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Karaj legantoj!
Per tiu (.t Tempo en viaj manoj

finigas la kroata jubilea jaro 2rrob. Ci estis
impone rica: post 1a glauda koncerto en
koncertejo Vatroslau Lisins/ci kiu plezurigis
e 1500 ceestintoj, selil'is Ia novembra scienca
parto de Ia centjali$a festo Pri la scienca
parto de la festo en Fi.l.ozofia fakuhato
la 7-an kaj S-an de novembro 2008 aparte
laboris D-ro Velimir Piikorec kaj Radenko
Miloleui(. Prezidento St,jcpan Mesi(, la
AIta Protektanto de la [isperantzt centjarigo
sendis okaze de la sirnpozio siajn salutojn

Kroata Po.6to oma$is nor.embre
a1 nia cer.rtjara l'e.sto per speciala filatela
poStkarto, omamita per represo de la
tltolpago de Kroata Esperantisto el la jaro
1909. La poStkarto aeeteblos dum la estontaj
monatoj per tilatelaj gicetoj de Kroata
PoSto tutlande. Ni represas la Esperantan
poStkarton dorsflanke de Tempo rr-ro 101.

Etan ideon pri la kvalito de sciencaj prelegoj
de la Simpozio ni ebligas per la ei-numera
kontribuo de resuma plelego de Andel
St arieui( kaj Renat a Geld,

Finis nian jr"rhiiean jaror.r 2008 1a

decembra solenajo r'rr il,',"l;ro Asemltleo de
la Urbo Zagrebo. la 13-an de decernbro
2008. l,a Urban Asr,mhleou re;trezentis ttes
prezidantino Tatj,t;ttt , {ufuer"u* )iir prtro.
Ve6eslav Holjevac, la iar.na urbestro de
Zagrebo, siatempe grar r: hclprs okaztgon de
Univelsala Kongreso de Esperalto et-r 1953

AI la tcstc r-.r: ['r ].r;t ;t:;cmbleo r.enis
reprezentantoj de I ,'. ',i,i i-ln1 l;rj .is6cioj (el
14agantaj kadre de KIilt r,i [sprrantaj urboj
Rijeka, Split, Vara2din Karior ac li:rj Zagrebo
por persone saluti orragn ;il ria cer.rtjarl$o

Post F-ilozofia f,rliulrato impona
filatela ekspozicio pri Esperrrrto. orsanizita
de Nikolc Turlc kaj Itrrden&'o Miloieuit
beligis la ejon de l;r'ha ;\senrbleo lige al nia
festo Speciala statnltri rir, 1u Lur ua taqo stampis
poStsendajojn de la l -l-rr rll' no,, rrnht-o Estis
laneita filatela korerto krur la. telisto de la
kroata himno Bela nia potrolsncla

La titolpa$on dt T.enrpo u-ro tOI
ornamas la cefr,erko clc nia juhilea jaro:
Gronda Vortoro Esperanta-Kroato,
lancita en Urba Asemblco I a r.erko kronis
Ia S-jaran privortaran laboron de Lucija
Borii6. Ebligis gian eidonon Ministerio
pri kuburo de Respuhliko Kroatio kaj

120 esperantistoj-abor.rintoj, kiuj anticipe
pagls la Vortaron por ebligi $ian aperon
per eldonistoj Kroata Esperanto-Ligo kaj
S u eu[.iliina knjiZar a.

La Vortarego de Lucija Bordii kun
siaj a20pagoj ekdejanuaro kostos 320knkaj
mendeblas, interalie, per Kroata Esperanto-
Ligo

La Premio Kalendulo fondita
kaj sponsorata ekde lajaro 2007 deNeuen
Kouai.i(., por 1a jaro 2008 iris al Lucija
Boriii

Tempo gratulas al Lucija Boriii
okaze de Sia vivoverko.

Ulirch Lins. aitoro de historio de
Universala Esperanto-Asocio, Tra la unua
jarcento, publikigita per titolo Utila Estes
Aligo, permesis al ni represi ia enkondukan
kronikon e1 lia libro A1 la monda historio de
Esperanto en 1a unuajjarojjardekoj paralelas
la historio de Esperanto en Kroatio el plumo
de Josip Pleailin

En 1a lastaj tagoj de iajaro 2008, la
22-an de decembro 2008. Urba Asembleo de
Osijek dum sia kunsido aprobis la proponon
de Esperanto-Societo Osijek ka1 akceptis
nomon Esperanta Strato. La strateto tra
kiu iam marsis la unuaj espelantistinoj
en Kroatio ekde 2009 portos 1a nomon
honoranta ilian Satokupon kaj tiamaniere
honorarrte nin eiujn Enlande Esperanto-
societo Split oma$is al Zamenhofa tago,

Eksterlande okazis pluraj interesaj
priesperantaj eventoj

La Popo Benedikto XVI
kiel kutime durn 1a alparolado Urbi et
Orbi Kristnaske bondeziris en Romo
Esperantlingve

Okaze de prezidentaj elektoj er.r

Usono, esperantistoj laneis, kadre de proponoj
por novaj ideoj por San$oj en Usono en la
karnpo de edukado, ideon pri enkonduko de
Esperanto en elementaj Iernejoj. La propono
provokis kontentigarr retan subtenon kaj
post balotado de ne nur usonanoj, g1 eniris
inter 1a tri plej signifajn edukprojektojn pri
kiLrj oni da[rigas voedoni en januaro 2009
La plej sukcesaj projektoj estos prezentotoj
al jurnalistoj lige al inaiguro de novelektita
usona prezidento Barack Obama.

