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HELPU LA MOVADON

Kiel? Ĉiel! Ĉiu el ni povas helpi laŭ sia inklino kaj

kapablo. La helpo al la Movado ne estas nur gvidado de

kursoj, mondonacoj kaj verkado. Se vi havas superfluan

libron aŭ revuon, donacu ĝin al la societa biblioteko! Se vi

tion ne povas, eble vi povas organizi ekspozicion. Se vi ne

povas ĝin organizi certe vi povos du-tri horojn deĵori en

ĝi. Se vi ne povas fari prelegon pri Esperanto, eble en via

fabriko aŭ lernejo ekzistas afiŝtabulo por diversaj

informoj, kaj vi pendigu sur ĝin mallongan informon kie

oni povas lerni la lingvon. Eble vi povas ripari iun aparaton

en la societejo, eble helpi kolorigi la ejon, eĉ viŝi polvon.

Ĉi tio estas helpo. Se vi povas esti kasisto aŭ librotenisto,

per via scio helpu! Se vi ne povas gastigi alilokajn

esperantistojn eble vi havos tempon gvidi tra la urbo kaj

montri ĝiajn interesaĵojn. Se tiu estas eksterlandano, vi

eble povos al li klarigi ion el nia historio, arto, literaturo!

Sed se vi renkontiĝas kun eksterlandano vi devas paroli la

lingvon. Almenaŭ en la societo parolu Esperanton. Se vi

estas jam bona esperantisto precipe kun komencantoj

parolu Esperante. Ankaŭ tio estas helpo al la Movado.

Partoprenu la programon de la societaj kunvenoj, se vi

tion ne deziras almenaŭ ĉeestu la kunvenojn, tio ankaŭ ne

estas perdo de tempo sed helpo ke la societo aktivu. Se

neniu ĉeestas la kuvenojn kial ili ekzistu! Okaze de iu

societa festo aŭ kamaradeca vespero, donacu kelkajn

kukojn aŭ ion similan. Eĉ se vi nur kuiras kafon dum iu



kunveno, vi helpas al la Movado. Portu la insignon! Ĝi

servas ke aliloka esperantisto kiu, eble bezonas helpon,

rekonu vin. Kiel vi vidas ĉiu el ni povas helpi kaj ni tion

faru.

Ekzistas homoj de kiuj vi ĉiam povas peti helpon kaj

kiuj ĉiam helpas eĉ se oni ne petas lin. Unu el tiaj estas

samideano Duŝan RADULAŜKI el Mol. Ni ne legis liajn

romanojn, ni ne scias ĉu li gvidis kursojn, sed ni scias ke li

ĉiam parolas Esperanton. Ni scias ke li ĉiam vizitas E-

societojn kiam li troviĝas en urbo kie ili ekzistas kaj ni

scias ke li neniam vizitas iun societon sen donaco: libro,

kafo, kukoj aŭ mono. Ni ankaŭ scias ke li ĉiam pretas

deĵori en ekspozicio, en akceptejo, en stacidomo, dum iu

aranĝo. Ni scias ke li volonte aranĝas tablojn kaj seĝojn

por iu kunveno, ke li gvidas aliurbanojn tra la urbo kiun li

konas. Se vi estas en Subotica aŭ proksima loko, se vi

telefonos al li, li tuj proponos al vi esti lia gasto kaj li

venos por veturigi vin al Mol. Se iu petas helpon por

eldoni libron, li tuj donacas, se iu societo ne havas monon

por pagi luon, li tuj helpas. Ni eĉ ne scias kion ni povas

peti lin kion li ne povus aŭ ne deziras fari. Dankon al

Duŝan Radulaŝki, ĉiam ridetanta kaj bonhumora, ĉiam

helpema kaj amikema! Sed ne nur Duŝan estas tia. Inter

ni estas ankoraŭ (feliĉe) multaj niaj samideanoj kiuj

diversmaniere helpas la Movadon kaj ni ankaŭ ilin

mencios!

El InfoSEL, numero 43, februaro 1998.



HELPU LA MOVADON!!!

Kiel? Ĉiel!

