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CASOPIS HRVATSKOG SAVEZA ZA ESPERANTO

INFORMILO DE KROATIA ESPERANTO-UGO

Respubliko

KROATIO
NOVA STATO EN EUROPO

ZAGREB

/ numero:

Pasis unu terura milita jaro en kiu
multaj niaj membroj anstataU
trankvile okupiQi pri Esperanto
devis savadi sian vivon kaSante sin
en keloj, fuQante el siajdomojaU
per armiloj kontralstaras al
senskrupulaj agresantoj.

na I jarc:
primjerd(a /

-

1992- 06- 17-

51

Xlll (13)

ekzempleroj: 5@

osnivad i izdavad

/ fondinto kaj eldonanto

HRVATSKT SAVEZ ZA ESPERAIITO
KROAJTA ESPERAI{TO-LIGO

dlanovi uredniSWa/ recld(cianoi

Spite al eio nia E-movado funkciiis
kaj plu agadas - sed nun en la
propra Stato.
Ni dankas

d eiujvi dise tra

FIUPIC, NEVEN PUFNIK,
IVan SPOLJAREC.

BTANKO

glavni i odgovorni urednik / eefredaktoro
grafidko uredenle / grafika aranoo

IYan SPOLJAREC

la

mondo kiujkonsolis nin kajlaUeble
helpis al nien niaj malfacilaj
momentoj. Niintencas kun vi
estonte dividi ankaU niajn komunajn

sukcesojn kaj Qojojn.

ac[esa redakcije / redakcia aclreso

savez za esperanto (za ,,Tempo')

a 5/1, HR-410o0 Zagreb, Kroatio
(38) 041/ 424-660

radun: 30'102-678-4863

militio, beda[rinde, ankoraU
kaj teruras sur Balkano.

izlazi

tromieseino / aperas 4-toie ja.e

cijena 1 primiefta I ptezo de 1 ekzemplero
60 HRD

amike
La

via

desegnaio

bombardon de
La autoro estas

,

I

-i.cd

rezentas
Murvice.
2ilie.

gocliSnja pretplata / jarabono
20O HRD enlzinde / 9 ngld eksterlande

tisd( / Presis
"More's.p.o. Zagreb

Tempo de Sangoj - SanQo de "Tempo"
AntaU unu iaro ni same kiel multaj ordinarai europanoj profunde kredis ke
.,iaii i,.ii ir ita;. Seoi Qi tamed okazis ali ni. Neniisa.'SovaQa.
Neimageble kruela milito.
Oio sanQiQis. tui najbarol subite tqtlgiq malhomoj. luj konatoi kaj arnikoj
senhejm-iQE aU riralaferis por eiam. Nieiuisuferas'
samtempe, post nau jarcentoj,.ni .rehavigis propran, internacie rekonitan
Staton - hesfublikon Kroation. NifeliOas kajfieras.

;itit.;;ffii
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LA MILITA TRAGEDIO
La tristan sorton kiun al nia lando alportis 0i neimageble kruela milito
spertas kaj dividas ankau esperantistoj. Jen kelkaj tragikaj sortoj de niaj
membroj kiujn ni sukcesis noti:

il?n tnnan rhfanon.

Pluraj esperantistoj tuj post la agreso aliQis al la formiQanta Kr.oata Gvardio

faj iii ahtaf nuri e'sias sur l-a fronto defendante
malebligas pluan invadon de la agresantoj.

nian liberecon

kaj

ESPERANTIST! U RATU
dnih sudbina na5ih
iz svoiih domova.

nu mhogi su

je objavio poseban
o.nornitn poiicl"ia o "nov

-

U

naSi

Hrvatskoj s

IKS

sperantskom

pokretu. Letak je razaslan n

Mnogi na5i dlanovi ukljudili stf -s-e u prikupljanje humanitarn-e-PolTgf!-3i
veci di-o rada zasposlenin u IKS-u usmieren je na realizacili l(u[urnln

-

programa za izbjeglice.
rata'
Ovo su samo neke od aktivnosti esperantista Hrvatske u tijekuprilike
se
kada
joS
nadopuniti
uvelike
lista
ova
se
ce
f.l"Oamo id Oa
normaliziraju i kad pristignu sve obavijesti u naSu redakcuu'

