .  ()
M, A., Astronomia Esperanto-Klubo .  ()
M, J, Aŭtomata rego de oksigena ﬂuo por novnaskitoj .-  ()
M, J, Centjara Esplorlaboro en la Perta Observatorio .  ()
M, S. M., Baumwolle aus ökologischem Anban und Gesundheitsrisiken .  ()
M, S. M., Kotono el ekologia kultivado kaj riskoj por la saneco .  ()
M, A, Kolektado de Vortoj por Belarta Vortaro .  ()
M, A, Internacia Ortograﬁo .  ()
M, K. J., Konstruteknika terminaro. Parto . Sveda-esperanta. Parto . Esperanta diﬁnvortaro. Malmö /ĉ. /. Recenzo. F. E. Helmuth. ./ - ()
M, W., Eksperimentoj kun artefarita sango. .  ()
M, R., Ĉu iu el niaj scienco-kapoj scias solvojn? .  ()
M, R, La plej fruaj scienclibroj en Biblioteko Hector Hodler .  ()
M, R, La demando pri sencohavaj numeraloj / La klimata pintkunveno / Komento pri
Monda ekonomia krizo .  ()
M, J. V., Terminaro pri la ekstera morfologio de la ﬂorhavaj plantoj /Anthophyta/ laŭ “Hanbook der plantbeschrijving” /Lernolibro pri la priskribo de plantoj/. Trad. Chr. P. W. Slijper.
.  ()
M, L., Mikosizo fungoida — la popolmalsano kaj ĝia kuracado. ./ - ()



M, P., Plutono - la plej ekstera planedo. Trad. T. L. C. Bluett ./ - ()
M, J A, Problemoj de Psikologio kaj Mistiko en la Teatraĵoj
pri Naturo kaj Supernaturo' de Theodore Dreiser .  ()
M, N. A.  Ŝ, N. I., Inﬂuo de Oksimetacilo kaj Vitamino E al Imuno .
 ()
M, J. S., A, G. S., Pri algoritmo de inventado. .  ()
M, L I, Regnard en Ruslando .  ()
M, L I, Franca Dramarto je la Fino de la XVII-a ĝis Komenco de la
XVIII-a Jarcento .  ()
M, L I, 'La Aristokrataj Burĝinoj' - Komedio de F. Dancourt - Idea
kaj Arta Originaleco .  ()
M, L I, Eŭropaj Tradicioj kaj la verkaro de A. Sumarokov - Analizo
de Komedio 'Kverelo de edzo kun edzino' .  ()
M, L., La nocio de “la bela naturo” en la estetiko de klasikismo .  ()
M, L., Tradicioj de Moliero en la komedio de Dancourt: “Somero de Koketulinoj” .
 ()
M, L, La komedio “Galanta Merkuro” de Edmé Boursault (Orgiginaleco de
ideoj kaj formo) .  ()
M, Z., Morfologia atlaso de homa dentaro. Trad. P. Zlatnar. Ljubljana . Recenzo. G. F.
M/akkink/. ./ - ()
M, J.  R, W. P., Deklaro de la eldonisto kaj la redaktoro, ./ - ()
M, J. O.  B, B. M.  M, J. O., Pri evoluo de la reduktoteorio
por diferencialaj ekvacioj kun kvazaŭperiodaj koeﬁcientoj. .  ()
N, H., Diﬁnado kaj uzado de vortoj el kvar vortospecoj ĉe plenkreskuloj .  ()
N, H, Kernvorto-parametro en Genera Gramatiko: Apliko al eldiroj de infanoj Denaske Lernantaj Esperanton .  ()
N, H, Diﬁnado de Vortoj ĉe Infanoj kaj Plenkreskuloj - Rilato inter Lingvouzado kaj
Lingvoscio .  ()
N, H, Lernado de Legado ĉe unujara Infano .  ()
N, H, Psikolingvistika taksado de vortofarado de mal-vortoj en Esperanto: Apliko
al franclingvanoj .  ()
N, H, Esperantaj parolsonoj perceptitaj de japanlingvanoj .  ()
N, H, Ĉu netrafaj vortoj ne ricevis semantikan analizon? .  ()
N, H, Deveno de denaskismo ĉe Chomsky (�������������������� / chomusukî ni okeru
gengo kakutoku shôtokusetsu no yurai) .  ()



N, H, Deveno de denaskismo pri lingvoakiro de Chomsky .  ()
N, H, Konstanta stato kiel ingvoscio ĉe Chomsky: ĉu ĝi estas efektive stabila kaj
unuforma? .  ()
N, H, Kunekzisto de formalismo kaj mensismo/realismo en la genera gramatiko de
Chomsky: Kaŭzanto de teoriaj debatoj .  ()
N, H, Perceptita simileco de parolsonoj de Esperanto kaj aliaj kvin lingvoj ĉe japanlingvanoj .  ()
N, H, Ĉu la realista starpunkto ekzistis ekde la komenco en la genera gramatiko de
Chomsky? .  ()
N, H, Juĝado de la gramatikeco de japanaj frazoj enhavantaj du sinsekvajn ﬁnitivajn
verbojn sen konjunkcio inter ili: Ĉu valida estas la principo de Plena Interpretado de Chomsky?
.  ()
N, H, Kio antaŭvenas en perceptado – vortoj aŭ objektoj? .  ()
N, H, Juĝado de la gramatikeco de japanaj frazoj kun du akuzativaj argumentoj:
plua esploro de la derivado-laŭ-fazo-teorio de Chomsky .  ()
N, H, Ĉu argumentstrukturo reﬂekteblas rekte en sintaksa strukturo kaj lingvouzado?:
Komparo de la angla kun la japana lingvoj .  ()
N, H, Psiĥolingvistikaj kritikoj pri la Hilberg-a antaŭsupozo pri “vera pensmaŝino”
.  ()
N, H, Frazstrukturado baziĝas sur pensado: la psiĥologie valida rilato inter lingvo
kaj pensado .  ()
N, K., Metaloj kaj nia mondo. ./ - ()
N, G., Multlingvaj vortaroj per esperanto kiel sistemlingvo kaj per apliko de Hollerithmaŝinoj. ./ - ()
N, D., Stefano la Granda -  jarojn post la morto .  ()
N, D, La timoklandaj rumanoj en la XIX-a jarcento .  ()
N, A., Kretaceaj sabloŝtonoj en la nordorienta Bohemio. .  ()
N, P., Atakoj kontraŭ ĝardenplantoj kaj kiel prilukti ilin. Rickmansworth /ĉ. /.
Recenzo. G. F. M/akkink/. .  ()
N, P., Ŝimfungoj en la hejmo. Liliputano rigardas ŝimfungetojn en la lando de la
gigantoj. /ISU, Bournemouth, /. .  ()
N, P., Virusmalsanoj en fruktarboj. .  ()
N, P., Polemiko: Rimarkoj pri kelkaj terminologiaj principoj. Studo kun speciala konsidero al biontologio /kaj/ Noto /de la redaktoro/. .  ()
N, P., La vivo de la plantoj. La Laguna . Recenzo. G. P. Makkink. ./ -
()