Unu el ni kiu vere ĉiel aktivas en la Movado estas

Tereza Kapista el Beograd. Ŝi estas emerita juristino sed

ŝia vivovojo ŝanĝiĝis en la 1984. kiam ŝi eklernis

Esperanton. Tiam ŝi ĝin eklernis kaj ĝis nun lernas kaj

lernigas aliajn. Ĉe la Internacia Esperanto-Instituto en

Hago ŝi sukcese faris ekzamenon por Ĉe-instruistoj kaj de

tiam ŝi konstante gvidas kursojn por junuloj, por

plenkreskuloj, por infanoj... En la lando ŝi gvidis pli ol 30

kursojn kaj eksterlande 8. Gvidante kurson en Brĉko ŝi

ĉiusemajne veturis el Beograd tien, por okazigi

instruhorojn. Ŝi veturas el sia Novi Beograd al tute fora

parto de la urbo por instrui Esperanton al du infanoj. Estas

vero ke la homoj ne povas amikiĝi se ili ne konas unu la

alian, Tereza Kapista multe vojaĝas kaj en Eŭropo kaj

ekster ĝi (Meksikio, Kubo, Brazilo, Ĉinio...) kaj dum tiuj

vojaĝoj faras prelegojn montrante lumbildojn. Per siaj pli

ol 200 prelegoj ŝi alproksimigis la vivon de diversaj

popoloj aliaj kaj helpas al ni ekkoni unu la alian. Dum la

vojaĝoj ŝi mem faras belajn lumbildojn per kiuj la prelegoj

fariĝas pli interesaj. Dum la lasta tempo Tereza okupiĝas

ankaŭ pri tradukado kaj libroeldonado. Ŝi eldonis la

tradukon de Antonije Sekelj "La buŝo plena je tero"



(Ŝĉepanoviĉ). Kaj el Esperanto ŝi tradukis la verkon de

Tibor Sekelj "Temuĝin la filo de la stepo" kaj kun Renato

Petroviĉ "La Usona filmo kaj kiel eviti ĝin". El la serba al

Esperanto ŝi tradukis la verkon de Masajuki Sainji

"Специјална оријентална божанствена масажа" kaj de

Martin Kojc "Уџбеник живота". Tio ne estas ĉio, Tereza

Kapista gastigis multajn esperantistojn, gvidis grupojn tra

la urbo, ŝi estas vicdelegito de UEA por Beograd, ŝi estas

peranto de "Heroldo" kaj "Literatura Foiro", vic-prezidanto

de Fervojista Esperanto-Societo "Branko Maksimoviĉ",

tamen ŝi regule vizitas lundajn kunvenojn de E-Societo

"Radomir Klajiĉ" kaj ĉiam aktive partoprenas en la

programo. Sed ŝi ne hezitas viŝi polvon en la societejo,

lavi kurtenojn aŭ viŝtukojn, kuiri kafon, lavi la kafotasojn,

helpi aranĝi tablojn dum iu solenaĵo... Ĉu tiu Tereza

Kapista havas kelkajn momentojn por si mem?

El InfoSEL, numero 44, marto 1998

renato.cabspace.com
renato.cabspace.com
RP
RenatoPetrovic



HELPU LA MOVADON!!!

Kiel? Ĉiel!

Kiel tion faras aliaj? Jen kiel: Multajn jarojn la

bruselaj esperantistoj revis havi sian domon, sed tio ne

realiĝis ĝis nun. Sed en januaro ĉ.j. tio tamen okazis.

Kiel? La entuziasma esperantisto s-ro Andre Mertens

Gosens per propra ŝparmono aĉetis domon kaj tute

renovigis ĝin. En ĝi fondiĝis Esperanto-centro. Ĝi estos la

loko kie oni povas ricevi ĉiujn informojn pri Esperanto, ĝi

estos la loko kie okazos kursoj, prelegoj, renkontiĝoj. La

inaŭguron de la domo ĉeestis 70 personoj.

La konata dana geedza paro Roma kaj Poul Torsen

donacis al UEA 120.000 danajn kronojn kiel komencan

kapitalon por subvencii havigon de la libroj al diversaj E-

bibliotekoj. La estraro de UEA danke akceptis la donacon

kaj konfirmis la regularon por la Biblioteka Apogo kiu

sponsoras plivastigon de Esperanto-bibliotekoj ne

financataj de ŝtata, urba aŭ alia nemovada instanco. La

Biblioteka Apogo uzos por la jaraj subvencioj la gajnitan

rentumon kaj maksimume dekonon de la kapitalo. Pri la

subvencioj kiujn oni donos, decidos la estrarano de UEA

pri kulturo kaj la ĝenerala direktoro. La subvencioj estos

uzeblaj ekskluzive por aĉeto de libroj ĉe la libroservo de

UEA.



Ne ĉiu povas aĉeti domon, ne ĉiu povas donaci

monon, sed eble vi povas donaci unu libron al via

biblioteko!

El InfoSEL, numero 45, aprilo 1998



HELPU LA MOVADON!!!

Kiel? Ĉiel!

