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lllv-a Je oldina ponovo prestigla ritam

br.2 - lipanj, 1988.

' br. 3 - listopad, 1988.
, _ br.4 - orosinac, 1988.
',7lravlia,ljepote, rada, Jspjeha i druie-
I nja u drugom stoliedu esperanta Zeli
vam urednik.
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Po mi5ljenju Republidkog sekretarijata za prosvijetu, kulturu i fizidku kulturu
SBH, broi 2788/1-19w od 16. 4. 1980. godine, glasilo Saveza za esperanto
Hrvatske ,,1 empo" oslobodeno ie poreza na promet proizvoda.
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JUBILEJ

KOJI

TRAJE

Jubileie kao i Nove godine dyog i.nestrpli,ivo iiiekyi.e',

mo, planiramo i zamiiliamo. 4.kad doil.u, brzo pro.du'-t

iii iri, shvatimo da smo moZda mogli i viie! A niih viie

nema - postali su Proilost.

No, neboite se, ier ovai 1ai,
Zapravo tek ie zaPoieo! Evo
taZenia prvog udZbenika esP

26.7.'19b8.; 
- prvo esperantsko druituo osnovano rc

tAAA. u Nurnbergu ito ie razlog za obilieZavanig.iu.!i-
itii- rip"rrntskoi pokrbta; 1989. ie -s.tota 

godiiniica
iiiriitt*og nivinarstva; koncem l98B' se navriava

eiigiiaigniii, osnivania pru-og esperantskog druitva-u
z;;rrbi,'a odmah potoi i BA godina od osnivania naieg

Saiveza itada: Druiiva hrvatskih esperantista) itd'

A uz sve to predstoieie desetlieie (1988'-lgg7') su

UN i UNESCO proglasile godinama RAZVOJA KULTU'
RE U SVIJETU. A ,aznola i iirenia kulture nema bez

suradnie i komunikaciie, a potpune i raunopravne komu-
iiiurii" nema bez zaidtnfttog neutralnog medunarod-
nog jezika.

Dakle, "ek al la laboro"!



UTTLECqNEVENKO

...Mi opinias, ke fuste la vorto kaj idco "venko" estas unu el la plej gravaj

obstaliloj por akceptigi Esperanton. Parolante pri la fina venko de la Internacia Lin'
gvo ni fakte prezentas al la publiko celon, kiu tute naturc devas al la plejparto

de neesperantistoj iajni kiel nereala utopio, ear ili nc kapablas imagi, ke tia artefa-

rita lingvo, sporade parolata lkaj oftc nur balbutata/ de nemultaj hobiuloj, povus

anstatali potencajn naturajn lingvojn, kiel la angla, franca, rusa k.s., kiuj estas

firme ligitaj kun la diutaga vivo kaj laboro en nenombreblaj profesioj kaj tiama-

niere anka[ kun la ekonomioj de eiuj Statoj. Tial ili malrespekte deturnas sin

de ni, vidante en ni nur naivajn fantaziulojn, kiuj ne kapablas pensi realisme. Se ni

volas akiri h konfidon, respekton kaj precipe helpon de la publiko, ni devas pre-

zenti al gi tiajn celojn, kiuj ankaf al la neesperantistaro povas $rjni realigeblaj.

Por nia movado pli gravas aktiva helpo de "nekrcdemaj Tomascj" ol senfrukta

fantaziado de ortodoksaj konvikitoj. Mi konas homojn, kiuj malgrai sia skeptikeco

helpas kaj zubtenas nian movadon, kaj homojn, kiuj sian entuziasman kredon opini'
as sufiOa kontribuo al la ideo kaj faras nenion alian, ee h Hngvon mem ili ofte ne

finlernas. Tamen, Esperanto ne progresas per promcsPlenaj fantazioj, sed per

Oiutaga, formika laboro de tiuj, kiuj ne multe cerbumas pri la fina venko, sed

klopodas pri pli proksimaj celoj, kiel pri pretigo de vortaroj, lernolibroj, gazetoj,

libroj, kursoj, seminarioj ktp.
Persvadi la publikon pri la fina venko de Esperanto ne havas sencon, Oar tia

imago estas por tiu publiko nekredebla kaj nedigestebla. Sed ni povas konvinki $h,
ke Esperanto estas kaj Oiam restos utila lingvo, sendepende de tio, eu fi venlios a[
ne. E0 se la angla kaj ceteraj mondlingvoj konservos sian eefan rolon en la internacia

komunftado, Oiam restos en la mondo centimilionoj da personoj, kiuj ne kapablos

interkomprenifi per ili, Oar tiuj lingvoj estas tre malfacilaj. Esperanto do eiant havos

sufiean spacon por esti aplikata, eble nurkiel apuda, duaranga mondlingvo, sed fare

de milionoj da homoj, kaj tia lingvo ja ne estas senbezona, ee se $i nc estos la plej

grava. Anstatail dependigi Esperanton de lia venko, ni dependigu $in preferc de

Sia utileco, ear tute ne estas certe, ke gi igos "dua patrolingvo por 6iuj", sed estas
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Tamen, kiu pot'rs scii, 6u $i vere i$os lr ecfa mondlingvo? Troigado de niaj aspiroj

ne helpas, sed gave subfosas nian laboron. I-a publiko ekkredos pli an negranda,

sed realisma tasko ol al granda utopi-aspckta revo. Ni do eiam emfazu kreskon de la

utilcco de Esperanto en la futuro, ne $hn venkon super aliaj mondlingvoj.

