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Primjerd(a /

certe tuj rimarkas ke ,,Tempo,,
SanQiQis. Tio okazis pro du

j. La unua estas

- tri novaj,
kaj ,,freSaj" membrojde la
io (iliajn nomojn vi trovos sur

ei paQo). La dua estas - nova
per kiu ni prilaboras kaj

tekstojn kaj fine aranQas
paQojn.

ekzempleroj:

t.BOo

osnivai i izdavad / tondinto kaj eldonanto
SAVEZ ZA ESPERA]ITO HRYATSKE
KROATIA ESPERAXTO-UGO
savjet gtasila / konsilanta.o
BRKANAC. Mitan Ko6tS

to), lrma xovadtc, tvo obteoV,

Clanovi urechistua/ redd(cianoj
PRANJIC, Neven
i Zlat(o TTSLJAR

esperas, kaj vi esperu ankaU, ke
du novigoj kaUzos estonte,
kajteknike, pti kvalitan kaj

regulan ,,Tempo-n".

tYiCA

vieble rimarkis nian novan
(paQoj 21kaj22) ktu povus
funkcii kiel ,,forumo de
toj". Do. bonvolu konkibuil

glavni i odgovomi urednik / eefdetegito
graridko urodenie / grafka aranQ-o

SPOLJAREC

aclresa rsdd(cije

/ redd(cia adreso

vez za espsranto Hrvatske (za ,,Tempo.)
tr.u^S-gva 5/1, YU-41O@ ZageO, uugoitavtb
: (38) oa1/

424-ffi

izlazi tromjesedno

Estu sanaj kaj saQaj

en la jaro 1989 ( kajposte).
fr
rI

L\.<.*

/ aperas 1-foje jarc

cijena 1 primjerka I Wezo de 1 ekzomplero
1.500.-clin

godisnja pretptata / iarabono
5.00O.- din

slaganie i tisd( / kompostis kaj presis
centar za usluge u kulturi
Kultura Servo - IKS
511,

Zaryeb

Tempo' primaju svi dlanovi

)eranto Hrvatske s uplacenom

Saaveza

tekucu goctinu.

'lsUenJU

1-1980

nepuoti

od 16.

oden ie poreza n

z.a prosvjetu, Xuffi
dasbpis sav'ezi za esperanto Hrvatske ,,7

OKME DE I.A 8O-JARA JUBILEO DE I.A ORGANIZITA MOVADO POR
ESPERANTO EN NIA I.ANDO

KLEL UNU I,ONG4 flON,AVWO
Festante 8o-jaran lubileon, homo estas grizhara, sperta kaj konsilema. Por
homo ok jardekoj certe estas enviinda aQo. Male, por la sociaj moviQoi, por
la socio Qenerale, la tempo estas mezurata per jarcentoi, kaj kelkajjardekoj

pli-malpli, nenion signifas. La lingvoj evoluas longtempe. Esperanto
transpaSis sian unuan jarcenton, kaj preskU samtempe, nia landa movado
prifestis modeste sed digne,8o-jariQon. Ni returnu la paQoln de historio.
Zagreb, dum la jaroj 1908-1909. Tiutempaj amaskomunikiloj (la zagrebaj
gazetoj ,,Obzor", ,,Hrvatstuo", ,,Agramer Zaitung", ,,Pokret", ,,Ustavnost",
,,Agramer Tagblatt" kaj atiaj) subite komencis pli ampleksan informadon pri
la, Qis tiam tute nekonata afero: lnternacia Lingvo Esperanto. Kaj ne
senkaUze. Kelkajn monatojn antaU tio, la aUstro-hungara subkolonelo (laU
iuj fontoj: majoro) Mavro Spicer, ellernis la lingvon de Zamenhof kaj Qi forte
enradikiQis en lia mondcivitana koro. Fine de 1908 kulminis liaj klopodoj pri
disvastigo de la ideo en nia lando, speciale en lia loQurbo Zagrebo. La
28-an de decembro 1908 okazis kunsido, kiu fariQis fondkunveno de
UnuiQo de Kroataj Esperantistoj (UKE), kies fondo fakte signifis formiQon de
landa organizalo kun larQajceloj, superantaj la lokajn limojn. Dum la pionira
tempo de nia movado, tia sukceso estis neatendita.
Pri UKE hodiaU ni scias preskaU eion, ear la gazeto ,,Kroata Esperantisto"
(la unua esperantlingva gazeto en nia lando), dum iom malpli ol du iaroj
notis eiujn eventojn en la socisto kaj en aliaj lokoj, kie sub influo de UKE
formiQis grupoj kaj kursoj.

