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- 1990. 09.01.
broj/numero 45

Kvankam ni planis la duan eijaran numeron de ,,Tempo" aperigi

dumsomere, Ja materialoj alvenis

kun ioma

ruo, kaj ne estis
firma karizo por produkti la numeron kiun vi legos nur aitune.
Tial, la dua numero, kun ioma
malfruo venas al vi, sed tamen la
inf ormoj estos plej novaj: pri
okazintaioj de lasta monato, ka!
malf

pri planitaj programoj.

Por f ari la numeron 3

kiel

ni bezonas viajn tekstojn
Qis f ino de septembro, arl plej
planite,

malfrue

Qis

mezo de oktobro.

Sendu

ilin kiel kutime al

la eefredaktoro:

Josip Pleadin, B. Markada 1,

43350 DURDEVAC
ter. (043) 814-630

eefredaktoro, sed

0O0

Savez za esperanto Hrvatske

Kroatla Esperanto-Ligo
Elanovi uredniStva / redakcianoj:
Mariia BELOSEVTC,
Vi5nja BBANKOVIC,
Vuka5in DIMITRIJEVIC
Josip PLEADIN,
Radoslav SKALAMERA
glavni i odgovorni urednik
eefredaktoro
Josip PLEADIN

/

/ grafika aran(lo
Josip Pleadin

grafi6ko uretlenje

/ konsilantaro
Josip BR KANAC,
Milan KOe lS (predsj.,/prezidanto)
savjet glasila

lrma KOVAdt6,
lvo OStBOV,
tvica Spo LJAR Ec
adresa redakcije / redakcia adreso:
Savez za esperanto Hrvatske

(za,,TEMPO")

ekzistas kelkaj novaj ideoj, el
kiuj esta pliofta aperigo de nia
oficiala informilo,,Tempo" (eventuale 6-8 numeroj .iare), modesta
kunlaborantoj.

Pri la ideoj gis nun pensis nur

1

osnivaEiizdavai /
fondinto kaj eldonisto

AmruSeva 5,/ l, 41

Por plibonigi nian informadon,

premiado de

broj primjeraka/ekzempleroj:

'

la

ili

estos prezenankai al la KEL-prezidantaro

titaj
por pritrakto. Pri viaj ideoj, dezi.cj kaj bezonoj, skribu eu rekte
al KEL, eu al la redaktoro. Nur
tiel ni sukcesos fari utilan servon
al nia Movado.

ZAG

REB

adresa urednika

/

adreso de la &fredaktoro
Josip Pleadin, B. Markada 1,
4335O Ourclevac
tel. (043) 814-630

izlazi tromjeseEno
aperas 4-foje jare
cijena primjerka /
prezo de unu ekzemplero
8,00 dinara,/dinaroi
godiSnja pretplata / iarabono
3O,00 dinara / dinatoj

tisak

/

Josip Pleadin

La redakcio

OOO

tet. (38) O41/424-660
2iro-radun : 301 02-678-4863

presis:

-

Ourdevac

,.TEMPO" primaju svi dlanovi Saveza
za esperanto Hrvatske s upla6enom
clanarinom za teku6u godinu.

o misljenJu
Repubtidko
,u rlqyuvilu^e
788/1-1980) od
od 16. 04.
04
potezana
p
promet

fizicku kulturu

proizvoda.
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DORSr.LANKO
DE LA SA}TA \rERO
En la junia numero de,,Esperanto" aperis speciara
artikoraro pri sanQor en
orienta Eiropo, kiuj influis ankari la Esperanto-movado.ln.
Unu el la artikolantoj estis ankarl Zratko Ti5rjar, direktoro
de rKS en zagreb, kiu Jum muttaj
jaroj.estis

unu el gvidaj personoj en la kroatia Esperanto-movado.
Kvankam s-ano TiSljar estas mia bona konato,
mia estinta direktoro, kaj ee
verkas por ,,Tempo',, mi ne povas akcepti
liajn starpunktojn. El mia propra vidpunkto, ne kiel oficialan opinion de Kroatia
Esperanto.Ligo f f iit,.ei-loke mi
provos argumenti rilate la situacion
en Kroatio.
Evidentaj estas meritoj de rKS kai giaj
oficistoj en ra evoruo de Esperanto_
movado en Kroatio, sed neniu rajtas diii,
ke nur lkS laboris po,. progr"ro,.rn
aldonaj eraroj. En ra periodo inter 70-aj kaj g'-aj jaro.i
ia kreskis ra movado.
(lnstituto por Of icialigo de Esperanto),
n aferojn. FormiQis festivaloj (el kiuj plF
enkadre de KEJA (Kroatia Espeseminarioj por aktivuloj (speciale
io, kompreneble, kontratlstaris pli

[H ;::I:;1

tio' kaj tiam

blemoj.

il;ffi

i:;:lJff:i

komenciQis plej gravaj pro-

La kreskinta rKS mem ne havis sufieajn subvenciojn
por normare vivi per
do necesis trovi konstantajn fontoln. c.. i.
en rrl
la antaiaj gvidantoj, per"p".i.io
elekto de junaj,
TiSljar faris en KEL sufiee fortan
,,partion,,,
a pritrakto), kaj KEL kiel memstara asocio

Esperanto, kaj

arto dr

Qia

kapitalo estis uzita por projektoj

jff

Konsta nta stu m b osto no en ri atoj ". [L:i -r'
:ffi j,:,
:XU
traktoi, kiuj estis murtfoje. ekstreme marutiraj por : [t
KEL, ear ne estis precize
f iksitaj
r

r

taskoj kaj prezoj, kaj la laboro estis neakurate plenumata.

I

i.[::i:::

Perdinte la memstarecon (malgrarl protesto de pluraj kiul jam tiam komprenis la okazintaiojn), KEL ne plu povis zorgi pri bezonoj de sia membraro kal
lokaj societoi, dum IKS tion faris neregule, kaj pri eiuj malsukcesoj estis kulpigata ne lKS.sed KEL. Tial ja estas kompreneble ke la societoj iom post iom
pereis, la membraro forlasis la movadon, kaj do fine restis nur kelkaj obstinuloj. Kaj nun s-ano Ti5ljar protestas kontrari ,,verdismo" en la kroatia movado,
kiu evidente savis la movadon, ear Qi jam delonge ne havis Sancon por normale
ekzisti.

La artikolo de s-ano TiSljar venas nur kelkajn monatojn post definitiva
KEL kaj lKS, kiam IKS preskai komplete perdis

eesigo de kontraktado inter
financojn de KEL.

