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Karpunina kaj redaktoro Ljubio
Trifontouski kontribuis persone.
verkisto

Paul G. Gubbiis

nur

trista uelo, en traduko de Sia edzo Gerd
Bussing.

La olei imoo
kroata libro 'u"hir 'ul
Dubrovnik Dund.o Mar

DrZic, kun

la

traduko

Spomenka Stimec
NEVIDEBIA FTAGO (Nevidljiva zastava)
Se mi havus pecon da silko flagon
mi farus kaj lin hisus

Velimir Pi(korec

Vi trovos ci-numere liston

de homoj kiuj kontribuis mone por nia

komuna estonta eio en Vodnikoua.
o

:
e

siaj membroj!

La venonta, centa, numero
de

jub
k"j
rici

niaj pasintaj cent Esperantaj jaroj en

Kroatio, Ni havu malmultajn nubajn
jarojn antau nil

irr,,1,.. , i:,,,,,.,

surtegmenten, sed mi logas en lofiejo
tereta$e, en la domo kiu havas
kvar lo$ejojn, la tegmento estas komuna
kaj estus komplika ago; se mi,
ni supzu, sukcesus tamen ce tio,
kaj, ni supozu, ke mi havas pecon da silko
tia, sed tian pecon mi ne havas, mi ne
hisus $in simple senplue, mi atendus
ke ekblovu la vento, tiu kiu
plej konvenos por la flago kaj la festotago
pro kiu mi gin hisas, kiu,
tion al vi mi ne povas diri, ankai
vi ne dirus al mi, pro tio mi gardas
la flagon nevidebla, mi atendas nevideblan venton
Luko Poljetok

Spomenka Srtmec
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MARJORIE BOULTON,

ALTE RESPEKTATA

KA'

sed

AMATA

Marjorie Boulton estas ne nur alte respektata en la esperanta mondo
ankai vasia amata, Evidente, en platona senso ,,. sed mi ne povas per-rsi pri

alia homo en Esperantujo kaj respektata laj same amata. La respekto devenas
tragike,
lreSa liriko, kiu foie humure, foie tragike'
eisthra. eiani
aiani lresa
verkaro: eistara,
eefe de la verkiro,
kunsente kaptas la homan sorton; teatraioj, kiuj, eu eiegante verse. iu nature
(memorindas, cetere.
cetere, ke
ll vivo rmemorindas.
parole. prilumas la komedion.
tragedioride
de la
komedion, la traqedior-r
oaroie.
la landlimo _-- aperis en
liteiatu ro - Virino te lalandlimo
rica dramo-kolekto en nia liteiaturo
ia
[a plej
olei riea
tSsS ilo antai preskair 50 jaroj: Ia kolekto estos honorata dum la barlastona
ekzemple pri Zamenhof venontjare); libroj ekzem
teatro-semajnfino
teatro-semalnfiiro en januaro
lanuiro venontjare);.1ibroj^
juste,.objektive pre-paritaj,
pleparltaJ,
ka] .eefe
cele Juste,_oDJeKtlve
cllltgente kaj
artjkoloj. zorge.
zorge, diligente
kaj
ka3 sennombral
sennombraj artrkolo.l,
la instruistoMarjo,rie
lnsrrulsro lvIaIJo.lle
cetere,.la
NeTolgesendas.
IoISesenoas, cetere,
a1 nla
nia respeKto.
iespekto. Ne
kontrlbuas al
simile
slmlle kontribr.ias
Boulton, eiam populara kiei preleganto kaj organizanto de seminarioj kaj aliaj

KATO KAJ TELEVIDO

AntaI la televido-aparato,
Esperantujo Unika, car respektata kaj

amata,

paul

Gubbins

KROATIO HAVAS TRI
AKADEMIANINOJN
Literatura Akademio de Esperanto, londita en Roterdamo dum
Universala Kougreso de Espera
Akademro en Esperantujo. Gi
Verkista Asocio - EVA fondita

de
tIa

est
prezidas Mauro

4

arce:

