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Forpasis laprezidento de Kroatio, d-ro Franjo Tudman

cu la monumento Futuro

de Jesper Nergaard ornamos r(roation?

La 9Oajubileo de d-ro Ivo Lapenna
La biblioteko de Gjivoje en la Nacizr kaj [Jnivers itata Bibliote
Cu vi havas bonan projekton por disrvastigo de Esperanto en I(roatio?
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KARAI LEGANTOT,
Pri la aktil'ecoj en diversaj urboj vi legos
sur la venontaj pa$oj.
En Osijek Davor Klo-

Ni finas la riOeventan jaron

jam profunde
enirinte la preparojn por la jaro 2001 kaj la Universala Kongreso de Esperanto. La 1Oan de decembro 1999 forpasis la prezidento de Kroatio d-ro
Franjo Tudman kaj tiu politika Sango grave influas
la vivon en nia lando. La prezidenton $is februaro
anstatatas akademiano Vlatko Pavletii, kiu estas
informita pri la preparoj de la Universala Kongreso
de Esperanto en Zagreb en 2001 kaj kiu akceptis la
1999,

peneralan direktoron de CO Universala EsperantoAsocio Osrno Bullerde dum ties inspektado de
kongresaj kondiOoj en Zagreb en 1997. Ni publikigas la foton de lia tiama kunsido kun esperantistoj.
Ministerio pri kulturo kaj la trbo Zagreb dispo-

nigis al ni konsiderindajn monrimedojn por povi
konstrui la Universalan Kongreson en Kroatio.
Ministerio pri eskterlandaj aferoj traktis la rekomendon proponitan dum la Konsulti$o de Landaj
Esperanto-Asocioj de Mezeriropaj landoj kaj sendis
sian respondon al Slovakio.
La nova 3-Oambra oficejo en str. llrreza Mislava
11 plenforte ekfunkciis kiam diversaj masonistoj
kaj riparistoj retiri$is post kelkmonata laboro. Tie
jam TV vizitis nin du fojojn. La urba kluba vivo
aldone funkcias en AmruSeva 5 kie aktivas studentoj kaj Esperanto-Societo Bude Borjan dum la fervojistaj esperantistoj havas apartan kunvenejeton.

budar preparas novan
lernilon por komencantoj Mozaiko pri esperanto, en la kroata.
En Durdevac oni aktivas pri la 4a kongreso
de kroataj esperantistoj
kiu okazos la 27an de
majo 2000. En Zagreb
ni kontaktis plurajn instancoln por ncevl permeson pri starigo de la
monumento FUTURO
de la fama dana skulptisto Jespel Nergaard,
kies foto ornamas nian
trtolpa$on. Ni dankas al s-ino Birthe Lapenna pro
la perado inter Zagreb kaj la dana skulptisto. C
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FORPASIS LA KROATA
PRE;ZI DEN. TO FRANJO TUE}MAN
19

22- 1,ggg
1

957 aperis lia unua verko La milito kontrart la milito.

1957 F. Tudman akiris en la armeo la rangon de la
general-majoro sed en
1961 li retiri$is de la armeo kaj de Beograd transloki$is al Zagreb kie Ii ricevis la oficon de la direktoro de
Instituto pri la historio de la laborista movado.
1967 li estis eksigita el la Komunista Partio, akuzita
kiel kroata naciistio, forigita de la posteno de la direktoro kaj devige pensiigita.
1969 aperis Grandaj ideoj kaj nalgrandaj popoloj

1972 arestita kun la tuta grupo da kroataj intelektuloj
kaj akuzita je du jaroj de malliberejo.
1981 arestita denove kaj akuzitaje tri jaroj da malliberejo kaj jc kvin jaroj da malpemreso dc publika parolado.

1987 la administraj instancoj redonis al li la pasporton. Li realigis la unuajn prelegvoja$ojn al Usono kaj
Kanado, kie li prelegis por la kroataj elmigrintoj.

D-ro Fronjo Tudmon
Prezidento de Io Kroolo Respubliko
(1922-19e91

La 1)an de decembro 1999 forpasis en la zagreba
hospitalo Dubrava la unua prezidento de la nova kroata
Stato d-ro Franjo Tudman. Li signife stampis la politikan vivon de Kroatio en la lasta jardeko de la dudeka
jarcento kaj grave influis la politikajn cirkonstancojn en
la meza kaj orienta Ertropo.
Por niaj legantoj ni prezentas la eefajn kronologiajn
punktojn el lia biografio.

1922 naski$is Franjo Tudman en Veliko Trgoviide
en Kroatio.
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1990 HDZ venkis en la elektoj kaj la 30an de majo
1990 estis konstituita la unua kroata plurpartia Parlamento. Tudman estis elektita por la prezidento de Kroatio por la periodo de kvin jaroj.
1995 Kroatio festis la militfinon. En novembro Franjo Tudman kun Alija lzetbegovil kaj Slobodan MiloSevi6 subskribis la Kontrakton de Dayton, kiu difinis la
sindevigojn de la militintaj Statoj post la militfino.
1997 kun

1941 kun la patro kaj fratoj Franjo Tudman aktivis
en la kontrarifaSisma movado kaj en 1942 i$is partizano. Post la militfino en 1945
la Jugoslavia Popolarmeo.

1987 en Verkista Klubo li iniciatis la fondon de la
partio HDZ - Kroata Demokrata Komunumo. La parlion
li kunfondis en junio 1987 kaj farigis gia gvidanto.

li

postenis en Beograd en

67%o

el la voOoj Franjo Tudman regajnis la

prezidentan mandaton.

La prezidentaj elektoj por la nova prezidento de Kroatio okazos enjanuaro 2000.
Dalibor Brozovic
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itEit0nE [L Il-R0 IUo L[PEtil[
Multaj kaj grandaj estas la meritoj de
prof. d-ro Ivo Lapenna kaj por la kroata,
kaj por la Intemacia Esperanto-Movado. Okaze de 1a 90-a datreveno de lia
naski$o estas necese remetnori pri 1a

vivo kaj agado de tiu eminenta sciencisto kaj verkisto, de tiu brila oratoro
kaj akra polemikisto, de tiu admirinda
organizanto kaj fervora esperantisto.
Guste al Esperanto dediOis li siajn multflankajn talentojn durn preskari sesdek
JaroJ.

lvo Lapenna apartenas al tnalnova

Al la ingeniero Petar Lapenna kaj al la pianistino
Amelia naskigis filo Ivo en 1a apudmara
urbo Split 1a 5-an de novembro 1909.

kroata familio el Dalmatio.

iom poste la duvoluma Historija diplo'
ntacije (Historio de diplomatio).
Seniluzii$inte pri la diktatorece poli-

tika repimo en 1a tiama socialisma
Jugoslavio li definitive forlasas la landon fine de 1949 kaj en 1950 ricevas
politikan azilon en Francio e1 kiu li en
195 I foriras al Britio. Li faris brilan juristan karieron en la Londona Universitato kiel profesoro pri kompara Sovetia kaj Orientetrropa Juro. Li pensiigis
en oktobro de 1917. Malfacila, zigzaga

kaj eventoplena estis la vivovojo de Ivo
Lapenna kiu el juna zagreba marksista
juristo evoluis al mondfarna iondona
antikomtrn isrn

a

.j

ura fakr.rlo.