KEL-prezidantaro tamen decidis konservi la kontaktojn kun lKS, sed nur
tiuj sferoj, kiam ekzistos ambaiflanka intereso. Por savi la movadon, necesos
multe da tempo, laboro kaj mono, sed Quste la obstino de tiuj ,,damnaj" verduen

loj povas 0ion meti $ustaloken.
Mi konsentas kun s-ano Ti5ljar, ke necesas sekvi procesojn okazantajn en
la socio. Mi konsentas ke eblas uzi Esperanton kiel varon kaj surmerkatigi Qin.
Sed s-ano Ti5ljar forgesas ke malgrai pluraj pozitivaj aferoj, ankarl li grave malantarienigis nian movadon, ear ne nur profito devas esti la celo. Se ni startos
kun Esperanto en libera merkato, ne plu eblos fari kontraktojn sen ambai'
flanka utilo, ne plu eblos ekspluati la movadon, kaj vendi ,.nebulon" al esperantistoj. Kaj la hodiaria IKS ja multe deflanki$as de poresperantaj ideoj. Savas
ilin nur kelkaj IKS-anoi kiuj tamen restas Quste verduloj. La ideoi pri surmerkatigo devus ebligi ke pri Esperanto oni okupiQu profesie, sed kiam ni havos sufiee vastan merkaton kiu bezonos varon kiel Esperanto?
Kaj fine, mi scias, ke 0i tiu artikolo estos ioma surprizo por s-ano TiSljar,
ear longtempe ni kunlaboras fruktodone. Sed jam multe pli frue mi ne konsentis kun lia starpunkto pri mezkapabluloj. Ciu homo valoras, kiel ain lilSi
estas ,,mezkapabla". Ja multfoie okazis ke Quste mezkapabluloj multege laboris, kaj la lar)rojn forportis pigruloj kaj egoistoj.

Ni devas permesi al eiu laborpreta samideano montri la kapablojn, certigi
al li progreson kaj akiron de novai scioj kaj kapabloj. Neniu rajtas kulpigi multjaran prezidanton de iu societo pro longa mandato, se anstataianto konvena ne
ekzistas, neniu rajtas malgravigi la rolon de 6iu unuopulo, kiu oferas sian laboron
al Esperanto-movado, senpage, pene kaj konstante. Tiaj ideoj estas krimo konrrari la Zamenhofa idealo. Vole-nevole ni devas konfesi, ke la societa laboro
dependas Quste de laboremaj unuopuloj. Kie ili mankas, la laboro eesas. Se eiuj
forlasus la movadon, kion surmerkatigos s-ano TiSljar, kaj al kiu li vendos tian
varon?
de

Kiel KEL-prezidantarano mi batalos por valorigi Cies laboron, eC laboron
tiuj ,,mezkapabluloj", kies starpunktoj ne plaeas al mi.
Josip Pleadin, la Oefredaktoro
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Kiel konferenCejo servis la hotelo

,,Park", situanta en randa
La 6-an okazis la unua

kunsido

de Alp-adria komitato, kaj la

lrJ
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ekster

urba kvartalo.

se

La

U

dua

kvatage.
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antarjtagmeze okazis

konatiQo kun bone konservita malnova
urbo kaj posttagmeze en la Urbodomo
estrs organizita Gazetara konferenco,

F
\*

kaj akcepto ie la urbestro. Samtage
okazis festkunveno, filmprojekciado
pri la departemento Va6 kaj interkona

YIUAV-NAd'IV

vespero.

lnteresaio el religia vidpunkto estis okazigo de ekumena diservo la g-an

2-a ALP-ADRIA
I

I

ESPE

RANTO.KON

FE

kai certe plej amase vizitita estis
Generalkunveno, kiun sekvis sekcikunsidoj de fervojisto.j, junularo ...
Por ekskursantoj organiziQis ai_

RENCO

KOSZEG (HUNGARIO)
- 9-a de septembro 1990

6-a

tobusaj ekskursoj al Szombathely
kaj Jdk (la 8-an) kaj al Velem (la
9-an, tradicia vilago) kun surgrimpo

La urbo Koszeg troviQas en

la

okcidenta parto de Hungario, kaj eijare inter la 6-a kaj 9-a de septembro
Qi
gastigis la 2-an Alp-Adrian EsperantoKonferencon, kiu daUrigas la ideojn
de iamaj Trilandaj Esperanto-KonferencoJ.

Lastatempe forti$anta kunlaborr_r
de Alp-Adriaj regiono.j, rrature instigis

ankai la

esperantistojn pliaktiviQi.

Lari informo de la organizanto, alvenis

eirkatl 180 aliQiloj, sed nombro de
partoprenantoj certe ne atingis tiun
de la aligiloj. Lai libera konstato
partoprenis la konferencon inter '120
kaj 150 personoj. Krom grupoj kaj
unuopuloj el regionoj-membroj (AIstrio, ltalio, Jugoslavio, Germanio

kaj

Hungario), partoprenis observantoj ankarl el Cehoslovakio kaj Bulgario.

al pinto lrotk5 por la plej kuraQaj.

Kulture plej grava estis kultura
vespero la 8-an, okazinta en la teatra
salono de urba fortikaio.

En la kunsidoj de Alp-adria ko_
mitato estis resumita gisnuna laboro,
kaj ellaborita plano por agadi en
1991

:

- aprilo, majo -

14-taga arangct

- julio: Alp-adria

junut'ara aranQo

ESENCI L (por pliaQuloi),

en Pula (ERAAROJ),

- aigusto, septembro: 24-a PIF

lZagreb, Graz, eventuale Triesto),

septembro:
lZagreb elektita

3-a

Konf erenco

iel urbo-gastiganto),
- decembro: Festivalo de monodramoj kaj libroproklamo en Gorizio/
k

Nova Gorica,

- aperigo de 4 n-roj de AA-bul.
tcno (Zagreb, Triesto, Graz, Gyor).
5

Al

slovakaj esperantistoj estas donita statuso de regiono-observanto,
kaj je iniciato de sloveniai esperantistoj

estas farita deklaracio de la konferenco.

J.

P.