GRANDA{ MORAI-AJ PERruqBo-J-91!\4l.AS l-A VARIOLOU SE Gl
urbA5. 6t tMurutons. sED TAMEN Gl uesRs slAN PLEJ ELM
MARKON."
(el aa

Bagaseio' de

JA

Almeida &azilo)
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KORAK NAPRIJED

poginulih i
Minutom tisine prisutni su se prisjetili nasih mladih Elanova
nestalih u ovom ratu.
fhnovi Skup5tine su u vrlo konstruktivnom duhu donijeli niz znadajnih
odluka:
1. Prihva6ene su izmiene i dopune Statuta Saveza'

2.NazivSavezanahrvatskomjeziku|e:HrvatskiSavezzaesperanto'
-oot<naesperantuostajeoosaoasnli:KroatiaEsperanto.Ligo.
3. NaS Savez istupa iz Jugoslovenskog saveza za esperanto'

4

Effi"oXB
na svom

5. lzabran je novi Upravni odbor Saveza

@

saveza za esperanto / Estraro de KEL:

eunruswO u Hrvatskom savezu
omogu6eno je i izravno udlanjivanig

omogu6eno aktivnije sudielovanle u Esredinama u kojima ne postoji organizi
nedovoljna za njihove potrebe.
INDIVIDUALNI
-godiSnje

dlanovi udlaniuju se izravno

u Savez pla6anjem

dlanarine.

PRIDRUZENE
-klubovi i udruZenja
koja
dlanarinu za najmanje- 1

erantska dru5tva,

Status

i

u.plate.godi5nje

oriiu 'kolektivnog

dlanstva".

dlana pojedinci oswaruiu udlanlenjem u
nog esperantskog dru5tva ili drugih oblika
Minimirm za kolektivno dlansvo je 10

S
o
dlanova.

Clanarina za 1992- godinu-

-

lndividualna dlanarina se placa u HRD a iznos_je radi inflacijevgzg!

za vrijednost 10 DEM po'vaZe6em ledqiu- Clanovi mladi od 30
godina i umirovllenici uZivaju popust od 5O%5o"/o individualne dlanarine, t.j.- protuvrued- Kolektivna dlanarina ie2,5
DEM za mladeZ i umirovljenika.
nost od 5 DEM, odnosnb
rate: prva odmah a druga u rujnu.
flanarina se moZe uplatiti i u dvije
-Salju

Upiate prima blagajnik

iti se

nh Ziro radun Saveza

broj

30102-678-44$.

U okviru saveza djeluje ogranak esperantske mladeZi a 6ine ga

svi

6lanovi Saveza koji nisu navr5ili30 godina starosti'

s novim ooletom. u sada

u samostalnoj i

medunarbdno priznatoj
pokretu dati novi oblik i
Nadamo se, dragiespela

esperantskom

i djelotvornijim.

eu vt PAGIs MEMRoKorIzoN?
Da li ste platili elanariDu?

tr
tr
VRZtttOt:

- JES!
- Koran dankon.

- NE, SED MITUJ TION FAROS!
Mi malgraU eio deziras restiesperantistol

Motimo sve one koii su ctanarinu platfr na

rio

racm da nas o io.n€ ifisneno obaviFste' tlvela
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KELido nomi$as KEJA
Se ni havus satirikan gazeton jen kiel Qi anoncus ei-novaion: "Ni Qojas
informi vin ke la fiera panjo KEL la 15-an de majo 1992 en Zagrebo naskis
belan kaj fortikan idon. La earman novnaskiton oni nomis KEJA. Kaj la
naskito kaj la naskinto bone fartas."

Do, fondiQis KEJA, fondiQis la Kroatia Esperanto-Junulara Asocio. 0u Qi
estas novnaskito aU feniksinto? Nome, dum la 70-aj jaroj ekzistis jam
samnoma organizo. Elektante nomon oni konsideris ei-fakton - ni respektas
ja Qian tradicion - sed ni novas, ni novnaskite novas.
KEJA-n naskigis dudek junaj membroj de KEL. Nune eiuj KEL-anoj aQaj
malpli ol 30 jaroj aUtomate membros en KEJA. Sed ni ne Stelas membraron
at KEL - KEJA estas junulara sekcio de KEL. Do se KEJA kaj KEL vivas en
reciproka amo, Sato kaj respekto, estiQas demando 6u ni entute bezonis
fondi KEJA-n? Jes, ear nun per KEJA ni starigas novajn komunik-pontojn'
Per KEJA eblas oficialigi jam ekzistantajn internaciajn kontaktojn de la

kroatia esperantista junularo kun la tutmonda kaj eUropa gejunula
esperantistaro. Nun, havante nian organizon, kunlaboro kun diversaj
internaciaj junularaj kaj nejunularaj E-instancoj fariQas pli senpera kaj
konsekvence pli fruktodona. Ho, kia alloga kaj hela esperantista estonteco
antaU KEJA!

