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Mortis akademiano Dalibor Brozovii -

prezidanto de KEL
Pli ol sesdek membroj aktivis en someraj
Esperanto-aran$oj
Renkonti$o de Esperantlingvaj verkistoj en Hra5iina
la 19-an de septembro
Osijek invitas al sia l}Oajubileo [a 17-an de oktobro



Karaj legantoi!
Ni funebras. Prezidanto de

Kroata Esperanto-Ligo akademiano
Delibor Brozooi(, mortis en Zagrebo
la 19an de junio 2009 en sia hejmo.La
malgaja novajo disvastigis tra la kroata
kaj la internacia Movado. La Universala
Kongreso de Esperanto en Bjalistoko,
kies membro de Honora Patrona
Komitato Ii estis, en julio oma$is al
sia honorato per nomumo de Salono
Brozooi( en Bjalistoko. Ni dedicas
al li tiun numeron de Tempo kaj nur
resume tuSas la somerajn Esperantajn
programojn en kiuj partoprenis pli o160
niaj membroj
. La malsano amarigis la lastajn

vivojarojn de nia prezidanto. Ni lastfoje
renkontis lin en apriio 2008 okaze
de tragika akcidento en lia familio, ce
enterigo de lia filino Lada, mortinta pro
arltoakcidento

Lia kontribuo al Esperanto
en Kroatio estas apenari mezurebla,
Li konribuis kiel lingvisto, Esperanto-
parolanto, numismatikisto, filatelisto
kaj kiel simpla Movadano, membro de
Esperanto-Societo "Bude Borjan"

kie li esperantistigis. Li estis viziulo
kaj siajn imagojn Ii defendis per vervo
junula. Tion ni aparte spertis ee lia
festparolado dum Ia Unua kongreso de
kroataj esperantistoj.

Li helpis a1 Esperanto ne nur
juna$e kiam Ii porokaze verkis kaj
tradukis sed tute aparte en Ia malfacilaj
jaroj de Ia milito, kiam decide pezis liaj
vortoj dum li defendis Esperanton.

Li zorgis pri unueca Movado
en Kroatio. En UK Vieno 1992 li
persone lastfoje partoprenis en la
internacia Movado kaj kontribuis al
internacia kongresa universitato per
prelego N orrnlingu oj kun plurcentra
norrnigo.

Li helpis organizi 1a unuan kroatan
Esperantan kongreson 1997, al liaj
enga$igoj ni Suldas ee dupoStmorkojn
de la kroata poSto en 1997 kaj 2001 kaj la
unikan Esperanto-moneron el 1997.

Li estis la rektoro de la
Kongresa Universitato en UK 2001 kaj
ebligis gastadon de Ia simpozio de
Akademio de Esperanto en Zagrebo,
en la luksaj ejoj de Ilirska dvorana en
Opatiika-strato.

Kiam aperis iu lia artikolo pri
Esperanto li zorgis ke gi atingu nian

bibliotekon. La malsano malhelpis lin
kontribui al la Simpozio en Filozofia
fakultato kiun Ii volis partopreni en
novembro 2008.

Plurfoje li telefonadis al Ii.
Laste li traktis kun Ulrich Lins pri la
aperigo de sia artikolo pri Esperanto en
Kroatio.

La Iastan kontribuon kiun
li faris estis liaj notoj pri la kroata
ortografio en Ia Granda Vortaro
Esperanta-Kroata de Lucija Borcii
eldonita en decembro 2008. Li akceptis
esti ano de la redakta komitato de Ia
Vortaro. li tre estimis sian instruistinon
pri Esperanto Lucija Boriii.

Kiam 1i estis elektita prezidanto
de Kroata Esperanto-Ligo en 1992, mi
petis lin korekti sian biografion. Ni
publikigis la biografion kian Ii korektis.

