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CU KEL r;Kz,ISTAS?
Eble la supra demando estas troigo. Eble mi ne scias kio estas KEL. Eble
pravas aritoro de la artikolo en ,,La Eta Gazeto" n-ro 1/1991, kiu sur la 5'a pa$o

notas: ,,Post

pli ol 70 jaroj, la subtenantoj de la komunisma doktrino

agnoskas $ian fiaskon" ..
la fakto, ke $i iom post i

fine

difekto, karlzita
unuopulan inicia

la lokaj Esperanto-kluboj
don kaj purigadon de la

i, cele al monrim
on, telefonajn, p
spezojn, ktp. $is nun senpage liveratajn de la Statai instancoj?" Eble li pravas,
eble KEL estis Stata organizo, kaj ear komunisma Stato en Kroatio disfalis,
disfalas ankar) eiuj $iaj instancoj. Cu?
Do, kion mi deziras, vi demandos fine. Nenion krom senti ke KEL ekzi'
stas. Pruvi al eiuj ke esperantistoj estas vere homoj kiuj laboras por plibonigo
de la mondo, KIUJ LABORAS, kaj ne estas nur disietantoj de mono. Mi deziras
havi ion por oferti al miaj lernantoj, kaj mi povas aserti ke KEL pli similas
al bildo el ,,La Eta Gazeto" ol al niai lokaj kluboj. Kaj tamen!Tamen de la laboro de KEL multe dependas laboro de la kluboi.
Kio estas KEL? Kio Qi devus estiT KEL ne estas sendependa organizaio,
kaj
dum kelkai jaroj estis Ouste tio. Gi trovigis super kai ekster nia kluba vivo.

$i

Gi devis esti servo por interligi klubojn en Kroatio, niajn valorajn unuopulojn,
por esti loko por kunordigo de ideoj kai fortoj celantaj al disvastigo de Esperanto en la tuta ResPubliko.

Kai fakte Qi estis ai zagreba ari tute neligita kun ni aliloke. Mi ofte kritikis tion celante pliboni$on. Mi, jen, tion faras ankorarifoje. Sed mi iuras al mi
mem -- lastfoje.

ni

havas eiujare

kaj paroladojn.
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nur tedan kaj malbelan jarkunvenon kaj senutilajn elektojn

Due, KEL devus esti informa servo por Ciuj niaj kluboi. Sed gi estas
loko en kiu Ciuj informoj perdiQas. Dumsomere estls organizitaj iaj deioradoj,
elspezita mono kaj la dungitulinoj ari ne deioris, ari estis komplete neinformi-

taj...

Aliajn aferojn preskal ne utilas nombri. Kvereloj pri la biblioteko anstagastigo en kluboj okazas ne prizorgita de

tati komuna laboro, gastoj kaj ilia
KEL,

sed

tion faras unuopuloj, ktp., ktp.

Tial ni denove

venas al komenca demando. Cu KEL ekzistas? Ver$ajne

pli bona estus: Cu tian KEL ni bezonas?
Kaj kion fakte ni bezonas? Ni bezonas KEL por kunordigi kaj helpi niajn
aktivecojn. Mi proponas: komenci per bazaj aferoj, iujn servojn meti en kompetenton de kapablaj kluboj ka.i tiel plifortigi la servojn kaj ankai helpi la
klubojn (temas pri servoj informa, gastiga, turisma. libroservo ktp); organizi
jaran renkontigon de KEL kaj por $pari la monon organizi dum gi kaj jarkunvenon, kaj kunsidon de la prezidantaro, kaj seminariojn, kaj ekzamenoin, kaj
prelegojn, kaj kulturajn programojn; revenigi spertajn unuopulojn geesperantistojn al nia komuna vivo - multaj el ili rezignis pri KEL opiniante gin kampo
por personaj bataloj por potenco.
Ja, se KEL ekzistas nur formale, kiu bezonos tiun planitan bibliotekon?
Kaj ankoraU pri Qi : eu ni vere havas tiom da mono, kaj samtempe ne povas
finance subteni ege necesajn projektojn: bonajn vortarojn. kreadon de forta
kaj kapabla instruistaro, plifortigon de nia influo al oficialaj (precipe financaj
kaj lernejaj) instancoj? Kaj kion ni faros pri la sidejo de KEL*?
Zdravko Selei
P.S.

Cu iu el la 6efoj de KEL scias ion ajn pri financado pere de la Loterio de Kroatio? Al kies kompetento transiris distribuo de tiu mono? Kie peti gin?

*

La sidejo de KEL en Amru5eva Sll,pro la ricevita dbkumento pri ekslogigo,

ver6ajne devos esti forlasita.

NI DANKAS
Fine de la lasta jaro, nia redakcio sendis interSanQproponon al kelkaj
redakcioj de E-periodaioj. Pozitive reagis, ka.i jam sendis al ni unuajn numerojn de siaj revuo.i la jenaj redakcioj: ,,NORVEGA ESPERANTISTO", ,,SENNACIULO", ,,LA ESPERO EL KOREIO", ,,FRANCA ESPERANTISTO",
,,BRlTA ESPERANTISTO", ,,ESPERANTO AKTUELL". Al eiuj ni elkore
dankas. Nia ,,Tempo" regule atingos iliajn adresojn.
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ENIGMO NOMATA,,AMFORA"

Saga konsilo de virino apud mi

diris: ,,Skribu nur pri 'Amfora'. ne
tuSu la homojn, ear ilia agado parolas
pri si mem". Jen eta rakonto:
Ekzistas nef inkonstruita domo

nomiganta ,,Vila Amfora". Gi fariQis

posedaio de nia Esperanto-societo
dank' al sinjoro Vjekoslav Moranki6
kaj aliaj prudentaj homoj (Meho Ja-

la domon al eksterlandaj
turistoj. Li eC registris sian turisman
firmaon en ,,Amfora", ne Petante
ludonadis

permeson de la Societo. Plue li postulis
de la prezidantaro de la Societo
(kies membro li estas!), ke oni ludonu
al li ,,Amfora" por nur 300 DEM

monate dum multjara periodo

Por

granda donaco. Nek IKS (lnternacia

turisma laboro. Kelkaj membroi de la
prezidantaro ee subtenis lin! La prezidanto de nia Esperanto-societo kelkfoje atentigis tiujn prezidantaranojn,
ke por tia afero estas kompetenta
nur la elektita Komisiono pri ,,Am-

la societa kunveno decidis
konstantan komisionon Por
pritrakti e ion lige al ,,Amfora". La

fora". Tiu eksterlandano, intertempe
elietita el la Universitato pro falsaio,
turni0is al la Komisiono. Normale,
la Komisiono malakceptis lian neseriozan oferton. Kaj kio okazis Poste?
Komencis disvastiQi mensogo, ke la
Komisiono pri ,,Amfora" larl decido

kupoviC, Emerik Pretnar).

