Gazeto de Kroata Esperanto-Ligo
iasopis Hrvatskog saYeza za esperanto

2001 :

LaE[ropa lingvojaro

Esperanto kandidatas por Nobelpremio pri paco kaj Nobelpremio pri literaturo

IJniversala I(ongreso de Esperanto - en Kroatio parto de la nacia programo
de la Europa Lingvojaro 2OOL
Esperanto gastos en Diplomatia Akademio en Kroatio

eieeronoj por UI( sin preparas

2OO1

_tempo - gazeto de kel

KARAI LEGANTOJ
Dum ni skribas tiujn 0i liniojn
estas aprobitaj la unuaj subvencioj por prezento de la nacia pro-

gramo dum la zagreba UK. Ministerio de kulturo kaj tlrba oficejo pri kulturo aprobis subvenciojn por prezento de la kroata
kulturo dum UK. La scenaon por
la Nacia vespero preparas Judita
Rey Hudedck kiu gvidas ankau

publikajn rilatoin de la UK en
Zagrebo. En la kongreso prezenti$os la plej fama kroata folklora
ensemblo Lado, tre presti$a zagreba $azisto Matija Dedic kun
sia muzika trio kaj la fama zagreba kantistino Josipa Lisac. En
apafta segmento de la Nacia Vespero prezentif;os ankatr la zagrebaj artistoj kiu.l uzas Esperanton

kiel rimedon en sia lorltura laboro: aktorino Vida Jennan.
operkantisto Neven Mrzledki, kanzonistino Lada Kos.
Judita Rey Hudedek estas taskigita ankair por aran$i
publikan dancon de kongresanoj kaj urbanoj sur la eefa
placo de la urbo, la Placo Banuso Josip Jeladic.

En julio 2001 la kongresa urbo Zagrebo malfenr-ras siajn
pordojn al esperantistoj.

Bonvenon'

,. S.

Ternlro

Vida Jerman diligente ekzercas kun siaj kolegoj por
enkonduki la kc'ngresanaron en la plej faman zagreban
teatran ejon Kroatan Nacian Teatron.

Pluraj kroataj parlamentanoj kaj membroj de la rcgistaro
kaj universitataj profesoroj ricevis dankleteron dc la
Nobelkomitato el Oslo por parlopreno cn la kandidatiga
\arnpanjo por la Nobelpremio pri paco 2001. (Sur la foto:
Zeljka Antunovic. vicprezidanto de la Kroata Registaro
akceptis en januaro Judita Rey Hudedek, Spomenka Stimec
kaj Marta Kovad por informi$i pri la preparlaboroj por UK
en Zagreb kaj pn kandidatigo dc UEA por la Nobelpremio
pri paco.)
En mafto la helpantoj de LKK partoprenis en seminario
pri helpantoj gvidita de Nikola RaSi6. En aprilo helpantoj
de Turisma Fako, organizitaj de Faruk lslamovi6, kun
turisma eieerono vizttis Zagrebon kaj tradukadis por fakc
kaj lingve sperti$i pri la kongresurbo. La sama teamo cn
majo planas ekskursi al la lagoj de Plitvice por sperlr$i.
En aprilo gastis en Zagrebo Masayuki Saionji, japana
masa$isto kaj havis publikan prelegon en Urba hospitalo
por prezenti sian masa$metodon al kroataj masa$istoj. Li
planas publike prezenti sian masa$metodon al kroataj
terapiistoj en Osijek kaj en airtuno 2001 okazigi seminarion
pri la metodo.
En majo Kroation vizitos Julia Sign'rond el Rumanio,
invitita de KEL, por helpi levi la lingvan nivelon de la
helpantoj de LKK.

Ministerio pri kulturo aprobis subvencion al Tempo okaze dc ties 2}jara aperado! (Ni korektu informon prr Tempo
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En la jaro kiam la Nobelpremio festas
sian cendaran jubileon, Esperanto kandidatas por la Nobelprerruo pri paco. Esperanto per si mem estas tro abstrakta fenomeno kaj ne trovipas en la kategono kiu

rajtas ricevi la prestifran premion, kandidato por la Nobelprernio pri paco estas
Universala Esperanto-Asocio.
Dum la komrtatkunsido en Tel Aviv la
komitato taskigis Ia konatan kroatan esperantiston, juriston Ivo Osibov esplon
la kondi0ojn pn la Nobelpremro pn paco
pri kiu UEAjam foje senrezulte kandidatigis. Osibov kunmetis interesan dokurnenton el kiu esperantistoj povas lemi
kiuj instancoj rajtas kandidatigi por Ia
Nobelpremro pn paco kaj kia estas la regularo de la presti$a monda premio.
El lia informilo eblas informigi ke eiuj
kandidatigaj leteroj devas atingi la
Nobelkomitaton en Oslo $is la la de februaro.

Kiu entute rajtas fari proponojn por la
Nobelpremio pri paco? Estas interese informi$i pri la reguloj: Rajtas kandidatigi
a) membroj kaj estintaj membroj de la
Nobel-Komitato sed ankarl la konsilistoj
nomitaj de la Norvega Nobel-Insitr-rto
b) rnernbroj de parlamentoj kaj de registaroj de suverenaj Statoj, kaj membroj
de Interparlamenta Unio
c) membroj de la LrtemaciaArbitacia
Korhrmo en Hago
d) membroj de la Konsilantaro de la
Intemacia Pac-Buroo

Al kelkaj

la ideoj ne placis. Aliaj esprimslan pozltrvan oprruon.
Dum la enketado aperis interesa opinio ekz. de la historiisto d-ro Neven Budak, dekano de la Filozofia fakultato en
Zagreb. Li diris ke li kiel historiisto Oiun
jaron ricevas demandon 0u Ii havas kandidaton por proponi por la Nobelpremio
sed ke li neniam proponis iun Oar li ne
havis tatgan kandidaton. Pla0is al li infomigi pri porpaca laboro de UEA.
Kiel argumenti pri la polpaca laboro
1s

de UEA?
En Roterdamo aperis broSuro de Ulrich
Lins fte wok of the Univenal Esperanto

Association for a more peaceful world.
La broSuro en la serio Esperanto-Dokumentoj sur 12 pagoj argumentas pri Ia
porpacaj atingoj de Universala EqperantoAsocio. Bibliografio kaj listo de la adresoj
de E-asocioj en la anglalingvaj landoj
kompletigas la informon.
Post ph detala informi$o pri Esperanto
el Kroatio estis senditaj 7 apartal kandidatigaj leteroj al laNobelkomitato en Oslo.
Pretas deklari Esperanton mahxa por kan-

didatigo por la Nobelpremio: vicprezidanto de la Kroata Registaro ZeljkaAnhurovi6 kaj tri parlamentanoj Dorica Nikoli6,
Jovan Bamburad kaj DraZen Budi5a. Du

profesorinoj pri juro Magdalena Mar5avelska el la Universitato de Zagrebkaj
Sofija Maruii6 el la Universitato de Split

kaj unu profesoro pri historio Neven

Intemacia Juro
f) universitataj profesoroj (ne docentoj ar) rektoroj) en tute konkretaj fakoj:

Budak sendis apartajn leterojn de subteno. La leteroj iris al Oslo en diversaj
lingvoj. Du leteroj estis verkitaj en la
norvega lrrgvo, du en la sveda, unu en la
angla, unu en la kroata... Ili ricevis dan-

pri politika scienco, juro, historio, filo-

kleteron el Oslo pro partopreno en la kan-

zofro

didatigo por Ia Nobelpremio pri paco.

e) rnembroj de la Instituto de la

g) personoj ali organizoj, kiuj jam rice-

vis Nobelpremion pri paco

Ivo Osibov sukcesis kolekti informo36 personoj el 11
landoj proponis UEA por Nobelpremio
por paco. La leteroj de subteno venis el
jenaj landoj: Bulgario, Cehio, Francio,

jn ke en lajaro 2001
Kroata Esperanto-Ligo enketis inter
kelkaj parlarnentanoj, membroj de la registaro kaj profesorq Ce la menciitaj fakoj
por vidi 0u iu opinius ke Esperanta organizo meritus Ia Nobelpremion pri paco.
Tampo 112001

Grekio, Hispanio, Israelo, Korea Respub-

liko, Litovio, Makedonio kaj Usono.

Cu vere en Japanio kaj Brazilo neniu
universitata profesoro prijuro, historio au
politika scienco opinias ke indus subteni
la kandidatigon? Au 0u simple, kiel ofte
$is mrn esperantistoj okupi$is pri tro da
diversaj aferoj kaj la celita infonnado ne

trovi$as inter la plej gravaj preferoj?

Kiel ajn

estas, lar1 la

jumaloj 144 aso-

cioj kaj individuoj kandidatas por la
Nobelpremio pri paco en la jaro 2001

.

krter la kandidatoj trovi$as ekz. Intemacia
Ru$a Kruco kaj Monda Asocio pri Futbalo sed ankari la generala sekretario de
OUN Kofi Annan. Oni dirus ke Universala Esperanto-Asocio trovifras en bona

societo.
Sed ankal por la Nobelpremio pri

lit

eraturo eijare pluraj Esperantaj organizoj

kandidatigis WilliamAuld. Li estas kandidato jam la trian jaron.
En decembro, dum la Oefa festo de la
centa jubileo de la Nobelpremio ni atendas la rezultojn.
Kroatio gastigas Universalan Kongreson de Esperanto en la jaro kiam UEA
kandidatas por la Nobelpremio por paco.
Toston kaj bondeziron al la kandidatoj,

UEAkaj WilliamAuld! Ee

se ne gravas

gajni, gravas partopreni.
S. Stimec
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INTERNACIAN
PRI L] NGYAN KON FERE NCO N.
EN ROVINJ
Einopa jaro de lingvoj - 2001 estas
oficiale lanOita far la Etropa Komisiono la 28-30an de februaro en la sveda

kutojn samtempe tradukadis profesiaj

urbo Lund. Kadre de tiu prilingva

La spaco ne perrnesas al mi detale
priparoli la prelegojn, sed tamen mi
mencios nur kelkajn aparte rnteresajn:
Prof. John Trim el Kembri$o parolante
pri diversaj problemoj de la lingva
diverseco, menciis ankari d-ron Zamenhof kaj Esperanton. Li diris ke

kampanjo okazos 18 gravaj intemaciaj
konferencoj kaj aran$oj por la subteno
kaj protekto de lingva kaj kulhra riOecoj de Et'ropo.

Post la Intemacia Foiro pri lingvoj
kaj kulturoj okazinta en Prago fine de
februaro (Expolingua Praha 2001),
okazis en la kroata apudmara urbo
Rovinj Intemacia konferenco Lingva
diverseco-defio por la Ertropaj urbol
kaj regionoj. La 22-an de marto kolekti$is en la hotelo Sol Park 0. 150
renomaj linvistoj, profesoroj pri lingvoj kaj altrangaj funkciuloj el dudeko
da landoj por ariskulti kaj pridiskuti 50
prelegojn pri la lingva diverseco en
Europo, pri la regionaj kaj mrnoritataj
lingvoj, kaj pri la lingvaj problemoj de

gastlaboristoj, enmigrintoj kaj iliaj
infanoj.

La konferencon organizis kelkaj
institucioj de la Europa Konsilio kaj
Ministerio por Etropaj integri$oj de
Kroatio, kies Oefo ministro Ivan Jakovdi6 malferrnis la konferencon. La
plej altranga partoprenanto estis Lordo
Russell Johnston, prezidanto de la
Parlamenta Asembleo da la Eriropa
Konsilio. Estas interese mencii ke sian
enkondukan paroladon Lordo Russel
Johnston komencis per la konstato ke
bad English (malbona angla lingvo)
estas hodiair lingua franca de Etropo.
La Konferencaj laborlingvoj estis la
kroata, franca, angla, germana, itala
kaj rusa, sed Oiujn prelegojn kaj dis-

interpretistoj.

Esperanto havis certan sukceson, sed
kc la tuta afero restis je Huba ruvelo.

Prof. Mirjana Mlke el Zagreb parolis
pn la graveco de instruado de fremdaj
lingvoj al la infanoj en la fiua lemeja
a$o, kaj s-ino Anera Adamik el Rijeka
klarigis la bilingvismon en la Kroatia

regiono Istrio, kie oni parolas du
lingvojn: la kroatan kaj la italan. S-roj
Demine kaj Arslanov, parolante en la
rlrsa, tre interese prezentis la lingvan
situacion en Karelio (apud la landlimo

kun Finnlando), kaj en la urbo Kazan
(Tatarstan-Rusio) kie oni parolas 115
minoritatajn lingvojn. La konferencon
mi Oeestis kiel oficiala observanto de
Kroata Esperanto-Ligo. Dum la unua
diskut-serio mi salutis (kroatlingve) la
0eestantojn en la nomo de KEL kaj

poste menciis Oiujn Esperantajn

Jam dum la unua laborpauzo venis
al mi phuaj 0eestantoj demandante pri
Esperanto. Apud mi sidis la urbestro
de la slovaka urbo Martin, s-ro Stanis-

lav Bern6t kiu demandis min pri iu
slovaka esperantisto kiun mi nc konis.
Mi montris al li libron pri la Seminario
Multfulturaj fantilioj de la nuntempa
Ertropo okazinta antair 5 jaroj en
Bratislavo. Aliris min kroata profesoro
Vladimir Ko36ec el VaraZdin alparolante min en bona Esperanto kaj klarigis al mi ke la lingvon li lemis en la
kurso kiun gvidis la elstara kroata
Esperanto-poeto BoZidar Vandik. Prof.