Ne paroli pri la "venko" ne signifas, ke $i ne povas okazi. Male, fi proksimi$os

pli rapide, se ni ne fortimigos per $ la publikon.

MiroslavMALOVEC
el -.Starto" 4/86 (l15)

(Organo 6e Ceha Esperanto-Asocio)

MI PORTAS

rRe3psrr .-\4q)
.c)
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o
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rru r4oko tmnge
ozAs Ken- tfilt !
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8u rrrr KRESKAs aU maITRESKAS ?

negativajn.
l.- La nombro de la membraro stagn3s. Jam en 1981 estis eirkau 700 pagan-

taj membroj en KEL, nuntempe estas same.
eu en societoj, eu en lernejoj, la situacio estas
kursanoj jare lernas la bazon de la lingvo. Tion
[broj ec IKS:

2. la t is la nombro dc societoj
nun eesis. En societoi, dum inter 1981
kaj 1986 nur (Sibenik, Koprivnica, Vin'

ne havas societoj ekster Zagrebo.
5. malmultaj llomoj kiuj estas kapablaj

tradukist ranto. Superaj kursoj (B, C, D) apenaf
okazas.

Kaj nun la pozitivaj tendencoj:
l. Tre kontentiga informado. Aperas "Tempo" (4 numeroj jare), Bulteno de

KEL (74 numeroj jare), semajna rubriko en nacilingva 3-urnalo en Veeernji list,
semajna E+lsendo ee Radio Zagreb kaj aperadas ofte informoj en $enerala gaze'
taro, radioj kaj televido.

2. Administra orgaruza aspekto de KEL stabilifis. Nova registrifo en nova
statuso de socia organizajo kun nova statuto estis akceptita, atingita kontrakto
kun IKS, bone funkcianta kunlaboro kun Junulara Organizo de Kroatio, stabili-
gita administrado far de altkvalita konsisto de la prezidantaroj.
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3. Financado firmigita kaj escnce plifortigita fuste en la pcriodo post 1981,
speciale pro nova statuso en la [.c!o pri loterio. Ankai la aranfoj kiclla "l00-jari-
ga manifestajo" kaj IJK en Zagrcbo en 1988 helpas al plie financa forti$ado, mal-
grari la $enerala ekonomia krizo en Jugoslavio.

4. Plifortigado kaj stabiligo de la pozicio dc IKS cn Ia Zagreba kulturo
certigas profesian kaj kontinuan agadon en la sfero de instruado, lernolibra eldo-
nado kaj literatura eldonado, same kiel pli da kontektoj kun ncespenntistaj in-
stancoj kaj entrcprcnoj. Lerneja agado en Zrgrcbo ricevadas novajn instigojn,
speciele cn Nova Zagrebo.

5. Internacia famo de Kroatia E-rnovado pliforti$adis per la evoluigo de
la Ztgreba l{etodo, pcr diversaj eldonagadoj, per PIF, jam antaic menciitaj mrni-
festajoj ktp. Kreskis ankafi kultura, litcratura influc. lluraj originalaj E-vcrkistoj
cstis distingitaj en internsciaj literaturaj konliursoj (S. Stirnec, L. Boreie, A. Simu-
niO, V. PiSkorec).

6. Interesi$o en le $encrala publiko por esperanto estas pluroble grandigita.
(Lcrncjaj csploroj mbntras kc intcr l5-209Ld,e eiuj Zagrebaj lcrnantoj dezirus lcrni
esperanton). Le eiu-monataj ekspresaj du-scmajnfinaj kursoj cn Zagrcbo (oka-
ziltaj dum la tuta 1987-a jaro) montras rnkar.i grand'.r intercsigon inter alirj civi-
tanoj (intcr 30 kaj 130 homoj anoncifis eiumonate kaj en 1987 eirka[ 600 perso-
noj aperis el tiuj kursoj). I-a organizita E-moyado simplc ne povas aliccpti tiom dc
kursanoj kiom da fi volas lcrni l.:ej aligi.

Kion konkludi?

ro.
Parale ente stimuli pli profundan lingvolcrnrdon en (pli

altaj gradoj ). Naturc, gravan paSon en plijunigo dc la ivlovado
kaj sanre en vas prezenti lt 44-a, Intcrnacia Junulara Kongreso
de TEJO cn

Zlatko TiSljar

I' Mi ne estus devinta dungi tiun arkitekton el Pisa I

( el ,,ltala Fentojisto', 2/96)



nroovrua cootsrula sruPSrtrua
HBVATSKE odrZat 6e sc 27.02.1988.
"Korana").

SAVEZA ZA ESPERANTO

u 10 sati u Karlovcu (hotel

JUGOSLOVENSKI KONGRES ESPERANTISTA U BANJA LUCI

bio je lvo Osibov.

