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plei alta monto de Jugoslavio kun 2864 metroi.
sukcesos veturi al Norvegio, povas grimpi
sur Qian supron. Nia frontpa$a bildo prezentas malnovan kutimon de
montgrimpantoj sur Triglav. Kiu la unuan foion supreniras, devas ricevi
rimenbatojn je sia postaio. La batoin sur nia foto ,distribuas" Zetiko
Gubijan, nia 6i-jara gvidanto al Triglav. Pli detale pri la grimpo, en eiTRtGLAV. Gi

Ci-1are, precipe

estas la

tiuj, kiuj ne

tiu numero de ,,Tempo".
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13-a KUNSIDO DE KEL-PREZTDANTARO
En tre malfacila tempo okazis la 13-a kunsido de KEL-prezidantaro, post
kvin-monata pa0zo, en zagreb,la l3-an de aprilo. partoprenis: Belo5evii, lvid,
A. Jagnji6, Ceci6, Brkanac, Pufnik, Osibov, Balagovi6, pleadin, Dragomanovi6,
Kodi5.

La konstato pri la laboro inter la du kunsidoj estis, ke la laboro estis
tiu periodo estis faritaj preparoj por organizi la renkontiQon
ERA-ARoJ (distribuital frugfolioj en Germanio kaj rtario), aperadis regure
,,Tempo", kiu atingis regulan aperritmon, solvigis deiorado en Amru5eva, kion

nekontentiga. En

momente plenumas duontempe s-ino Dragomanovii kaj estis transdonita finan-

ca finkalkulo. Tamen, la planita semajno de Esperanto en Zagreb okazis nur

en tiu parto kiun organizisZEL, dum la programoj de KEL ne okazispromanko de intereso.
PliakriQas problemoj rilate la financojn, 6ar neniu scias el kiuj fonto.i
KEL akiros la necesan monon. Versajne 6iam pri nia organizaio devos farigi
private subtenata de la membraro, ai Qi devos trovi fontojn en formo de pro-

praj merkataj aktivecoj. PliakriQis la problemo ankau pri la oficejo de KEL,
dar neniu scias gis kiam oni povos prokrasti laileQan ekslo$igon el Amruieva,
dum oportunan la solvon oni ne povas trovi. Unu el la solvoi, lari s-ano Ko6iS
estus uzo de ejo de alia organizajo ekster la centro (en Tre5njevka, nur dum
certa tempo), sed ankai tiukampe necesus pliaktivigi..
Pro sango.i en la lego kaj en la tuta politika situacio, estas necese akcepti
novan statuton, por kiu celo estis formita aparta komisiono. La statuto estos
dissendita al eiuj societoj komence de majo por publika diskuto. kaj Jarkunveno
devus okazi la 1-an de junio en Zagreb.
ZEL petis
ofertis vortarojn

ko

Kiel reprez
Korasi6, kaj

KEL, kaj
oponoj es
mitato est

rojn

estis

plialtigi ilin, ear ne ekzistas financaj eblecoj. por ERA-ARoJ jam ekzistas pluraj
aliQoj. Planata estas vizito al Cehoslovakio fine de junio, por rericevi la monon
investitan al partopreno de iehaj kaj slovakaj esperantistoj en la IJK en Zagreb.

Estis farita ankarl decido pri kongreskotizoj por delegitoj de KEL en la jugoslavia
kongreso okazonta en Subotica.

NI INFOBMAS LA SOCIETOJN, KE ILI LAUEBLE TUJ ARANGU
PAGON DE SIAJ KOTIZOJ AL KEL. POR KE ILI HAVU RAJTON
SENDI SIAN DELEGITON AL JARKUNVENO.

PRI LA KOTIZOJ
Kun la lasta numero de ,.Tempo" (1/91) vi ricevis ankari aldonan informon kaj pagilon por pagi membrokotizon kaj abonon al ,,Tempo". Tamen,
ear la informo ne estis sufiee preciza, la 13-a kunsido de la Prezidantaro de KEL,
okazinta la '13-an de aprilo en Zagreb, konkludis. ke estas necese prezenti la
precizan informon.
La 12-a kunsido de la Prezidantaro, okazinta anta[ kvin monatoj, donis
proponon pri membrokotizoj lai jenaj kategorioj:

M

lndividuoj
Pere de la societoj

50,00
20,00

MT

JM

150.00 30,00

80,00 10,00

JMT
80.00
40,00

M - nur kotizo al KEL
MT - kotizo kaj abono al ,,Tempo" (6 n-roj dum 1991)
JM - kotizo por junularo gis '18-jara
JMT - kotizo kaj abono al ,,Tempo" por 1991 por junularo $is 18-iara

Lati la supra tabelo signifas, ke individuoj kaj societoj povas elekti inter
kvar diversaj kategorioj. Ekzemple, se la societo kolektis jarkotizojn por sia
membraro, Qi devas pagi certan sumon al KEL (80,00 dinarojn poreiu membro
kiu deziras aboni ,,Tempo"-n, kaj nur 20,00 dinarojn por tiu, kiu ne deziras
aboni la informilon, kun SO-procenta rabato por junuloj $is 18-jaraj en ambai
kategorio.i).
Se individual membroj pagas la kotizon per ricevita pagilo (sumo: 150,00),
signifas, ke ili ricevas la informilon,,Tempo", pagas membrokotizon, kaj iliaj
societoj rericevos 70,00 dinarojn por eiu membro, kiu notis sian membrecon en
iu societo.

Kompreneble, tia sistemo iomete konfuzigis
tiu informo utilos por eviti pliajn eraro.ln.

la

membraron, sed ni

esperas, ke ei

INFORMOJN EI.NIIATE ONI POVAS RICEVI PERTELEFONE
lo41/424-660), ee le DEiORANTA OFtCtSTtNO
S.iNO DRAGOMANOVIC, CIUN LNAONTAGON
INTER LA 9-a KAJ 13-A HOROJ.

Kiu organizaio

'
'
'
'
.
.
.
'

en 1989-1990:

organizis la plcl grandm E-rcnkontilon cn ambat Amcrikoi?
ligis rilatojn kun scp novaj lmdai asocioi cl Etropo, A.ftiko kai Azio?
plcdis por la mana Espermto-movado ee Unuilintai Nacioi, kaj postc subtenis
ties rcnaski$on pcr libroi, rcwoi kaj mmbrigoi?
clspais pli ol 100 000 guldcnoin por diwastigi Espermtoo cn la evoluantai landol?

pa la Saalo dc ok cl siai nair csraranoi?
radikalc plibonigis la aspckton & la plei lcgata rmro cn Espcruto?
apcigis kai scnpage dissmdis ilustritao librokaalogon cn dckmil ekzcmplcroj?
realigis don €i kicl prton de sia Strategia plano por la dua iarcento dc Espcranto?
renovigis sin

Nut rmu tie org.nizeio

cl<zistes.

