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Jure FnniCuie-Hodar

KAD IJMIRE AOVICX

Kad umire Coviek

zemlja por;a,ie tela

idublia
za jedru nnu
crnja za jednu iamu
i jedan zakucan kovCeg.

Kad umire Coviek

$ijet bi mono stati

i zadrhtati
telinom uge
dubinom bola

u futnji koia bi raslvorila vnta

i podigle ploce grobua 
mrnncnia

kao umorne kaPke iza besne noti.

Kad umire CoYiek, umire dio stiieta

i zemlja postaje teZa

iskusnija

i liudskiia

ivda za jednu nnu
i dublia za jednu jamu.

Ju re F ranitanif'Plo Car

KIAM HOMO MORTAS

Kiam homo mortas

la tero iflas Pli Peza

kai pli profunda
je unu wndo
pli nign ie unu kavo

kaj unu firmnailita eerko.

Kiam homo mortas

la mondo darus halti
kai ektremi
tristoPze
fulorprofunde
m silento kiu rnalfermus mortinteiain

pordoin

kai luus tomboitonoin
kiel laain palPbroin Post endorma

' nokto.

Kiam homo mortas, mortas mondPeco

kaj la tero ifus Pli Peza
pli sperta

kai plihoma
kai plignnda ie unu wndo
kai pli profunda ie unu kavo.

tradukis: l. S.
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Dana 7. 5. lg8o. odrzana ie u Zagrebu zaiednicka komemorativna siednica

Predsjedniitva Saveza za espercnto Hryatske i predsiedniitava zagrebadkih es'

pnntkih drultava u povodu smrti druga Tita. Nakon odavania potasti mi'

ilttom lutnje, refent o dielu predsiednika Tita protitao ie Nikola Raii4. Za-

tim ie pro1itan telegram suCeiia predsiedniltvu Jugoslaviie i piesma Luciie

BorCiC na e*erantu po*etena Titu. Predsiedniltvo SEH ie i doniielo 3 hitne

dluke-

l. Savez za esperanto Hruatske izdatte kniigu na eperahw o Titu

koja Ce * estoiati od 3 diiela, opdi biografski podaci o Tiru, Krleia

o Tiru i Tito kao esperantista.

2. dmah Ce s ltampati qeciialni broi 'Tempa" na esperantu koii

te x poslati vim redakciiama aperantskih listova i radio-emisiia u

aijeru (veci dio log izdania obiavliuiemo i u ovom broiu)

3. podati telegram sriuie{ta Predsiedniltvu Jugoslaviie.

KOMEMORATIVNA SJEDNICA

Lucija Bor6i6

MORTIS TITO

Mortis Tito
Marblo de Jupslavio
kies vizio Ankai ni eqenntistoi,
herois dum milito eenero en profunda tristo
kai kies srgirco de funebranaj,
konstruadis la pacon. omafias al la gignto

de nia epoko
En lia Satestra renomo kaj prcmesante skvi lian vokon
eiam eryris la homo. ni klinifias antal b genio

de nia historio,
Nun la lando morne mutas, antai Titu
lin adiailslutas. Tiano kaj nmideano.



PredsiednEtvu SFRJ
Predsiednistvu CK SKJ
BEOGRAD

U ovim bolnim tonucima rpoznaie da u nalim redovima nema vile na5eg

volionog drugp Tita, u ime Lata'

mo U"r I potrcenoct za gub ucio-

nara. miclioca i graditella n Rile-

6i ar rmotne ne ramo da liud-

ske i polititke biografiie, $ru vslidinu i neponotdiivost Titova znaCaia i

mjesta ne samo u iugorlavenskom rwolucionarnom pokretu nogo i u suvre-

odnose medu narodima i dtaartama. Kao graditelj na$eg ramoupravnog raz-

, kolektivno radimo
i o sebi odluCuju'

ie on udio Cuvamo

i uciie, da nastavimo

putem koji ie on utro.' 
Tako 6e drug Tito i bez fizidke prisutnosti i dal,e Zivioti s nama u dos-

liednoi, zaiedniCki dogorrorenoi borbi za izgradniu samoupravnog socila-

lizma.
Svi mi dlanovi Saveza za esperanto Hrvatsko izraZanmo po5tovanie

velidanstvenom dielu predsiednika Tita koii ie uviiek imao razumilevanle

i davao podrSku na5ol organizac'rii koioi je i sam kao esperantista pripadao'

Odludni smo da ustraiemo na niegovom putu razvoia naseg drustva.
Na njegovom primieru i dialu rasti 6e, odpiati i kaliti so nori revolu-

cionari i samoupravliadi, gradit€lii s.tmoupravnog sistema, udruienog ra-

da, sviesni borci za sociialistidki samoupravni proces i razvoi.
U ime *ih Clanova Saveza za esperanto Hrvatske, odlucni da

ustraiemo u izgradnli naseg drustva na osnovama Titove politike, upu-

6ujemo vamizrae dubokog saude56a.

Sudionici komernorativne $ednica
Saveza za osp€ranto Hrvatske
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MORTTSKAMARADO TITO

Teruretrivortislaunuamesago.Jugoslavojkonsterni-
$is. Ekregis silentego dum kelkaj minutoj. Poste komencilis

Ia unuaj ieagoj. Futbalmateoj 6esis, la spektantoj sur stadionoj

kune kun la ludantoj ekploregis. Televidraportistoj baldafi

trovi$is sur stratoj de vundita kaj larmoza Beogrado' >Ne, li
ne mortis, li ne povas morti!<< - ne kredemis la popolo kiu
perdis sian filon, patron kaj amikon'Li $in enkondukis en la

historion. Ne nur lia popolo ekploris. Kvin minutoj post la

terura mesa$o en la novjugoslava historio italaj komunistoj
telefone esprimis sian kompaton al la jugoslavia ambasadoro

en Romo. Sekvis italaj partizanoj kaj la itala registaro kaj emi-

nentuloj, liaj italaj amikoj, laboristoj kaj komunistoj. Tuj re-

agis Willi Brandt, portugalaj komunistoj, Hindoj, Germanoj'
Carter kaj Breinev. Plurdeko da landoj proklamis afliktota-
gojn. Kelkaj landoj ee po sep. kvin au tri tagoj. Plurdeko da