HruSlov el Moskvo diris al mi ke li
persone konas la rusan lingvistonesperantiston Magomet Asajev. Ni
ambau legis lian bonegan ruslingvan

verkon Lingvo kaj nacio. Al

li

mi

montris Rusan-Esperantan vortaron de
Bokarev, kitrn rni tute hazarde poftis
en la teko. La sekvan tagon de la konferenco mi parolis pri la signifo de la

tradukado en la plurlingva Eirropa
Unio, sed aparte mi akcentis altajn
kostojn de la tradukaj servoj. Fine mi
dankis pro la grava kaj altkvalita laboro de la interpretistoj dum tiu 0i
konferenco.

aran$ojn okazontajn en Kroatio en la

kadro de la Eiropa jaro de lingvoj.
Precipe mi akcentis la okazontan UK
de Esperanto en Zagreb. Finante mi
atentigis ke la lastan frazon mi parolos
en Esperanto estante certa ke ili 0ion
bone komprenos, kaj mr diris:

Estimataj kaj karaj amikoj, mi
salutas vin en la nomo de Kroata
Esperanto-Ligo kaj al via konferenco
pri la lingva diverseco mi deziras

Dank'al la bona ideo de KEL sendi
al la konferenco oficialan observanton,
la eeestantoj de tiu grava Etuopa prilingva konferenco havis la nekutiman
okazon arldi de sur la podio ne nur
priesperantan diskuton, sed ankat
Esperantajn vorlojn.

D-ro Ivo Borcveiki

plenan sukceson!

Tempa 1/2001
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[NV[T@ AL GEN4ELAJ
UR.B@J DE ZA^GR.EB
Cu vi lof;as en Kioto, Krakovo, Pekino, Birmingamo, Brno, Bolonjo,
BudapeSto, Bonaero, Vieno, Lisbono,

Pitsburgo, Plovdiv, Mainz, St. Petersburg, air eu eble en Cluj-Napoca en
Rumanio, en Tromso en Noruegio air
en la usona Dayton? Se

vi

estas lo$an-

to de iu el la menciitaj urboj, vi estas
aparte bonvena al aldona kongresa
programero.

Kial?

Kroata Esperanto-Ligo lanOis specialan programon por la kongresanoj
de la $emelaj urboj. Tiuj kongresanoj
havos dum la zagreba UK specialan
Oambron je dispono. Tie estas planata
renkonti$o kun jumalistoj al kiuj ni
Satus prezenti ke esperantistoj estas la
sola kategorio de la lo$antoj de la
$emelurboj, kiuj povas sin sen$ene
kompreni.

En la ejo interalie dejoros japaninoj

el la $emela urbo Kioto. La amikeco
de la urboj Zagreb kaj Kioto dalras
jam dudek jarojn. Okaze de la jubileo
dum UK la japanaj gastinoj planas
stangi ekspozicion de bildleterojn, prizorgita de Micukaua Sumiko. En la
$emelurba Oambro ili krome planas
montri kiel praktiki paktukon (apane
HUROSIKI). Ili pakos vinbotelon,
akvomelonon, skatolon, instruos fari
mansakon kaj dorsosakon. Aldone al
la japanaj lecionoj pri pakado oni
servos Japanan teon.

Julia Sigmond el Cluj-Napoca en
Rumanio anoncis lumbildan prelegon

pri la Monda pre$tago.
Zagreba artistino Marija Igaly kun
siaj nevinoj Sonja kaj Marta Kovad
gvidos kurson pri florpentrajoj
tekniko TOMAGO.

lat

Ni tumis nin al la urbestro de Zagrebo Milan Bandi6 kaj petis sendi
specialan invitleteron al la $emelaj
urboj kaj inviti ke la urboj sendu espe-

rantiston al la renkonti$o de $emelurbaj delegacioj en Zagreb.
Esperantistoj el la $emelaj urboj es-

pli detale prezenti siajn
urbojn ekz. Kio estas aktuale Ia plej
granda urba projekto en la koncema
urbo. Ili estas bonvenaj ankat alporti
tas bonvenaj

salutleterojn de la urbestroj.
Ni planas organizi akcepton 6e la ur-

besfo por la $emelurbanoj kaj aparte
prezenti ilin dum la urbestra akcepto.
Cu ankorau iu emas iel kontribui al
la f;emeltrrbaj renkonti$oj en Zagreb?
Bv. kontaki la redakcion de Tempo.

ss

Sia

Kroataj esperantistoj en ltalio
Du esperantistoj el Kroatio, Daniel
RoZi6 kaj Vladimir Dujni6 kadre de la
projekto de kurlaboro inter la $emelurboj, vizitis la bolonjan esperantan
grupon la 10-an de aprilo. Bolonjo estas unu el la $emelurboj de Zagrebo
kaj pro tio niaj gastigantoj en Bolonjo
estis speciale gastigemaj.
Dum la vizito al esperanta grupo

Post la adiarlo de la neforgesebla
Bolonjo ni daririgis nian voja$on al la
urbeto Bolsena 0e la samnoma lago.
Tie ni, kune kun aliaj kroataj esperantistoj, partoprenis la junularan E-renkonti$on organizitan de Itala Espe-

Achille Tellini 1912 en Bolonjo ni
renkonti$is kun kelkaj anoj de la
klubo. Al la klubo ni lasis la nove faritan vidbendon pri Kroatio. Ni tra-

Modesta festivalejo gastigis 0. 100
partoprenintojn plej parte el etropaj
landoj. La aran$o okazis de la 1l-a $is
la77-ade aprilo. Per diversaj prelegoj,
laborgupoj, ekskursoj ari per simpla
interkonati$o kaj interamiki$o partoprenintoj povis spekti kaj sperti la tutan rieecon de diverseco inter la lingvoj, landoj, kutimoj kaj popoloj.

noktis en la domoj de du esperantaj fa-

mrlioj kaj morgari, la 1l-an nin bonege
tra la urbo 0i0eronis Mario Amadei,
sekretario de bolonja esperanta grupo,
montrinte alni, nur dum kelkaj horoj,
preskatr 0iujn vidindajojn de Bolonjo.
Bolonjon oni nomas la urbo kiu estas
klera kaj grasa; klera pro sia longdatra
kaj sukcesa universitata tradicio kaj
grasa pro la man$ajo kiu estas specifa
por Bolonjo.

ranta Junularo, la jubilean 2l-anlnternacian Junularan Festivalon kies temo
estis 2 00 1 -Lingv a O di s eo.