Kei

!i

bezooas vin,

Subtenu la tutmondi$on de Esperanto.
Merrbri$u en UEA.
Univanda Ecpcemo-Asocio, Nieuwe Binnmwcg 176, NL-301S BJ Rortadr., Ncdcdmdo

-----------x
Por mcrnbrili, plcoigu la 6i-suban slipon

k"i r.od" lin (ai fookopion) al via landa pcanto:

$ino Milicr Rtud6, Brd. INA 29m, 11000 Bcogrrd
Mi mmbrilas cn UEA en la iadikita katcgorio por la iaro 1991 kaj kuscndas mian kotizon:
tr MA Mmbro-Abonanto (ric*as la Jrlibron kaj r*uon Espuantol,42 ned. gld.

tr MA-K' Juna Membro-Abonano (!is 29 iaoi-riccas mkat la tstuon Kontahtol,42
dld.
tr MJ Mcmbro kun Jarlibro (ricevas la Julibron, scd nc la rcvuon), 17 gld.
tr MJ-K+ Juna Membro kun Jarlibro (gs 29 jroj<iccvas ankai ra revuon Ronuktol, rz grd.
tr MG Mcmbro kun Gvidlibro (minimuma kategorio), 7 gld.

o

DM Dumviva Membro (ricevas la Jarlibron kai rcvuon dum la tuta vivo), 1050
fld.

Nomo

A&eo

'Naskildato
Dato

Subskribo

,,E n igmo

""..:._

Amfora"

ERA.AROJ

Ne eblas serioze respondi al la
skribaio titolita ,,Enigmo nomata
Amfora" (,,Tempo" l/1991). Antai
tia impertinentect| *a1 falsaio 6iu
racia ago eesas funkcii, eiu rezono
restas vana, senutila kaj sensenca.
La skribaio intencis pravigi agmanieron de la mafioza klano. Gi ne sukce-

sis rebati faktojn, argumentoin kai
pruvojn el du miaj artikoloj.
Pro principa malakordo kun tendencoj kaj metodoj nun regantaj en

la E-societo ,.A. S. Turkovii"

(mani-

festiQintaj antad eio en la afero ,,Amfora") mi ne povas plu aparteni al
t i a organizo.
Rado Skalamera, Rijeka

Kvankam mi estas tre tolerema
kaj kunlaborema homo (Mi esperas,

ke tion povas agnoski miaj Esperantoamikoj), tamen mi sentas sin devigata
protesti kontraii treege ideologiita temo de ei-jara ERA-AROJ, kaj de lia
prezento en oficiala dokumento. Tute
natuFe, mi ne deziras, nek povas,
malpermesi tian simpozion ,,pri sekvoj

de

neokanservativismo" fare

de

ia

grupo de sekse endangerigitaj homoj, sed tamen, ne forgesu ke KEL estas parto de neitrala
Esperanta movado, kaj 0i tion ne
e$perantista

raitas fari.

Miaopinie via ago estas reago
de fiaskigita ideologio de naiva pro.oresismo el la l8-a kaj l9-a jarcentoj
kaj el la plej proksimaj,

sesdekaj

jaroj

de tiu 6i jarcento.

REDAKTOFINO
POR ,,TEMPO" 3191

LA 15-a de JUNI0

Estas tute nature, ke aferoj
turni$as en alia direkto. Neniu kulpas
ke malnova progresismo fariQis hodiari
la konservativega afero. Ce ni

li

estas

postresto de ruza ,,kontratibur$a" kaj

kontradreligia kultura revolucio

de

pasinta ruja re$imo.
Ci-fo1e mi ankorati pagos KEL-

kotizon, sed se KEL intencas datlrigi
tian ,"orogreseman" politikon, mi entute ne deziras esti jia membro.

Prof. dr. Josip Vraniif, Zadar

76-a Universala Kongreso
de Esperanto
27-a iulio - 3-a aUgusto 19gO
Bergeno, Norvegio

KONGRESA KOMUNIKO 2

auGol:
aliQis

Gis la fino de januaro

jam 1300 kongresanoj el

kvin-

deko da landoj, kio adguras nekutime
grandan kongrcson por okcidenta Edropo.
DUA BULTENO: Komence de
januaro aperis la Dua Bulteno kun

Ciuj gravaj informoj pri la kongren
lando, lofado, ekskurcoj kaj la kon(fesa programo. La Duan Bultenon
ricevas nur la aliQintoj. Samtempe
dissendiflis ankai la mendilo por eiui
aranQoj.

MENDI LO: TroviSas eraro en tiu
parto de la mendilo, kiu koncernas
la postkongresojn. La prezoj tie ne
kongruis kun la prezoj en la Dua
Bulteno, kiuj estas Qustaj. Por minimumigi la konfuzon oni postsendis

Konstanta adreso:

76r

UK

Nieuwe Binnenweg 176
NL-3015 BJ Rotterdam
Nederlando
Adreso de LKK:

76a UK
Boks 3160, Arstad,

N-5029 Bergen
Norvegio
Jugoslavia peranto:

Milica Ristic
Bul. JNA 29lll
1 1000 Beograd
Jugoslavio

korektitan mendilon al eitij aliQintoj.

LOGADO: pro amasaj mendoj,

la kvarlitaj kaj kvinlitaj eambroj

en
la Studenta Hotelo Fantoft kaj en la
Junulara Gastejo estas preskai el-

Cerpitaj. Restas ankorad lokoj en la

trilitaj, dulitaj kaj unulitaj

eambroj

en Fantoft.

KAMPADEJOJ: Krom la kampa-

dejoj menciitaj en la Dua Bulteno,
funkcios ankad la kampadejo Bergenhallen, proksime al la urbocentro.
Adrcso: 29 Vilh. Bjerknesvei, N5030 Landa. Tel. 270 180. La LKK
6

kaj CO ne peras la kontaktojn kun la
kampadejoj.

FILATELAJOJ: La loka po€to,
la filatelista klubo de
Bergeno, decidis instali konstantan
budon en la kongresejo kaj omaQi la
kongreson per kelkaj okazaj aranQoj.
kunlabore kun

Ekzistos speciala kongresa stampo kun

la kongresa simbolo kaj speciala poftkarto kongresa. La noruega pofto

eldonos apartan informfolion,
disdonotan kun la kongresaj doku-

mentoj. La pofta budo funkcios

an-

kai kiel valu$anfujo, La kongresan
stampon ni publikigos en la junia
numero de la rcvuo (,,Esperanto",
rim. red.), tiel ke ankad la

nekon-

gresanoj povu mendi Qin. Eventuale

oni

organizos etan ekspozicion de
taj f i I ate I a loj.

E spe ran

URBA TRANSPORTO: La loka
tramkompanio ofertos rabatitan prc'

zon por la kongrcsanoi kai eldonos
apartan folion en Esperanto pri tio.
VIDBENDO: Ne forgesu ke en
la CO kai Ce la LKK estas havebla
interesa vidbendo pri Bergeno. Prezo:
50 gld., inkluzive de la sendokostoi.

eu vr DEcrDrGts pRr NoRVEGIo?
En niaj antaiaj numeroj, kelkfoje ni aperigis informo.jn pri la 76-a Universala Kongreso, okazonta inter la 27-a de julio kaj 3-a de argusto en Bergeno
(Norvegio). Se niaf. informoj tiklis vian vojaQemon,
ien nova informo. por tiui,
kiuj jam decidigis vojagi. Esperanto-societo ,,Liberiga Stelo,, el Osijek jam prezentas konkretaj n-eblecojn.

