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LA REDAKTORO DIRAS

/ fondinto

izdavad

kai eldoninto

Savez za esperanto Hrvatske

Kroatia Esperanto- Ligo
/

savjet glasila

konsilantaro

Ljerka Begii, Josip Brkanac (predsjednik,/
prezidanto), Dalibor Kudumija, Nikola Ra5ii, Tea Ruiic, Slavko Simuni6, lvica 5pol.iarec

En la vestajo
kaSi$as

nacia

de

,,Tempo" 0i foje
la Informa bulteno de la Inter-

Aranlo ,,100 JAROJ DE

ESPE-

RANTO-KULTURO", kiu okazos en
Zagrebo en 1987, tuj post la UK en

esperas

lvica Spoljarec
/

uredniStvo

Varsovio.

Ni

glavni , odgovorni, grafi6ki i tehni6ki
urednik
6efa, respondeca, grafika kaj teknika
redaktoro

redakcio

Dalibor Kudumija, Nikola RaEi6, Judita

ke la intbrmoj, kiujn vi

trovos sur Ia sekvaj pa$oj, sufiOos por
la decido vaitila Aran$on kaj la urbon
en kiu Esperanto hejmas pli ol alie, kaj
en kiu la profesia teamo jam pli ol
dekkvin jarojn plentempe laboras por
kaj per Esperanto, luste en kulturo.
Frontpa$e vi renkontis nian Oarman
samurbanon, profesoron Ballazar, la
faman figuron el la serio de homamaj
desegno-filmoj, kiu elkore bonvenigas
vin, ankair nianome.

Bey, Tea Ru:ii, lvica 5poljarec, Spomenka

Stimec, zlatko TiSljar
slaganle i tisak

/

kompostis kai presis

lnternacia Kultura Servo
Medunarodni centar za usluge u kulturi
Zagreb, Amruieva 5,/
I

adresa redakcile

/

redakcia adreso

Savez za esperanto Hrvatske

,,TemPo"
, Amtuaeva 5,/l

Y U-41 OOO zagreb

tel. (o411 424-660

/

izlazi tromjesedno
cijena 1 primjerka

/

aperas 4-foje jare

prezo de 1 ekzemp.

50'- din.
godi5nja pretplata

/

iarabono

200.- din.
,,Tempo primaju svi dlanovi SEH-a s upla6enim dlanarinama za teku6u godinu,

Po mi5ljenju Republidkog sekretarijata za prosviietu, kulturu i fizidku kulturu
SRH, broj 2788/1-1980 od 16.4. 1980. godine,'glasilo Saveza za esperanto
Hrvatske ,,Tempo" oslobocleno je poreza na promet proizvoda.

AL LA PARTOPRENANTOJ
EN LA INTERNACIA ARANEO
,,100 JAROJ DE ESPERANTGKULTURO''

Nome de Ia Organiza Komitato mi gratulas alOiuj esperantistoj en
la mondo la centjaran jubileon de Esperanto. Jubileoj ne estas nur
motivoj por festo, sed antalr Oio ili estas momentoj de publika sumigo de rezultoj kaj atingoj je difinita sfero en difinita periodo.

En vivo kaj evoluo de lingvo unu jarcento estas nur eta tempa
periodo por povi pritaksi rezultojn. En la vivo kaj kulturo de la
neiltrala planlingvo la unua jarcento estas e0 pli malgranda peri.
odo. Tial, en la kazo de Esperanto, oni povas diri ke lia ekzistado

signifis reziston al la grandaj tentoj kaj ke $i, malgrair 0iuj historiaj
stormoi, montris la vivkapablon kaj tiel pravigas la agadon iniciatitan antah centjaroj.
Sennombraj klopodoj kaj laboro de unuopaj esperantistoj kaj espe.
rantistaj organizajoj estas enteksitaj en la cent pasintajn jarojn de
Fsperanto, kaj en la rezultojn kiujn ni nun sumigas. Truj streboj
estas profunde humanaj, Oar ili kon&ibuis al la interkompreni$ado
kaj amikeco inter la popoloj de la mondo. La rezolucioj de
LINESCO pri Esperanto montras kaj konfirmas ke Esperanton oni
poyas konsideri inter la plej progresemaj konceptoj de Ia mondo
en la lastaj centjaroj.

