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"TEMPO" primaju svl Clanovi
Saveza za esperanto Hrvatske
s uplacenom ibnarlnom za
tekudu godinu

za prosvjetu, kulturu i fiziaku kulturu SRH,
za esperanto Hrvatske ,,T€

1980. godine, .asopis Saveza
ie poteza na promet proizvocta.

NIA

il,A JAREKO KOIvEIWGAS

Post dek Jroj de
-siruJona laboro, la Qisnuna redaktoro de
"Terpo", lvica Spoljarec-Stef,
volis retrorigarii la trapasitan vojm.
Nur l! kaj kelkaj liaj kunlaborantoj povas diri kionr da energio kaj
entuziasmo estas bezonataj por fari tion, kion li faris.
. Plurfoje, kaj eC nun, multaj niaj esperantistoj deziras
maQravigi la rolon, kiun "Tempo" ludis dum la pasinta jardeko. Sed
ili faras tion sen koni proftrnde la staton antaM 19go kiim aperadis,
nur sporade, kltilcaj h.rltenoj, dum_ unueca ligilo tute mankis. En la
jaro 1980, mi laboris kune kun Stef en rn{ernacia Kultura servo,
ki? !3 unuaj nurneroj de "Terrpo" estis tie presataj en malbonaj
teknikaj kondiCoj, sed tamen kun neestingebla kredo, ke
Qi estas
utila paso antauen, kiu fortigos nian Espeiantof movadon kil
donos
al Qi. tion, kjo konstante mankis - informojn, sed iniormojn
ahlndajn, freSajn kaj utiligeblajn. Sen troigo
-i povas diri, [e
malgraU nerealigitaj Ciuj detaloj, sen -.Tempo;.
la Kroatia
Esperanto-movado estus "lama estaio". Kun il" konvikiQo mi
transprenis la redaktoradon de "Terrpo", esperante ke ni kJne, la
redakcianoj kaj la legantoj, sukcesos en la dua jardeko de nia
"Tempo", forigi la malbonajn kaj fari la bonajn iezultojn
el nia
penado.

La unuaj

pa

de konstantaj kunl

de la kolektitaj
rnernbrecabonoj, k

regulan

societoj
lopodu

tentigan

aboloj en Kroatio, sed ne nur ti Ni klop
nia laboro ankaM al esperantistoj en aliaj partoj de Jugoslavio, kiuj
Sqenau konsciis pri ekzisto de "Tempo". Ni klopodu- enlistgi l;
informilon inkaM en la reton de peraiaj periodaioj de Universala
Esperanto-Asocio, pon atingi la legantarbn ekster la limoj de nia
lando.

Kun t!"j klopodoj, mi invitas eiujn

kunlaboremajn

esperantistojn kontakti la redakcion, kaj min mem, en eiuj okazoj,
Ce renkontiQoj, telefone aM alimaniere. proponoj por plibonigi la

nunan staton, estas eiarh bonvenaj.

Josip Pleadin, la Cefredaktoro
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ELSTARA LINGVISTO KAJ POLITIKISTO

La grandaj sociaj

-

vn

FAMA ESPERANTISTO

SanQoj

en nia lando alportis al Kroatio la

unuaj liberajn elektojn kaj pluralismon de politikaj partioj. Venkis

la demokratio. En la kroatia
parlamento, "Sabor", la plimulton
de la deputitaro 'havos HDZ

(Kroatia Demokrata Komunumo).
Por ni, esperantistoj, povas esti
tre interesa fakto, ke unu el la
plej elstaraj estraranoj de tiu

partio, estas ankaU

elstara

lingvisto kaj fama esperantisto.