Unua paso en realigo de E-revoj de KEJA estis peto al Rotterdam fariQi
landa sekcio de TEJO, paSo pli formala ol deva, ear jam antaU la fondiQo
tejaj elstaruloj informiQadis pri nia junulara E-organizo. Krome ni jam
informis la tutan junularan esperantistaron pri nia ekzisto per eta komunikilo.
Fine ni malkaSu kiuj el ni estraranas en KEJA. Prezidas Miren Milovi6,
vicprezidantoj estas SiniSa BroniO, NataSa Majer kaj Vanja Radovanovie,
sekretarias Andrea Bajsar, al 3i asistas Davorka Vela, nia kasistino estas
Vesna Hitrec kaj pri informado okupiQas Lliljana Pranji6. Plej baldafi oni
reaUdos pri ni. En iu el sekvaj Tempo-numeroi jenos niaj planoj kaj
programoj. Bondeziroin al ni.
Liiliana Praniie

I

En niaj bultenoj kaj eldonajoj mi trafis je ketkaj malQustaj tingvouzoj.
atetntigas vin ne kopii ilin.

Sed

KomencrQrs /a laboro

diru korekte:

super kompu- Komencis la laboro pri (je) kompu-

ton@o

torigo

Dadras proceso 6r7kai /a societo
//itens kontaktolh

DaUras la proceso pri la societejo

Unuvde

eiuvoee estis decidite
KonsultiQo kun deiorantoi, oficistoj
Al la ludo estis akredititaj

esfis decrdite

Konsu/t@o kun pos tenulol

A/ la ludo estts akredftaj

lli kontaktis

(la verboradiko ne eslas aked-. sed akredit-)

Tte

nibans

kal sunumrs

Tie ni nin banis kaj sunumis
fbanf kaj'sunumf estas

La Lgo kunmehs donac-kontrakton La Ligo

tranzitival verboj)

faris (subskribis,

subskribi-

gis) donac-kontrakton

Oni a/

afarolh

6i aietrs p/y' modernalh

6r21h sonSolh
febromnpenadas

Onial Si aOetas plej modernajn aiojn
(objektojn)

Li flenumrs

Li plenumis Siajn revojn

Terura

Terura febro min turmentas
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18-24

JTULl]@

SEMINARIO'URBOJ POR VlVl", Berlin/Potsdam, Germanio
(Germana Esperanto-Junularo), Unter den Linden 38,
D-O-1086, Berlin; tel. +372-203-4O5&1, faks. +372-203-

,+0543).

18-25

KRISTANA ESPERANTO-KONGRESO (KELI + IKUE) Velence, Hungario. lnf.: Eva Farkas-Tatar, Dohany u. 36 ll
2, H-1O77, Budapest).

25-01

77-a UNIVERSAI-A KONGRESO DE ESPERANTO - Vieno,
AMstrio. lnf.: UEA, Nwe. Binnenweg 176, NL-3015 BJ
Rotterdam, Nederlando.

It

25-O1

6O-a INTERNACIA KONGRSO DE BLINDAJ ESPERANTIS.
TOJ - Vieno, AUstrio (H. Bader, Paracelsusstr. 13, A-9560

Feldkirchen)

08
02-@

AUGUST@

48-a IJK (lnternacia Junilara Kongreso)

Montreal,

Kanado. Adreso: Kanada Esperanto-Junularo, 6358-A rue
de Bordeaux, Montreal, Quebec.
INTERNACIA JUNUI-ARA SEMAJNO - Esztergom,
Hungario (Lingvo-Studio, H-1675 Budapest, pk 87)

03-09

6-a

05-15

65-a KONGRESO de SAT

09-16

MFZEUROPA JUNULARA SEMAJNO Oromouc,
Cehoslovakio (Studentcentrum, Esperanto, Krizkovske[o
14, CS-77200 Olomouc, tel: +42168,1208462). Temo:"Cu

- Kaunas, Litovio (Litova
E-Asocio, 233000 Kanaus-C, ab.k. 167; tel +7101271208503
komuna lingvo sufiOas? MezeUropo prezentas sin."