Lia edzino Nevenka Brozovii
rakontis al ni ke tagon antau lia
morto, per poSto alvenis al lia hejma
adreso Informilo por interlinguistoj,
ekspedita de D-ro Detlev Blanke. En la
teksto Nikola Ra5ii sur a pagoj omagas
al granda^ kroata lingvisto Dalibor
Brozovii. Si legis la tekston al li. Tiu
estis Ia lasta artikolo pri kiu li okupi$is
antai Ia morto,

Ni devas daririgi sen nia
prezidanto, sen lia nekredeble profunda
scio kaj anka[ sen Iia renomo. Esperanto
restas sen lia subteno sed estas rieigita
car Brozovii pli ol duonjarcenton apogis
nian lingvon.

Ni da[rigas per niaj kulturaj
arangoj:

Bonvenon al Renkontigo
de verkistoj en Hra5iina la 19an de
septembro, kun gastoj Geoffrey
Sutton (Britio) kaj Bernhardt Tuinder
(A[strio).

Ni perdis plurajn membrojn.
Nekrologojn vi legos venontnumere.

Specialan dankon al eiuj 63

membroj kiuj somere linance subtenis
nian ejon en Vodnikoucr 9 kaj eiuj 37

abonintoj de Grande Vort oro Kroqt q -

Esperonto de Lucijo Borii( ,
S. Stimec

Dalibor Brozoui( inter Vida Jerman kaj Radenko Milo{euii, estraronoj de
KEL. Mcildekstre Spomenka Stimec kaj A. Korobejnikoo en Zagrebo 2003.
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MORTIS AKADEMIANO DATIBOR BROZOVIE
PREZIDANTO DE KROATA ESPERANTO.LIGO

DALIBOR BROZOVIC
(Saraievo 1927 - Zagreb 18.06.2009).

En sia Zagreba hejmo forpasis
unu el la plej grandaj kroataj lingvistoj.
kaj cetere unu el la plej gravaj figuroj de
Ia moderna kroata kulturo kaj socia vivo.

Esperanto-
memstara

renis lin el

.T'o?:T:%
la Honora Patrona Komitato, institucio

esperantisto.
Li estis membro de Kroatia

Akademio de Scienco.i kaj Artoj,
sed ankari membro de La Makedona

apartenas al liaj plej brilaj verkoj, kaj $i
poste tradukigis ankau al la kroata kaj
makedona.

Malofte okazas ke la plej grava
refere
p1i se
gravo
ol Ia
kontri
jezik (Normlingvo, 1970), mejloStono
de Ia kroata normlingvistiko, sed ankau

D qlib r o Br o z ooi( sub skrib qs

kontraktonpri qteto de la ejo
enVodnikoua en 2003

unu el la plej gravaj teoriaj studoj pri Ia
lenomeno de normlingvoj $enerale, kaj en

ei verko.
En sia artikclo Pri lo slavoj

praktikaj interlingvistoj inter slavoj
(Brozovii lokas lin inter Komenio kaj

gigantaj. li ja estis monumenta aperajo
en la historio de la kroata popolo. Sed en
niaj verdaj rondoj li estis ciam simpatia
samideano. unu el egaluloj Simpla kai
alirebla. varma kaj plene homa Dalja. Jes.
ja" homo forpasis "' sed kial 

Nikola Roiic

29.07.
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ADIAUA SALUTO DE NIKOLA RASIC,\

CE LA ENTERIGO DE DALIBOR BROZOVIC
Kara Dalja, kara amiko,

no
an
la
La
al tiuj spacoj kien iras eio kio porciame
darlros. Tial mi volas saluti vin en tiu
ci adiaua okazo nome de la kroataj
esperantistoj sed ankau je la nomo de
la esperantistaro tutmonda, nome de la
lingva komunumo kaj movado al kiu vi
tiel fervore apartenis.

ideo, luktante unuflanke por Ia lingva
memstareco de via propra popolo, kaj
aliflanke, estante esperantisto, ke tiu
rajto validu por ciuj etnoj de Ia mondo.