PIONIRI NA MEDUNARODNOM LJETOVALISTU U MADARSKOJ

u kulturi".

NASI ESPERANTISTI NA KONGRESIMA U KRAKOVU I VARSAVI
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TELEVIZIJA, RADIO ISTAMPA O ESPERANTU U 1987. GODINI

Premda su se javni mediji posljednjih godina we vi5e ukljudivali u informiranje
o esperantu, ipak se moZe redi da jc jubilarna godina za mealunarodni jezik
bila i povod za osjetno obimni,ie informiranie. Nemamo todne statistike no u

SRH je objavljeno oko 100-tinjak dlanaka u dvadcsetak listova, bilo je ioko
stotinjak radioosvrta, a itelevizija Zagreb imala.ie vile od 10 veiih ili manjih
emisija ijavljan.ia. Svakako najefikasniji je bio kviz "Kviskoteka" od 11.Xll.
1987. koji je dobrim dijelom bio posvecen esperantu. Na kraju godine "Ve-
dernji list" je objavio i vrlo iscrpan fel.iton o esperantu iz pera Spomenke
Stimec u 9 nastavaka. Ovcm prikazu treba Codati i redovne tjedne rubrike na

radio Zagrebu (emisija za esperantiste) i u "Vedernjem listu".

DAN ZAMENHOFA U SRH

OSIJEK - Kao i u Ri.ieci u listopadu i Osijek je posvetio cijeli tjedan obiljeZa-
vanju esperanta, tokom prosinca. Od 11-18.Xll bilo je nizaktivnosti od ekspre-
snog vikend-tedaja, kulturnih aktivnosti (nastup Vide Jcrman, prikaz filmova,
predavanja Spcmenke Stimec i izlo2ba kineskih sli!:ovnica). '

KARLOVAC - 23.Xll obiljeZen je-i Dan Zamenhofa i odrZana skupStina dru-
Stva u Karlovcu te jc Spomenka Stimec imala predavanje o Koreji. Premda
skromna aktivnost, ipak znadajna za grad koji je obnovio svoj rad tek prije
nekoliko godina.
RIJEKA - Zamenhofov dan obiljeZen je tradicionalnom priredbom 11.12. sa

kulturnim sadrZajem. U programu je sudjelovao i lvica Spoljarcc sa prcda-
vanjem o Ju2noj Americi, a prisustvovalo je viSe od 50 dlanova druStva.
SPLIT - Savez za esperanto Op6ine Split organizirao je svedanu Akademiju u
dast proslavc 100 godina esperanta i 125-te godiSnjice roclenja osnivada espe-
ranta dr. Lazara Ludviga Zamenhofa.,Akademija je odriana daoa 17 .12.1987 . u
kino dvorani Muzeja Rcvolucije. Svedanu akademiju otvorio je prof. lvo
Osibov. Pred prepunom salom zatim su nastupili udenici osnovne Skole "Vjeko
Butir" iz Ka5tela, dlanovi DruStva za espcranto "Dinko Simunovi6" iz Sinja,
dlanovi Folklornog druStva "Jedinstvo" iz Splita te lbrica Jusi6 sa svojim uvijek
rado sluianim pjesmama. MoZda se moZe pridati o nizu manjih organizacijskih
propusta ali to nije pokvarilo opiu sliku o priredbi ko.ia je bila sve u svemu
dobra. No moramo znati da Savez za esperanto opiine Split ima dosta pote-
Skoia u svom radu. Preds.iedni5tvo Saveza radi bez predsjednika i sekretara
koji su napustili te funkcije radi prezauzetosti- Ncvi jo5 nisu izabrani. Valjda
Ce u toku godinc. lsto tako Savcz nailazi nc niz problema administrativne pri-
rode. Primjeiuje se nedostatak mladeg kadra. (T-V.)
ZAG REB - Zajednieka proslava Zamenhofovog dana odriana je u Zagrebu za
sva zagrebadka druStva 14.Xll u Druitvenom domu Tre5njevka. Prvo je odrian
susret pionira Zagreba (nastupilc su grupe osnovnih Skola u kojima sc udi
esperanto sa svojim kulturnim kraiim programima). Zatim je odriana akade-
ija u kojoi je nastupio Mladen Serment s recitiranjem pjesama iz Sekeljeve
knjiqe "Odapni strelu", Lada Kos je pjevala svoje Sansone meclu kojim i dvije
na esperantu, a na kraju je prikazan film "Angoroj". Prisustvovalo je stotin.iak
esperantista.



3O_GODISNJICA STUDENTSKOG ESPERANTSKOG KLUBA IZ ZAGREBA

SEKovci koji danas Zive izvan Zagreba pa dak i u inozemstvu'

TJEDAN ESPERANTA U RIJECI

prostora ovom dogaclaiu.

NOVI DELEGAT SEH U SKUPSTINI IGARA NA SRECU

U novom mandatu Skup5tine igara na sreiu od 1937- godine (Oo ]999-.1..'
6-dlanoj delegaciji BK SSbH nalali se i delegat SEH, dipl. ecc. VERA ROKNIC

izZagreba, savjetnik u Bepublidkom komitetu za planiranje.