Ni deziras al niaj legantoj Felitan
Kristnaskon kaj sukcesan- jaron 2009,
en kiu r-rrbo Osrjek en oktobro planas sian
centdukdejarigon de apliko de Esperanto

S. Stinec

D-ro Velimir Piikorec

skribe direktis siajn bondezirojn. La
dekano de la iakultato prof. d-ro
Miljenko lurkooi( kaj la vicdekano
prof. d-ro Damir Borns kontribuis per
ieesto kaj salutoj a[ la arango ce kiu

ata

ia
Per ampleksa filatela

ekspozicio en Filozofia fakultato,
prizorgita de Nikola Turkkaj Radenko
Miloieuif estis ilustrita vi'r,eco de
Esperanto en Ia mondo de filatelo

Ministerio pri scienco,
kleigo kaj sporto, Ministerio pri
kulturo kat Nacia fondajo por
euoluo de ciuila socio finance cbligis
la sciencan prograrnon de nia jubilea
jaro per kiu estis prilumita la centjara
historio de la kroata esperantismo,
vidita e1 vidpunkto de esperantistoj kaj
neesperantistoj.

La apero de la libroforma
kolekto de prelegoj estas planata por

Bela programo flnis la decembran
feston de centjar$o de la organizita
Esperanto-Movado en Kroatio: kadron
al gi donis la festa salono de la Urba
Asembleo kie Ia 13-an de Decembro
2008 renkonti$is reprezentantoj de
12 Esperanto-Societoj en Kroatio
Prezidantino de 1a Ulba Asembleo
Tatjana Holjeuac persone salutis la
ceestintojn, 1a urbestro de Zagrebo Milan
Bandi( sendis sian reprezentanton
Dragutin Palaiek.

La programon enkondukis la
nacia kaj Esperanta himnoj kantltaj
de operkantisto Neuen Mrzleiki
Salutparolis vicprezidanto de KEL
Radenko Miloieuii, tra programo gvidis
aktorirro Viila Jerman Prezidantino
de la Urba Asembleo Tatjana Holjer.ac
adresis al la ceestintoj siajn bondezirojn
okaze de la centjari$o de 1a asocio, Salutis
la ceestintojn reprezentantoj de 12 urbaj
kaj landaj Esperantaj asocioj,
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sqENcA srMPozto PRr ESPERANTO
EN FILOZOFIA FAKULTATO

Velimir Piikorec,

San Marino. D-ro Velimir Piikorec en la
jubileajaro dignigis Esperanton en 1a kroataj
scienacaj medioj. Tasko malfacila kaj maiste
taflta.

Z. TiSljar - S. Stimec maldekstre dekstren sidas la uicdekgno prof.
-ro Miljenko lurkui| kaj Aleksondra Siukanec,
ikorec ,

stampo de la unua tago,
Per komuna fotado sub la

Kristnaska abio sur la placo de Sankta Marko
finigis la festado de lajaro 2008.

La programo en la Urba Asembleo
estis 1a tria kaj la lasta parto de 1a festo
de Centjarigo en Kroatio: maje Kroata
Esperanto-Ligo okazigis imponan koncerton
por 1500 personojn en urba koncertejo,
novembre okazis scienca simpozio pri
Esperanto en Filozofia fakultato de Zagrebo.
Per la nekutima Zamenhof-festo en Urba
Asembleo fermi$as 1a kurteno de la jubilea
jaro en Kroatio kaj Ia jaro 101 de la kroata
Esperanto-Movadorajtaskomenci$i.,

S. Stimec

ESPERANTA FLAGO EN
URBA ASEMBLEO DE ZAGREBO

tosip Pleadin per vortoj kaj bildoj
prezentis la rican centjaran historion de
organizita Esperanto-Movado en Kroatio.

La krono de Ia festo estis prezento
de la noveldonita Granda Vortaro
Esperanta-Kroata kun 42.000 vortoj,
kompilita de Lucija Boriii, Ekondukon
por Ia plej ampleksa Esperanto-vortaro en
Kroatio verkis Nikola RaJii, postparolo
venis e1 la plumo de akademiano Dolibor
BrozooiC, prezidanto de KEL. La vortaron
eldonis Krooto Esperonto-Ligo kuj
eldonejo Sueuiiliina knjii,ara Pri Ia
vortara eefverko parolis plenumeldonisto
Damir Mikuliiii, omaginte ankari al Ia tuta
serio da poSvortaroj, aperintaj ekde 1909 kaj
vivigintaj Esperanton en Kroatio.

Neuen Kouaiii prezentis dum
Ia solenajo monpremion Kalenilulo
20O8. La mona premio lastjare donita
a1 Studenta Esperanto-Klubo, por 1a jaro
2008 estis atribuita a\ Lucija Borii1 pro
Sia poresperanta laboro ekde 1940 kaj
tute specife pro kompilo de du Esperantaj
vortaroj por kroatlingvanoj, kies unua
volumo estis laneita dum la decembra
programo de Ia centjariga festo. ei-jare la
valoro de la premio estis mil eirojn.

Prezidantino de Ia Urba Asembleo
de Urbo Zagrebo per koktelo regalis la

f'estantojn de la kroata centjari$o Ja cent
jaroj en historio de la kroata Esperanta
Mo'"'ado estas samtempe plena jarcento en
historio de la urbo Zagrebo

Ne mankis ce la festo rica filatela
ekspozicio pri Esperanto, organizita de
Nikola Turk kaj Radenko Miloieui(. Estis
lancita filatela koverto kun la traduko de la
kroata himno Belo nia patrolondo, kun la
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Lqtradukontino
Mqlqsree Dosgupta

DAMARUCHARIT PER
ESPERANTO

ALVENAS AL EUROPO
Lct uioo de Dqmoru estas Ia enkonduko al Ia bengallingva libro

Damaruclutrit de la attoro Troiloky anath Mukhopadhy ay. Terupo prezentas
la tradukon de Mqlasree Dosgupta. La bengala libro estas en la fokuso de Ia
projekto Unu hindia infanlibro en Eiropo - tri eilropaj infanlibroj en Hindq
Unio.Per la projekto Ia libro estos per Esperanto tradukita al Ia kroata, slovena
kaj itala lingvoj en 2009.