VOJAGPLANO:
*Aviadila
ekveturo el Zagreb la27-an de julio je la 11,55, el Kopenhago 1g,20,
el Oslo 20,00, alveno al Bergen 20,50.
* La 3-an de ar)gusto vojago al Voss (80 km de Bergen), partopreno la
al
I

LE l -konferenco

t

La 8-an de aigusto

alveno al Zagreb 11,25

-

vojago al Bergen, ekveturo ie 7.25, Kopenhago 9,30,

Transportos vin la oficiala kompanio de la 76-a UK, SAS.

PREZO: 520 dolaroj (egalvaloro en dinaroi, pagebla en 34 partoj). por via
informo, individua bileto kostas 682 dolarojn. La menciita prczo inkluzivas
nur flugon, kaj eiujn aliajn kostojn (aliOkotizo, logado ktp), la vojagantoj devas
aparte aran$i, eu pere de UEA, loka kongresa komitato ari jugoslavia per'anto

de UEA (vidu adresojn apud rubrikotitolol.

lnteresuloj sendu siajn aligojn al Esperanto-societo ,,Liberiga Stelo,,, pp.2l ,
54000 osijek, kaj la monon Qiru al gir-konto 33600-679-1627. Telefonaj inf ormoj pere de,,Da lmacij atu rist" O54I 123-480 ( M i rtal.

Zagreba Esperanto-Ligo ankaii sereas plej rapidan kaj plej malmultekostan
manieron atingi Skandinavion okaze de la 6i-jaraj kongresoj. Temas pri aviadila
voja$o. lnteresuloj turnu sin al sekretario de ZEL, Marija Beloievi6, MiSkinina
1 30, 41 00O Zasreb, tel. O41 /579-508.

lnformo lai ,,ZELano" 4142
7

KOCA PRI TRIGLAVSXIH JEERIH (16A5 M)

TBTGLAVSKI t CM 1{A KREDAR|C| (25r5 m'
PD

Llubliana-metlc€

TRIGLAV
En sia

subkonscio,

e

iu

homo

sentas vokon de aventuro, inviton kon.
keri kaj atingi, bezonon kunesti kaj

amikiQi, neceson alproksimiQi al la
naturo kaj vivi ripoze. Cu ankari vi
sentas la samon? Cu vi sentas, ke la
montaroj vokas vin, eu vi sentas ke la
plej alta slovenia pinto invitas alten?

I

Nacia parko Triglav

okupas

areon de 84.805 hektaroj, kaj el tiu

vidpunkto Qi estas la piej grana jugoslavia nacia parko. Nacia parko Qi
estis proklamita en 1961 kun nur
2000 hektaroj, kaj en 1981 Qia areo
pligrandiQis Qis nuna dimensio. En tiu
natura parko trovi$as la plej alta

montopinto Triglav kun siaj 2A64

metroj super marnivelo. Konkerita Qi
estis en 1778, kaj ni, esperantistoj
rekonkeros Qin en 1991.

ni

Jam delonge en nia

klubo

revis pri pinto de Triglav, kaj fine

ni decidigis ni

suprengrimpos.
volas aliQi al nia grupo, konsciu,
ke ekzistas nur 50 lokoj en nia buso.
Jen skiza plano.

Se

vi

1-a tago
Busveturo de Durdevac tra Bjelo-

var, Vrbovec, Zagreb, Ljubljana gis
Mojstrana (Konektoj de vojagantol
eblas en diu menciita loko). Tra la
Valo de Vrata ni atingos AljaZev dom
(1015 m), kaj ekde tiu punkto ni piediros supren, direkte al Kredarica
(2515 m). En Montara domo sur
Kredarica

ni noktos,

La ,,Konkero de Triglav', estas
planita por la tagoj 12-a, 13-a kaj l4-a
de julio 1991, kaj gvidos nin esperantisto-montgrimpanto Zeljko Gubijan el
Vrbovec, kiu jam kelkfoje supreniris
al Triglav.

Ni mencias, ke eiuj kiuj volas
kunvojaQi devas bsti fizike pretaj por

piedirado kaj grimpado. Oni devas
kunporti iom da manloj kaj eventuale
dormosakojn, ear ne temas pri luksa
vojaQo, sed pri aventuro kun eventualaj

neatenditaj surprizoj. Tamen, 6u amikiQo kaj freSa aero, restado en natura
medio ne valoras tiomT
AnonciQu de:
BAN TO-K L U BO,,Koko,,
p.p. 96,43350 DurClevrc

ESPE

sed antaU nok-

tiQo atendas nin 6-8-hora grimpado.

Antaividita prezo:
I 100-l 200 dinarojn
( inkluzivas veturadon kaj
tranoktojn,
kun eventuale unu varma man$o)

2-a tago

El la montara

domo sur

Kre_

darica ni direktiQos al pinto de Triglav,
kaj poste malsupreniros gis la .on1rrc

domo Planika. Tiuj kiuj ne volos
atingi la pinton, povos iri lai pli
facila vojo. De la montara domo

Planika sekvas malsupreniro
Qis DoliC
kaj atingo de montara domo Ko6a
pri triglavskih jezerih (1695 m), kiu
trovigas en la plej bela regiono de
sep lagoj. En tiu montara domo ni

tranoktos.

3-a tago

Tra la valo de Sep triglavaj la_
goj ni direktiQos al la akvofalo de Sa-

vica, kie atendos nin la buso.

LASTMINUTE
La 77-a UNIVERSALA KONGRESO
ESPERANTO okazos en 1992

DE

en Vieno.

La jam anoncita (ankad en la lasta
numero de ,,Tempo") 3-a ALP-

ADRIA

ESPERANTO.KONFEREN.
CO ne okazos en Zagreb. Gis la tasta
aliQperiodo aliQis tre malmultaj personoj, verSajne pro la akruala politika
siwrcio enlande. La Konferenco esftrs
planita por aiwno (Pdcs, Hungariol.

NIA HISTORIO
Atitoro: JOSIP PLEADIN
En la pasinta numero de ,,Tempo., ni aperigis nur la unuajn adeptojn de
Esperanto en nia lando, surbaze de la unua adresarserio. Ni daririgu:
ADRESARSERIO

ll

(februaro 1892):

1017. AzdejkoviC Svjatoslav, Brus, Serbio

1231. Kova6evi6 Dobrosav,
ADRESARSERIO

tl

Sabac, Serbio

(darjrigo, marto 1892):

1289. Marjanovi6 e , Paradin, Serbio
1495. Torkar A., sinjako, p. Varcar-Vakuf, Bosnio (sinjako apud Mrkonjic
Grad)

ADRESARSERIo

xvl

(aligintojde la 1-a de oktobro 1g93 gis ta 1-a de oktobro
1

895)

:

3013. Sinjako, post Varcar Vakuf . Bosnien: Oscar pogatschnigS
PRovlzoRA FoLlETo 1 (de la 1-a de oktobro 1895 gis ta l5-a de majo 1896):
3720. semlin (= Zemun), Kroatujo, Aristro-Hungarujo. Volkssparkase Leopold Julius Gallian

-

-

PROVIZORA FOLIETO 2 (deta 15-a de majo gis ta 15-a de junio 1896):
- A(dolf) Gandia, Dr. Lekarz pow.