EKSPBESNI VIKEND TEEAJEVI ESPERANTA PO ZAGREBACKOJ METODI

OSNOVANO DRUSTVO ZA ESPERANTO U SINJU

22.X.1g87. ie sluibeno osnovano prvo DruStvo za esperanto u Sinju, kojc ic
tokomgodine vei imalo niz zapaZenih aktivnosti. Drujtvo nosi ime knjiievnika
Dinka simunoviia. Predsjecinik Druitva je Tomislav Grdi6, zamjenik predsiedni

ka Tea Vukelii a tajnik Smiljana Klarii.

DBUSTVO ZA ESPEBANTO

,,Dinko Simunovi6"
poSt. pret. 70
58230 SINJ



I
I

AKTI VNOST I JUGOS LAV ENSKOG SAV EZA ESPE RANT ISTA

tajniku (Dordc Dragcilovi6) je produZen mandat'

EKSPOZICIO: ,,HONIOJ DE BONA VOLO"

ekspozicieblas EJibroj, E-kongresoj, bilindula agado ktp.

Ia ekspozicio okazis en Junulara Centro (O er la

t+-a kaj la l9-a de dcccmbro- Post la malgra pozi-

cio estos pruntcbla interkonsente kun la org eryo,

AmruSeva 5/1, YU4l00O Zagreb.

Koresponda
Servo
Mondskala
de UEA

Petu la novan intormllon de: KSM, p/a R Llotens, 12 1 brs,

BD Napoleon lll, F-0620O Nrce, Francio-

t-
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5-7

27

16-17

29 -O4

30-c4

1-3

i-cfil?O

KALENDARO

1988
FEBRUARO

SEMINARIO POR KURSGVIDANTOJ, Zagreb - Pionirskigrad.
Anoncoj Be: lKS, Amruieva 5, Tel: O41 /424-660. Restadkostoj:
20.000,- din.

JARKUNVENO DE KROATIA ESPEBANTO.LIGO I

lnformoj: KEL, Amru5eua 5/1,41000 Zagreb I

MABTO

JUNULABA KVIZO DE KEL, Sisak
lnformoj: KE L, Amru5eva 5 / l, 41000 Zagreb

4-a PSI - Printempa Semajno lnternacia, Ji.inkerath,/ montaro
Eifel, FR Germanio. Temo: Vojoj al pli bona kunvivado inter
gepatroj kaj infanoj en e0ropaj familioj. Prezoj: infanoj 50,
junuloj 100, plenkreskuloj 180 DM. AliQoj te: Hedwig Fischer,
G ustav-Adolf -str. 2a, D 441 8 Nordwa lde, rel. 0257 3-626 -

I

12. INTERNACIA JUNULARA FESTIVALO, Castislione dei
Pepoli (Bologna), ltalio. Temo: De Odiseo al kosmoSipoj: esplo-
rado de novaj mondo j. Prezo: 85.000-150.000 italaj liroj. I

lnformoj kaj alifoj te: Anna Cosenza, via Diaz 14, l-3417O
Gorizia (GO), tel. 0481€9084

APRILO

INTERNACIA SEMINARIO POR INSTRUISTOJ DE ZAGBEBA
METODO, Zagreb - Sljeme. Samtempe okazos Laborgrupo
pri kunlaboro de esperantistoj en Alpoj-Adriatika regiono. lnfor-
moj: KEL, Amru5eva 5/l,Zasrcb.

JER - JUNULARA ESPERANTO-RENKONTO, Eger. Hungario.
Prezo: e.825 forinto.i. lnformoj: HEA, pf 193, H-l368, Budape-
3to.

2-4
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3-9

19-24

21 -01

20 -22

1-8

15 -22

23-30

6-13

18-21

25-31

INSTRUMETODOJ: INTERNACIA RENKONTO DE tNFANOJ,
Gr6sillon, Francio. Adreso: Esperanto-domo, Grdsillon, F-491S0
Baugri.

INTERLIBER - VENDOEKSPOZICTO DE E-LtBROJ kadre de
laZagreba Foiro. lnformoj: lKS, Amru5eva S/l,Zagreb.

'16-a SCIENCA INTEBLINGVISTIKA StMPOZtO, Varsovio,
Pollando (Akademia Centro lnterlingvistika, Ordynacka g,
PL-00-950 Warszawa. Temo: "Lingvo-komunikado kaj lingvo-
planado").

MAJO

JUN kaj prezento de kutturaj aktivecol
de j oatio, Kumrovec. lnformoj: KEL,
Amr

JULIO

SEU - SUMERA ESPERANTO-UNVERSITATO, Gyula, Hunsa-

1o_.-fqliko de Esperanto en la sciencoj kaj instruado. prezoi:
2.500-6.000 forintoj. lnformoj: HEA, pf. 193, H-1369 Budape3to

44-a IJK - INTERNACIA JUNULARA KONGRESO de TEJO,
Zagreb, Jugoslavio. Temo: Komunikado en la 21-a jarcento.
lnformoj kaj aliQoj ee: KEL, Amruieva S/1, yU-41O0Ci Zagreb,
tel. (041) 424-660.