Tiu sciencisto kaj

politikisto

estas Dalibor Brozovid.
Dalibor Brozovii konatiQis
kun Esperanto antaM duonjarcento kaj esperantiQis en la jaro
1964. VerSajne preskaU e iu
mbvadano en nia lando scias, ke
profesoro doktoro Dalibro Brozovii (Bo ZoroviC) estas elstara
jugoslavia esperantisto, esperantista verkisto, poeto, tradukanto kaj
esperantologo. En la jaro 1975, en la lingvistika simpozio en Kumrovec,
li eeestis kun 5ia scienca referalo "Pri Pozicio de Esperanto en Lingva
Tipologio". Pri tiu 50-paQa verko lstvan Szerdahely diris: "Mi tre Qojas.
Ni vere ricev.is valoran materialon. Temas pri la unua provo tipologie
trovi la lokon de Esperanto inter la etnaj lingvoj."
Akademiano Dalibor Brozovii, inter nuntempaj kroataj elstaraj
lingvistoj estas tre fama ankaU en vastaj rondoj de la publiko. AntaU
du jaroj (en majo 1988) li ricevis grandan rekonon de la centra
redaktejo de la Jugoslavia Enciklopedio "Miroslav KrleZa" Sub la titolo
"Objektiva Aliro al Fenomeno de la Lingvo" taggazete publikiQis jena
teksto: "Surbaze de la decido de la Centra Redaktejo de Enciklopedio
de Jugoslavio, en Sahajevo okazis kunven_o de serbokroatistoj , pri la
enciklopedia difino de lingvo. AntaM la eminenta fakularo troviQis e irkaU
5600 linioj de teksto, preparita de Pavle lvic kaj Dalibor Brozovic. Oni
konkludis, [<e la tekstoj de lvic kaj Brozovic havas objektivan aliron al
la tre komplika kaj tavolita fenorneno, kia estas la serba aU kroata
+
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lingvo. e iul recenzintoj konsentis, ke la kompleta manuskripto estas
eksterordinare valora kontribuo, per kio estas superita eio, kio pri tio
Qis nun estis publikigita en enciklopedioj, kaj estis donita ankaU la
sintezo, kia Qis nun ne ekzistas en literaturo. Unuanima konstato

estas, ke la tekston skribis sendube la plej eminentaj ekspertoj kaj
tial $i estas granda akiro por la Enciklopedio de Jugoslavio."
En ei tiuj tagoj ofte vidita vizaQo de Dalibor Brozovic sur la
televida ekrano, elvokas imagon de du aliaj personoj iamaniere ligitaj
kun Esperanto en Kroatio. Tiuj du personoj ne estas nuntempaj, sed
ili apartenas al la komencaj tempoj de la internacia lingvo en Kroatio.
Unu estis fama lingvisto, kaj la alia fama politikisto. lli ambati tre Satis
la ideon pri internacia lingvo.
AntaM iom pli ol unu jarcento (la lO-an de decembro 1891)
antaU la Jugoslavia Akademio, dum la solena kunsido, Tomislav Maretid

parolis pri la internacia lingvo sub la titolo "Pensoj pri artefarita
mondolingvo." Jen kiel parolis universitata profesoro, akademiano
Tomislav Maretid: "Eble iu estonta kulturhistoriisto, al kiu ankoraM ne
naskiQis ee prapraavo de prapraavo, skribos en iu sia libro aU traktato
la jenaj vortojn: ni vere ne povas hodiaU al ni imagl kiel iam estis
neoportune en la mondo, ear Qis tiam ne ekzistis'unu universala lingvo."
La Cefa politika aktivulo, agema kaj batalema partiestro de la HSS
(Kroata Vil
komence de la 2oja jarcento, Stjepan
Radid fariQ
stro pri publika instruado de ReQolando
de Serboj,
Tiam li deklaris: "Mi opinias, ke estas
barbareco nuntempe ne lerni Esperanton. Komence de la nova studjaro
ni enkondukos Esperanton en eiujn komercajn lernejojn, ee eble, se la
cirkonstancoj estos favoraj en eiujn lernejojn."
La cirkonstancoj tiam ne estis favoraj. Jam en la jaro 1926, li

ne plu estis ministro kaj en la jaro 1928

li estis

pafmortigita en

la

parlamentejo en Beograd. Stjepan Radid diris ankaU:"Se ni volas, ke
la intelektularo de malgrandaj nacioj estu egalrajta kun la intelektularo
de grandaj nacioj, ni devas enkonduki Esperanton."