N, P., Interŝtata kunlaboro pri plantprotektado. /ISU, Haarlem, /. ./ -
()
N, P., La Unua Intemacia Konferenco Esperanta de Scientistoj okazos en Kopenhago
lige al la /-a/ UK. ./ - ()
N, P., La lingva problemo en la biologiaj kaj agronomiaj sciencoj. /ISU, Kopenhago,
/. ./ - ()
N, P., Internacia Esperanto Universitato . Inaŭgura parolado. .  ()
N, V., Ĝenerale pri tensiotensoro. .  ()
N, M, Kafka en Prago. Kiel oni Vivas en Kaĝo sen Kradoj IKU-Prelezo  Praha
.  ()
N, H.-D., Aŭtomatisma dokumentado de scienca, teknika kaj komerca literaturoj per
apliko de teletajpiloj, Hollerith-maŝinoj kaj elektronaj kalkulmaŝinoj. ./ - ()
N, W. J., Eﬁko kaj psikologia aplikado de koloroj. .  ()
N, W. J., Studo pri la komplekseco de l' sulfura trioksido pere de la Raman-efekto. . 
()
N, F., La disvastigiteco de ŝakalo (Canis aureus) ./ - ()
N, G., Pri oksalilhidrazido. .  ()
N, G., Nova kolorreago por detekti tiokarbamidojn. .  ()
N, G., Pri la uzo de oksalilhidrazido kiel reagilo por certaj karbonilkombinaĵoj. ./
- ()
N, T, La danĝeroj de la radioaktiva polvo. Trad. T. L. C. B/luett/. , /,
-. Komplet. T. L. C. B/luett/: Rimarkoj de la tradukinto de la artikolo pri la danĝeroj de la
radioaktiva polvo. + Noto de la redaktoro pĝ.  ./ - ()
N, S., La rasa diferenco en la anatomio, .  ()
N, S., Unuaj dissekcadoj en Japanujo. Pri zôŝi kaj kaibô-zuŝi. .  ()
N, B. P., La ﬂeksia sistemo de esperanto. ./ - ()
N, Paco kaj valuto. ./ - ()
N, T, Nutrado de Pinctada nartensii (Dunker) per Cheatoceros calcitrans (Paulsen)
takano en akvujo kaj efekto de pordiatoma Matsue - medio ĉe kreskado de P. martensii. ./
- ()
N, T, Utiligo de Conchocelis kreskanta en ostrokonko por enakvuja nutrado de
Pinctada martensii (Dunker). ./ - ()
N, T, Elkoveco de konservitaj ovoj de Acartia (genro de kopepodoj). . 
()



N, T, Monata vario de tutlongeco kaj pezo-longecokoeﬁciento de kelkaj artikloj de
grandbuŝaj platﬁŝoj Paralichthys olivaceus .  ()
N, S T., Melanomo - la plej danĝera haŭtkarcinomo. IKU-prelego  Wien .
 ()
N, S T., Premioj en  por Ĝustaj Vivrimedoj Traduko .  ()
N, S T., Premioj en  por Ĝustaj Vivrimedoj RLAF .  ()
N, S T., Science and Democracy Van Themaat, W.V. Recenzo .  ()
N, S T., La Perekzamena Taksado de la Scionivelo de estontaj Ĥirurgoj dum la
Lernojaroj en Kanado .  ()
N, S T., La Platonaj korpoj (kaj kial povas esti nur kvin) .  ()
N, J.  Š, I., Scienco pri la sindefendo. .  ()
N, J.  Š, I., La frapoj kaj ilia strukturo (I) .  ()
N, J.  Š, I., La frapoj kaj ilia strukturo. Parto . [Parto : vidu SR , , -]
.  ()
N, R, Rimarkoj el Izolula Angulo .  ()
N, R, Pri Sistemo .  ()
N, R, Scienco kaj Arto .  ()
O'B, S J.  J, W E., La nova genealogia arbo de la katoj . 
()
O, L., Yrjö Väisälä (-). ./ - ()
O, E., Ebleco de protoniaj molekuloj .  ()
O, E., Antimateria koncepto de duonkonduktoro .  ()
O, E, Daŭreco de protonio .  ()
P, S, Bulgario - malfacilaĵoj ĉe transpaso de Rubikono .  ()
P, O., Donante al la homo pli da fraktoj ni plilongigos ĝian vivon. /ISU, Hago, /. .
 ()
P, O, Raciigo de la laboro en agrikulturo kaj hortikulturo. (ISU, Rotterdam, ).
.  ()
P, T, Vakspentra teĥniko (enkaŭstiko) retrovita .  ()
P-R, A. F., Fung-rondaroj; objektoj oftaj malofte temataj. .  ()
P, J, La komunuma veksilologio en Ĉeĥio .  ()
P, J, Dankon pro SR/ kaj SR / .  ()
P, A. M., Ankoraŭ pri kemia nomenklaturo. Polemiko. (Ref: , , -) . 
()