73-a UNIVERSALA KONGBESO DE ESPERANTO, Rotterdam,
lgd-erlaldo. lnformoj kaj ali$oj: UEA, Nieuwe Binnenweg 176,
BJ-3015 Rotterdam.

AUGUSTO

61-a KONGRESO DE SAT, Campos do Jordao, Brazilo. Kotizo
(partopreno, loQado, manQoj): e. 1300 FF (sen vojaOol). Ali0o,
inforoj kaj pagoj de: K. Barkovit,6T Avenue Gambetta, F-75020
Paris, Francio.

f EF - Kultura Esperanto-Festivalo 2, Lund, Svedio. lnformoj:
Esperanto-Centro, Brunnsgatan 21 , S-1 1138 Stockholm.

21-a PUPTEATRA INTEBNACIA FESTIVALO - ptF, Zasreb.
lnformoj ie: lnternacia Kultura Servo, Amrubva 5/ l,YU-41OOO
Zagreb.

13



Semajno de Internacia Amikeco

movado.

Amikeco trans limoi
Sugestoj pri agado dum la Semajno de lnternacia Amikeco

1) Unuopaj esperantistoj
a) Sendu amikajn salutojn dum la Semajno al gckonatoj, ne nur al esperantistoj
sed anka[ al aliaj.
b) Atentigu pri-la ekzisto dc la Semajno per letero al via loka ju-rnalo, ar) en aliaj
societoj en kiuj vi estas membro, kaj instigu aliajn personojn kune festi.
c) Partoprenu la lokajn kunvcnojn (vd. sube).

tie estas nur unu tia sugesto.

14
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28aj INTEHNAcIAJ
FLORAJ LUDOJ- 1988

\Q?ffi&'-
[:j*l: lt:^'_::1.1f":1,I.l .la,Konscrvantaro de u lntern.aual iroraj Ludoj

15



BELARTAJ KONKUBSOJ

l-a Belartaj Konkursoj de UEA celas evoluigi la artojn,en kaj pere de la Inter-
nacia Lingvo. IJr okazas en la Univer$laj Kongresoj, sub a[spicio de UEA. Rajtas
konkursi eiu esperantisto.

Bran6oj: 1. Originala poezio;2. Originala prozo,3- Premio Luigi Minnaja,
por cseo pli ampleksa; 4. Originala drameto;5. Kanto; 6. Fotografio;7. Infana
Literaturo.

Premioj por braneoj 1, 2, 4 ktj
Nova Talento 196 gld.

unua 280 gld.; dua 196 gld;tria

La nomo de la Nova Talento aperas sur la pokalo "Henry Harabagiu".
En la trie braneo, Premio Luigi Mimaja estas alju$ata unu premio, kies valoro

estas lajara rento de 4000 gld.
En la kvina braneo estas aljugata unu prcmio dc 280 gld., Premio An-okin pri

Kanto (vidu Espcranto, okt. 1983, p. 166).
l,a braneo Infana Literaturo proponas premion dc 588 gld. al tiu eldonejo,

kiu cn la anta[a jaro eldonis la plej elstaran infanlibron (vidu Esoeranto, okt. 1981,
p.167).

Reguloj: konkursajoj por la braneoj l-5 devas esti sendataj en po 4 ekzemple-
roj al la sckretario. Por la braneo 5 oni sendu muziknotojn kun teksto. Tiuj konl<ur-
sajoj alvenu $is la 3la de marto dc la koncerna jaro. Lafeble, oni aldonu 5 irk.
por eiu braneo, en kiu oni konkursas.

Konkurs.rjoj por braneo 6 estu sendataj en unu ekzemplero al "Foto-konkur-
so", p/a la LKK de la konccrna Univer$la Kongreso, por alvcni $is la la de julio.

Por braneo 6, Infana Litcraturo, oni sendu tri ekzemplerojn dc la libro al la
CO fis la 3la de marto.

Ia kompleta regularo de la Belartaj Konkursoj estas senpage riccvebla de la
CO de UEA afi de la sekretario: p/a Neil Salvesen (sekr.), 32 Park Range, Victoria
Park, Manchester, Britujo Ml4 5HQ.

BELeRrar KoNKyxso.{8r___ oBKi'yLA PRozo -ryt\Jglt "Eryto_ _
Velimir PISKOREC ( Durdevac)

VIVEROJ

al Simonc
Decembras.

Nervoj streeitaj pro eiutaga zurnzu-
mado trianguleca: studenta hejmo -
tramstacio - univcrsitato.

Eneambrifantc. Kuneambrulo dcno'
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vc neglektis ordigi sian litotukon.
taj per reto da
avaj kraeajoj.

Cambroflegi-
. Bovino ble-

kanta.



Semajnofino. Finfine. Denove hej'
me... Nebulo. Familia vesperman$o. Dc'
nove nebulo.

- Kiarn mi estis je via a[,o, mi ja
perlaboris por mi mem... Cu vi konscias
kiom ni rezignas pro vi?

Momente glacii$is ondoeho tamtama.
Lunda frumateno. Finfine. Trajno.