Ni dum la IJF prezentis la vidbendon pri Kroatio kaj la Univenalan Kongreson.
Daniel RoZit
VladimirDujni1

Kon g-reso dc Iisperanto

f.aprebo - Krtrntio
200t
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Ne maltrafu en Zagtebo la novan teatran premieron

!

LA PLEJ L@NGA TAG@
DE N4AR.[A THER.ESIA
Mda Jerman, la aktorino kiu dum la
lastaj jardekoj regas sur la Esperanta
scenejo, nun efektive prenis la impenestran sceptron en la manon: en la plej
presti$a zagreba teatro (kiun per la
martelfrapo malfermis la viena imperi-

elpaSas al la esperanta scenejo. La
triopo kompletigita per la presti$a
zagreba re$isoro Ivica Kundevi6 realigis per la Teatra ensemblo Ponto, estrata de Mda Jerman, unlle la kroatan
version de la teatrajo, kies premiero

estro mem) Si surscenigas sian plej
imponan rolon - tiun de la imperies-

estis la 5an de februaro 2001.

trino Mana Theresia.
La impereistrino kiu stampis tutan
epokon kaj kies politika kaj gusta influo elradiis vasten ekster la Habsburga Imperio, kiu decidis pri la sortoj
de siaj subuloj, ohcirq kaj sciencistoj,
jen aperas cn sia impcricstra oficejo,

versio de la verko.
La ru$a kurteno de la zagreba Kroata Nacia Teatro solene malfermi$os

Aktuale estas preparata la Esperanta

antat la kongresa publiko \a 23an de

julio 2001 kaj Vida en la ru$velura
imperiesfa robo ekregos la scenejon.

En tiu rolo Si klopodis ankarl fizike
simili al la rmperiestrino, uzante Siatipan fnzajon, perukon, omamajon, ne
nur sagacon, ruzon kaj obstinon. Si
levas la vualon de la budoaraj sekretoj
en kiuj ankari imperiestroj aperas kiel

homoj'
S.

itimec

tedala per $cnado de du viroj - Lrnu juna jezuito-kroata sciencisto kaj la dua

-

sia propra edzo. [a airstra irnperiesffo

Franz la Unua. En la fono de la prezentajo figuras la impenestra lito, aludante pri tiu grava rekvizito de la impenestraj decidoj de Sia n'rosto.

La konata kroata dramisto Miro
Gavran Satas interpreti historiajn personojn kaj meti ilin en novan lumon.
Lia dramo Lt aruoj de Georgo Washington (kres Espcrantan tradukon per-

sigis Aktar Etemadi kaj ukrainigis
Viktor Pajuk) nlrn apcras antat la Esperanta publiko per la traduko de Klaus Dahmann.

Vida Jerman portis sian tcatran karicron en Esperantujo per solula aktora
vivo, unui$is por la nova teatrajo kr,ur
du konataj zagrebaj aktoroj, el kiuj la
presti$a aktoro Zarko Savi6 en la rolo
de la imperiestro Franz realigis notindan rolon de sia aktualateatra karicro.
La juna promesplena Ivica Pucar, en la

rolo de la rctirigema sciencisto. ne
volas cedi sian sciencan malkovron
por pliaj imperiestraj konkeroj kaj ne
lasas sin misgvidi per la imperiestra
eatmo. En tiu tealrajo li la unuan fojon
Tenpo 112001
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BALADO PRI KOLOROJ
Son$hore terglobo venigas min

kie

Songhore terglobo venigas min kie
korpuro Oiun ornamas

korpuro Oiun ornamas
sen trist'Oagreno sen vundoj kaj Oie
la homaj virloj samas.
Azie mamnutras panjoj idojn
kvankam per flavaj du manoj
en rizokamparo kreskas la homoj
kaj strebas penlukti por pano.

sen trist'0agreno sen vundoj

la homaj

virtoj

kaj

Oie

samas.

Amerike mamnutras panjoj idojn
gojkoraj ru$-mane sen plendoj
0e Andaj krutajoj kreskas la homoj
kaj i$as gardantoj de l'gentoj.

Rondiras rondiras terglobo senhalte
kaj flavas la Ter' kiel spikoj
pafiloj jam mortis patrinoj ekfloris
viza$oj oran$e jen flavas
sunflor'se dorm-$uas kamparo ne bruas
kaj tiu silent' flavoras
kaj blanko kaj ru$o kaj nigro jen flavas
kiam kamp-meze vi vojas.

Rondiras rondiras terglobo kaj tuta
e i vivo jen: arda sun-flamo
en ni bat-pulsas kaj blanka kaj nigra
kaj flava kaj ru$a kor-amo
kaj Oiuj panjoj mamnutru idojn
naski$u nur homoj veraj
sur Tero estu plena libero
kaj eiu hom-sent'sincera.

Son$hore terglobo venigas min kie
korpuro eiun ornamas
sen trist' oagreno sen vundoj kaj oie
la homaj virloj samas.
Afrike mamnutras panjoj idojn
kvankam per nigraj du manoj
ee l'bordoj de Nilo k'reskas la homoj
kaj son$as pri korpo-omamoj.

L'Kos-L'Kos-'I'velebit

Rondiras rondiras terglobo nun Oiuj
deziroj kaj tagoj 'stas noktoj
la kosmo lum-brilas kaj pensoj 'stas steloj
kaj steloj 'stas hom okulparo
se maro eknigras $i brilas pli forte
kun lun' vaganta sed $oja
kaj blanko kaj rufro kaj flavo jen nigras
kiam kamp-meze vi vojas.

Noto:
Dum la Nacia Vespero de la zagreba (JK
la publko havos la okazon artdi labalado-

jn kantatajn de la konata zagreba kanzonisdno Lada Kog Sin duete akompanos
alia fama zagreba aktoino-kantistino Lela

Margetii. Jen unu el la baladoj de la koncefiareperfuaro.

Vi5nja Stahuljak
/\

r CII]TAGA SVARMO
Ciutaga svanno.

Tkaliiieva-strato
proprajn ombroj n kolektas.
Sekretajn memorojn
sensone fortiktakas la sunhorlo$o,
kaj en la antikva Skalinska-strato
frapado de petolemaj paSoj
fotiras al senteveno.,
Iradnkis: Zora
Tempo 1/2001

Heide

Noto:
Konata zagreba Esperanta poe_
dno Zora Heide tadukis la tutan
poemaron de 1a prestipa zagreba
verkistino Viinja Stahuljak.
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ZAGRBBO
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Korgrcso clu Esperantcr
Zasr*llo - Kloirtio
2{}fi i

Temo: Kulturo de dialogo
- dialogo de kulturoj

Libro de Nane Annan en
Esperanto kqi la kroata

Tlae

d Nhtions

Come along with me!