3766. Vlasenica, Bosnujo. A.-H.

ADRESARSERIO XVll (oktobro 1895 oktobro 1897):
3648. Egon Mo$e, lerltenanto de la 38-a artileria regimento, Esseg
En la sama serio aperas denove la nomoj aperintaj en la proviioraj folietoj

kaj 2, sed kun novaj ordnumeroj:
3883. Leopold Julius Gallian
3992. A. Gandia

ADRESARSERIO XIX (januaro 1898 januaro 1899)
4589. Oscar Pogatschnig, Sinjako. post Jajce, profesio: Bergadjunct

XXll (januaro 1901 - januaro 1902):
5969. Belgrad, Serbujo, Srbske 5kole Sretko p. Stevanovie
5970. Belgrad, Serbujo, Dimitr J. Stojanovi6, instruisto
5971. Belgrad, Serbujo, K. J. GliSie, profesoro de Srbska ikola
ADRESARSERIO

10

1

1

ADRESARSERIO XXlll (jaroj '1902 kaj 1903):
7680. Kumanovo, Eiiropa Turkujo. - Georgi N. Malinski, komercisto
ADR ESARSER lO XXV (januaro 1904 - januaro 1905):
10783. Kumaqrovo, Turkujo. - s-ino Persa G. Malinska. modistino

ADRESARSERIO XXVI (januaro 1905 januaro 1906):
11202.Zagreb, Croatien, A.-H., Kukovi6eva ul. 34 - Stijepo Ferri
11516. Versec (= Vriacl, A.-H. - f-ino Margit Futo
11517. Versec, f-ino lrdn Futo
1 1518. Versec, Radoslav Brassovan, studento
1 1 519. Versec, Konrad Mischung, studento
1152O. Versec, Jeno Menczer, studento
11945.Sarajevo, Bosnio. - Koloman Koller, bankoficisto
11946. Ljubu5ki, Fi'ercegovino, A.-H. - Josip Papo. Steuramtst-beamter
1 1 947 . Ljubuik i, I gnatz M ik$ieek, Post-Amtsleiter
1 1 948. Ljubu5ki, Johann Janedka. Gerichtsadjunkt
1 1949. Ljubuiki, llia Rastovid, Steueramtskontroler
11950. Ljubu5ki. Dinko Uisture, Apotheker
1 1951 . LjubuSki, Vladimir Krpan, Lehrer
11952. Visoko, Samuel Papo
12038.Sarajevo, - Leo Doppler, militista kasa oficisto
12039. Sarajevo, - Mary Playel
lzMO.Sarajevo, - Amalie Gluderer
12567.Zara l= Zadarl , Dalmatio, A.-H. - Vincenz Rubelli Edler von Sturmfest

XXV|ll (januaro 1907 - januaro 1908):
Serbujo, Cefa Telegrafo - Mihajlo Budjevac, telegrafisto
Treda Gimnazija, S. Budjevac, gimnaziano
Sokade Zmaja od Nodaja 1, Dragutin Djordjevie , lerjtenanto
Sokade Zmaja od Nodaja 1, - konjarek, skulptisto
Treda Gimnazija. - Mihajlo Klas, gimnaziano
Kralja Milana Ulica. - Petar Munji6, iurnalisto
Tre6a Gimnazija. - M. Popovi6, gimnaziano
Tipografsko UdruZenje. - M. Sladeksvic (ver$ajne: Sladekovid),

ADRESARSERIO
17050. Belgrad,
17251 . Belgrad,
17252. Belgrad,
17253. Belgrad,
17254. Belgrad,
17255. Belgrad,
17256. Belgrad.
17257. Belgrad.

kompostisto

17964. Sarajevo, lnfanterieregim. 68.

-

Jar. Prochazka, Rechnungsunteroffizier

LA UNUAJ ESTIS VIRINOJ
Larl la Adresarserio n-ro l, kiu aperis en 1890 (malgrai la malgusta jarindiko 1889 sur la frontpaQo), kaj entenis la unuajn mil adresojn, estas videble,
ke inter la unuaj adeptoj troviQas ankari kvin virino.i el Esseg (nuntempe Osiiek).
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Kiam s-ano Milidevid informis pri

tio la osijekajn esperantistoin, ili tuj

ser6i en la arkivoj en Osijek, sed la

trovitaioj

342. HERGOVIC NATALIJA

-

pri

komencis

estas relative koncizaj : 6

6i estas

trovitaj neniaj informoj.

351,352 kaj 353. ANA. EMMY kaj GUSTI HRADIL

estis

fratinoi.

La

kapo de la familio estis la vidviniginta patrino (pri la patro mankas informoj).
Krom la tri fratinoj, en la familio supozeble estis ankall frato Dragutin. La plej
aQa estis ANA (naski0is en Osijek en 1865). Dum la lerneja jaro 1877178 ena$o
de 12 jaroj Si frekventis la kvaran klason en la osijeka real-lernejo, kiun Si verSaine sukcese finis, ear Siaj lernejaj notoj igas konstati, ke 5i estis escepte talentita.
En 1868 naskiQis GUSTI (Augusta) kaj MARIJA, kiuj ver$ajne estis gemelinoj.
Marija mortis en aQo de narl jaroj. La plej juna EMMA naskiQis en 1871. Sian
nomon ni renkontas kune kun la nomo de la lasta el la kvin esperantistinoj.

689. PILLEPICH MARIA MAGD. Pri la teatraio porinfana, okazinta la
30-an de januaro 1890 en la osijeka kazino en Donji grad. skribis la tiutempa
germanlingva gazeto ,,Die Drau". En la artikolo estis notite, ke en la teatraio ludis Emma Hradil, kaj ke la programo estis organizita far'la Sipkapitano Eduard
Pilepi6. Marija Pilepi6 estis lia filino, kaj en la programo Si ludis pianon.
Tiuj mallongaj informoj estas eio. Pri la Esperanto-agado ekzistas neniaj
aldonoj, kio faras dubon ee seriozaj historiistoj, eu fakte la kvinopo okupiQis
pri la lnternacia Lingvo ari ne. Ni notu ke la nomitaj frailinoj verSajne kun
Esperanto kontakti$is pere de la germanlingva ,,unua libro", ear la germana
tiutempe estis la oficiala lingvo. Ke ili resendis la subskribitajn ,,deklaraciojn"
al Zamenhof - tio estas klara, ear cetere ili ne trovi$us en la Adresaro. Sed,
fakte, la subskribita deklaracio nur morale devigis la personon vere ellerni Esperanton. Tiutempe la frailinoj estis ankorai preskai infanoj kaj ekzistas vera
dubo, Cu ili fakte ellernis Esperanton, kaj kiom longe ili okupiQis pri $i.
Ciuokaze, gis kiam ne estos trovitai klaraj pruvoj pri ilia esperantistiOo,
$is tiam mi prefere konsiderus ilin adeptoj de la ideo. ai pasivaj esperantistoi.