P, V., Nuntempaj metodoj por kreado de planoj kaj mapoj. /ISU, Madrid, /. . 
()
P, V., La fotogrametrio kaj ĝia aplikado. /ISU, Beograd, /. ./ - ()
P, V., La scienco kaj la internacia lingvo. ./ - ()
P, K, Rimarkoj pri la esperantigo de germanaj onomastikaĵoj .-  ()
P, J., La problemo de sekureco en la projekto de internacia ferbetona normo. ./
- ()
P, M. W., Interlingvistiko - scienco aŭ iluzio? .  ()
P, W F., Problemoj de esperantigo de nederlandlingvaj loknomoj .  ()
P, C., Esperanto en brazila scienca kaj teknika verkaro (-). ./ - ()
P, C., La evoluo de la ĝirafo. Trad. T. L. C. B/luett/. .  ()
P, V, Sismologio kaj kontraŭ-tertrema protekto en Albanio .  ()
P, Z., Ensorbaj aparatoj por silicia kvarﬂuorido en kemia industrio. .  ()
P, Z., Etkvantaj elementoj en moderna ĥemio de sterkoj. .  ()
P, Z., Koloro de la frukta suko kiel objektive mezurata kriterio. + J. Kavka: Verkoj de inĝ.
Pluhař, pĝ. -. .  ()
P, Z., Inĝeniero Rudolf Haferkorn -jara .  ()
 , Jubileo de prof. S. Nishi ./ - ()
P, P., Videotelefonaj linioj de interligo en Uzbekistano (Sovetunio). ./ - ()
P, V., Ŝarkoj kiuj estas danĝeraj por homoj. Trad. A. Natinj. .  ()
P-T, A, Dante kaj la natursciencoj. /ISU, Helsinki, /. .  ()
P-T, A, La dupersonaj formoj de la latina verbo. .  ()
P-T, A, Notoj ĉe “Miskonceptoj ...“ [Ref: , /, -] .  ()
P-T, A, Fleksio, derivado kaj paradigma morfologio. .  ()
P-T, A, Biblio kaj astronomio. .  ()
P-T, A, La vicordo de la frazelementoj en esperanto. ./ - ()
P-T, A, La frazakcento en esperanto ./ - ()
P-T, A, La akuzativo kaj la direkta “n” ĉe lokaj adverboj en esperanto.
./ - ()
P, M. D., Stimulado de plantoj - rezervo de abundeco. ./ - ()
P, M. T., Pri taĥidona fotono.  ().  ()
P, M. T., Formulo de la nativa DNA. .  ()



P, M. T., Aminoacidoj kaj nombroj. .  ()
P, M. T. (), Ruband-forma desoksiribonukleata acido. .  ()
P, M T, Pri lasta vicnumero de kemiaj elementoj .  ()
P, B, Protokolo de la kunsido de ISAE dum la -a UK en Zagreb. ./ -
()
P, B, Protokolo de la jarkunveno de ISAE okazita dua -a UK en Bologna,  VIII
, .  ()
P, B, Sciencaj Studoj (Materialoj pri unu periodaĵo ordigitaj kronologie.). . 
()
P, B, La fondaĵo Scienco. .  ()
P, B, Protokolo de la jarkunveno de ISAE okazinta  VIII  en la salono “Grabowski”
de la -a UK en Kopenhago. .  ()
P, B, Informoj de ISAE. .  ()
P, B, Informoj de ISAE. . - ()
P, B, Informoj de ISAE. ./ - ()
P, B, Protokolo de la jarkunveno de ISAE dum la /-a UK/ en Marsejlo /VIII
/. ./ - ()
P, B, Informoj de ISAE. .  ()
P, B, Kritika pridiskuto de “Sciencaj Studoj” en la larĝa kunveno de ISAE dum la
-a UK en Varsovio, VIII . .  ()
P, B, Protokolo pri la jarkunveno de ISAE dum la -a UK en Varsovio okazinta
 VIII . .  ()
P, B, Popularscienca Biblioteko de ISAE. /Enkondukaj vortoj por la diskuto en la
larĝa kunveno de ISAE dua la -a UK, Mainz, /. ./ - ()
P, B, Protokolo de la jarkunveno de ISAE, /Mainz, -a UK/ . ./ -
()
P, B, Preskaŭ modela poresperanta agado de geodeziistoj. ./ - ()
P, B, Ebloj kaj malfacilaĵoj por interplaneda vojaĝo. /ISU, Varsovio, /. ./
- ()
P, B, Pezosento kaj spirado dum interplaneda vojaĝo. ./ - ()
P, B, Lingva problemo en matematikaj kaj ﬁzikaj sciencoj. /ISU, Kopenhago,
/. ./ - ()
P, B, Unua Internacia Konferenco pri la lingva problemo en la scienco /Kopenhago,
VIII /. ./ - ()



P, B, Esperanton en sciencon kaj teknikon! ./ - ()
P, B, La sekvantaj paŝoj al la kosmo. ./ - ()
P, B,  jaroj de la prezidanto de ISAE (Yrjö Väisälä). .  ()
P, B, Mariner IV fotas Marson. .  ()
P, B, Vivo de homo sur aliaj planedoj. /ISU, Hago, /. ./ - ()
P, B, Kia(j)n scienca(j)n revuo(j)n ni bezonas en esperanto? ./ - ()
P, B, La lasta renaskiĝo de astronomio. .  ()
P, B, Dank'al sciencoj la homaro eniris novan eraon. .  ()
P, B, Internacia konferenco pri la kondiĉoj kaj eblecoj de scienca kunlaborado en
Eŭropo /Vieno, - IV /, .  ()
P, B, Sciencaj revuoj en malgrandaj landoj. (Raporto en la internacia konfereneo:
Kondiĉoj kaj eblecoj por scienca kunlaborado en Eŭropo. Vieno, - IV ), .  ()
P, B, Problemo pri internacia lingvo en la internacia seminario “Universitato hodiaŭ“ /Dubrovnik, - IX /. ./ - ()
P, B, Mariner IV difektita pro batoj de meteoroj? Kompletigo de B. Popović:
“Mariner IV” fotas Marson. (Ref: :, , -) .  ()
P, B, Komuna inﬂuo de la gravita forto kaj de la rotacio al formoj de ĉiel-korpaj
sistemoj. .  ()
P, B, Ĝenerala solvo por la ekvacio de perturboj en rektangulaj koordinatoj. ./
- ()
P, B, Kalkulado de la moviĝo ĉirkaŭ aksosimetria planedo sen la sekulaj membroj.
.  ()
P, B, Lingva egalrajteco unu el “forgesitaj” homaj rajtoj — el sciencista vidpunkto.
.  ()
P, B,  jaroj de prof. Stojan Ĝuĝev. ./ - ()
P, B, La gravito - kio ĝi estas? - nova provo pri ĝia klarigo. .  ()
P, B, Reformo de la kalendaro. .  ()
P, B, Malgrandaj tempunuoj. .  ()
P, B, Pri la direktoj de la perihelioj de kometoj. ./ - ()
P, B, Teorio de orbitoj de planedetoj kaj kometoj kun la ekiraj vektoraj pozicio kaj
rapido kiel la orbitelementoj. .  ()
P, B, Adiaŭaj vortoj de la ĉefredaktoro. .  ()
P, B, Perturboj de la suncentraj vektoraj elementoj de planedet- komet-/orbito .
 ()