esti lia SO-jara konatiQo kun la lrrternacia Lingvo.
Rade Skalamera

NEIL SALVESEN FORPASIS

i

La Centra Oficejo de UEA suferis teruran kaj subitan baton,
kiam la 16-an de marto forpasis.Qia direktoro Neil Salvesen, pro
akuta pulminflamo. Li estis nur 45-jara.
Neil okupis la postenon de direktoro dum iorn pli ol du jaroj.
En tiu periodo li gajnis la admiron kaj amikecon de la kolegoj en la
oficejo kaj tra la movado pro sia administra talento, rafinita kulturo,
vastaj scioj kaj granda persona engaQigo en la laboro. La trankvila
kaj stabila situacio en la oficejo (denove laUdita en la lasta
estrarkunsido) , grave SuldiQis al lia propra trankvila kaj stabila
gvidstilo. EnhejmeniQante en siaj taskoj, li pli kaj pli energie
entreprenis novajn: la membrokampanjo, evoluigo de Volontula
Servo, laneo de novaj fondaJoj, freSaj eldonprojektoj, renkontiQo de
Esperanto-centroj (nun prokrastita), kaj aliaj paSoj por la efektivigo
de la Strategia Plano de UEA.
Naskita la .16- an de junio 1944 en Londono, Salvesen
diplomiQis pri historio en KembriQo, sed li pasigis la plejparton de
sia adolta vivo en Maneestro, kiel li okupis diversajn gvidajn
postenojn en la Unr-r'3o'de Brita Teksa- industrio. Esperanton li
eklernis en la 60-aj jaroj, kaj gi baldaU fariQis grava parto de lia
vivo. Li aktivis en la loka movado en Maneestro kaj dum pluraj jaroj
estis konsilanto de Esperanto-Asocio de Britujo. En 1985-1gBB ll
estis kompetenta sekretario de la Belartaj Konkursoj ee UEA.
Neil Salvesen estis granda amanto kaj konanto de la beletro
Qenerale sed precipe de la originala E-literaturo. Tio instigis lin
hnkarf mem kontribui sur tiu kampo, i.a. per originalaj verkoj laste

lr
I
I

Nervi, Newell, Jervis kaj DaSgupto, konsistigas modelon de prudenta
eldonpolitko. La zorga atento al editorado kaj prezento memorigas
pri la renoma StefetoJ serio.
Per la morto de Neil Salvesen la movado perdis multflankan
kaj valoregan aktivulon. Liaj oficistoj- kunlaborantoj perdis ion pli:
kolegon kaj

amiko.
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I.A PI,EJ MALNOVA EN I(ROATIO

VerSajne ankaM en la postmilita Jugoslavio, la zagreba
rcieto "Bude Borjan" estas la plej malnova, fondita en septembro
1945, unu horon post la fondo de Kroatia Esperanto- ligo
Tri siajn jubileojn Qi signis per eldonaJoj. Por la dekjara
(1955), en eldono de Kroatia Ligo, aperis malgranda, modesta
libreto "Teatro en societo" de du aMtoroj, du societaj membroj.
Enhavo konsistas el teatraJoj, dialogoj aU scenoj verkitaj por esti
prezentitaj dum la societaj kunvenoj en simplaj eambroj. Ciujn la
membraro spektis ert la scena formo. Plejan sukceson atingis la
teatra sceno "lnterparolo kun la busto de Zamenhof", prezentita en
pluraj jugoslaviaj lokoj kaj en eksterlando.
Sian 35-jaran jubileon la societo prifestis per la lernolibro
"Esperanto por Ciu", (1980), en propra eldono. La eta blanka libreto
estis akre atakita sur paQoj de la revuo TEMPO, kio ne malhelpis,

ke Qi estu bone akceptita en esperantaj rondoj de Bosnio

kaj

Serbio, kie estis vendita la tuta eldonkvanto.

Kvin jarojn pli poste la societo eldonis memor-broSuron
"Bude Borjan 1945- 1985", festinte per 0i sian 4o-jaran
datrevenon. MalgraU la bela tipografia aspekto kaj kelkaj tre bonaj
artikoloj kaj originalaj memor-poemoj, la publikafon trafis la destino
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de preskau eiuj brosui-fonmaj memor-signoj. La membraro tro
rapide forgesis Qian ekziston.

milija Lapenna
KORESPONDI DEZIRAS

lA:,llf:i" koresponda. klubo hetpos at vi trovi korespondanton kaj
amik(in)on por reciproka gastado en Rumanio
Adreso: PK 75 R-180O Lu-goj, Rumanio.

- APY Gimnazio, Sarkad, Vasut.u. 2, H-572O Hungario, 15 jaraj
mezlernejanoj sercas korespondamikojn kiuj hauuJ intL.eion pri
reciproka vizito
SO\/ETUNIO
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D$ra.b en KEL

l(itsHo de la pnezHantaro d€ KEL

M.B.

Strd€nta renkcrtlQo

M.B.