Kvar jarojn poste naskigis la dua filo
Ljudevirlody. En 1925 la familio translo$igis al Zagreb kie ambat filoj finis
klasikan gimnazion kaj Juran Fakultaton. La patro mortis en 1940 kaj la

instigaj frontartikoloj pri liaj Oefaj principoj: Neceso de unueco de la movado,

lukto kontratt falsa neutraleco, klara
averto kontrail la minacanta naziisnto
kaj faSisnto, kaj strebo al la lingva perfektigo de la mentbraro. Tiam verSajne
ek$ermis la elementoj de liaj estontaj
gvidprincipoj pri aktiva neiltraleco kaj
internacia huntanisnto. Antair la milito

li

verkis bonegan lemolibron Esperanto

u 10 lekcija (Esperanto en 10 leciono.i)

kaj du broSurojn pri Esperanto. Estas
hodiatr necese diri (pro la Movada historia vero) ke ekde la jaro 1937 Lapenna plene ignoris la laboron de la Zag-

reba "bur$a" Esperanto-societo kir-rn
gvidis la elstaraj esperantistoj d-ro Du5an Marltzzi kaj 1a akademiano Ivo
Rotkvi6.
Post la milito 1i per la sama fervoro
kaj energio gvidas la landan rnovadon,
fondas la zagreban Esperanto-societon
Bude Bolan, kaj jam en 1947 organizas
en VaraZdin la unuan postmilitan landan Esperanto-kongreson kaj la duan

patrino en 1975.
Ivo Lapenna doktori$is pri juro fine
de 1933 kaj diplomigis ankair en la
Muzika Akademio kie li studis violoneelon. Gis 1941 li laboris kun la konata
zagreba advokato d-ro Ramljak kiu fami$is kiel defendanto de rr-raldekstrulaj

1941 h devis fugi el Zagreb al Split, Oar

konferencon de la balkanlandaj esperantistoj. Malgrair sia multflanka okupiteco Lapenna regule partoprenas la
kluban vivon, gvidas kursojn, prelegas
kaj kelkfoje ankait muzikludas per
violon0elo. Inter la esperantistoj li uzas
nur Esperanton, sur la brusto li 0iarn
portas verdan steleton kaj estas Oiam
preta defendi per trafaj argurnentojn si-

li trovi$is sur la listo de arestotoj. Bedatrrinde, preskair eiuj liaj eefaj zagre-

ajn orgarizajn ideojn.
La grandaj sukcesoj atingitaj dum lia

politikaj akuzitoj en la re$a Jugoslavio.
Ivo Lapenna apartenis ankair al la progresemaj politikaj rondoj kaj tial ne
estas mirige ke komence de la milito en

baj esperantistaj kunlaborantoj estis
likviditaj denazial policistoj. Airtune de
1943 Lapenna aligas al

1a

partizana an-

tifaSisma armeo kaj servas eefe kiel
redaktoro de la gazeto Slobodna Dalntac ii a (Llber a Dalmatio).
Post la milito li havas plurajn gravajn
funkciojn en la kroata registara Presa
Departemento kaj estis eefredaktoro de
Oficiala Gazeto, sed baldair li dairrigas
sian fakan karieron kaj rapide fari$as
profesoro pri Intemacia Juro kaj Internaciaj Rilatoj en la zagreba Jura Fakultato. Li elstaris kiel advokato-konsilisto
de Albanio en la proceso kontrair Britio
anta[ la Internacia Kortumo en Hago.
En 1946 aperas lia rmua faka verko Ujedinjene nacije (Unfigintaj nacioj) kaj

Lapenna attodidakte lernis Esperanton kiel gimnaziano en 1928, kaj jani

la sekvan jaron li kun sia kolego Ivo
Godek fondas SttLdentan EsperantoKlubon kir"r poste kiel Akademia Esperantista Klubo i$os $is la jaro l94l \a
centro de la landa Esperanto-Movado
en la tiama Stato. En tiu klubo Lapenna
elkreskis al studenta gvidanto al tre kapabla, klarvida kaj batalema organizanto de la landa kaj poste ee de Internacia Esperanto-Movado. Nur 28-jara li
transprenas la respondecan gvidan funkcion en la tiama landa organizajo kaj

li

dudekjara gvidado de Universala E,speranto-Asocio, liaj sukcesoj 0e UNESKO,
lia laboro por la Centro de Esploro kaj
Dokumentado, kaj liaj multnombraj verkoj, estas bone konataj al la esperantistaro, sed mankas loko por tion detale
prezenti. La malfeliOaj okazaioj dum
kaj post la Universala Kongreso de Esperanto en la Hamburgo (1914) ne apartenas al brilaj pa$oj en la hrstorio de
Esperanto Movado. Lia lnternacia Centro
de la Neritrala Esperanto-Movado dairris
nur $is lia rnorto en 1987.
La memoro pri la kara Gino (lia no-

fari$as Oefdelegito de ln-

mo inter familianoj kaj amikoj) restos

ternacia Esperanto-Ligo.
Sur la pa$oj de la antairmlhta La su-

poreiame en la koro de la kroataj espe-

samtempe

da Stelo ni povas legi en liaj regulaj

rantlstoJ'
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LA B[BL[@TEK@ DE
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MARINKO GJ IVOJE
TR@VIS SIAN HEJN4@N

Marinko Gjivoje

(1 91 9-1

982),

unu el Ia plej elstaraj kroataj esperantistoj, testamente heredigis si-

an riOan Esperantan bibliotekon al
Nacia kaj universitata biblioteko
en Zagreb. En Ia jaro de lia morlo
1982 la prestiQa biblioteko troviQis
antaU la granda translokiQo al la
tiam konstruata nova biblioteka
konstruajo kaj la valora testamenta donaco ne povis esti akceptita.
Nun, post 17 jarq la librol de Gjivoje eniris la bibliotekon.

paperoj de D-ro Ante Ramljak, Gassi Marin vizitas sian hejmon - la
mondon kaj Honore al ili, memorlibro pri esperantistoj pereintaj dum
la Dua mondmilito en Jugoslavio. Li

attoris Panoramon de la Esperanta
literaturo. Leksikono de aktivaj jugoslaviaj esperantistoj estas lia lasta
verko. La listo de artikoloj kiujn li
publikigis ne nur pri E,speranto estas
impona. Foje li uzis pseudonimon
Mara Inko. Li multe foroferis por
povi akiri librojn por sia biblioteko.