plej gravaj statestroj anoncis sian alvenon al la funebra ceremo-

nio. Reloj kaj prezidantoj, bur$oj kaj komunistoj, laboristoj
kaj rieuloj, grandaj kaj malgrandaj esprimis sian doloron pro la
morto de iies amiko kaj estimindulo. >La mondo perdis sian

civitanon kaj ni la patron<< - diris unu studento. Tito obstine
konvertadis la historion al la hommezuroj. Li mem diris: >Ne-

nio tiom sanktas, nenio tiom grandas ke oni ne rajtus ektuSi

$in.< >Estonto estas lia patroland'<< - verkis iu poeto. Li
estis legenda komandanto de jugoslavia kontraufaSisma bata-

lo kaj socialisma revolucio, fondinto de nova vojo al la socia-

lismo. fondinto de la nepaktalta movado al kiu nun apartenas du

trionoj de la homaro, Statestro de pli ol dudeknacia lando kun
tiom da oficialaj linpoj kaj kuituro.i. Li. malrica kamparano el

Zagoqe (tegiono norde de Zagrebl, li. povra metallaboristo.
hodiau fari$is mondfenomeno. Li estis la lasta granda homo de



nia jarcento kaj la sola en la historio kiu familis ne estinle mi-

litisio au potenculo. Tiu homo de la estonto estis ankail espe-

rantisto. Lin komprenis oiuj popoloj de la mondo senkonsidere

pri la lingvo. Li naskilis en multnombra, malriCa kamparana

["-ifio e-n vila$o Krimrovec proksime de Ztgreb' en tiama

Austrohungariol Lia patro Franjo Broz estis kroato kaj lia

patrino Uariia slovenino el apud Oelima vila$o' Pro la devo

multe kaj pene labori li ne sukcesis regule tretvelli lernejon

kaj finis ,ur tvar klasojn. Post tio li devis forhejmi$i kaj iri al

Zigreb por tie labori kai poste al Sisak kie li ellernis mekaniki-

stan metion. Kiel laboristo li vagis tra Austrio, Hungario' Ce'

hio, Germanio kaj pluraj jugoslaviaj urboj' Tre frue li konati-

$is kun la Proleta marksis

lis al ta laborista movado.

ro kaj la tutan vivon da

lin soldatservi. Post kelkaj mona

sma armeo kaj forigita al siberio. Tio dailris unu jaron post kiu

li forkuris al iu kirgiza vilalo kie-li laboris kiel mekanikisto en

muelejo. En l9l7 U trorigr. en Petrogado dum la hi'storiaj

demonstracioj, en 1918 li jam anas en internacia rula brigado'

en 1920 li reyenas al la novfondita relolando Jugoslavio. Li

membrilis al sindikato kaj Komunista Partio de Jugoslavio.

Tiam d komunistoj estis la plej granda politika partio en la

lando. Broz prelegai pri la granda Oktobro kiun li partoprenis.

Li d<tivas, batalas. Sed jam fine de la jaro aperas dekreto kiu

kontraulesigas la Komunistan Partion kaj enkarcerigadas komu-

nbtojn fiei Statmatamikojn. Tiel komencilis la ilegala vivo de

Josip Broz. Unuafoje oni lin malliberigis en l9?A post >provo'

ka<<funebraparoladoalsiafatintaamikokajsampartiano.Li
vagis tra plurai urboj org ' stri-

kojn. TiutemPe ti laboris rusa'

slovena kaj tirgiza li eklernis s Li re'

venas hejmen [l"rr" je spertoj, sed jam en 1928 li retrovi$as en

karcero, 6i-foje dum lcvin jaroj. Tiam la tuta publiko de Jugo-

slavio ekkonis lin pro kurala kaj fiera konduto ce la hibunalo.

Sekvas kvin jaroj pro kiuj Tito mem ditas ke estis la plej felF
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eigj ear t povis lerni tie. >Karceroj estis niaj universitatoj<

- diris li. Oni lernis po dekkvin horojn tage. Tito tie lernis
ankafi lingvojn, li diris >ulrue esperanton kaj poste anglan
kaj...<. Tie ti plej multe legis la verkojn de Iffarx kaj Lenin kaj
kapabli8is por la pli vigla laborista movad<i. En 1934a li vivas
ilegale helpe de falsaj dokumentoj kaj kaSlo$ejo.i. Tiun.iaron
li fariSis membro de la Centra Kornitato de KPJ. En 1935 li
foriras al Kominterno en Moskvo kiel mernbro de Balkana

Sekretariato, konata sub la ilegala nomo Valter. Li estis unu el

la iniciantoj de la sepa kongreso de Kominterno traktinta la
dan$eron de la kreshanta fa6ismo. Tiam li komprenis ke la mi-
lito neeviteble venas kaj li komencis sfudi militsciencojn. Poste

li pruvis ke la kelkjara studado naskis grandan armegvidantqn
kaj marsalon. En 1936 malgrau la malkonsento de Stalin, li
revenas al la lando, forte apogrta de Georgi Dimitov kiu mal-
konsentis malfondi la Jugodavian Partion kiu ekde sia naski$o
rnalfortis pro internaj bataloj. En la jaro 1937-a li organizas la
foriron de jugoslavaj kor4unistoj al Hispanio kie la Respubliko
batalis kontrafi faSismo. Cirtau 2000 jugoslavoj estis tie kaj la
duono neniam revenis. Somere li foriris al Parizo kie li hans-
prenis la gvidadon de la Partio. Li formis novan gvidantaron
kaj malgrail la malpermeso de Kominterno li revenas el Parizo
por mem transpreni la rekonstruadon de la Partio. Tio estis
historia paSo por Jugoslavio. Li ankafi reorganizis la junularan
komunistarlmovadon kiu poste fari$os Ia plej granda forto de
lia Partio. Gis la jaro 1940 la Partio tiom refortifis ke oni jam
povis ektuli la demandon pri transpreno de la regopovo (V.
Bakarii). Gi trtgis la plej potenca partio en la lando malgraf
sia kontrafileleco kaj malmulta membraro (12.000 membroj
kaj 3O.0OO komunistaj gejunuloj). S€d gi influis la sindikatojn
kaj konstante praktike batalis por la laboristoj. Je la forto de
simpatiantoj Tito kalkulis en la venonta milito. Li sciis ke $
venos kaj en 1940 dum la historia Kvina Konferenco de Zagrebaj
Komunistoj li diris: >Mi kredas ke la venontan konferencon
ni okazigos en libera lando<. Li pravis.