Ll trajno tremadas tra enue trfnkviliSl
ebenajo. La urbego. Denovas. Cio deno'
vas. eio terurc malnova kaj denova.

Iluzioj eluzi$as. Kiel eemizoj eluzitaj,
kiuin oni tarncn nc ecsas surhavi mal-
graii <tefrotitaj kolum- kaj manikrancloj.
Ee kiam oni fine decidigas a0eti novan
eemizon, la malnovan oni ordcmc denlc-
tas en vestajoSrankon, kvazafi !,i esttl"
trezoreje.

Atendante tramon postprelege. Gc:r-
mikoi.

e u koncepto miskornprcnata?
eu vi Satas Handke?

Pasante la urbetan parkon. Frostir.
KaStanarboj. Kulisoj senmovaj. Ni anri-
kas. Ni amikumas. Ni umas. Ni kvazari-
umas. Ni evidente trc longe konatas.
Tiu tempolongo nature sufieis pcr
kuragli nin reciproke wndadi. Pafarli
el egaj pafiloj. Diseifi eelojn. Distranecti
kromosomojn. Frakasi molekulojn. Sen-
Scligi atomojn. Por spertigi nin kvazaric.

Repasante la urbetan parkon. Frosto.
KaStanarboj. Kulisoj senmovaj. Kiel iarrt
la romantiko varmigas la koron. Ne[o
falanta, ne$eroj floretas...

- Qis tciam vi permesatas resti?...

- Gis la dcka... (Turnhorlofo batbr-
tantas - kiel iliaj koroj.)

- Restu ankora[ iomete...

- Mi nc rajtas!

- Restu, mi petas... (Kaj la vortoj
perdifis en vintra vento.)

la nefo kowis Sian hararbcndon.
Ni faktc sereis fin sekvontan prin-

tcmpon. Aero odoris je siringoi. La

hararbendo ne plu aPcris.

Vicatenclante en la studenta man$ejo'

Ili eiam ploras - eu lasataj, eu la-

santai.
Ivlezepokr muzeo. larmujoj' Divers-

koloraj, etaj konfuzi$is surprizitaj'

Mordetante ungojn ec tajPmaSino'
Vortoj similas honrojn.
Ambali kvazalkomprenataj' Asimp-

totoj de sir. ekzisto.

Capante la kalendaron. Ir{i forvoja-
gos.

nonco, elo disi$as.

Trlqliantc kafon dum vintroferh
posttagmczo.

Pres,kaila 3mPocnro.

Unuc rni i:lalvunrumis.
Tr.rj postc Si samc ekumis.
Tiam ni kune kunumis.
Sed - $i jam amindumis.

Ponto suPer Rejno.
Vortoj oftc suPerfluas. Fluas suP'

rcn...

liazantc min.
Sc oni Pows vojalitratemPe, sufieus

vojafi futuren por lrovi sian verkon, kiu
iamc dcvis esti verkota.

Irante lafi la urbeta ecfstrato dum nc'
gas. Kclkaj frazoj sonorbatetrs en la

oreloj.
Cu elfuturaj'l

Januaras.
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TUTMONDA ADRESARO

En Francio, la Esperanto-poStistoj pla-

nas presigi tutmondan adresaron, kies
unui eld-ono enhavos la adresojn de

5.000 esper as

haveblaj, se d'
kuponon a 6,
F-05004 Gap. Ccdex.

lf E/IlFUTlLrq H0ruilE

Germana Esperanto-Junularo
Komputila Rondo
Jiirgen l.lulff
PoBtfako l0 14 22
D-2000 Haoburg I
PRC

D-ro IVO LAPENNA
1909-1981

D-ro Ivo Lapenna naski$is la 5-an dc

no','cmbro 1909 en Split. Dokiorigis
pri juro. Estis u
internacia juro
matio en Zagre
Internacia Kort
48, membro-kunlaboranto dc Pluraj
naciaj kaj internaciaj akademioj kaj
fakaj institucioj. Profesoro pri kontpara
sovela kaj oriente.firopa juro en Uni'
versitato dc Londono fis emcritifio.
Agado por Esperanto: Lcrnis la lingvon
en 1928 kiel studento en Zagreb. Kun'
fondinto de Akademia E-klubo sanrloke

Esplorado kaj Dokumentado de 1952
kaj $is 1974. Honorofica direktoro dc

CED, membro de Akademio dc EsPe-

ranto ekde 1952. ITNESCO: observanto
ee ties konferencoj en Pr.uo 1952
kaj Montevideo 1954. Atingis Por
UEA la staton de organ2ajo kun
"Konsultaj Rilatoj". Ekde 1976 kun-
fondinto de Ne[trala Esperanto-Mo'

PAULNEERGAARD
(1907 - le87)

La 13-an de novembro, 1987 en la afo
de 80 jaroj, mortis la renoma sempato'
Iogo kaj esperantisto Paul Neergard ul
Kopcnhigo, Danlando. Membro de la
Ilonora Patrona Komitato de UEA de
post 1980 kaj Akademiano jam de