ES"'Lhrlga Stelo' - Os[ek
En la kuranta lernojaro aktivis nur Esperanto-grupo

en

mezlernejo "Ruder Boskovic", en medicina fako. Lau sia koicepto, la
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grupo estas malfermita, kio signifas, ke krom E-konversacia kurso Qi
organizis aktivecojn ankaU por lernantoj-neesperantistoj. La grupo

organizis'dutagan ekskurson al Pecs kaj unutagan ekskurson al
Mohacs, vizite al la fama karnavalo. Estis organizita prelego de
Terezija Kapista el Beograd sub titolo "Homoj kaj pejzaJoj de Cinio", kaj
kolektado de monhelpo por la popolo de Rumanio. La membroj de la
grupo abonis kolektive "Juna-n amiko-n", ili aktivis sub gvido de
profesorino ViSnja Brankovid, kiu postenas en la nomita mezlernejo.
La osijekaj esperantistoj ricevis propran klubejon. Sed... 0i
estas malnova kaj neuzebla sen detala renovigo, kiu postulas grandan
financan investon, kiu, kompreneble, ne estis ricevita. Kiel solvi la
problemon, la bsijekantoj deicidos dum majo. La klubejo fakte troviQas
en bona loko, Qia grandeco estas eirkaM 60 kvadrataj metroj, kaj Qi
tute solvus problemon, kiun la societo praktike renkontas ekde sia
fondi$o. Tiuj kiuj volas helpi per monsubteno, bonvolu sendi la monon
al societa konto: 33600-678-1627.
Ni devas aldoni, ke la societo "Liberiga Stelo" estas fondita
en 1950 kaj ke ei-jare gi fariQas kvardekjara.
Vi5nja BrankoviC kaj Aleksandar Kocian

B( "Jureco" - Rlla

Esperanto-klubo "Juneco", dum aliaj periodoj sufiee aktiva,
momente travivas laborkrizon. Malmultnombraj membroj de la klubo
kunvenas en la Loka komunumo, kaj la sola kurso ei-jare estis gvidata
en Elementa lernejo "MoSa Pijade". por 15 komencantoj. Gvidis la
kurson Lina Pli5ko.
G. PlavSiC
I

DekJarlQo en

Ortwac

Esperanto-klubo "Koko" (Picok) en Durdevac, prifestis fine de
marto dekjari$on de sia ekzisto kaj agado. La klubo fakte fondiQis en
1977 sub la nomo l'Bialystok", sed $i aktivis neregistrite. Nur la 39-an
de marto 1980 okazis fondkunveno de la nuna E-klubo "Koko", kiu
oficiale registriQis kaj ekde tiam seneese aktivas.
Dum la festo de dekjariQo kolektiQis la 31-an de marto e j.
multnombraj nunaj kaj antaMaj membroj kaj gastoj ,el aliaj societoj. La
jubileo estis signita ankaU per aparta eldonaJo: speciala poStkarto kaj
filatelista poststampo uzita la 3O-an de marto en la poStoficejo de
Durdevac. La poStkar .o estas ankoraM havebla ee la sekretario de
E-klubo "Koko", B. Markaea 1, 43350 Durdevac.
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J.Pleadin

ES Varaldh

lnter la 16-a kaj ra 26-a de marto en Urba bibrioteko estis
starigita eks
to. Okaze de Qia starigo Spomenka
)umec tarts
verko de Tibor Sekelj,.. La lg_an de
marto societ
maratono de "Conirg; en TrakoSCan,
'en kurado je
tio,
. Dum aprilo la societo dis
cirkuleron por reorganizi la iam
de
esperantistoj en Kroatio. La rezul
2eljka lviC
.

n.S.
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Nova estrano de la E-socleto en R[eka
La Esperantista societo "A.S.Turkovid" en Rijeka en marto de
ei tiu jaro elektis novan estraron: Svetozar Culibrk, prezidanto, Boris

Di Costanzo, vicprezidanto, Emerik Pretnar, kasisto, sekretariino

Tatjana Nadalid, Barica Gregurevid,
Damir Rak, Sanja StanojeviC, Hald
Slobodan Vitolovid. Regulaj |runvenoj

de la estraro

upovid,

amera,
unsidoj

laMbezone

R.S.

er

la HeJmo de rnezlerneJal lernantoJ
Veterano de la,E-movado, Meho Jakupovid avidas Esperantokurson en la Hejmo de mezlernejaj lernantoj (Dom ueenika usmjerenog
obrazovanja) en Rijeka. La kurso komenciQis en aprilo kaj entute
daUros tri monatojn. La kurson vizitas 12 komencantoj kaj ili lernas la
lingvon laM Cseh-metodo. ee la unuaj lecionoj la kurson partoprenis
22 lernantoj. AntaU la komenco de la kurso en Ci tiu Hio, la
enkondukan paroladon pri Esperanto faris Rado Skalamera. Ceestis
CirkaM 50 lernantoj kaj en la hejmo loQas pli ol 3OO mezlernejanoj. Febla
intereso Ce la junularo por la lnternacia Lingvo.'Nedifineblaj tempoj.

E-l<rreo

n.

I

S.