(1e67)

Ia Literatura Akademio de Esperanto
e kaj Spomenka Stimec. La Akademion

Netli en Pizo.

sur tabureto, sidis kato:
tre bonkondutis !i, silentis,
al mondnovaioj $i atentis
kun seriozo digna, deca.
Sekvis programo alisPeca:
ornitologio ekparolis;
jes, birdoj sur l' ekrano rolis!
Nu, jen, fringel', ai kanari', ati
eu eble kanabeno ...? MIAUI
MiaU! Salt'l
Ekl kaj halt'!
Brulokula, sidis kato
vibra sur la aparato,
klinis sin por kapti, vane,
belajn birdojn surekrane!

Marjorie Boulton

S.j.
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grupon oni povas nombri ankarl la rakonton Ia siberia parencaro ella
dua kolekto.

2. Malliberejaj (siberiaj, gulagaj) motivoj

PRI IENA KARPUNINA

AU SERCANTE tA NUTONINON
MALANTAU tA TEKSTO
Unue: kiu estas Lena Karpunina?

aliaj rakontoj, sed kun ironia koloro
3. Esperanto kaj nuntempo kiel motivoj

a$ikia, sovet-unia realo
rafieca rakontado eltiris

tar, sendube, Si spertis
moj de tiu generacio en
spektas iel ekzotike.

Tri grupoj da motivoj
Lena Karounina publikigis la rakontojn

er.r

du, respektive

tri libroj.

-

1. Motivoj el infanaf,o kaj juna$o kun aitobiografiaj

elementoj

Ci tiuj motivoj fara
eldono tio estas dek el la dek
Bato, La idinda letero, La pa
insfruistino, La motorciklo, Paska pluvo, J a.ia kaj

Tempo 212008

ua libro. En

1a dua
la titolrakonto Ia

lo

nojbaroj,Bela, La
adiailo kaj en tiun

5
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molestantoj estas konataj en nia komunumo, En tiu grupo elst^aras Neokaz-tnta omo kie
videblas n6va tono, romintika, al kiun novelo transiras-ce Ia fino, kie ec la cefrolanta

ne estas milito"?

Konkludo ari preparoj por aitobiografia romano
parol
parol

[1lx

SOLECE BRITAS BTANKA VELO

Solece brilas blanka rlelo

nebul'de l' blua mar'
Al fora land - kun kia celo?
For de la hejm' - pro kiu far'?
En la

sereante la vizagon de la aritorino malantair la

teksto

La ondoj ludas, mugas rrento
Zdrauko Selei
Fotoj de Douor Klobuiar

Kaj knare kurbas sin la mast'
Pri malfelic' ne estas pento
Kaj al felic' neniu hast'!

I(roata Esperanto-Ligo invitas siajn membroin
a1

Malfermo de Scienca Simpozio

Sub gi la flu' lazure helas
Kaj super fli

- la suna o/

Esperanto kaj kroata kultura identeco

Sed nur, se flin la Stormoj pelas
Gi sentas pacon en la kor'!

Filozofski fakultet
Ivana Luciia 3
Zagreb

Mihail Lermontov
El la rusa Gerd Bussing

vendredon Ia 7an de novernbro 2OO8 je la 10 h
Vijeinica fakulteta
6

Foto de Zeljko Gubijan
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PRI MI KA' MIAJ VERKOJ
Mi plenkreskis en fora mezazta lando, en la eirkauata de
alta montaro iagika ielurbo Duianbe,
mi lernis fine de la okdekaj jaroj en dumonata
.kurso en laEsp_eranton
E-klubo "Montara torento". La klubo esiis riralgranda, sed
tre altnive.la.kaj klera. eble- car gin gr,rdis reprezentanto.-j de kelkaj
institutoj de la Tagikia Akademio-de sciencoj rinatematika. geografia.
_

kemia).