1934, Neergard estis unu el la plej elsta'
raj sciencistoj kiuj aktivc batalis por la
Internacia Lingvo.
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FILM O ESPERANTSKOM
UEITE LJU - JUGoSLAVENSKI

KANDIDAT ZA "OSCABA"

Pobjednik zadnjeg pulskog festivala,
film Gorana Markovida "Ve6 videno"
("Deja vu") esperantistima je posebno
zanimljiv. U narodnom sveudiliStu (gcljc
glavni glumac Mustafa Nadarevii u ulozi
neuspjeinog pijaniste Mihajla podudav:r
glazbu) -- moZe se uditi i esperontc.
Goran Markovii kao redatelj i scenarisi
filma izvrsno se narugao esperantisiima
u liku fanatidnog uditelja esperantc
koga je vjerno kreirao Bogdan Diklii.
Esperantisti u njegovom razredu uvjcZ.
bavaju i Njego5ev "Gorski v'rjenac" n;r
esperantu i izvode ga i tamo gdje mu
n'rje mjesto. Publika u kinima dobro s,.'

zabavlja. Tokom filma Bogdan Diklic
u ulozi nastavnika u nekoliko navra(ir
govori csperanto i vjeSto sc sluZi "ti:;r
nemuStim jezikom". Film je jugosl::.
venski kandidat za "Oscara". U filmu,
kao i u 2ivotu imamo marginalnu ulogu.
Zanimljivo ga je pogledati da vidint.l
kako nas vide i doZivljavaju drugi. Ovir:r
je .Markovi6evim filmom poslije "Dikre -

tora" Ch. Chaplina esperanto uSao rr

kinematografiju, ovaj put u kriminali-
stidki lanr. Film visoke kvalitete sigurno
ie imati brojne gledaoce i izvan naS,r
zemlje. tsi )

KONG R ES SLIJEPI H ESPERANTISTA

Odmah po zavr5etku 72. Meclunarodnog
esperantskog kongresa, u Warszawi jc u
trajanju d 2. - 8.8. odrian 55. Meflu-
narodni kongres slilepih esperantista.
Kongresu je prisustvovalo 230 slijepih
esperantista s pratiocima iz 23 zemljc
sa tri kontinenta, Azije, SAD-Kanadc i
Evrope. lz Jugoslavije ih je bilo 1G.
Kongres jc donio 3 Rezolucije, kojc io
biti poslane svim vladama u svijetu s

ciljem da se esperanto sluZbeno uvedc u
naSe 5kole itd. Slijede6i kongres rodrirr
ie se 1988. godine u Rotterdamu.

RADIO TALLINN

Post 15;jara interrompo elsendo en
Esoeranto estas denove a[debla el
Estonio. Gi okazas la unuan kaj trian
.yildon de eiu monato de 22.25 $is

,22.30 h (UTC) per ondoj 290 m (1034
kHz) kaj 49.30 m (6085 kHz); $i estas
ripctata la sekvantan dimaneon dc 10.25
gis 10.30 h per samaj ondoj. Informoj
pri aldebleco estas atendataj 0e Estona
Il.adio, Esperanto-fako, SU-200100 Ta-
llinn, Estonio, Sovet-Unio.

RADIO MARIBOR

En Jugoslavio, loka radiostacio }laribor
dissendas dc post decembro 1985 la
novajojn kaj veterprognozon en Espe-
ranto. I-a elsendo
11.35 h. (I,[\12, ul
102.8 N{Hz), ankari
Tradukas kaj parolas anoj de Esperanto-
-sccieto Maribor.

NEOLOGIS}{OJ

iidwh de Kock surkartigas neoficialajn
vortojn, eerpitajn el la Esperanta litera-
turo, celc al eldono dc Literatura vorta-
ro. Apcros ankafi indikoj pri fontoj,
uziteco ktp. Li tial sereas (l) eldoniston,
(2) kunlaboron de vcrkistoj. Skribu al
Ii de Posbus 902-743,Bon Accord, RSA-
O009, Sudafril<o.

BELETRO

Durn tri kaj duona jaroj aperadis en
Japaniq la beletra rewo Preludo, kiu
cn afigusto 1987 atingisjam sian l5-an
nurneron. Lr responderdojrn, 

#:Xr:
ntribuojn kaj
dd.) ec s01
l0 Japanio.
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NAGRADA ZAMENHOF
DIREKTORU UNICEF-a

James P. Grant, generalni direktor
UNICEF-a (organizacije Ujedinjenih na-
roda za brigu o'djeci), na svedanosti u
New Yorku 11.12.1987. primio je r'ra-
gradu "Zamenhot" za mealunarodno ra-
zumjevanje, koju dodjeljuje Svjetski
snvez za esperanto (UEA).
Dr Grant je obavljao niz znadajnih duZ-
nosti u vladi SAD-a te razne poslove
u UN, a posebno one koji su vezani uz
razvoj meclunarodne pomoii.
Organizacija UNICEF, na dijem je on
sada delu, je cijenjena organizacija koja
se brine o unapreclenju zdravlja, ishrane
i obrazovanja djece Sirom svijeta.
UNICEF je 1965. za svoj rad dobio
Nobelovu nagradu za mir.
Nagradu "Zamenhof" su do sada primili
Robert Muller, pomo6nik generalnog se-
kretara Ujcdinjenih naroda i Amadou
Mahtar M'Bow, generalni direktor
UNESCO-a.