eiu;n esperantistojn kaj amikojn de Esperanto mi bonvenigas en
Zagrebo, en Socialisma Federacia Reryublko Jugoslavio, dum la
Internacia Aran$o kiu prezentos segmentojn el Ia centjara ekzisto
de Esperanto en renkontoj kaj interplektiloj de diversaj kulturoj
de Ia mondo.
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Dro Neda ANDRIC
Prezidantino de la Organiza Komitato

PRI LA ARANGO ZORGAS:

La organizanto:

JUGOSLAVIA ESPE RANTO.LIGO
KROATIA ESPE RANTO.LIGO

La kunorganizanto:

UN IVE

l-a Oqaniza Komitato:

RSALA

ESPE

RANTO.ASOCIO

Neda ANDRIe (la prezidanto), Jerko BAKO-

VlC, Ljerka BEGIC, Josip BRKANAC,

Zlata

CUNDEKOVIC, Aleksandar DEMA.JO, Drago
FLEGO, Josip HRVATIN, Milica JOVIC. 2eljko KLEP|e, Milan KOe 15, Jasoda MILIDRAG-Sfr/lto, Radenko MILOSEVIC, Boris NALETI-

LlC, Bijanka

PEReINIC-KAVUR, Darinka

PUSKARIC, Nitola RASIC, ZIatKo TISLJAR,

Oorrle VEZMAR, Biserka VRBEK, Zlatko
ZLATIC, Nenad ZVONAR EK.

[a Ekzekutiva Komitato:

Josip BRKANAC, Zlata CUNDEKOV lC, 2elj-

ko KLEPli, Milan KOilS (la prezidanto),

Radenko MILOSEVIC, Nikota RAS|C, Zlatko
TISLJAR.

L, rcaliganto:

Adrer:

INTERNACIA KULTURA SERVO, Zasreb

Kroatia Esperanto- Ligo

"100 jeroj"
Amruieva 5, YU - 41000 Zagreb, Jugoslavio

Telefom:

o41 /

42 46 60

KIAL

,'IOO JAROJ
DE ESPERANTGKULTURO',

EN ZAGREBO

?

Krom la UK en Varsovio en 19
gravaj aran$oj kun specifa kar
Esperanto. Unu inter ili estas
Esperanto-Kulturo", kiu okazos
la interkonsento kun Universala

Kial $uste p_rilultura aran$o okaze de la centjari$o? Kaj 0u hazarde
en Zagrebo? eu h esenco de nia Movado ne Estas girste tuttura
misio realigita per n{{a-ta lingvo? Kio ja estas niaj d-efaj atinga.ybj
se ne $uste la kulturaj: literaturo, traduioi, libroj kaj lingvo
rrre_?
En kio ja konsistas la 6efaj ce,lo!
la
Movado
."
,r"
por
nova kulfura ordo en ra mondo? {e
"n'i,rtto
Jen la kiaroj kial cerebri
la centjari$on luste kulture. La aran$o ',100 j
lturo,,
en Zagrebo tial klopodas prezenti al
repre_
zentan retrospektivon de Ia k rlturaj
do
en
lastaj cent jaroj kaj diverstipaj n frandajoj n kultur_artaj r, 1.p"_
.
ranto kadre de la riea k
"n Zagre_

r9o: la etoso hejma
centjara tra
-"h-]rn de
plidetaligo
la Varsovia

reehoj

?o

d:.

temo

ngresa

Esperanto en pliproksimigado de naciaj kulturoj.

olo de

plenumi sian rolon: longiara
oj, radio-elsendo, teatra grupo,
iloj da esperantistoj: nepre vizimondparte. Ankafl vi ne preter_

kulturo
MALFERMO KAJ INTERKONA VESPERO

La Malfermo okazos
certejo "Vatroslav Li

o de

Zagrebo, la kon-

) la duan de ailgusto.
Post la salutvortoj
diverslandaj profesiaj
kantistoj kun distra
. Post la koncerto en
la granda aillo de la koncertejo okazos Interkona Vespero kun
dancmuziko.
PUPTEATRA INTERNACIA
FESTIVALO _ PIF

PIF estas teatra aran$o kiu jam dudek
jarojn uzas Esperanton. En PIF partoprenas specifa teatra mondo: teatraj
pupoj . Okaze de la dudeka naskiftago,
PIF invitis kelkajn el. la plej famaj
mondaj pupteatroj. Ok el ili prezentilos
en Esperanto.