ERA-AROJ
PRI LA 2.A RENKONTIGO DE ALP-ADRIA REGIONO
POR JUNU LARO (ERA.AROJ)
En malgranda istria urbeto FaZana de la 11-a gis la 17-ade julio 1990
okazis la 2-a Esperanto-Renkontigo de Alp-Adria Regiono por Junularo
(ERA-AROJ). La renkontigon partoprenis kvindeko da junuloj el ltalio,
Germanio, Nederlando, Hungario kaj Jugoslavio (Slovenio kaj Kroatio).
La temo de la 2-a ERA-AROJ estis ekologia kaj $i estis traktata per
prelegoj, dum lumbildprojekcioj, dum ekskursoj (al interno de lstrio kaj al
insularo Brioni) ktp.
Krome estis okazigitaj kursoj por komeircantoj (gvidis Qin Vesna Hitrec), konversacia kurso (gvidata de Ankica Jagnji6) kaj kurso pri la kroata
(kiun gvidis Ljiljana Pranji6).
La renkontiQo estis feria kaj organizantoj atentis ne tro multe cerbumigi partoprenantojn. Kvindek paSojn proksima plago malallogis de prelegoj
kaj kursoj kaj fine eiuj prelegoj kaj kursoj devis okazadi marborde en ombro.
Kulrnino de la renkontigo estis lnternaciaj Ekzamenoj de lLEl/UEA
okazintaj la 15-an. Organizantoj de ERA-AROJ intencas ke ili farigu tradiciaj dum estontaj renkontigoj.
Dum ERA-AROJ okazis ankai daUrigo de la kunsido komenciQinta
dum la IJF en Breguzzo (ltalio) - kunsido de junularo el A-A regiono.
Oni priparolis okazontan seminarion por esperantistoj-studentoj el la regiono
kaj estis proponitaj temo, dato kaj skizo de programo por la seminario.
Kaj kie kaj kiam okazos la 3-a ERA-AROJ? Abundis proponoj, variis
opinioj. Oni ne miru se en la aliQilo kiel loko estos indikita simple - Adri-

atiko. Eble la tria renkontiQo okazos surSipe.

Ljiljana Pranjic

r*t**tt**t***ttttt**t*****ttt*t*t**rttt*
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lnternacial ekzamenoj

ar

i
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okazigo de lnternaciaj Ekzamenoj de rLEr/UEA estas ra unua okazigo

en orienta Eiropo. La organizantoj de ERA-ARoJ intencas ke iri

tradiciaj dum estontaj renkontiQoj.

fariQu

Ljiljana Pranji6

KORESPONDI DEZIRAS
I
I

Tanja Ba5kirova, ciolovski, 16-76, sostka. sumska 24s110,Ukrainio,
sssR 23'jara junulino deziras korespondi r, un jugosravai geamitol.
si
interesiQas
pri literaturo, turismo, muziko kaj folkloro.
Barbara Kamihska, Ur. Bah. warszawy 16, pL-17-2o0 Hajn6wka, poilando
2o'jara frarilino, interesigas pri turismo, geografio tal muziko. Ludas
litaron
kaj kantas. Deziras trovi jugoslaviajn leterimikojn.
Pekim vaz, caixa Postar 32s0, BR-69001 Manaus-AM, Braziro
- deziras korespondi kaj intersangi Esperantajn ribrojn kaj kazedojn pri forklora
kaj tradicia muziko.

15-a

ATLETIKA enuptorueco DE ErJRopo

SPLITl99O

ESPERANTO _ PONTO POR PROKSIMIGI LA SPORTISTOJN
Prezidanto de Respubliko Kroatio, d-ro Franjo Tuclman, la 27-an de
aigusto Ci-jare salutis la partoprenantojn de la 15-a RCe fal malfermis Qin.
Antun Vrdoljak, prezidanto de la Organiza komitato diris: ,,Split longe
restu en nia memoro", kaj Carl-Olaf Homen, prezidanto de Eiropa Atletika
Federacio: ,,Kun granda senpacienco mi pasigis ei-ses tagojn. Estis grandioze
kaj neforgeseble..."

La 6i-jara 15-a ACE okazis en Split, kun partopreno de pli ol 45.000
spektantoj kaj estimataj gastoj. Guste tial, kiel diras multaj, Qi estis la plej
granda sportkunveno e i-jare en Eiropo, kaj ei-similajn komentojn diskonigis
ankarl multnombraj radio- kaj TV-stacioj kaj la gazetaro, ear la Campionecon
observis pli ol 1000 iurnalistoj, inter kiuj 85 radio- kaj TV-komentantoj.

Tute certe ankarl e i tiu Campioneco restos en neforgesebla memoro

al

multaj pro atingitaj rezultoj, eu al gajnintoj de ora, arQenta ari bronza medaloj, eu al tiuj kiujn la fortuno ne servis, sed certe ne sufidus ee deko da tajpitaj paQoj por eion priskribi. Tial por niaj legantoj ni prefere elektis la priskribon de atmosfero rilate komprenigon kaj komunikadon.

8
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- Kiel estus se vi kier sportistoi, kaj ei-momente mi ne
pri niai, iugoslaviaj sportistoi, sed ankai pri ra mondai, parorus
Kaj tia lingvo jam ekzistas!

pensas nur
samringve?

grava por pli bonaj rezultoj,,, mesa$is krome, por
niaj legantoj Dane Korica,
federacia kapitano de atretika teamo de Jugosravio, ardoninte
fine de nia
longa intervjuo, ke li diskonigos ideojn de ra rnternacia Lingvo inter
sport stoj.
i

Davor Grgat

EN JUGOSLAVIO NE EKZISTAS

ALIA LITERATURA KAJ
KULTURA REVUO EN ESPERANTO KROM ,,KOKO"
POR 6 NUMEROJ EN 1990 NECESAS ELSPEZI NUR 1O.OO DIN.
PROVU _ EBLE GI VALORAS, LA RISKO NE TRO GRANDAS!

9
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JARKUNVENO EN OSIJEK
La 16-an de majo okazis jarkunveno de Esperanto-societo ,,Liberiga

Stelo" en Osijek. Jen mallongaj konkludoj.
Car la Qisnuna prezidanto Antun Simuni6 sendis skriban eksi$on, por
nova prezidanto estis elektita ViSnja Brankovi6. La jarkunveno decidis ke la
prezidantaro ionsistu el 9 membroj anstatari Qisnunaj 7. La sekretario restis
Aleksandar Kocian, la kasisto Petar Pazaver, kaj la aliaj membroj estas Damir
Cerni6, Danijela Poropat, Marija Vukeli6, Ljerka Helajz, Marijan Kekez kaj
unu membro de la Qisnuna KOSE (Klubo de osijekaj studentoj espetantistoj),
kiu eesis ekzisti per decido de la jarkunveno. La Qisnunaj membroj de KoSE
fariQis membroj de ,,Liberiga Stelo';.

Mandato de la prezidanto kaj sekretario estas plilongigita al du jaroj,
kun ebla reelekto. Estis f iksita ankai laborplano por kuranta jaro:
1. readapti la societejon en Frankopanska 53 kiel eble plej frue,
2. realigi ekspres-kursojn
3. kunlabori kun aliaj societoj
4. gvidi kurso.in ankarl ekster Osijek
5. engaQigi en turismo kiel turismaj gvidantoj
6. ordigi la bibliotekon
7. enkasigi la kotizojn de la membraro.
Aleksandar Kocian

SEI(VONTA KUNSIDO DE KEL-PREZIDANTARO
SABATON, LA 29-an DE SE?TEMBRO 1990,
JE LA IO,OO HORO
OKAZOS KUNSIDO DE KEL.PREZIDANTARO EN ZAGREB,

AMRUSEVA 5/1.