La Stata registaro akceptis statuton de UKE kaj konfirmis leQecon de Qia
ekzisto per sia dokumento 1907 de la27-a de februaro 1909. Sed eC antaU
tio UKE komencis gvidi kursojn (la unua komenciQis dum januaro 1908), kiuj
estis amasaj kaj gvidataj de la eefaj gvidantoj de la societo: jam menciita
Mavro Spicer (1862-1936) kal la virino Danica Bedekovic (1872-1955). Kiel

l

instrumaterialoj jam ekzistis lernolibro de Spicer ,,Pralrti6na obuka u
esperantu", kaj poste eldoniQis ee UKE ,,Gramatika esperanta" kaj ,,Vortaro
Esperanta-kroata" de Danica Bedekovi6. La nomita vortaro tiutempe estis
unu el la plej ampleksaj naciaj vortaroj, kompareblaj kun ta franca kaj la
angla.
Dum aprilo 1909 aperis la unua numero de ,,Kroata Esperantisto", kiu fariQis
ligilo inter dissemitaj esperantistoj, sed Qi aperis nur Qis januaro 1911.
HodiaU niaj historiistoj disputas pri la graveco de UKE. Kiu pravas, devas
montri plual penigaj esploroj. Tamen, sendube ekzistas pruvoj, ke Quste la
ekesto de UKE solvis plurajn problemojn, Qis tiam barantaj la evoluon de
Esperanto ee ni. lli solvis problemojn pri instrumaterialo, komuna gazeto,

ioma statistiko pri la individuaj esperantistoj, ekzistantaj societoj. UKE

instigis intersocietan kunlaboron inter la samtempe fondita serbia Esperantista Societo (1909, la unuaj spurojfine de 1908 kiet Beograda Esp. Grupo),
kaj per Qiaj klopodoj formiQis ,,La Stelo Bosnia" en Sarajevo. FormiQis
ankaU lokaj grupoj en Petrovaradin, Vrbanja, Gospic, Kostajnica, Klanjec,
Bjelovar, Daruvar, Virovitica, Vinkovci, Zemun ktp. Do, hodiaU ni solene
povas deklari, ke Qi estis pra-organiza formo de la nuna JEL.
Tamen, estus malQuste aserti, ke UKE estis vere la unua organizajo, kaj Qiaj
membroj la unuaj adeptoj de Esperanto ee ni. Jam el 1889 datas la unuaj
spuroj pri kvin personoj lernintaj Esperanton en Osijek (tiama Esseg):
Natalija Hergovic, Ana , Emmy kaj Gusti Hradit kaj Maria Magd. Piilepich.
Krome, unuopaj esperantistoj estis dissemitaj tra Serbio kaj Bosnio. Unuaj
grupoj aperis en la regionoj kun la miksita loQantaro: en Vr5ac en 1904 kaj
en Rijeka en 1907. La unua aktiva esperantisto, pri kiu ekzistas amaso da

materiaj pruvoj, diukaze estis makedono Georgi Malinski el Prilep, kiu
esperantiois en 1897. Kelkajn jarojn poste (verSajne en 1902) li esperantigis
ankau sian edzinon Persa (Angelova) Malinska. En slovenio aktivis Ljudevit
Koser, kies slovena lernolibro aperis en 1910.
Tamen, la tuta intensa okupiQo pri esperanto tiutempe, baldaU devis fiaski
sub premo de ekonomiaj kaj politikaj cirkonstancoj, atveno de la milito kaj
Qia kvarjara daUro.

Malaperis malnovaj societoj kaj grupoj, multaj matnovaj samideanoj eksiQis

el la movado kaj UKE mem eesis ekzisti verSajne dirkaU ta jaro

1912,

kvankam laU la policaj dokumentoj Qi ekzistis Qis ta 8-a de februaro 1920,
kiam Qiajn celojn transprenis la tiam fondita Zagreba Esperantista Societo.
Danica Bedekovic aktivis anka[ poste en ZES kajee dum ta UK en Zageb
en 1953. Mavro Spicer, post la disfalo de AUstro-hungara imperio taiigis

superflua oficiro, kaj kun eta pensio emeritiQis. Pro la subita malrieiQo, li nur
poste, dum 1932-1936 (Qis sia morto) iomete aktivis en la Movado.
HodiaU ni devas rememori6iuin samideanojn kun digno. lliforpasis, sed ilia
verko ankora[ vivas en nia organizaio. Glja aQas kiel unu longa homa vivo.