Leno Kn.t-pruina

Tempo 212008
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VIRINAJ VOCOJ EN NIAJ ANTOLOGIOJ
En Liro de
Grabowski, jam en

1a

esperantistoj,

jaro 1893, kolektis la

unuajn provojn de nia naskiganta poezio:
110 poemojn (el knrj 23 originalaj) Tamen
virinoj tie ne estas: Ia unua esperanta
verkistino Morie Honkel debutos en nia
literaturo post 15 jaroj. Vilmos Bleier, en
1938, eble intencis inkluzivigi Hankel en
la Noua Krestomatio. kies unua volumo
estis enhavouta originalajr.r prozajojn kaj
versajojn, elektitajn kun la celo llustri nian

iiteraturhistorion,
Fakte ni havas virinojn en

a1ia,

eldonita kvin jarojn p1i frue antologio,

Dekdu poetoj sub Ia redaktado de Kdlm6n
Kalocsay, eldonita de labudapeSta "Literatura
Mondo", en 1934, Sur la 127 pagoj oni trovas
105 poemojn de i2 poetoj el 7 nacioj. Inter
la dekdu, du estas virinoj. Donante tribunon

al Hilda Dresen kaj Amalia

Dubis,

Ka1ocsa1,

Niftez-

ne l1ur trovas originalajn

virinajn vo0ojn en nia poezio, sed li puSas
feminismon en nia literaturo.

1a

Esperonta Antologio estis uuue
publikigita de Stafeto' en 1958, kun Ia
subtitolo Poenr oj 1887-195 kaj en 1984 en dua
eldono de UEA, reviziita kaj plikompletigita,
en 1984, kun la subtitolo Poemoj 1887-1981.
Gi enhavas pecojn de 90 poetoj: el la unua

periodo 23, el 1a dua periodo '13, e1 la tria
periodo 24. Pri Ia historio de Esperanta
Antotogio mi nun r1e revenos, ear belegar-r
eseon pri ties 50-jara jubileo, el Ia plumo de
prof. Carlo Minnaja, vi povus legi en 1a junia
numero 233 de revuo Literaturct Foiro. 22
poetinoj ceestas en la libro kaj lai mi Auld
faris sufice bonan ekvilibron en 1a nombro de
Ia inkluzivitaj verkoj depende de la maturlgo
de la altorir.roj Antai 1a forpaso de Auld, IF-

interna pejzalo Impresa estas Ia mallonga

membiografla rakonto Adiaio en nnlfrua
printentpo de Verda Mcrjo (Hasegar'va Teru,
japanino). Bedairinde, mankas meritaj

altorinoj kiaj ekz. Vesna Skaljer-Race
ai Nepeno NedelCeoa, Tamen la Trezoro
penetras sufiee bone

la

staton de nia

novelarto gis antai 22 jaroj kaj la rolon de
virinoj en nla originala prozo,
En sia recenzo

P

riNotaEsPeranta

Krestomatio redaktita de William Auld
(e1d UEA en 1991 kiel n-ro 5 de Ia Jubilea
Kolekto Jarcento de Esperanto) Aleksander
Korjenkov asertas ke Ia 509 pagoj estas "tute
moderna kaj aktuala prezento al la nuntempa
Esperanto" kaj ke "1a duvoluma Trezoro: La
Esperanta not:elorto montri$is malsupera
"Nova Esperanta Krestomatio", Tamen Auld
metas al si alian celon ol pure prezenti nian
literaturon, Ni trovas tie ne nur originalan
Iiteraturon. sed anka[ tradukarton,
sciencon, lingvon, e0 ideologion (la interna
ideo en nia kulturo), Kaj kio pri 1a .''irinoj en
Noua Esperonta Krestomatio? Ni trovas

2 rakontojn de virinoj, 4 tradukistinojn, 3
autorinojn pri Zamenhof, 2 altorinojn pri la
intema ideo, Eble ne tiom imponus tie

SonoT

de Rajna Konstantinooa, sed
tutcerte senteblas la manko de nomoj kiel
el fora juneco

Clelio Conterno -Guglielminetrt kaj Lina

Gobielli.