En Niŝ vivas malnova esperantisto Jovan Jankoviĉ. Li

estas emerita profesoro, sed ne emerita esperantisto.

Ankaŭ nun, kiam li ne havas profesorajn devojn, kiam li

devus ripozadi, sian tempon li uzas por helpi la Movadon.

S-ano Jankoviĉ ellernis Esperanton antaŭ multaj

jaroj, kaj tuj post la esperantistiĝo eklaboris en la

Movado. Ni vidis lin en multaj renkontiĝoj de

esperantistoj, en societaj kunvenoj, ni renkontis lin tie kie

kunlaboris esperantistoj. Li gvidis plurajn elementajn,

paroligajn kaj B kursojn. El tiu lia praktiko "naskiĝis"

malgranda lernolibro kiu helpis al multaj lernantoj.

Pasintjare, dum kvar monatoj en la ĵurnalo "Politika

Ekspres" aperadis lia kurso, pli larĝa ol estas la lernolibro.

Nun en la revuo "Prosvjetni rad" aperas kurso iom pli

larĝa ol la antaŭa kaj ankaŭ aperis malgranda libreto kiu

enhavas la resumon de la lernitaĵo en elementa kurso:

afiksoj, gramatikaj finaĵoj kaj mallongaj tekstoj por tion

ilustri.

Siatempe s-ano Jankoviĉ tradukis la verkon de

Stevan Sremac "Ivkova slava" kaj teatraĵon por pupteatro

kiu en la Internacia festivalo de pupteatroj en Zagreb el la



eblaj 10, gajnis 7 premiojn. La teatraĵo estis prezentita en

Niŝ 8 tagojn kaj en Norvegio ankaŭ 8 tagojn

S-ano Jovan Jankoviĉ ankaŭ verkas. Li verkis

poeziaĵojn, eseojn, preparis kelkajn vortludojn kiujn oni

bone povas uzi por societaj kunvenoj kaj paroligaj kursoj.

Li ankaŭ verkis anagramojn kiuj ankaŭ povas bone servi

por ekzerci la lingvon. En nia lando ekzistas multaj

esperantistoj verkemuloj kiuj prezentis sin per tradukaj aŭ

originalaj poeziaĵoj, rakontoj, dramoj, sed verŝajne neniu

ankoraŭ prezentis siajn aforismojn. Tion faris s-ano

Jankoviĉ kaj jen kelkaj interesaj:

- Efika rimedo kontraŭ gravedo estas impotenta viro.

- Nur infanoj kaj spegulo estas tute sinceraj.

- Virino vestas sin por montri sin al multaj viroj, sed

ŝi senvestas sin por prezenti sin nur al unu.

Ni deziras al s-ano Jankoviĉ bonan sanon kaj longan

vivon kaj forton ankoraŭ ion donaci al la Movado.

Eĉ se li nenion plu faros, ne gravas. Dankon pro tio

kion li ĝis nun faris!

Ne ĉiuj el ni povas fari tion kaj tiom kion kaj kiom

faris s-ano Jankoviĉ, sed eble ni povas fari ion

malgrandan!

El InfoSEL, numero 46, majo 1998



HELPU LA MOVADON!!!

Ivan Andrejeviĉ naskiĝis en Vrŝac. Studis ĉe la

ekonomia fakultato en Zagreb kaj Beograd. Dum pluraj

jaroj, ĝis la II mondmilito, li laboris kiel bankoficisto en

Vrŝac. Dum la milito estis persekutata kaj senofica.

Li instruadis honorarie matematikon, librotenadon

kaj komercan korespondadon. Laboris kiel financa

inspektoro en Vojvodina Plenumkonsilio.

Pri Esperanto li ekinteresiĝis en 1939. Aktiviĝis en

Esperanto-Movado en 1952. Estis kasisto kaj sekretario de

Esperanto-Societo en Novi Sad kaj unu el kunfondintoj de

Vojvodina Esperanto-Ligo. Dum pluraj jaroj li estis

sekretario de VEL kaj redaktoro de ĝia Bulteno. Li

instruadis Esperanton je elementaj kaj daŭrigaj kursoj kaj

aranĝis kelkajn Esperanto-ekspoziciojn.

Li verkis:

- Дописни течај за учење међународног језика

Есперанто. I Течај за почетнике. (Korespоnda kurso de

la Internacia Lingvo Esperanto. I Kurso por komencantoj).

Stencilite aperinta trifoje (1967, 1969, 1973).

- Пола столећа наде и истрајности. Спомен-књига

поводом 50-годишњице постојања удружења

есперантиста y Hовом Caду. (Duоnjarcento de Espero kaj

Persisto. Memorlibro pri la 50-jara ekzistado de

Esperanto-societo en Novi Sad). Aperinta en 1976.