Neniu povis tiel lerte kiel vi
montri ke tiuj du rajtoj ne ekskludas
unu la alian sed ke ili komplementas. ke

En unu el viaj poemoj originale
verkitaj en Esperanto mi trovis ankau la
sekvajn versojn: Ja ciuj vojoj estas tute
bonaj. nur se honeste perlli vi iros'.
La vojo kiun vi elektis estis malfacila

- 
tempo - gla.eto (le kel

Dcilibor Brozoui(. kun estroronoj de
KE L Vjekoslat; Moranki( kaj
Boris Di Costanzo en 2003

Vi ralhoman
etikan valor postulon
kaj inverse: toj ce vi
havis-jat -ankai
siar.r etikan dimension. Mi kredas je
tio kion mi faras, mi faras kion mi
kredas. Brozovii ne estus tia lingvisto
se li ne estis esperantisto. Ankarl por
sia propra lingvo Ii ne estus batalinta
tiom konvinkite kaj senSancele se li ne
estus kredinta ke tio estas samtempe
la $enerala homa rajto kiu apartenas
ai ciuj, kaj sekve ankau al iia propra
senrajtigita popolo.

Tion ni lernis de vi kaj ni plu
persistos je tio kion ni ciam kune kredis:
ne por la lingvo Esperanto en si mem,
sed por Ia bono de Ia propra popolo
kaj de la homaro entute. Pro tio hodiai
funebras ne nur la kroatoj sed ankarl
homoj en Brazilo, Japanio, Sud-Afriko
kaj Aristralio. Ili eble ne multnombras
sed ja ili eiuj estas brilaj homoj
puranimaj, kun sia koro je la $usta loko,
Kaj eiuj estas trafitaj per via forpaso.

Ni esperantistoj anka[ enorme

apartenos al la Esperanto-kulturo, kaj la
atingajoj de kulturo estas nedetrueblaj.
Viajn kontribuojn ni zorge konselos
kaj viajn ideojn ni pluflegos. La novaj
generacioj de esperantistoj povos iam
diri: estis foje iu Dalja, jen Ii ankorari nin
akompanas kaj tiel darlre kun ni pluas.
Li pasis kiel spuro de kometo, ja ciukaze
spuro hela kaj pura kian postlasas tiuj
kiuj rekte iras.

Flugu nun, kara samideano,
per flugiloj de facila vento ... Flugu al la
sankta harmonio. Nia diligenta kolegaro
en laboro paca ne laci$os, gis Ia bela
songo de l' homaro por eterna ben'
efektivi$os.

Poreterne amike,

Nikola RaSii. Rotterdam
Nome de esperantistoj kroataj

kaj tutmondaj

Dalibor Brozooii kun siq edzino Neoenkq en la hejmo de Spomenka itimec,
okompanata d.e Ankica Jagnji(kaj |iafilo Den.is Tiilljor
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OMAGLIBRO AL BROZOVIC EL ZADAR
ZADARSKI FILOLOSKI DANI I LA FILOLOGH,I-IASRIj &F.ZADAR,kierdonacon

en Esperanto La infanoj

eu dentoloj estas
perdataj antail afrikatoj /
Diskut o pri malnou q ort o gr afia
problemo (autoroj Anita Runjii
-. Stoilova kaj Marijana Tomelii
Curlin)

- Kroata literorurlingua
historio en lo uerko de
okodemiano Dalibor Brozoui(
(altoro Sanja Holjevac)

- Dalibor Brozouii
lingoo konsilanto (aritoro Ilija
Protuder.)

- Linguisto kun aparta
misio: Dslibor Brozouii kiel
interlingoisto, esperantologo
koj esperantisto (aitoro Nikola
RaSii)

- Dolibor Brozoui( kiel
literoturkritikisto (attoro Ivan
BoSkovii)

La ci-volume publikigita
Bibliografio de esperantologiaj kaj
interlingvistikaj verkoj de Dalibor
Brozovii lige al Ia artikolo de Ra5ii
ampleksas a pagojn kuj havas
duonpagan Esperantan resumon.
La artikolo de RaSii okupas pa$ojn
469- 520.