Josip Pleadin' 1989'
-
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Estu uirfarai'de

I

Yanaj cstus steloj. luno.
l'lorodoro, brila suno,
Montoj kaj marcgoj niuj,
Sc nc cstus homoj, kiuj
Per anioo sia legas,
Vidu, ards kaj oiregas

Vrai nootoj, via suno,
Briletantaj steloj, luno,
Arbarcgoj kaj stoneBoj,
Vrooj kaopoj kaj oarcgoj,
cio, cio
Bcstoj, 0oroj
Dio.

\aruro.

uaturo

!

\ialn lortojn kaj potencojn,
\iajn bildojn kaj esencojn
lin la granda monda domo

Hense vidas nur la homo
Do sen tiu dia dono
Ilanhus ja al vi la hrono!
El l. krurb liogvo rrduki.: Dlo*o Spi.a,

Dr. ZAMENIIOF
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kclka.i tagoj publike
mnoombnj gratuloj al
ukorau multajn jarojn
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ESPEBAAITSKTTT ORUSTAYA
Uredulb Neuen Pufnrk

EK ,,KOKO"

-

Durdevac

ESPERANTSKI ODJEL U NABODNOJ KNJIZNICI U DURDEVCU

ED ,,DINKO

SlnuNovtc" - stNJ

sinlani pozivaju sve koji zele prisustvovati sinjskoj alci, koja se odrzava prve
nedjelje u kolovozu, dh se jAve na adresu Dru5iva, t<aXo Oi im boravik u
sinju udinili sto prijatnijim. Ujedno ptaniraju u jesen odrzati seminar za
nastavnike esperanta iz Jugoslavije.

NOVI ESPERANTSKI KNJIZEVNI EASOPIS

r.il't_RA IL'RA
K \J
Kl.;111-:P1
l.t

[.\,t

i(
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OSAMDESET GODTNA ESPERANTA U ZAGREBU
U organizaciji zagrebadkog esperantskog
esperi
saveza odrZana je 1 1-19.12.1988.
proslava osamdesete obljetnice organiziranog bavljenja esperantom u
Zagrebu. Organizatori su pripremili-obiman i- raznotiX
znolik proqram koii ie
obuhvatio . okupljanje pionira, Q1qlenje pisaca i prevoditaca
prevodilaca esperanta,
okrugli stol ,,Fladnidko-komunisti6ki pokret
-reeei;'.i esperdnto", susret geinaracija
zagr6badtin bsperantista, te ,,zatenu
Ce[tiaJni oio g;ioroi;;;6d':
nevne proslave .bila je sveEana sjednica Saveza za espeianto Zagreba u
starogradskoj vije6nidi na kojoj su-podijeljene diptome zastuznim esperantistima i javnim radnicima, te je
je dodijeljena literarna nagrada ,,lvo
,,tvo Rotkvic".
U okviru proslave obiljeZen
obilieZen je
ie iiZameirnbfov
2
dan.

l

ANKETA O RADU ESPERANTSKTH DRUSTAVA t SAVEZA

SUSRET ESPERANTISTA REGTJE ,,ALPE-JADRAN" U ZADRU

JADRANSKT SUSRETI ESPERANTISTA U SPLITU

Splita
Smj
ce sadrlavati

ED ,,Bratstvo i jedinstvo'iz

1989. u Splitu
om od split'skih
aktivnodti radi

,,Jadranski susret esp€rantista".

hotela,

a

program

nakon tog datuma 30.0@ din. Prijava ne vrijedi bez upla6ene kotizacije!
MialiQas al la 1a E-BENKOTIGO DE ADRIAT|KO

Split,23-25. 06. 1989.