Ministerio pri kulturo de Respubliko Kroutio en 2008 financis
la projekton per 31.926,16 kaj zagreba Urbo oficejo pri klerigo, kulruro kaj
sporto per 15.000 kunaoj. Ministerio pri kulturo publike prezentis la projektojn
de EU en Kroatio en Muzeo Mimara la 19-an de decembro 2008, inkluzive tiun
projekton gvidatan de KEL

trijaroj Tio okazis, kiam mi intencis trialoje reedzigi La vilaganoj, miaj
amikoj, la najbaroj - neniu ion scias prie Mi neniam menciis gin al iu
ajn, La patrino de la kosmo elhelpis min el tiu krizo. La modernaj homoj
ne sufi6e estimas la diinon. La holero, 1a malario, la variolo, la pesto - ci
tiuj malsanoj oftigis pro tiu manko de pieco. Kreskas ee Ia dormegemo, la
inflamigoj kaj simile. Cio ci cesas plagi tiun, kiu sufice alpias al Ia diino
Durga

La pastro murmuris - denove unue en sanskrito kaj poste en
traduko: "Ho patrino Durgal Vi helpas al Ia homoj kaj sentimigas, kiam i1i

en ekstrema dangero petegas vian intervenon Vi alablas al la homoj, se

ill memoras vin en ordinaraj momentoj, Ho seneagrenigantino en doloro
kaj en mizero kiu alia estas simile bonkora kaj kompatemal"

Lambodar demandis, "Kio tamen estis la problemo? Kio okazis
al vi?"

Damorudhar trankviligis lin: "Nun, fine, mi pretas diri al ciuj,
kian dangeregon mi traspertis "

e,f:3'J:i,?"-,
Damorudhar rakontis, "Estis tempe de mia tria nupto Mi havis

sesdek kvin jarojn Ordinare neniu plu reedzifas je tia ago Sed estis tlel,
ke mia filo montri$is sentaugulo Mi malagnoskis lin Li foriris e1 la
hejmo, Mi ne scias, kren li iris. Tio tamen estas alia rakonto."

Sankor GhoS komentis: "Ni vclos auskulti alifoje ankau tiun
rakonton,"

Damorudhar dairigis: "La konkludo do estis, ke se mi ne
reedzigos, mi restos sola en la domo Sed, ve. vi scias, iu ne. Lambodar,
kio sekvas nupton?"

Lambodar volonte lespondis, "Sentesa kr.ereletado, preskau 1a

tutan tagon "

Damorudhar diris, "Jes ja, vi havas la sperton ciel ajn, oni
elektis daton por mia edzi$o En la monato BojSak, mi iris riziti rrian
bienon en Amdanga Iun tagon mi estis promenanta en la bieno Mia
gardenisto devenis el Orislando Kelkajn tagojn antarie li lbriris al sia
devenvilago Tial lia nevo estis laboranta anstatau li - tiu nevo kaj mi
ne konis unu Ia alian La bofilo de sinjoro GhoS kaj tiu junulo kune faris
komploton kaj kaptis min kvazau Steliston I1i tiris min gis Ia kortumo en
Kutabpur La tutan vojon tien ili batadis rnin, Tio tamen denove estas alia
rakonto,"

Sankor GhoS interdemandis, "cu tio do estis via cagrenego?"
Damorudhar respondis, "Ho ne, tio estis nenio Mi alfrontis

multege pli grandan minacon, La diino Durga elhelpis min el tio "
Li profunde enspiris kaj pludiris, "Mi renkontis la svatistinon

de Kutabpur Si kuragigis min reedzi$i Mi revenis, Dalris Ia planado por
mia nupto. La mono povas eion ajn acetil Oni interkonsentis nupton kun
sinjorino el BaanSpur de mezeta ago. Si estas mia aktuala edzino,"

Lambodar klarigis, "Tion ni scias Ni ceestis vian nupton "

Damarudhar rakontis plu; "Kvankam Ia gepatroj de la
nuptulino estis nericaj, i1i ne postulis de mi monon Sed la svatistino

La vivo de Damoru
R.akonto I

eapitro 1

Enkonduko

lur: 'Vi tu itis
Ia hejmar.r fc,rioj. J)e dis
por renko radoj kaj uis
por aciori r. Laj Ja rn da
bombonaj rnangetajoj "

Sankor Gho! intcrdrr:is, "\4i audis. ke furoras nova adora

I j:i:li,,t';"^H"il'i:xi 1:

estas malaprobinda? Kiam
mi organizas :rcloraclol. rnia.;n bieur:ganoju mi invitas Se ili pro la
sindedicerno kontr'hLr:rs iar cloracrnonon sur la piedojn de la sankta
patnno. kial iu proteslu pri trot Cirrr,l,-aze. mi post mLrltaj suferoj iniciatis
6i tiLrn Durga-adoradoLr \un mi komprenas, ke tute juste Ia kultado al la
diino lenigas al ni prr-rsperou,"

l.a pastro deklamrs sanskritan poemeton, kaj faris la
komplezon traduki iin: 'lto cliinoi Se vi decidas graci al iu, tiun homon la
publiko estimegas. l.i;r mclro l<aj reputacio grandigas. kaj Ii sukcesas pie
fari ciujn siajn devojn.'