Pritraktotai temoj pri estonta laboro, kiuj devus grave sanQi la Qisnunan
laboron de KEL. Ciuj prezidantaranoi kaj aliaj aktivuloj estas invitaiai parto-

prent.

K roati a E speran to-
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adaptis la lernolibron por rumanaj
uzantoj. Apero de la rumana versio

por printempo 1991
Gi estos presita en Jugoslavio kaj
disponigita al renovigitaj rumanai
E-societol kiel helpo de nia j espeestas planita

.

rantistoj.

ETLIBRA PLU MARSAS

\

Certe vi jam aidis pri eldona
agado de Zagreba Esperanto-Ligo.
Temas pri jam kvar jarojn aperanta
,,ZELano" kaj preskarj unu jaron

I

t

,,EKLAMPSIO EN REMIZO"
David Albahari (1948) okupas
signif oplenan lokon en la moderna
serba literaturo. Pere de la traduko de
Zlatoje Martinov el PanEevo. lia ver-

ko,,Eklampsio en remizo" (Fras

u

5upi) eldoni0is ee Serbia EsperantoLigo, kaj estas je dispono al Satantoj
en Esperanta-versio. La libreto estas
64-paga, A-5-formata. En Kroatio
distribuas

aperanta ,,Etlibra biblioteko,,. Gis nun

en la biblioteko aperis tri jenaj verkoj: ,.Lan6o" de Emilija Lapenna
(promociita dum la Balkanlanda EKonferenco en Ohrid); .,19S4-1ggg
-- Fervojista Esperanto-Societo,,,

gin Esperanto-klubo,,Ko-

ko" (prezo: 30.- din/ekzemplero),
B. Marka6a 1 , 43350 Durclevac.
La mendojn faru al supra adreso,

kaj la pagojn al gir-konto:31210678.1 4536.

ZAGREBA METODO
TRADUKITA EN LA
RUMANAN
Jam fama Zagreba Metodo de
Esperanto-instruado atendas sian aperon en la rumana. Konsente kun IKS
en Zagreb, Esperanto-klubo .,Koko"
el Durclevac entreprenis kunlaboron
esperantistoj el BraSovo (Rumanio), kiuj sub gvido de lon Sirbu

kun

,,El zagreba koro"

(kantokolekto

eoldonita okaze de la vizito al Bologna),,,Jubilea versgirlando" (poemkolekto de zagrebaj esperantistoj okaze de la jubileo de ,,Bude Borjan")

kaj ,,Stupoj/Kiel kien" (versoj

de

makedonaj poetinoj Vera eornij kaj

Nevenka Tomi6, originale verkitaj

en Esperanto).

Por eldono estas prespretaj
ankorai du verkoj: poemoj de Dragutin Domjani6 tradukitaj de Zvonko
Rehorid, kaj originalaj poemoj de
Marko Petrovi6. La libroj aperos
11
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tu

mendeblal

ZEIL" Annruifuva S/ll.Zagreb.
M. Beloievit

vin al ZEL. Por la jaro 1g90 la kotizo
estas 80,00 dinarojn. pagebla al
Qirokonto de Zagreba Esperanto-Ligo,
30105 678 68653.
Lati skriba peto ni sendas pliajn

informojn (ZEL, Amruieua 5ll,
gre)'

NOVA LIBRO DE
SF(HENKA STIMEC

M. Betosevid

Arnlkafi Gi-nrunrere ni koncize
rmovam lliibron de Spomenka

ZAGREBA

prcrernffi

$tinnrec. ll-cnnm prii ,,Voio al disiQo",
eldomirta de lllhlrnqma Esperanto-Asoc i o.
ll-a lli'hro ijanrm esrtr 1e dispono de anoi

de lh agndbal s@eetoi en biblioteko
,"Eure Boritam-,, kdj aitrne Qi ver6aine

amero'bsdeZEll-'

M

Za-

Belosevr,

ESPERANTO.SOMERO

Se vi hazarde estis en Zagreb
dum someraj tagoj (labortage), surprize, certe la pordo de Amruieva

ne

estis Slosita inter 16-a kaj 20-a horoj.
Temis pri la unua provo de Za-

qreba Esperanto-Ligo organizi deioradon e iun posttagmezon.
Gi estis parto de ,,Zagreba Esperanto-Somero", kiu komenciQis la 9-an
clc

julio per prezentado de la programo

preparita por la ei-jaraj UK kaj IJK
(,,Arno en proverbo.j" de Arthur
Azevedo kaj recitalo de Gullien N icolas, en prezento de Vida Jerman
kaj Sa5a Pilipovi6.
Pluaj aktivecoj

: eiumerkrede de
19-a horo estis renkonto de espe-'
rantistoj en ES ,,Bude Borjan", iaide
la

PEDAGOG !A

""ITTERIUACIA
REVIrc" DENOVE EN

.tr,G(ELAVIO
ll arlr iirrn@nlkonaento

ktp.

inter Zagreba

Eryoramto-Lirgo lkaij lnternacia Ligo de
F$eranfmllrnutruliistol, interesuloj povas

mernbri$i all lla

ll-rr-qo

pere de ZEL.

CIiui nnrsrmbro negurle ricevas revuon
,,,llnrrcnnnmiia

mm

@4ogda revuo". Se

vi
dc

profusiia iimstruuiisto, instruisto
ail eO simpla esperantisl(l
tkq'i lhrauffi iirnMresonn pri E-pedagogio ai

fWeratnm

predhgpEtiior enn Espenarnto,

t2

porinfanaj laborejoj, semajnfine ai
kvarfoje semajne senpaga kurso de
Esperanto, ekspozicioj en bibliotekoj

bonvolu turni

M. Betoievic

DENOVE APERAS,,VELO"
Jarmeze denove aperis ,,Velo",
()rqano de Vojvodina Esperanto-Ligo.

Bone presita (sed bedarjrinde kun
rnu

ltaj

komposteraroj), 24-paQa, re-

daktata de Dorde Dragojlovi6,

0i

aboneblas per sendo de 50 - dinaroi al

konto de Esperanto-societo Subotica:

66600-678-4821.

Adreso de la redakcio: ,,Velo,,,
Magnetna polja 6, 24000 Subotica.

RENKONTIGO DE
ESPERANTAJ FAMILIOJ

gar, kiu aplikas rapidan kaj intensan

lernadon

al talentaj infanoj.