-

laU la supraj kondieoj

Persona nomo:
po3ta adreso:
naskiQdato:

vira / ina

i
I
I
I

:*.-
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INSTRUSISTEMO DE
ESPERAI.ITO EN KROATIO
Komisiono por edukado de KEL akceptis en 1982, kaj tiam ankaU la
Prezidantard de KEL, novan kvaritupan instrusistemol Pol Esperanto
(diference de la Qistiama 3-Stup3). Gi konsistas el A (baza),-B (progresiga),
b 1meza1 kaj D (siupera) gradoj.'eiu el la Stupoj antaUvidas 46 instruhorojn.

La problemo en 1982 estis ke ankoraU mankis plurajlibrojantafviditajpor la
divilrsaj fakoj lernendaj en unuopaj Stupoj.

j kondieoj por efektivigi tiun ei lernejan
Nun, en 1988 estas
i. Tamen, ankaU nun mankas ankorau
sistemon laU la necesaj
vr rrLvvrlvv
la llvrv
libro de
nacilinova
de lqla
reeldono u9
lgglvvllv
,Esenco kaj estonteco de la
nacilingva
llq9lllrl!|vq
literaturaioj por
internacia" kaj esperantlingva libroforma kompilo cl.e
lingvo
lingvo Tnternacia"
9.e literatura1pJ
libro ,,Sve dugine
sama kiu kroatlingve ekzistas en la libro
C--ekzameno (la saina'kiu
boje"), sed eblhs ilin ricevifotokopie. Espereble ankaU ili baldaU aperos.

KEL rilate la ekzamenojn.
Pri eiuj kursoj la administradon prizorgas KEL. Post la ricevo de la protokolo
ori la ekzameno (malplenan protokol-formularon petu 0e ni) KEL prizorgos
ia atestilojn (A,B) resfiektive ld diplomojn (C,D) kajsendos al la mendanto.
1.2.

fl
L

NASTAVNI PROGRA}I SEH
A

-

STUPANd] (ELEUEilTA ORADO)

-S

(zavisno da li su odrasli ili dieca): Nastiiva jezil€ (oko 450 najfrekventnijih rijeai,
riedih afikasa) sa pryenstvenim prioritetom na postizanju
sposobnosti elementarnog govorenla jezika.

2+

sati

dio gramatil€ bez participa

I s.ti

i

Povijest esperantskog pokreta - op6i preglecl u svijetu

4 sata Savez za esperarnto kao drustvena org.inizacija

Litet lt tu
L UctZbenik A Zagrebadke metode (naravno moZe
upravo obuhvaca predvideno gradivo)
2. ,,Espermto

-

i bilo koii

drugi, ali je ovaj najzgodniii jer

jezik i pokret" (dland( S. Stimec ,,Poviiest medunarodnog esp. poketa" i Z.
- djolatnost i ciljevi")

Tisliar ,,Savez za esperanto Hrvatske
U ujefi

z, pdjelrz o, B-s taparrj-'

1. Polaganje ispita pred dvodlanom komisijom kola se sastoii

od nastavnika iios jechog dlana

ko,i mora imati.najmanje polozen A-ispit.

2. ProEitati neku laganiiu kniigu (,,Sentimulo", ,,Noveloj" de T. Sekelj, ,,Kumevava" ...),

a

preporuEa se sudjelovanje na nekom sus.etu esperantista republidkog ili saveznog kard(tera.

ts

- STt PANJ

(KOMPLETTGA CRADO)

- nastavd( (uEenje daljniih ,{50 rije6i, preostala gramatika, daljnii afiksi,
participni sistem, uvodenje u esperantsku kulturu)

36 sati: Nastava jezika

.l sata: osnovni pregled originahe esperantske knjizevnosti
2 sata: zivot i rad L.L. zamenhora
2 sata: organizaciona suuktura svietskog i,ugoslavenskog esperantskog poketa
2 sata: Kd(o osnivati i organizirati esperantska druStva

Lr'letalarr-'
'1.