- Неке чињенице о међународном језику

Есперанто. (Kelkaj faktoj pri la Internacia Lingvo

Esperanto). Aperinta en 1978.

Li tradukis el Esperanto:

- Основне чињенице о међународном језику

Есперанто. (Bazaj faktoj pri la internacia lingvo

Esperanto, de Prof. D-ro Ivo Lapenna). Aperinta en 1971.

Bedaŭrinde la 10-an de majo ĉ.j. Ivan Andrejeviĉ

forlasis nin. Li restos en nia rememoro kiel granda adepto

de la internacia lingvo Esperanto kaj diligenta aktivulo

kontribuanta al disavstigo de Esperanto en nia medio.

Gloron kaj dankon al li!

El InfoSEL, numero 47, junio 1998.
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Jovan Neŝiĉ kiel lernanto de mezlernejo de sia patro

aŭdis ke ekzistas iu internacia lingvo kiu nomiĝas

Esperanto. Sed nenion pli li eksciis. Tamen la deziro ekscii

iom pri tiu lingvo vivis en li ĝis li eksciis pri la koresponda

kurso de Serbia Esperanto-Ligo. Li aliĝis al la kurso kaj

sukcese finis ĝin sed neniun kontakton kun esperantistoj li

havis. La unua kontakto okazis kiam li eklaboris en Bela

Palanka kaj tie konatiĝis kun Najdan Rakiĉ. lli persiste

klopodis perfektigi la lingvon kaj kiam li opiniis ke ili estas

pretaj, ili ekgvidis kursojn kaj fondis Esperanto-societon

"Zamenhof". La societo bone laboris, sed Neŝiĉ ne restis

tre longe en Bela Palanka. Montriĝis ebleco ricevi pli

bonan postenon en Gnjilane kaj li transloĝiĝis tien.

Promenante en la urbeto li rimarkis afiŝon pri Esperanto

kaj tuj trovis la inicianton Dragan Joviĉ kaj ili tuj aktiviĝis.