Kiel

preparo por lernado de fremdaj
lin_
gvoj, infanoj 7-jaraj lernas Esplran-

I

ton.

D

.
celo de la

RE

La sekvonta REF okazos en Bel_

F-oj, estas kunvivado

Ankica Jagnjic

rI
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaa

tI

AUSTNIR ESPERANTO-JUNULARO
AKTIVAS SEMAJNFINE

tr

amrKece esperantumi. La unua
"_,u-jll1

aistriaj esperantistoj invitas nin jam la duan fojon
agrable kaj
aranQo estis bicikrado radborde de Danubo
la duan semajnfinon en junio. lnternacia
kaj amikeca biciklado plene sukcesis.
Kier vi agrabre kaj amikece pasigu ra duan semajnfinon

Ar)stria.i esperantistoj prizorgos
La loko estas Tauplitz_Alpo, tr

datoj estas ekde la 12_a Qis la
el orientaj landoj se oni aliQas
lingoj. La prezo inkluzivas loQ

en oktobro?

1

lon kaj informon kiel atingi la r
Ljillana Pranjir
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EN ZAGREB STARIGITA
MEMORTABULO

KOREANO EN JUGOSLAVIO

La 12-an de aprilo estis solene
inarigurita memortabulo okaze de la

septembre. La esperantistoj sekvas la
saman laborritmon, kaj septembro alportas al jugoslaviaj samideanoj viziton
el Azio. Por azianoj Eriropo estas tre
vizitinda, des malpli mirigas lastatem-

Nova laborsezono

80-jariQo de apero de la unua numero
de ,,Kroata esperantisto", la unua
Esperanto-gazeto en Kroatio kaj sur la

teritorio de nuna Jugoslavio. La memortabulo troviQas sur la domo sur
Placo de Tomislav n-ro 21, kie troviQis la unua eldonejo. La tabulon
malkovris s-anino Emilija Lapenna.
Projekton de ,la tabulo ellaboris
inQ. Marin Vrus,' kiu mem eeestis la
inariguron. Per starigo de ei tiu tabulo,
Zagreb ricevis la unuan Esperantomonumenton. Kiel konate, Qis nun la
urbo jam posedas Straton de Zamen-

pal vizitoj el tiu regiono.

Septembre Jugoslavion vizitos

juna esperantisto Choe Tae-Sok el
Seilo (KoreioI. LaI anoncita voja0plano, li vizitos unue Subotica, poste

Banja Luka (12-a gis 15-a de septembro). Zagrebon kaj eventuale Durclevac kaj VaraZdin 117-a - 21-a de
septembro).

S. Str'mec

hof.

LIBROJ EL VARAZDIN

M. Beloievii

Okaze de la 60-a datreveno de

KIE NI KONGRESOS
SEKVONTJARE?

Esperanto-societo VaraZdin antarl kel-

kaj jaroj eldonis du libretojn, kiujn

Zagr eba Esperanto-Li go kandidatiQis por esti organizanto de la 23-a

Jugoslavia Esperanto-Kongreso, kiu,

lai decido de JEL

komenciQas

devus okazi venont-

jare. Sed la demando pri propono

de

ZEL restas nesolvita jam kvin monatojn. Dum la lasta kunsido de JEL-

Qi

ofertas al eventualaj interesiQantoj:

(1. G. Kovabi6) . . 20,00 din.
,,La dianto de sur la poeta tombo"
(A. Senoa)
. . 30,00 din.
Mendu ee la societo: I . Padovca 3,
kaj pagu al Qirkonto 34800-678-

,,Kavo"

4099.

prezidantaro, kandidatiQis ankaJ Subo-

tica kiel urbo-gastiganto, sed la decido
trokrastiQas Qis...

Lari propono de ZEL, la kon-

.'res! | ;zus en Zagrett inter la 26-a
ka. ' :, de septembro 1991, kaj kiel
. . :sejo kaj lo$ejoj servus Studenta

,:entro ka.i studentaj hejmoj de la urbo.

Aliajn informojn ZEL liveros

post

.esperebla) akcepto de la propono.
M. Beoievii
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FAKA APLIKADO _
KIU REALIGAS GIN EN
KROATIO?
Komence de tiu ei jaro, en Za'
grebo enfunkciis oficejo de Terminologia Esperanto-Centro de UEA. Cefa
celo de TEC estas pli alten levi la kvaliton de Esperantaj terminaroj: doku-

mentigi

inf

ormojn pri faka verkaro,

informi fakulojn pri

saminteresitoj,

organizi komisionojn por ellaboro de
terminaroj, larleble organizi normigan

procedon por terminaroj, informiQi

kaj eduki fakulojn pri terminologio,
ktp.

Kiel profesia sekretario de TEC,

mi eiutage laboras en la oficejo,

ad-

ministrante por TEC, preparante TECBultenon, korespondante kun la kunlaborantaj fakuloj kaj simile.

Bedalrinde. el Jugoslavio nur
kvar membroj aniQis al TEC, el tiuj
du el Kroatio (mi kaj s-ro Marevi6).
Estas mirinde, ite en, laidire, forta
movado, mankas homoj interesiQantaj
pri aplikado de Esperanto en sia fako.

Kiel membro de KE L-estraro,
pri la faka aplikado, mi per
tiu ei artikolo alvokas eiujn, kiuj iataskigita

maniere okupiQas pri faka aplikado
arl terminologio, sendi informojn al
mi pro eventuala organizo de Faka
sekcio de KEL, ai simila organizaio,
kiu povus helpi kaj evoluigi Esperanton en fakaj medioj. Aperte mi petas

membrojn de diversaj mondaj kaj
internaciaj fakaj organizoj, informi
min pri sia aktivado.

Peton al eiuj dentistoj, ari dentistai teknikistoj, pere de mi, sendas d-ro Szemok. Jam kelkajn jarojn

el

Kongresajn librojn (UEA, SAT, IFEF,
Jugoslavio kaj aliaj). 6 antologiojn el
diversaj landoj, 12 diversajn romanojn
kaj poemkolektoln, unu skatolon kun
gazet-eltraneaioj pri Esperanto, unu
skatolon kun Esperantaj afiSoj, unu
skatolon kun Esperantai turismaj informiloj pri diversaj landoj kaj urboj,

kelkajn jarkolektojn de,,El Popola
Cinio",,,Esperanto",,,BudapeSta ln-

form.ilo" kaj aliaj gazetoj. Valorega
donaco, speciale pro terminaroj kaj
pro gazet-eltraneaiol, ambai pro la his-

toria valoro.