24-28

SEMINARIO "EUROPA INTEFKOMPRENIGO" dE IA
Rejn-Vestfalia E-Ligo, Freudenburg, Germanio (M. Klag,
Gorrestr. 51, D-W-4050 Monchengladbach 5; tel. +49/
02161/58 35 86)

10

-]'i[il]'l',f

09
18-20

Budapest; teflfakso

25-30

flo
01-06

*,

KoNFERENco rr,
l-A INTERNACIA
LINGVO', Sarospatak, Hungario (HEA, pk 193, H-1368
+361

1

I1

560-244).

18-a INTERNACIA FOIRO DE E-TURISMO
Pollando (Esperantotur, adreso sube)

-

Bydgoszcz,

@KT'OBIRO

NACILINGVA TRADUKADO DE ESPERANTA LITERATURO
simpozio de EVA, Poprad, Slovakio ^(aliQo 0e SEA,
Sobotske namestie 6, CS-05801 Poprad, Cehpslovakio, tel

-

+421921324191.

08-1

1

-

MOrurxnSrELA RENKONIGO de la AUstra E-Junularo
Trofaiach bei Leoben, AUstrio (AEJ, Alex Leitner, Matznerg.
26119, A-1140 Wien).

flfl

05-08

N@V/E[qIER@

-

BudaEUROPA RENKONTO DE DELEGITOJ DE UEA
pest-Pecel, Hungario ("Movilo", Hevesi Gy. ut 1O7 lll8,
Budapest, tel. +3611 1271 -951 0).

Aranooi

- Kultura Cent o Esporantasta (KCE)

dum la

Pt.779, CH-a3O'! La Chaux- de-Fonds, Svislando.

tuta iaro
- lntoroacaa Esperanto-Kurseio (Pisanica), Pf. 791, BG-109o sofia.
-

Diyersai turismai aran[oj kai yoiaooi -'Esperantotuf, str. M.
Sklodowskiej-Curie 10, PL-85

09.+

Bydgoszcz.

- lnternacaa Kultura kai Kleriga Centro, E-Cent o de SEA
Sobotske nalrestie 6, CS-0580'l Poprad, Uefroslovdrio; lel. +42192132419

- Kultura Esperanto-Domo,
-

Gresillon, F-49150 Bauge, Francio

La Kvanpetalo, route de Civaux, F-86410 Bouresse, Francio:
lel. +331191428074

11

ta prezentas at va partoin el la ne vaste konata.politka testamento. de L-L_
Zamenhof vertitan en 1915- Vi ramartos ke 0i estas ankoraii tre akluala_ La
tekston ni prenas el ta libro'zamenhof. de Marjorae Boulton-

POST LA GRANDA MILITO
ALVOKO AL I-A DIPLOMATOJ

... Kiam finiQos la grandamasa reciproka buCado, kiu tiel forte malhonoras
la civilizitan mondon, kunvenos la diplomatoj kaj penos reordigi ta ritatojn
inter la popoloj. Alvi, altiujestontajreordigantoj, mi nun min turnas.

La sola efektive justa decido, kiun vi pova fari, estas: la[te proklami kiel
oficialan, firme interkonsentitan kaj plene garantiitan deciiion de eiuj
12

i la sekvantan elemente naturan, sed Qis nun bedaUrinde ne
incipon: eiu lando morale ki materiale plene egalraite
apartenas al eiuj siaj fitoj. Plej bone estus, se anstataU diversaj grandaj
j,99_o9'.{19l'-ul^sit1[
Talgr3nqSl
I3j
Lleglgl,ni.lgr_u!qlgpqr^ggI?
'Unuigitajn Statojn
. Sed se nun estas tro frue paroli pr tio, oni
devas almenaU per oficiala kaj interkonsentita akcepto de la supre dirita

eUropaj

observatan

principo forigi tiun grandegan malbonon, tiun senfinan fonton de konstantaj
bataloj, kiun prezentas la identigado de lando kun gento.