Al ili aliĝis Drago Kralj, slovena esperantisto kiu

soldatservis en la urbo. lli tri eklaboris, ekgvidis kursojn,

kaj baldaŭ prezentiĝis ebleco fondi societon. Jovan Neŝiĉ

fervore laboris en tiu societo sed, denove, ne tre longe. Li

renkontis sian amikon kiu petis lin transiri al lia

entrepreno en Leskovac. Neŝiĉ akceptis la proponon kaj

jen li en Leskovac. Tie jam ekzistis Esperanto-societo kaj li

tuj aktiviĝis en ĝi. Baldaŭ li estis elektita prezidanto de la

Societo. Verŝajne pluraj intervjuoj kun li aperigitaj en

lokaj gazetoj vekis intereson de la loĝantoj kaj la nombro



de la membroj kreskis. La Societo okazigadis kursojn,

prelegojn, la membroj ekkorespondis kun alilandanoj,

sed... Jovan estis invitita reveni al Bela Palanka, per sia

scio kaj sperto helpi la laboron de iu fabriko kiel

anstataŭanto de la direktoro. Neŝiĉ akceptis la proponon

sub la kondiĉo ke la lokaj aŭtoritatuloj helpu kaj subtenu

la Esperanto-societon. Li ricevis la promeson kaj venis en

Bela Palanka. Intertempe li vizitis la apudmaran ripozejon

por esperantistoj en Primoŝten kaj venis al la ideo organizi

montaran ripozejon por esperantistoj. Ĉar la ĉirkaŭaĵo de

Bela Palanka estas tre bela li kaj Rakiĉ transprenis la

paŝojn por organizi la ripozejon tie. La ideon akceptis la

aŭtoritatuloj de la komunumo kaj baldaŭ la ripozejo

ekfunkciis. La holelo ricevis la nomon "Esperanto", estis

starigitaj apudvojaj tabuloj montrantaj la vojon al la

ripozejo kaj esperantistoj faris larĝan reklamon pere de

Esperanto-gazetaro kaj personaj kontaktoj. Baldaŭ al Bela

Palanka venis esperantistoj el Germanio, Nederlando,

Svedio, Francio... Jam laca de tiu elĉerpiga laboro,

opiniante ke venis la tempo por ripozi s-ano Neŝiĉ akceptis

la proponon transloĝiĝi al Niŝ. Sed, anstataŭ ripozi li tuj

akliviĝis en la societo, estis elektita prezidanto kaj

eklaboris eĉ pli multe ol antaŭe. Li organizis vizitojn de

niaj esperantistoj el neslavaj landoj kie lingve estis eble

kontaktiĝi nur kun esperantistoj. Grekaj, rumanaj kaj

francaj gazetoj informis pri tiuj vizitoj, naciaj gazetoj

intervjuis la organizanton, estis organizitaj kursoj,



prelegoj, vizitoj de esperantistoj al esperantistoj. En la

1970 Jovan Neŝiĉ estis elektita prezidanto de LKK kiu

preparis kongreson de jugoslaviaj esperantistoj. La

kongreso estis sukcesa, kaj la societo daŭrigis sian pluan

laboron. S-ro Neŝiĉ partoprenis 7 UEA-kongresojn,

gastigis tridekon da esperantistoj el diversaj landoj.

Korespondis kun kelkdek gesamideanoj, verkis multajn

artikolojn en kaj pri Esperanto kiuj aperis en Esperantaj

kaj naciaj gazetoj, okupiĝis pri poezio kaj tradukado de

literaturaĵoj, gastis en televido parolante pri Esperanto,

preparis parton de la materialo por la historio de

Esperanto en Serbio.

Por multaj homoj la ŝanĝo de loĝloko estas

malagrabla. Ne por Jovan Neŝiĉ kiu en ĉiu urbo en kiu li

loĝis trovis sian okupon: labori por Esperanto. La ŝanĝo

de la loko de s-ano Neŝiĉ por Esperanto estas bona ĉar li

ĉie helpis la Movadon kaj propagandis ĝin.

Nun s-ro Neŝiĉ estas malsana. Li ne povas forlasi

sian loĝejon. Sed li ankaŭ ne povas forlasi Esperanton.

Ankaŭ nun li korespondas, verkas. tradukas, faras ĉion

kion lia situacio permesas. Li mem diras:"Mi konstante

okupiĝas pri Esperanto. Mi ne scias kion mi farus sen ĝi!"

El InfoSEL, numero 48, julio-augusto 1998.
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Kiel? Ĉiel!

Branko Miloŝeviĉ, agronomia inĝeniero, nun pensiita,

plej longan parton de sia vivo dediĉis al Esperanto. Unue li

lernis, perfektigis sian scion kaj poste li mem instruis la

lingvon al aliaj. Branko aŭdis pri Esperanto la unuan fojon

dum sia ofico en Batoĉina. Pri la lingvo interesigis lin

amiko, sed nur post longa tempo li eksciis pri la

koresponda kurso de SEL kaj aliĝis al ĝi. Kiam li

translokiĝis al Zajeĉar li tuj aliĝis al E-societo kaj de tiam

li estis aktiva kaj fervora membro de la Societo. Nun li

estas ĝia plej aĝa membro.

Branko Miloŝeviĉ multe vojaĝis en la lando kaj

eksterlando kie li konatiĝis kaj amikiĝis kun pluraj

esperantistoj. Li estis gasto kaj ankaŭ gastiganto de

esperantistoj kaj restas kun ili en kontakto almenaŭ

skribe. Skribe li akiris multajn amikojn kaj nun

korespondas kun 20-o da esperantistoj. Dum la izolado de

nia lando li koresponde informadis siajn amikojn pri la

stato en la lando, pri la vero pri ĝi kaj klopodis mildigi la

malbonan opinion pri serboj. Plurfoje Branko helpis al

neesperantistoj pere de esperantistoj montrante ilian

solidarecon. Plurfoje, petante esperantistojn li havigis

medikamentojn kiuj ne ekzistas ĉe ni sed estas necesaj al



malsanuloj. Eĉ foje svedaj esperantistoj invitis malsanan

knabinon veni en Svedion por tie esti sanigata. Tio

montris ke esperantistoj estas noblaj kaj helpemaj homoj,

kaj se tiuj kiujn la esperantistoj helpis, ne lernos

Esperanton, havos bonan opinon pri la Movado kaj certe

fervore subtenos ĝin. Dum sia longjara esperantisteco

Branko ĉiam aktivis kaj helpis siapove la laboron de la

Societo. Nun 74-jara, ne plu estas tiom aktiva kiom

antaŭe. Sed ankaŭ nun li de tempo al tempo vizitas la

Societon, daŭre korespondas kun multaj esperantistoj kaj

ĝuas foliumanle kaj legante siajn librojn. Lia hejma

biblioteko enhavas 2000 titolojn en Esperanto.