En r,ilago srrde tle Kolkato lo$is Darnorudhar. En sia junago
li estis ege malri6a. Per multa peno kaj danke al ege avara vir.stilo li
sukcesis atingl grandan prosperecon. Inter h:rj posedajoj. la agrikulturejo
en Sundarban kcmencis doni al Ii aparte seriozajn gajnojn Damorudhar
nun logis ne plu err argila kampardometo, sed en domo lbrtike brika. Ci
tiu interbabilo estrs okaz:rnta eu la vespero atrtai La adorado ie la korto,
kie oni instahs la ikonon de Dulga

Damorudhal plue diris, "Ef'ekti\.e. la dia patrino savis min el
terura dan$ero Kram nri spertis tiun dangeron. en mia timo mi sincere,
tutkore pregis al ii kaj diris,'Patrino, elsavu min el tiu ai riskego, kaj mi
ciujare arangos ador:rdon al vi',"

Lambodar konstatis, "Mi tamer ne umarkis iar-L dangeregon
6e vi,,lastatempe Fakte, malglai r.ia alta ago, r,i ec reedzigis antai tri
JaroJ

Darnarudhar reagis. "Serioza prohlemo trafis min $uste antari
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tion ne konsentis Siaj gepatroj. Finfine, mi pensis, jen mi, sesdekkvinjara,
kiun neniu taksas kiel belan. Pri mi mem mi ja rajtas komenti - vidu mian
nigran agrizaj haroj
jen kaj alsijuvelojn
do. Mi sufiee, ear ili
havis I

Sankor GhoS diris, "En ordo, sed cu estis tio la problemo?"
Damorudhar respondis, "Mi petas vin pacienci "

eapitro 3
Asketo pendanta dearbe

Damorudhar daurigis: "Apartenas al mi la tera parcelo, sur
kiu la laktistino Bindi konstruis malgrandan dometon en 1a finfino de
1a vilago. Antai nelonge mortis Bindi. Sed Sia dometo staris tie ankorari.

Lambodar komentis: "Mi estas certa, ke ne mankis al vi
porciol"

Damorudhar respondis, "Nu, la te kuj
la dometo, kaj la mangarbo. Kial do mi ne Mi
iris al la asketo kaj diris al li,'Ho patrol Ne e s la
homojn de via rango. Tamen finfine mi estas ordinara mortemulo, kiu
sin okupas per mondaj metioj, Vi akceptis mian proprietajon kiel azrlon.
Mi konstatas, ke vi ankai gajnas moderan kvanton da moiro. Vi do devas
pagi imposton al la dommastrol

nutri$as
fordonas
kiuj foje
ricevajoj,

entrepreno
"Tiu anglalingva jurnalisto iris viziti ankai ci tiun knabinon

istroj
ee Si

acigi.
enso.

ta, iun tagon unu el la sekvantoj venigis
en mian lis havi iom private interparoli kun mi,
Ni tri do La asketo diris al mi.'Vi certe komencas
havi dubojn, car vi tesis ricevi la imposton Sed bonvolu fidi al mi Mi
ricigos vin per alia vojo. Donu al mi rupion.'

"Mi donis al li rupion. gi duobligis en liaj manoj; li tuj redonis
al mi la du rupiojn. Poste mi petis de ml oran moneron Li tuj redonis al
mi du tiajn Fine mi donis al li dekrupian bileton, kaj li enmanigis al mi
dudek rupiojn.

"La asketo diris al mi,'Por efektivigi fi tion vere grandskale, mi
devos fari specifan pregon Fine de tio, mi kapablos duobligi ciom de via
mono - la monbiletojn, Ia monerojn orajn kaj argentajn, 6ion.'

"Mi respondis, 'Mi ne estas tiom malsa$a Pri tiaj entreprenoj
mi ja audis. Vi iras al ies domo Vi transformas unu ai du rupiojn por
gajni la fidon de 1a dommastro, Poste li donas al vi sian monon, siajn
juvelojn kaj aliajn posedajojn Vi metas tion tion en fermitan keston kaj
faras vian specifan pregon, Vi petas, ke la mastro malfermu la keston nur
post unu semajno Dume vi malaperas, Li mallermas la keston post unu
semajno kaj trovas gin tute malplena Tiu magio ne funkcios e e mi'

"La asketo respondis, 'Unue, mi ne foriros post la prego Fakte,
vi povas enSlosi min en vian cambron Due, mi estas blinda Mi nenien
povas iri sen ies helpo, Kiel mi povus forkuri? En la tago de la pre$o mi
ne permesos aI miaj sekvantoj veni 6i tien Mi ne petos vin atendi tutan
semajnon; tuj kiam mi finos la pre$on vi povos kontroli, cu via posedajaro
duobligis au ne.'

"Mi kompreneble konsentis pri tiu propono. Ni definitivigis
bonajn tagon kaj momenton Li donis al mi liston de bezonajoj por
la pre$o Mi liveris a1 li cion tion, Ni elektis sur la unua etago de mia
domo eambron, kiu donu al li privatecon Mi metis ciujn miajn havajojn

monbileton, orajn monerojn, kaj aliajnjuvelojn aparte farigitajn por la
nupto - en grandan keston, kiun mi portis al tiu cambro

Capitro 4
eitragupta ne uzu dikan Snuron eekole

"La piulo kaj mi eksidis en tiu cambro en Ia vespero, kiun ni
pridecidis Mi petis mian serviston, ke li slosu la pordon kaj atentoplene
dejoru ekster la pordo por ke la asketo ne povu fugi el tiu cambro. Li
komencis Ia ritajojn, kiuj apartenas al la specifa prego Post kiam li cion
aran$is,1i cantis la sanktan pre$on. Fine li trafis la lastan parton de la
prego kaj metis iom da klarbutero en la sanktan fajron Tiumomente li
eltiris e1 sia sako etan ujon, En tiu ujeto estis iaspeca verda pulvoro. Tiun
pulvoron Ii Sutis en la fajron

"La tambro plenigis per verda fumo Mi komencis senti
dormemon Mi pensis, ke nun 1a piulo faros ion fian Li senkonsciigos min
kaj poste forkuros kun mia tuta mono Mi volis levigi kaj voki la serviston
Sed mi ne povis Kvankam mi restis konscia, sentis senviglon miaj manoj
kaj piedoj Subite elvenis el rnia korpo mia rnio. Mia korpo tuj ekkuSis sur
la planko. Mi komencis rigardi la mion, kiu elver-ris el Ia korpo, Gi estis tre
eta, kiel mia dikfingro, kaj farita el aero Tiu mieto komencis iri supren
Mi audis pri Ia minca, surreala korpo de homo Mi do pensis, ke la asketo
efektive mortigis min Mia senmorta restajo do nun vojagas al Ia ciela
logadejo