Tiun donacon tuj sekvis donaco
de lnternacia Kultura Servo: el sia arkivo IKS donacis al la biblioteko
e.300 librojn, eefe eldonitajn en
lastaj 20 jaroj, do librojn kiuj pleje
mankas en la biblioteko de ,,Bude
Borjan".

Ciul librol estos katalogiitaj, helpe kaj lai sistemo de Universitata kaj
Nacia Biblioteko el Zagrebo. Kompreneble, ankaU kunlabore kun TEC kaj
Qia Bibliografia projekto, kiu baldari
estos starigita inter la plej gravaj kaj

grandaj Esperantaj bibliotekoj en la
mondo. Do, informoj pri niaj libroj
estos atingeblaj, ne nur eie en Kroatio, sed Oie en la mondo.
Kompreneble, ne eio brilas en la

Jugoslavio neniu membriQas al
UMEDA - Stomatologia Sekcio. Cu
tio ne estas hontinda?

organizado de la biblioteko. De la
eta sumo provizita al KEL por la bi-

Ankica Jagnjii

por aeeti bretojn. Krom $enerala

blioteko, duono jam estas elspezita

f

VALOREGAJ DONACOJ AL
ESPERANTA BIBLIOTEKO
Junie e i-jare, tre valoran kontrial Esperanta biblioteko faris
s-ino Lucija Bordi6. Si donacis 38 terminarojn, 36 vortarojn, 36 diversajn

buon

inanca apogo, mankas

la plej

eefa

afero: ejo por la libroj, ear la ejo en
Amru5eva baldai ne plu estos je dispono al esperantistoj. Estas grava de-

mando kie entute funkcios KE L,
kaj pri biblioteko ni ee ne parolu.
Ekzistas proponoj de privatulo deponi

la bibliotekon en sia privata domo,
15

kune kun alia.j dokumentoj de KEL,

tio nur parte solvos la problemon.
Estas atendataj proponoj kaj suge-

PARDONPETO

sed

sto.i de

e

iuj.
Ankica Jagnji6

Pro neintenca eraro okazis,
ke en la lasta numero de ,,Tempo" (l/1990) sub pluraj tekstoj
ne aperis aitornomo de Marija
Beloievit, membro de la redakcio. Nur sub du artikoloj
trovi|is inicialoj M.8., dum €i
verkis dekon da ili. La redakcio
pardonpetas. Plue ni publikigos
6iun artikolon kun originala subskribo, kaj ne aperigos la subskribon, se tion ne notis la adtoro
mem.

SEPTEMBRO
23.-25.09.1990. ,,TAGOJ DE TIBOR SEKELJ". Temo: Nekonatai vojoi

de

kulturo". Cefpreleganto: Antonio Olinto (Brazilo) ' Prezento
de nova libro de Tibor Sekelj : ,,Cambro Rafiki". lnformoi
ee: lnternacia Kultura Servo, Amru5eva 5/1,41000 Zagreb.

OKTOBRO
12.-15.10.1990. MONTKABANA RENKONTIGO, Tauplitz (Aristrio). Pli
detale vidu en la rubriko ,,Utile kaj interese".
19.-2'1.10.1990. A1ITUNAJ KOLOROJ, Subotica. lnformojn vidu aliloke
en ei
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tiu numero de ,,TemPo".

EN JUGOSLAVIO VIVAS JUGOSLAV!ANOJ

El la,,Oficialaj informoj de la Akademio de Esperanto N-ro 9 Listo de
normaj landnomoj, dua parto - Dua klaso de landnomoj (homoj-homujo.
homlando)

" mi citas:

,,Tiuj landnomoj estas derivaio de landano-nomoj kaj estas diverse
formitaj: per sufikse uzataj vortoi (-land, (i)stan), aU per sufiksoj (-uj_,
-i-). Tiu maniero formi landnomojn ,,estas dua, akcesora, sekve en
okazo de dubo, neniam preferinda" (Boirac 1). La sufikso -uj- servas

por elfari nomo.in... de landoj, sed nur kiam oni nomas landon per

la

nomo de la gento ai nacio Qin lo$anta" (Boirac 'l ). La sufikso _i_en tiaj
okazoj povas anstatarii la sufikson -uj-, sed principe,,nur se tiel $i
formas internacian nomon" (Cart) .
l-a grupo: -ujo-,-io-:

En tiu grupo la du sufiksoj estas egale uzeblaj : estas rekomendinde uzi
nur unu saman en dif inita teksto.
a.) La -io formo estas sendube internacia:
AlbanujoiAlbanio, Arabujo/Arabio, Belgujo/Belgio, Belorusujo/Beloru_
sio, Bulgarujo/Bulgario, Cehoslovakujo/Cehoslovakio, Etiopujo/Etiopio
Francujo/Francio, Germanujo/Germanio, Grekujo/Grekio, H ispanujo/
H ispanio, H ungarujo/Hungario, Jugoslavujo/Jugoslavio ...,,
La estimata Akademio de Esperanto instruas al ni novan fakton pri nia lando

kaj 0iaj landoj: ke nia lando estas Jugoslavujo derivanta sian nomon el

gento jugoslava.

la

Gis nun ni vivis en Jugoslavio, kiu ricevis tiun nomon, kiam tiun landon ekformis Slovenoi, Kroatoi, Serboi, Makedonoi, Bosnianoj, Montenegranoj
kiel federacian Staton.Oar neniam ekzistis ,,iugoslava gento,,, Qi ne povis
doni nomon al la lando, do ni ne povas vivi en ,,Jugoslavujo,,, earni ne estas
,,iugoslavoj". Ni vivas en Jugosravio kier apartenantoj de ra etnoj srovena
au serba ai kroata ktp. sekve ni estas slovenoi, serboi, kroatoi, makedonoj kaj kiel Statanoj de Jugoslavio ni estasTugoslavianoj.
Tian instruon ni heredis de la pioniroj de Esperanto en nia lando, inter ili
de d-ro lvo Lapenna kaj lvo Rotkvi6. Ni do ne misuzu la faktojn alinomante
nian lando kaj nian devenon

L. Bort:ic
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LINGVAJ INTERSAJOJ
Land- kaj geografiaj nomoj en Esperanto restas konstanta problemo. ltalaj
esperantistoj julie decidis nomi la norditalan regiono FRIULO-JULVENETIO (itale Friuli-Venezia Giulia). Por unuece nomi Qin, ni diskonigas la
decidon ankai al jugoslaviaj esperantistoj, supozeble kunlaborantaj kun grupoj en tiu itala regiono.