Poste aperis Problemo. Nome,

kion fari pri la domo? Nia
tamen estas

societo

tro malforta Por tiom

Kultura Servo) nek KEL (Kroatia
Esperanto-Ligo) sciis kion fari, kiam
ni petis konsilon. AnstataU komplete
eleerpi la Societon kaj malhelpi Qian
agadon,

formi

komisiono konsistis el antaUe menci'
itaj membroj kaj aktuala prezidanto

de la jarkunveno ne ekzistas jam long-

de nia Societo.

kunveno transdonis al la Prezidantaro.
La prezidanto de nia Societo

Ekde sia fondi$o la komisiono
estis tre aktiva. Gi anoncis konkurson
por ludoni ,,Amfora" pere de gaze'
taro, priparolis la temon kun la interesi0antoj, ellaboris kelkajn projektojn
por restairi la vilaon ...

La bonaj

ne donis rezultojn.

lntertempe

intencoi longtemPe

oni

helpis

al

unu

eksterlanda studento, permesante al li
logi en ,,Amfora" senpage. Li malbon'
uzis la komplezon kaj kontraile$e
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tempe, kaj la taskojn de $i, la jar'

petis seriozecon kaj

sere

is

kunlabo-

ron. Kelkaj membroj de la prezidantaro protestis ka! postulis lian eksiQon.
Pro tio la laboro de la prezidantaro
(kiu devis akceli Esperanton) estis
komplete bremsita, kaj okazadis nur
senfruktaj kaj malplenaj diskutoj pri
,,Amfora".
Dume la Komisiono Pri ,,Am-

fora" daire plenumis sian taskon,

sed

eiu gia intenco por solvi la problemon

estis senpripense forpu$ita far la kvinopa grupo en la prezidantaro.
Guste tiam, dum septembro pa-

sintjare, aperis konkreta oferto de
Skolta Ligo de la rijeka komunumo,
kiu volis lupreni la vilaon. La komisiono akceptis ilian oferton, komprenante Qian valoron. Tiu ei valoro estas:
- luprezo de 2000 DEM monate (bona merkata prezol ,

- 150.000 DEM kiel ebla senredona donaco de la Komunumo Rijeka por renovigo de ,,Amfora".
- uzado de ,,Amfora" por gastigado de esperantistoj.
Kompreneble, la kvinopa grupo
en la prezidantaro (kiu cetere konsistas el 13 membroj) estis kontraii
tia oferto kaj kontrari kontrakto kun
Skolta Ligo. Sed, lari la decido de
necesa plimulto de la prezidantaro,
la prezidanto de nia Societo subskribis kontrakton malgrari ilia kontrarlstaro.

lli levis bruegon kaj kunvokis
eksterordan kunvenon (nele$e), kun
tagordo: nuligi la nelallegan kontrakton kun Skolta Ligo (Atenton: Oni
ne diras pri kia kontrakto oni parolas, sed anticipe sugestas nuligon de la

kontrakto al membroj de la kunveno.).

En la

kunveno mankis kvorumo

kaj Qi transformigis al pli

ampleksa

kunsido de nia Esperanto-Societo.
Estis priparolitaj bonaj kaj malbonaj

la altoro de la artikolo ,.Malvenkitaj
principoj" (vidu ,,Tempo"-n n-ro 4/
1990). Jam unuan fojon li parolis
25 minutojn. Lia longdar)ra kaj altruuda parolado diam elvokas larjtajn
protestojn. Tio okazis ankai tiam.
LaU li, eio, kio ne estas farita liamani-

ere. estas detruenda (homoi. kutimoi,

kontraktoj kaj eiuj aliaj ,,aliaioj").
,,Malvenkitaj principoj ".

Post la diskuto oni voedonis.
Kun granda plimulto oni decidis
ellabori aldonajon, kiu ee pli bone
protektos interesojn de ambar) partneroj en la kontrakto.

Kvaropa grupo (unu

En tiu aparte temperamenta

rezignis

post la kunsido) de la prezidantaro

ne

akceptas interkonsenton de la Societo.
lli estas kontrai aldonajo kaj plue
sereas nuligon de la kontrakto. Mi
pensas, ke tio estas la vera motivo por
publikigo de la neobjektiva, nevera kaj
socrealisma artikolo antaie menciita.
Kaj jen la lasta novaio: lupago
alvenas regule, kaj la Societo jam nun

pri 50.000 dinaroj. (FariQis
nova problemo: kion fari kun tiom
da mono?) La arltoro de la antaUe
disponas

menciita artikolo rezignis. Triopa
grupo ... Sed dank' al konsciaj kaj
bonintencaj homoj en nia EsperantoSocieto la Esperanta afero bone progresas.

Valter Sverko

flankoj de la kontrakto.

kunsido plej ofte kaj plej longe parolis

kaj

por detrui ion, estis permesite uzi,
lai li, tiajn agojn. kia estis la artikolo

mem

bro de Esperanto-soc ieto
,.A. S. Turkovi|" Biieka

REDAKTOFINO DE ,,TEMPO" 211991
LA 15-A DE APRILO
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KIEL STUDI EN
SAN MARINO?

Cu

vi

konas la eblecojn Pri stu'

dado per la lnternacia Lingvo en

San

Marino? En San Marino funkcias
Akademio lnternacia de Sciencoj
(AlS). Gia iniciatinto kaj la nuna
rektoro estas Prof . D-ro Helmar
Frank.
Kiel funkcias la Akademio?
Gi okazigas akademiajn kursojn

en San Marino kaj ankari en aliai
lokoj. Per tiuj kursoj eblas la diplo-

mon kiun vi akiras en via lando internaciigi. Post kiam vi finis la kursojn

kaj sukcesis en la ekzamenoj vi Posedas internacian diPlomon de la
Akademio. La traduko de vialanda
diplomo al la internacia okazas lari
severaj reguloi de la adoptiga procezo. kiu diferencas de la fako al la
fako. La studobiektoi, kiuin vi studis
por via diplomo devas esti kompletigotai per la partopreno en specialigital kursoj de AlS.
Havante

lam diplomon vi

Povas

informigi 0e AIS kiuin kursoin vi
devus kromsekvi por akiro de la internacia diplomo. La studado en San
Marino okazas Per studunuoj. Unu
studunuo enhavas minimume 8 horojn.
Ce AIS vi devas partoPreni en alme'

nai 3

studunuoj. La aliajn vi

Povas

akiri ekster AIS ee aliaj fakultatoj.