En

2001 eldonejo KLEKS en
Bielsko-Biala eldonis rimarkindan libron sub
la titolo Mondoj Tomasz Chmielik, Georgo
Handzlik, kaj Sten Johar.rsson selektis kaj
elektis 34 origir.ralajn rakontojr.r el Ia piumo de
tridek esperar.rtaj aitoroj el kvin kontinentoj.
En tiu 2lb-paga libro elstaras la verkoj de
kelkaj ririnol: Spomenka Stimec, Zora

Heide, Vimala Deoi, Lena KarPunina,
Danuta Koualska, Zofia Mirska tamen
ne impresis min

Spielhdfe.

Du

Irena Louinskn kaj Sheila

krestomatioj.

rlome

instruhelpiloj, havas antologiau karakreton,

Dw

Baza Literatura Krestomatio

de

Vilmos Benczik (e1d HEA. 19,llr kiu ser"'is
kaj senas jam preskau tridek .iarojn por 1a
kursanoj en nia ling1'o. enhavas tlr.tr kvin
nomojn de r.irinoj, la du-roluma Ek ol leg!
de Hektor Alos kaj Kiril \'elkor eld BEA
1991-1992) prezentas jam 15 autorirloln kun
klarigaj notoj pri ties t erkoj CiLrkaze. ne la
nombro,
kvalito,

r-re

la statistiko gravas. pli srar as Ia

En diversaj antologioj kia I,c

uerda relo (beletra antologio Pri la len'ojo,
eld LF-koop en 1981). Rozo koj

traktis kun 1i la reeldonon de Esperanta
antologio kaj certe la novaj tendencoj en 1a
poezio de virinoj digne respegullgos en gi.
En alia grava verko, eldonita
de Hungano Esperanto-Asocio en 1989, 1a
duvoluma Trez oro La e sp erant anoD elort o
/coop

1887-1986,

la

redaktintoj Reto Rossetti

kaj Henri Vatrd konsewas preskai

Oiujn

tekstojn de 1a pli frua antologio 33 rakontoi
(redaktita same de Reto Rossetti kaj Ferenc
Sziliigyi, kun prefaco de Ivo Rotkvii, eldonita
de J, R6gulo, en 1964 sub Ia marko de
eldonejo La Lagur.ra), Se 22 jarojn pli frue 33
rckontoy enhavis 328 pagojn, la nova Trezoro.
Esperonta nowlarto jam imponas per siaj 952
pagoj. Se en 33 rakontoj ni renkontas nur
kvar virinojn (R oks ono, Marjorie Boult on,

lolanthe Leser kaj Clelia Conterno),

en

\a Trezoro ni trovas jam 15 virinojn elinter
102 prozistoj entute. La verkoj de r''irinoj
elstaras, De Marjorie Boulton oni enmetis
unu solan novelot-t, la bonegan Lakopnlo de
Dzo, Zora Heide aperas kun tri eroj, el kiuj
unu vere bona rakonto pri infanago. Fcliio.
Spomenka Stimec kun la norelo \hlago
al disigo kaj kerna fragmento el Ombro sur

8
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glauo (originalaj poemoj de bulgaraj

PRI ONKLO

esperantistoj, eld. en 1987 de Sofia-Pres,
sub la redaktado de Canko Murgin), Sub

PERDITA

Ia signa de I' socia muzo

redaktita
de William Auld kaj Stefan Maul (eld.

MARO/,E TRADUKITA,

KA' RETRADUKITA

Flandra Esperanto-Ligo, en 1987) 0eestas
niaj aitorinoj, Same kiel en Ia plej
freSa, la pasintjara Moskoaj sonoriloj,
antologio de verkoj de moskvaj poetojesperantistoj, kompilita de Nikolao

Gudskov (eld Impeto, Moskvo, 2007)
Int
ri 36 poetoj,
de
kiel DeSkin
kuj
Hmelinskij

krj

Zlatoje Martinov

recenzo de
Literotura

pri $i, en

Foiro, por starigi problemon:

"La antologio estas siaspeca
valorajo ear al la nerusa esperantista

legantaro gi

alproksimigas la
artajn atingojn de la rusaj,zmoskvaj
esperantistoj. Sed kial la aritorojn en $i
konsideri "moskva skolo"? Por esti "skolo"
oni postulas certajn komunajn ideajn,
temajn kaj poetikajn trajtojn inter eiuj
"skolanoj". Krom 1a senduba fakto ke eiu
inter la reprezentitaj poetoj estas/estis
lo$antoj de urbo Moskvo, aliaj komunaj
ecoj plejparte mankas. Ne povas ekzisti
ia $enerala rusa (ai serba, pola, ktp.)

skolo sed ene de

la rusa

esperantode

kulturo oni povas $uste surbaze

Certe

ne Ili eiuj

.

Kiam Lucija Boriic aidis ke Luko Paljetak okaze de [a 500
sercas la Esperantan tradukon de la verko. Si komentis:

a

jubileo de Dr2ic

povas, kompreneble,

esti moskvanoj sed certe ne samskolanoj
I Miaopinie, la poeta apero de Arosev kaj
OCjo estas ne nur bonSanco por la rusa

esperanto-kulturo kaj poezio, sed ankarl

kerno eI kiu povus reale disvolvi$i
estonta moskva skolo, Tion jam anoncas
la moskvaj sonoriloj, pro tio la antologio
meritas nian plenan atenton," Mi citas
tion, car estas grave por la estonto, 6u

S. itimec
(Sur Ia foto de S. Stimec Lucija Bordii akceptas Onklon Manle en sian hejmon.)

nomi ia literaturon kreitan de virinoj
"feminisma literaturo".

Nia literaturo estas jam tiom
matura, ke 0u ne estas tempo kolekti kaj
eldoni antologion de la virinoj en nia
literaturo, des p1i gi estas tiom matura ke
nia literaturo kandidatas por la Nobelpremio per virino, Marjbrie Boulton
proponita de la Esperanta PEN-Centro?

Kaj fine, permesu al

emfazi, ke Kroatio donis

mi

ia esperanta
literaturo elstarajn arltorinojn, la
nialingvan literaturon en Kroatio markas

precipe virinoj:

ni

a1

memorigu hodiai

la karmemoran Emilija Lapenna, ni
aplaidu Zora-n Heide kaj Lucija-n
orii6, kaj tutkompreneble Sp omenka n Stimec, al kiu mi nun diras: "Dankon
B

pro tiu bela kaj utila renkontigot",

Ljubomir Trifontooski
Fotoj de Daoor Klobuiar

Tempo 212008
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ESPERANTO KAJ KROATA

IETERo

At

sENJoR', JACQUES

PREVERT EN PARIZO

KULTURA IDENTECO
Faka kaj scienca simpozio okaze de centjarifro de
organizita nacia Esperanto-movado en Kroatio
!a 7-an kaj la 8-an de novembro 2008
en Filozofia fakultato Zagrebo

Rememoru, Bqrbara,

senhalte pluuodis

...

J, Pruert
Jes, pluvadis,

senjol Prevert, treege pluvadis

En Bresto, en Parizo, en Zagrebo kaj sur mian domon
Kaj sur Ia hundan domon pluvgutis
Kaj en kor mia estis pluvece
De jaido vendreden dum verSigis la
Kaj ni fartis kiel neniam plu ni fartos

En

1a

De

I

pluv

Sejno mi lavis la piedojn Svititajn

Gioconda putino ridanta

Mi petis pardonon pro ciuj pekoj kajkavaj
Pro furzo sur Montmartro duonhoron
En la pregejo migenuis
Kaj la putinece ru$a

muelil

Tiel ege ekplaOis al mi ke ec hodiau
Mi beda[ras ke plensakon da niaj fetoraj animoj
Mine alportis por mueli