PUPTEATRA INTEFf,ACIA FESIIVALO

EKSPOZICIO PRI ESPERANTO
Psperanto estas komunikilo kiel Oiuj aliaj lingvoj de la mondo.
En Esperanto eldonilas libroj, gazetoj, prospektoj, diskoj, kasedoj.
Sed Esperanto ne estas nur lingvo. Gi estas ankal la Movado kun
sia aparta historio. Per amplaksa ekspozicio ni klopodos prilumi
$ian vaston: gi inkluzivos belarton, lernolibrojn, memorajojn,
dokumentoj n, fakan literaturon, obj ektoj n ...

KONCERTO

D

E ESPE RANTO.MU

Z,xO

Jam cent jarojn Espe
bona etoso. Centoj da
ranton. Kun profesiaj
ni Safus memorigi vin

gusto.

PROG RAMO

DE ESPERANTO-TEATROJ

Ekde la^ unuaj jaroj de sia ek
lingvo. Ciam pli sranda nomb
Orig inalaj Esperi'ntoteatrajoj
centa jaro de Esperanto ni e
programojn en' Esperanto kaj
profesiaj aktoroj-so listoj.

Esperanto
nqntempg
raj teatraj
centa nask

de amatoraj teatraj grupoj. Ankal

o-rondoj en-la monto"rtiiu"", amato_
gastos in zagrei,;;; k;;lrtbJi at ta

ESPERANTO EC NNOtO, FTLMO KAJ TELEVTDO

La

dehendoj.

jug

r.TflI#

de
Ni

scienco

INTERNACIA SCI ENCA SIMPOZTO

En la unuaj tri tagoj okazos ankafi la

simpozio kies temo estas "Problemoj de
komunikado en internaciaj organizajoj".
Partoprenos kelkdeko da fakuloj- ftaj
3pq_t9 _ reprezentantoj de LJNO kaj
LINESCO. La celo estas pritrakti lL
nunan nekonvenan lingvan dituacion en
internaciaj organizafoj kun serOo de
inter kiuj estas ankaf
Esperanto. La simpoKEL kaj la Instituto
Zagrebo.
7

distro
VI MEM POVOS AKTORt, PUPTEATR!, FILMI, KANTI
de.

la Aranlo ni

sendos al

vi aligilojn por

naj kulturagadoj vi mem volas aktivi:

freflari
ezenton, pupteatran spektakleton, kunfari
n ail kunagi en la ekzercado de internacia

as

korytili kun la Zagreba
em^gvidi tritagan kurson lafi tiu
oj. Ciujn grupojn gvidos fakuloj
posttagmeze en Stubica (ekskurvi preparis.

FOLKROLA I-ESTO, FOIRO DE ESPERANTAJOJ,
FINALO D: KULTURO
Sabaton posttagmeze en vilaBo Stubica, 35 km for de Zagrebo oni
paslgos en aparta etoso. Forveturo trajne kaj atrtobusel rie eiu
n. luldenoj unu benkon kaj
n, 0u por vendo, 0u por interinteresajn surprizoj n.

folklorajn dancojn
tiuj grupoj

scenejo,

prezenton povos eion tion prezenti. Jen la fi*tflt"f'rnl?;"[Tj]t;
kultura aktivado.
Ankair la ekskurso ampleEsas viziton al muzeo en kastelo orsie kaj
al monumento al Matiia Gubec (gvidinto de la granda kamparana
ribelo en 1573).
La, aparta pr2zo-por tiu tuta ekskurso de 9g.- guldenoj inkluzivas
ankali mangojn lalpla0e multajn kaj latdezira eiekto.

loSado
LoGeaLeco.t EN ZAGREBo

I" .ut"j
de la 9a
logkondi
en A, B,

2a horo

hoteloj'
nmanlo

KATEGORIO

PBEZO

A1

A2
B1

B2
B3

CI
C2

DI
D2
E

atingebla piede (fis maksimume 25-minuta mar&rdo) ali trame.

GerueRRlru ATENTtcoJ
a)

b)

ostarqngoj: porla
".

demaioni

"'*!i's#tt-,lqotil1 tmijl

dato.