R.6lika epaSo de pslkologo pa lnternacla llngvo
Dum la politika antaUbalota kampanjo oni organizis en Rijeka
rondan tablon sub la titolo "Solvado de konfliktoi kaj politika kulturo".
Partoprenis profesoroj B. Kuzmanovic el Beograd, l. Siber el Zagreb
kaj P. Tureinovid el Rijeka. Al interesaj kaj provokaj prelegoj reagis
psikologo el Rijeka, d-ro Josip Goldid. Li publike elpaSis kritikante la tri
profesorojn per riprocoj en sep punktoj.
Por esperantistoj la plej interesa estas la aserto de psikologo
GolCiC ke "UN Qis nun solvis nek unu el esencaj mondaj konfliktoj" kaj
tiam li mencias kvin nomitajn esencajn konfliktojn. Pri la kvina li diras:
"La UN ee Ce siaj tribunoj ne enkondukis la lingvon de la internacia
komprenado, la lingvon nacie neniesan kaj uze eiesan, kaj tial la
komunajn tuthomajn pensojn, la unil.<an logikon kaj intencon, ni maskas
unu al aliaj reciproke per eirkaU 3OOO diversaj lingvoj - netransireblaj
komunikaj baroj al unueco de la homa gento, kaj eion tion oni faras ear
ne ekzistas materia subteno de la kapitalo, ear ne ekzistas mensa
subteno al scienco kai al etiko.

12

I

R' s'

I

I

'\
TEMPo

I<ALENDARO

.........

vw

JUNIO

2-8

42-a IFEF-Kongreso, Hamar, Norvegio.

lnformoj:

Karudvein 1, N-234O Loten.

(apud Sarajevo)

22-29

s la 1-a de junio),

t:;:j3;"0"
28-O3

Bosnio

42-a Nacii

Kongreso de Bulgara Esperantista Asocio,
Sumen, Buigario. lnformoj: Esperantoturist, str. Positano
40, BGI@O Sofio.

Jt[-10
04-14

Somera Esperanto-Lernejo, Pale, Jugoslavio. lnformoj:
EsperantoJligo de BkH, D.Ozme 7/lY,71OOO Sarajevo.

11-16

50-a Hispana

Esperanto-Kongreso, Sant Cugat del
Valles, Katalunio. lnformoj: Grupo de Esperanto "Jozefo
Argles", Apartado 336, E-08190 Sant Cugat del Valles.
a" reglrrc por jtmularo.

1t-t7

14-23

15-28

Arru5wa Vl,

23-a IREN (lnternacia

RenkontiQo Naturamika), Abaliget

(Pecs), Hungario. lnformoj: HEA-Tilio, pf . 2, H-760'l Pecs.
Lirrdato: 1-a de junio.

$q-era Esperanto-Tendaro (2-a etapo),

Laneov,

Cehoslovakio. lnformoj: Esperanto, CS-674 01 Trebie

t.23

.

lnternacia Esperanto-Konferenco, Tainach, AUstrio..
lnformoj: Vinko O5lak, Viktringer Ring 25 I 3, A-9020

Klagenfurt. Temo: "Esperanto kaj ideologioj".

2H5

58-a lnternacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj.
Organizantoj: Asocio de blinduloj kaj malbonvidantoj de
BkH kaj Esperanto-Ligo de BkH. Organiza Komitato: D.
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foezklantaro d€ JEL l<rrtsHls er Beogrado

lNTERtlAClA, BqAtuENOJ DE tLEt

Ce-semnmro

Lltratrra ksrkrrso

.ilvo

Rotkvl6'.

,

AnkaM Ci-jare Zagreba Esperanto_Ligo anoncis
organizon de la

literatura konkurso "tvo notrvic". Gi ot"=os ra

triai foion, kaj
ilgo aZI.-u..

proklamo de premiitaj verkoj okazos dum ra
2"--*r,"r"

t4

--!
LlTlLE

]<AJ !NTEFTESE ........ l/to
en 7-agreb. Konkursi p.vas p
aj aU tradukitaj,
kaj libroformaj eldonaloj ape
a-kuranta jaro.
Pli detalajn'informojn, petu
Ligo.
TEMpo.......

lhro de Spqnenka Stfnec
Kiel frukto de vojaQo tra Japanio, Jus aperis nova verko de
Spomenka Stimec. Temai pri la 7O-paQa libio de vojaQimpresoj sub la
noro "Nesenditaj leteroj el Japanio". La libron eldonis Hukuoka
Esperanto-societo, Esperanto Kultivejo, Hukuoka-si, Nisi-ku,
Me.inohama-mati, 743-3 Japanio (819).
Nova

!l

I

l

"La DervlSo" dd Sellmovtd
Unu el la mahuskriptoj, kiu en sia traduka formo kuSis dum
jaroj preskauforgesita, baldau aperos libroforme. Temas pri la traduko
de fama romano "La Derviso kaj la Morto" de MeSa.Selimovid, kiun
tradukis Roger lmbert el Zagreb. La projekton realigos la EsperantoLigo de Bosnio kaj Hercegovino.