"Esperanto estas mia plej granda amo. Mi konas la

francan kaj la germanan lingvojn sed, krom la serban plej

ofte mi uzas Esperanton. Esperanto estas movado nobla,

neŭtrala en kiu aktivas homoj de diversaj politikaj kaj

religiaj kredoj. Vojaĝante tra la mondo mi komprenis ke la

lingvoj estas grava baro por interkompreniĝo de homoj

parolantaj diversajn lingvojn. Esperanto estas la rimedo

transsalti la diferencon de 6000 lingvoj kiujn oni parolas

en la mondo. Per ĝi estas pli facile kunligi la homojn. Pro

tio mi apartenas al tiu movado" - diris en la intervjuo al la

gazeto "Timok" Branko Miloŝeviĉ, bona, malnova membro

de E-societo Zajeĉar.

El InfoSEL, numero 49, septembro 1998.
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Kiel? Jen kiel tion faris Najdan Rakiĉ, nun pensiita

juristo:

"Pri Esperanto mi ekinteresiĝis en la 1945-a en

Sombor kie mi soldatservis. Ricevinte donace la vortaron

mi konatiĝis kun nekonataj vortoj, sed nenion pli mi sciis.

Sed mia bataliona komisaro Svetislav Milenkoviĉ el

Knjaĵevac, antaŭmilita esperantisto kiu rimarkis ke mi

havas la vortaron, informis min pri la lingvo kaj Movado

kaj ilia valoro por la homaro. Tiam mi aĉetis lernolibron

kaj sola eklernis. Kiam mi eksciis pri la koresponda kurso

de Tibor Sekelj, mi aliĝis al ĝi, finis la studadon kaj faris A

ekzamenon. Daŭrigante la lernadon mi kapabliĝis kaj

sukcese faris ankaŭ B ekzamenon", diris pri siaj komencoj

Najdan Rakiĉ. En la Movado li eklaboris en la 1956-a en

Bela Palanka. Kunlabore kun Jovan Neŝiĉ kiu posteniĝis en

la urbo, li ekgvidis kursojn por lernantoj kaj urbanoj kaj

kiam sufiĉa nombro faris ekzamenon ili fondis Esperanto-

societon "Zamenhof". Ili du daŭrigis organizadi kaj gvidi

kursojn. Unu el ili estis dediĉita al instruistoj. La Societo

bone laboris kontaktante aliajn societojn en la lando. Sed

Najdan malsaniĝis kaj devis kuŝi en malsanulejo kaj ĉesi

labori en la Societo. Sed tuj kiam pli bone fartis li revenis

al Esperanto. Ricevinte permeson de la ĉefo de la

malsanulejo li ekgvidis kurson por malsanuloj kiuj



diligente lernis kaj faris A ekzamenon. Post tio Najdan

organizis B kurson kiun finis pluraj malsanuloj. Kiam li

resaniĝis kaj revenis al Bela Palanka li tuj aktiviĝis en la

Societo kaj venis al la ideo organizi Festivalon por

jugoslaviaj esperantistoj. Li konstruigis amfiteatron

kontrolante la konstruadon kaj zorgante havigi necesan

monon. La amfiteatro estis finita ĝustatempe por la

festivalo kiu okazis en la 1965-a. Sekvis la organizo de la

festivalo por balkanlandaj esperantistoj. Ambaŭ festivaloj

estis tre sukcesaj kaj havis reehon ne nur en nia lando

sed ankaŭ eksterlande. Tiam Neŝiĉ kaj Rakiĉ decidis

organizi montaran Esperanto somerumejon. La

komunumestraro akceptis la ideon kaj helpis al la starigo

de la Centro en kiu somerumis multaj eksterlandaj

esperantistoj. Ankaŭ la societanoj faris vizitojn al aliaj

societoj en la lando kaj ekster ĝi. La laboro de la Societo

kaj ĝiaj membroj bone funkciis ĝis la 1972-a kiam pro

politika situacio Rakiĉ ĉesis aktiviĝi en la Movado. Dum sia

aktiveco li plenumis multajn funkciojn: prezidanto de E-

Societo "Zamenhof", membro de la Konsilantaro de SEL,

membro de la Konsilantaro de JEL, kasisto de la Internacia

Ligo de Foto-Kino-Magnetofono Amatoroj, membro de la

Internacia Ligo Jurista. Pro sia aktiveco li estas distingita

de JEL. Per sia ŝato al Esperanto li "infektis" ankaŭ siajn

tri filinojn kiuj aktivis en la junulara Movado kaj

partoprenis en du junularaj Esperanto-laborbrigadoj.