P, B, Mončilo Šaponjić - .  ()
P, B (), Imitinda ekzemplo. ./ - ()
P, D, La Kemiaj Elementoj .  ()
P, F, La tupia lingvo .  ()
P, D., Damaĝinsekto de terpomoj endanĝerigas Eŭropon .  ()
P A. I., Pri vibroizolitaj fundamentoj por maŝinoj kun dinamikaj ŝarĝoj. .  ()
P A. I., Pri kelkaj kontraŭvibradaj rimedoj. .  ()
P, L.  D, V., Uzado de daten-minadaj teĥnikoj por prognozo de kurac-rezultoj
.  ()
P, L.; R, R.; L, L.; D, V.; V-K, S., Modeligado de hospitalaj funkcioj kaj procedoj (disvolvo de metodologio) .  ()
P, L, Protekto de Datenoj en Komputilaj Sistemoj .  ()
P, V, ETR en mar-sedimentoj .  ()
P, V, Problemoj interpreti radiometrian datadon de metamorﬁtaj rokaĵoj: la bohemia masivo kiel ekzemplo .  ()
P, V, Datumbazo da faka literaturo esperantlingva ĉe la interreto: geologio kiel
komenco .  ()
P, O, Lingva Komunikado kiel Problemsolvado .  ()
P, L, Biologia Imunigo de Terpomoj kaj ĝiaj Perspektivoj .  ()
R.M., Pri “praknalo” .  ()
R, M R, Vinfarado laŭ hejma Metodo .  ()
R, B, Islanda lingvo-politiko .  ()
R, P, Bohemia kratero .  ()
R, F. V., Biograﬁa noto pri ... .  ()
R, O, Matematikaj traktaĵoj verkitaj en esperanto en Japanujo. .  ()
R, O, Diferencialaj ekvacioj de specimenaraj distribuoj. Oslo . Recenzo. G.
Hamming. .  ()
R, O, Transiro per diferencialaj ekvacioj de probablodenso al karakteriza funkcio kaj
inverse. Oslo /ĉ. /. Recenzo. G. Hamming. .  ()
R, O, Publikigo de sciencaj artikoloj en E. ./ - ()
R, O, Pri statistikaj miskonkludoj. /ISU, Paris, /. .  ()
R, O, Matematikaj kaj statistikaj terminoj en Esperanto (Suplemento al Plena Ilustrita Vortaro (Recenzo .  ()



R, M., Donacanto de senmorteco. Trad. O. Ginz. .  ()
R, H H, Teorio pri menso. Kiel kaj per kio funkcias nia psiĥo? .  ()
R R., La homaro, la tero kaj la kosmo. ./ - ()
R, R  R, C, La minimumaj areoj de surŝela likenkunaĵo de Physconia grisea
.  ()
R, L A, Honoraj Kontribuantoj por la Premio pri Rajto je Vivrimedoj .
 ()
R, A., Determino de transformatora konektogrupo. .  ()
R W. P., W E., Interpolusi — interpoli. .  ()
R, W. P., Voĉdonadoj kaj iliaj rezultoj. .  ()
R, W. P., Pri la stato de “Scienca Revuo”. .  ()
R, W. P., Ankoraŭ pri kemia nomenklaturo. Polemiko. (Ref: , , -) . 
()
R, W. P., Ni uzu esperanton en nia profesia laboro. .  ()
R, W. P., Faka literaturo en esperanto .  ()
R, W. P., Voĉdonadoj kaj iliaj rezultoj. .  ()
R, W. P., La fonetika eksperimento de Radio Roma. .  ()
R, W. P., Lingva imperiismo? ./ - ()
R, W. P., Ĉu esperanto povas helpi en la konservado de paco? ./ - ()
R, W. P., /Esperanto-ekspozicio en Amsterdama Universitata Biblioteko,  X -  XI /.
./ - ()
R, W. P., Mortis /prof. d-ro A. F. Holleman/. ./ - ()
R, W. P., Prelegoj de gesinjoroj Lapenna. ./ - ()
R, W. P., Nia malsana socio; kontribuo al diagnozo kaj terapio. ./ - ()
R, W. P., La sorĉolernanto. .  ()
R, W. P., Enketo pri esperanto en sciencaj kaj fakaj gazetoj ne-esperantistaj. .  ()
R, W. P., Neoﬁcialaj vortoj en nia lingvo. Kelkaj rimarkoj kaj korektigoj pri la artikolo de
D. R. Broadribb en “Scienca Revuo”, Polemiko. .  ()
R, W. P., Multlingvaj fakaj vortaroj. .  ()
R, W. P., Enketo pri la uzo de esperanto en sciencaj kaj teknikaj periodaĵoj. P. . . 
()
R, W. P., Diskuto pri kelkaj terminoj el la ekonomio. .  ()
R, W. P., Konsiloj al esperantaj aŭtoroj. .  ()



