
Letero N°2 
 
De marto al junio aperis en nia blogo la jenaj artikoloj : 
 
* Marvermo baldaŭ savos homajn vivojn! ( 4a de aprilo 2016) 
* Kaĉalotoj batalas kaprece, novaj studoj sugestas (11a de aprilo 2016) 320. 

Verkis Wendel T. Pontes 
* La mirindaj malkovroj de la pluton mondo (14a de aprilo 2016) 84. 
* La bebsekso estus determinita de viruso (20a de aprilo 2016) 106 
* Brazila estraro fajfas pri scienco kaj aprobas kontraŭkanceran medikamenton kiu ne 
funkcias (28a de aprilo 2016). Verkis Wendel T. Pontes 43 
* La aparato por malkuiri ocojn kuiritajn, finfine trovis utilecon. 2 de majo 2016 134 
* Ni renkontis la unikornulon! Ĝi ekzistas (10a de majo 2016) 51 
*  Evresto (17a de majo 2016) 164 
* Dinosaŭroj jam estis kondamnitaj al estingiĝo, multjare antaŭ la fama meteora kolizio 
(18a de majo 2016) 104 
* Unu planto el kvin estus minacata! (7a de juinio 2016) 32 
* La mistero de la aztekaj kranioj finfine estas klarigitaj (16a de junio 2016) 38 
* Kia rolo de la Grelino en la grasiĝo (20a de junio 2016) 43 
*           “Dolĉa sango” havas efikon, kiam planton protektas formiko (27a de junio 2016) 59 
 
Legu pli ĉe https:\\aktuale.scienca-revuo.info 
 
Nia Prezidanto rezignos dum UK 
 
Nia nuna prezidanto, José-Antonio Vergara, ŝatus rezigni pri sia funkcio dum la venonta             
UK-konsido de nia asocio. Dum la venonta UK okazos la renovigon de nia estraro. 
Se vi ŝatus partopreni, bonvolu kanditatiĝi al redaktisto@scienca-revuo.info. aŭ partopreni la           
asembleon dum la venonta UK. Oni tre ĝoje bonvenigos aktivulojn. 
 
ISAE serĉas kunlaborantojn!  
 
Nia blogo bezonas pliajn homojn por kontribui per artikoloj pri sciencaj novaĵoj. Vi ne bezonas esti                
profesia sciencisto aŭ profesoro por kontribui. Se vi parolas esperanton kaj ŝatas diskonigi sciencon, vi               
ja estas bonvena! Legu sube la mankantajn fakojn por publikigo: Matematiko, Historio, Kemio             
(Biokemio), Astronomio, Fiziko, Geografio kaj Geologio.  
Se vi povas kontribui per ne supremenciitaj fakoj, nepre kontaktu nin kaj sugestu novan. 
Por esti kontribuanto, nepre sendu mesaĝon privatan al ni. Dankon! 
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