Por la ekzameno necesas verki
disertacioin en la gepatra kaj la inter'
nacia lingvoj.
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Ciu kurso, kiun oni volas sekvi
6e AlS, kostas 30 germanajn markojn.
(Nepagipovaj landoi havas rabaton.)
Generala partoprenkotizo por kursaro
estas 30 germanaj markoi' Al tiuj kostoj aldoni0as ankari la restadkostoj

en la hoteloj de San Marino,

meze

50 germanaj markoi Po tage.
Aparte interese estas, ke en San
Marino eblas akiri internacian diplomon ankaU tiuj homoj kiul nur finis
mezan lerneion. Se ilia edukiQo ampleksis 12-13 jaroin, ili povas kandidatiQi por bakalarlreca diplomo. Tio
estas la baza diplomo. simila al tiu,
kiun oni en naciaj eduksistemoj ricevas post duiara studo en altlerne-

joi. Tiu diplomo

povus esti interesa

por tiuj homoi, kiuj ne

finstudi

la

sukcesis

fakultaton en kiu ili komen-

cis siajn studojn kaj kiui nun

sereas

diplomon por la propra enposteniQo.

Por akiri la diPlomon

baka-

entute sekvi kursojn
en amplekso de 30 studunuoj (tio
estas 240-450 studhoroj). Kiel parto
el tiuj studhoroj estas validaj tiuj
kursoj, kiujn vi studis komence de via
studkariero en la nacia fakultato.
E0 se vi ne finstudis la fakultaton,
tamen, vi posedas vian studlibreton,
laireco,

necesas

en kiu kelkaj fakol estis notitaj kiel
validaj. Per AIS vi povas aktualigi
ilian valoron.

La alian Parton de la

man-

studado en San Marino internaciain
diplomoin Povas akiri ne nur tiuj

kantai studhoroj vi devas mem akiri
ee la internaciaj profesoroj en San

homoj, kiui uzas EsPeranton. Eblas
f ari ekzamenojn ankari nur en la
nacia lingvo kaj pagi aldonan servon
por traduki $in. Do, lnternacia Akademio de Sciencoj donas servojn

Marino.

La venonta sesio de Akademio
lnternacia okazos aUgustfine en San
Marino. Se vi havas intereson Prl

partopreno, bonvolu prezenti viajn
dezirojn al lnternacia Kultura Servo

ankari al neesperantistoj'

(pf 499,41000 Zagreb).
Aparte interese estas, ke Per la

S.

Stimec

tr
FLUGU KUN N! AL BERGEN
Se vi planas 0i-jare kongresi en la UK en Bergen, nepre flugu kun ni!
Ni proponas du eblecojn: l) partopreno al la UK kaj ll) partopreno al la UK
kaj lLEl-konferenco. Ekflugoj el Beograd, Zagreb kai eble Ljubljana. Lai Qis-

nunan interparoloj, prezo de flugbileto Zagreb-Bergen'Zagreb por grupano kostos 450 dolarojn. lndividua bileto kostos 680 dolaroln. La prezoj estas pagataj
en dinara egalvaloro.
Se ni pagas Qis

la 1-a de junio, ni evitos eventualajn plialtiooin de la ofertiprezoj.
Kompletajn informojn ni povos sendi al vi baldati en skriba formo.
taj

Tamen: antarianoncu vian pretecon kunvojaQi.
Adreso de la organizanto: Esperanto-societo ,,Liberiga Stelo",
54000 Osijek, telefone al 0541123'480 ,,Dalmaciiaturist" (Mirta).

l!

p.t.27,

ll

DU PRINTEMPAJ RENKONTIGOJ
Gis nia novembra internacia renkontiQo en osijek, ni invitas vin al du

oni povas dormi

ri
ES ,,Liberiga Ste
803-164 (labortag
havoi turisman,

opra dormsako. La menciitai renkontiooj
karakteron' Petu informojn kaj antaialiQu:
Osijek. telefone al Zelika Lovri6 je 054/
semajnfine)'

APRILO
4-6'4. 1991. INTERNACIAJ PEDAGoctAJ TAGOJ. zasreb. pretegantoj
el kelkaj landoj prezentos polgar-metodon de instruado , Zagre'ban Metodon kaj kelkajn pedagogiajn procedojn ee handikapitaj
infanoj. Organizanto: lnternacia Kultura Servo, pp. 4gg, 41OOO
Zagreb.

MAJO
2-4.5.

1991. 17.A UNUAMAJA RENKONTIGO DE JUGOSLAVIA ESPERANTO-JUNU LARO, Pale (Sarajevo). programo: Debatoj,

kvizoj kaj rekreigaj aktivecoj. Organizanto: ELBkH, D. Ozme
7lll,71OOO Sarajevo.

30.05.-02.06. 3-a ALP-ADRIA ESPERANTO-KONFERENCO, Zasreb. Loko:
..Tomislavov dom", 15 km de Zagrebo. Organizanto: lnternacia
Kultura Servo, pf 499, 41000 Zagreb, tel. O41/429-566, telefakso 041/421-294. Programo kaj aliQkotizoj troviQas aliloke
en ei-tiu numero de ,,Tempo".
I

JUNIO
22-29. 06.1991. 7-a JUNptoNtRA

ESPERANTo-soMERo, stambut6i6

(Pale). Programo: Diversgradaj kursoj por 11-1S-jaragaj lerneja_
noj, kulturaj, sportaj, distraj aktivecoj, ekskursoj. Adreso: ESpERANTO-JES, D. Ozme 7l|,71OOO Sarajevo.

JULIO
06-12. 07. 1991. 3-A ERA-AROJ, pula. Vidu programfolion aliloke en
tiu numero de ,,Tempo".

'13-'19. 07.

I

1991.

ei-

INTERNACTA ESpERANTO-KONFERENCO, poprad,
Slovakio. Ceftemo: ,,Esperanto kaj nova EUropo,,. Konstanta
adreso: Eric Laubacher, OSIEK, 53 avenue Henri Barbusse,
F-92140 Clamart, Francio. Tel. (16 11 46 45 41 26. poStkonto:

1 399 87 R PARIS, kun indiko: ,,OSlEK,,. Konferenckotizoj:
inter 230 FF (studentoj) kaj 630 FF (nemembroj), depende de
a$o, kategorio kaj pag-tempo.

13_22. 07.

. 24-A IINTERNACIA RENKONTIGO NATURAMIKA,
Abaliget (apud P6cs), Hungario. Ali0kotizoj (kun mangoj kaj
looado) inter 90 kaj 150 gld. Organizanto: Departementa ko-

1991

mitato de HEA, P6cs, p.f .2,H-76O1,
,
AUGUSTO
27 -o8.-o1 .o9. 24'a PUPTEATR

A

I

NTE

R

NAC

I

A

F

Hungario, tel.72/ZO_SgS.