R, W. P., La konstantvalora mono kaj la krudmaterialnormo, . - ()
R, W. P., Esperanto kaj scienco en Nederlando. . - ()
R, W. P., Ankoraŭfoje pri Alĝerio. Kompletigo. .  ()
R, W. P., Esperanto kaj la scienco en Nederlando ./ - ()
R, W. P., Enketo pri la uzo de esperanto en sciencaj kaj teknikaj periodaĵoj. P. . ./
- ()
R, W. P., Sciencaj Studoj . Recenzo. ./ - ()
R, W. P., La Verda Vojo. ./ - ()
R, W. P., Provizora noto pri la internacia tradukservo de ISAE. ./ - ()
R, W. P., La Universala Deklaracio pri la Homaj Rajtoj dekjara. ./ - ()
R, W. P., La Universala Deklaracio pri la Homaj Rajtoj dekjara. (Ref: :, /, -).
Polemiko: F. Jelenc (kaj) respondo de aŭtoro. ./ - ()
R, W. P., Memore al Nikolao Kurzens. .  ()
R, W. P., Eugen Wüster (-). ./ - ()
R, W. P. (), Esperanto en la scienco. .  ()
R, W. P. (), Diskuto pri terminoj. .  ()
R, W. P. (), Al la aŭtoroj kaj tradukantoj. .  ()
R, W. P. (), Diskuto pri terminoj. .  ()
R, W. P. (), Diskuto pri terminoj. .  ()
R, W. P. (), Diskuto pri terminoj. .  ()
R, W. P. (), Du starpunktoj kaj iliaj konsekvencoj. ./ - ()
R, W. P. (), Eŭropa laboratorio por atomkerna esplorado konstruota en Ĝenevo. ./
- ()
R, H.G., Pri kosta kaj multakosta .  ()
R, D E, Likvaj brulaĵoj produktitaj el karbo .  ()
R, D E, Programlingvoj bazitaj sur etnaj lingvoj krom la angla .  ()
R, D E, Vortaroj devus klare montri pasivigeblon .  ()
R, E, Pri amo ŝi kantis en tempo malamoza .-  ()
R, R., Artistoj de la itala renesanco. /ISU, Bournemouth, -/. .  ()
R-B, R, Cifereca bildfarado - ĉu arto, scienco, teĥniko? .  ()
R-B, R, Rikardo Ŝulco, la pentristo kaj graﬁkisto .  ()
R-B, R, Nuba koŝmaro .  ()



R, F-G, Klasika muziko dudekajarcenta .  ()
R, F-G, La Muziko de la Dua Viena Skolo IKU-Prelego  Wien . 
()
R, F-G, Arta Ekspozicio .  ()
R, F-G, Ĥoralpreludo de G. J. Rheinberger Retrovita .  ()
R, F-G, Choralpräludium G. J. Rheinberger's Wiedergefunden .  ()
R, F-G, La Esperanta Prozodio .  ()
R, F-G, Simetriaj Strukturoj en la Muziko ISAE-Prelezo  Berlin . 
()
R, F-G, La Spegulado en la Naturo kaj la Civilizo .  ()
R, F-G, “Ad inﬁnitum” - senﬁneco en la muziko .  ()
R, F-G, Pri la racio tiam kaj hodiaŭ .  ()
R, F-G, Dediĉe al Rikardo Ŝulco .  ()
R, F-G, Rikardo Ŝulco kaj la muziko .  ()
R, F-G, Rikardo Ŝulco: humuristo?! .  ()
R, F-G, Palatinato – ponto inter Germanujo kaj Francujo .  ()
R, F-G, Dankon, sinjoro prezidanto redaktoro! .  ()
R, F-G, Johann Joachim Becher - sciencisto kaj alĥemiisto .  ()
R, F-G, Johann Joachim Becher - kanalprojekte inter Karlo la Granda kaj la
Bavara Ŝtato .  ()
R, F-G, Nova rigardo al malnovaj bestoj .  ()
R, F-G  S, K-H, Mimoo, aŭtoro de la “Analiza Skolo” .
 ()
R, J.., La nuna stato de l' evoluismo. Trad. J. kaj M. Delacourt. Paris . Recenzo. T.
L. C. B/luett/. .  ()
R, P., Kion oni efektivigis per la esplorado pri la kancero? Trad. T. L. C. B/luett/. . 
()
R, H., Kompletigo de: D. R. Duhcan: La nomado de la elementoj. (Ref: , , -)
.  ()
R, R., La grupo por kristaligado en la Eŭropa federacio de kemiinĝenieraj sciencoj. . 
()
R, R., Mezurado de varmo-efekto ĉe la kristaligprocezo al solvaĵoj. .  ()
R, R., N, V., Skolecito kaj ĝismondino el Bohemio. .  ()



R, V. D.  G, A. E., Rolo de solvanto ĉe kompleksigoj en solvaĵoj. .  ()
R, V. D.  G, A. E., Studo de neakvaj sistemoj per elektrokonduktiva kaj krioskopia
metodoj. ./ - ()
S R, Fokuson sur parazitologio .  ()
S, H-F, La homo kaj Naciaj Parkoj .  ()
S, R., R. Ŝulco : La Mago .  ()
S, R., Z. Tišljar : Eŭropa ideologio .  ()
S, R., Sanoaspektoj dum vojaĝoj en forajn landojn .  ()
S, R., Pri penicilin-restoj en porhoma nutraĵo .  ()
S, R., Vitaminmanko en la nutraĵo de dombestoj en tropikaj landoj .  ()
S, R., Enzimoj - proteinaj biokatalizantoj .  ()
S, R., Malsato en la antikva kaj nuna epokoj .  ()
S, R, Homo, Sano kaj Nutrado .  ()
S, R, Zoologia Nomenklaturo, Medicina Terminaro kaj Internacia Lingvo . 
()
S, R, Scienca eĥo: i.a. La Angla kiel Mondlingvo malriĉiĝas .  ()
S, R, Redakta informo .  ()
S, R, Centjariĝo de la Hamburga Tropika Instituto .  ()
S, R, Redakcia informo .  ()
S, R, Redakta noto kaj denova alvoko al potencialaj aŭtoroj .  ()
S, R, Biocenozo kaj zoonozoj .  ()
S, R, Redakta noto .  ()
S, R, Redakta noto .  ()
S, R, Kion pastro Kneipp diris en sia libro “Tiel vi vivu” .  ()
S, R, Iom da parazitologio .  ()
S, R, Vizitant' ĉe l' prezidant' (Ein Besucher beim Präsidenten) .  ()
S, R, Pri la zoologia sistematiko .  ()
S, R, La redaktoro de GI adiaŭas .  ()
S, R, La ŝtonoj de Cattolica .  ()
S, R, Ŝulco Rikardo (*-- †--) .  ()
S, R, La juna Ŝulco .  ()