^

De

jaido vendreden dum verSi$is

Ia

pluv

Cu vi memoras, senjor Prdvert, ke ni ion malsekan

faris, ciu ce iu angul de I Triumfarko
kaj de I Efel-turo
Dejaldo vendreden dum verSigis 1a pluv
Ec ne unu policano ekfajfis fajfile
Nur la platanoj en 1a parko susuris
Kaj la floroj parfumaj kreskis kiel ce ni
Ci tie proksime, sur Zrinjevac, en TuSkanac, en eiu terspai
Dejaido vendreden dum verSi$is la pluv
Kaj ni cion intermiksis, eampanon kun lakto
Akvon kun laktokafo, muzikon kun sanganta kapo
De i homo sur Pigalle,la Sejnon kun Dravo
La tutan Parizon kun nia korto
Tirharmonikon kun la bojanta hundo Flavo
Dejaido vendreden dum verSigis la pluv
Kaj tiam ni ekiris al la florplaco
Kaj anstatau floroj por niaj knabinoj
Ni bruligis tri alumetojn en la pariza nokto
Por malplenigo homa de la stomakoj
Tielke anka[ la moSta Kvazimodo super ni
Unu larmguton perdis
Dejaido vendreden dum verSigis 1a pluv
Memoras mi, senjor Prdvert, 1a frumatenan promenon
Cirkai la pre$ejo Notre Dame
EkSajnis al mi arjdipor momento
En la hor de I matena alveno
Mian virkokon kokeriki en 1a korta silento
Kaj en via man estis ruga ciklameno
Plorema, plorema, sangkolora kaj so1a, sola, sola
Kune kun ni
Dejaudo vendreden dum verSi$is la pluv

La simpozion povas ceesti ankarl KEL-membro j,

Zlatko Crnec

kiuj

interesigas pri gia enharo. car la solena salono de Filozofia fai<ultato
disponas pri cirkau 70 sidlokoj.

E1 1a

kajkava dialekto de la kroata lingvo tradukis Ivo Borovecki

Velimir Piikorec

10
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VODNIKOVA
359.
360.

Anonima
Anonima

361 Jagoda Latinovii-Caldarevii

362. Gordana

363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.

Jurina

evii

Dragutin Smolii
Ljerka Stilinovii
Esperantsko druStvo Split

Karmen Crnkovii Vranko
Roger Imbert

9

NIA ESTONTA EJO
Bronii

5,00 eurojn

398, SiniSa

5,00 eirojn

399 Josip Brkanac

6,84 erirojn
13,68
13,68
55,09
13,68
13,68
5,00
5,46

eirojn
eirojn
eirojn
eirojn
elrojn

eirojn
eirojn

275,.18 eirojn
55,09 erirojn
40,00 eirojn
5,52

erirojn

411. Bojana

5,.52

eirojn

4I2, Branka Cecuk-Cesarer
413 Familio Treer
414. Zlata Nanii
415 Tomislav Plaikovii
4I6. Tonina Novak
417. Mariia Jerkovic

Zlatko Hin5t
Tomislav Platkovii
Danira Grgec
Stanko Rukeli
Franjo Slabeli
Dalibor Brozovii
Velimir Majdak
Vida Jermah

Milan Sudec

383 Aleksije Herii
384 Ljiljana Kuzmanovii
385. Fiore Saganii
386. Mladen PakiZ
387, BIaZ Rocek
388. Marta Manojlovii
389. Lucija Borcic
390, Mladenka Dakovic
391. Marta Dokii

40,93 euroJn
6,84 eurojn
erirojn
13.68

13.68
10.00
6.8+

e[roin

euroin
euroin
68,22 eirrojn
6,84 euro.ln
27,29 eiroin
40,93 euroin
I3,68 elroin
27,36 eirojn
6,84 eiroin
27,36 eirrojn
13,68

eirojn

4,10 eurojn
4,10 eirojn

392 Damir Cernii

393. Sava Matetii-Luiii
394, RoZa Bretii-ViSnjii
395. Marija Repac
396. Teodor Mikii
397. Ivo Puharii

eiroin

68.22 eiroin
27,29 euroin

3,68
6,84
13,68
1

eirrojn

eirojn
eirojn

40,93 erirojn
20,0.5

erirojn

GRANDA VORTARO
ESPERANTA.KROATA PREPARATA
de Lucija Boldii
Damir Mikulicii.
knjizara. La aliaj

o

estas akademiano

(Sur 1a foto de S, Stimec: En sia oficejo Damir
transprenas la manuskripton de la Vortaro )