La[ anonco publikigita en ,,Esperanto-revuo" n-ro 1013(5] de majo 6i-jare,
Osijek troviQas en Slovenio. Por ne konfuzigi la eksterlandajn legantojn,
necesas mencii du similajn nomojn. SLOVENIO estas norda jugoslavia respu-

bliko kun eefurbo Ljubljana. SLAVONIO estas parto de la respubliko Kroatio. La eefa administra centro de Slavonio estas Osijek. Do. Osijek trovigas
ne en Slovenio, sed en Kroatio, nome en la regiono Slavonio.
J. Pleadin

UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO kaj INTERNACIAJUNULARA
KONGRESO okazis ei-jare en Kubo. Partoprenis malmultaj jugoslavoj, pro kio
mankas al ni konvena raporto. Eble sekvontnumere.

63-a KONGRESO DE SAT okazis en Linz (Aistrio) inter la 4-a kaj 1l-a de
arigusto kun 292 aliQintoi el 21 nacioj. Kultura programo: Jerzy Fornal el
Varsovio prezentis monodramojn pri la vivo de Mozart kaj pri kvar portretoj de
famaj artpentristoj, kiuj reprezentis famajn virinojn. Duontaga ekskurso al
koncentrejo el la dua mondmilito. Farita kongresa rezolucio.
61-a ITALA ESPERANTO-KONGRESO

okazis arlguste en Padova.

58-a INTERNACIA KONGRESO DE BLINDAJ ESPERANTISTOJ okazis inter
la 29-a de julio kaj 5-a de ar)gusto en Sarajevo. Raporto en la sekva numero de
,.Tempo".
23-a PUPTEATRA INTERNACIA FESTIVALO okazis en Zagreb inter la 31-a
de aUgusto kaj 5-a de septembro. Raporto en la sekva numero de ,,Tempo".
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NI RESTARIGU ESPERANTO-TURISMON

.

PROPONO EL OSIJEK

***I+t++***t**+****+*++t++++*+*+++r*******t+i+*I********++**+**
Esperanto-societo ,,Liberiga Stelo" estonte organizos pli regulajn vojaQojn
al Esperanto-renkonti$oj. Esperanto-centroj kaj aliaj lokoj, lai via elekto.
Momente facile rimarkeblas, ke niaj jugoslaviai esperantistoj ,,nenie troveblas". Nek Oriente nek Okcidente. Ni opinias, ke tiu foresto el Esperantaj
okazaioj ne estas karlzita per monmanko, sed simple mankas konstanta organizanto de tiaj vojaQoj. Ni volonte aridus ankaU viajn opiniojn.
Se vi opinias, ke ian utilon el nia laboro povus havi ankai vi, subtenu
niajn klopodojn - per bildkarto.
Ni petas vin skribi pri via intereso de tempo al tempo esti nia kunlaboranto: gvidanto de niaj grupoj, eieerono kaj kunlaboranto en aliaj kampoj. Ni
organizos vojaQojn per aUtobusoj, mini-busoj kaj simple kontaktigante personojn kiuj deziras kune vojaQi pertrajne ari arltomobile.
JAM NUN SENDU VIAN ANTAUnltGOttt por la Universala Kongreso
en Norvegio (1991), Novjara festo en Kultura Centro Esperantista en Svislando, festado de Tago de Respubliko (se gi ankorai okazos). kun viaj proponoj pri lokoj.
En senpera estonteco ni ofertas al vi pasigi la lastan semainfinon de oktobro en TRIESTO. Jen bona okazo por kunlabori kun la tre aktiva E-societo
en tiu itala urbo. Planita programo estas: sabate - butikumado kaj vespero en
la E-societo Triesto, kaj dimanee kultura programo. Antatlvidita loQigo en
junulara gastejo apud la kastelo Miramare. Kompleta prezo (sen manQo), kiu
inkluzivas vojaQkostojn, tranokton kaj unu matenmanQon estos eirkai 400 500 din. Al ei tiu kaj aliaj niaj vojaQoj vi povas inviti ankari viajn amikojn neesperantistoj, sed la programoj de esperantista kaj neesperantista grupoj estos
aperte anoncitaj pli detale
AntaialiQoj ne devigas vin pri io ain, sed ili estas signalo por ni, eu ni
organizu vojaQon al iu aran$o, kaj kia intereso ekzistas.

INFORMOJ: Esperanto-societo ,,Liberiga Stelo", pp 27,54000 Osijek,
je telefono 054127-72O (AMD,,Slavonac" - Dani-

aU inter 9-a kaj 13-a horoj
jela Poropat).

V. Brankovi6
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INTERNACIA RENKONTIGO

,,AUTUNAJ KoLoRoJ,,
19-a Qis 21-a de oktobro

'l

990, Subotica, Jugoslavio

+*+****++***********+*****+******+****+***+*************+***+**

Organ izanto:

Esperanto-societo Subotica

Prezoj'.

AliQkotizo (pagebla al Qir-konto de ES Subotica n-ro 66600
6784821), pagata Qis la 22-a de septembro - 90,00 din,
post tiu dato
- 110,00 din kaj surloke - 120,00 din.

LoQado:

Dutaga plena pensiono en dulitaj Oambroj en hotelo en palii
(enkalkulita solena vespermanQo)
- 95 DEM.
Unutaga plena pensiono kun enkalkulita solena vespermanQo
- 60 DEM.

AliQoj:

ee la organizanto: DorCle Dragojlovi6, Aleja mariala Tita
3

/3-1 1, 24000 Subotica.

PROGRAMO: Velado surlage, fiSkaptado, vizito al galerio, muzeo, gustumado de specialajoj kaj vino, ekskurso al birdo_rezerveja
lago Ludo5, vizito al la kolekto de Tibor Sekelj, ronda tablo
,,Politikaj SanQoj en orienta Erjropo: 0u nova $anco por Espe_
ranto?", vizito al ZOO-Qardeno.
Aparta programo rilatas kunlaboron de urboj poprad (Ceho_

slovakio) kaj Subotica (Jugoslavio),

kiuj estis

naskiQurbo

respektive loQurbo de nia fama esperantisto Tibor Sekelj.

LA PREZOJ GARANTIATAJ GIS LA22.A DE SEPTEMBRO 1990.

KUNLABORANTOJ, CU eru vrAJ LOKOJ Ora7nS rrrirrrroiro--_l
IN IERESUS NIAN LEGANTARON? SKRIBU AU rrrrrONrVrU
i
PERTELEFONE LA CEFBEDAKTORON: (043}

-

814630.
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HURfl['[R@
En 1981 aperis en Argentino libreto sub titolo ,,Bonhumoraj
piloloj", originale verkita kolekto da homoraioj, kies adtoro
estis Ergoto de Bonaero. Esperanto-klubo ,,Koko" el Durilevac reeldonis flin en 1988. Kvankam ne temas pri altkvalita
literatura verko, Qi estas speciale bone uzebla por kursoj,6ar
Qi konsistas el mallongaj, spritaj aventuretoi. La libreto anko-

a

rad haveblas Ce E-klubo ,,Koko" (prezo nur 10,00 din.)