La familianoj de Marinko Gjivoje,
Marinko Gjivoje aktivis kiel jur- la filo Marjan kaj la edzino Stefanija
nalisto, vcrkisto, leksikografo, arke- transdonis la librojn al d-ro Josip
ologo, speleologo. Por li Esperanto Stipanov, Oefdirektoro de la Nacia
estis vivkoncepto. Li kunautoris la kaj universitata biblioteko kaj biblioplej kompetentan Kroata-Esperantan tekistino Vi5nja Canlevac. La heredakaj Esperanta-Kroatan vortaron kaj jo konsistas el 2900 libroj en Espeestis la plej fidinda movada histori- ranto at rilatanta al $i. En la hereisto kaj kompilis Esperantonimojn. dajo trovi$as ankaf 274 vortaroj.
Li redaktis multajn Esperantajn reEn la intervjuo por Tempo d-ro
r,'uojn la Suda Stelo, Jugoslavia Es- Stipanov informis, ke la biblioteko
perantisto, Iugoslavia Fervoj isto, Sct- esperas komputile ordigi la kolekton
enca Revuo kaj ofte aktivis 0e kon$is 2001, kia,m Zagreb gastigas la
gresaj gazetaraj servoj.

Kroate li multe verkis pri sia naski$insulo Kordula. La urbo Kordula
postmorte dediOis al li straton. Li
reverkis Esperante Sekretoj de marestajoj de Petar Giunio.
Dank' al lia prizorgado el Oinio
alvenis al Nacia kaj universitata
biblioteko la unika ekzemplero de la
Oinlingva traduko de Ano de |'ringludo de Dinko Simunovi6.
Li kompilis ankat studon pri la
tradukoj el la kroata lingvo al esperanto publikigita sub la titolo Bibliografij a prijevoda djela hrvatskih
psaca na esperanto en 1981. Li verkis enkondukojn kaj redaktis la librojn La sonorilo de Bled, Reehoj, La
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Universalan Kongreson de E,speranto. La ri0a kolekto de Esperantaj gazetoj, kiujn Marinko fidele kolektis
dum jardekoj, bedairinde, lat d-ro
Stipanov, ne cstis transdonita al la
biblioteko.
Davor Grgat

LKK
Ni prezentas al vi la kandidatojn por Loka Kongresa Komitato 2001. Ni atendas
la konfirmon de LKK flanke de la estraro
de UEA.

Kongreso de Esperanto
Zagr:eho - Kroatio

2@O1

SEKRETARIO
Spomenka Stimec, Nova Ves 87,
tel. 48'l 01 52, 4617550, 4553947
fakso 46'19373

ESPERANTLINGVA INFORMADO
Josip Pleadin,48350 Durclevac,
Grkinska 1, tel. 048-812799,048- 811266

KASISTO
Dinka Simunic, Creska 18, te|.3631807

Judita Rey-Hudedek, Trnsko 49 d
lellfax 6522012

BONVENIGA SERVO
Melanija Grgic, GriZanska 75,
tel. 6126681, 253483

INFANA KONGRESETO
Ankica Jagnjic, Stubidka 75,
tel. 3631438

GIOETOJ, HELPANTOJ
Zeljka lvie ,43280 GareSnica,
Trg hrvatskih branitelja 12,
tel. 043/531337

KONGRESEJESTRO
Davor Stimec, Gajeva 43, tel. 4577527

ARTAJ ARANGOJ
Vida Jerman, Republike Austrije 7,
1e1.3772236

?00r

kaj la teamo de Drama Grupo
reprezentata de Miroslav Jerkovic

PREZIDANTO
Dalibor Brozovic
Leksikografski zavod, Frankopanska 28
tel. 4800398, fakso 4800399

kaj la membroj Tomi Haramina, Maja
TiSljar, Danka TiSljar, Stjepan Zgela,
Mia Jankovic, Emina Vi5njic

VICPREZIDANTOJ
Ankica Jagnjic, Stubidka 75,
tel. 3631438
Dalibor Seatovic tel. 099546491

JUNULARA PROGRAMO
Jurica Borojevic,
Studom Cvjetno naselje 301fu
tel. en N. Gradi5ka 035/364048

te|.6252220

ENLANDA INFORMADO

INTERRETAJ PROGRAMOJ
lvan Spoljarec, Vocarska 28 c
te1.

4550545, 6601 626

kaj la teamo de SEK
LOGIGA SERVO
Dalibor Seatovi6, tel. 099546491
KOMERCA AGADO
Stjepan Zgela, A. G. MatoSa 7,
10410 Velika Gorica, te|.713880
EKSKURSOJ
Faruk lslamovic, Maksimirska 79A,
te1.6156626

o

H@N@RA K@N4[TAT@
En la honorkomitaton de la Universala Kongreso de
Esperanto 2001 pis nun eniris kelkaj membroj de la
Kroata Akademio de Scienoj kaj Artoj, kulturaj agantoj
de Kroatio, politikistoj, funkciuloj en la turisma fako,
universitataj profesoroj. Pluraj el ilijam aktive helpas al
la preparoj dc la kongrcso, kiel ekz. Dunja FerendidPastizzi kaj Dorica Nikoli6. Kelkaj el ili jam partoprenis
gazetaran konferencon pri la Universala Kongreso kaj la
koncefton de Jacques Yvart por konatigi pri la aktualaj
atingoj de la Esperanta kulturo. Dum la koncerto Ivan
Spoljarec fotis la eeestintajn membrojn de la HK kiujn
ni prezentas al vi:
Dunja Ferendi6-Pastizzi kaj d-ro Stanko Nick (Ministerio de Eksterlandaj Aferoj) kaj la akademianojn

Aleksandar Stipdevii kaj August Kovadec. La ceteraj
mcmbroj kiuj akceptis membrif;i en la Honoran Komitaton estas ZeljkaAntunovi6,( Kroata Stata Parlamento)
Naima Balic (Kulturministerio),Mladen eutura, estro de
la Urba Kulturoficejo, akademianoj Aleksandar Flaker
kaj Luko Paljetak, estro de la Kroata Informagentejo