LA PROGRAMO DE LA INTERNACIA ARANGO ,,100 JAROJ t

\A
\G
,8\ E
AUG\

ZAG REBA JUNULARA TEATRO

KONCERT-

JRBODOMO

y. LtstNSKt"

Simpozio

Teatrejo

I

Teatrejo ll

18 h MALFER-

9-

13

h

11

16-19h

9-13h

4

h

Tal

Teatralo

11

'16-19h

h

Ta3

Teatraio

9-13h

20h Tl
Teatraio

20h

10 - 20 h

10-20h

'10 -

h

10 - 20 h

10-20h

10-20h

10-20h

10-20h

10.20

h

10 - 20 h

't0 - 20 h

10 - 20 h

T3

Teatr4o

20h

5

Literatura

20

vespero

10h

6

sl

Teatr{o

22n
Koncerto de
E-muziko

10h

7

s2

Teatrajo

10h

B

s3

Teatrajo

1O

h FE RMO

_

PT8

Pupteatr4o

Klarigo:

T S PT -

(ekspozicio)

ekspozicio

vespero

3

Ekspozicio
12 h Malfermo
de la

MO

20 h Komuna

Ta

MALNOVA

EJO

profesia teatro
amatora teatro
aktoro-solisto
pupteatro profesia

11-18h
TV, radio,
filmo

11-14h
TV, radio,
filmo

10-20h

aliQilo

lnternacia AranQo
,,100 JAROJ
DE

ESPERANTO-KULTURO"
2-9 aUg. 1987
Zaqrebo. Juqoslavio

ZAGREB
Ades

de h organizanb: Kroatia Esperanto-Ligo. Amruseva 5, yu-4looo Zagreb, Jugoslavio
Adreso de la kunorganizanto: Universala Esperanto-Asocio

Banko:

Nieuwe Binnenweg 176,
NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando
Bank Mees e Hope, Postbus 749. NL-3OOO AS Botterdam.

Konto n-ro: 25.52.89.9O4 krel_2.

loSt6ekkonto (nederlanda): n-ro 6273 37 kret-2.
Girkonto de KEL (nur por.

SEH.

Cru EUGETVTO VZV APENTAU EUGNON, FOTOKOPION AO SAABORMATAN PAPERON _ BONVOLU
TAJPI AU SKRIBI PRESL,TTERE. T,EThEZONP METU KRUCON EN I,A KONCERNAJN KVADRATETOJN

FAIE.IAIfOUO

vIRO/VInIilO

bo, dilabob ordigo)

(Iontreht unu)

GETERA(J)f,OUO(J)
fOpf.=fe

pOste AITnESO

uEA-roDo

/l,teciljnsle en tatinaj tit,rci kunpE kodo 0u6b rokita)

I.AI|I'O

(eDEsporilao)

rEL.r-RO
(kw Netikso)

,

IfOfO/lrEii-f,ODODEf,IlIfIrIOa[0lrts/.aDt

Epcalllerta

PROIESO/EAIO
E

Mi aligas al la Kongreso lalj la kondieoj presitai sur la dorsa flsrko;
mi sendas ei tiun alioilon ka! smtempe pagas lat la di-auba specilo al:

IfAEGDATO

E mia luda p€rmto
n Rotterdu
per: ! poitmmdato
bankaotoat
! postafiiro
a[: ! Mi sendas ei tiu aligi]on relrte a.l Rotterd@ - bv. debeti mianElrEA_konton
E Mi estas el Jugoslavio kaj pagas al ta Qirkonto de KEL en dinaroj.
IlfrgQ LonpruLel alcrpru h Loodfcolr t[, Adu.tl610.

eeko, aldonuteg,Oogld

Por uzo de la administracio

KOTZO (en kategorio........)

konfirmo de peranto:

konftmo de C.O.:
PACOENC.O

KONFIRMILO

BANKKOSTOJ (9,00 gld)
ENTUTE
Se vi ali$as senpage, bv

skribi

ei

tie la motivon

LANDOGRUPOJ:
La kotizoj varias depende de la lando de la aliQanto, laU la jena grupigo:

A: Jugoslavio (pagenda en dinaro! rekte al la organizanto)
B: Afrikaj landoj (senpage)
C: Ciuj ceteraj landoj (pagenda al Landa Peranto aU al UEA)

ATENTIGOJ
-eiuj kotizol pageblaj al Roterdamo estas pagendal al Roterdamo
Nepre sendu vian aliQ'ilon kaj kotizon al la sama instanco

KOTIZOJ VALIDAJ GIS:
A - en dinaroj (nur porjugoslavoj)
C - en nederlandaj guldenoj

87 0228

87 05 31

(1-a periodo)

ekde 87 05 31

(2-a periodo)

(3-a periodo)

Alc

ArC

KATEGORIOJ (vidu dif inojn sube)

AIC

I

I

I

:

1. PARTOPRENANTO

2000

80

3000

100

5000

150

2. KUNULO

1500

60

2000

75

3000

100

3. JUNU LO,/HANDIKAPITO

1000

40

1

500

50

2500

75

DIFINOJ

Kunulo: Tiu, kiu

lo$as samadrese kun aliQinto.