EST

I

vA Lo, zasreb. cirkari

15 profesiaj pupteatroj, inter kiuj S-7 en Esperanto. Tranokt_
kostol en studenthotelo (2-litaj eambroj) e. 25 gld/nokto. AliQ-

kotizo (inkluzivas rajton spekti eiujn prezentaiojn): 50

gld.

lnfanaj grupoj guas 7S-procentan rabaton de la aligkotizo.

SEPTEMBRO
24.26. 09.

27.29. 09.

23-a KONGRESO DE JUGOSLAVTA ESpERANTO-LtGO,
Subotica. Pli detalajn informojn pri la Kongreso legu en la Unua
komuniko de LKK, aperanta aliloke en 0i-tiu numero de ,,Tempo".

5-A INTERNACIA

RENKONTIGO,,IVAN FLANJAK"

ci-jara, ta 5.a TNTERNACTA RENKoNTtGo ..tvAN FLANJAK"

okazos

23-a KONGRESO DE JUGOSLAVIAJ ESPERANTISTOJ
Subotica, 27-29-a de septembro 1991.

LA UNUA KOMI.JNIKO
la
Loka Kongresa Komitato (en formigo)
de
Subotica, 03.12.1990.

La Prezidantaro de Jugoslavia Esperanto-Ligo decidis dum sia lasta
kunsido (Sarajevo, la 24-an de novembro 1990), ke la sekvontjara,23-a
Kongreso de Jugoslaviaj Esperantistoj okazu en Subotica, de la 27-a $is
la29-a de septembro 1991.
La Loka Kongresa Komitato, kies formifo jam komenci$is per
tiu ei Komuniko intencas informi eiujn interesitojn pri kelkaj sciindajoj
rilate ali$on al la Kongreso.
Precizajn informojn pri la prezoj en hoteloj, amaslolejoj, ni liveros
baldar), maksimume komence de januaro sekvontjare.
Rilate ali$kotizon, ni informas vin, ke - pagante

lin - vi certigos

ricevon de la Kongresa Libro, kongresaj bultenoj, komunikoj, kaj aliaj
oficialaj kongresaj eldonajoj ... krome, vi ricevos vian Kongresan Karton,
kiu rajtigos vin partopreni la oficialajn kongresajn kunsidojn, programojn,

inkluzive de Interkona Vespero kaj oficialaj kongresaj kulturaj programoj.
Depende de la kategorio de partoprenantoj al kiu vi apartenas, kaj
de la periodo en kiu vi pagos

Kategorio

Delegito

$is

lin, la kongresa kotizo

31.01.91. fis 15.06.91.

s0

(7)

Kongresano l2O (17)
Junulo/blind. 80 (l l)

100 (14)
180 (26)

t2o (17)

pis

estos:

26.09.91. surloke

(21)
(36)
160 (23)

ls0

200 (28)

2so

300 (43)

Parenteze estas la kotizo en germanaj markoj;

tiu

2oo (28)

prezo validos en kazo

de kuzo-Sanfo, malfavora rilate dinaron. Ee tiam vi pagos en dinaroj,
lari la meza kurzo la tagon de la enpago. La firo-konto de la Kongreso:
66600-6784821, Dru5tvo za esperanto, Subotica; nepre indiku ,,KonKotizo". Tuj post la enpago ni sendos al vi la ali$ilon, kaj aliajn
informojn.
gresa
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KROATIA ESPERANTO.LIGO

invitas Vin al la

ESPERANTO RENKONTIGO DE ALP.ADRIA REGIONO
.POR JUNULARO

rrrrrrr.rrr..,,.::-.].:'.0:']L'.l.Llilrtrrrrrrrrrrrrrrf rr
temo: MALONDO DE LA SEKSA REVOLUCTO
SEKVOJ DE NEOKONSERVATIVISMO

I

Jes. la mondoevoluado ne estas nur unudirekta kaj progresiva, mondkoncepto kaj moralaj sistemoj konstante sangigas, kelkfoje en la neatenditajn
direktojn. Niaj gepatroi, batarantoj en ra seksa revorucio dum la 60-aj jaroi,
havis multe pli senlimajn moralajn kaj sociajn principojn or ni kaj nia
generacio havas. Kio okazis?

ci-temo celas paroligi partoprenantojn pri multaj problemoj pli ari

pli ligitai al sekso. Do, pridiskutataj

mar-

estos: rastatempe starigitaj moraraj
sistemoi, konsiderado de virgineco en diversaj partoj de la mondo; vir(in)aj rajtoj pri naskokontrolo, nova alrigardo al kunvivado kaj geedzigo de
junaj paroj, apero kaj taksado de la plej fama nuntempa malsano _
AIDS
kaj kontraJAlDSaj rimedoj. sekseco generale, sekseco en E-rondoj ...

Aliro al la temo ne nepre estu nur serioza ja priseksaj sercoj amasas
samkvante kiom pripolitikaj. (Jen montrilo pri tio, kiuj estas du la plej
gravaj afero,i en la homa vivo!)

Kaj atentu

-

dumtage lernitajn sciojn, lauplaee eblos praktiki dumnokte.

Kontribuantoj al la programc estas ankorai sereataj. lnteresitoi bv. kon-

takti
+38

Telefono:

++*++++++++++

PULA
En la plej suda parto de la istria duoninsulo, super la kabo, Jason kaj Medea fondis urbon Polai - urbon de rifu$intoj. lom pli poste en la sama
loko romianoj konstruis urbon larl siaj gustoj kaj bezonoj. EstlQis Respublica Polensium. Dum regado de August Qi ekestis la dia urbo -,,plezuro
de dioj, felido de homoj". Pri tiu fakto asertas pluraj monumentoj - Kastelo, Forumo, Amf iteatro, Templo de August, Pordo de Hercules, Triumfarko de Sergie...

Pula estas unika, en Qi la antikvo renkontiQas kun la moderno, kreante
ravan urban etoson - jen Stonaj vila$stilaj domoj, ien romia| restaioj kaj
jen staras konstruaio de la moderna arkitekturo.

En la urbo ekzistanta pli ol du mil jarojn, inspiron trovis pluraj konataj
verkistoj, muzikistoj kaj pentristoj - inter ili estas Dante Alighieri, Thomas Mann, James Joyce ... Ankari vi inspirigu en Pula. Venu al gl.

ERA-AR0Jejo
La 3-a ERA-AROJ okazos en la komforta junulargastejo trovi$anta nur 3
kilometrojn de la uibocentro, en la turisma komplekso Punta Verudela,
sur la samnoma duoninsulo. Tia situao de la junulargastejo ebligos al la

partoprenantaro $ui kulturajn programojn okazantaj en la malnova urbo'
centro. sed samtempe en la ejoj ni kreos Esperantan etoson per la vesperaj
kaj dumtagaj programeroj, kiuj okazados ankai ie la prpksima plaQo.

iI

)

ALVENO
Pula atingeblas pertrajne

el Ljubljana kaj

Zagreb, pgrbuse

el Ljubljana,

Zagreb kaj Trieste kaj perSipe el Venecio.