Balda! nqelaro de D. Ahalrarl
"Eklampsio en Remizo" estas la titolo de la balaU aperonta
novelaro de David, Albahari, kiun tradukis el la serba Zlatoje Mirtinov.
La.eldonanto estos la Serbia Esperanto-Ligo.
Rrrnana Antologlo eHonota

Ffidlta la Rrnana Esperanto-Asoclo
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Flehe al Rrnanto
Meze de la februaro, ZEL

I

tistoj deziras pliampleksigi
pri siaj planoj por helpi at
EkspoztctoJ

h

ZEL

del
ded

inte

urismo, estos orqanizita
bildkartoj en Espeianto. 3)

.

okazos internacia ekspozicio de
DetalaJoj Ce ZEL.
VoJa$afit€

tra Esprantujo
organizinto de kelkaj autobusaj_

merajn vojaQojn: Festivalo de

o kaj Strategio de E_Movado,, en

okazonta inter la

63 kaj la 9-a

Hungario. AmbaU vojigol estos au

vojaQoj eksterlanden. L1'devlzo de

al niaj esperantistoj kiel eble
E- renkontiQojn tra, Eiiropo.
ES-TlfitsT
. . Lastaternpe en. .Jugoslavio fondiQis sendependa turisma
agentejo "Es-turist",
.sub !lgr'9. de Anto eire".. i"p!."iti"tofpou",
kontakti tin ce pf. io1,yu-z-427o
resriJ,

"ri.";" t"L-ltii+i'iai
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"ll€roHo de Esperanto"

-
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EE.lo, Ilorirm. I,Otn (Xofah.Crrm.) haiEda.lblnrrdr
tgto
L-d
Sqr&rcr&
F aaa
Fa- r a h.r-hrro ! [csp;.Xrpor{ aa- aaa a1...
t-m.
t.. - 1..t. l,rrr. rf flf
,lr]r.lo Er,.r.rtlr!.

17

rEMpo.......

UTILE ]<AJ INTERESE

--...--.w6

EsPerantaj soiietol en nia lando
fonidita en 1910. AUUne Ci- jare
8O-jariQon de sia ekzlsto'

l.a

Eta Gazsto"

Nuntempe, ni povas diri sincere, eldona agado de niaj societoj
ne evoluas kmtentige. Tlo konce4 nas ankaM la tutan regionon de "AlpojAdrio". Unr.r el regule aperantaj bultenoj, kiu havas regionan karakteron,

kaj kies |usa
Italio, En Trie
Triesta Esper

s jam la
"La Eta
stos io P

ris $ian
Gia modesta
Jugoslavio, kaj en ltalio Qi plene Stopas la breCon, kiu fari$is pro
neregula aperado de oficiala informilo de la ltala Esperanto-Federacio,
ear Qi atingas Ciujn italajn societojn. Adreso de la redakcio: Esperanto,
C.P. 601, l-34100 Trieste Centro, ltalio.

Bulteno de la Serbla Espranto-lJgo

De antaU kelkaj monatoi ankaM la Serbia Esperanto-Ligo
posedas. propran infoimilon. Temas pri publikaJo nomita simple
t'Bulteno", kies kvina numero= aperis aprile. La bulteno aPeras monate,
en simpla multo,bliga tekniko. lnteresi$antoj povas aboni $in je prezo
de 30,- dinaroj jare Ce SEL, Teraz'rje 42, llOOO Beograd.

l8
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ELRO OG|-ASI
Sub -la supra titolo aprile aperis en Novi Sad la unua nLxrtero
de speciala gazeto por aperigo de anoncetoj. La projekton iniciatis
Jovan OSap, jugosravia Jurnalisto gastlaboranta en Freiburg
(FR Germanio). La gazeto enkordukis rubrikon "Esperanto", en kiu

aperas anoncoj

t

pri

Esperantaj temoj.

La gazeto aCeteblas

en

gazetvendejoj de "Forum" (kosto 2 din/ek). Adreso de la redakcio:
Sentelekljeva 20,YU-2IOOO Novi Sad, tel. O21/392-9OO (Jugoslavio)
kaj 0761/ 48-27 - 54 (FRG) .