En la iarc l94l-a la Registaro de Jugoslavio sekrete



aliEis al la Triopa Pakto. Du tagojn pli poste la popolo de Ju-
gostavio organizis grandajn demonstraciojn sub la Oefa slogano

>Prefere milito. ol la Pakto<<, >Prefere la tombo ol esti sklavo<.
Hitler furiozis. Neniu popolo tiel r-ajtis spiti. Li prokrastis la a-

takon al Sovehrnio je ses semajnoj, kio eble decidis la sorton
de la germana invado, 6ar la vintro tro rapide venis. Tito kalku-
tis ke tiu atako poyus okazi en julio kaj pri tio skribis al Stalin.
Sed Statin ne volis kedi. [a popollevi$on KPJ planis tiel ke $i
povu helpi al $ovetio, retenante parton de germanaj divizioj
en Jugoslavio. eluj jugoslavaj komunistoj kaj partizanoj admire-
gis Stalin kaj la unuan landon de socialismo. Germana armeo

okupis la tutan Jugoslavion dum dekdu tagoj. Sed la milito estis

nur komenconta. KPJ estis la sola forto kiu invitis al rezisto.
Jam en la jaro l94l-t en oktobro la nevenkebla soldato aspek-

tis mizere venkita de partizanoj kiujn gvidis Tito en Uftce. La

unuan fojon la mondo vidis la Germanojn senarmigitajn kaj fu-

fantajn. Ankora[ sep ofenzivojn la Germanoj entreprenis kaj

Oiuj fiaslcis. Samtempe Tito organizadis la novan regadsiste-mon

bazitanje memregado de la popolo. En 1943 estis preshail nur
pli grandaj urboj en la manoj de fremdaj kaj hejmaj fa6istoj.
La saman jaron okazis fondilo de la moderna jugoslavia Stato.

La 29-an de novembro en Jajce (Bosnio) oni fondis novan Parla-

menton kaj la Registaron kun Tito frunte. Tiam Tito jam estis

serioze haktata de aliancanoj, Britoj kaj Sovetoj, malgrail tio
ke ili preferis ne fondi la Parl,amenton sed revenigi la fu$itan
refon kaj monarhion. Churchil kaj Stalin ege koleris pro tio.
Tito denove spitis. Tiam sur Balkano trovilis Sir.kau 50 germr
naj divizioj. Kaj Tito kreis el la senarma popolo fortan arneon
kun aviadilaro, mararmeo kaj forta teknika armebazo. Nun li
ricevadis rektan helpon de Angloj kaj Usonanoj post la vizito
de la filo de Churchil. Krome, Tito jam estis proklamita de la
popolo kiel marSalo kaj prikantata en miloj da popolaj kantoj.
Li fari$is legendo jam dum la milito. Tito ne plu estis solia:

duonmilionan iumeon sekvis la tuta popolo kaj nova socialis-
ma Stato. La rezulto jam estas konata. Tito kaj lia popolo

9-
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venkis. Post la liberilo okazis balotado, dum kiu Tito ricevis
99o kontrau l% por la re!o. La popolo decidis. Komenci-

iis la rekonstruo de la lando. Oni 0ion konstruis tieldire per
nudaj manoj. Per la manoj de la junularo de Tito, junularo kiu
laboregis kantante pri li. Sed Tito eiam celis propran kaj
nacian memstarecon, anstataE h Moslrva uniformeco de Stalin.
La fajreroj de tiu konflikto lermas jam en 1936. Stalin alvokis
la jugoslavajn popolojn en 1948 leviSe rezisti al Tito, faligi lin.
Li ricevis akran respondon. La Jugoslavoj furioze manifesta-
ciis kontrafi h atako al ilia Tito kaj ili mem. Tito diris: >Ne!<<
Tion li povis 6ar lia ago estis nenio alia ol la esprimo de volo de
Oiuj, kiujn li gvidis. La limoj de la Tito-Stato estis atakitaj pli
ol 3000-foje dum kvin jaroj. Kaj eruj estis forpuSitaj. Jugoslavio
en mizero kaj malsato restis sen ia ajn helpo. En 1953 aperas
konflikto kun Usono pro la teritorio de Triesto, kiu estis integ-
ra parto de la slovena teritorio kaj liberigita de slovenaj parti-
zanoj. Tamen oni ne plu povis militi. Oni rezignis por eiam
pri tiu teritorio, kiun nun Jugoslavio agnoskis itala. Sed ni per-
dis ankau la apogon de Usono. Sajnis ke Tito kaj lia lando res.
tis solaj en la mondo. Tiam naski$is ankafi h memmastruma



grandpotencoj insistis pri pure geograha disdivido de la mondo,

senkonsidere pri la interesoj de la ceteraj popoloj. unuj parolis

pri la >>internaciismo<, aliaj pri la >danfero de komunismo<'

oni alterne proponadis du ekstremajn solvojn. Tito kaj liaj sam-

ideanoj Naser, Nehru kaj Nkrumatr kaj Sukarno ne opiniis

tiel. Ilia unua konferenco okazis en Jugoslavio en 1956' En

196l en Beogrado okazis la Unua Konferenco de Nepaktanaj

Landoj. Partoprenis gin 25 landoj. La Sesan Konferencon en

Havana partoprenis jam pli ol cent. Al Tito kiel la sola vivanta

fondinto oni atribuis specialan agnoskon de la membrolandoj'

Tio estiS la lasta voja$o de la mondocivitano kaj la plej granda

hodiaua pacbatalanto. Post reveno hejmen li festis Novjaron en

sia rezidejo 'kaj tuj post la festotagoj audi$is la hororiga novaio

siaj du filoj: senkrura sed viva! senmorta sajnis li al ni iiuj.
Bedaurinde, tio ne eblas. Ankorau kvar monatojn la nevenkebla

marSalo batalis sian lastan batalon: batalon por la vivo. Tio

estis la sola lukto kiun li Perdis.