+++++++++++*+++

t-

KOTIZOJ (en quldenoj)

> 27
a$o < 27

$is 30.03.91.

aQo

1s.05.91.

200
210

30.06.91.

220
230

240
250

Memzorgantoj: 5O gld.

La monon sendu al konto de Kroatia Esperanto-Ligo 6e Univertala

Espe-

ranto-Asocio: krel-2.

kaj partoprenantoj el netranspagipovaj landol povas pagi dinaran egalvaloron al nia girkonto: savez za esperanto Hrvatske (por ERAAROJ): 30105678-4863.
Jugoslavoj

Telefono/

AliQilo

Miari.asarra3-aERA'AR.J'

FAMITJA NOMO:

NASKGOATO:

PERSOM NOMO:
I(OMPLETA ADRESO (tatin
,,tito'o,. run

lIt{DO:

v.gctr.rp:

SEKSO:

ltrdnoho

kai poi0roclo):

IEI.EFONO:

Er* fl".

DATO DE AIJ6O:

Fumaab:

Er* flr.

PAOilAUERO:

St,BSI(iBO:

ATENT]GOJ
La sendodato de almenai So-guldena antaipago difinas la aligperiodon.
Por netranspagipovaj landoj validas ricevo de la aligilo.
La aligka.tegorion difinas la aQo je 06.07.1991.
La kotizoj inkluzivat mangon, logadon kaj programojn.
Eblastransdoni sian aligilon al alia persono en la sama agkategorio.
Malati0intoi rericevos sian kotizon, mi nus SO-guldenan antatipagon.
Memzorgantoj pagOs entute 50 guldenojn. Atentu ke oni disponos pri
limigita rxxrrbro de tendolokoj. kiujn ni disponigos al la plej fruqj anon-

citoj.
Gastoj, kiuj restas ,,n" tagojn, pagas n oble x dividite 6 (nomarite x la plej
altan kotizon de lia ali$kategoriol.
Neanoncitoj krompagos 30 guldenoin
Partoprenantoj en la programo ricevo rabaton.
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EL DURDEVAC

Kiel enkondukon al

planita

montgrimpado sur Triglav. kiun planas organizi E-klubo ,,Koko", okazis

du prelegoj pri naturbelaioj de nia

lando, organizitaj kunlabore de Esperanto-klubo ,.Koko" kaj Ekologia so-

cieto de la urbo. La 23-an de novem-

bro, Zeljko Gubijan.

epserantisto el

Vrbovec, prezentis je la 14-a horo
lumbildan prelegon pri Nacia parko
Durmito (en Mezlerneja centro) kaj je

la 18-a horo lumbildan

prelegon pri

Nacia parko Triglav (en Galerio de
Malnova Urbo). partoprenis e irkari

D-RO SO JINSU EN

JUGOSLAVIO

50, respektive 15 personoj.

D-ro So Jinsu, profesoro pri
ekonokimo en la universitato Kangnam en Serilo, decembre vizitis Jugoslavion. Lian restadon prizorgis lnternacia Kultura Servo: de la 14-a de januaro li vizitis esperantiston Stanko
Rukelj en vilaQo Majerje ee VaraZdin,
partoprenis Zamenhof-feston en Vara-

Zdin, prelegis pri ,,La rolo de la
registaro en ekonomia evoluo de
Koreio" en Ekonomia Fakultato de

Zagreb. Lian prelegon ariskultis interalie ankarl prestiQaj ekonomikistoj d-ro

Branko Horvat kaj d-ro Mate

Babi6

kaj raportis Kroata Televido.
Post Zagreb li prelegis en Uni-

versitato de Banjaluka kaj en Rijeka

kaj la 2l-an de decembro prelegis por
membroj de la societo ,,Nova Akropola" pri korea kultura tradicio.
La gastado de la korea profesoro estis plia maniero trafe informi
pri Esperanto.
La gaston akceptis ankari direk-

toro de Loterio de Kroatio, kiu

arl-

spiciis lian gastadon en Jugoslavio.

La 28-an de decembro en solena programo, al la kluba reprezentanto estis transdonita diplomo de Loka komunumo, per kiu la loka instanco agnoskis agadon de Esperantoklubo ,,Koko" en kampoj de informado pri la urbo en- kaj eksterlande,
kaj Qian kulturan agadon. La diplomon akompanis monsubvencio por kuranta jaro.
Kultura pa$o de ,,Vedernji list"
prezentis en sia numero de la 3-a de

decembro Esperantan kulturan

kaj

literaturan revuon ,,Koko". La revuo

pli populara, kaj kreskas
nombro de kunlaborantoj. Tamen, la
redakcio devus atingi konsiderinde
fariQas eiam

pli

grandan nombron da abonantoj.
ne konas la revuon, bonvolu
peti provekzempleron, kaj vi certe
abonos $in. komparante la aspekton
kaj tralegante la tekstojn. Cio kostos
al vi nur 60.- dinarojn por 6 numeroj.
La abonkotizo pagenda al konto:
31210-678-14536. Alilaanoj pagu 20
guldenojn al konto ekko-t ee Uni-

Se

vi

versala Esperanto-Asocio.

S. Stimec
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Porokaza teksto estis

Okaze de la naski$datreveno
de d-ro L. L. Zamenhof

disaidigita
ankar) pere de Radio Split, la 12-an
de decembro.

HONORE AL ESPERANTO

Preskari lastmomente,

La 15-an de decembro, ni esperantistoj festas la naski$datrevenon de

nia majstro, d-ro L. L. Zamenhof .
Al la e i-jara solenaio, kiel kutime
partoprenis esperantistoj el Split, alproksimigante tiel al milionoj da
simpatiantoj kaj parolantoj de la lingvo Esperanto tra la tuta mondo.
Kvankam jam du jarojn en Split ne
ekzistas tri E-societoj, nek la Komunuma Ligo, sed nur unu societo,

pli bone konata kiel ES,,Split",

tamen multaj geanoj ne plu estas
tiel aktivaj kiel dum pasintaj jaroj.
Kiam en Split iui kredis ke
ne estas necese labori kaj agi en tri
E-societoj, regis opinio ke nur unu
refondita societo estos pli aktiva

kaj pli

sukcesa. Okazis interparoloj,
kunvenoj, kaj finfie estis decidite,
ke oni havu nur unu societon.