HINA Benjamin Toli6, turismaj fakuloj Nikola Radi6,
Zeljko Tondini6, Amelia Toma5evii, Mario Zmajevil,
Dorica Nikolii (la soci-liberala partio HSLS), universitata profesoro Josip Silii kaj kulturaganto Biserka
Cvjetidanin. Tia cstas la stato de la Honorkomitato en
decembro 1999.
S. Stintec
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eu vfl havas bonam pr@jekton? Prezecmtu,@ln[
Lw mn@n@ atendlas @n lR@terdamno
Un

iversala Esperanto-Asocio
en oticialal rilatoj kun UN kaj Unesko
Cenira Ofice)oi Nieuvre Binnenrveg 176,30t5 BJ Flotterdam, Nederlando
Teletonor3110 436'10 44/436 1539 Telelakso+3110 436 175'l
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Al la prt:zidantoj du

- Ilspcr':rrrt<r-[-igo dc l]t>snio kzlj Llcrc<..qtivino
- Kr<):tul Espcran rr>l,ieo
- l\'{akcclorria Espcrantrr-Lieo
- So'bitr ['.spr:rlntl Li{ir
- Slovt:lriir hisPcrar.:to-Liuo
190!)

t0 l3

Estinr:rur i sarnidcarroj,

dtrnt la Llniversalit Kottgrr:sri ctt I!crlino !lclrn:ura cspcrilntisto (kirL clr:zir'as rcsLi anorrirner)
d<;ttztcis al (.lllA lit sunrtrn clc ir.00(l nederlandlj gr.rldcrroj p<>r Lc L. L,r\ trnnsdonu !irr al la
landaiasr:t:ir:j (:n la tu(2r tt:r-itorir:r dt'lz i:rmir.fr-rqosl,r\io por [inanci aead-pr()jckroirr, kiujrr
0i tiuj landlrj asocio j prt..z<.:nt.os.

Iv{i havas la plezuron informi vin pri 0i Lio kaj peti vin ellabori projektojn
celantajn Ia disvastigon de Esperanto en via lando. Ni ne havas fiksitan limdaton.
sed mi pensas ke, ekzemple, ses monatoj povas esti la periodo. dum l<iu vi
ellaboros proiekton kaj sendos f;in al la Centra Oficejo de UEA. La estraro de UEA
klopodos decidi pri )a ricevitaj projektoj kiel etrle plej rapide.
K<>nsideran(t'lir surnort,je dispono, la pr<iickto rrc arrt:rirviclu sulrveru:ion pli glandarr ol
ptoksirntrtnc 1.000 r.ulcl(:noj lkvankam f,i povas csti parto clc pli grartda surno, kiun i:r
I:ttrrla asocio trziLs r:l si:rj alilirnurj rinr<:doi) Kromc, sc lir naturr; dc la prt>jckto tion cbliqas,
rtiSatr.rs apliki la rt:sult>tt kc parto dt: Ia srrtrvr:nr:io (ckz<:mplc 30?l) t:st<>s pat1arra kianr L.r [i.{
ric'cvos l;r {lnan rapr)r ton pr i la plcnumitur Jrrr>jckto.

Kttrt ankorztiiti:ja <janko:rl h anorrima clon1u:anto. kies rcloj esurs hclpi la disvastigon dt.
Espct'anto kaj dc f;i:rj vakrrr,rj en vir rnonclopalto 1r'a li.it: li havas gcamikojn eic, mi pcr:rs
vin akr:t:pti miairr sirrrr:r:rjn salrrtoin kaj rli atcnda.s vizrjn prt.rj<:kto-prc5xrn<.rjrr.

'l.rc

arnikc
I

tu^o*o cnt*l-LX
Rcn:rtr> Oorsr:1ti

[IEA, l-anda Auado

Posteekkontoit i\ederiancc: 37 89 04 iDeo Haa!): Betg;c ililit11 2:11il 0

6O I 83 I ,g?: Gernaiiq 3,i 82 I I 5Cg BLZ 320 i O0 50 iK6ln)i Sv.dir 743 74 0i Sv,sla.,lc
iG6oevo) Banhol: i,lEEsPiorson Postbrs /19 30C0AS Roit.rdanr: kortoi 23 5? B'l 404 AtiN A|,,1HO Uank posibus E43 llD00 DD Ft.ti)ca1l
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Ni invitas klubojn kaj me,mbrojn prezenti siajn projektojn $s februaro al KEL.
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Pa$o de komencantoj
V]VIANA KAJ VIKTOR
vIKToR:

Mi

estas kapitano Viktor, kura$a homo! Kaj mi

vxton:

Jes!

vrvIANA: O, dankon, patro.
vIKToR:

Mi

Ankat, mi amas vin!

vrvIANA: Mi bone scias...

Nina Vuhadin
lernantino en Elementa Lernejo
Matija Gubec Zagreb

vi! Mi

enami$is al princino Viviana! Si estas juna kaj bela. Kaj riOa,
kompreneblc. Ankari Si amas min, sed Sia patro,
re$o Bernard devas diri jes, kaj Viviana kaj mi
geedzi$os! Mi estas tre $oja. Viviana amas min,
malkovros sekreton al

la,la...

(foriras kantante. Alvenas la soreisto Sparagus.)

Mi nomi$as magiisto Sparagus, kaj Sparagus
estas mia nomo. Tiu Viktor estas malsa$ulo!
Viviana enami$as al mi. Si devas esti mial Mi
rompos la amon de Viviana kaj Viktor per miraklol He, he, he, he!

amas vin, Viktor.

NAIVA N4US@

SPARAGUS:

(foriras ridante. Alvenas re$o Bernard.)

Viviana malaperis! O, ne! Viviana! Filino!

BERNARD:

Viviana, revenul

BERNARD:

Kio okazis??

Viviana malaperis!!! Mia filino... iu folprenis

Sin...
vIKToR:

Tre juna, sen la sperto.

Surloke rekontipis $i,
Imagu, kun vesperto.

Ektremis surprizita mus'

Kaj, reveninte kelon,

(foriras Viktor)
vIKToR: Viviana malaperis?! O ne?

Subtegmentejon iris mus'

Ravita flustras al patrin':

Mi

vidis

jus an$elon!

Ludmila Jeusejeua (latuino,

Mi

19 13-

1980)

scias kiu. SPARAGUS!

(Re$o Bemard kaj Viktor foriras. Viviana alvenas sur la
scenejon kaj ploras.)
SPAIIAGUS: Mi amas vin, Viviana. Nun
Viktor neniam trovos vin!

vi

estas mia!

wwANA: Vi estas malbona kaj malbela. Viktor... mi
amas vin. Venul

TIGR@,
LA KAT@ Dtr SANJA

!

(Alvenas Viktor kaj atakas Sparagus.)
vIKToR: Sparagus, malsa$ulo
sPARAGUS:

!!

Viviana amas MIN! Si estos mia!

wvIANA: Malverol

Mi

amas

VIKTORI

(Viktor kaj Sparagus interbatalas. Venkas Viktor.)
SPARAGUS:

Aaa! Indulgo

!

vIKToR: Malaperu, Sparagus.
homo el Oiuj !