Zadar. kiun Brozovii konsideris

la prelegojn de la simpozio estas

dedifitai al Sciencs laboro de
Daliboi Brozouii. okaze de lia
B0-jarigo.

La volumo enhavas la
jenajn kontribuojn:

- Dalibor Brozooii
profesoro kaj sciencisfo (attoro
Josip Lisac)

- La poleosloooj temoj
(arltoro Stjepan Damjanii)

- Scienca olrigardo
de Dalibor Brozouii al la
montenegrq linguo (altoro
Vojislav P. Nikcevii)

- Lo montenegro
subuoriojo de la serba linguo

Dsliborx,
'{8;)",
Londarii

kaj Anita Celinii)
- Lo botalo de Brozouii

por norrnigo koj agnosko de lo
kroata linguo (aritoro Stjepan
Babii)

- lat kiel ortografia,
elparola ka.j didaktika demando
kaj kontribuo de Brozoui( en
ties soluado (aitoro Mile Mami6)

Postmorte,

Mqldekstre: Dolibor Brozouif festparolis dum jubileo de Vidq
lerrnonen 7998.

Supre : Dqlibor Brozooi( lqntis lu libron 'Tzolulo" en 7993.
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BIOGRAFIO
DE PROF. D.RO DALIBOR BROZOUC

Naskigis Ia 28-an de julio en
1927 en Sarajevo. Post la lingvostudoj
ee Ia Universitato Zagreb (la kroata
lingvo kaj jugoslaviaj literaturoj, itala
Iingvo kaj literaturo) doktorigis pri
filologia scienco en Zagreb en 1957
kun pridialektologia temo. Lektoris
ee Filozofia fakutlato en Ljubljana
(1953-1956), universitata profesoro ce
Filozofia Fakultato en Zadar (1956-

1990), Kiel lingvisto li okupi$is pri
genetika lingvistiko, kroata kaj slava
fonologioj, precipe akcentologio,
interlingvistiko, lingvistika tipologio,
teorio de normlingvoj k.a. Ekde 1975

membro de Krocttio Akodemio
de Sciencoj kaj Artoj ($is 1991 $i
nomi$is Jugoslauia Akodemio
de Sciencoj kaj Artoj), ekde 1986
membro de Mokedonie Akademio
de Sciencoj kaj Artoj, ekde 1989
membro de Acodemio Europaeo,
Londono. Membro de la redakcioj
de Generolslaua lingvistiko otlqso
(Moskvo, ekde 1964) kuj Eilropo
lingvistiko qtlqso (Florenco-
Moskvo, ekde 1983). Gastprofesoro ee

University of Michigen, Ann Arbor
en 1969 kaj Universitato Regensburg
(Bavario) en 1971. Vicprezidanto de la

partio Kroata Demokrata Unuigo ekde
ties fondi$o en 1989. Vicprezidento de
Respubliko Kroatio en 1990. Ekde 199i
direktoro de Leksikogrofia Instituto
"Miroslqu Kfleio" en Zogreb.-
Esperantistigis en 1946, verkis
porokaze Esperantan poezion,
tradukis poezion el Ia kroata kaj
makedona lingvoj en Esperanton.
Membro de Honora patrona kimitato
de UEA. Prezidanto de Kroata
Esperanto-Ligo ekde 1992.

- Brozovii direktoris en Leksikografia
instituto "Miroslav KrleZa" gis 2000.

ADNU AL NMA KURSANO BROZOVIC
Estas grandparte mia

kulpo ke Dalibor Brozovii fari$is
esprantisto, Li aperis en mia elementa
esperanto-kurso en oktobro 1950.