Najdan Rakiĉ emeritiĝis en la 1979-a kaj tiam siajn fortojn



dediĉis al verkado. Multon li tradukis (eposo pri Kraljeviĉ

Marko el la serba Esperanten, kolekton de arabaj poeziaĵoj

el la serba Esperanten, Retorikon de Ivo Lapcna el

Esperanto serben kaj multaj aliaj). Krome li verkis

originalajn tekstojn pri diversaj temoj: turismo,

parapsikologio, monografiojn pri kelkaj niaj malnovaj

monahejoj, pri reformo de skribo en Esperanto kaj aliaj.

Nun la komunumo Babuŝnica en sia loka gazeto aperigas

liajn rakontojn kaj tri beogradaj gazetoj publikigis liajn

eltrovojn pri la praŭloj de Nikola Tesla. Pri la verkado de

Najdan Rakiĉ oni povas multe pli skribi, sed la spaco de

nia bulteno ne permesas tion. Ĉi tiu artikolo pri lia laboro

estu nia danko al li pro ĉio kion li faris por la progresigo

kaj konatigo de Esperanto-Movado. Estu ĝi ekzemplo al

nunaj junaj esperantistoj kion ili povas fari. Dankon al

Najdan Rakiĉ!

El InfoSEL, numero 52, decembro 1998.



HELPU LA MOVADON

ĈEDOMIL HUBER nepre devas esti menciita en tiu

rubriko, sed por ne favori beogradajn esperantistojn, ĝis

nun ni tion ne faris. Nun ni povas nur tion bedaŭri ĉar nia

Ĉeda, kiel ni lin nomis, ne ĝisvivis nian dankemon kiun ni

montras al niaj aktivuloj per ĉi tiu rubriko. Ĉedomil Huber

vivinta en la faŝista Sendependa Ŝtato Kroatio, tiam juna

studento, pro siaj progresemaj ideoj, pro sia batalemo

kontraŭ maljusteco, pro sia defendo de la egalrajto de

homoj estis arestita kaj du jarojn pasigis en la, laŭ teroro

unika en la mondo, koncentrejo Jasenovac.

Ne estas miro ke li kiel batalanto por la justeco,

humanisto, aliĝas al nia Movado en kiu lia aktiveco daŭris

30 jarojn. Li estis prezidanto de E-societo "Radomir

Klajiĉ", prezidanto de Serbia Esperanto-Ligo, komitatano

de Jugoslavia Esperanto-Ligo, membro de LKK por

informado okaze de la 58-a UK en Beograd... Sed

senrigarde la funkciojn kiujn li havis li estis preta fari kion

ajn. Estante juristo li estis ĉefa konsilanto kaj helpanto

por fari statutojn, regularojn, kontraktojn. Sed ankaŭ lin

ne ĝenis aranĝi tabulojn por iu okazintaĵo en la societejo,

alkroĉi bildon al la muro, hejti fornon. Mi memoras, antaŭ

la kongreso en Beograd, kiam ni sendadis prospektojn kiuj

pezis kelkdek kilogramojn, Ĉeda tuj helpis porti la

sendaĵon al la poŝto. Li neniam rifuzis partopreni societan



programon, verki artikolon aŭ fari ion ajn per kio oni

helpas la Movadon. Tia estis li. Ankaŭ en la Movado li

batalis por la justeco kaj kritikis tiujn kiuj malbone aŭ

maljuste kondutas.

Sed dum la tuta vivo lin okupis la pensoj pri

Jasenovac. Li ĉiam kaj ĉie klopodis prezenti la veron pri

tiu koncentrejo verkante artikolojn, partoprenante

priparoladojn en TV, li verkis ankaŭ malgrandan libron pri

tio kiel li vidis la koncentrejon. Antaŭ kelkaj monatoj estis

arestita eksĉefo de iama koncentrejo Jasenovac kaj oni

nun prijuĝas lin en Zagreb invitante vivantajn arestitojn

atesti pri siaj spertoj. Ĉeda anoncis sin kaj preparis sin

veturi al Zagreb. Sed, dum tiam, en Jasenovac, la juna

korpo lia eltenis malsaton, malvarmon, malfacilan laboron

kaj aliajn malagrablaĵojn, nun, tagon antaŭ la vojaĝo, lia,

nun maljuna koro ne eltenis novajn ekscitiĝojn kaj

memorojn pri tiuj teruraj travivaĵoj. Ĉedomil Huber

forlasis nin kaj ni ŝuldas al li dankemon ne nur pro tio kion

li faris por la Movado sed ankaŭ pro tio kion li faris por

ĉiuj homoj, por la justeco kaj egalrajto de ĉiuj homoj.