UdZbenik ,,Esporanto ne estas nur lingvo" (.l2 sati nastave), Stimec, Ra5i6

2. Uctzbenik ,,8" autora Stimec, Cushing, Tisliar (24 sata nastave)

3. ,,Esperanto - jezik i pokret" (elanci ,,L.L. Zamenhof", ,,KnjiZevnost Esperanta", ,,Organizaciona struktura pokreta za esperanto", ,,Faktografija Jugoslavenskog saveza za esperanto"
i,,Oblici oiganiziranja i racla u SEH")

4. L.L. Zamenhol ,,Sustina ide.ie o medunarochom ieziku"

Uvjetize apis a C-stapdnj
1. Polaganie ispita prect dvoClanom komisijom, koja se sastoji od nastavnika i ios jsdnog dlana
koji mora imati naimanje B-ispit

2. OOrtan predavanje na esperantu u nekom E-drustvu ili objaviti iecfan dlanak na esperantu u
nekom E-easopisu. PreporuEa se i sudlelovanie na nekom medunarodnom esp. skupu.

t0

h
G

-

SIIUPANJ (MEZA oRAoo)

26 sati: Originalna esperantska hjilevnost (obrada izabranih tekstova originalnih ssperantskih
pisaca s kracim osvrtom na jugoslavenske €sperantskg pisce)

lO sati: Orarnatika esperanta (sintd(sa)
6 sati: Pedagogiia i metodika nastave esperanta
4 sata: Jezidna situacija u sviietu i u Jugosaviji

Litet

tt rz--

1. Mariorie

Boulton ,,uvod u espe.antsku knjizevnost"

2. ,,Sve dugine boie" (paralelno s istm tekstovima na esperantu)

3.,,Krestomatio cle E-literaturo" (HungaIa Esperanto-Asocio)
4. J. Wells ,,Ungvistikaj asp€ktol cle Espefanto" (samo sintdGa)

5. N. RaSi6 ,,Jugoslaviaj popoloj kai lingvoj" ( dasopis ,,MaslaEd('6/87-88)
6. ,,Espe.anto

-

iezik i poktet" (Cland( ,,E

-

pokret ctanas, perspektive i problemi")

7. ,,lnstrukciaro por kursgvidantoj - ZM"

l/vt?tz.

apis a D-teCal:

1. Polaganje ispita

prsd troelanom komisijom u koioj svi molalu imati polozen C-ispit

2. Proditati naimanie 20o stranica bilo koie literature napisane originalno na esperantu.

D

-

STUFANJ (SUPERA GRADO)

10 sata: Poviiesni razvoj esperantske knjizevnosti
1O sata: PoMjest jugoslavenskog esperantskog

poketa

1o sata: Lingvistiiki aspekti espelanta

I

sata: Jezidna politika i jezidni imperiializam u sviietu

6 sati: Umjelnost prevodonia

Literaturr-'
'1.

M. Cjivojo ,, Panorarno de E-literaturo"

2. Jewe-lmbert-TiSljar:,,Lernolibro

por supera dearleno"

3. ,,Jezidni imperijalizam" (zbornik radova, IKS 86)
4. J. Wells ,,Lingvistkaj aspektoj de Esperanto"

5. ,,Esperanto - jezik i pokret" (cijeli)
6. ,,Frekvencmorlemaro de parolata Esporanto" (TiSljar)
7. Kalocsay-Waringhien,,Ungvo, stilo,

formo' (neobavezno)

Zavr:lnit3ptt
lspit pred trodlanom komisilom koju formila KEL po primaniu zaht,eva od drustva koj:!
organizira D-ispit, te pisanje diplomske radnje.

t1

I

)

I 989

Kol,etri[,oto

trtrtsRuAR@
19

-25

SEMAJNO DE INTERNAC]A AMIKECO

02

-

tutMONdE

JARKUNSIDO DE KROATIA ESPERANTO-LIGO
Zagreb

25

nflARtrO
04-05

03

1-a SVISA ESPERANTO-KONGRESO

0e: Kultura Centro

Esperantista,

-

-

Genevo. lnformoj

Pt 771, CH-2301

La

Chaux-de-Fonds, Svislando.

20

-27

20-27

22-28
23-28

25-26

29

-

05.04.

AilIKECA TURISMO

-

Zagreb. lnternacia aranQo por
esperanton. Krome,
programoi, vizitoj al
acia Kultura Servo,

PRINTEMPA SEMAJNO INTERNACIA, Hopsten (Vestfalio),
FB Germanio. Temo: ,,Vojoj al pli bona kunvivado inter
gepatroj kaj infanoj en eUropaj familioj". lnf.: H. Fischer,
Gustav-Adolf-Str. 2a, D-,+41 I Nordwalde.

13-a INTERNACIA JUNUI-ARA FESTIVALO, SAVONA, ItAIiO.
Temo: ,,EUropo, havenoj, kulturo". lnf.: Anna Cosenza, V.
Diaz 14,1-34170 Gorizia GO, ltalio.

