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Karaj Legantoj de La Movado!
Venu al la 5-a Azia Kongreso de Esperanto en

februaro 2008. Venu al Bengaluro, la ©ardenurbo
de Barato, la 6a plej granda urbo en la lando.  Se
vi ßatas mildan klimaton, belajn pejza©ojn, bon-
humoran, simpatian lo©antaron, riçan kulturon,
belsonajn lingvojn, lokajn bongustajn man©a∆ojn,
vere indan bieron kaj profundan dormon, ne mal-
trafu la ßancon!

De la 11a ©is la 15a de februaro, ni kunestos
en Bengaluro por diskuti la kongrestemon: “Es-
peranto en multlingva Azio”.

En la komforto de la kongresejo de la esplor-
instituto NIMHANS, la kongresaj sesioj esploros
la rolon de Esperanto ©is nun kaj estonte en la
plurlingva, azia  etoso.  La Kongreso ankaü em-
fazos la daürantan rolon de Esperanto en pli-
fortigado de rilatoj inter aziaj landoj.

Kompreneble pliriçigos la aran©on diversaj

fakkusidoj: prelegoj kaj buntaj elmontra∆oj pri la
filozofioj, religioj, historioj, lingvoj, literaturoj,
muzikoj, dancoj, kuirartoj: unuvorte, kultura∆oj.

Ni esperas ©ui kontribua∆ojn ne nur de vi çiuj,
karaj legantoj, sed ankaü de la neaziaj parto-
prenontoj en nia Kongreso.

Kaj por malstreçi©i trovi©os en la vesperoj
distra∆oj diversaj, kultura∆oj prezentotaj ne nur de
la talentaj inter vi, sed prezenta∆oj ankaü pri la
lokaj ©uinda∆oj.

Ni esperas, ke la kongresaj tagoj pliakrigos
vian apetiton gustumi aliajn inda∆ojn de Barato!
Tial ni havas du riçajn itinerojn postkongresajn:
sudbaratan kaj nordbaratan. Legu la detalojn en
nia retpa©aro: http://geocities.com/bharato/
eventoj/ak2008/ak2008.htm

Esperante vidi vin çiujn en Bengaluro,
Amike salutas,

A. Giridhar RAO (Hyderabad, Barato)

“Esperanto en multlingva Azio”

A. Giridhar Rao

Kajero libervola: Aikawa Setuko

Kiel aprezi hajkon Hirotaka Masaaki
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