GEORG! MALINSKI

_ LA UNUA AKTIVA

ESPERANTISTO

La nomo de makedono Georgi Malinski aperas unuafoje en la Zamenhofa
Adresarserio n-ro XXlll (jaroj 1902-1903). Sed pri li necesas diri multe pli ol
tion prezentas la Adresaro. Antarl ol estis trovitaj informoj pri la osijeka kvinopo, Malinski estis konsiderata la unua esperantisto ee ni. Dum la 2O-a kongreso
de jugoslaviaj esperantistoj okazinta en Prilep en 1976, estis oficiale rekonita lia
esperantisteco per meto de memortabulo sur lian domon en Kumanovo. Kaj ne
senkaize.
La pragepatroj de Malinski devenas el la vilaQo Malino. kiu troviQas proksime de Kumanovo.

Georgi Malinski naskiQis en Kumanovo en 1878, kien liaj antariuloj venis

12

LA UNUAJ AKTIvAJ EspERANTlsroJ EN e1aopa ruRKlo
Ge_edzoj Georgi (Gor1i) Malinski /Kumanovo tgTg-1952)
Persa Angelova-Malinski fTetovo lg&) - Kumanovo

kai

lg32)

pli bonan vivon. Lia rernado ne dariris ronge:
unu jaron ri frekventis
lernejon en Kumanovo kaj du jarojn
la lernadon kaj eklabori kiel 14-jarulo
pr'
sereante

,

en

Ta

ko
tenis lb nuna Makedonio.

Multajn faktojn ni ekscias pri ra famirio Marinski
kaj pri Georgi mem
liaj..notoj faritaj en ra granda kajero en ra
makedona ringvo.

Tiu kajero estis

er

ria

taglibro, en kiun ri notis eion gravan. kaj interarie
ankai sian esperantistan
laboron.

,,Mi ne estis neaktiva ankad rirate socian vivon skribis
Marinski _ mi estis
elektita kier membro de rerneja komitato
*ai pii poste mi fari$is lia prezidanto.,,
Esperantisto Marinski fariQis en tagi, tiet
1g-jaruro. En riu i.grioro, r*
la pago 29, pri Esperanto li notas:

,,Mi
ekzisto de

pondi

kun
Turkujo.-

Etiropa

, kai el tiu

lggado

mi

eksciis

pri

de Esperanto. mi komencis korcsestis la unua kaf la sola esperantisto en
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Kvankam granda parto de lia korespondaio perdiQis dum la malkvietaj
militjaroj, 6e lia filino Veselinka Malinska konserviQis proksimume 20 poSt-

kartoj kaj leteroj el la periodo inter 1900 kaj 1914.7
En 1900 Malinski malfermis la unuan librejon en Kumanovo.
La ja,ro 1902 alportis al li grandan SanQon en la vivo. Li edziQis al instruistino Persa Angelova (naskiQis en 1883 en Tetovo). LaUprofesie Si estis instruistino nur $is sia edzini$o, ear tuj poste Si San$as la profesion al modistino.
Post la edziQo okazas ankorai unu afero, kiu malebligas,al ni sekvi la detalojn
pri la familio Malinski tiel amplekse kiel gis tiam - li 6esis skribi la taglibron.
Sed, samtempe li esperantistigis sian edzinon kaj ili ambaU korespondas kun eksterlandanoj (Sia nomo aperas en la Adresarserio XXV).
En la periodo post la edziQo de Malinski estas konate ke li vizitis Vienon
kaj kelkfoje Francion. Al Parizo li unue veturis sola kaj poste kun sia edzino.
kaj ili tie vivis dum 2 ai3 jaroj. La konataj fotoj el la familia albumo de Malinskiestis faritai $uste dum tiu periodo, kiam ili vivis eksterlande.
Politike, Malinski aktivis kaj estis membro de VMRO (lnterna Makedonia
Revolucia Organizo), kiu batalis ne nur kontrai la turka subpremado de Makedonio, por solvo de agraraj rilatoj, sed ankarj kontrari burgaj monarkiaj re$imoj
de najbaraj landoj, kaj aparte kontrari la bulgara, kiu en Sofio formis Superan
Komitaton kun la celo batali kontrarl VMRO kaj por subpremado de Makedonio.

Pri VMRO, respektive pri laprojekto de konstitucio por sendependa
Makedonio, skribis Edmond Privat en sia verko,,Historio de la lingvo Esperanto" (dua parto 1SOO{927 , Leipzig 1927 , p. 27l,. En tiu projekto al la Pariza
paco iu proponis en unu el la statutaj paragrafoj Quste Esperanton kiel pacigan
lingvon de publikaj instancoj en lando, kie diversaj nacioj batalas inter si pri la
lingvo, por eviti ialuzon de la diversaj enlogantoj kontrari ia ajn oficiala lingvo.
La projekto de konstitucio por sendependa Makedonio restis sen apliko post la
mondmilito de 1914, ear la Pariza paco dividis tiun landon inter la tri najbaraj
Statoj - skribis Privat. Dubi pri la asertoj de Privat ne necesas, ear Quste lia verko servas kiel bazo al eiuj aliaj Esperantaj historiistoj. Sed, Quste dum la tempo
de tiuj eventoj, Malinski kaj lia edzino vivis en Parizo. Starigas la demando:
Cu ne li proponis la supre menciitan solvon?
En la privata vivo Malinski estis la plej klera homo en sia medio, kaj li
rompis malnovajn kaj enkondukis novajn, progresemajn kutimojn. Tiel li fondis
(verSajne) la unuan kooperativon en Erliropa Turkujo (Bakalska zadruga Edinstvo). Post la jaro 1902 li danQis profesion kaj fariQis fotografo, alportante al
Kumanovo la profesion $is tiam nekonatan. Post la unua mondmilito li fari$is
kunlaboranto de beograda ilustrita gazeto,,llustrovani list". al kiu de tempo
al tempo li sendis fotojn kaj raportojn el Kumanovo.
Car la priskriboj en la taglibro ,,Mia familio" eesis en 1902, ni ne scias
Cu li propagandis Esperanton kaj eu li esperantistigis iun alian krom sia edzino.
Lia edzino mortis en 1934, dum Georgi mortis en 1952, ambarl samloke, en
Kumanovo.8
14,

Bazante sin sur dio supre menciita, mi kuraQas aserti,
ke Georgi Marinski
kaj lia edzino estis /a unuaj aktivaj esperantistoj sur ra ieritorio
ie ra nuna

Jugoslavio, pri kiuj ni nuntempe dokumentite scias.