Sed, li donacis al ni, engenigis al ni TITON kaj tio ne povas

morti, iar tio estas-ciuj kiuj lin amis kaj sekvis. vera vivo de

Tito estas antail ni. ear lia patrolando estas estonteco'

Nikola Ra.SiO

t1--



El rpecirh num.ro de ,,TEMPO"

MORTIS LA SOLA STETPNNZIDANTO -

ESPERANTISTO

Jugoslavio funebras. Tiuokaze ni memorigas la esperan-
tistojn pri la grava kontribuo de jugoslavia prezidanto Tito al
Esperanto-movado. Li donis dum sia viyot multon por Espe
ranto plene subtenante siajn ideojn kaj helpante la movadan
disvohifadon. Plurfoje li publike menciis ke li lernis Esperan-
ton en malliberejo, kelkfoje ri donis sugestojn por ra jugosla-
via movado kiel dailrigi sian aktivadon kaj li e6 iniciatis okazil
gi kunsidon de la Federacia unuilo de socialista Laborpopolo
(la Oefa amasa politika organizalb de Jugoslavio) pri la prob
lemoj de esperantista organiza,io.

Tito akceptis delegitaron de esperantistoj en Beograd
en 1953-a jaro okaze de la 3&a universala Kongreso okazinta
tiujare en Zagreb.

Tito estis l" eefafispicianto de la 5g-a Universala Kon-
greso en Beograd en la jaro 1973.

Tito estis honora prezidanto de ra r7-alugosravia Espe,
en la jaro l95g kaj sendis siajn
um tiuj kontaktadoj de Tito kun

>Enra..nunr",,o"n"ni:Tj"L"#il,1f :fi?#r",'fl
gas ankau la priproksimifadon kaj diwolvi$adon de ciuflanka
kunlaboro inter 6iuj randoj senkonsidere p-ti ru"j sociaj siste-moj, signifan rolon havas ankau Esperanio_movaAo. Aparte
gravan kontribuon Esperanto poyas doni aI kultura kunlaboro
dar per tio interalie oni kreas kondiGojn por poritika, 

"kono^i"' kaj 6iu alia kunraboro, kaj al tio nuntempe strebas eiuj progre-
semaj kaj pacamaj mondofortoj.<

>...Esperanton oni devas enkonduki en la lernejojn
sed ne per dekreto de supre, sed pro konscia postulo de la pub_12



lika opinio, do, de la malsupraj tavoloj, je vere demokratia mani-

elo.((

klopo ajn lingvojn. NuntemPe en la

mond Parolas la anglan, sed tio
havas ndo de la Internacia Lingvo'
Car Espemnto estas neutrala, $ havas universalan karakteron.<- 

Sed ankafi jugoslaviaj esperantistoj zorgis pri tio
ke la verko de Tito eshr konata al la esperantista kolektivo.
Oni eldonis kelkajn librojn:
Vladimir Dedijer >Biografro de Tito< (1953), >Tito kai la Ne
alianciteco< (1978), Josip Broz Tito >La Nealianciteco - Kon-
scienco de la Homaro< (1979). Nacilingve aperis broSureto

>Tito o eqlerantu< (Tito pri Esperanto).
Ni esperas ke la spirito de Tito kai la fisnunaj atingoj

sur esperanta kampo en Jugoslavio ebligos plian rapidan marSa

don de laMovado al la venko.
Zlortko TiSljar

-LA MORTO DEPENDAS DE TIO KIEL ONI VlVlS. SE ONI FARIS ION

UTILAN, TIO FOSTVIVOS. SE IU HAVIS UTILAN ROLON EN LA VIVO,

EO TIETT,I LA MONDO NE SUFEREGOS POST TIES MORTO. TIO KION

LI FARIS RESTOS ETERNE. "

TITO, LA 16on DE MAJO 1968
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lzn2avamoVam wCut u rodoljub,
koji ie dao svijetu istins ; ,.

viji. 'c i' Jugosl*

Suosjdamo s 

_Va{im 

narodom u dubokoi boli_

$wz ewrantisfr parua

Sa Ia
tivne ila $ciialistifike Fdv*

lskreno ansjebm s rynndstinu.
Markt Tito bio mi fu
vjerujem, da 6e narodi Jugastavib sriiediti dircktiw prdsfurnika Tib..

Zbignicw Czupkallo
, delegilt *ieet<og swza

ryarantifr iz Poljske

Preko radija szmli smo da je Tito, predsjdnik vab Jugoslavije prcminuo.
sigurno je da an olalo#eni svi Jugoslavcni. I mi ralimo lto Tia unetoc

stega nije mogil, ozdraviti i ponwo prcgavoriti sl,,ijeu, Bio je vrto velik cov-
iek.

KikiSima Kazuko
Japn

LA MONDO OMA6AS...

Pi*tci ovo pismo, culi smo,u emisiji radio-noyati: predsiednik rito nije
vide mdu rivima. Dozyolite nem, kao pripdnicima firckog naroda izraziti
nah xie&h duboke w6uti.

Organizatori Svjehkog omladinskog
k o ngrw espe n nti sfr, F i rc ke

j,



DAN MLADOSTI U KTIMROVCU
DAN MLADOSTI U KI'MROVCU

DAN MLADOSTI U KUMROVCU
DAN MLADOSTI U KIJMROVCU

DAN MLADOSTI U KI.JMROVCU
. DAN MLADOSTI U KUMROVCU

U sklopu pro:hue Dana Mladosti omladina Saveza za cperanto Hrvatke
imata ie woj trcdicionalni skup - smotru kulturc etpennt*e omladine u
Kumrovcu 18.05. 1980. Ve6ina ie programa bila pocve6ena sie6aniu na Ti-
ta. Tome je poebno pridonio nadahnut uvod Petera Zlatnara iz Liubliane
koji je govorio o srrom attt€tt r Titom u tartaw delegaciie koia le 1953.
godine posietila Tita u Beognadu. Drug Zlatnar ie zakliudio da je osnovni
zalog koii nam wima oshrlia Tito - Euvanie bratstva i iedimtva, 3to znadi
priznoanje svih postoiedih razlika i borba da ih se uviiek shva6a kao bogat-
stvo razlika, kroz koje naSe dru3oo u cielini moie napredovati.