"Mi eliris tra Ia plafono de mia cambro La vojago dauris tra
la cielo Mi tute ne scias, kiom malproksimen mi soris, Mi vojagis tra la
nuboj, preteriris Ia lunon kaj fine atingis la sunon Ion tre irteresan mi
rimarkis. Mi konstatis, ke maljunulino - Ia ciela ulino - per granda hakilo
trancas 1a sunon en pecetojn kaj alkro6as tiujn pecetojn al la cielo Mi
pensis -jen do, tiele naskigas 1a steloj! Tiuj steloj estas do nenio krom etaj
sunerojl Iuj e1 la pecetoj restas nekrotitaj kaj falas surterenl Tion do ni
nomas Ia stelpluvol Post iom da tempo mi sentis antaritimon Mi pensis,
nun kiam distranci$is la suno, kiel do estos nova tago surtere? La eiela
ulino komprenis mian cagrenigon, Kun hela rideto Si diris al mi, "En la
frumateno mi balaos la cielon, kolektos la erojn kaj rekunmetos el ili la
sunan tutajon Tiam mi sendos $in al Ia tero ciun vesperon mi rehakas
gin en pecojn; mi rekunmetas en la;rateno Jen mia tasko "

Trailoky anath Mukho p adhy ay
traduki s M al asre e D as gupta

Itura

Kultura
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/\ ESPERANTOi
KIO GI ESTAS, KA' KIU GITI BEZONAS?

Kiam Velimir Pilko.r'ec. profesoro de Ia Sekcio pri
Germanistiko de la Filozofla Fakultato en Zagreb kq multjara

inventajo de 1a espet'ltlena pola huracisto,

Rezultoj de la esPloro

.\l la ll, .rr,.t,ll,, I t: " ;'. ;ris,kiocslosEsperanto?kajSeuia

studanta), sed ankair kclki,irr asertoin. krrn I'iuj ne Ciu.1 esperantistoj

konsentns: ia speco de unirlrrsala lingvo. kiu rlelus atlstataitigi aliain

Iemejo (viro, 16, mezlernejo, ankorai lernat-rta).

I,a sekva demando estis iu oi parolas Esperanton?
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interesaj (virino, 32, mezlernejo), Krome, iuj timas, ke disvastigo de
Esperanto povus forpuSi naciajn Iingvojn kaj ekzistantajn "mondajn"
lingvojn. Kaj, fine, aperas loje ec la rimarko, ke 1a lingva reguleco
kaj facileco estas troa la plej interesa afero en unu lingvo estas
malregulajoj kaj esceptoj, kaj mi scias, ke tie ei ne estas multe da
ili Mi havas la senton, ke $i estas artefarita (virino, 23, falkultato,
ankorarl studanta ANG).

AI Ia demand o eu ui mem dezirtrs lerni Esperanton?
(JES 32% da $enerala grupo, 67% da anglistoj, 42% da psikologoj,
16% da FER-anoj) niaj demanditoj ofertis respondojn kaj jesajn, kaj
neajn, kun la jam diritaj argumentoj, sed ankai kun pluraj novaj -

jes, mi lernos gin, se $i estos pli disvastigita en 1a estonto; estas pli
facile lerni gin ol la anglan; Iernado (de lingvo_i) estas valora per si
mem, $i povas esti nova kaj amuza sperto, gi donas enrigardon al
lingvaj strukturoj. Se la respondo estis negativa, la argumentoj estis
manko de tempo, neekzisto de esperanta lando kaj nesufiea nombro
da (kun)parolantoj Ankair malgraveco de Esperanto en 1a internacia
nivelo Denove aperas imago pri Esperanto, ke gi estas artef'arita,
ee malpli valora, prefere iun realan lingvon (la japanan,..) (viro, 26,

mezlernejo); prefere mi lernus iun "vivan" lingvon (viro,20, fakultato,
ankorarl studanta - FER); min mallogas lingvo, kiu estas farlta kun
ia p1ano, artefarite (virino, 21, fakultato, ankorai studanta - ANG);
mi ne interesigas prl lernado de elpensita lingvo (viro, 22, fakultato,
ankora[ studanta FER) Iuj enketitoj ne havas deziron pri lernado
(de lingvoj) generale, kaj aliaj respondas, ke jam sufiee da lingvoj ili
konas, kaj sekve Esperanton ili ne bezonas. Unu virir-ro konstatis, ke

Frizisto por krizantemoj
(Fragmentoj)

Ciul krizantemoj
vizitis hodiau la

Saman friziston.

Spiko sur kampo
La venton dividas al

norda kaj suda.

Luko Paljetak
Esperantigis Zora Heide

Fotis Zeljko Gubijan

antarl 6io la lingvo estas neplaca, gi ne havas "melodion", kiel havas

la itala kaj la hispana (virino, 66, fakultato).
La lasta demando en nia esploro estis: Cu oni hodiai,

la:i uia opinio, scias sufite pri Esperanto? kaj Cu ui pouas iliri
lakaizon?Tre granda procento da respondoj estis nea (e 90%), kaj

estis donita granda nombro da klarigoj pri Ia nuna stato de tiu plej
konata planlingvo. Oni menciis gian mar$enan rolon sur la monda
scenejo, tro grandan nombron de parolautoj de 1a jam ekzistantaj
mondlingvoj (precipe de Ia angla) kaj reziston fare de naciaj lingvoj
Manko de intereso pri (lingva) Iernado 6e homoj ankai estas unu
el la kaizoj. Ankarl manko de tempo kaj malgranda partopreno de

Esperanto en amaskomuniklloj genas gian popularigon, Demanditoj
menciis ankal neekziston de kursoj,rseminarioj kaj malgrandan
nombron de instruistoj Artefariteco kaj malgranda prolitdoneco de

Esperanto, nesufica reputacio de lingvistiko kaj malalta r.rivelo de

klereco en 1a socio estas ankarl partoj de tiu ci mozaiko
Kvankam el la datumoj, kiujn ni ricevis, oni povas eltiri

diversajn konkludojn, ni aparte emfazus 1a fakton, ke 32% da hazarde
elektitaj demanditoj e1 la $enerala grupo dezirus lerni Esperanton,
kio tute ne estas malbona procento Nia impreso estas, ke civitanoj
de Respubliko Kroatio ne havas negativan rilaton a1 Esperanto, kaj
ke tre volonte scius iom pli pri fri, se i1i havus okazon por tio.