princip

i',131'"

garantiita decido de

j.:
?,"H;'"il"i'iH ISl,

ke'la p
Oni scias ja tre bone, ke la vortoj 'patrujo en danQero' ne signifas, ke iu
volas deSiri parton de nia patrujo kajleti Qin en la maron, aU ke iu volas rabi
por si la havon,Qiaj loQantoj, sed plej ordinare tiuj vortoj signifas simple:
'Minacas danQero, ke sur ia terpeco, kie Qis nun mia gento estis mastro-kaj
aliaj homoj estis nur pli aU malpli tolerataj, morgaU eble alia gento fariQos
mastro kaj mia gento estos nur tolerata'.
Mi scias tre bone, ke la malamo inter la gentoj ne malaperos subite, en unu

tago, kian ajn aranQon la diplomatoj farus. Sed por tio poste laboros
personoj privataj, per predikado, edukado, alkutimigado ktp; de vi,
diplomatoj, ni atendas nur, ke vi donu al ni la eblon tion fari. Reciproka
malamo inter la diversaj gentoj de la homaro ne estas io natura, kiel ne

estus natura ia reciproka malamo inter la diversaj familioj de unu gento: la
malamon kaizas nur - krom la facile forigebla reciproka nekomprenado kaj
rekonado - la ekzistado de gentoj premantaj kaj gentoj premataj, la blinda
egoismo, fiereco kaj kalumniemeco de la unuaj, la natura reagemeco de la
lastaj. Estas facile interfratigi homojn liberajn kaj egalrajtajn, sed estas
nefareble interfratigi homojn, el kiuj unuj rigardas sin kiel rajtajn mastrojn
super la aliaj.

I
I

Sinjoroj diplomatoj! Post la terura eksterma milito, kiu starigis la hpmaron pli
malalten ol la plej sovaQaj bestoj, E[ropo atendas de vi pacon. Gi atendas
ne kelktempan interpaciQon, sed pacon konstantan, kiu sola konvenas al
civilizita homa raso. Sed memoru, memoru, memoru, ke la sola rimedo, por

atingi tian pacon, estas: forigi unu fojon por eiam la eefan ka[zon de la

militoj, la barbaran resta]on el la plej antikva antalciviliza tempo, !a
regadon de unuj gentoi super aliaj gentoj.

zllllr
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MONDO-RONDO

Mondo-Rondo estas internacia

koresp
grupoj
de la
6irka[

infanaj
lanOita

"lnfanoj

lpas

al

infanaj grupoj interkomuniki kaj lerni
unu de aliaj.

La ludon Mondo-Bondo Povas Partopreni iu ajn infangrupo: unue oni
devas verki du-tri mallongajn trazoin

a geo-

ktp de

s
HRVATSKO zeUreTrut6ARSKO
ESPERANTSKO DRUSWO

helPi

rekti la

); due

infanoj

kaj presklitere

Zagrebadki esperantisti-Zeljeznidari
bildkarton. La
imaju dugogodi5nju tradiciju i pohal: La
ndu
valnu aktivnost. Na svojoj godiSnjoj
E/ementay
skup5tini odrZanoj 21. 03. 1992.
Dnve, San
godine prihvatili su izmjenu svog Diego, CA 92//4, .1AD/Usono. Oni
naziva,te se sada zovu Hruatsko metos vin al la listo de partoprenan-

rantsko

Kroata

za

udlanjenje

u

Societo
la molbu
Medunarodno

udruZenje Zeljezni6ara esperantista Esperanto.

a izabran je i novi predgjednik
dryStva Marica Brleti6. Clanovi
IFEF

HZED-a su tijekom proteklih mjeseci

u vi5e navrata prikupljali pomoc

za

Zrtve rata u Hrvatskoj.