Vi

estas la plej malbona

(Sparagus fupas. Viktor akiras Viviana.)

vIKToR: O, dankon, Viktor.
heroo. Mi amas vin.

Mi

estas sana.

Vi

estas mia

(Alvenas re$o Bemard.)
VTVIANA: Patro!

Viviana, filino! Vi revenis al mi! Mi estas tre
goja! Viktor estas kura$a homo. Vi geedzi$os!

BERNARD:

Saluton, mia nomo estas tigro. Krom la Esperanta nomo mi ankal kapablas miar:i en Esperanto kaj
komprenas kelkajn aliajn esprimojn. Mi senOese reklamas Esperanton inter miaj familianoj. Mi zorgas
pri la hejmo kaj la $ardeno de Sanja Bokuli6.
Salutojn el Rijeka!
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NI INSTRUAS
Kvankam ni progresas
limakpaSe, aktuale okazas
kelkaj Esperantaj kursoj.

BELI MANASTIR
Aktuale gvidas la kurson por
komencantoj Sanja Bokuli6,
laboranta por Polica Observanta
Grupo de OSCE en la Danuba
regiono kiel tradukisto por la angla
lingvo. La kurso okazas kadre de
In lo-Klubo Beli Manastir.
Tio estas la loko kie la lo$antoj
povas senpage legi diversajn
gazetojn kaj uzi reton. La unuajn

Instmas studentino pri psikologio
Danijela Drakula el Novska, kiu
veturas al Jascnovac por instrui
kadre de la projekto Aktivigo de
gejunuloj en la vilago kiun por KEL
financas Stata instituto por protekto
de familio, patrineco kaj junularo.

(D. Drakula, Reljkovideva 5,44300
Novska).

HRVATSKA KOSTAJNICA
Kadre de la sama projekto kiel en

ekinstruiis Esperanton en Elementa
Lernejo Davorin Trstenjak en

OSIJEK
Iv ana Zagar (J. J. Strossm ay era 7 3,
31000 Osijek) gvidis elementan
kurson en Osijek kaj Davor Klubdar
instruas al progresintoj. (Vijenac
Murse 6, 31000 Osijek.)

nian rondon. Kontakteblaj per
Sanj a@esperanto.nu.

DAKOVO
Prof. Franjo Gruii (Strossmayerov
trg 5. 31400 Dakovo) instruas en
Dakovo sed anka[ en Slavonski
Brod kaj Vinkovci.

JASENOVAC
Biblioteko Jasenovac funkciigis
Esperantan kurson por komencantoj.

(Vladimir Margan. Franje
Belulovi6a 6,
v.margan@hotmail. com).
Josipa Katunar instruas en Asocio
Ariadna. (Josipa Katunar,
Strossmayerova 5b, 51000 Rijeka)

Jasenovac Vladamir Dujni6

Hrvatska Kostajnica. Vladimir
Dujni6 fari$is gvidanto de la
Esperanta hlio de KEL en Hrriatska
Kostajnica. (V. Dujni6, Ratka
Djetelida 65, 4430 Hrv. Kostajnica.)

sep kursanojn en Beli Manastir post
Ia milito ni clkore bonvenigas en

pri juro Vladimir Margan. Lia kurso
konsistas el 8 mezlernejanoj.

RIJEKA
En Rrjeka okazas du kursoj. En la
Esperanto- S ocieto instru..1.s studen]o

VARAZDTN
En Gimnazi o Yar aLdin, in struas
profesoro pri historio Sini5a Horvat.
Gimnazija, (prof. S. Horvat 42000
VaraZdin.)

ZAGREB
En Zagreb en elementa lernejo
Matija Gubec instruas Nevenka

Imbert. (D. Kallea 9, 10000
Zagreb).

En elementa lemejo Retkovec
instruas Judita Rey-Hudedek
(Trnsko 49d,IOO20 Zagreb.) Si
gvidas kursojn ankat por invalidaj
infanoj en Centar zaodgoj,
obrazovanje i osposoblj avanj e
mladih Dubrava, 10060 Zagreb.
En Esperanto-Klubo Bude Borjan
instruas Vera Rokni6 al
komencantoj kaj Spomenka Stimec
al progresintoj. ( Por Bude Borjan
kaj S tudent a E sp cranto - Klub o
validas la adreso de AmruSeva 5,
10000 Zagreb)

En Studenta Esperanto-Klubo
instruas komencantojn Goran Cvek
kaj progresintojn Ivica Ivaci.
En Kroata Fervojista EsperantoAsocio kurson por komencantoj
gvidas RoZa Brleti6-ViSnj i6.
(Bernarda Vukasa I l, 10000
Zagreb)

o
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Nikola RaSi6, konstanta kongresa sekretario,
laboris en Zagreb kun LKK inter la 6a kaj 18a de
decembro. Li havis tre sukcesan gazetaran konferencon por 6 jumalistoj kaj aparte traktis la kampojn lo$igo kaj ekskursoj kun la koncernaj LKKrespondeculoj Dalibor Seatovi6 kaj Faruk Islamovii. Abundan tempon li dediOis al la temo artaj
aran$oj de 2001 en Zagreb, kiujn gvidas Vida
Jerman kunlabore kun la teamo de Drama Grupo
de SEK gvidata de Miroslav Jerkovid. Li kunsidis
aparte kun la estroj de la agentejo Generalturist kaj
flugkompanio Croatia Airlines por detaligi la
kontribuon de la firmaoj al la UK 2001
O

KARAVAN@J
AERE KAJ TERE
Orbis Pictus el Trieste preparas komunajn flugojn (el
Ljubljana kaj Venecio) al B5a Universala Kongreso en
Tel Aviv (25 julio.-1 atgusto 2000). Orientiga kajbaza
prezo de 1100 inkluzivas: revenbileton, tranokton por
du semajnoj , organizajn elspezojn kaj gajnon por la
organizanto. Estas esplorataj ankatr eblecoj de komuna
flugo al Internacia Junulara Kongreso en Hong Kong
(5- 12 atgusto 2000), unuavice por gejunuloj el Italio
kaj la tuta Alp-Adria regiono. Attobusaj karavanoj
veturos al 4a Etropa kongreso en Oostende en Belgio
(27 aprllo - I majo 2000) kaj alltala Esperanto-Kongreso kiu okazas apud Bologna, la $emelurbo de Zagreb,
Eriropa kultururbo de la jaro 2000.
Informojn pri 0iuj karavanoj kaj kongresoj oni povas
peti rekte de Orbis Pictus de Vi5nja Brankovi6, Via
Leghissa 6IT-34 131 Trieste tellfakso 00 39 1040767
875; retpoSte orbispictus@iol.it a[ 0e KEL.
O