Kao uvod ovoj weEanosti odrlano ie sryietoYanie Saveza za'Esperanto
Hrvatske i Slovenije na temu: "uloga esperanBke oryanizaciie kao kolektiv'
nog Elana SSO i u realiziranju programa SSO na podruEiu meilunarodne su'
radnje. Analiziran ie dorada5nii rad SEH-a kao kolektivnog Glana i iskustva
ZE$a te ur doneseni zakljuEci 6ije omovne naznake izgledaiu ovako:

l. pojadati direktnu spregu sa SSO na wim nivoima (od op6inskog do repub'
Iidkog) i aktivniie $railivati.

2. poduzeti we kako bi SSO prihvatio na5e iniciiative ka iadem podruStvlia'
vanju medunarodnih altivnosti, budu6i da nala organizaciia ima na tom
planu najviSe iskustava i nairazviieniiu dielatnost.
3. Traiiti od delegata SSOH u Saveznoj konferenciji SSOJ da pokrenu pitanie
kolektivnog ilanstrra Saveza erperantske omladine Jugoslaviie u SSOJ-u, kako
bi se iziednaCili uvjeti rada esperanGke omaldine u wim republikama i pokra-
jinama SFRJ.

Susreti su kao i obidno obilovali priiatelistvima i mno5tvom novih poznan-
sava. Sudjelovalo je oko 200 mladih (pionin, omladinaca, studenat, stranih
studenata u na5oi zemlji i drugih) iz Zageba, Vrbovca, Varaidina, Cakovca,
Bjelovara, Dudevca, Osijeka, Vinkovaca, Koprivnice, Riieke, Pule i Splita.
U programu su nastupile grupe iz Zagrebr,, Vrbovca, Koprivnice, Bielovara,
Pule, Bijeke i Vinkovaca.

l5 
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SJEDI.iICE
SJED}.iICE
SJEDNICE
SJEDNICE
SJEDNICE
SJEDNICE

Rad prcdsirdni5tva Saveza za $peranto HrvaGke

U periodu od 1.O4. do 30.O6. odrZane w 3 dovne i iedna izvanredna
siednica predsidnittva SEH. Dvije u Zagrebu, I u Kumrovcu i I u Vrbovcu.
Osim tekutih problema organizacije raspravliano je i o financiiskom razvoiu.
* zadovoljsuom * moglo zakljuditi da je financijsko stanie znatno poprav-
ljeno i u skladu s planom za ow godinu. Ukupni prihodi st osigtnni u visi'
ni od oko fuO.NO dinan, a teb pozdnviti i prue prihde od nekih repub-
lickih samoupnvnih interanih zajednica za pojedine akciie (za znastveni rad
i kulruru). Na Zalost, ni ove * godine SlZovi za obnzovanje nigt odazvali na-
1im molbma. Plan nda e Ekder odviia u potpunosti p * Cak i povdava
broj akcija. Administntivno je Savez takoiler oiaEao i uveo now anidenciiu
Clanstva. Prcispiana je i aktivnost delryta Saveza u raznim komisijama i
organizacijama te je prcdloZeno da s neki Clanovi zamijene a neke komi-
sije reforminju. Na svjetovanju o kolektivnom Clanslvu u SSOH u Kumrov-
cu analizinna je rundnja sa SSOH i doneeni zakljudci. Najvide palnie pred
sjedni*wa zanzimala ie oryanizrcija SAT-kongrea u Riieci.

SvCana {odnica u povodu 60aodiinjie Vukovankog kongrcsa KpJ

12. 04. 198O. drZana je u Zagrebu (Klub amoupravljada) Sve1ana sjed-
nica SEH i saveza za e*ennto Jugodavije. u povodu dogoditnjice ll. kon-
gres KPJ u vukovaru. Priststvoyali st clanwi predsjedniltva sEJ iz strih
regtblika, Clanovi prcdsjednidtva SEH i vib dwtaka gostiiu.

uvodno izlaganje o zmcenju Kongrea ofienito kao i za ryrantiste,
htdttci da je na njemu don*na izmedu ostatog i Rezotucija o qctandt,
govorio ie predsiednik Saveza za qennto Hrua*ke dr. Anc Fercn1id.

Sjdanja na
Oton Parrcer,

Prqramu tw
Dramske grup Student-
Ionsrnu 'Tvoja tw je u
mo<tmjetnidkog drudtya

Skoaka izvw mtzidki
ptogrilr.
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SRPANJ
4-6.

12 - 24.

19 - 25.

25 - 1.08.

KOLOVOZ
2-9.

11 - 16.

18 - 24.

RUJAN
1-6.

LISTOPAD
8-13.

9-12.

STUDENI
7 -9.

PROSINAC
8-11.

MARIBOR "lllleilunarodni susret u povodu
proCave 60godi5niice mariborskog druitva"
Prijave na: Esperanto-3ocieto Maribor, Oroi-
nova 2.
PRIMOSTEN "Lietni merlunarodni univer'
zitetrki tiedni" (Organizator: Europa Klubo
PF 1450, D-4790 Paderborn) Sekciie: Turis-
tidkoekonomska, lingvistidka i pedagoika.
R TJEKA "53. SAT-kongres"(Priiave: Esp.
druSwo Rijeka, Korzo Rarotuciie 2a)
RAUMA, Finska '36. kongres esperantske om-
ladine" (Prijaue: lKS, Zagreb, P.F. 499)

STOCKHOLM, Svedska '65. wietski esperar
tski kongres" (UEA,Rotterdaml
FAZANA 'Seminar za druStvene organizaciie"
PolitiCke Skole (Prijave na SEH do 15.Vll)
PRIMOaTEN "Ljetna Skola esperana" (hi-
jre na SEH do f s.Vlt. )

FAZANA 'Seminar iz podruCia me<tunarodnih
odnola" Politidke Skole SSOH (Priiave na SEH
do 10.08.)