2-a AFRIKA

KONGRESO de

W,'ffi

ESPERANTO

Fine de decembro 1991 en urbo

Cotonou en Benino okazis DAK (La NAGRADA ZAMENHOF
Dua Afrika Kongreso de Esperanto).
Partoprenis 9O personoj el: Benino,

Togolando, Ganao, Nigerio, Ebura
Bordo, Gabono, Senegalio kaj deko
da esperantistoj el EUroPo. La
sekva, 3-a kongreso, okazos en
1993 en Ganao.
14

,.

t
I

primili Robert Mueller, bivSi
pomoenik generalnog tajnika Ujedinjenih naroda, sada rektor
Sveudili5ta mira u Kostariki; Ama-

diskon kaj

tekstokajeron

"Esperanto" kiuj enhavas 11 agrable
auskulteblajn kantojn en esperanto
kun moderna muziko. Gravas mencii

dou Mahtar M'Bow, bivSi generalni ke eio estis farita je la eksterordinare

::

tajnik uNEsco-a iJames P. Grant,
generalni direktor UNICEF-a.
Pro5le godine nagrada Zamenhof je
dodijeljena Sir Braianu Urquhartu
koji od samog osnivanja UN aktivno
djeluje na najvi5im duinostima na
polju oduvanja mira. Bio je osobni
pomo6nik prvog generalnog tajnika
UN Trygve Liea, sudjelovao u brojnim mirovnim akcijama UN (Kongo,
Cipar, Ka5mir, Namibija itd), a od

1974. do 1989. je bio pomocnik
generalnog tajnika UN za posebna
politidka pitanja i zastupnik UN u
najdelikatnijim diplomatskim aktiv-

la
aj

le
la

lokaj radiostacioj. Multaj el ili jam
prezentis la muzikon kajili ee sukcesis eniri-la televidan programon. La
om'
6e

Am
ornl
Taunus.

nostima.
78-A UK EN VALENCIO

En la ferma solena]o de UK en RADIKALNA STRANKA U
Bergeno estis anoncite ke la 78-a ZA ESPERANTO

Universala Kongreso de
Esperanto okazos en 1993 en
Valencio. La kongresejo estos
Palaco de Muziko. Hispanaj

BORBI

'Radrka/na stranka Ze/i brtr sredslvo
transnacrbna/ne akcrl? za one koli
ul,bruiu

.

esperantistoj kaj la organiza komi- pravo /
tato tre entuziasme kaj Qojige pre- 1?zrCno
paras memorindan kaj mirindan tra- svrda/a

vivajon por

la

partoprenantoj. lli

deziras organizi la kongreson efikan
laU esperanta vidpunkto sed samtempe amuzan kaj sufiOe malmultekostan.

NOVA POPMUZ!KO

sulbtska /ingua lranca (kontaktni
op. prev.), ugroZaua, u raz-

/bzk

pretvara u po/ttrdku domnrhaciU te

se bore za afiTmacrlU esPeranta,
- kako kaiu esperantisi -

EN konsteii

ESPERANTO

LaU la ideoj de Gunter Koch, germana teamo Tutmonda Muziko, realigis sian unuan, en esperantaj ron- prob/em demokracrlb,' ako nas u
doj nekutiman sed bravan projekton. 1992. godrnr, u surlbtu bude na
lli eldonis muzikkasedon, kompakt15
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aUgusto.

ErrarE

[rttEu

.LETERO

ntNta

EL ZAGREBO'

lnternacia Kultura Servo

laneis

41000 Zagreb.
2O iaroj de IKS

lnternacia Kultura Servo en la malfa-

KROATIA RADIO

- radio-elsendo en Esperanto Radio Zqgreb (nun Kroatia Radio) de
jaro 1953 regule elsendas 1s-rdinu-

/N /t4E/t/OB/A/t/

25-a PIF
Pupteatra lnternacia Festivalo okazis pasintjare fine de la aUgusto en
la. veraj._mititkondieoj. Li Oi-jara,
jubilea PIF okazis intei ta 20-a k-aj ta
16

D-ro Gabrijel DIVJANOVTC

D-ro Fran JANJTC
vetjko SeCnC
Marta REHORIC

Per membtiQo en UEA aU Qia junulara sekcio TEJO'
vi aliQas al tutmonda reto de pli ol 8 0OO individuoj
kaj 1OO landaj kajfakaj asocioj. Viaj estas:
La kontaktoi..,
La Jarlibro de UEA kaj
la Pasporta Servo de TEJO
mallermas al vi mondon sen limoj.
La eldonaioi...
La plej kompleta EsPeranta
libroservo regalos vin en 1992
per sia renovigita katalogo de
pli ol 3 0OO libroj, kasedoj,
vidbendoj kaj multe Pli.
La kunlaboro...
La revuoj Esperdntg, TEJO-tutmonde
kai Kontakto donas unike vastan
perspektivon pri nia movado.
Jen 6io por efike aktivi, inkluzive optimismon!