tA

N@VA

PREZIDANTAR@
DE KEL
Dum la jarkunveno de KEL la 28an de novembro
1999 estis elektita la nova prezidantaro de KEL, kiu
gvidos la asocion al la jaro 2001 kaj la Universala Kongreso de Esperanto enZagreb. Prezidanto estas Dalibor
Brozovic, vicprezidantoj Ankica Jagnjii, Radenko MiIo5evic kaj Vjekoslav Morankii, sekretario Spomenka
Stimec kaj membroj Jurica Borojevic, Marica Brleti6,
Vida Jerman, Davor Klobudar, Judita Rey-Hudedek,
Ljerka Stilinovi6 kaj Dalibor Seatovi6.
O

kiu zorgos pri la hotelaj lo$igoj kaj ekskursoj dum la Universala Kongreso
de Esperanto en 2001. La agentejo estis fondita en la

estas la zagreba turisma agentejo

jaro 1923 kun la sidejo en Zagreb.
En Kroatio $i havas 17 filiojn.Gi ofertas al la kroataj
klientoj 3iun specon de feriado kaj turismado en-kaj
eksterlande. Generalturist organizas kompletan servon
de la akcepto de eksterlandaj turistoj kaj zorgas pri ilia
restado en Kroatio. La agentejo disponas pri 21 turismaj
aritobusoj kaj posedas la licencon de IATA por doni servojn en autobusa kaj aviadila transportoj.

Generalturist estas ankari profesia organizanto de kongresoj kaj $i realigis plurajn grandajn simpoziojn kaj
kongresojn.

o
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R.ETADRESAR@
Koraljka Kovadi6
Damir Malkod

koka54@hotmail.com

Radenko Milo5evid
Davor Klobudar

rmilosevic@hgk.hr

Nikola RaSi6

rasic@worldonline.nl
gcvek@pravo.hr

Goran Cvek

ViSnja Brankovi6
Jr"rrica Borojevi6
Olgica Tornik

damir.malkoc@os.tel. hr.
damir@esperanto.nu heliko
davor.klobuc ar@ht.hr

orbispictus@iol.it
jborojevic@yahoo.com

Judita Rey-Hudedek
Zoran Vukas

tomik@rnaief.ief.hr
jtdita.rey@zg.tel.hr
zoran.vukas@fsb.hr

lvanaZagar

izagar3@yahoo.com

Vera Rokni6
Stanko Rukelj
Faruk Islamovi6

roknic@dzs.hr
stanko. rukelj @vz.tel.hr

elita@zg.tel.hr

-
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Nyeluoktatds
BUDAPEST
Modem Nyelvoktata.s estas la titolo de la budapeSta
re\uo pri lingvoj kiu publikigis en la hungara la
eseon de Dalibor Brozovi6 prezentita dum la
malfermo de la Unua kongreso de kroataj
esperantistoj sub la titolo Esperanto fine de la dua
jarmilo. La hungarigon de la prelego prizorgis
Katalin Vaszko elZalaegerszeg kaj redaktis $in
Blazio Wacha. La prelego aperis en la decembra
volumo por la jaro 1998.

PUIA
Vjekoslav Morankii, unu el tri nove elektitaj
vicprezidantoj de KEL, dum Alp-Adria Konferenco
en Pula en oktobro estis elektita al Alp-Adria
Komitato. Li interalie aktivas pri la statuto de la
organtzo.

ZAGREB
La konata Esperanta verkistino Zora Heide post
kvar jardekoj denove eklo$is enZagreb.Antal
Zagreb Si lo$is en Rejkjaviko, antarie en Svedio kaj
Danlando. En oktobro Esperanto-Societo Bude
Borjan organizis bovenigan vesperon al Si.

JUB]LEO DE KROATA FERVOJISTA
ESPERANTO-ASOCIO
Pasis plenaj 45 jaroj post

la organizi$o de kroataj

fervoj istoj -esperantistoj . La Asocio fe stis la
jubileon interalie per bela ekspozicio Esperanto en
filatelio, kiu videblis en la Oefa ejo de la Kroata
PoSto en Juri5ideva str. en Zagreb de la 15a de $is
la 30a de novembro L999. La valora kolekto venis
de la kolektanto Lujo Stani5ii, membro de KFEA.

SAVA PAKAS
SPUR0J de l' D0L0R0

Tempo 3-4199

Ne estas malgranda laboro enpaki Temponpor 550
adresitoj. Jen Sava Mateti6-Ludi6 unu el
0eftrelpantoj dum la pakado.
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TEJ@:SEN4[NAR.[@ EN
STR.ASBUR.G@
Ciujare, pli od 2000 etropaj gejunuloj kunsidas en modernaj konstruajoj de la Eriropa Parlamento kaj la
studaj sesioj por diskuti pri gravaj temoj kiel senlabo- Eriropa Homrajta Kortumo.
reco de junuloj, rasismo, intemacia solidareco, naturLa labora parto de la seminario okazis en la granda
protektado, sporto, drogdependeco, egaleco inter virinoj kaj komforta konstruajo de la Eriropa Junulara Centro
kaj viroj... Konkrete, $is hodiari, pli od 2000 gejunuloj kie ni havis 0ion je nia dispono: man$ejon, Oambrojn,
profitis de la agadoj kiujn financis Konsilio de Etropo diskejon kaj kongresejon. La programo konsistis el
pere de la Eilropa Fondajo por Gejunuloj. En Strasbur- prelegoj, laborgrupoj, ludoj, diskutoj kiuj, estis tre amugo, inter la 24-a kaj la 31-a de oktobro 7999, okazis zalkaj interesaj. Prelegoj rilatis al famaj ideologoj de la
seminario kiun organizis TEJO kaj Etropa Junulara E,speranta movado, historio kaj lingvoj de la etropaj
Centro de Konsilio de Etropo. La temo estis Intemaci- popoloj. Dum diskutoj ni povis praktike uzi kaj ekzerci
ismo kaj naciismo - eu konfliktaj au kompletigaj ideoj? nian scion de Esperanto.
Partoprenis 36 homoj el proksimume 20 Statoj, inkluLa plej interesa ludo estis Albatros en kiu ni eiuj
zive ni tri junuloj el Kroatio. Strasburgo akceptis nin partoprenantoj reviziis niajn sintenojn kaj toleremon al,
kun pluvOielo kaj sincera koro. La morgarian tagon por ni, nekonataj kulturoj kaj kutimoj. Oiuj partoprepluvo San$i$is al sunlumo sed Ia homoj restis samaj. Ili nantoj prezentis siajn landojn afiSe kaj ni multe lernis
montris al ni etoson de trankvila, senzorga vivo kiu pri aliaj kulturoj kaj popoloj. La etoso estis labora sed
konkeris nin jam dum la eliro el trajno kaj farigis nin ankari ni havis tempon por amikaj kontaktoj kaj amuparto de gi. En la urbo estas miksitaj subtilmaniere zi$o. Ciun vesperon la organizantoj zorgis pri distra kaj
malnova kaj nova, gernana kaj franca, la historio de la amuza programo. Dum Internacia Vespero espero Oiuj
disunui$inta kaj estonteco de la unui$inta Etropo.
partoprenantoj prezentis tipajn man$ajojn kaj trinkajojn
La tuta urbo estas tratran0ita de multaj kanaloj de la de siaj landoj kaj poste ni lemis danci popoldancojn el
riviero L'ill kaj aspektas kiel Venecio. La Petite France diversaj landoj. Tiel ni povis bone ekkoni nacian kaj
(La Malgranda Francio) estas insuleto en la centro de la kulturan diversecon de Etropo.
urbo kie trovi$as historiaj konstruajoj kun tipaj francaj
Ni Satus danki al la organizantoj por bone kaj sukcese
restoracioj, kafejoj kaj vendejoj. Super la tuta urbo do- organizita seminario kiu ebligis al ni ekkoni multajn
minas la fama strasburga katedralo kiu postulas res- interesajn gejunulojn, interSan$i kaj amuzi$i.
Dalibor Oriuli|
pekton kaj admiradon pro sia grandeco (142 m) kaj .
beleco. En Strasburgo trovi$as ankari grandaj kaj