(NS)
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Ni petis s-anon Gojko Ranĉiĉ priskribi sian

poresperantan laboron, ĉar ni neniun alian konas kiu

povus tion fari. Kvankam ni scias ion pri lia laboro, la

detalojn ni ne konas. S-ano Ranĉiĉ respondis tute

modeste, verŝajne, por "ne laŭdi sin". Tamen ni ekkonis

plejparton de liaj laboroj kaj travivaĵoj en Esperanto-

Movado.

Gojko Ranĉiĉ naskiĝis en la 1921-a en la vilaĝo

Dojkinci proksime de la urbo Pirot kaj post la teologiaj kaj

porinstruistaj studoj posteniĝis kaj laboris kiel instruisto

en Pirot. Pri Esperanto li eksciis en la 1955-a, aliĝis al la

kurso kaj tuj aktiviĝis en la tiama Esperanto-Societo

"Tapiŝurbo" en kiu li estis prezidanto, sekretario,

administranto, li aranĝis plurajn kulturprogramojn kaj

plenumis diversajn aliajn taskojn. En la Esperanto-Centro

Pisanica en Bulgario li faris la ekzamenon C kiu tiam

rajtigis gvidi kursojn. Post la sukcese farita ekzameno li

ekgvidis kursojn en Pirot. Per tiuj kursoj la Societo gajnis

multajn membrojn kiuj aktiviĝis en la Societo. Tamen, iom

post iom la laboro en la Societo malpliiĝis kaj fine la

Societo ĉesis ekzisti.

S-ano Ranĉiĉ nun estas pensiulo, vivas en Pirot kaj

bedaŭras ke la Societo ne plu aktivas. Li memoras siajn



vizitojn al la kongresoj kaj aliaj manifestaĵoj de

esperantistoj en nia lando kaj eksterlande dum kiuj li

konatiĝis kun multaj esperantistoj, akiris multajn amikojn

kun kiuj li longe korespondis aŭ de tempo al tempo

renkontiĝadis. Li esperas ke en Pirot la intereso pri

Esperanto reaperos, ke junaj homoj reaktivigos la

Societon. Li, kvankam ne plu juna, pretas denove gvidi

kursojn kaj aktiviĝi en la Societo. Per ĉi tiu mallonga

priskribo de la aktiveco de s-ano Ranĉiĉ ni deziras danki al

li pro tio kion li faris kaj deziras ke plenumiĝu liaj deziroj

kaj esperoj pri la reaktivigo de la Socicto.
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Vesna Skaljer-Race eklernis Esperanton en la 1955-a

kaj tuj post la finita kurso aktiviĝis en la societo "Radomir

Klajiĉ" en kiu ŝi kontribuis al la programo de la lundaj

kunvenoj per siaj verkoj. Estante poetino kiu verkis en

nacia lingvo ŝi tiun sian talenton montris ankaŭ en

Esperanta literaturo, verkante poeziaĵojn, novelojn,

teatraĵojn. Ŝiaj versaĵoj aperis en "La Progreso", "La Suda

Stelo" kaj en la kolekto de poeziaĵoj de jugoslaviaj

verkistoj "Reehoj". Krome ŝi eldonis libron - kolekton de

siaj versaĵoj sub la titolo "Maristo surmaste" kaj alian -

kolekton de noveloj kaj skizoj sub la titolo "El la Vivo". En

naciaj kaj internaciaj literaturaj konkursoj Vesna gajnis

kelkajn premiojn. En la Movado ŝi plenumis kelkajn

funkciojn: estraranino de la Societo "Radomir Klajiĉ",

komitatanino de SEL kaj direktorino de Serbia Esperanto-

Instituto. Ŝi estis ankaŭ membro de la Administra

Komitato de JEL, gvidanto de la Komisiono por Kultura

Aktiveco kaj membro de la redakta komitato de la

"Progreso". Vesna gvidis plurajn kursojn kaj estis membro

de pluraj ekzamenkomisionoj.

Nun Vesna Skaljer-Race pro okulmalsano ne povas

vizitadi manifestaciojn de esperantistoj nek, bedaŭrinde

povas verki. Ni, ŝiaj amikoj kaj samideanoj ne vizitas ŝin

por ne ĝeni ŝiajn familianojn. Anstataŭ ni, nia konata



esperantisto Milan Markoviĉ plenumas noblan agon

vizitante Vesna du foje semajne. Dum tiuj kunvenoj Milan

legas al Vesna diversajn tekstojn, precipe tiujn pri la

Movado kaj tiel ŝi scias kio okazas en ĝi. Tiu ago de Milan

Markoviĉ estu danko al Vesna pro ĉio farita por la Movado,

precipe pri la pliriĉigo de Esperanta literaturo.
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