Andel Starievii kaj Renata Geld

Esprrantigis Dot ut Kl,'buiar

REELDONO DE PERESPERANTAJ
TRADUKOJ DE MATE BATOTA

La plej nova projekto de muzikisto kaj komponisto Bruno Kraicar estas Ia

kompakt-disko kun kelkaj poemoj el poemaro Kara Stono /Dragt kamen de granda
poelo Mate Balota, okaze de cent dek jaroj de 1ia r.raskigo.

Inter dek ses kantoj en la kompakt-disko, por kiuj Bruno Krajcar verkls
muzikojn en tradicio de istria melodio kun elementoj de jazo kaj bluso, trovigas ankair

kanto Kaprino.
Kun kompakt-disko oni presis broSuron kun biografioj de poeto Mate Balota

kaj komponisto Bruno Krajcar kaj tekstoj kaj tradukoj de poemoj.

En gi trovi$as poemo Kaprino ankai en Esperanto en traduko de hro

Boroueiki.
Per esperanta traduko la poemo Kaprino estis tradukita en kelkaj mondaj

lingvoj (albana, cina, islanda, kaj turka lingr,oj).
La samaj tradukoj estis presitaj en libro Izolulo Nun ili estas represitaj en 1a

broSuro kun kompakt-disko de Bruno Krajcar.
La projekto provokis grandan intereson inter Satantoj de poemoj de Mate

Balota kaj admirintaj de muziko de Bruno Krajcar.
La kompakt-disko kaj ia broSuro estis eldonitaj de

2008.

ESPERANTO.STRATO EN OSIJEK

La 22-an de decembro 2008 Ia Ulba Konsilantaro de Osijek akceptis 1a

proponon ke unu strateto en Ia osijeka parto Malsupra Urbo ricevtt la nomon Esperonto-
strato/Esperontska ulica. La ideon lan6is anta[ kelkaj jaroj kaj preparis Ia necesajn

dokumentojn por la longa decidprocedo de pluraj urbaj insta[coj Esperanto-Socleto

Liberiga Stelo Osijek

Esperonto-Societo Liberiga Stelo invitas kroatajn esperar.rtistojn veni al Osijek la
t 7-an de oktobro 2009 por celebri 1 20 jarojn ekde publikigo d e Zomenhof<tdresarokun
la nomoj de 1a unuaj Esperanto-parolintlnoj el urbo Osijek, Ili estas unuaj esperantistoj
en Kroatio kaj Sud-orienta Eriropo,

Osijek estos la Ioko de lajara renkontigo de kroataj esperantistoj 2009!

D Klobuiar

Cantus - Zagreb en

Danira Crgec
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KRONIKO DE LA ESPERANTO.MOVADO
1859 Naski$o de Lazero Zamenhof.
1878 Zamenhof festas kun siaj

kunlernantoj Ia pretigon de
lingue unil.terscrla.

1887 En Varsovio aperas la broSuro
Internqcia linguo de D-ro
Esperanto.

1888 La volapultista klubo de
Nrlrnbelg trasiris al Esperanto,

1889 En Niirnberg komencas aperi 1a

unua gazeto en Esperanto, (Ic.)
Esperantisto.

1891 Fondo de Societo "Espero" en
Sankta Peterburgo kaj de Klubo
Esperantista en Uppsala.

1895 La rusa cenzuro malpermesas
la eniron cle la revo Lct
Esperantisto.

1898 Louis cle Beaufront fondas
la francan Societon por la
Prop agan do de E sp erant o.

1901 La pariza clcloneyt Hachette
komencas puhiikigi verkojn pri
kaj en Esperarrtu,

1903 La junuloj Edmond Privat kaj
Hectol Hrir-i 1g1 loncias err Genevo
la revuon Juna Esperantisto.
Ekaperio ,tl'- f,lsJ;c,ru -hctolika, Ia
plej long.iir a irisperanta gazeto.

1904 Fondo de Brita Esperanto-
Asocio.

L9OS Unua Kongreso de Esperanto

en Boulgne-sur-Mer; akcepto de
D ekl or acio pri E sp er ontismo ;

elekto de Lingua Komiteto.
Paulo Berthelot fondas Ia revuon
Esperonto.

1906 Alphonse Carles proponas nomi
"en multaj urboj konsulojn, al
kiuj oni povus 0iam sukcese

sin turni", Fondo de Germctnct
Esperantista Societo, de

Japana Esperantisto Asocio
k^j de Internqciq Sciencq
Asocio Espercmtistq.

1907 Fondo de Brazilq Ligo
Esperantista.

1908 La esperantistoj cesigas la
kunlaboron kun "Delegacio por
alpreno de lingvo internacia";
Ido-skismo. Fondo de

Uniu er s al q E sp er ant o -As o cio
(UEA) kaj starigo de delegita
reto. F ormi$a sla Akademio (kiel
supera komisiono de la Lingva
Komiato).

l9l0 Unuq Kongreso de UEA en

Augsburg, la sola okazanta ekster
UK.

l9l2 Zamenhof retiri$as kiel estro de
la movado (en la B-a Kongreso
en Krakovo). Edukministro Caj

Juanpej dekretas Ia enkondukn
de Esperanto en la elementajn

Tempo dankas al Ulrich Lins, Ia
arjtoro de Ia libro Utila Estas Ali$o
kiu afable permesis uzi la informojn
por la Kroniko de la Esperanta
Movado.

lernejojn de einio.
l9l4/18 UEA peras la interSan$on

de privataj korespondajoj
intermilitantaj landoj.