t"rrrc:';;f:::t

OSIEK-KONFERENCO EN KROATIO
Organiza Societo de Intemaciaj Esperanto-Konferencoj havos sian kunvenon en la jaro 2000 (15-27 julio) en Motovun, en Istrio. La internacia
societo celas la organizadon de kulture kiel eble plej altnivelaj, liberaj kaj
sencenzuraj konferencoj. Pere de prelegoj, diskutoj, kulturaj programoj,
turismaj aran$oj oni klopodas kontribui al disvolvigo de vere internacia
kulturo. En Motovun oni pritraktos la temon Multkulnreco, multlingveco kaj
kunvivado. Kiel 0iujare dum la konferenco estos ankat voOdonata OSIEKpremio al Esperantlingva verko de vivanta esperantisto. La postkonferencaj
turismaj programoj prezentos al la partoprenontoj la belajojn de la kroata kaj
la slovena partoj de Istrio. La loka organizanto Orbis Pictr:s dum la konferenca semajno samloke okazigos ankari la 6ajn Somerajn Kursojn. Por la
enhava kaj teknika realigado de amba[ aran$oj la organizanto enga$os ankari

dekon da kroataj esperantistoj. La unua ali$periedo por la ali$oj al la
konferenco fini$os la28an de februaro 2000.La ali$ilon eblas havigi de
Orbis Pictus de Vi5nja BrankoviE Via Leghissa 6, IT: 34 l3l Trieste, tel.
fakso 00 391040 767 875 retpoSte orbispictus@iol.it. aU de KEL.
O
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SEN4[NAR[@ P@R [NST[G@
KAJ EV@LUAD@ DE
JUNULARA INIG[AT@

EN LA G[V[LA
De

S@G[@

2-a $is la 7-a de novembro
1999 en hotelo Barbara, en la turista
setlejo Borik proksime de Zadar,
okazis Seminario por instigo kaj
cvoluado de junulara iniciato en la
civila socio. La Oeestantoj de la seminario estis reprezentantoj de diversaj junularaj organizoj. Kroatan
Esperanto-Ligon reprezentis Dejana
Hru5kar kaj mi (Ivana Znidari6). La
7a

seminarion organizis kaj financis
Stata instituto por protekto de familio, patrineco kaj junularo. Sinjoro
Jean Philippe Restoueix reprezentis
la Europan Konsilion.
La celo de la organizanto estis
iniciati nin - junajn - por evolui nian manieron de pensado rilate al
batalado por niaj rajtoj, proponado
kaj elfarado de niaj projektoj. Prezentado de organizoj kies membroj
ni estas, matenaj ekzercoj, projektplanado, pensado pri nia propra vizio de
Eiropo, imagado ke ni faras la hejmon
de junularo, diskutado pri diferencoj
inter Kroatio kaj Eriropo. Do, multe
por fari, verSajne e0 tro multe.
Plej plaOis al mi la prelego kiu

gvidis Bojan el Svedio. Temis pri
Sveda Junulara Parlamento. Gi et<
zistas jam 3 jarojn kaj oni investis 0.
1.000.000 kunaoj. La intenco de la
Sveda Junulara Parlamento esta
stimuli mezlernantojn por politi
debato, prepari ilin por bona politi
disputado kiu ebligos realigadon
iliaj politikaj rajtoj. Do, tiuj mezlernantoj proponas siajn projektojn (
kiuj la plej granda pafto estas akce
tita) kiujn financas lokaj distriktoj
ari komunumoj at e0 (pli rare) i
partio. Delegitojn kaj parlamenta

Tempo 3-4/99

nojn oni elektas en Oiu lernejo. Ili
estas speciale edukitoj por bone de-

fendi sian projekton kaj por konduti
demokratie kaj tolereme. Post tio

ili

organizas tagojn de parlamento (3
tagojn) kaj tiam ili proponas la jam
planitajn projektojn.
Svedio, kiel forta kaj riea etropa
Stato, Oiamaniere helpas al junaj homoj. Mi demandas min: eu Kroatio
eblus por.us tion spite al la malfacila
situacio? Cu Kroatio entute havas
ion por proponi al gejunuloj? Kia-

maniere ni povas batali por niaj propraj rajtoj? Eble la solvo estas organizita agado (fari kaj proponi la projektojn kaj Oion proponi al Stataj instancoj). Ankari, la malfacilajo estas
en indiferenteco de la junularo. Ni
ofte pensas: La Stato ne havas sufiee
da mono kaj intereso kaj estas stulte
demandi. Sed, se la estonteco restas

en niaj manoj,
ntal ra;to';'

ni devas batali por
Ivana

znidarit

Dontagoj Vidovic

_tenpo -
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El nia historio

ESPERANT@ DUN4 KAJ
P@ST LA UNUA N4@NDNA[L[T@

La antaxmilita situacio en Etropo,

precipe en la plej granda eriropa
Stato Aiistro-Hungarujo, malstabiligis la Esperanto-movadon, kiu,
almenari en Kroatio (kiu estis parto
de la granda Stato aristro-hungara),
estis en fazo de $ermado. En la jaro
1911 estis jam certe mortaj Oiuj Es-

kiuj ni skribis
en Tempo (decembro 1998), sed
unuopuloj agadis per la sama ardo.
Ni ne scias precize kio okazadis en
perantaj societoj pri

meo, 0u pensii$is. Cu dummilite li
partoprenis batalojn, ni ne scias, Oar
en la Esperantaj periodajoj mi trovis
ee ne vorton pri tio, kvankam plurloje Spicer skribis pri sia porespe-

