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La demando pri sencohavaj numeraloj
Responde al la legantoletero de s-ro Hagiev (SR 3/2009, p. 186):

En PlV estas klara vortigo per la sufikso -iliono: duiliono = 1012
, rnil

d '1' 1015 "1' 1018 N .. 1 dU1 iono , tni iono = . e necesas reinventi a ra on.
La klimata pintkunveno
en Kopenhago, ne solvinta la trovarmigon de nia atmosfero, apenaü
finigis kaj jen Panjo Naturo pensigas pri nova glaciepoko. Mia de-
mando al la fakularo estas: Cu la jam longe nekutiman malvarmon
kaüzis la rapide fandiganta glaciamaso lastatempe amase fandiganta
suden el Gronlando, Spicbergo k.s.? Iel tiu amasego ja devus efiki al
la natura ekvilibro en la Atlanta cirkula fluego. Kompreneble rezistas
la jama temperaturo, do ankaü la nuna plivarmigo kun sanceligoj
sajne ne malpravigas la tezon.
Komento pri Monda ekonomia krizo: kiel gin solvi

Niaj grandentreprenistoj forsovis la produktadon de unuaj vivbezo-
noj al triamondaj landoj kun malaltaj salajroj kaj longaj labortagoj,
Por la delonge industriigitaj landoj restas luks-industrioj, eble eö
ekspluataj el la krudmateriala havajo de pastaj generacioj, kaj pli
poluaj. Senskrupula subpremada tradicio en la tria mondo favoris re-
zignacion inter la labor-elöerpaj amasoj. Tarnen la homaj rajtoj impli-
cas egaligi la vivsancojn: ankaü triamondanoj rajtu je indaj vivocir-
konstancoj, sanasekuro: tio altigos salajrokostojn. Tiel reekvilibrigos
la monda ekonomio kun loka produktado de vivbezonajoj kaj mal-
pliaj transportaj energia disipado kaj poluado, Rob Moerbeek

Zwaansmeerstraat 48, NL -1946 AE Beverswijk, Nederlando
<r.moerbeek@wanadoo.nl>

Dankon pro SR 112010 kaj SR 2/2010, kiujn mi tralegis kun gran da
guo, do almenaü tiujn artikolojn, kiuj estas facile legeblaj. Bedaürin-
de mi konstatis, ke la artikoloj en Geologio Internacia-l l estas tro
fakaj kaj tial ne tro allogaj por mi, sed viaj artikoloj, öu "Stonoj el
Adriatiko", öu "Geniulo vastvida" pri Kepler, estas vere bone kom-
preneblaj kaj interesaj ankaü por simpla leganto kiel mi. La Esperan-
ta formo "Keplero" tarnen ne plaöas al mi, gi estas por mi sulcismo".

En la dua numero altiris min la artikolo de Dominique Vieira pri
keltoj, öar keltoj iam vivis ankaü sur nia teritorio. Almenaü konfir-
mas tion arlieologiaj trovajoj kaj ankaü la nomo de nia lando "Bohe-
mio", lau la keltoj "Boioj" (latinlingvanoj gin nomis "Boi-hejmoj" =
Bohemio). Jiri Patera

u Rysanky 1534/2 J, CZ 147-00 Praha 4/ Celiio
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Cu adiaüo al korkstopilo?
Fakte jam ekzistas, cele de longdaüra fermado de vinboteloj,

multaj altemativoj por la altvalora naturproduktajo "korko". La
plej bonajn fizikajn proprecojn la fakuloj atribuas al la sraübfer-
miloj: tiuj estas nevenkeble malmultekostaj, fermas absolute her-
metike kaj evitas fremdguston. Speciale alloga kaj valora estas la
longa kapsulo kun longa sraübkanelc - elstaraj vinfaristoj nun-
tempe uzas gin ankaü por pintaj vinoj (kaj tio estas utila por la
generala akcepto de tiu ci porbotela fermilspeco).

Laüspertaj empirioj jam delonge ekzistas: prov-vinoj de la Es-
plorinstituo GeisenheimlGermanio jam ekde 35 jaroj estas ferma-
taj per tiuspecaj tumfermiloj. Same bonkvalita - sed pli kosta 01 la
plej bona korkstopilo - estas la "rustrezista sralfermilo" ("Stain-
less Steel Cap") farita el "nobla stalo", kiu garantias por la vino
nekredeble longan vartenejan stokadotempon, sen ke tiu pliagigas
- vivaj vinoj restas vivaj. Pintgastronomoj taksas tiun econ pozi-
tive, sed optike gi ankoraü bezonas alkutimigon.

(1) ( 2) (3) (4)

Bildo 1: Bonkvalita, sed kosta: la korko
Bildo 2: La longa kapsulo protektas ankaü unuaklasajn vinojn

Bildo 3: Sraübfermilo estas la plej malmultekosta
Bildo 4: Nobla novulo: stopilo el vitro

* "Keplero" trovigas en la novaPIV (2002, p.549) - bonaj nornformoj ne öiam estas sulcismaj.

Aliflanke la afero por "Vino-Lok" ne estas tiom malbona. Antaü
5 jaroj tiu ci nova gustoneütrala vitrofermilo estis surmerkatigita;
enkonstruita sintezmateriala ringo garantias hermetikan fermon
kaj pro tiu stopgamajo la botelo estas denove fermebla - tarnen
sufi ce kosta por la vinproduktanto, öar li devas aöeti, aldone al tiuj