Tio estis mia dua esperanto-kurso
kaj mi ne havis multe da instrua
kuj lingvistika spertoj. Dume, tiu
estonta lingvisto direktis al mi tiajn
lingvistikajn demandojn, novajn
kaj neatenditajn en mia komenca
isntruista kaj prilingva okupo. Car
kursgvidanto, ne estis al mi permesite
mal$uste ari fuSe respondi, kaj iel
en mia kapo devis formi$i $usta
respondo. Simple li instigis min fosi
en mia racio, kaj do el ie eiam mirakle
aperis la $usta respondo. Nun mi
demandas min, cu mi instruis lin ai li
min.

eiam post Ia fino de Ia
leciono ni revenadis kune hejmen
tra Martiieva strato: Dalibor
Brozovii, Berislav Brajan, Lidija
kaj mi. Tiutempe ni kutimis apliki
esprantajn karesnomojn. Do, ili estis
Boejo, Beejo kaj Linjo, Ia plej karaj
kursanoj el mia dua elementa kurso.
Mi menciu ke tiam miaj kursoj da[ris
kvar monatojn, dufoje semajne. En
la kursoj mi neniam uzis Ia kroatan
Iingvon. Fine de la kurso mi donacis
al li "Streeitan kordon' de Kaloeaj.
Poste Ii diris, ke guste la poezio de
Kaloeaj lin konvinkis pri la eblecoj
kaj la potenco de Ia Zamenhofa ideo.
Rezulte de tio ekestis lia poemo
"Karnevale" aperinta en Reehoj',

jugoslavia poemaro eldonita de
Stafeto en 1961.

ear Dalibor Brozovii estis
ankarl numismatikisto kaj kolektis
anka[ esperantajn instignojn, mi ciam
konservis por Ii Ia kongresinsignojn.
Komence tio ne estis paperaj nomSildoj,
sed metalaj kongresinsignoj, ciam
arte prilaboritaj, Mi memoras ke iam
tiucele Ii venis al mi hejmen guste en
Ia momento kiam mia patrino estis jus
mortinta duonhoron antaie.

Niaj kontaktoj poste estis
nur okazaj, sed eiam memorindaj.
Restis tamen ia firma fadeno
neSirebla liganta nin, kia ofte okazas

inter sampensuloj. Neimitinda kaj
multsignifa estas por tio la nocio
samideano.

Kiam li aidis pri miaj
eldonotaj vortaroj, li mem proponis
verki akompanan tekston, kvankam
li jam estis tre malsana kaj ec paroli
estis por 1i problemo. Cu eble la teksto
en mia vortaro estis lia lasta prilingva
kotnribuo?

Nun Ii mankas al mi, same
kiel al la gvidantaro de KEL. Estas
nekredeble kian mankosenton oni
povas sperti pri iu kiun oni ne tre ofte
kontaktis.

Lucija Boriic

Delibor Brozoui1 te lq Unus kongreso de krootaj esperantistoj en 1997 . De
mqldekstre: Vido terman, Dolibor Brozoui(, luilita Rey Hudeiek, lonez Jug

kaj NikolaRaiii
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OMAGE AL GRANDA KROATA LINGVISTO
ato de

Zad okaze
de pozio.
Aka estas
prezidanto de Kroata Esperanto-Ligo ekde
1992. naskigis en Sarajevo en 1927 kaj
esperantistifris en 1950.

Nikola Raiii, kroat-nederlan-
da lingvisto, estis invitita de la

: kroata kaj serba,
sna kiel transiraj
specialisto guste
istiko: Iingvoj kun

La gvidmotivo de ampleksa
studo de RaSii estas la ideo ke Brbzovic
ne estus tia slavisto kaj kroatisto se Ii ne
estintus esperantisto. Esperanto formis la
bazajn konturojn de tiu ci granda figuro
de moderna lingvistiko. La studo de

preteratentita.

RESUMO DE FESTLIBRA ARTIKOLO

apdrtamisio:
oui6 kiel interlingtisto,
kaj esperantisto

En tiu ei laborajo oni celas

prezentas sian intelekte tre stimulan
ideon pri la t.n. duonafiksoj en Esperanto.
En sia artikolo Pri la slavaj elementoj
en Esperanto Ii konvinke montras ke la
slavaj elementoj estas pli ampleksaj ol
oni kutime emas pensi. Ili manilestigas
je diversaj niveloj: grafisma kaj fonologia

rmalpli gra
(tre lunde
rekoneblas

morfosint
de
de
iuj

stas

Nikola RaSii

D-ro Detlett Blanke por
I nformtl o por i nterl i ngvi st oj

n-ro 2/2009

Vido Jennankun Dalibor Brozooif en Slouenski dom en 1996
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. Etel Zousdlu) el Esperanto-Societo Split
kreadis kadre de ateliero pri beletra kreivo en Caitdefono
en Suislqndo de Ia 13a gi-s la 17a de aprilo en la rondo de
verkistinoj.