Mi scias nur ke li pensii$is kiel kolonelo, sed ne klaras en
kiu armeo kaj en kiu jaro. Tamen, lastaj ekscioj pri Spicer devenas el la
mezo de la tridekaj jaroj, kiam li
multfoje kontaktis kun Esperantoklubo en Bregi apud Koprivnica, kiu
ranta agado.

partoprenanto de la

UK en Zagreb

en 1953.
Sed ni revenu al tio, kion ni cefte
scias. Kaj la aferoj pri Esperanto ne
estas ligitaj al Zagreb, sed kiel kuriozajoj aperis kelkloke. Ni notu nur
du el ili. Kiel mondpotenco, AtstroHungarujo posedis fortan milit-Siparon, sur kiu servis soldatoj de pluraj

nacioj. Okazis koincido, ke sur 1a
militSipo Zrinyi scrvis du bonaj kamaradoj: la triesta italo Zucco kaj la
kroato Josip Siki6 el Rijeka. Ili interkonati$is en 1913, kaj samjare Zu-

cco, kiu estis esperantisto, pri la
Internacia Lingvo entuziasmigis sian

kamaradon Sitie . Iom post iom la
maristoj unu post la alia komencis

lerni Esperanton, kaj ekestis granda
kurso. Kiam en la jaro 1914 kornenci$is la Unua mondmilito, parto de
translokigita al aliaj
Sipoj, sed ankal aliloke ili okupi$is
pri E,speranto, malgrat cirkonstancoj. Post la disfalo de la Monarkio,
en la jaro 1918 malperis ankatr $iaj
militSipoj. Sed la ideo plantita sur
Zrinyi datre vivis, kaj multaj, dissemitaj en la landoj de la suda kaj la
meza EIropo restis fidelaj adeptoj
de Esperanto. Pri tio detale skribis
Dragutin Iskra en La Suda Sfelo n-ro
6 en lajaro 1951.
Alia kuriozajo el tiu malpaca tempo estis ligita al Zemtn, kiu tiam
apaftenis al Kroatio. Tie dum la antaumilitaj kaj la militaj jaroj (19121914) aperis la sola Kroatlanda Esperanto-Gazeto sub la nomo Ia Zemuna Esperantisfo. Redaktis $in Jakobo
Schneider. Neordinarajo 0i tie estas,
ke $i aperis en plej malgranda kvanto
1a Sipanaro estis

Zagreb dum tiu tempo, sed ni povas
supozi ke post la malapero de Kroata

Esperantisto ankari la Unui$o de
kroataj esperantistoj iom post iom
restis nur surpapere. Cefe pro tio, Oar
$ia motoro, Mawo Spicer, estis oficiro
de la arisfo-hungara arrneo, kiu iom
post iom preti$is por militi. Kio okazadis pri Mavro Spicer antari - kaj
dum la Unua mondmilito, ni ne scias
precize, Oar lia Esperanta biografio

aperinta en la Leksikono de aktivaj
jugoslaviaj esperantistoj diras e0 ne
vorton pri tio. Darire ni povas supozi, ke per disfalo de la granda atstrohungara arneo, anka[ Mavro Spicer
konsekvence fari$is 0u oficiro en la
poste formita malnovjugoslavia ar14

estis aktiva vila$ana klubo, iom rara
enkadre de Esperanto-movado. Lat
informoj kiujn dum la okdekaj jaroj
sciigis al mi s-ro Franjo Petridevi6,
malnova esperantisto el Bregi, Spicer dum sia pensia tempo vivis tre
malri0e, kaj vila$anoj de Esperanto-

klubo el Bregi, sendadis al li nutrajojn por pli facile vivi. Li, nome, farigis e0 honora membro de E-klubo en
Bregi, kaj mi foje vidis e0 fotojn kaj
honoran diplomon kiun la klubo
atribuis al Spicer (la foton posedis sro Petridevi6, laste lo$inta en Koprivnica).

-

nur en 50 ekzempleroj. Subtenon al

La Zemuna Esperantisto donis Za-

menhof mem kaj ankat Mavro Spicer
daurigota.

Kio dum la milita tempo okazis
kun s-ino Danica Bedekovi6, mi ankarl ne scias, sed Si estis honora

Josip Pleadin
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JAGAUtrS YVART

K@NGER.TIS EN ZA^GR.EB
Konata franca kanzonisto Jacques Yvart, kiu ravis la publikon dum la UK en Montpellier en 1998,
gastis invitite de KEL en Kroatio. Lian Oefkoncerton por esperantistoj li okazigis la 17an de
oktobro en la luksa salono de la presti$a Muzeo
Mimara kie kolegis pli ol 200 spektantoj por $ui
lian muzikon plenan je pactemoj. Franca Instituto
de Zagreb okazigis la koncerton de Jacques ankat
en la urboj Yaraidin kaj Osijek, kie Jacques kun sia
muzikteamo enplektis Esperanton en sian franclingvan programon. Por la invalidaj infanoj de
Zagreb Jacques kantis en la lernejo por la invalidaj
infanoj, kie aparte bonvenigis lin la Esperanta
Grupo. Mirinda kaj malofte spertata muzika evento
havis vastan reehon en la gazetaro, TV kaj aparte
en la radio.

o

ZAN4ENH@tr:TAG@ EN ZA^GREB
Nacia kaj universitata biblioteko en Zagreb gastigis
la unuan fojon 0. 50 esperantistoj la 15an de decembro.
Kadre de la programo Tago de la Esperanta libro estis
prezentita la 8a eldono de la nova lemolibro lan la Zagreba Metodo. Pri la eldonajo parolis Damir Mikulidii
kaj Spomenka Stimec, nome de la eldonistoj Izvori kaj
KEL. La publiko estis impresita per la esperanta koncerto de Lada Kos. Si kantis siajn kanzonojn en eleganta traduko de Josip Velebit kaj Ivo Borovedki.

Tempo 3-4199

De la l7- 19a de decembro en \a Zagreba Foiro okazis Tagoj de asocioj en kiuj partoprenis KEL kaj KEJA.

Okaze de la malfermo de la aran$o la Esperantajn
budojn vizitis d-rino Ljerka Mintas Hodak, vicprezidanto de la Kroata Registaro kaj ministrino por la eirropaj
integri$oj.

o
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Hlaplc, la ee,fhe,roo de la p,leii bona Hsperanta in,fanlibro
de la liaro '[$9;8, M i ri n:daj aventu roj de m,e'tilernante
Hlapi6, ektris d:e n[ kai r/eturas elrkatlt lia mondio.
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