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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
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Ene de la federaci-germanaj fervojinstalajoj kaj stacidomoj oni
nun planas, estonte uzi malpli da anglaj esprimoj. Tion certigis la
fervojestro Rüdiger Grube per letero al la CSU-parlamentano
Ernst Hinsken, kiu plendis pri la apliko de la nocio "Kiss & Ride"
(t.e. "Kisu kaj ekveturu") por (de li proponita) mallongtempa
parkebio por aütomobiloj ce la stacidomo de la malaltbavara urbo
Straubing. S-ro Grube signalis komprenon por la forta objeto de la
kristandemokrata politikisto. Legigas en la letero, ke la entrepreno
akcepte ekkonis la argurnenton kaj intertempe jam eksplicite reko-
mendas la rezignon pri anglismoj. Sekve, ekde meze de januaro, la
brosuroj kaj komercaj korespondajoj de la Germana Fervojo ne
plu nornigas "Flyers" ("flugantoj") sed simple "inform-brosuroj",
revenos anstataü "Counter" la olda "giöeto", elstaraj servoj ne plu
estos "Highlights" kaj el "Hotlines" farigos "servonumeroj".

La apudstacidoma servo "Cell-a-Bike" ("Voku biciklon") eston-
te igos "Lupren-biciklo de la Germana Fervojo" kaj ankaü la "Kiss
& Ride"-ejo estos sufiöe bone markata per "kurtparkejo". Tarnen
el la celata reveno al germanaj vortoj esceptos, lau Grube, la jam
instaligitaj markosimboloj kiel ekz. "Bahncard' ("trajnbileto") aü
Intercity ("interurba trajno").

öi fermilotipoj, la adekvate taügajn botelojn. Alumini-kapsulo
montras al la konsumanto la nedamagitecon kaj ebligas la senhelp-
ilan malfermon de la botelo.

La natura korko do ricevis grand an konkurencantaron, kiu tarnen
ne vere malutilis al la vinkulturo. Altkvalitaj pintvinoj ankaü est-
onte estos enboteligataj per kvalite altvaloraj naturkorkajoj - al-
menaü tiom longe kiom ekzistas kaj estas vivtenataj la korkokver-
koj (Quercus suber). Ciuokaze, öe la seröado por alternativaj stop-
iloj por vinboteloj prezentigas multaj bonkvalitaj elirvojoj.

(Werra-Rundschau, 2009-02-12)

Falanta euro
Jet i moneron de multetaga domo ne kaüzas dangeron por korpo

aü ec morton al surstrata preterpasanto aü tie sidanta almozulo.
Tio ne dependas de la pezo de la eüro-rnonero, sed de gia ne vere
elegantsvelta formo. Moneroj turb-rotacie falas kaj estas, dumflu-
ge, forte bremsataj. Laugrande kaj lau la denseco de la materialo
ili alvenas teren je rapideco inter 30 gis 50 kilometroj en horo.Tio
ne sufiöas por seriozaj lezoj. Por trabati oston estas necesa falo-
rapideco de inter 200 kaj 300 km/h.

Tute alia afero öe pafajoj ekjetitaj
el pistoloj aü fusiloj. Ili estas - pro
la flugstabileco - aerodinamike for-
mitaj. En mondoregionoj, kie oni
esprimas sian gojon per pafoj en la
aeron, jam mortis homoj pro reen al
la tero falantaj pafajoj.

Se vi ne timas la kostojn, vi do
trankvile kaj senpripense povas öir-
kaüjeti monerojn. (2010-02-10)

(Hersfelder Zeitung n-ro 40 de 2010-02-17, p. PÖ-l)

Interreta ".tv"
Kie oni "alterigas" kun tiu ci adreso? Fakte, jes, fakte oni alve-

nos kun gi en Tuvalu, insula stato konsistanta el 9 atoloj oriente de
Papuo-Novgvineo. Gi estas 26 km2 granda (öirkaü kvarono de la
insulo Sylt antaü Danlando kaj Germanujo) kaj kun nur 12 000
homoj la plej malpli logata lando de la Tero. Tuvalu estas bela,
malriöa kaj minacata de la plialtiganta marnivelo.

Por reprezenti la urgan peton de la Internacia Klimatoprotekto
antaü la Unuigintaj Nacioj la insulanoj bezonis monon. Tial ili
forvendis sian nacian interret-adreson ".tv" por 50 milionoj da
usonaj dolaroj al iu utilig-asocio. Tiu denove ruze enkasigis ce
radiostacioj, televid-entreprenoj kaj privataj personoj, kiuj volis
ornami sin "online" per tiu ci sika kaj ekstreme laümoda mallon-
gigajo (ekz. "viva.tv" aü "mtv .tv").

Gis nun jam pli 01 miliono da tiaj .tv-almetajoj estis fordonitaj.
Tio tutcerte kostas 100 000 da dolaroj, eö pli. Kiam vi, kara le-
ganto, bezonas ion tian: do, simple enretigu lau WWW.tv (2010-01-28)

La "germanuja" Counter ree igos "giceto"
Germanlingve ekzistis giöetejo kun giöeto (Schalterraum mit

Schalter) - gis la uson-anglismo preskaü öie anstataüis la deJonge
uzitajn vortojn tradiciajn. Esprimoj - duon-angle/duon-germane
kaj ofte ne plu deöifreblaj - svarmas en nialandaj negocejoj kaj
negocegoj, hoteJoj kaj publik-administraj ejoj.