S, R, La rabobesto Homo sapiens kaj bestoprotektado .  ()
S, R,  - la jaro de la Gorilo .  ()
S, R, Vivo por sovaĝbestoj .  ()
S, R, Bernhard Grzimek - naturprotekta antaŭpensulo kaj obstinulo .  ()
S, R, Ŝtonoj el Adriatiko .  ()
S, R, Geniulo vastvida –  jaroj de la “Kepleraj Leĝoj” .  ()
S, R, Maskoj – formo kaj esprimo de afrika arto .  ()
S, R, Migrado en la malcertecon - Ĉu Serengetio mortos pro politikistoj? - . 
()
S, R, Hompatogenaj platvermoj .  ()
S, R, Cisticerkozo kaj aliaj malsanoj pro larvaj cestodoj .  ()
S, R, Lertaj afrikaj lignoskulptistoj - la makondanoj .  ()
S, R, La natura gastigant/parazitfaŭna komplekso de sovaĝe vivantaj hufuloj en la
norda Tanzanio .  ()
S, M., Nuntempaj problemoj de psikologia diagnozarto, /ISU, Mainz, /. .  ()
S, V., Relativaj oftecoj de kelkaj lingvaj elementoj en esperanto. ./ - ()
S, V., Aŭtomata tradukado. /ISU, Kopenhago, /. ./ - ()
S-B, T, 'Kassandra' de Christa Wolf - Mito kaj Realo .  ()
Ŝ, A. Ŝ., Enigmo de la monta rezino, natura balzamo, mumijao. ./ - ()
S, R., La juĝproceso de Jesuo Kristo. .  ()
S, J., La meĥanika memoro. Nova metodo por selektado de la dokumentoj. Trad. E. Jouis.
.  ()
S, B, Kapitalgajnoj de loĝdomoj en Svedio. .  ()
S, B, La politika ekonomio de Adam Smith - kaj la ekonomiko de nia tempo . 
()
S, B, Samuel von Pufendorf kiel ekonomiisto .  ()
S, H., Globa Sistemo de CC-Recikligo per Sunenergio .  ()
S-A, P., Lingvaj problemoj kaj internacia diverseco en la anatomia priskribo.
./ - ()
Ŝ, M.,  jaroj de la prezidanto de ISAE /B. Popović/. .  ()
S, M, Vizaĝo kaj etiko .-  ()
S, R, Fiziologia oksidado per nitrato. .  ()



S, E., Lingvaj problemoj en la mastrumada ekonomio. ./ - ()
S, O, Problemoj de sinkonscio en la romano “Mantiso” de John Fowles . 
()
S, S. J., Nia heredaĵo. Trad. T. L. C. B/luett/. .  ()
S, P., Ĝenerala regulo pri la dividebleco de entjeroj per aliaj entjeroj. .  ()
S, K-H, Miaj rilatoj kun Rikardo Ŝulco .  ()
S, J. W., Plibonigo de la sano de labor-korpuso en Malajujo. Trad. T. L. C. B/luett/. ?.? ?
()
S, G., Coelurosauravus - la plej frua provo de la naturo, helpi vertebrulon al konkero
de l' aerospaco .  ()
S, G., Blua kupolo .  ()
S, G, Novaj ekkonoj pri Coelurosauravus, la plej antikva ﬂugkapabla vertebrulo .  ()
S, G, Raraj ekzemploj de konjektata seksodimorﬁsmo en la faŭno prapaleozoika .  ()
S, H, Rememoroj pri Bernhard Grzimek .  ()
S, M., Homeopatio - uzebla ankaŭ ĉe bestoj .  ()
S, R, Provizora regularo por esperantigo de germanaj onomastikaĵoj .  ()
Ŝ, L. N.  M, J. O., La duonmarka direktita proceso kaj principo de maksimumo.
./ - ()
S, V., Libro - “La dialogaj teknologioj de civila edukado” .  ()
S, V, La dialogaj teknologioj de civila edukado .  ()
S, I., Aspektoj koncerne la polucion de riveroj. .  ()
S, H., Propraj nomoj en esperanto. ./ - ()
S, J., Elementoj de teorio pri la vido de la koloroj. ./ - ()
S, J., Elementoj de teorio pri la vido de la koloroj. ?.? ? ()
Ŝ, A. A., 'Hidromekaniko kaj Varminterŝanĝo' Informo .  ()
S, C. A. T, Esperantista arkeologia tendaro en Bornholm. .  ()
S, C. A. T, Internacia Konferenco de Esperantistaj Studentoj kaj Altlarnajanoj (IKESA)
X/Schluch-see. (Materialoj pri unu organizaĵo ordigitaj kronologie.) - VIII /. ./
- ()
S, C. A. T, Doktoriĝis (kun resumoj esperantlingvaj) ... .  ()
S, C. A. T, Diskuto pri terminoj. Prunttradukoj. Preskaŭ-homonimoj. ./ -
()



S, V. J., Pri partopreno de somatogena faktoro en dinamiko de histeriaj malordigoj. . 
()
S, I., Kvara dimensio de spaco. (Manuskripto). Recenzo. C. A. ten Seldam. ./ -
()
S, V, Lingvo kiel instrumento de scienco. ./ - ()
S, V, Polemiko. Pri la artikolo en esperanto [Ref: , , -; , /, -] . 
()
S, V., Kreado kaj Testado de nova Kontraŭleiŝmanioza Vakcino .  ()
S, N T., Inﬂuo de Dopamino, de Haloperidolo k de kelkaj Adrenergaj Rimedoj al
Eksperimenta Sepso .  ()
Ŝ, Ĵ-I, Moderna matematiko en japana elementa eduko. .  ()
Ŝ, N. I.  S, O. U., Anatomiaj ŝanĝoj de Nazaj Strukturoj en Patogenzo de
Eksuda Meza Otito .  ()
Ŝ, N I. .., Interago de vitamino A kaj imunostimuliloj .  ()
S, R., Freŝa vento en lingvoscienco. .  ()
S, G. M., La karaktero de la geograﬁaj propraj nomoj — specife pri la “gento/lando” —
sencaj nomoj. ./ - ()
S, G. M., La valoro de la geograﬁaj suﬁksoj. ./ - ()
S, S., Nuntempa scienca informado kaj dokumentado kun aparta konsidero de la lingvaj
problemoj. .  ()
S, K.-H.; U, I., Spertoj sur la vojo al terminologia prilaborado de la forstfaka lingvo
.  ()
S, K-H, Lexicon Silvestre - multlingva vortaro de forsta fako .  ()
S, K-H .., Lexicon Silvestre, Prima Pars - kun Novaj Vortradikoj . 
()
S, K-H  .., 'Lexicon Silvestre' - Leksikono kaj Vortaro kun Novaj Spertoj
.  ()
S, F. (), Protokolo pri jarkunveno de ISAE dum la -a UK, -an de aŭgusto ,
Stokholmo. Protokolis... .  ()
S, O., Pri la enkonduko de kolora televido. .  ()
S, H., Kiel oni determinas la nombron de la molekuloj? /ISU, München, /. .  ()
S, H., Ĉu oni povas vidi la atomojn? /ISU, Paris, /. .  ()
S, H., Kiel estiĝis la metra sistemo. /ISU, Zagreb, /. .  ()
S, H., La longo de lumondo kiel natura etalono. /ISU, Haarlem, /. .  ()



