
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geocities.jp/aynuitak/ATkana_utf-8_eo.htm 

[Ainugo-PEN-Kurabu](Aina PEN-klubo) 
 Ĝi estis fondita aŭtune de 1996, kaj publikigadas la  

gazeton ĝis nun. 
 

 La unua prezidanto estas s-ro KAYANO Ŝiroo,  

pritempe de 1998 s-ro NOMOTO Hisae fariĝis la dua  

prezidanto. La klubo regas la gazeton nur kotize kaj  

abonkotize, volonta organizo. 

La redakta kunveno okazas unufoje en 3 monatoj ĉefe  

en la urbo Ĉitose. 

 

Demando pri abono kaj ĝeneralaj aliaj: 

Poŝtkodo: 055-0101,  

Adreso: KAYANO Siroo, 80-25, Nibutani, Biratori-ĉo, Hokkajdo 
 

Japana poŝtĝiro, Aliĝinto: Ainugo-PEN-Kurabu,  

Poŝtĝira numero: 02710-2-13314 

Abonkotizo: 1500 enoj 4 numere (nur aina versio),  

2300 enoj 4 numere (aina kaj japana versio) 
 

Demando pri tekstoj kaj legantaj kontribuoj: 

Poŝtkodo: 047-0033 

Adreso: HAMADA Takaŝi, 1-32-136, Tomioka, Otaru-ŝi, Hokkajdo 

e-poŝto: otarunay@yahoo.co.jp (japane); hokkaido_esp_ligo@yahoo.co.jp (Esp-e) 

 

 

La 18 jara ainalingva gazeto (publikigita 4 fojojn jare) 

Ni aktive akceptu la kontribuojn de la 

legantoj. Ne hezitu demandi nin laŭ 

via volo pri via redaktaĵo, ni petas. 

Ekzistas kazoj, ke ni helpas vin en la 

komponadoj. 
 
*Jen ekzemploj, la kontribuoj de YOKOYAMA 

en "AinuTimes"  

 

Ainutimes estas ununura aina(lingva) gazeto lanĉita en 

marto 1997 en Japanio. 

Estas 12 paĝoj numere. Kaj ili enhavas diversajn 

temojn, t.e. ĉiutagajn aferojn aŭ komenton pri novaĵo aŭ 

aliajn. Logas nin, ke ni ĝuas nunajn temojn ainalingve. 

http://www.geocities.jp/aynuitak/malnovatitolo/AT20_titoloj_nurEO.htm 

 

La aina lingvo estas skribita per latina kaj japana 

“katakana” litero. La japana versio estas publikigita 3 

monaton poste de la aina. 

 

Ĉu vi volus skribi vian penson ainalingve? Ni varbu 

ainalingvajn kontribuojn de la legantoj. Ni sopiru, ke vi 

partoprenu en nia agado kaj helpu nin. Ni esperas, ke iu 

ajn amu nian gazeton. Ĉu vi helpus nin? 
 

http://www.geocities.jp/otarunay/taimuzu.html  (japane) 

 

*Jen ĉiuj titoloj: http://www.geocities.jp/aynuitak/malnovatitolo/AT20_titoloj_nurEO.htm (Esp-e kaj aine) 

 



 

Ĉu vi konas "AinuTimes"? 
 

  

 

 

 Troviĝas ununura aina(lingva) gazeto “AinuTimes” en la mondo lanĉita de la 

aina etno KAYANO Siroo kaj aliaj. Tio estas afero por reakiri la forton, por ke 

ainalingvo estu traktita kiel viva lingvo laŭ ĝia reviviĝo. Tre grave estas viaj 

komprenoj kaj helpoj por publikigadi ainalingvajn gazetojn, ĉar la abonkotizo ebligas 

tiujn aferojn sen subvencio de la registaro kaj aliaj. Se vi intersiĝus, nepre ekabonu 

ĝin, ni petas. Kaj ni akceptu la kontribuojn de la legantoj. 
 

La gazeta temo estas libera. Ili estas diversaj temoj, ekz-e, komentoj pri novaĵoj 

kiel la akcidento de la atomcentro Hukuŝima-Daiiĉi, pri homoj aŭ plantoj rilataj al 

aino, pri temo en ĉiu sezono, pri interreto kaj aliaj. Interpretu nunan vivan 

ainalingvon per AinuTimes. 

http://www.geocities.jp/aynuitak/malnovatitolo/AT20_titoloj_nurEO.htm (Enhavo de artikoloj) 
 
Mi konigu al vi la vorton de s-ro KAYANO Siroo ĉe la komenco de "AinuTimes n-ro 1" 

“Tanto AinuTimes a=kar wa, earkinne a=eyaykopuntek. Tan sinbun nukar wa 

uepirkare yan. A=utari opitta utura=an wa arikiki=an ro!” 

 (En la 20-a de marto 1997, n-ro 1 de "AinuTimes" eldonita de "Ainu-go PEN Kurabu") 
 

“Hodiaŭ ni faris "AinuTimes" kaj tre ĝojas. Legante ĉi tiujn gazetojn, ni riĉiĝu 

reciproke! Ni laboru kun ĉiuj kamaradoj.” 

(Esperanta tradukinto; YOKOYAMA Hiroyuki, ano de Ainugo-PEN Klubo) 
 
 La volonta asocio "Ainugo-PEN Klubo" faranta "AinuTimes" estis fondita en la 21a 

de septembro 1996. (Nuna prezidanto: NOMOTO Hisae) Laŭ la regularo de 

"Ainugo-PEN Klubo" la celo estas "Ni apogas parolan kaj espriman liberecon, 

kaj disvastigas ainalingvajn esprimojn kaj eldonojn al japano kaj tuta mondo". 

En 20-a de marto 1997 "AinuTimes" estis eldonita de "Ainugo-PEN Klubo". 
 

 Ni varbu ainalingvajn kontribuojn de legantoj. La temo, la formo, la paĝoj estas 

libera, kaj ni povas helpi viajn komponaĵojn. 

(Kontakto) Poŝtkodo: 047-0033,  

Adreso: HAMADA Takaŝi 1-32-136, Tomioka, Otaru-ŝi, Hokkajdo, 

e-poŝto: otarunay@yahoo.co.jp (japane), 

TTT-ejo: http://www.geocities.jp/otarunay/taimuzu.html (japane) 

Se vi kontaktu Esperante, jene. 

 e-poŝto: hokkaido_esp_ligo@yahoo.co.jp (Hokkajda Esperanto-Ligo) 

 

Vidu jenajn retpaĝojn kiel referenco. 

http://www.geocities.jp/fmpipausi/menu.html (japane kaj aine) 

http://www.geocities.jp/otarunay/taimuzu.html (japane kaj aine) 

http://www.geocities.jp/aynuitak /ATkana_utf-8_eo.htm (japane, aine kaj Esperante) 