Junulo: Tiu, kiu je 87 01 01 estas malpli ol 27-iara- lOni enskribu naski$daron alif lanke).
flandikapito: Tiu, kiu povas pruvi sian handikape@n per kuracista atesto, kiun oni sendu

kun

la aliQilo.

Senpage ali$as:
- infanoi Qis inkluzive 13laroj, akompanantaj de la plenaQa partoprenanto.
- ne malhaveblal akompanantoi de handikapitoj
- partoprenanto.i el afrikaj landoj
La kotizo ne estas repagebla, senkonsidere eu la aliQinto ne povas partopreni la AranQon pro
propra volo a0 pro iu ajn skstera kaUzo.
La kotizo inkluzivas: laoelektan partoprenon en la kultura programo kaj la komunanvesperon.
La kotizo ne inkluzivas logadon, manQojn, ekskursojn kaj eventuale aliajn aparte pagendajn aferojn.

Por la limdatoj kai la aliai kondieoj validas la dato de la pago. Alililon sen kompleta

pago oni ne

taktos.

La kotizo estastrandonebla

al alia persono

(necesas sendi skriban

informon pri tio al

la

organizanto minimume unu monaton anta0 la komenciQo de la Aran&).

Karavanaj ali$oj: Grupo de minimume 20 personoj rajtas aliQi kontraU 757ode la aktuala kotizo
en koncerna kategorio. Pliajn informojn petu

&

la organizanto.

Noto: Al la Aranlo

rajtas aliQi eiu persono kiu scias la lnternacian Lingvon a0 subtenas !in,
kondi& ke ll rubmeti$u al la l€oj de Jugoslavio, kaj ke li faru nenion kio povas malutili al la
AranS.

NEPRE SENDU VIAN ALIGILON
KAJ KOTIZON AL LA SAMA INSTANCO

I
I
I

I

Bv. atenti: eiu aliQinto dwas plenigi apartan mcndilon. sendu la mendilon
kaj la
pagmaniero estas ra sama kier por
sendis ar(f

iron.

al la adreo ar kiu vi

p4on

ra ar.r$kotizo.

I

I
I

NTE

R

NACIA ARANGO,

I
I

"l

JAROJ D E
Zagreb'81

OO

RANTO-K

ESPE

U

LTU RO-

MENDILO POR LOGADO

I
I
I

ft

lr

Nomo
I

.........

UEA-kodo

Adreso

I

lando
I

..........

Naski$dato

Stataneco

I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I

Mi mendas la lo$adon latr
en

la kondieoj en

kategorio:

D Al
o A2
D Bl
D B2
O B3
D Cl

609 gld.
847 sld.
490 gld.

693 sld.
399 gld.
357 gld.

oc2
trDl
DD2

DE

DF

la Informa Bulteno (pa!o 9)

504 gld.

Q2,50 gld.
497 gld.
210 gld.
140 gld.
Gtd.

Alternativa kategorio, se h ei supre mendita ne eblas
Mi Satus dividi dambron kun kongresan(in)o
(kies partoprennumero estas : ...................i

I

Sumo de la nrendol pri loQado:

I

I

Se 6eka pago,

bankkostoj: 9 gld.
PAGENDA SUMO ENTUTE:

I

I
I
I

.t

D
D

Mi

pagas tiun zumon per: .............
Debetu mian UEA-konton.

Loko kaj dato:
I

X

Subskribo:

GId.:

EKSKURSOJ

Mi interesi$as pri jenaj ekskursoj (laU la lnforma Bulteno, paQo 12-15):

DumaranQaj ekskurrcj:

a Zl Urbotrarigardo
a Z2 Z2a Ia lagoj Plitvice
O Z3 Kumrovec - Krapina - TrakoSdan
D Z4 Varazdin - Saulovec - M. Bistrica
D Z5 Stubica: Esperanto foiro, festo
PostaranQaj ekskursoj:

D

YU.l Rondvojafo: Zagteb -MezaAdriatiko -Zageb

D

YU-2 Rondvoja$o: Zagreb - Norda Adriatiko - Alpa montaro - Zagreb
YLJ-3 Septaga restado en Dubrovnik
Ytl-4 Septaga restado ee h hgo Ohrid
YU-5 Septaga'sipkrozado en la Adriatika maro

D
tr
O

Alternativa ekskurso,

D

se la

0i supra ne okazos:

Bonvolu sendi al mi pliajn informojn pri la signitaj ekskursoj kun prezo
kaj mendilo.