S, H., Ĉu oni povas vidi la atomojn? /ISU, Kopenhago, /. ./ - ()
S, H., Ĉu ekzistas atomoj de energio? /ISU, Mainz, /. .  ()
S, H., La uzo de radiokarbono por la determino de la aĝo de organikaĵoj. ./ - ()
S, V. S.  M, J. O., Al la precizdemando de glatuma metodo de lokaj singularaĵoj
kaj malfacilaĵoj rilate ĝia uzado al solvo de la problemoj el proﬁla ﬁltrado kun helpo de elektronciferaj kalkulaj maŝinoj (ECKCM). .  ()
Ŝ, K., La pensoj de Comenius pri universala lingvo. Trad. J. Rathay. .  ()
S, S., Novaĵoj pri esplorado de la kvaternaraj moluskoj en Pollando .  ()
S, T. K., Enketo pri la karaktero de kolor-asocioj. .  ()
S, E., La “rago”, baza modelo melodia en hinda muziko .  ()
S, E. V., La datreveno de la morto de William Gilbert. Trad. T. L. C. B/luett/. .  ()
S, J. C, Holism and Evolution. London . Recenzo. .  ()
S, K., Demokrata edukado. /ISU, Bournemouth, /. .  ()
S, K., August Strindberg sveda verkisto kun internacia famo. /ISU, München, /.
.  ()
S, K., Kion la socio povas kaj devas fari por utiligi la talentulojn? /ISU, Kopenhago,
/. ./ - ()
S, E., Lingvaj diskutoj. Kelkaj lingvaj problemoj. (Ref. , /, -) ./
- ()
S, E., Internaciaj pagoj kaj oro. Trad. B. Popovič. ./ - ()
S, E., Kompletigo: Pri la artikolo “Vortofteco” (Ref: , , -) .  ()
S, E., Polemiko. La diﬁna artikolo en la strukturo de esperanto (Ref: , , -)
./ - ()
S, E., De la prafundamento ĝis la Bulonja Fundamento.  ().  ()
Š, L., La sindefendologio enkadre de AEST . .  ()
S, R, Ŝarkoj kaj homoj .  ()
S, J. J, La produktado de blanka, bruna kaj rozkolora korundoj per elektrofando.
.  ()
S S, Novaj vojoj pri la apliko de kontraŭhelmintaĵoj .  ()
S, S., Biologia lukto kontraŭ Ixodes rubicundus NEUMANN () .  ()
S, S., Fiziologio kaj malsanoj de la digesta sistemo ĉe farmbestoj sub tropikaj kondiĉoj .
 ()
S, S.  S, R.  S, A., Paŝtetoj en sekaj regionoj . -a ()



S, S.  S, R.  S, A., Paŝtejoj en sekaj regionoj .  ()
S, S, La malriĉeco en Afriko (Die armoede in Afrika) .  ()
S, M., Grekaj popolaj kantoj en la traduko serba. /ISU, Ateno, /. ./ -
()
S, O., La periodo de “Sturm und Drang”: Johann Gottfried Herder. ./ -
()
S, A., Determino de frotkoeﬁciento en la bremsilo por entrena transversa fadeno de teksa
stablo. .  ()
S-B, C  H, R., Esperanto en la Sciencoj ISAE .  ()
S-B, C, Polemiko: Notoj pri kelkaj suﬁksoj sistematikaj kaj priskribaj en biontologio.
.  ()
S-B, C, La ter-majstro. (La lumbriko, la senlaca helpanto de la terkultnristoj). /ISU,
Oslo, /. .  ()
S-B, C, La deveno de la homo. /ISU, Kopenhago, /. .  ()
S-B, C, La parenceco inter vertebruloj. /ISU, Marseille /. . - ()
S-B, C, Ĉu organismoj travivis la glaciepokon en la nordo? /ISU, Tokio, /. .
()
S-B, C, Kiel nomi la organismojn? /ISU, Kopenhago, /, ./ - ()
S-B, C, La eŭropa angilo tute ne fajras. ./ - ()
S-B, C, Birdetoj kiel ekstermantoj de insektoj. /ISU, Helsinki, /. ./ -
()
S-B, C, Zoologia nomenklaturo. .  ()
S-B, C, Areoj de animaloj. .  ()
S-B, C, La natura ekonomio de la maro. /ISU, Kopenhago, /. .  ()
S-B, C, Kial kelkfoje maraj moluskoj fariĝas venenaj. /ISU, Ateno, /. ./
- ()
S-B, C, Saluto al la legantoj de SR Scienca Revuo kaj memoroj de ISAE. . 
()
S-B, C, Scienca Revuo denove en danĝero .  ()
S-B, C, Komunikiĝo inter bestoj ISU-Prelego  Rejkjavik .-  ()
S-B, C, Ankaŭ bestoj ﬂegas siajn idojn .-  ()
S-B, C, Koralrifoj tropikaj kaj arktikaj ISU-prelego  Stockholm .-  ()
S-B, C, Sovaĝaj bestoj en norda Eŭropo. IKU-prelego  Bergen .  ()
S-B, C, Bestoj en folkloro kaj arto. IKU-prelego  Oslo .  ()