Kastelo Gresillon,
Francio. lnf.: Aline Boulet, S Villa Stendahl, F-75020 Paris.

KER-Seminario,,EUROGENERACIO",

4-a

INTERNACIA RENKONTO ,,IVAN FI-ANJAK" kaj
Simpozio ,,Tibor SEKELI - iurnqtisto kai verkisto"
- Osijek, Jugoslavio. lnf.: Antun Simunie, EKCE, Dz.
Bijediea 21, YU-54000 Osijek, Jugoslavio.

2-a INTERNACIA SOVETIA ESPEBANTISTA JUNUI.ARA
TENDARO - Minsk, Belorusio. lnf.: Junulara Komisiono de
ASE, prosp. Kalinina 14, SU-103885 Moskvo, Sovetunio.
12

APRILO
8-9
22-23

04

SUSRET ESPERANTISTA SI.AVONIJE I BARANJE Dakovo- lnlormacije i prijave: Esperantsko dru5tvo ,,Bona
koro", ,,Centar mladih", V. Nazora 1, 54400 Dakovo; tel.:
(0s4) 843-302.
OerxunveNo DE JUGoSLAVTA Asocro DE FERVoJTSTOJ-ESPERANTISTOJ (JAFE). Stambuldic, Pale apud
Sarajevo.

23

29

KVIZO POR JUNAJ ESPERANTISTOJ , Sisak. Temo:

-

01-O5-

,,Nealianciteco". lnf.: KEL, AmruSeva 5/1, 41000 Zagreb.
INTERNACIA SEMINARIO por instruistoj kaj kursgvidan-

toj uzantaj La ZAGREBAN METODON
l.K.S., AmruSeva 5/1, YU-41000 Zagreb.

29

-

01.05.

-

Zagreb. lnf.:

15a

UNUAMAJA RENKONTIGO DE JUGOSI.AVIA E.
- Bugojno. Kulturaj arangoj, seminarioj, sportaj
konkursoj kaj ekskursoj. Prezo 80 gld. lnformoj: ELBIH, D.
Ozme 7 I 4, YU -7 1OO0 Sarajevo.

JUNULARO

ly;lA.Jlo

13-19

41

20 -21

KULTURA FESTIVALO DE JUNAJ ESPERANTISTOJ
EL KROATIO - Kumrovec. lnf.: KEL, AmruSeva 5, Zagreb.

-

-a

INTERNACIA FERVOJISTA ESPERANTO-KONGRESO

Salou, Hispanio. lnf.: IFEF-Kongreso, c/ Ruiz de Padron
45, 20.22. E-08026 Barcelona.

JUN[@
23-25

ADRtATtKA ESpERANTO-RENKONTTGO, Sprit.
Turisma, amuza kaj amikkrea aranQo. Partoprenkotizo por
eksterlandanoj estas 10 germanaj markoj, por jugoslavoj
20.000 ( Qis la 30.04., poste 30.000). Vidu la aliQilon sur la
paQo 8. lnformoj kaj aliQoj: Esperanto-Ligo de Split, P.p.
158, YU-5800O Split. Tel.:(058) 584-052 aU 43-176.
,Jt

1-10

06

uo

07

10. SOMERA E-LERNEJO - Stambuldic, Pale apud Sarajevo. Diversgradaj kursoj kaj seminarioj. Prezo: 300 gld.
lnformoj: ELBIH, D. Ozme 714,YU-71@0 Sarajevo.

13
t:

lr

)'

(r2-o8

(RenkontiQo de esperanlstoj el
,,Alpoj-Adria" regiono) - Zadar, Jugoslavio. Cefe por

1-a ERA-AROJ

junularo. Ceteraj informoi en la aliQilo!

45-a
16-23
29

-

05.08

INTERNACIA JUNUI-ABA KONGRESO, Kerkrade,
Nederlando. Temo ,,Transporto". lnf.: Sekretario de LKK,
Op den Akker 16, NL-5925 CB Venio (tel. 31 77 827 697).

74-a UNIVERSAi-A KONGRESO

-

Brighton, Anglio. lnf.:

UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam.

AUGUSTO
05-12
05-12

08

11-a TREF - Tradicia RenkontiQo de Esperantistaj Familioj. lnf.: Jozsef Horvath, Vajcsuk u. 20, H-9024 Gyor,
Hungario.