Hodiarl. post

du jaroj, mi

ne

komentarias kiu pravis, sed preskari
neniu en posta periodo havis kura$on
kaj forton okazigi Akademion okaze
de la datreveno de d-ro Zamenhof.
Dum kelkaj lastaj semajnoj en la klu-

bejo renkontiQis nur opaj esperantistoj, kaj kion ili povis fari kaj decidi
por tiel signifa solenaio? Dirite estis,
ke di-jare ni kapablas fari nenion,
kaj eio prokrastite por sekvonta jaro. Tamen, por ke la grava tago ne
restu sen aoonco, mi publikigis sufiee
bonan artikolon, titolitan,,HONORE
AL ESPERANTO", kiu aperis en
,,Slobodna Dalmacija" la 1 1-an de
decembro en la rubriko ,,Kulturo".
16

la

14-an

de decembro, s-ro Dimitrijevi6 telefone

sciigis

al mi, ke la postan tagon en

Elementa lernejo en

kiu jam plurajn

jarojn aktivas s-ro Ante BlaZevi6
(EL ,,Veljko Vlahovid"), okazos komuna programo. Dank' al la kursgvidanto prof. Ante BlaZevi6, la solenajon partoprenis pli ol 70 geler-

nantoj, kaj kelkaj elstaraj

esperantis-

toj. Dank' al bonegaj kondieoj, al
la partoprenintoj estis montritaj
E-paroladoj kaj kantoj pere de magnetof

ono. Per

e

i-manifesta

jo

ankari

esperantistoj el Split donis sian obolon

al la (tut)monda esperantistaro, kaj el-

uzis la bonegan okazon por propagandi. kio havos influon al sukcesa
enkonduko de Esperanto en la lerneloJn.

Davor Grgat

!rt-MONODRAMO
EN MARIBOR

La 2-an de marto en Maribor
okazos interesa prezentaio en Esperanto. Temas pri monodramo de
i. Kokto ,,Voeo de l' homo", kiun
prezentos aktorino NataSa Burger
(studentino en Prago). La mono'
dramo estos prezentita en Razlogova 16, je la 16-a horo. Bedaririnde,
ei-tiu informo atingos vin tro malfrue por povi partopreni 0in.

lnformis: Z. Rojc

LITERATURA KONKURSO
,,LA KOLEKTANTO DE
e tELARKoJ,,
Oma$e al sia elstara membro,
verkisto Tibor Sekelj. Esperanto-Societo el Subotica laneas internacian
literaturan konkurson .,La kolektanto

de eielarkoj". Konkursi rajtas eiuj

en du braneoj: a) Qis
nun neniam aperinta originala Espe-

esperantisto,i,

ranta proza

ai

saiojn subskribu per psdldonimo, liait
en apartan, fermitan koverton metur'
slipon kun la nomo kaj adreso de lia
aUtoro. Sur koverton skribu la titsr
lon de la konkursa verko. Kvar tajpii
tajn ekzemplerojn de la konkursaioji
sendu plej malfrue gis la 31-a de aUn
gusto 1991 al la adreso: ESPERANTO;

Literatura konkurso,

verko el jugoslavia porinfana literaturo. La maksimuma longeco de konkursa prozaio povas esti dek tajpitaj
pagoj, dum por la poeziaj verkoj gi
estas limigita je cent versoj. Jurio.
nomita de la Societo, aljugos jenajn
premiojn:

NALA PROZO/POEZIO:
Ruga Cielarko - diplomo, 200 gm
OranQa eielarko - diplomo, 100 gm
Flava Cielarko - diplomo, 50 gm
I

K

ITA PROZO IPOEZIO

Verda dielarko

-

diplomo, 200

Blua eielarko, diplomo, 100

gm
gm

Lila eielarko. diplomo, 50 gm

Depende

1,

ILUSTRU NI KUNE

aperinta
Esperanta traduko de proza ari poezia

TRADU

Slobode

poezia porinfana ver-

kaio, b) $is nun. neniam

OR IG

Trg

24OOO Subotica, Jugoslavio. Je la
sama adreso vi povas informi$i pri
aliaj detaloj.

de la

cirkonstancoj,

la premioj povas esti pagitaj en nacia
valuto de la gajninto. Proklamo de la
rezultoj kaj transdono de la premioj
okazos dum la 23-a Kongreso de Jugoslavia Esperanto-Ligo, fine de septembro en Subotica.
Esperanto-societo el Subotica retenas la rajton je unua publikigo de
Ciuj premiitaj konkursaioj. La konkurso estas anonima, tial la konkur-,

Rememorante

sian

lognjaran

membron kaj estron Tibor Sekelj, verkiston, esploriston, esperantiston, Esperanto-societo el Subotica kunlabore
kun Cokolad- kaj bombon-produkta
entrepreno ,,Pionir" , same el Suboti-

ca, laneis internacian konkurson de
infandesegnaioj. sub la titolo ,,llustru
ni kune".

Partopreni en la konkurso rajtas

infanoj naskigintaj en 1976, ai pli
junaj. La temo de la konkurso estas
ilustraio por la libro de Tibor Sekelj
,,Kumerlada, la f ilo de gangalo".
Formaton kaj teknikon de sia verko
la konkursantoj rajtas mem elekti.
La konkursaiojn sendu plej malfrue
$is la 31-a de algusto 1991 al la
adreso: ESPERANTO, lnternacia kon-

kurso, Trg Slobode 1. 24000 SuboJugoslavio. Jurio premios tri
la plej bonajn konkursaiojn per 150.
100 respektive 50 dolaroj (ari egalvaloro, en nacia valuto de la gajninto). La aUtoroj de la premiitaj verkoj

tica,

ricevos ankaU diplomojn. Publikigo de
la rezultoj kaj transdono de la premioj

okazos enkadre de programoj de

la
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23-a Kongreso de Jqgoslavia Esperanto-Ligo, fine de septembro 1991. en
Subotica. Antarividita estas ankai ekspozicio de la plej sukcesaj konkursaioj.
Sendante la konkursaiojn. sur
aparta slipo (ari, prefere, dorse de la

konkursaio) nepre menciu: antarinomon kaj familian nomon, naski$daton kaj adreson de la aUtoro,lernejon kaj nomon de lialSia instruisto
ati profesoro.