1917 Morto de Zamenhof.

Kompilis Ulrich Lins

KRONIKO DE LA ESPERANTO.MOVADO
EN KROATIO

1889 En Zamenhofa aclresaro aperis la
nomoj de kuindrinoi el Osiiek,
kiuj estas konsiclerataj la unuaj
kroata j csp('r'an t istoj,

1891 Fama kroata lingvisto Tomislet,
Mareti( pre lcgis en Jugoslavia
akademio pri Misli o umjetnom
sujetskom jeziku (Pensoj pri
artefarita mondlingr.o),

1907 Fondita Adricttiko Ligo
Esperantisto en Riieka, la unua
organizita Esperarrto-grllpo ell
Kroatio

l9O8 Mquro ipicer propagandas la
ideon de Espelatrto en Kroatio.
Fondita Unui$a de Kroataj

Esperantistoj en Zagrebo,
la unua tutlanda Esperanto-
organizajo, kies laboron gvidas
Mooro ipicer k^j Dqnicq
Bedekouif..

1909 Ekape s Kroata Esperantisto;,
Ia unua Esperanto-periodajo en
Kroatio. Eldonitaj estis la unuaj
Esperanto-lernolibroj por kroatoj
@rqktiinq obukq u esperqntu
de Mavro Spicer kaj Grqmqtikq
esperanta de Danica Bedekovii)
kaj la unua vortaro (de Danica
Bedekovii).

1911 Fran Kolar publikigis la unuan
Iibroforman tradukon el la kroata

("La trezoro de I' orajisto'\.
1912 Ekaperis Ia gazeto Lq Zemuna

Esperantisto.
1918 Okazis Esperanto-kurso sur Ia

aristri-hugara batalSipo Zrinyi.

Ko mpilis : J o sip P Ie adin
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LA PLEJ IMPONAJ LIBROJ
DE LA JARO 2OO8

En 2008 aperis ne nur impona Granda Vortsro Esperonto-Krocfc sed e0 du

Klubo.
ilingve rakontas Ia historion de la festivalo en Kroatio sed gi
palpebla monumento al Esperanto en Zagrebo. Dankon al Ivan
a valorega kontribuo al nia centajubileo en 2008.

HISTORIO DE SKRIBOJ TRA JARCENTOJ

En Urba biblioteko kaj legejo Pula estis Ia 3-an de decembro 2008
malfermita ekspozicio Historio de skri
dokumentojn de sumeraj kojnoskriboj k

ranto peris plurajn
antisto Iuo Borooe
Liono Dikotti(..

Istria TV Ivo Bor
plurfoja mencio d rlojojn
ekspozicion oma$ o de lin
$is la 15a de decembro 2008.

FESTO EE
UNESKO.SIDEJO

EN PARIZO

estas.
La festo estis unika en la rilatoj

d
libroj

p eldono
il sub la

de Ginette Martin. Ses el la tradukoj
helpis realigi Krocfi q Esperanto -Ligo
(la kroatan, eehan, estonan, hungaran,
slovakan kaj slovenan.)

Per Ia UNESKO-festo finigas
la Internscis jaro de linguoj 2008

Unu plia Nova Jaro

Dum vin vekos lumo
Preterpasos trajnoj
Sub fenestro mia
Kaj jen venos
Unu plia Nova Jaro
Laborada kaj lernada
Ama, ridetada
Jaro de tuSoj de
Lertaj preterpasantoj

Sonja Zubovii
Esperantigis Klaus Dahmann
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SALUTANTOJ DUM LA FESTO EN URBA ASEMBLEO

Unua uico: Antun Kouat (KUNE) Viila lerman (progrom-guidantino), Marica Brleti(, (KFEA), Koja Farszky (SEK), Radenko
Miloieuii (KEL), Tatjano Holjeoac, Vjekoslau Moranki( (KEL) Maija terkoui( (UPE), Douor Grgot (Split).
Duavico:DagTreer(KEIA),/nerideblaj DamirPrpi6(UZE),SonjaDamjani1(Karlouac)/,AntoMlinar(BudeBorjan),/neuidebla
Stjepan Zarina (Velika Gorico)/, Boris Di Costanzo (Rijeka), Stanko Rukelj (VoraZdin),,/nepidebla Sre(,ko Radulouii (Sisak)/

D-ro VINKO MILINKOVIC (1917-2008)
Samidearro kaj kanrarado d-ro Vinko Milinkovii naski$is la 19-an de marto 1917 en Stari

Mikanovci kaj folpasis Ia 16-an cle rrovembro 2008 en Rijeka Gimnazion li frekventis en Slavor.rski Brod kie
li esperantisti$is en 193.5 liaj kontlibuis a1 La Suda Stelo. Veninte ai Zagreb studi agrikulturon anta[ la Dua
mondmilito, li tuj aligis al maldekstrula studenta movado, En majo 1941 estis en Stari Mikar.rovci arestita de
ustaSoj (kroataj fasistoj) kaj pere de la tiama zagreba polico transigita en polican koncentrejon Kerestinac