S-B, C, Pri Zoologia kaj Botanika Nomenklaturoj .  ()
S-B, C, Internacia Scienca Asocio Esperantista -jara .  ()
S-B, C  C, H. D, Alvoko pri la biblioteko de ISAE. .  ()
S, W; N, B, Projekto pri la kunevoluo de mamulparazitaj strongiledoj
kaj iliaj hufulaj gastigantoj (Ein Projekt zur Koevolution säugetierparasitischer Strongyliden und
ihrer Huftlerwirte) .  ()
S, Interna Medicina Klasiko 'Huang Di Nei Jing' - Gvidilo de la 'Flava Prareganto' .
 ()
Ŝ, R, Noto pri la scienceco de la Internacia Lingvo .  ()
S, V. J., Pri limfocit-ecoj de limfoglandoj. .  ()
S, V. J., Stato de seraj proteinoj en sango ﬂuanta el normaj kaj iskemiitaj renoj. .
 ()
S, V. J., Inﬂuo de limfadenektomio kaj injekto de limfadena ĉelsuspenso al la vivkapablo
ĉe rena alogrefto. .  ()
S, E., Kiel kreiĝos universala lingvo? Moskva . Recenzo. R. Sikorski: Atentinda
verko. .  ()
S, E., Farado de kontraktoj. ./ - ()
S, T., La celoj kaj rimedoj de scienca esplorado /en kemio-izotopoj/. .  ()
S, P, Pri la emocia ploro .  ()
S, K, Evoluo de la titola paĝo. /Bibliologia skizo/. .  ()
S, K, La prezoj de la libroj .  ()
S, K, Ekslibrisoj .  ()
S, K, La biblioﬁlio .  ()
S, B, Dentopikilo aŭ Dentofadeno .  ()
S, B, La Rolo de la Fluorodizo en Stomatologio .  ()
S, B, Esprimo de Malproksima Parencaro per la Preﬁksoj pra- kaj bo- .  ()
S, B, Esprimoj de la ne-laŭsangaj Parencecoj .  ()
S, I, Kelkaj gnoseologiaj problemoj de scienca esploro de Esperanto ./  ()
T, D, Pri lingva komunikado en mezepokaj pentraĵoj .  ()
T, E. V.  S, V. N., La demandoj de logika priskribo de la arkitekturaj graﬁkaj
strukturoj kaj ilia enkonduko al EKCM. .  ()
T, J., Ladblok- kaj lad-ekzamenoj per ultrasono en Danuba Feruzino. Trad. S. Bencsik, N. Gál.
./ - ()



TASS, Prahistoriaj monumentoj restaŭritaj en suda Italujo. Trad. Sirotkin, S. kaj Inoĥodov, Ju.
.  ()
T P, W, Aleloĥemio - molekula komunikado inter plantoj kaj insektoj . 
()
T P, W., La rolo de insektoj en la studoj pri evoluo kaj naturselekto .  ()
T P, W, Intraspeciaj malsimilecoj de ĥemia proﬁlo en seksa feromono de insektoj
.  ()
T P, W J., Seksa konﬂikto ĉe lepidopteroj (Lepidoptera) .  ()
T, H., La eblecoj de la homa ekkono kaj la universo. .  ()
T, A. W., Vortofteco. .  ()
T, W. H., La lingvo de la abeloj. (La metodoj, per kiuj la mielfarantaj abeloj sin orientas kaj
komunikiĝas inter si, kaj ilia impresiĝemo rilate al la polarizo de la lumo). Trad. T. L. C. B/luett/.
.  ()
T, P., Prologo. -jara jubileo de ISAE, Kopenhago,  VIII . .  ()
T, B., La trojanoj — interesa grupo de planedetoj. .  ()
T, B., Du problemoj de lumdisvastiĝo en la mondspaco. ./ - ()
T, Z, Kibernetika socio-psiĥologia modelo de la homo .  ()
T, B. V., Nula periodo de la sistemo de elementoj de D. I. Mendelejev. .  ()
T, B. V., Regulo de n+ grupoj kaj ĉefaj interrilatoj en perioda sistemo de B. I. Mendelejev.
./ - ()
T, B. V., Genetikaj ligoj inter sciencoj .  ()
T, B. V., Partaj ŝarĝoj kaj redoksa karakterizaĵo de atomoj en halogenmetanoj. ./
- ()
T, B. V., Organikaj funkcioj. .  ()
T, B. V., Klasiﬁko de ĥemiaj transformiĝoj surbaze de diskretaj karakterizaĵoj de atomoj.
.  ()
T, B. V., Energio de plena jonigo de atomoj. .  ()
T, B. V., Formiĝo de l' aminacidoj dum interago de dioksido de karbono kun amoniakato
de kalcio. .  ()
T, B. V., Pri psikologio de la instruado. .  ()
T, B. V., Energio de hidrogena atomo. .  ()
T, B. V., Pri metodologio de la scienco. .  ()
T, B. V., Rusaj toponimoj sur esperantaj mapoj. .  ()
T, B. P., Fitoncidoj. Trad. A. Sidorov. ./ - ()



T, A  B, M.  S, N.  T, V., Kinetiko de Kristalizado de
Insulino en la Formulado de Injekciaĵoj por Uzo Terapeŭtika .  ()
T, A  M, M.  R, H.  A, D., Cinética de Cristalisacion de Insulina en la Formulacion de Inyectables para Uzo Terapeutico .  ()
T, S., Pri uzo da prepozicio “po”. ./ - ()
T-C, G.-M., Eﬁka sinergia agado per uzado samtempa de antibiotikoj kaj rentgenterapio ĉe lokaj infektoj. .  ()
T, H., Rimarko pri la lingvouzo de diversetnaj esperantlingvaj verkistoj. ./
- ()
T, J. E., La inﬂuo de la insektoj je la historio. Trad. T. L. C. Bluett. ./ - ()
T, B. V.  G, A. E., Kompleksigo de ftala anhidrido kun rodanidoj de unuvalentaj katjonoj en acetono .  ()
T, G, Ĉu turkoj povas lerni Esperanton? .  ()
T, G, Ĉu Turkoj povas lerni Esperanton? Lingvosistemo kaj gramatiko . 
()
T, G, Ĉu turkoj povas lerni Esperanton? – La rusa adjektivo laŭ turka vidpunkto –
.  ()
T, G, Ĉu Turkoj povas lerni Esperanton? – La komparacio de kvar cellingvoj por
turkoj – .  ()
T, G, Ĉu Turkoj povas lerni Esperanton? – La angla kaj rusa komparacioj – .
 ()
T, G, Ĉu Turkoj povas lerni Esperanton? - Egaleca kaj Negativa komparacioj, elativo
kaj ekscesivo - .  ()
T, G, Ĉu Turkoj povas lerni Esperanton? - La artikolo - .  ()
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