5) Oscar Pogatvhnig aperas ankad en la serio XIX sub numero 4Sg9
l) Esploroin pri la osiieka kvinopo faris lvan Flanjak kaj Ateksandar Kocian,
kaj fine ili aperis en la libro de A. Simunif ,,Obstine antaden,,
7) lnter la korcspondantoj de G. Matinski kaj ria edzino trovifis: Marcet Gay
(Parizd, M. Bealier (orteans), Henri Roze
1Hivrc), Karl wailoi (Braunrchweig),
Vrtel Francisko lOhnice, Olomouc), Rudotf A. H. (praha), V. S. poljanskij
(Yalta), Petr Neduchal (Mitotice u Kyjova). La nomitaj personoj
korcspondis
kun gesamideanoj Marinski prejparte per birdkartoj dum tgo2 kai
igos.
8) lnformoi pri geedzoj Matinski aperis en ,,Estonto,, (organ'o de Makedonia
E_speranto-Ligo), Prilep, n-roj l-2, 3, 4 (l9Z6) _ artikolojn
ierkis M. Gjivoje kaj
D- Bojanoski, surbaze de ra dokumentoj konseruitaj 6e veserinka Marinska,
filino de Malinski. veserinka estis membro de Honora komitato de ta 20-a

jugoslavia Esperanto-kongrcso. Gravan helpon
al
el Prilep, kiu kopiis fotojn de geedzoj Malinski.

mi

donis s-ano Metodi Gateski

Cus npeRrs ...
Desanka Maksimovid

OZONO DE NASKIGLOTO
Desanka Maksimovi6 estas unu el la

plej konataj

serbaj verkistoj, kiu
en sia poezio atingis rarecon. Laste
S, komencis verki haiku-poezion,
kaj la ius eldonita poemaro estas

Quste haiku-stila.
E ldon is

:

Se

rbia E speran

to- L i go

Desanka Maksimovid
Liveras: la eldoninto kaj presisto

(Josip Pleadin,

pp 96, YU433g0

Durdevac)

Prezo: 50,00 din. (inkluzive sendo-

OZONO DE

NASKIGLOKO
(IHIKU POEMARO)

kostojn
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NOVA LERNOLIBRO
fi ?a-ilT7f7

LU

5-ru

I Il]I-Jfl,

Kiom da lernolibroj aPeris en
la lastaj 80 jaroj, inter

Jugoslavio en

la 1908-a kaj 1991? Unuai eldonsignoj montras urbo-nomojn en tri

jugoslaviaj respublikoj Kroatio, Serbio
kaj Slovenio, kvankam tiam Jugoslavio
kiel Stato ne ekzistis. Marinko Giivole
en sia heredaio lasis noton, nefinitan.
Gi estas rezulto de lia esplorado pri

tiu temo. Neniam finita. Neniam iu

da[rigis lian komencitan sed ne finitan laboron.

PR! LAVENONTA
!NTERNACIA SEM!I{ARIO
Pro troa amaso partoprenantoj
de la lasta lnternacia Seminario (lS)
jam ricevis premion, rezignante propran liton. Konsekvenca solvo almenai por 1991/92: la lS okazosen Berlino, pli precize en la Olimpia Stadiono. kies ekipajoj ebligas la deziratan
multkategorian nivelon de partopreno:
kuSejojn (ankai grupopajn) liveros la
tribunoj; la programeroj trovos lokon
sur la razeno; oficejo, libroservo ktp.
instaliQos en la vestSan$ejo; ja estas
duSoj (krompago por sola sinduSado!),
kioskoi por la man$oj, lumietiloj por
la kutima dumnokta kartludado, ktp.
Ee la futbalaj biletoj kun la originalaj
prezoj estas uzeblai! Kompreneble kuSejo sur tribuno kostos rimarkeble pli
pl starpunkto en la norda kurbo ...
Troamas Fu$
(Esperanto aktuell 21 19511

P.S. La teksto prenita el aprila n-ro.
Ne legu $in tute serioze.
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Lernolibroj konstante aPeras.
Unu inter la lastaj estas la 34'paQa,
blanka, ornamita per la titolo ,,Esperanto en g lecionoi". Gia aitoro
Drago Smoli6, jardekojn vivinte en
Germanio, direktas sian lernolibron al
,,Oiuj konantoj de la kroata kai serba
lingvoj". Eldonis Qin Esperanto-Centro
Paderborn, Germanio, 1990. Car ekzistas neniaj fidindaj kriterioj pri verkado
de Esperantai lernolibroj por akiro
de la elementa scio. la verko de Drago

Smolid certe trovos aeetantojn kapablai ekregi la bazan konon pri Esperanto el tiuj 9 lecionoj. La aitoro ne
uzis nun ofte troveblan sistemon de

dulingva vortaro lokita sur la lastai
pa$oj, sed li klarigas la vortojn piede
de eiu ekzerco. Krome, li aPartenas

al

personoj estimantaj alies opinion.

Pri sia teksto li konsiligis kun 9 per'
sonoj, kontrolantoj, konsilantoj, kunlaborantoj. Gratulinda escepto inter
multaj opiniantaj sin la plej kapablai,

pri ies helpo. Adreso de
Drago SmoliC, Esperantodomo, 79285 Sanica, Bosnio.

sen bezono

la aItoro:

(Emiliia Lapenna
en .,Jugoslavia Fervojisto"
n-ro 2/199'l)

1
ESPERANTO EN
ALBANIO

korespondantino

telefone
La Esperanto-movado en Alba-

nio komenciQis relative frue, en 1g20,
albana intelektulo Cuk Simoni (1890-1968). Ekde 1928 li estis

dank'al

delegito de UEA kaj en 1929, per simplaj presinstrumentoj, eldonis 114-paQan libron .,Skenderbeg - Heroo de

Albanio", kies antaUparolon skribis
eeha esperantisto MiloS LukaS.

En 1931 Cuk Simoni eldonis
$losilon de Espieranto (64 pa$oj).
Li vaste informadis pri la albanaj problemoj la alilandajn legantojn, dum la
jaroj 1928-30, aperigante, en ,,Heroldo de Esperanto", artikolojn kiel:
Letero el Albanio, La Qenerala opinio pri Albanio, Albana Literaturo,
ktp.

Pli poste,

inQeniero Cefo Fico
i'l9O7-741 fariQis esperantisto kai laboris por la disvastigo de Esperanto
en sia lando; sed komenciQis la dua

I
I

mondmilito kaj eio ekstagnis.

el Tirano, kie Si

aktivas flankhelpe al sia onklo Gafur,
ni povas liveri al niaj gelegantoj per_

ius

ricevitan gravan no-

vaion: la 8-an de marto 1gg1 oficiale
estis fondita ALBANA ESPERANTOLIGO. La estraro konsistas el: Gafur
Mueo (prezidanto), Vasil pistoli, Rita

Pdrmeti (sekretariino). Luan Jaupi kaj

Shpdtim ldrizi. Gis nun la Ligo havas
192 anoln. Oni jam preparis manuskripte lernolibron kaj vortarojn. En
projekto ankai estas la eldono de revuo ari bulteno ,,Albana Esperantisto,,.

Kiel sciate, la lokaj viv-proble_
moj kai -kondicoj estas multaj kaj
seriozaj, sed certe dank, al siaj entuziasmo kaj laboremo la albana esperantistaro sukcesos superi eiujn obstaklojn.

Do, al iniciatintoj kaj kunlabo_
rantoj de la ius naskiQinta Albana

Es-

peranto-Ligo iru niaj plej sinceraj
gratuloj kaj bondeziroj de fruktodona
agado cele al disvastigo de nia komuna

lingvo!

(,,La Eta Gazeto,, 4/1gg1l

Alia esperantisto, Vasil Pistoli,
profesoro en Universitato de Tirano,
komence de 1955, ekgvidis E-kursojn,

multnombre vizititajn. Li kune kun
Gafur Mu6o tradukis kaj eldonis en
1968 la libron,,Gjergi Kastrioti Skenderbeg - Nacia Heroo de Albanio (1403-68", okaze de la 500-a
datreveno de lia morto. Samtempe ili
tradukis kaj dublis Esperante dokument-filmon,,Gjirokastra", kies regi-

soro estas lsmail Kadare,

eminehta

nuntempa albana verkisto.