I

E ESPERANTO-KULTURO,,
TEATRO

h

Ta2

h

-

Zagreb,2-g aug. 19g7

ZAGREBA PUPTEATRO

TeatraJo

T2

Tearraio

h Ta4

Teatrafo

h T4

Teatraio

9-13h

15-18h

21

URBOTRARTGARDO

7-20h

z2

LA LAGOJ PLITVICE
14 -21

h

23

Ku mrovec - K rapina - Trako50an

14-21

h

Varafdin

7

24
-

Saulovec

-2Oh

z2a

LA LAGOJ PLITVICE

14-24h

25
Stubica - ESPEBANTGFOT R O

YU.1 YU.2 YU.3
YU.5

YU.4

turismo
EKSKURsoJ DUM LA nnnruGo

21

URBOTRARIGARDO

Dato:

la 3-a de arlg.; 9-13 h au 15-18 h

Transporto:

aUtosubo

ManQo:
Eco:

Atrtobusa ekiro de la lofiejoj. Vizito de la malnova urbokerno Kaptol, de la katolika neogotika pre$ejo St. Stefano
(l9a jarcento). Vizito de la bazaro Dolac (lignaj kaj lanaj
manlaborapj). Vizito de la katolika prepejo Sanktalr4arko.
Trarigardo de la Galerio de Primitiva Arto.
,1

z2

LA LAGOJ PLITVICE

Z2a
Dato lZ2l:.
Dato lZ2al:

la 4-a de ang.;1 -2O h
la 7 -a de ang.;1 -20 h

Transporto:

a[tobuso

lVlan$o:

Tagman$o en nacistila restoracio
Unu el la plej
preter, sub k

Eco:

a[tobuseto.
akvofaloj kaj

23

I

per sennombraj

ruuRovEc-KRAPTNA_TRAKOSCAN

Dato:

la 5-a de ang.; 14-21 h

Transporto:

atrtobuso
vespermanfo

tlrlanQo:

do. Oni ekskuras
aj per eta elektra

Eco:

t3

24

|

vnnaZoru

-

l42l

h

Saulovpc

-

M. BrsrRrcA

Dato:

la 6-a de afr,g.;

Transporto:

aUtobuso
vesperman$o
Duhora aUt6busa vojago. I-Ialto en la tradicia

ManQo:

Eco:

katolka pilgri-

vizito de la kastelo. Vespermanlo
(l

Z5
Dato:

|

stuslcR:

8a

jarcento). Gustumado de lokaj

ESPERANTo FoIRo FOLKLoRA FESTO

la 8-a de ang.;1.4-24h

Transporto:

a[tobuso

Man$o:

abunda

Eco:

Vidu

ee

h programa parto: Folklora festo, ... (pa!o 8)
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noNIvoraGoZAGREBo _ MEZA
ADRIATIKO

- ZAGREBO

Ekvojago el^Zagrebo la 9-an de a[gusto. Vizito al la l^agoj de Plitvice. Tritaga
restado en Sibenik kun tuttaga ekskurso al Ia insularo Kornati (Nacia Parko).
Reveno alZagreb la 15-an de'algusto. Veturado per ahtobuso.
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noNovoraGo zlcRBBo

-
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ALPA MONTARO

NoRDA ADRTATTKo

-

ZAGREBO

-

Ekvojafo a[tobuse el Zagrebo la 9-an de atgusto. Tritaga restado 0e la alpa
lago BI-ed (en la triangulo"Jugoslav - Ital - Afistra) kaj trilaga restado en Pula.
Reveno alTqgrebo la 15-an de a[gusto.
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SEPTAGA RESTADO EN DUBROVNIK

el
"Adria
Aviadila re

Forveturo aviadile

airsusto. Septaea resta-

do en hotelo

. Pluraj ekskur6j en la

Oirkauap.

o.
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SBPTAGA RESTADO EE LA LAGO OHRID

[-a lago trovipgs en belega regiono lime kun Grekio kaj Albanio. Veturo
avidilf ZagreblOhrid kaj ieen.1-taga restado en A-kategdria hotelo "Grand
hotel Palace". Reveno la l6-an de algusto.