' Esperanto-Societo "Bude Borian" havis la 15an

de aprilo sian Jarkunvenon.

. Kroatq Esperonto-Ligo ekuzis sian ejon en
Velikct Goricu, qCetitqn en 1985.

. Brazila esperantisto Pekim Vaz mendis eeBrqzils
PoSto plurain ornammarkoin honore al originala Esperanto-
literaturo inleralie al la veiko Kroutq Militu Noktlibro de

Koran gratulon al Iajubileanta centjarulol

' "Pokalo Kostreno" 2009 -la 8ukroqtokonkurso

KROATAJ ESPERANTISTOJ PARTOPRENIS
EN LA JENAJ EVENTOJ DE LA

JUBILEA ZAMENHOF.JARO 2OO9

Aprilo

Dramo gapo de SEKeI Zagrebo

70 ekz.

Morija Kapelac kaj ltunjo iuerko
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Pqrtoprenantoj de "Pokqlo Kostrenq', 20Og

. . .Esperanto-Societo -Liberiga Stelo Osijek
jarkunvenis Ia 25an dg .qo.En la fokuso de ia programo d"e Ia
societo estas granda festo la 17q.n de oktobro'20O9 al kiu ni

a festo Osijek omagas alOsi.iekaninoi.
o 

;f 'n:!' i;'"o:i, i 3j : Tf ,l'i?Bl;ll,?

havis publikan prezenton en tJrbodomo de Rijeka Ia 28an
de majo 2009.

. En Rejkiauiko a
Kroqta Militq Noktlibro
Sigurdur H.Perursson kaj e

Junio
, Lct 79qn de junio mortis prezidonto de KEL

qksdemiqno Dalibor -Brozoui(.. 
Ni 

^ceestis la funebran
ceremonion en la zagreba tombejo Mirogoi la 23an de iunio.
La adiala parolado de Nikola nriSif legita de Vids Jerinan.

. La e.io en Vodnikopu 9 riceuis centrqn heitadon!
Mu.lta laboro. granda investo. bela rezulto kaj inda plivalorigo
de la ejol

. La 25an de junio kunsidis en Zagreb Komisiono
pri Subvencio Kqlendulo kaj atribuis finaniajn subr enciojn

E_speronto-Centron e\ Durdeuqc, posedatan de Josip
Pleqdin.

Spomenko Stimec en NASK 2009

Vizitintoj de "Picokijada" en Durdeuoc
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Julio

Partoprenintoj de la ti jora blindula kongreso
Zamenhof desegnito de Tihomir Loori( por honorilq

1 5 0 tn jubileon ( 1 8 59 -2009 )

.La
pordojn al es
Kongreso de
Ia unua lerno
la 150-jaran jubileon de noski$o de Lezaro Ludouiko
Zamenhof. Neniam en sia historio UK estis tiom kulturplena,

Saia Pilipouif (dekstre) festis post la tetrajo 'Fostnikoo".
Surlafoto apud oitoro Mikeelo Bron|tejn

kaj Ljubica Gasparoui(..

Marija Jerkooii prelegos en la lLEl-konferenco
en Krakooo
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Atgusto

. Ministerio pi kulruro invitis KEL la 31an de
arigusto al seminario pri EU-projektoj. Prezenti$is okazo
prezenti aspektojn de la projekto gvidata de KEL. Unuhindict
infonlibro en Eilropo, tri eilropaj infanlibroj en Hindct
Unio. Sepdeko da eeestintaj kroataj kulturuloj atskultis pri
nia laboro per Esperanto en Muzej za umjetnost i obrt en
Zagreb.