*+t

Dank'

al

Adelina Mu6o, nia

DENOVE SPL!TA
,,ESPERANTO"
Post preskari unu jaro denove
aperis informilo de la sekcio por
Esperanto Ce la loka komunajo ,,Blatine-Skrape" (Split), titolita,,Esperanto". Gi estas dulingva, redaktata
de Vuka5in DimitrijeviC, kaj anoncita
kiel monata eldonaio.
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KOOp, Cefe itailinsva): ,,1 Bah5. i
FOLIUMANTE LA
e
ESpERANTAN GAZETARON t,esperanto,, ln-ro52,aprito 1990)

I
po" ni notis
la redakcioj
redakto
eu de tempo

,,Tem- Esperanto-Ligo)
_ VEL_o (gazeto de

En la

kiuin
at la

regule,

:

Vojvodina

,,Esperanto-movado
(n-ro 3-4, decembro

en- Subotica"
1990)'

renas multaj

LA GAZETO (eldonanto Espeen
ranto-klubo
de Metz, Francio) : ,,TekZagreb. Ni trafoliumis la laste ricevitajn, por povi al vi prezenti la plej stoanalizo kaj transnacia idealismo"
(n-ro 33, marto 1991).
interesajn artikolojn.
E-revuoj kai gazetoj al nia sidejo

ESPERO KATOLIKA: Arti.
kolserio ,,Dudek jarcentoj de kristanismo" (jarkolekto 1990), ,.Vizito de
la Papo ee Cehoslovakio" (8-9/90),

BOLETIN (Federaci6n Espafrola
de Esperanto) :,,Poezio hispana-araba"
(n-ro 299, jan-feb 1991).

,,Katolikoj en Rumanio" (10/90).

LA ETA GAZETO (Triesto):
,,La movado en Albanio" (n-ro 4,

LA

MOVADO (japana, n-ro

479, januaro 1991): recenzo pri
.,Gvidlibro de lnternacia Korespondado por Esperantistoj" (verkis Krizantemo, eldonis Japana

Esperanta

Librokooperativo, Oosaka, 1 989).

aprilo 1991).

BULGARA
,,Problemoj

de

movado" (n-ro

1

,

ESPERANTISTO:

Bulgara Esperantojanuaro 1991 ).

TEJO-TUTMONDE: tekstoj pri

or- la jaro de alfabetigo en n-ro 6/4g,
gano de ltala lnterlingvistika Centro ,,TEJO-eldonaioj,, (n-ro l/49, jan_feb
kaj Ti6ina Esperanto-Ligo, eld. LF- 1991).
tttrtttf ttf ttttttttttttttltrtilf ltttf ttfi tf ttttttttttf trtf f tf tt
LINGUA VERDE (komuna

FORPASIS
EDUARD vRBANEc, grafikisto. naskiginta la 5-an de januaro 1907, forpasis
la l9-an de februaro 1991. Esperantisto ekde 1933, aktiva en Varazdin. Unu el
la organizintoj de jugoslavia E-kongreso, okazinta en 1947 en Varazdin.

prena gazeto de Zagreba elektra tramo. Laste aperis en 19g0 dulingve poemaro
la
,,Sub suno kaj ombro / V suncu i senci", kies arltoro estas Drag-utin Domjani6
kaj tradukinto Zvonko Rehori6 (ETLrB, n-ro 5, erdonis zagreba E--Ligo).
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MAJO
11-18. 43-a IFEF-KoNGRESo, olomouc. cehosrovakio. rnformoj kaj arigoj:
pavel polnickri. pii6n6 150/vi,
cS_290 01 podEbrady, Cehoslovakio.

17-20. 69-a GERMANA ESPERANTo-KoNGRESo, Mrinchen, Germanio.
Organizantb: Esperanto-klubo Mrinchen, poStfako 20 Og 03,
Mtinchen 2, Germanio.

D-8OOO

JUNIO
6'12. 3'a ERA'ARoJ, Pura, Jugosravio. organizanto: Kroatia Esperanto-Ligo.
Amru5eva 5/l ,41000 Zagreb.

22'29. 7'a JUNPIONIRA ESPERANTo-soMERo, Stambut6i6 (pare). Arigoj:
Esperanto-JES, D. Ozme 7/ll ,71OOO Sarajevo.

JULIO
5-11. SoMERMEzA ESPERANTo-RENKoNTrGo, Metsa'kartano

(Arbara

Gasteio), Rautavaara, Finnlando. Organizanto: Esperanto-klubo de
Helsinki kaj Esperanto-Asocio de Finnrando. AriQoj: Esperanto-krubo
de Helsinki, Pengerkatu 18 A 86, sF-o05oo Helsinki. Kostoj : hotelo
inter 210-310 finnaj markoi, gastejo 'r 55 markoi, tendo 135 markoj.
Aligkotizo 80 markoj post la 30-a de aprilo.

09.20. BEMI-KARAVANO PoR BICIKLISTOJ GIS LA IJK, ekas en Bremen,
Germanio. lnformoj ; Tamds srezdk, N6pek b. u.23. H-2g40 oroszr6ny,
Hungario.

13-19. INTERNACIA ESPERANTO-KONFERENCo, poprad, cehostovakio.
lnformoj : Erich Laubacher. 53, avenue Henri Barbusse, F-92'r40 cramart, Francio. Temo: ,,Esperanto kaj nova Edropo,,.

19

8-15. 28-ai BALTAJ ESPERANTO-TAGOJ,
Tartu, Estonio, Sovetunio. Organizanto :
Estona Esperanto'Asocio, Olevimdgi 12, SU2OO1 O1 Tallinn, Estonio. Temo: Humanismaj
edukado kaj kulturo - Bazoi por la demokratia sociordo.

13-22.24-aINTERNACIARENKoNTIGoDEESPERANTISToJNATUR
AMIKOJ (IREN), Abaliget, Hungario' Ali0oj : Departementa komitato
de HEA, Pt 2,H-76O1 P6cs, Hungario.

15-19.51-aHISPANAESPERANTo-KoNGRESo,LaLaguna,Kanariajlnsuloi. lnformoi kai aliQoj : Apartado 39, E 38080 La Laguna' Tenerife'

20-26.4I.aKoNGRESoDEKRISTANAESPERANTo.LIGoINTERNACIA,
Jcinkoping, Svedio. lnformoj : Els van Dijk, Koningsmantel 4' NL-2403
HZ Alphen a/d Riin, Nederlando.

2026. 47-a INTERNACIA JUNULARA KoNGRESO, Karlskoga. Svedio.
AliQoj : Box 4532, S-102 65 Stockholm. Temo: .,Mondai movadoi"'

25-27. ESPERANTO TAGOJ EN OSLO, Norvegio. Antaikongreso de la 76-a
niversala Kongreso. organ izanto
vei 18, N-0572 Oslo 5, Norvegio.
U

: Norvega Esperanto-Li go, olaf

Schous

27-o2. 08, 64-a KoNGRESo DE SAT, ottiqnies.L'L'N', Belgio. lnformoj:
Cl6mentine Staquet, rue du Loutrier 14,8'1170 Bruselo, Belgio'

2713.O8.76-aUNIVERSALAKONGRESODEESPERANTO,BeTgen,NoTvegio. lnformojn vidu aliloke en

ii-tiu

numero.