Mikuliili

1

401 RudolfHahn
402. Anonima
403. Sanja Kodrnja
40a. Zdravko Jakovljevic
405 DraSko Toplak
.106 Valeri Errricheta
407 Martin Mihaldinec
408 Durda Stokii
409 Mato Brcii Kostii
410 Marina Dimnjakovii

Slobodan

3.(r8

eirrojn

6,84 eirrojn
34.1 1

eilojn

ti.84 eirrojn
I 3,68

eirrojn

rJ,84 euroj11

4.1r) eLrrojn
13,i;3 siipoirr
5,84

eirojl

13,{J8 eirr ojn
20,0.-\ cirrojr.r
15,0r) eurojD

Duricic

20.0.\ eirrojn
,10.93

errrojn

68.22 eirrojrr
6,84 eirojr.r
1 3,fi8 eirrojl
10.(t0

418. Spomenka Stirnec

eilrojrl

6.84 curojn

419 Neven Kovadii
420, Vesna Stanicii-Burchards
,+21 Rob Moerbek
422.Danica Kovacevir:
423. Zdrai,ka Metz
42,+

elrojn

I3,68 e tirojn

400, Berislav Brajan

Alan Sladoievic

(ukic

40,93

Ill.68 eirrojn
.50.00

eirrojn

20.05 e irrojn
27.36 etr ojn
i 3.{r8 eirrojrr
20 00 eirrr.rj;r

Anita Perii - r\ltherr

425 Zdenka Rojc
426 Sime Bucan
427 Sava Matetii - Luiii

34.1 1

etirojn

27.36 eirrojn

1l.6rt r:LiLojn

Post aprilo knlektite

1.638, 21 r:irroin

Kolektite ekde
la,jaro 2OO3 entute

17

.919,1 4

ei rojn.

Nia granda kledito en arigusto 2008 redrtkti$is al l.r SuLlo
de 32.446..57 eiroj.

Kun $ojo ni anoncas la aboneblecon por

Ia

GRANDA VORTARO ESPERANTA.KROATA

de Lucija Boriic
Eldonistoj: Kroata Esperanto-Ligo kaj Sveuiiliina knjiiara
Amplekso e. 450 pa$oi - Formato 22 x 76 cm - Fortika bindot
Abonprezo nur 190 kn - Posta prezo: 320 kn

La plej granda vortaro en la 100-jara historio de Esperanto en Kroatio!
Oma$o de la ailtoro kaj eldonistoj al la centa jubileo de Esperanto en Kroatio!
Bv fofokopl kaj

sendt

al

KEL, Knezo

Mislovo 11, 10000 Zogreb

Mi,

Adreso
Retadreso

antarlmendas

ekzemplero(j)n de GRANDA V0RTARO ESPERANTA-KROATA, kaj pagas la abonprezon de 190,00 kn por
ekzemplero al: Hrvat:,ki savez za espc|anto, K'r."za I'iislava 11, 10000 Zagreb, glrkonto ee RBA: 2484008 1100881157

-

La voftaro aperos en decembro 2008, ekde kiam $iestos por la abonantnojdrsponebla en KEL, Kneza Mislava 11,Zagreb.
La abonantoj kiui volas la vntaron iiverotan al ili per poito, bv enpagi entute 205 kn (15 kn aldone por enlandaj sendokostoj).
La supran mendiLon vi povas ankaLi faksial KEL: (01)461 9373, al menditelefone (01)461 7550, poStelefono 091 4617550
La mendo valida nur post ia ricevita enpago. La limdato por la abonprezo: flno de oktobro 2008.

Pri ciuj aldonaj informoj bv. demandi KE[!