Nane Annan, sveda pentristino
kaj edzino de la $enerala sekctario de OUN altons fotolibron
pri Unui$intaj Nacioj, kiu celas
servi kiel helplibro por elementaj lemejoj de la mondo. Usona
Forumo por Tutgloba Edukado
eldonis la libron en 1999. D-ro
Humphrey Tonkin, la rc$isoro
de la kongresa temo de la zagreba UK, iniciatis la eldonon
de la libro en Esperanto.

Damir Mikulidi6, konata zagreba eldonisto, planas eldoni
honore al UK cn Zagreb du volr,rmojn dc la verko en la kroata

NanoAnnan

kaj en E,speranto. La tekston
por la Esperanta cldono tradukas Anna Lciwenstein.

trSPtrRAN'T@
GASTAS trN
KR@ATA
D

II

PL@N4AT[A

AKAD

tr

N/l iI@

Ambasadoro de Kroatio en
Hungario, granda amiko de Esperanto, D-ro Stanko Nick, proponis al Kroata Diplomatia Akademio akcepti prelegon pri la
temo Esperanto kaj Universala
Kongreso de Esperanto. La direktoro de la Diplomatia Akademio
D-ro Mladen Andrli6 akceptis la
temon kiel unu el prelegoj dum
la maja horaro de la zagreba
Diplomatia Akademio. Gastprelegos Spomenka Stimec.

FILMO MIRINDA KROATIO

La interesitoj povas mendi la videobendon konhair poStkostoj de la bendekspedo.

Kroata Turisma Asocio eldonis lastatempe
novan turisman filmon pri Kroatio kaj preparis
ankair ties Esperantan eldonon por la partoprenantoj de UK. La filmo de la darl,ro de 16 minutoj, re$isorata de la konata kroata TV-re$isoro
Baldo Cupi6, prezentas diversajn turismajn aspektojn de Kroatio. La muzikon por la filmo verkis
Delo Jusi6, esperantigis Davor Klobudar kaj vo0legas la tekston Spomenka Stimec.

Tempo I12001

terflpo

ONGRBSO

DEBSPENO

2l-29 JLILIO 20()r
urbestro Nltfllan BamdflG kontrflbufls
por [e Kongresa tf,bro
Prezidento de la Respubliko Kroatio Sdepan
Mesi6 kaj la urbestro de la urbo Zagreb jam sendis
siajn fotojn kaj tekstojn por [a Kongresa Libro per
kiuj ili bonvenigas la kongresanojn al la ptej granda
Movada renkonti$o 2001 en Zagrebo.

Amnas[o$ejo je dlflspomo
de kongresainoj
Amaslo$ejo por kongresanoj, kiuj ne havas
multan monon por pasigi la kongresan semajnon
en Zagrebo, estas trovita! En $i bedatrinde ne
eblas man$i. La kostoj de la kompleta tranoktado
dum la kongresa semajno estas 35 EUROj. Bonaj
tramaj ligoj kun la kongresejoj !

E,splarlade : [a gtej satata ]hotelto
El la $isnunaj aligintoj el 55
landoj la plej multaj elektis la
plej specifan zagreban hotelon
nomata Esplanade. La hotelo
estis la eefscenejo de la Universala Kongreso de Esperanto en
1953. Post la famuloj kiaj Jesephine Baker, Charles Lindberg,
Laurence Olivier, Vivian Leigh,
kaj politikistoj Nikita HruSdov,
Richard Nixon atr la Re$ino
Elisabeth la Dua, ankat multa.;
kongresanoj enskribi$os en la
hotelan gastlibron.
Y/:1;ti//,2/,f///,,.t

a

"r%,if,6\tjrt////.if,/.

,liit/,t/ii!rh?./;ari.i.:?.t!/12

K@N4PUTII IL@N
nn2, h

zagreba firmao okupiSanta pri

informatika in$enieriado, posedata de Ante
Mandi6, estas unu el la kongresaj arispiciantoj. La firmao disponigis al la kongresa
oficejo - komputilon. Ante Mandi6 estis intertempe proklamita por la plej bona kroata
mana$isto 2000.

Tempo
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Sominario por holpantoj
Doma$c ke nur 4 LKKanoj partoprenis la scminarion por helpantoj en HraScina-TrgoviSce: Zelyka Ke-

lava, Faruk Islamovi6,
Vladimir Dujni6 kaj Spomenka Stimcc.

Mi

esperas

kc la aliaj LKJ(-mernbroj ne

atendas ke

iliaj

helpantoj

iliajn bildo.1n en la
kongreslibro por scii kies
helpanto ili estas. Air eu eble
serOos

la aliaj LKK-anoj ne bezonas helpantojn?

Cu iu powrs skribi la liston de $encralaj taskoj cn
unuopaj fakoj de LKK?
Tiamaniere eble la helpantoj

povus p1i facile elekti

1a

$ustan fakon.

Sanja TeZulati
En la bieno Njegu5 en Hra56ina-Trgovi56e okazis la24an

de marto 2001 seminario por la helpantoj de la zagreba
Universala Kongreso. La seminarion gvidis Nikola Ra5i6.
Partoprenis 43 diversa$aj helpantoj. La celo de la seminario
estis ekkoni la organizadon de UK kaj trovi sian lokon en 0i
tiu kompleksa okazajo. RaSi6 tre klare priskribis kaj eksplikis la_rolon de Oiuj partoj de la flinkciado de UK. Spomenka Stimec gastigis la parloprenantojn de la seminario

Inter la prelegoj de Ra5i6 la ehlpantoj povis gui belegan
veteron kaj bongustan man$ajon, ckkoni la historion de la
bieno, konatifii kun aliaj helpantoj. La sekvonta seminario
okazos en majo kaj pis tiam ni helpantoj devus trovi nian
rolon dum la UK.
La sekovonta seminario okazos en majo kaj $is tiam ni
helpantoj delus trovi nian rolon dum la zagreba UK.

kaj organizis la vegetaran matenman$on, kiun feruore pre-

pais ZlataNani6. la anino de Bude Borjan.