NEGUL!NO
La princo uzis bluan veston kiel decas al vera princo. Arldinte ploradon
li proksimiQis por vidi kiu ploras. La ploradon estigis la sep na-

meze de arbaro

netoj, kiuj pr"iploris la strangan dormadon de NeQulino kiu estis manQinta iun
pomon.
Pridemandite de la princo, la sep nanetoj eksplikis, inter kortuSaj singultoj, ke jam neniu povas veki la kompatindan knabinon. Li - post kiam li
atente rigardis Sin kaj konstatis ke Si estas teege bela
bo.

-

parolis kun

reQa

aplom-

- Mi povas veki Sin - li diris -; sufieos ke mi kisu Siajn lipojn. Kurala
sep nanetoj petegis de la princo ke li faru tion. Kaj li deseliQis de sur la
Qigite,
blanka eevalo, proksimiQis al la dormanta knabino, karesis tiun palan kai belegan vizagon, kaj kisis Sin. Li kisis Sin. Li kisadis Sin.
Sed NeQulino ne vekiQis, spite la magian kaj longan kisadon de la princo.
lom poste la princo foriris. Konfuzite, sed ne venkite, kaj dirante:
- Ne povas esti. Morgari mi revenos kaj provos denove.
Tiam neQulino leviQis el la florlito por iri pretigi la man$aion de la nanetoj.
Kaj la sekvan tagon Si denove Sajnigis sin dormanta ...
21

DU SIMILAJ HISTORIETOJ

- Vi.denove venas Qeni min per tiaj historioj! - grumblis la prezidanto dtatproblemoi, striko de havenlaboristoi, la Orienta afero, kaj vi Qenas min per
tiuj stultaj rakontoj.
- Sed priatentu, via mo$ta prezidanto, - diris la eefadjutanto - ke tre
seriozaj homoj, ee scienculoj vidis ke ...
- La seriozaj homoj devus prizorgi pli seriozajn aferojn kaj la scienculoj
devus studi pli sciencajn aferojn! Diru al la ministro pri gazetaro kaj propagando

ke li kunvenigu la iurnalistojn kaj komuniku al ili ke, lar niaj esploroi, tiuj
NIFoJ (Ne ldentigitaj Flug objektoj) ne ekzistas, kaj ke temas pri fenomeno

produktata de la sun-refrakto sur la tavoloj de varma aero en la stratosfero.
- Sed priaientu, via moSta prezidanto, ke ...
- Ne plu tedu min per tiaj fantaziajol! Kion vi timas? Ke alvenos bluaj
aliplanedanoi, nin konkeros kaj sklavigos? Ne plu parolu al mi pri NlFoJl
For!

-

Tlaksako

La rikolto de maizo minacata de sekeco, la diskutado pri limoj kun
- grumblis Moktezumo -, kaj vi venas $eni min per tiaj historioj!

- Sed priatentu, via mosta imperiestro, ke multal kaniparanoj de Kacal_
kojotlo, kiuj estas tre seriozaj homoj, vidis...
- La seriozaj kamparanoj de Kacarkojotro farus pri bone se ili dedieus
sin al la serioza kultivado de maizo! Diru al la eefsacerdoto pri informado ke
li venigu la kurierojn kaj komuniku al ili ke, lai niaj esploroi, tiuj strangaj
rebriloj sur supozataj kirasoj el ekster-amerika materialo, estas produktataj
de la sunrefrakto sur la enirejo de niaj orminoj.
- Sed priatentu, via mo$ta imperiestro!

- Ne plu tedu min per tiaj fantaziaioj! Kion vi timas? Ke alvenos el_
transmaraj blankhaituloi, nin konkeros kaj sklavigos? Ne plu parolu al mi pri
strangaj rebriloj! For!
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KAJ EKSTER GI LIVCRRS AL VI MONATA INFORMILO
DE ZAGREBA ESPERANTO-L|cO. Amru5eva S/t,41000 ZAGREB
lnformoj, abonoj kaj provnumero de la supra adreso.
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Alvenis adtuno, kaj jen iom da Aia etoso enportu en viajn domojn
kaj korojn, delonge verkita poemo, kiun mi opinias unu el la plej
belaj poemoj verkitaj en Esperanto.
La redaktoro

Nikolao Kurzens:

AUTUNA ELEGIO
HieraU pluvis, kaj hodiai pluvas
kaj morgari same, lace glitos gutoi;
kai same, lace iros la minutoi
de mia viv', sencela kaj enua.
Ja eiu tag'forlavas rabe ion!
Ja eiu nokto portas ion for!
Ja de l' pasinto restas nur memor'!
Ja por l' estonto havas mi nenion!
Ne fendas plu e ielon fulma glavo,
ne tremas tondre plu la f irmamento.
Ce la anguloj ploras ftiza vento,

ka! pluvas, pluvas, pluvas

-

tag'post tago.

Kaj e iu tag' forlavas rabe ion,
kaj e iu nokto portas ion for;
kaj de l' pasinto restas nur memor'

kaj por l' estonto

-

havas mi nenion ..

KURZENS NIKOLAO (l9lO-1959). Latvo; €taoficisto. Redaktoro de ,,Ondo de Daigava" (1932-34). Kunlaborinto de ,,Literatura mondo" kaj ,,Norda literaturo". Multe tadukis el la latva
prozo kaj poezio. Poemoj en ,,Dekdu poetoj" (1934). Verko:
,.Mia spektro" (originalaj poemoj, 1938).

JUGOSLAVIAJ AKTIVULOJ

!

Viajn aligojn atendas la redakcio de,,Tempo,,. La aligilojn sendu rekte

al la eefredaktoro: Josip Pleadin, B. Markada 1, 43350 Durtleva"c.
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ALTGILO

al reto de jugoslaviaj E-aktivuloj
Nomo kaj familia nomo
Strato

Urbo

PoStkodo
Scio de Esperanto: A

Telefono
-

komencanta, B

-

bona. C

....A0o

_ tre bona

Scio de aliaj lingvoj
I

nteresoj:

Gastigado: JES / NE
En kazo de pozitiva respondo pri gastigado, kontakton nepre faru:
a) telefone
b) letere
c) alveno eblas sen antaria anonco

NoroJ: (6i tie notu eion kion vi voras, pri ofertata komforto ar viaj gastoi, pri
turisma gvidado, pri loQigo de ariaj samurbaj esperantistoi, pri kunvenoj
de viaj

societoj. ktp.)
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