I

EI..ROKKA

i

En Francio ekzistas Esperanto-Rok-Asocio, kiun "Tempo"
menciis lastnumere en la rubriko "Mallonge". Lastfoje temis nur pri la
planojde la Asocio, sed Ci-foje jen la unuaj pruvoj pri seriozaj intencoj.
En majo aperis la unua Esperanta rok-disketo, sur kiu trovi$as po
tri kantoj de la jam fama grupo "Amplifiki" kaj de "La rozemariaj
beboj". La disko mendeblas ee EUROKKA, F-31450 Donneville (Francio)

je prezo de 36,5O FF aU 12 internaciaj

respond-kuponoj.
ekaperos ankaMa Esperanto-Rok-Fangazeto (Rok-gazet).

BaldaU

LA FENOMENOJ "o p a" kaj "o p u I o"

En sia

of

iciala organa nia Esperantista organizafo
jene: a) kolektiva abono din 10,b) opa abono
din 15,c) unuopa numero din 4,-

anoncas abonkotizojn

ofte renkonteblas

por opuloj,
opuloj povas anonci$i. ..

d) abono

eu la esprimoj estas korektaj?
Ne Ciuj. Korekta estas nur la citita ekzemplo "c": "unuopa"
La citafoj a kaj b estas pleonasmaj t.e. samsignifaj, kvamkam

el la kunteksto ili devus signifi malsamon.
La ekzemploj b kaj d subkomprenigas abonojn aM anonciQojn
de UNUOPULOJ, kio devas esti montrita per la koncerna
t9
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vortelemento (Ci-kaze numero) antaMmetita al la sufikso
-op, Car "OP" estas ko I e kta, grup i9 a s uf i ks o
Mi citas la klarigon de PIV:
l. Sufikso montranta kolektivecon, kaj uzata por derivi el
numeraloj aM kvantaj vortoj adverbojn aU adjektivojn
signifantijn "Ciuj kune", 'en grupoj de": pasi unuope.(unu
po-st unu)'sur la,pontetoZ, si restis duope kun la virinoZ'
'aliro t<aj perdo rajdas duopeZ, ili venis triopeZ (eiui tri
kune), fiaeno triopigita ne baldadisSiriQos, viciri kvarope'
kvarope f aldita papero, kvinope ili sin Jetis sur min '
multope ni pli frue finos la laboron ol unuope'
ll. Vortero kun la sama signifo: opa=kolektiva, ope=kolektive'la
unubloke, oPo=gruPo di homoj kunigitaj per ku.ne.co.de
sama agado'aU-ceiot opo da fabrikistoj, da pilkludantoj' la
tribordopo.
La fenomenoj "oPa", "opulo", samkiel la fenomenoj
"longjara", "konatulo" k's. evidente iQis parto de nia. kunviva
.."i"ro, pri kiuj ni ja konscias konante la lingvoregu.lojn' sed

kiujntamennineemasuzikorekte,earilikieltrudherboaU

tumoro kunkreskis kun ni.
Mi trafoliumis tridekon da esperantaj lernolibroj seree
al la interpretado de tiu vortero. Estas interese konstati kiel
malmulte da atento oni dedicis al Qi. Kutime Qi estas listigata
en lernolibroj nur Per unu- aU dulinia eapitreto diranta ke
"op" montras kolektivecon.' En kvar lernolibroj mi trovis
"unuope" kaj nur duloke "unuopulo".
H.Seppik en "La tuta Esperanto" plivastigas la uzeblon
"mult"
de "op": "Gi'estas uzata ankaiJ kun la radikoj "kelk"'
ol
unuoPe
interese
kaj "plur": Multope vojaQi estas Pli
'
Komence mi lernis tute soia, sed nun ni lernas jam kelkope"'
"op"
En la lernolibro "Petro" (SAT) mi trovis: "Po" kaj
estas ofte samsignifaj: "lli marSis po kvar en vico' = lli
marSis kvarope en la vico.'
Borcic
Lucija

.!1J
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Kanparano kaj lla kaprlno

-Allah kreskigu vian barbon tre longal Kiel belan kaprinon vi havasl
Kie vi aeetis Sin?
-Nu, en la foiro de Bagdad - respondis nia kamparano.
-Kaj kien vi kondukas Sin?
-Hejmen.

La scivolema arabo preteriris, sed baldaM venis renkonte alia
kamparano, kiu same haltigiS lin kaj same alpdrolis lin.