Antatvideblas ailtobusa voiaQo

la suda parto de Adriatikd
en la sekva bulteno.

Dubrovnik

al Riieka.

seDtaqa Sipkrozado de Riieka al

laj reverio al ndekl. Li

prezoj estos iridikitaj

utilai intormoi

kilometroin for de la urbocentro. Sufieas 20 minukaj la ur6ocentro. [a fervoja kaj alltobusa stacio

atngi Zagrebon trajne (ekzistas Oiutaga rekta linio
tra Beograd. Sabatefunkcias aviadila linio Varsovio

Ia jugoslava mono estas dinaro. Ne ekzistas onoj de dinaro.

t6

ttlbnSanleioi:

En.jugoslav{ frgtqloj,.!ankoj^, pgstoj, flughaveno, Qrvoja kaj alttobusa stacio kaj
tgnsm$ ojigljoi
Jroli$a9 giOetoj por monSanfo. Ekst6rlandaj vizitantoj ricevai
ornarcJn au
duraraJn cekoJn.

Horsistemo:
La tempo en Jugoslavio estas mezeilropa.
Urbotraf iko:

Er.Zagrebo oni povas.voja$i per tramgj, atltobusoj kaj taksroj. eiuS hoteloi kal
estas je maksimume 25-minuta pie-,CmirSado for de-la centrl ejo

f.rflftgr$;moj
Vetero:

I+
25

Afufr$q okazos dum la varma vetero.Meza temperaturo en algusto estas inter

-

350C.

HUEKA

za&ea

,

t

0

IUJ LIBROJ EL ZAGREBO......
LA ZAGREBA METODO de Esperanto-instruado

reuas

la

jam konatajn vortojn kaj gramatikalbjn.

I-a baza lernolibro jam estas tradukitaiadaptita al pluraj lingvoj: germana,
angla, itala, hungara, franca, malta, kataluna, slovena, makedona .... Tial
la instruado estas ebla anka[ al komencantaj grupoj kies partoprenantoj estas
el malsamaj lingvo-regionoj. Ciuj aliaj elementoj de la ZM estas internacie

uzeblaj.

La kompleto de ZM (havebla enZagrebo) konsistas el la:
1. LERNOLIBRO (A)

kroatserba a[ germarn a[ angla . . . . .9 gld.

2.KASEDO
. ....10g1d.
3.BILDSTRIO,,KiuestasJozefo?"....
...3g1d.
4. ,,LA SENTIMULO" - romano
. . .9 gld.
5.,,Esperantoneestasnurlingvo"-ekzercaro ..6gld.
6.LERNOLIBRO(B).
.....9g1d.
T. Instrukcioj por kursgvidantoj larl ZM. . .
. . .3 gld.
8. Frekvencmorfemaro de parolata Esperanto
. .9 gld.
Krom

tio, ni ofertas

al vi ankatt jenajn librojn:

9. KROATIA POEZIO (antologio).
I0.MODERNA KROATIA PROZO
I-a librojn vi povas mendi ee

(antologio).

. . 39 gld.
. . . .58,5 gld.

h eldonisto: INTERNACIA KULTURA

SERVO,

AmruSeva 5/1, YU-41000 Zagreb, Jugoslavio

kaj pagi al la konto : ikse-d, 0e UEA, Rotterdam.
Atentigo: bv. aldoni lO% al la sumo de la mendo por poStelspezoj.
Por la mendoj kies minimuma valoro estas 100 gld. ni donas 4O%rabaton !!!
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MODERNA
KROATIA
PROZO
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PUPTEATRA INTERNACIA FESTIVALO
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Ci jare en Zagrebo okazos la plej granda tutmonda sporta renkonto de studentoj-sportistoj - UNIVERSIADO.

lnter la 5-a kaj la 16-a de julio 1987, pli ol ses mil gejunuloj el
cento da landoj konkuros en dekdu sportoj. llia kunestado, en
akompano de pluraj dekmiloj da spektantoj kaj helpantoj el la

tuta mondo, rie igas kaj plibonigas la mondan kulturon, inrekompreniQon kaj la pacon.
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