Gordana Jurina

.,\

POSTMARKO PORIJK
Okaze de la Universala

Kongreso de Esperanto
enZagreb Kroata PoSto

rnorto

jene reklamas pri la

timtxe

&ieftnfltc

Kongreso kadre de sia

oficiala flugfolio pri la
poStmarkoj de la Kroata
PoSto 2001:

10
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Kion aeeti en Zagrebo?
Eble

vi

Sahrs

SKRIBILO NOMATA
PENKALA

informigi pn iuj kro-

ataj inventajoj, aOeteblaj kiel zagrebaj

Slavoljub Penkala inventis ankat
fontoplumon, termobotelon, akvovarmigilon. Li registris sepdekon da di-

memorajoj. Povus interesi vin ke $uste en nia ei-jara kongresa urbo estis
inventitaj la unua mehanika skribilo
kaj la fontoplumo. Eble vi Satus koni
la fakton ke el Kroatio devenas la plej
ofte virmoda akcesorajo, kravato. Ankarl malgrandaj rugkoloraj mielkukoj

parton eblis reSar$i. Nuntempe memore al la r.nuaj mehanikaj skribiloj kiuj

simbolas Zagrebon.

revoluciis la skribilojn de la mondo

Parolante pri diversaj inventoj devenantaj el Kroatio, ni menciu ke konata kroata fizikisto Faust Vrandi6 en
la jaro 1605 desegnis la unuan paraSuton... kiu devis atendi du jarcentojn
por reali$i kiel grava ilo en aerotrans-

aOeteblas Penkala-skribilo, produktita

Porto

Penkala estas la familia nomo de
uru el la plej famaj zagrebaj inventistoj, Slavoljub Penkala (187 l-1922). Li
patentis en la jaro 1906 la unuan meha-

nikan skribilon kies inteman grafitan

laI la praa modelo

el la

jaro

versaj patentajoj.

Darko

1906.

Btaiii

Kroatio r Lapatrolando de laavato
Esti en Kroatio kaj ne havigi la
faman kravaton >Croata< estas kvazaf esti en Parizo kaj ne vidi la faman
turon Eiffel.
ear Kroatio estas la patrolando de
kravato.
Kravato estas invento kiun Kroatoj
donacis al la tuta mondo. Pro tio oni
en la nomo de kravato en ge[nana,
hispana, franca kaj en iuj aliaj lingvoj
povas trovi nomon de Kroatoj.
Malnovaj libroj diras ke malgranda
popolo konkeris pli vastan spacon ol
Batu-kano kaj Napoleono.

N4 [

ELKUK@J

De iamaj tempoj kiam foiroj

de

diversaj varoj estis kutimaj, semajnc
air monatc, homoj trinkis mieltrinkajojn kaj infanoj volis riccvi ion spc-

batas/diru, diru, forgesos mi vin.
Patriota strofo kutimas diri; ln koron
vi ne dorut al fremdlando/la koron vi

povas aeeti nur en la fo-

dorut nttr al hejmlando kaj bondeziraj
estas: Dlo donu al vi/Felieon, bonan

rro. Tia specialajo estis mielkuko en
formo dc bebo, eevalo, frukto arj en

sanon kaj forton/Plezuron kaj pli
grandan $ojon/Dum tuta tago kaj

cialan kion

ili

formo de koro kun malgranda spegulo
ene. Tre ofte super la spegulo estis

strofoj air versoj de diversaj sencoj
(amstrofoj, patriotaj versoj a[ bondeziroj) kiun knabo povis aeeti por la
knabino kiun li amas. La versoj, ekzemple diras: Tri Jloroj, tri folioj/eu vi
vere amas min/se kor' via por mi ne
Tempo

1

12001

nokto.

La tempoj pasis, la mielkukoj restis.
Nrur oni povas aOeti ilin en kermesoj a[
en specialaj kandelovendejoj. En Kroatio estas populara baleprezentajo, kun

folkloraj motivoj, kun la titolo Mielkuka koro. La muzikon verkis kroata

En la mezo de lTajarcento la kravato komencis konkeri la mondon
sen bataloj kaj gi konkeris la tutan
mondon. Kaj hodiarl oni povas vidi
spurojn de tiu konkero.
La simbolon de mia popolo, la kra-

vaton, multaj homoj en la mondo
portas apud sia koro.

Kravato estas la plej bela Kroata
memorajo.

Kiel oni nomas tiun vestobjekton
kravato en via lingvo?
David Rey, l4 jara

Kiam la kuko estas freSe bakita, oni
ee porus $in man$i. Sed ne faru tion!
La dol0eco de la kuko ne dariras tiom
longc kiom oni povas $ui, rigardante
$in!

En Kroatio dum kristnaskaj festoj
vi povas vidi knstnaskan abion omamitan per mielkukaj fruktoj - pomoj
kaj Oerizoj kaj per malgrandaj koroj.
Tamen vi
a0etu

grandan
koron,Oar
Zagrebo
havas la
saman

mrzikisto Kre5imir Baranovi6.

t1
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BSPERANTISTOJ
RIJEI(AANOJ BN TELEVIDO
La26an de januaro televida stacto Kanal R en Rijeka, en mozaika programo
kun intervjuoj klln diversaj gastoj, gastigis ankal esperantistojn en dariro de
0irkair 15 rninutoj.

Parloprenis la intervjuon Vjekoslav Moranki6, prezidanto de EsperantoSocieto Rijeka kaj Vladimir Margan, membro de la prezidantaro de la societo.
Vjekoslav Morankid parolis pri la agado de Esperanto-Societo en Rijeka kaj
pri Esperanto-nlovado $enerale, kaj Vladimir Margan pri siaj impresoj dum sia
per kaj por esperanta, pli ol dumonata, voja$o tra Rusio, Kazakio, Uzbekio,
Kirgizio, Turkmenio, Irano kaj Turkio. Ni akcentis ke la Oefa rolo de la societo
estas organizi lorsojn por komencantoj, ebligi al anaro bone ellemr lingvon t.e.
paroligi rnembraron, ebligi al Oiu membro establi kontaktojn kun eksterlandanoj
en sia propra fako ari persona intereso. Inter aliaj demandoj ekaperis jena: En la

nuna globaligo de la mondo, esperanto perdas pozicion kaj kia estas situacio
nun? Vjekoslav Moranki6 respondis jene: Ni esperantistoj ne neas gravan rolon
de ltngvoj de grandaj potencoj kiel lingvoj germana, franca, itala, angla kaj

alnj

Sed intemacia kunlaboro okazas ankait en aliaj lingvoj. Ekzistas sennombraj

lingvaj nieoj. eu ni scias en kiu lingvo komercas japanoj el Kalifomio kun sia
propra lando lapanio? En ntemaciaj rilatoj ankail esperantisnj komunikas inter
si kiel lingva nieo. Mi tute hazarde havas ei de unu libron per kiu ni povas tion
argunenti, malgrafi tio ke ni ne intencis ei vespere pi $i paroli. Por montri ke la
afero estas serioza mi prezentas llbron Inkotermoj 2000 kiun eldonis Intemacia

Cambro de Komerco en Parizo en kunlaboro kun esperantista faka organizajo
(lntervenis gvidantino per Montru la libron al kameraoj. Mi tion faris kaj la libro
estis videbla tra plena ekrano). Pri la libro ekinteresi$is miaj amikoj komercistoj
en Kroatio sed malgrart ilo ke klauzoj estas en du lingvoj, en Esperanto kaj la
angla, eiuj klangoj de kondieoj estas nur enEsperanto, pro tio al neesperantistoj

kiuj scipovas angle el tiu libro povas

esti

je dispono nur Haizoj sed ne Harigoj.
dafigita per aliaj demandoj.