-Allah kreskigu vian barbon Qis la genuoj! Kiel belan kapr.inon vi
havas! Kie vi aeetis Sin?
-Nu, en la foiro de Bagdad - nia kamparano volonte kontentiqis la
scivolon de la fremdulo.
-Kaj kien vi kondukas Sin?
-Hejmen.

,F

Kaj jen sur la vojo jam videbliQis longbarba, pie aspektanta
derviSo, kiu subite haltis ee la kaprino.

Allah kreskigu vian barbon Qis via dika piedfingro
.
Kiel belan kaprinon vi havas? Kie vi aCetis Sin?

- li komencis. -

Nia paciencperdinta kaprinposedanto senresponde levis sian

bastonon kaj kruele draSis la sanktan vireton.

2t
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Por plendi la derviso kuris al la sultano, kii-r poste vokigis

si la pekan kanparanon, forgeshta pri la borrnoro kaj

al

relQia

respekto koncerne la sarktan vheton.
Nia karrparano kun lu.lmila mieno aperis antaM la sultano, kiu
skJis sur sia trono, CirkaUita de gravaj korteganoj.
-Ci, stultulo, kial ci batis tiun Ci pian homon, kiu ja pekis nenion
kontraM ci? Respondul - tiel la sultano severmiene vokis lin por

kmfeso kaj senkulpigo.
-Gnanda estas Allah kaj Lia profeto Mahomedo! - nia kamparano
respondis profunde kliniQante antaU la suvereno'
Je tiu grava religia laUdo la sultano leviQis, ankaM la
koreteganoj, poste ili residiQis. La kolero de la sultano iom miHiQis
kaj li denove, malpli severtone alparolis la kamparanon.
-Nu, bone, mi vidas, ke ci ne estas Qisfurnde fripono. ResPondu do,
kial ci bastonumadis tiun dervison, kiu ja nenion malbonan faris al
ci?

-Granda estas Allah kaj Lia profeto Mahomedo - la kamparano
piatone resondis levante la okulojn al la alta Cielo.
La sultano kaj korteganoj - kion fari? - denove leviQis' poste
residiQis. Jes, Car estas religia regulo tiel fari, tamen la sultano
malpacieniQis, iom akre avertis nian kamparanon:
-Bone, bone, stultulo, sed tamen fine respondu, kial ci traktis tiel
kruele per cia bastono tiun Ci pian. derviSon?
-Granda estas Allah kaj Lia... - ko,rnencis trankvile nia kamparano,
sed kiam la sultano, la kortegangj leviQis, poste residiQis, li ne povis
eC fini la frazon.
La sultano, kun violkolora vizaQo pro kolero,.kriegis al li:
ankorafoje
-Hej; ci, fripono, ci
la
iiskos
ripeti
ci
Profeto, ci
valoros ee
ricevos tiajn dudek
kvindek! Respondu,
La kamparano profunde riverencis antaU la sultano.
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Sin?" La kvindekunua! Ah, kiel mi estus povinta
paciencon!? PrijuQu minf

ne perdi

mian

La sultano indulge kornprenis la kamparanon kaj li
forpermesis lin sen puno. La korteganoj same trovis la juQon tre
justa.
Troteditan hornon, eC bonvol turmentas,
lin konpreni povas, kiu samon sentas.

el "KOLOROJ", 1960

\a(i[adql&
L -'TOV IA\'

KFION I }<O\'

- Kaj nun ni traktu
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Eksterlandanoj Post10.06.90.
ESPEJANTo.R EN KoNTIGo oE
,,ALPOJ.ADR IA" R EGIONO
POR JUNULARO

11-17.07.1990.
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$is

27-jaraj
27-iaraj

pli ol

22O gld.
230 gld.

Jugoslavoj Post 10.06.90.
13S0 din.
- Qis 27-jaral
- pli ol 271arai 1410 din.

Kotizo inkluzivas man$ojn, loSadon kai partoprenon en la programoj.
La ali$o estas ,transdonebla al alia persono laU via skriba konsento.
Eksterlandanoj 'pagu al konto de KEL Ce UEA: Banko Mess & Hope,
Postbus 749, NL-3000 AS Rotterdam, konto n-ro: 25.52.89.804,
kodo KREL-Z ai al poStCekkonto (nederlanda) n-ro: 37 89 il,
KREL.Z.
Jugoslavol pagu alQirkonto de KEL: 30102-6784863.

lnformoi kaj aliQoj: KROATIA ESPERANTO-LlGO, AmruSeva 5/1,
YU41000 Zagreb
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Mi ali$as al la2-a ERA-AROJ, okazonta en Falana
inter ra 11'17'o7t 1eeo,
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