ZAGREB (Pioninki grad) '9. meilunarodniss-
ret pionira" (Prljave: lKS, Zagreb, PF 499)
ZAGREB "13. medunarodni festiyal kazalifta
lutaka (PlF)" Priiave na lKS, Z*gteb, PF 499.

ZAGREB Modumrodni znanstveni rkup
"Ekonornski a+ekti rcionalizaciie medunarod-
nih odnoca primjenom med. jezika erperante"
(Priiaru na SEH, Zsgebl

ZAGREB 't)ani kulturc Malte" (pdiave na
SEH, Za$ob)

i
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Esperantisti Hrua8ke bili su veoma aktivni u proteklom priodu na nznim
mdunarodnim espennhkim skupovima. Sudielovali su broini Predsavnici
i vrlo aktivno * ukliulivali u nd tih skupova. Navest temo smo osnovne
podatke:
Na Futivalu alijanske omladine u Goriciii ailielovalo ie viiie od 40 mla'
dih eryenntista iz Hnratske i uEestvovalo u radu tema*kih grupa o slikov'
nim umjetnostima. Prikzani st i filmovi grupe iz Zagreba.
Na omladinskom s.tsr'etu u Tati (Madiarcka) sudielovalo ie oko 10 mladih
iz vile hruatskih gndo k)-

U Udinama na ilsrefrt v*
lo je oko 20 espenntisa iz Hrua*ke koii st wdielovali u raspnvama o *ndnii
izmeilu ovih triiu zemalja iwdeniu epnna u {kole.
Na fxtiualu fnnctske esperz,nBke omldine u Parizu sudielovala le grupa

siednidwa SEH lvan Flanjak.

AKTIVNOSTI NA MEDUNARODNIM SKUFOVIMA

MEDUNARODNE AKCIJE SEH U 1980. GODINI

1. SAT-kongres u Riieci

Pripreme za 53. mdunarodni kongra rcdnika esperandsa (SAT) su u
zavrlnoj fazi. Kao dto ie poznato, kongres te * drlati od 19. do 25. o7.
1980. u Rii*i. Priiavtieno ie nelto vi[e od 300 u1esnika iz 18 zemalia Evro'
pe, Azije i Amerike. Osnovan ie Saviet kongrev u koiem su predstavnici vide

SSRN Rijeka), Ante FerenCif (RS SEH), BoZa Popovif (SEJ), Peter Zlatnar
(Org. odbor Rijeka). Najvdi dio kongremih manifqaciia odrZat 6e * u Do'
mu sindikata Rijeka. Pokrovitelj kongrw ie Republitko viiede Saveza sin'
dikau Hrua*ke. U povodu kongrw Radnitke novine 6e izdati brofuru o
jugoslavenskom socijalistidkom samoupruvljanju i mdunarodnoi politici
n t eprandt, a o toj temi odrZat 6e se i tribina u sklqu kongrea. Clanovi 6e
kongrcs iosietit i 5 ndnih organizacija u Riieci i tako s upoznati s prak-
tidnim aryektima emoupnvnog sistema.
Uz radni dio kongres organizinn je i niz kulrurnih prugnma i izleta.

I
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2. 13. meitunsodni festival kzali5ta lutaka (PlF)

I ove e Wdine u djedjem tjednu (9-l2.lo.) odrZatn trcdicionalna mdu-

Oko 30 lutkankih prcdsfrva PtF-a vidjet Ce vide od 10.0@ malikna u 4
zagreba(ke ofiine, a ,Ekon tuga Ce neki ansmbli obiCi de*ak drugih gra-
dova u sPH s daljnjih dvadaeak prcdsbva. sve 6e izvedbe osim iomacih
biti na npercntu, a prcvodit 6e s na hruatskosrpski. Gosti plF-a bit ce i
otrc godine prcdsavnici bratskog gnda Tromsoa iz Noruedke.

3. Dani kultre Malte

l_
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PBEVODENJE NA TEJO-SEMINARU

etoda udenia
1 /80 str.l8l,
nasavu vode

Itano pr*otlenie za vodi-
c eqenntisti monli Pri-
korak naPriied - Prodor

u ,,vib" instituciie koie, eto, ne mogu bez prcvodilaca' 
lvan Flanjak

SPO RTSK I SUS R ET I E SP E RA NT I STA H B VATSK E...........,......

tdina.

&rsreti su biti vrlo fer i priiatetiski i pnva ie lteta lto * na tu manifestaciiu

nik priiavilo vib natircatelia.

-20
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rantisti u ovom trenutku imaiu naisnaZniiu orgonizaciiu u
Stavoniii i Bannii iiednu od naiaktivniiih u zemlii.
PrimiieAena je neefikasnost broinq Predsiednilua (17 Cla'
nova) te ie predloleno uvdenie kolektivnog rada ryttem
osm novooformlienih komisiia: l.odgoi, obrazovanie, na-
srzva ; 2.prcvoClenie i izdavad ka dielatnost; 3. idei no-pol i ti-
Cko obrczovanje i osposobljavanie; 4.op6enarodna obrana
i druduena smoza{tia; S.informinnie; 6.kultun; 7.fizi-
Cka kulwn; S.organizinnie stsreta i putovania.

Sredinom rujna ove godine 6e u Osiieku biti organizinn
dvodnevni republi|ki seminar za voditelie tedaieva koiem
je omovni cili ukliudivanie novih Clanova u *perantsku
organizaciju. Espenn$ka aktivnost u Osiieku dobro ie
razvijena, osobito u dkolskim sredinama, te bi zadaak
lkolskih ustanova sada kada putoii znadaina baza za raz'
voj esperanta, trebala biti osnivanie vlastitih osnovnih
organizacija.

Povodom proslave 25. svibnia - Dana mladosti - u Osiie'
ku ct podiieljene ,paiske nagrade mladih" za izuzetne
rezultate u protektih l2 miwci. Nagnde O$inske konfe
rencije Saveza ncijalistidke omladine dobilo ie ir,st poi*
dinaca, a od organizaciia Esperan*ko drulwo ,,Liberig
stelo". lJ polustolietnoi poviiqti esperanhkog pokreE u
Osijeku to ie do nda naiva1e drultveno priznanie i obY*
za da e nastavi t e m p o m zapodetim priie l8 mi*ci.