NOVJARO EN
ESPERANTO.ETOSO
lom malpli ol 400 esperantistoj.
plejparte gis 27-aQaj el Eiropo, Azio

partoprenis la 34-an
lnternacian Seminarion en Finnen-

al mi

Fine, ee la reveno. oni starigis
demandon, eu ZEL estas Preta

organizi vojaQon ankal al venonta lS.
Kompreneble, ear per eraroj propraj
kaj aliaj oni lernas, kaj la venontjara
aranQo povus esti senProblema-

Mariia Beloievi6

DENOVE VORTAROJ DE
GJIVOJE

Vortaroj de Marinko Giivoje
la plej ampleksaj
kaj verSajne la plej perfektaj Qis nun
por uzanto! kroata ari serba lingvoj.
Atingis nin informo de,,Edistudio"
el Pisa (ltalio), ke ekde novembro

estis konataj kiel

renkontiQo,

1990 ili estos denove aeeteblaj, sed
gis 6i tiu momento ni ne vidis ilin.
Tamen, ,,Edistudio" estas konata Esperanto-firmao, kaj ni certas ke temas

certoj, teatraioj, muziko, novjara koncerto, novjara festo. internacia vespero). Funkciis libroservo kun bonaj
varoj. Tiel oni povas resumi la 34-an
lS. Tio estas Qia bela f lanko. Sed
jen iom el alia flanko.

pri serioza laboro. Tial ni publikigas
la prezaron por la vortaroj. Vortaro
kroatserba-Esperanta kostos 26 gm,
la inversa 22 gm, kaj ambari vortaroi
en sama libro 43 gm. Rabatoj inter
33 kaj 50 procentoj por grandkvanta
mendo. Ciul interesuloj bonvolu sin
turni al ,,Edistudio", PoStfako 213,

kaj Ameriko,

trop-Heggen. en organizo de Germana

Esperanto-Junularo.

La

kiel multaj anta[aj plenis je programoj (prelegoj, kursoj, vesperaj kon-

Kvardeko da jugoslavoj estis
logigata de la sepa $is duonhoron
post noktomezo. Ciutaga kurado kaj

ser0ado de manQoj. Organizo de duon-

taga ekskursg al groto estis sen tagmanQo. Eltute. la oiganizado ne
kompareblas kun lS-oj de antaiaj
jaroj. precipe ne kun la kolonja.

Aparta ekskursa programo estis
organizita por jugoslavoj kaj gastoj el
Norvegio kaj ltalio. Ni vizitis Altena
(malnovan kastelon) proksiman Aten-
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tr-

dorn, Kciln kai revene Munkenon.

l-56100 Pisa,ltalio.

AKTIVA

FES SARAJEVO

Fervojista Esperanto-Societo Sa-

rajevo, refondita antarj kelkaj jaroj
dank' al la aktivulo lsmet Duro, kiu

en aprilo

gastigos JAF E-jarkunvenon
havas sian ejon en Fervoja stacidomo.
Tie okazas kurso ankari ei-jare.
S. Grbo

l-r-

NIA HISTORIO
Adtoro: JOSIP PLEADIN

LA UNUAJ ADEPTOJ SUR LA TERITORIO
DE JUGOSLAVIO

deklaracion. Gi tekstis iene:

toj devis respondi 'senkondiCe'

".*

La cifero de 10 milionoj da adeptoj baldai akirotai, estis nur bela revo
de Zamenhof . E0 el hodiaria vidpunkto $i esstas nereala. Sed, malgrai tio, ke ne

Esperanto; li mencias la unuain:
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Maldekstre:

ADRESARO
I l1l.l-liRNIS l.A. l-lN(; \/()N
,,FE?ERrtl{Td',

TITOLPAGO DE
ZAMENHOFA
ADRESARSERIO

N-BO

1

Eoelo l.
(li li I ii: lrxr(,|

I

1

#
Gtron

E,

DluttrD g16 rg[lpror.

C.I,lt
(l
Li,
^i

a.

tm0l

<Il|{lF-.

l'attsovt0.
l- ZiIertrof

ilr-

l'.u.tlstl

!a{r t).

181111.

profesoro Pdl Tholt en Vrdac en 1904,
d-ro Henriko Haas en Maribor en 19O5,
M. Avramovif en Beograd en 1905,
Franjo Stuparen Vodice (stovenio) en 1906,
operkantisto Bogdan de Vulakovif en Zagreb en 1905,
d-ro Vladimir Vidrif (poeto) en Zagreb en 1905.

Kiel la unuajn grupojn Gjivoje mencias la grupojn en Vr5ac (1904), nijeka (1905), kaj denove en Rijeka (1907)enkadre de Societo de Privataj Oficistoj.
a

Tiutempe la faktoj elmontritaj de Gjivoje, do en la tempo anta[ pli ol
20 jaroj, povis esti konsiderataj kiel gustaj, sed pli poste estis retrovitaj multaj
novaj detaloj de la mozaiko. Unue dank'al s-ano BoriSa Mili6evid el Novi Sad,
kiu estis la unua serioza pristudinto de la Zamenhofaj adresaroj. Al tiu fakto
multe helpis la represo de malnova libro de pola historiisto Z. Adam (Adam
Zakrzewski), kiun reeldonis Pola Esperanto-Asocio antai kelkaj jarol.'* En tiu
libro estas notite, ke en la plej frua periodo de Esperanto, sur la teritorio de nia
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I
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lando iam ekzistis esperantistoj. Z. Adam cerpis la informojn el la Zamenhofaj
adresaroj, kal do, s-ano Mili6evi6 pere de IEMW (lnternacia Esperanto-Muzeo
en Vieno) akiris ilin kaj len lia trovaio:*t*
ADRESARSERIO I:
(publikigta en Varsovio post septembro 1889) - la numeroj anta[ la nomol
estas ordnumeroi en la adresaro. La unua adresaro entenis adresojn de 1-1000)

342. HERGOVIC NATALIJA, cvietkova ulica n.50, Esseg (osiek dolnji grad),
R*+++
351.
352.
353.
689.

HRADIL ANA, Floriangasse 35, Esseg
HRADIL EMMY, Floriangasse 35, Esseg
HRADIL GUSTI, Floriangasse 35, Esseg
PILLEPICH MARIA MAGD. (Pilepi6 Marija Magdalena), Kirchengasse 21,
Esseg

*

Lad la informo en la libro de L. courtinant: ,,Historio de Esperanto 1887'
", u n u a vol u mo, B e I leri ve-su r-A I I ie r, F ranc i o, I 964.
**
,,Historio de Esperanto", eldonita okaze de la 2,-iara iubileo de Esperanto.
g t3

t

*** La esploro ne entenis la adresaroin n-ro Xl I , Xlll kai XIV'
**** MalQuste notite B. (Rusuio) anstatai A.-H. (Atistro-Hungaruio)'

EI EI E!EI EIET EI EIEIE! EI EI EIEIEI
FORPASIS...

IVO GODEK, antarimilita esperantisto, kunfondinto de Akademia EsperantoKlubo en Zagreb, estinta profesoro pri arbarscienco de la Zagreba universitato.
Forpasis en Zagreb la7 -an de decembro 1990.

KASIM HADZIC, profesoro, dumviva membro de UEA, fakdelegito pri islamo.
Profesoro Had2i6 naskiQis en 1917, esperantistiQis en 1958, kaj estis tre aktiva
organizanto

kaj kunlaboranto de

Esperanto-revuoj.