Septembro
. rkistoj okazis

inter la I aloj en aparta
numero d

Slooenio estas elektita inter 28 projektoj de Ia mondo por
esti prezentota kadre de internacia konferenco "La Kulturo
Movifianta" de la 27a p
Komisiono kreis por la
ornamos la luksan bruse 

lan brosuron . spomenka
pri la aktuala stato de Ia

,

Partoprenintoj de MIRO en iakouec

AL NIAJ KURSFININTOJ

Ho, ni eiuj iam vizitadis, eeestis
porkomencantan kurson.
Sed raraj nur, kaj nur malmultaj restis
niaj en vivkonkurso.
La eefa not' de nia kara kanto
estas nek UEA, nek flagverd', nek SAT,
ke hom' al homo estu, restu frat'
al tio celas lingvo Esperanto-
Ja eiuj vojoj estas tute bonaj
nur se honeste per ili vi iros,
la celojn en eies koro burSonajn
vi per la samaj vojoj akiros.

Kaj nur parolu! Sen voevitamln'
vin trafos la pela parolskorbuto,
de Si neniam kurace savos vin
maldensaj etaj gutoj da balbuto!
Ne restu Lingvo la muta liuto,
ai lud' por tri monatoj ai ee kvin!
La Lingvo estu de l' estont' saluto
al abismoj krutaj de l'homarruin'.

Ho, jam multfoje eirkal ni tempestis,
sed revenis feliea animrie'.
Esperas mi: en via kor' ne nestis
lo$ejon sian turpa senrevi$'.
Ho, ni eiuj vizitadis, eeestis
iam ian porkomencantan kurson,
sed nur tre raraj, tre malmultaj restis
niaj en la laciga vivkonkurso.

Dolibor BrozoviC

Boatistoj kaj iliaj gastoj en ripozloko apud Kupa
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OSIJEK r LA

URBO DE LA

PLU FRUAJ

l(ROATAJ

ESPERANTISTOJ!

ESPERANTO-SOCTETO "LfBERrcA STELO" OSTJEK
kaj KROATA ESPERANTO-LIGO

INYITAS YIN
AL LA TARARENI(ONTIGO DE KROATAT ESPERANTISTOI EN OSIIEK,

ls 77qn de oktobro 2009
OKAZE DE IA, 120-TARA TUBILEO DE LA UNUAI ESPERANTISTOIEN KROATIO

(1889-2009)

Antarj 120 jaroj. en la jaro 1889. Zamenhof kompilis adresaron de unuaj 1.000 esperantistoj
en la mondo. Inter ili estis 5 junulinoj el Osrjek, la unuaj esperantistoj el Kroa[io kaj el sudorienta
Eriropo. La eefa parto de la programo okazos en la InfanaTeatro Branko Mihaljevii en Osijek.

LA PROGRAMO

o HNK)
to
vor"

Kvinopon" lB.Miliievii)
n" (D.Klobucar)

.loj el Osijek" de D. Klobucar
loJn
diplomoj (J. Pleadinl

fi:.Hrr'.?tlll uu,, u, kun gitaro
,entas en Esperanto

Esperanta teatrajo "Sur la spuro" (Drama grupo de Studenta Esperanto-Klubo)
16h00-19h00 Libroservo
19h00 Fino de la programo, foriro el Osrjek.

Kotizo: 50 kn, pagu al KEL (girkonto: 2484008-1100881157, kunportu la enpagilon al Osijekl) ai sur-
loke. Bonvolu aligi per aligilo el "Tempo". Por la senpaga loko en la autobuso bonvolu rezervi vian
lokon en KEL (S. Stimec, tel: 091-4617-550). La komuna tagman$o proprakoste (fiS-paprikaSo c.45kn).
Klobudar Davor, Osijek, tel: 098-338-242.

>,a
Hr

l

^u
L

"a

r-.1

q)
v)

t-.]