SIMPOZIJ U BEEU

Krajem listopada 1987. godine u Bedu
.je pod pokroviteljstvom Bedkog sveudi-
liSta, Nacionalne biblioteke, Ministarstva
znanosti i istraZivanja te niza drugih in-
stitucija drZan simpoz'rj esperantologa
i lingvista "Esperanto 1O0-jara". Metlu
stotiniak udesnika simpoz'rja bilo je i

10-tak Jugoslavena, a Nikola Raiid iz
Zagreba je govorio o problemima defi-
nicije esperantske knjiZevnosti.

ENTOMOLOSTI N/IUZE.I U KINI

U lipnju 1987. godine je osnovan prvi
Entomolo5ki muzej u Kini u okviru
Fakulteta agrikulture u sjeverozapadnoj
Kini. Muzej je smjeiten u peterokatnoj
zgradi na oko 2O0O m2 povriine.

t Predsjednik i niz suradnika muzeja govo-
re esperanto, koji je ujedno i radni jezik
muzeja, a i naziv muzeja na prodel.iu je
na esperantu. Muzej je ve6 uspostavio
suradnju s vi5e od 700 institucija u 60
zemalja.

i (Entomologija = nauka o insektima)

BD...CrrO * ::
IFEF. FISAIC

-D-kilF
It--.htr

MI
51.-FlI

40e IFEF-(oNGREso

PERPIGTIAI{ . FRAT{CIO

q.-ll.Jur{ro 1988

Adreoo: 4Oa fFEF-kongreso-
lble, Rue d'lt}llnee
F-75OO9 PARIS
Mta.konto: 52 14 35 H PARIS
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VIRINA AGADO EN UEA

ESPERANTO U PRILEPU

informacija na esPerantu.

MONGOLIJA

golske knjiZevnosti.

IZLOZBA U OKSFORDU

tokom 100 godina.

AUTOMOBILO
KVIN MINUTOJ ESPERANTE

I tegmento
2 rctrospcguio
3 antata glaco
4 stirrado
5 glacovi3ilo
5 kapotb
7 numerplato
E radiatorkrado

i rB f*i5:Hil kaj tirindikito
Lt bufro
12 naboeapo
13 onc[matiko, Pnc[o
14 irot3irmilo
lJ anteno
16 pordo

17 vcntolluko
l8 scruro
19 aoso
20 postlumo
2l postbufro
22 kofrokowilo
23 malaotaiia glaco
Z riglilo



BELA ESTAS ZAGORJE LA VERDA

Lepe ti je Zagorje zelene

Bela estas, bela estas Zago1e la verda,

Zagorjela verda-

BeIa estas, e la verda.

Sed pli bel -urb'.

ovoj kaj terPomoj,
terpomoj.

3voj 
kaj terPomoj

s,

;,

Kuru o jen forkuros,
Trajn forkuros.
Kuir o jen forkuros,
Vi ne

et'enpoSas,
enpoSas.
et' enPoSas,

Tradukis: Zvonko Rehorii la
de

ata
sto
ata



L. L. ZAttENttOtr

Tra densa mallumo briletas la celo,i Al kiu kurafe ni iras.
Simile al stelo en nokta eielo,
Al ni la direkton gi diras.
Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj,
Nek batoj de I'sorto, nek mokoj de I'homoj,
Car klara kaj rekta kaj tre difinita
Gi estas, la voj' elektita.

i Nr. ..ttr, kurafe kaj ne flankigante
; Ni iru la vojon celitan!
i E0 guto malgranda, konstante frapante,
' Traboras la monton granitan.

L'espero, l'obstino, kaj la pacienco -
Jen estas la signoj, per kies potenco
Ni paSo post paSo, post longa laboro,
Atingos la celon en gloro.

Ni semas kaj semas, neniam laci$as,
Pri I'tempoj estontaj pensante.
Cent semoj perdifas, mil semoj perdi$as, -
Ni semas kaj semas konstante.
"Ho, eesu!" mokante la homoj admonas, -
"Ne,Oesu, ne eesu!" en kor'al ni sonas:
"Obstine anta[en! h nepoj vin benos,
Se vi pacience eltenos"

Se longa sekeco a[ ventoi subitai
Velkantaj n foliojn deSiras,
Ni dankas la venton, kaj, repurigitaj,
Ni forton pli freSan akiras.

Ne mortos jam nia bravega anaro,
Cin jam ne timigos la vento, nek staro,
Obstine fi paSas, provita, hardita,
Al ccl' unu fojon signita!

:.t.
,i:j
:,1.'.
..;..1

iii Nur rekte, kurage kaj ne flankifante
Ni iru la vojon celitan!
Ee guto malgranda, konstante frapante,
Traboras la monton granitan.
L' espero,l'obstho kaj la pacienco -
Jen estas la signoj, per kies potenco
Ni paSo post paSo, post longa laboro,
Atingos la celon en gloro.