Tri po\etna teCaja esperanta Pokrenuta su kraiem tnvniz
u osnovnoj Skoli ,,Tone Peruiko". Nastavu vode Clanice
espenntskog kluba ,nlunxo". Tridesetak polaznika
namjerava pristupiti A-ispitu u ie*n.

usprkos obimnom palu na kongranim pripremama Cla-

novi Ofiinske konfererciie Saveza za esperanto Riieka
edjeluju i na niz drugih manifataciia:
- lJ dvomje*Cnoj novinarckoi {koli koiu ie organizirala

OK SSOH Rijeka sudjelovalo je i 4 aryrantisa.
- RjeCki espenntisti su u proteklom periodu udielovali

na Esperan8kim swden$kim susretima u SanieYu^grvo'
majskom susretu u Tuzli, proslui Dana mladosti u Ku'
mrovcu,lER-u u Tati i na wsretu triju zemalia u Udi-
nama.

U organizaciii bveza za espennto Sisrk na ORA ,,Pruga
Mladosti 80" u Jasenovcu u dyije smjene vollen ie
teCaj eqenna. Tedaj je voilen po novoi metodi SEH-a,

\
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Evo nam kraja tkolske godine pa smo i pri zavrletku aperanbkih tecajeva.
U lkoli dobivamo syiedodlbe, a i za epnnto e mole dobiti flidodtba
6@ranta, no za to nijedovoljno smo zavditi tedaj, nego treba poloZiti i
ispit.

- O kakvoj je to sviedodZbi riie|?

SvjedodZba za osnoyno znanje *peranta je takozvano Atatilo A.
Nakon zavrdenog B-tedaia i ispita stjede e B-strjedodlfu, a za yiii
stupanj znanja dobiia * C, odnosno D ,,diplorno".

- Sto treba znati za A-ispit?

- Tko ispituje na ispiru?

su nasavnik
Zivite. Ako u
jezik moZete

- Da li se ispit plda?

lspit je baplabn a sujedodlba stoii lO.- dinara.

- Kada * mote polagati igitT

treba Cekati knj lkolske godine. MoZe se
sprernni i kad nastavnik organizin komi_

Ako itnate jo{ pianja, pitaitet
DaCka stranica" ,,TEM\O,, - SEH, Amrudeva S, Zagreb

c

I

1
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Ero primicra

pirrrnog

E3ttva za

A-hlr

i'
I

Stile ljea, no to ne znaCi de * moramo ptaati bviti e*enntom. $d
ked imamo menje obveza u lkoli, eyo nam prilike da s vib zabavimo do-
pisivanjem Da, ali kako srisaviti pismo na stnnom ieziku?

Evo jednuaynog modela, dopunite ga valim podrcima:

Saluton, amiko,

Skribar al vi lern nto el Jugorlavio. Mia nomo 6tar..........
mi havar ........ jaroin. E3peranton mi ne lernal

lon{8.
Mi 1006 cn la jugpclava cpr.rUiko Kroatio. Se vi prenur

grograflan mepon de Jugtolovio, vi vkfur miln uibon (urbeton,

vllalon). Gia nomo ectas ............. 0i ctas en (nordo,

eJdo, orionto, okcidento).
Mia familio no 6tr granda; nur mial grepetroi kai mi.

Cu vi havar Os,fratoin? eu vial gppstroi perolar Erpcranton? En mla

familio nur mi 6tas erperantisto. Sed ml ne nur Satu Erperenton,
red anka{l tporton kal muzikon. AnkaE po3tmarkoin mi kolokta3.

Mi ran& al vi lugolanin poitmarkoin por via albumo. Se vi ne

kolcktr, doru ilin al via amiko a[ amikino. 0u vl kolckta 'ron?

Mi loia pri via laero.
Skrlbu rar*le, mi potas.

Scluta vin el Jugolavio

Juepelavio
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dalrnacio
Aktiva laboro por la intemacia lingvo
en Dalmacio komenci8is antau la mi-
fito kiam kamarado Rolid narkiginta
en Trogir nelegale organizadis Espe-
ranto kunojn en 0i komununtb.

Kun la nuntempa E-vivo en Dalma-
cio ni ne poyas esti kontentaj ear
aktiva kaj organiza laboro ekzistas nur
en Split. Pro tio unu el la plej gravaj
taskoj de splitanoj estas diwastigi ni-
an aktivecon sn aliaj proksimaj apud-
maraj urbetoj.

Dum februaro d-jare splitanoj klopo-
dis organizi E-kunojn por komencan-
toj en OmiS kaj Trogu. Ili sukcesis en
OmiS, sed ne en Trogir.

Estas necese diri ke la kunlaboro kun
esperantistoj el Ancona (Italio) estas
tre forta.

SPLIT
p6t L 2l oilito

La unua Esperanto-l.Jubo\festir fondita
en 1952 en Split klj gi hayis la sek-
cion 0e Alta ekonomia lernejo. Gi ne
plu funkciar. La nuna ,,FRATECO
KAJ UNUECO" - fondirz en 1972.
Gi estas Ia plej aktiva klubo en tuta
Dalmacio.
Gis nun la klubo organizis multajn
kursojn por elementaj kaj mezaj 6r-
nejoj kaj A-kurson por junularo in O-
miS.

Gi eldonas bultenon ,,Lumeto...
Prezidanto de la ktubo estas Branka
Spasojevid.
Adreso: Edo Be6ii, (za EK ,,Frateco
kaj unueco"), Aljinovi&va 16.

,JVO LOLA RIBAR- - fondita en
l978,,agas Ce Mjesna zajednica ,,Bla_
tine-Skrape". En la sosieto aktive la_

"el

bul-

Prezidento estas Vukaiin Dimitrijevi6.
4dreso: Mjesna zajednica,"Blatine_
Skrape" (za EK ,Jvo Iola Ribar").

JUGOSLAVIO

ALMACIO

I



t

t
i

iP-\
?

t

I

I

I

OMIS

Dum februaro esPerantistoj el EK

,,Frateco kaj unueco" organizis ei

tie A -kurson por la junularo. La kur'
son finis Oirkau tridek gejunuloj ko-

mence de junio.
Gvidantinb estis Grozdgna GrubuEii.
Adreso0K SSOH OMIS.