Li

forpasis en Saraievo

la21-an de novembro 1990.

IsHAN ZULf IKARY, filologo, dumviva membro de UEA, forpasis en Kairo
(Egiptio) la 13-an de oktobro 1990. NaskiQinta en 1922 en Foca, estis konata
f

ilatelisto-temisto.
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POVIS CERTE OKAZI PLI MALBONE
En la jaroj (pasintaj, ho ve!) de mia junago, vespere ni kutimis kunveni
en kafejo, kie, Cirkari ronda tableto, antai varma kafotaso, ni plezure babiladis
pri la tagaj okazintaioj. El la tiamaj amikoj mi aparte rememoras Georgon,
juna (tiam) estonta kuracisto. Li, kian ajn malfeli6aion oni al li rakontis, ne nur
komentariadis nevarie per,,povis okazi pli malbone", sed nepre eksplikadis la
rilatan kialon. ,,Cu vi aUdis, Georgo, kio bedarlrinde okazis al nia amiko Ties-

tiu, la easisto? Postkurante vunditan leporon, li falis sur starantan ligneton
kaj blindigis je unu okulo". Kaj Georgo, trankvile: ,.Bone por li. povis certe

okazi pli malbone, ear se la ligneto estus dupinta, Tiestiu verSajne blindigus je
ambai okuloj". Sed, iutage, laciQintaj de tia rekantaio, ni pristudis egan malbonaion, teruran tragedion, rilate kiun neniu kuraQus diri ,.povis certe okazi
pli malbone".

Tiun vesperon en la kafejo ni montris al Georgo nian plej funebran mienon. Li rigardadis nin scivole, sed ni evitadis lian rigardon. Fine li demandis
si

ngarde:

Kion vi havas 6i-vespere? ... Vi aspektas vere malgajaj!
Vi demandas ,.Kion ni havas"? ... Cu vi ne scias, do, kio okazis la pasintan nokton?

-

Ne. kio okazis?

Ni rigardis unu la alian, silente. Neniu

Sajne kuraQis rakonti. Georgo estis

videble impresita. Fine unu el ni diris per malfeliea voeo:
- Nia amiko Armando, kiel vi scias, estis fervojisto ...
- Kaj nun ne plu?
- Ne plu, sed aridu. Armando, pro sia laboro, tranoktadis ofte for de la
hejmo, en trajno, trakurante ltalujon. Ankarl hierai li devis fortranokti, sed
kaize de neatendita fervojista striko, li fakte ne veturis. Unue li iris kun siaj
kolegoj en startrinkejon, poste kune kun ili promenadis diskutante, kaj fine
piedirante revenis hejmen. Kompreneble. li havis la Slosilon de sia dompordo,
kaj, por ne veki la edzinon, hejmeniris tute silente. Sed ega estis lia malgaja surprizo, kiam alveninte piedfingre en la dormo6ambron, li trovis tie ne nur la
edzinon. sed ankari nian amikon Konradon ...
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Ho Dio! ... Kio okazis do? - demandis Georgo paliQinte'
okazis, kio bedarlrinde okazas en tiaj cirkonstancoj: Armando furioziQinta eltiris revolveron, kaj .,Pan! Pan!", senhezite mortigis ilin ambai .'.
- Ho, Dio! ...
- Ne nur tion - aldonis la rakontanto - sed tuj poste, eble frenezi$inta pro doloro kai pento: ,,Pant" ... kaj Armando mortigis anka! sin mem.
- Filojn li ne havis (tuj aldonis alia por ke la tragedio ne povu esti pli

-

granda! ).

Georgo, evidente frapita, rigardadis nin kiel automato kal visadis la sviton
de sia frunto per tremetanta mano. Ni atendis scivolaj. Cu post tio li darire kuragus diri .,povis okazi pli malbone"?
Fakte li limi$is demandi:
- Je kia horo okazis la fakto?
- Tuj post ngktomezo.
Sekvis momenta silento. Ni ee ne spiris, atendemai' Kaj jen Georgo, jam
nun retrankvili$inta, ekbruligis cigaredon kaj diris malrapide: ,,Kompreneble,
mi ege bedairas, sendube ... sed, finfine, povis certe okazi pli malbone, ear .'-"
Ni ne lasis lin fini. Ni eksaltis kune:
,,pli malbone", se mortis eiul?!
- Kio? ... Kiooo?!? .. Kiel eblus
Kaj li, iomete hontema, sed konvinkita, diris:
- Povis certe okazi pli malbone, jes, Car se anstatall noktomeze Armando
reirub hejmen unu horon pli frue, mortinta nun estus mi anstatau Konrado!

Apepi
(el ,,Voce del Centro Esperantista Piceno")

3.a ALP-ADR I A ESPE RANTO-KON F E RENCO, ZAgTCb
30-a de malo 2'a de iunio 1991

-

Mallonge ni notas la planitan programon de la Konferenco:30'an de majo,
iRUOO: alveno, kunsido de la Kunordiga komitato, pupteatra vespero, redaktado kaj eldono de la unua 6Jingva konferenca bulteno. la 31-an de majo, VEN'
DREDO: redaktado de la 2'a bulteno, solena malfermo, laborgrupoi Uunulara,
fervojista, pedagogia, verkistakaj tradukista), vespero de kroatia kulturo, amuzo
kun danco, la 1-an de junio, SABATO: tuttaga ekskurso al TrakoS6an, pikniko
apud lageto kaj restoracio en Trako56an, turisma rigardado de zagrebaj vidin'
dajoj, vizito al muzeo ,,Mimara", vespero de amatorai esperantistoj, eldono de
3-a bulteno, la2-an de junio, DIMANCO: ferma plenkunsido, foriro'
lnformoj pri ali$kotizoj kaj restadkostoj : lnternacia Kultura Servo, AmruSeva 5/1, 41000 Zagreb.
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KORESPONDI DEZIRAS

STEFAN BIELAK, ul. Nowotki 24 m. 19, PL-88-1 OO lnowroclaw, Pollando
deziras korespondi kun esperantistoj-filatelistoj por interSangi po$tmarkojn,
E

-poStka rtoj

n, E -tu ta ioj n kaj E -poStstampo,l.

S-ro WANG FU, Cheng Jian Kai Fa Gong Si. Ma Sheng Miao Jie, Zhangye,
Gansu. Cinio. p.k. 734OOO, estrarano de Zhangyea Esperanto-Asocio deziras
korespondi por inter$an$i spertojn pri E-movado.

SEVCENKO GALINA F., Vilnius, Jogailos, 11-3, 232OO1 Litovio
istino, sereas korespondantojn por siaj Esperanto-lernantoj 1O-12-jaraj.

-
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