Ne manku al nia kornunumoAliSu al UEAlnlormoj pri la alioo ee h eeldelegito de UEA en Kroatio:

S-ro tyan Spoliarec, Voealska 2a

c. 'llfiX, zagleb

MA Membro-Abonanto (ricevas la Jarlibron kai revuon Esperanto)'
MA-T Juna Membro-Abonanto (Qis 29 iarci

-

ricevas ankau Kontakto-n),

MJ Membro kun Jarlibro (ri6evas la Jarlibron, sed ne la revuon),

MJ-T Juna Membro kun Jarlibro (Ois 29,aro,-ricevas anka[ Kontakto-nl,

MG Membro kun Gvidllbro (minimuma kategorio), 90 Silingoi
DM Dumvlva Membro (rlcevas la Jarlibron kai revuon dum la tuta vivo)'

KNOATIA
ESPERA.I{TA
POEMARO

KROATIA
ESPERANTA
POEMARO
1

10-

ranto
vivis
Tibor SEKEIJ

Tiu poemaro, vere leginda, bele orezentita, kun je la fino, biolrafio de h hUtoroi,
montras ke Kroatio - limo inter la orienth

ELPAFU

IA SAGON

E/pafu /a sagon brava iagsto,
sed ke 8i ne urhdu beston
ne traboru arbon, ne deirru folbn.
poemaro atestas pri la universalaj valoroj
kajpledas por la tiumanismo.

lCaru

Ke

/a sagon direkten O

8i a/portu momenton da be/o

en /a nohton de

'

rrirro,

liulhul ma/gafis.

indiEona balelanto

Michele FREUD (el'Sennaciuto., marlo l9g2)

'KROATIA ESPEBAT{TA POEIABO: A. Albert, D. Brozovie N. Bubalo-Slavle, Z. netOe. t,t. Xotrtov. F. Homar. R
lmbell. S. Jeiio 0. MikuIeie. 6. Basan, T. sekeli, Z. Seles. V. Skaljer-8ace M. Soloviey, A. Simunie. F. $aoek
M.
Spicer. l. Sponar. B. Tofie. B. Vaneik J velebit. Bedaktis:: L. Boreie. L spotjarec kal Z Tistjar.
Antauparoto de L Erlt
Eldonis: lnlernacia Kullura Servo.. (p.p 499, a1O0O Zagreb. Kroalio). Kolora kovrilpaQo. l4.sx2o.S
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crn prezo:400

HBD

Kalman Kalocsay

EN E! MURDEPOKO
Subtile kantien ei murdepoko
pri I' propra vivo, kiam ja milmiloj
.per bomboj, tankoj, pafoj, pendigiloj

pereas, vere Sajnus aea moko.

La tuta riOa poezia stoko:

la luno, steloj, floroj, birdotriloj,
la delikataj amaj maltrankvilol
disflugas en la blov' de ei siroko.

La morto regas nun, la mort'avida,

amasa mort'vulgara kaj sordida
sen ciprobrandoj, sen solen' majesta.
(

3
i

Kaj kiel perdis dignon nun la morto,
la am' aspektas same io besta:
la ambrakumo Sajnas seksperforto.

TELEFONI, TETEFAKSI,
TELEFONSKE CENTRALE

,,/ l

PBODAJEMO TELEFPNE, TELEFAKSE, TELEFONSKE CENTRALE
RAZNIH PROIZVODACA.
IZVODIMO TELEFONSKE INSTALECIJE
PRIKLJUcUJEMO I PROGRAMIRAMO UREOAJE.
TELEFAKSE NA PODRUC.IU ZNONCBA DOSTAVLJAMO
MIRAMO BESPI.ATNO.

I

PROGRA-

JAMSTVO I SERVIS OSIGURANI.
OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM.

Prodaja u Zagrebu:
- Psunjska 8 (kod remize na Tre5njevci) Tel. 315-587,Te\fiax314-917

-

PreobraZenska 6 (kod Cvjetnog trga) tel. 431-144

PokuSajte i ne6ete poZaliti!

/
PoDUZECE

z^ mcovll{u I

usLUGE,d.o.o