Pluraj helpantoj el eksterlando
pretas kontribui al la sukceso de la
kongreso en Zagreb.
Studento Tim Westover el Usono
akceptis la taskon zorgipi la kongresa TTT:pa$aro dum la kongresa
semajno. Du esperantistinoj el Kioto Tahira Masako kaj Micikaua Sumiko el Kioto anoncis sin por helpi

al la programo pri f;ernelaj urboj.
Julia Sigmond el RLrmanio venos
jam en majo por lingve trejni helpantojn de UK. Si pretas viziti kel-

kajn urbojn por paroligi kroatajn
kongresanojn sen multa lingva
sperto.

Sigita Staisunaite el Litovio pretas alveni pli frue por per masaf;o

kontribui al glata funkciado de
LKK dum la lasta semajno de la
qreparlaboroj. Wang Peirjan el
Cinio demandas 0u necesas lingva
helpo dum la kongresaj preparlaboroj. Japanino Hiroko Sugitani
pretas alveni unu monaton

pli

frue

por helpi en la preparlaboroj. El
Dresden, kun bondeziroj de D-ro
W.M. Schwartz al la adreso de
LKK venis pakaJo kun kukoj por
LKK, kiu helpis al ni akiri plian
artikolon pri UK enlagazetaro.
Koran dankon al Oiuj pro la ku-

ra$igo!

Post la respondo, emitado de la programo estis

s.s.

Vladimir Margan parolis tre interese pri siaj pasindaraj voja$oj. Li informis
pri siaj renkontoj kun esperantistq en tiuj foraj landoj, pri siaj travivajoj en
vila$oj en Uzbekio, pri vivo en tendo. Li laridis man$ojn en tiuj landoj kaj
speciale latdis bongustajn fiSojn.
Vjekoslav Morankit

Noto:
Kroata Televido elsendis plurajn aliajn elsendojn menciinte Esperanton.
Ekz. okaze de la Etropa Lingvojaro, knabo David Rey, kadre de la elsendo

pri la germana lingvo parolis pri siaj spertoj pri librq kaj Esperanto.
La plej grandan televidan sukceson havis Davor Klobudar, membro de la
prezdantaro de KEL, la 6an de februaro 2001 en la populara kvizo TV-elsendo
nomata CirHo de la bonSanco.

Universala
Kongreso de Esper?nto
Zagrebo - Kroatio
7,$[t

Tempo 112001
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Prezidanto de Universala Esperanto-Asocio Keppel Enderby en
sia lasta Novjara mesafro interalie
akcentis la gravecon de agado de
fakaj organizoj por antatenigo de
Esperanto-movado. Li ekzemple

akcentis, ke per Esperanto oni
devus aOeti Sar$atton en Europo
kaj vendi gin en Afriko. Do, agado
en diversaj flankoj en la homara
socio estas grava por nia movado
kaj tiun agadon mrn plej parte plenumas fakaj organizacioj. Kroata
Esperanto-Ligo ankaf subtenas
tiujn agadojn, 0u laborante en diversaj projektoj (kulturaj, lingvaj,
junularaj, edukaj kaj aliaj). Sekve
de tio, konforme al la statuto de
KEL dum la lasta nacia kongreso
estas oficiale fonditaj du fakaj
sekcioj: kroata sekcio de KEL por
ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj), kaj Sekcio de
Entreprenistoj, komercistoj kaj

ekonomikistoj (SEKE). La celo de
la sekcio-SEKE de KEL estas

establi fakan kunlaboron inter
agantoj je tiuj kampoj en Kroatio
kaj organize kunlabori kun fakaj
organizacoj kiuj agadas internacie.
Gvidanto de la sekcio estas Vjekoslav Moranki6 (Adreso: Lipa 40[8,
51000 Rijeka, tel: 05I-228 148,
reto : esperanto-ri@ri.tel. hI)
Ekzistas dekoj da fakaj organizoj
kiuj agas je ekonomia kampo internacie. Ili estas plej parte membroj

de UEA. Por ni entreprenistoj,
komercistoj kaj ekonomikistoj la
plej gravaj internaciaj organizajoj
estas IKEF (Internacia Komerca
kaj Ekonomika Fakgrupo, organo:
La Merkato) kaj TAKE (Tirtmonda
Asocio de Konstruistoj Esperantistaj, organo: La Domo). Dum
universalaj esperanto-kongresoj tiuj
du organizoj bone kunlaboras.
Regule estas vizitataj lokaj arf na-

ciaj Komercaj 0ambroj, krome oni
vizitas fabrikojn kies produktado
estas interesa en internacia merkato. Agado de entreprenistoj,
komercistoj, konstruistoj ekonomikistoj kaj aliaj aferistoj dum la
kongreso estas specifa, kaj por
prezentado de nacia ekonomio kaj
produkto-povo tre graya. Dum la
Zagreba kongreso kroatoj, membroj

de nia sekcio SEKE, kaj membroj
de IKEF kajlatt TAKE, prizorgos
agadon de kongresanoj en nia medio. Radenko MiloSevi6 transprenis
taskon organizi akcepton de IKEFTAKE delegitaron en Zagreba Ekonomia Cambro. Li organizas ankari
viziton al entrepreno (fabriko) en
Zagreb. Ankarl Vjekoslav Morankii asistos en tiu laboro, sed estas
petataj ankari aliaj niaj membrojfakuloj helpi dum la kongreso en
kunlaboro kun fakaj organizoj.
Viekoslav Moranki1

Turismal Oi0eronoj praktikas en Esperanto
La 86a Universala Kongreso

de

Esperanto disponas pri 34 turismaj
akompanantoj, membroj de KEL, kun
licenco de la oficiala turisma agentejo
Gencralturist. Ili estas rajtigitaj helpantoj pri turismo dum UK.