ANKORAU UNU NEKOREKTA ZAGREBISMO

prifesti
Kvankam jam plurfoje mi atentigis pri la malgusta uzo de la prepozicio
,,pri" prefiksita al la verbo .,festi", jen en la lasta numero de .,ZELano" $i svar.
mas du substantive eu verbe. Tie ni povas legi:

-

prifesto de 45-jariQo de ,,Bude Borjan",
estis prifestita .,Tago de

virinoj",

ni partoprenis prifeston de la Zamenhofa tago,
prifesto de jubileoj de verkistoj ... ,
prifesto de jaro de Baghy kaj Kalocsay.
prifesto de Zamenhofa tago,
prifesto de Mozart-jaro,
(Aldona rimarko estas foresto de la difina artikolo ee la cititaj ekzemploj).
Estas evidente ke la supraj citaioj ne estas verkitaj originale, sed estis tradukitaj de la personoj uzantaj kaj kutimigintaj al la uzo de la kroata lingvo, ear
,,prifesti" kaj ,,prifesto" Sajnas tradukoj de la kroatlingvaj ,,proslava,, kaj ,,prosl

aviti

".

Kion diras pri tiuj vortoj niaj vortaroj?
Gjivoje: proslava - f e s t o, solenaio; proslaviti: festi, soleni.
A. Sekelj: proslava - f e s t o, solenado; proslaviti: festi, soleni.
PIV pritraktas pluraln kunmeteblojn, sed tute ne mencias ian ,,prifesti,,,
aU

,,prifesto".

Do: .,festi". ,,festo", ,,festado" plene

respondas la kroatajn ,,proslava,,

kaj ,,proslaviti" kaj tute ne postulas ian aldonan distingilon.
Analize festi estas transitiva verbo kaj do estas ligita al la akuzativa fina-

io: festi ion.
Ce e iuj el la cititaj ekzemploj la prefiksa uzo de ,,pri,,

lad la ,,principo de neceso kaj suf ieo" Qi estas pleonasmo.
La maltarjga ,,prifesto" estas specifa produkto de
tute ne estas spertata en iuj aliaj esperantistaj medioj.

estas superflua. kaj

iu zagreba rondo, kaj

En unu el la estontaj numeroj de ,,Tempo,, mi pritraktos la prefiksan

uzeblon de la prepozicio ,,pri".
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Bulgara
Esperantisto
monata organo de BEA

o varia kaj intereskapta enhavo,

ri6e

^
ilustrita per bonkvalitaj fotoj kaj grafikajoj;

o aktualaj artikoloj kaj informaioj pri la
bulgara kaj tutmonda E-movadoj;

o legantoj en pli ol 51 landoj.
Jarabono: 32 ned. gld. ari egalvaloro.Abonebla
0e la Libroservo de UEA, natial poStol kaj 0e
perantoj en multqj landoj. Petu provekzempleron
8e la Redakcio: Hristo Botev 97, BG-1303 Sofio.
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KORESPONDI DEZIRAS

RUMANA ESPERANTISTO deziras trovi sezonan laboron en Kroatio (a0 alia

parto de Jugoslavio) en agrikulturo, industrio, forstokulturo, domkonstruado
ktop. por akiri monon por partopreni UK en Norvegio. Adreso konata al la redaktoro. lnteresitoj bonvolu kontakti la redaktoron pertelefone 043/814-630
SLAWOMIR SZCZYGIEL, ul. Baltowska 323 A, PL'27'4OO Ostrowiec, Pollando, 27-jara pola esperantisto, frarilo, elektronikisto, deziras korespondi pri
historio, geograf io, literaturo, muziko, turismo, sporto, naturo (li Satas f lorojn).
Li kolektas bildkartojn kaj deziras interSanQi ilin.
BOBIS CIKIRJOV, Bumainikov 20-73, Kamenogorsk, Vjborskij r., Leningradskaja obl., SU-188950 Sovetunio, 31-jara soveta esperantisto, lauprofesie kuracisto-internisto, deziras korespondi kun iugoslavoj kaj volus viziti nian landon.

---EEn?o
/ tnformilo de Kroatia Esperanto-Ligo,
1991.03.01. - Broj/numero: rl8 - Godina/jaro: Xl! - Broj
primjeraka/ekzempleroj: 100O. - OsnivaE i izdavaE/fon_dinto kaj eldonisto:
Savez za e.peranto Hrvatske/Kroatia Esperanto-Ligo - Clanovi uredniStva /
redakcianoj: Mariia Beloievii, ViSnia Brankovid, Davor Grgat, Josip Pleadin,
Badoslav Skalamera - Glavni i odgovorni urednim/eefa kal respondeca redaktoro: Josip Pleadin - GrafiEko urettenje/grafika aranoo: Josip pteadin Savjet glasila/konsilantaro: Josip Brkanac, Milan KodiS lpredsj./prez.l ,lrma
Kova6iC, lvo Osibov, lvica Spoljarec - Adresa redakcije/adreso de la redakcao: na adresi glavnog urednika,/adreso de la eeJredaktoro
- Adresa glavnog
urednika/adreso de la cefredaktoro: Josip Pleadin, B. Markaaa 1, YU43350
Ourdevac, tel. (043) 814-630, telefakso: ce PTT Durdevac (por Josip Pteadin) (043) 811-998 - Casopis izlazi dvomjesedno / la informilo aperas dumonate. Cijena primjerka / prezo de unuopa numero: 25,OO dinara/dioaroj
Godi5nja pretplata bez ilanarine SEH-u / Jarabono sen korizo al KEL:
-12O,OO
- Godi5nja pretplata s Elanarinom / Jarabono kun kotizo: 1SO,OO
(punoljetni,/plenaQuloj); 8O,OO (omladina/junutarol; Godi5nla pretplata za
dlanove E-dru5tava / Jarabono por membroi de E-societoj: 8O,oO (s itanarinom SEH'u ,/kutn kotizo al KEL); 40,OO (omadina do 18 godina s 6tanarinom SEH-u / junularo Qis 18-jara, kun kotizo at KEL); lnozemna pretplata /
easopis Saveza za esperanto Hrvatske

ZAGREB

eksterlanda abono: 20,oO gtd.; Pojedinaini primjerak /unuopa numero: 4,oo
gld. Pretplate u Jugoslaviii plaiaju se na 2iro-ra6un:3Ol02-6784863 a ino-

zemne pretplate na radun krel-z kod UEA / Enlandaj abonoj direktataj al
oir-konto 30lO2-67a4863, kai eksterlandaj al konto krel-z de UEA. Tisak /
presis: Josip Pleadin, Durdevac.

easopis Saveza za esperanto Hrvatske ,,Tempo", oslobotten je pla6anja posebnog poreza na promet mi5ljenjem Ministarstva informiranja Republike Hrvatske broj 523-91-2 (klasa 410-19/91-O2/4761 od 25. oiujka 1991. godine.