Post mortpafo de 10 kamaradoj (inter kiuj elstaraj kroataj intektuloj
BoZidar AdZija, Ognjen Prica, Otokar KerSovani kaj aliaj), arestlntoj
ekribelis kaj venkis siajn gardistojn, Dum la bataioj por eskapo al libero,
1a plimulto de dirkau 90 ribeluloj pereis Inter malmultaj eskapintoj estis
ankai Vinko Milinkovic. En oktobro 1941 1i eeestis fondi$on de partizana
Psunja tacmento, Partoprenis en pluraj partizanaj kontraifaSistaj bataloj.
Kaptita denore fir.re de 1941 Kiei kaptito trapasis diversajn koncetrejojn:
Nova GladiSka, Jasenovac, Zemun, poste en germanaj koncetrejoj; en
Aland Ost apud Vieno, Szczecin ( Pollando) Ekde 1942 Ii estis en nonegaj
koncetrejoj (De 5.t)00jugoslaviaj kaptitoj travivis germanajn koncetrejojn
nur 1 800 ) En germana koncetrejo Eizand en Norvegio Milinkovii
instruis kaSe Esperanton al c 15 samsortanoj el la tiama Jugoslavlo, E1

konceutrejo li kortaktis non egajn esprantistojn en Trondheim kaj sekrete
havigis non,egan lernolibron de Esperanto Pro instruado de Esperanto
li liskis sian rivo Kiam hazarde Eiermana oficiro demandis dum kurso de
Esperanto: kion vi estas farantaj,li tuj respondls: ni studas la italan Sed

sur tablo estis lernoliblo de Lisperanto. La germana oficiro tion ne rimarkis car li liere komentis: kial vi
lernas la italan apud gernlana lingvo? Kial vl ne lelnas la germaman, la lingvon de la granda nacio kaj Ia
lingvon de 1a granda kulturo Kaj Vinko respondis duonmoke: inter kursanoj estas pluraj el Dalmatio, kiu
apartenas al Italio kaj kursanoj post reveno hejmen devus kontakti sian landon Italion Kontaktoj inter li
kaj norvegaj esperantistoj dauris lorrge post la fino de la Dua mondmilito.

Pro siaj merltoj li estis distingita per signifaj jugoslaviaj ordenoj kaj medaloj inkluzive per
Distingo de partizana memormedalo l94l ,

Milinkovii doktorigis pri agrikulturaj scier.rcoj en 1956 en Zagreb, Gis tgzO lekciis 0e Agrikultura
fakultato en Saraje.,'o. Ekde sia emelitigo en 1976 li vivis en Rrleka kaj membris a1 Esperanto Societo
Rijeka, fidela al siaj idealoj - esperantismo kaj kontralfaiismo.

NADA
ztvKovtc

(1e37-2008)
Naskigis en Beograd

1a 21-ar.r de majo 1937 Mortis
en Zagrebo la 27-an de marto
2008. Esperantistigis en
Zagrebo. Partoprenis plurajn
E-rrangojrr. interalie kongresis
en Ljubljana Membris en
Esperanto-Soc ieto Bude Bor -

.ian.
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VODNIKOVA 9
NIA ESTONTA EJO

433. Dinko Matkovic
434. Spomenka Stimec
435. Jelka Glumiiii
436. Damir Mikulitii
437. Ylado Kamenski
438. Florlan
439. Zlatko TiSljar
440. Josip Vrandii
441. AnkicaJagnjii
442. Jadranka Farszky
443. Zlata Nanii
445. Ljerka Stilinovii
446. Nedeljko Korasii
447. Damir Rak
448. Gordana Jurina
449. DraSko Bjelica

27,36 eurojn
6,84 eurojn

13,77 elrojn
136,00 eurojn

1,37 eurojn
L000,00 eurojn

68,34 etrojn
68,34 erlrojn
16,50 erirojn
34,06 eirojn
9,54 eirojn

13,77 erlrojn
13,77 erlrojn
9,54 e[rojn

13,77 eurojn
6,84 erirojn

450. Esperanto -Societo Rijeka
Anstatau floroj sur Ia tombo de
Vinko Milinkovii 40,88 eurojn

451. Anstatari floroj sur la tombo 68.12 eurojn
de Jela Stefanac nome de
Gordana kaj Josipa Katunar,
Damir kaj Vjekoslav Morankii
Tea Radovanovii kaj Ana Radulovii

En decembro kolektite 1.618,81 erirojn.
Kolektite ekde la jaro 2003 entute 20.588,24
euroJn.
Nia granda kredito en decembro 2008 reduktigis
al 30.981,93 erlroj.

Salutanta akrostiko
Vana ne povas

Esti nia klopodo,
Nek ni estas iuj
Kadukaj elementoj pro nia
Objektiva esperantisteco.

MalgraU tio ke

Antarl ambai mondmilitoj
Rado de unviersala monda lingvo,
Almenarl je komenco
Tuta Europo ee mondo
Ovaciis tiun ideon.
Ni ne gojkriu car
AlmenaU lastatempe maratonanto

lacigas.
ESPERANTO

Eta floramo
EnamiQis konvalo
Al lekanto
Ripetis:
N efo rgesu min !

Svatis galanto.
Ludis violoj.
Sonis sonorilo.
Benis papavo-
Kaj ili vivis felieaj
Gis la morto
Kaj ee poste
Sub krizantemoj.

Pri globiSo

Ah, tiu globiQo! Dronis en mia
pato Nila hipo, pardonu, perko el
Ugando. Kontra[ nur unu piramido
mi cedus la recepton al faraono

esperantisto- ltala olivoleo kun
blankvino el Medimurje, hispanaj
orangoj, slovena bazilio, eina ajlo
kaj muskatnukso el la dia rezervo.
Fine: kloSara fromaQo. Bona trejno
por la festoj!

Roger lmbert

Alvenas mia tria jun'-
Adoleskanto,

renkontas mi Novjaron
kun

konvena vanto.

Dorlotas dolea
melodi'

la lipojn fajfe-
e ielen ekimpetas mi

trankvile, kajte-

EkSvebu kanto en
aer'

ee l'vent-murmuro,
kaj firme ligu al la Ter'

min fajna Snuro,

kaj miaj bondeziroj en
cent mil neperoj,

al vi libere flugu sen
bariloj teraj,

sed min en vanta
tempokur'

dum flug'magia
plu ligu l' fajna kajta

Snur'
al vivo mia-
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Aleksije Heric
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