La 7an de aprilo la oficiala kongresa agentejo Generalturist organizis
por grupo el ili vizitadon al la turismaj
vidindajoj dc Zagrcbo kun aldonaj tra-

dukekzercoj. Cieeronino parolis kroate, esperantistoj tradukis. Tuja simultana traduko estas malfacila tasko ee
por fluaj parolantoj de Esperanto. Ni
devas dum la venontaj tri monatoj
ankorair multe sperli$i pri malfacilaj
esprimoj. En la aprila ekzerco en eklezia centro parloprenis 22 esperantistoj,
15 akompanantoj, 7 observantoj. Nia
venonta trejnado okazos dum la vizito
al la Lagoj de Plitvice.
Faruk Islamovi1
Tempo 112001
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El niaj lduboj

Rijeka
Esperanto-Societo el Rijeka rice-

vis subvencion de 5000 kn de Ia
urbo Rijeka por partoprenigo de
siaj membroj en Ia zagreba kongreso.

Varaidin

E-lemtloj kaj vortarq en Oiuj urbaj
bibliotekoj. Li cetere en februaro
partoprenis televidan kvizon Cirklo
de la bonSanco en kiu li gajnis ne
nur konsiderindan monsumon sed
la konata TV-anoncisto Oliver Mlakar salutis la spektantojn, honore al
la partoprenanto el Osijek, en E,s-

Jelena Stefani6
kantos La Esperon

peranto.

En Zagreb similan libroiniciaton
fans Sanja TeZulati, kiu per Esperantaj libroj provizis Bibliotekon
Vladimir Nazor. Imitinde
!

Zagreb

E,speranto-Societo B o iidar
Vaniik post Ia jarkunveno la l2an
de marto havas novan prezidantaron:

Stanko Rukelj, prezidanto; Janja

Kelava, vicprezidanto, SnjeZana
Rusman, sekretariino, Ljerka Kudi6, kasistino.

Esperantisto el VaraZdinske
Toplice Antun Prstec, kies fruktoproduktoj pirbrando kaj vino estis
plurfoje premiitaj dum la Vinfoiro
en VaraZdin en 2000, preparis
brandskatolon kun Esperantlingva
teksto.

Osijek
Esperanto-Societo Lib e ri g a Ste lo
antalkongrese gastigas Internacian
Konferencon de Medicinistoj-Esperantistoj kaj atendas 0. 80 partoprenantojn. La urbo Osijek aprobis subvencion por la aran$o.
Davor Klobudar, prezidanto de
la societo, iniciatis distribuon de
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Esperanto-Societo Bude Borj an
ricevis subvencion de Registaro de

Kroatio kaj de Urba oficejo por
klerigado por organizo de Internacia Infana Kongreseto prizorgata
de Ankica Jagnji6. Ekde oktobro Si
gvidas kurson por l0 zagrebaj infanoj parloprenontaj en IIK. En Bude Borjan funkcias dum la lastaj
monatoj 4 kursoj gvidataj de Vera

Rokni6, Nedeljko Korasi6, Vladimir Dujni6 kaj Spomenka Stimec.

Studenta Esperanto-Klubo havas
sian retpa$onprrzorgatan de Vanja
Radovanovi6.
http:i/ww w.an ge1fi re.com/sk2lsek/inde

Jelena Stefani6 ( 1983),

talentita lernantino de la fama
Muziklernejo el VaraZdin, kantos por la partoprenantoj de la
86a Universala Kongreso de
Esperanto la Esperantan himnon, en iom speciala koncerta
prezenti$o. Jelena planas ekde
attuno 2001 studi muzikon en
la Viena Muzikakademio kaj
estas per
Esperanta repertuaro je dispono de Esperantaj
kulturaj aran$oj de Mezeriropo.

x.html. En SEK funkcias konver-

1

,

sacia kurso.
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AN4I@J IDIE
GIE@IRGB WAS IHIIINGT

@NV

\ierknta de }v(lro Gavran
Recenzo el la libro

Antologio de kroataj unuaktaj dramoj
kompilita de D-ro Branko He6imovi6
Redaktis Spomenka Stimec
Eldonis Kroatia Esperanto-Ligo, Zagreb,
t997
221 pago1, 16x24 cm
La libro enhavas dek dramojn verkitajn fare de dek
aritoroj. Gi komenci$as per notoj de la kompilinto pri la
kroata drama literatLro kaj teatro, kaj fini$as per liaj notoj
pri la atrtoroj kaj la aktoroj kiuj jam prezentis la kroatajn
dramojn en Esperanto.

Mi okupi$is pri la dramo La amoj de George Washtngton verkita de Miro Gavran, aritoro kiu ofte traktas temojn
el historio. Ci-tiu dramo esploras amon kaj solecon p"."

i"

renkonti$o inter Martha, la vidvino de la unua prezidanto
de lJsono, kaj la iama amatino de la fama generalo kaj
politikisto. Gawan aldonis rimarkon post la fino de la dramo en kiu li priskribis lian son$on pri George Washington.
Supozeble, Washington vortpentris al li bildon pri tiu renkonti$o inter siaj du amoj.
Legante Oi{iu kortLrSan dramon mi sentas iom da maltrankvilo. La vidvino invitis la amatinon viziti Sin kelkajn
semajnojn post la morto de George Washington. Si deziras
scii kia virino estas la amatino de Sia edzo: 0u la amatino
vere amas lin? eu Si estas hontomiena? eu Si vere estas
putino? Si volas montri al la amatino la vunditecon kaj
solecon kiun Si sentis pro la amafero. Sed anka[ la amatino
havis similajn sentojn: la samaj solecon kaj vunditecon.
Finfine - mi ne estas certa pri la vero - 0u George
Washington amis la edzinon, la amatinon, ambau, au nek
unu nek la alian. Leginte la dramon restas al mi pensdemandoj, sed anka[ iu trankvila kaj iom kompata senco ke
0iuj tri homoj restas kaj solaj kaj iel kunaj.
Meredith Stmon
(Kwsano en S an Franckko)

Biblioteko de Bude Borjon

Biblioteko de Esperanto-Societo Bude Borjan

estas

stangita en la nova Esperanta oficejo de KEL en la strato

Kneza Mislava ll. Tie nun trovi$as 1500 libroj el la
biblioteko de Bude Borjan kaj aldone la hereditaj bibliotekoj de Emilija Lapenna ( 800 libroj), Mirko MannerMamuZi6 (800 libroj), BoLidar Vandik (200 librq) kaj Josip
Velebit. Sur la fotq: Faruk Islarnovi6 kaj Inna Barad en la
biblioteko Lapenna, Dan Dakovi6 en la Biblioteko MannerMamuZi6.
Tempo 112A01
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