TROGIR

Malgranda urbeto proksime de Split,
sen organizita movado. Ci tie vivas

k-do RoZii kiu komencis labori an-

ta[milite kaj disvastigi ideojn pri Es'

peranto en ekstreme malfacilaj
kondieoj. Pro sia poresperanta agado

li estis malliberigita. Dummilite mala'
peris anka6 lia Esperanta biblioteko'
Kamarado RoZi6 aPartenas al tiuj
pioniroj de la movado kiuj Pro sia

esperantisteco ankau fizike suferis.

PRIMOSTEN

Malgranda apudmara urbeto proksi-
me de Sibenik eniris ne nur jugosla'

vian E-movadon en 1961, kiam
Oi-tien venis la grupo de zagreba Ob-

servatorio por studi suneklipson. La
beleco . de la piza$o insPiris la
grupgvidanton Gabro Divjano-vid pri
poresperantista kampadejo. Gi bal'

da[ internacie famifiis kaj seninter-
rompe funkciis eiu-somere. Esperan-
tista kampadejo en PrimoSten havis
gravan rolon en pedagogia E -labo-
ro. Ekde 1964 okaz.as Oi-tie someraj
E-seminarioj por pedagogoj kiuj
antatrenigis la jugoslavan movadon.
Nuntempe la kampadejo translokifis
kaj la E- agado iom reorganiziios.

ZADAR

Zadar estas universitata urbo kie
lekcias esperantistoj prof. Dalibor
Brozovid kaj Josip Vran6ii. Kadre
de Filozofia fakultato okazas anka[
sporadaj kunoj por gestudentoj. [a
klubo ,,Amikeco" nur vegetas.

SrssNrr

Sitenit havis Esperanto-klubon
,,Stjepan Nhi6" kiu dum la lastaj
jaroj estingifiis. La sola aktiva espe-

rantisto estas Rade Petkovi6.

VRGORAC

Vila$o en Dalmatinska zagora ricevis
Esperanto-klubon en majo 19'19

kiam Aleksandar Hrsti6 komencis
instrui Esperanton al vila$anoj.

Vanja Sikirica

2
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TRI NOVEIJOJ - Stjepan Krdmar
Tradukis Josip Velebit. Eldonis IKS Zagreb, 1979. p. 68.
din 30.La aiitoro eldonis ^!is nun 4 librojn de noveloj
kaj Ci tie tradukitaj estas el lia laste aperinta verko, maj-
stre tradukitaj de nia nuntempe plej elstara tradukanto.

IIEDNARODNI JEZIK - zakaj, kako ?

En slovena lingvo tradukita artikolo de Spomenka Sti-
mec kun aldonita listo de 2@ plej gravaj lingvoj en lamec kun aldonita listo de 2@ plej gravaj lingvoj en la
mondo kaj nombro de piaj parolantoj, represita el alma-mondo kaj nombro de piaj parolantoj, represitr
nako .,Delo" 1977 Ljubljana 1979,24 p.4 dn.

fUUetinUe - la filo rle la $angalo - Tibor S

Eldonis TK Stafet() 197 95. Temas pri'sike presita
novelaro de nia k r,ata isto, verkita en Esperanto,

Ud<oro izlazi iz Stampo u izdanju
lK9a:

MOOERNA KROATIA PROZO
Urednik: dr. lvan Krtalid
Prilevod: Foger lmben
flX) stranica - uvez u platno

ta0ga unuavice por la gckrr:1...r.;.

4 m0 VORTOJ - VIII izdanje
Popularni esperantsko-hrvatski ili srpski prirudni rje6nik
dr lavoslava Krausa i Dragutina Wranke tz 1935. godine
za ovo izdanje su pripremili Ivan Flanjak i Aleksandar
Kocian, a izdalo ga E-druStvo ,,Uberiga Stelo" iz Osde-
ka. Cdena 30 din.

NOVAJ LIBROJ _ NOVE KNJIGE

MOD€RN
KRORTIR
PROZO

Baldari aperos ec I KS:
MODEBNA KROATIA PROZO

Redaktis: d+o lvan Krtalid
Tradukis: Rog6r lmbert
600 paQoj - tole bindita

' -zB

F



i

22

zz
lrl lrl
FF

99
DD
dd'
IY,
oo
a-2

ZZ
l,l El

co
9(J)=
dd,
\l !l

co
a--,

7_2
Jr!
a,&
oo
Q9
fD
d,d
)zv

quTOao .

e- ?t€AD/,
tf4LP20 -
KS/r7Pe@

SUFiKSO
(0uLTo)

I

kov240-
- sTqal

II
BATA
ookLt/l€/fft

PLHNE.DI

erfRllx

I

X€POlt
cto

I
REPoLlttt

+
?ll/€20
:N /?F(/l(

I

ifls'KK/E!U
D.o.<
:€R4 I
TArt-, o I

,,*OFTA
bxoznj,

TtTFEKA

,@NDUT/
CeDe

KN4
slNl'

I
NClBee.o t€yn

7€sTo

I
9ue44
MQTC 4
40nr

I

*a€flfa

-lzqNm I

AKvt I
,4F|KSc)

j

tRsoNn
,poNotro

)^uPt iAN-
TO PoO
Sero+

g€co
D€
F4!tr7o

4

ytFlKso
(2€<o)

29-



r

Solvo de l' krucvortenagmo el lasta numero

'/,

l;hfi
.i- l 

-r

DISTRAJOJ
DISTRAIOJ
DISTRAIOJ
DISTRA"IOJ
DISTRA,OI

,,

loo D= L

i
l-



oo
ooo
ooo

If r'lll!.H ll IllvA'I'S Kl)
Ntfac llnDnil tttRDrnrD $f,t)

o
C
SR

o
C
ECKE

o
rO

rO EI(SPE
U.ITRIJA

KORISN IC I

PRIHODA LUTRUE HRVATSKE
SU SPORTSKE

I SOCTJALNO-HUMANITARNE

losvoJtTE DOB|TAK.A