KONGRESO de S.A.T. - lllertissen, Bavario, FB
Germanio. lnf.: Michael J. Scherm, Von Thurheimstr. 47,
D-7912 Weissenhorn.

62-a

NEJO - Struga, Makedonio,
por eksterlandanoj^kostas e.

15-27

nT',T'""r[?4,.,"?',lno1'r"'ri:
Judita Rey, 32. divizije 45, YU-41000 Zagreb.

25-31

25-31

PUPTEATRA INTERNACIA FESTIVALO (PlF) Zagreb, Jugoslavio. lnf.: l.K.S., AmruSeva 5/1, YU-41000
Zagreb.

22-a

INTERNACIA E-KONFERENCO

-

Zagreb (samtempe

Movado komencantojn
AliQkotizo por ambaU
j en dulitaj Oambroj de
nf. ee l.K.S.

8-10

09
SIEPlItrM]tsR@
TRll-ANDA KONFERENCO - Arnoldstein, Austrio. lnformoj
175, A-9601 Arnold-

ee: Martin Stuppnig, Esperantostr.
stein, AUstrio.

2't

-

24

BALKANA ESPERANTO-KONFERENCO - Ohrid, Makedonio. Temo: ,,Kontribuo de la E-movado al evoluigo de
kultura kunlaboro kaj turismo en Balkanio". Korespondadreso: JEL (3-a BEK), V. Pelagica 8/1, YU-71000
Sarajevo.

t4

ERA-AROJ
ESPERANTO-RENKONfl GO DE

,,ALPOJ_ADRIA' REGTONO
POB JUNUI.ARO

02.

-

08- 07. 1989.

ZADAR

I]{FORMOJ

-

Jugoslavio

Xl.t lU6Ol:

KROATTA ESPERANTO-L|OO, Amruseva

5/.t, yu-,+.tOOO Zagreb

Mi alioas al la 'l-a ERA-AROJ, okazontaj enZadat

AliQilo

inter la 02.-08. .07. 1989, lau la eidorsrlankai kondieoj

FAMILIA NOMO:

wlsxtGolto:

PERSONA NOMO:

SEKSO:

KOMPI-ETA ADRESO (latinai literoi, kun tandnomo kai pos0(odo)

vesetarano:

flr=, f]r=

Fumanto:

Er=. flr=

onto oe lu6o:
PAGMANIERO:
SUBSKRIBO:

-T

roTlzoJ

Elstorlrttxoi

antal 15. o.t.

ois 27 jaoj

ilidz7

ia,oi

poste

1989

'150 gld

170 gld

160 grd

180 gld

en ta prograrToj. Atiopsriodon di,inas ta
1989.. posl la ricevo de

o je la dato 1.7.

estas transclonebla al alia persono en la

Kouzo por

gis ls. o{.

ois 01.06.

posts

0n dinaroj

4@.0@

5@.000

600.0@

,ugostayoi

en la programoj. Alioperiodon difinas la
50.00o.-din. La reston de la sumo vi raitas
nsdonebla al alia persono la! via skriba

Jugoslavoj povas dinaran sumon sendi al la oirkonto de KEL: 30102-678-4863

Ali$ilojn bonvotu sendi at:
KROATTA ESPERANTO-LIGO

AmruSeva 5/1
YU_41(xrc ZAGREB

Jugoslavio

=

ERA-AROJ

Esperanto-renkonti0o
de Alpoj-Adria regiono

por gejunuloj
ralai

ERAARy

: Kroatia Esperanto-Ligo
AmruSeva S/1, YU-41(X)O Zagreb, Jugostavio

telefono: 3A $l 421-6t6O

ALPOJ-ADRIO
la plej interesaj kutturaj kaj potitikaj
'landoj,
respubtikoj,
diversaj landoj; Germanio, Hungario,
^e! konsistas el
Gi

de !!u_j regionojtute ne estas surpriziga. Dum jarcentoj muttnombras
kulturaj, politikaj kaj ekonomiaj kontaktoj.
J<u.1iQo.

samaj: packonservado kaj konservado de bonaj najbaraj
de spertoj pri la komunaj problemoj, kunagacto en eiuj
agosferoj ...

lp_.Kopupu.po agas tra. kelkaj komisionoj kiuj plejparte okupiQas pri:
ekologio, kulturo, ekonomio, trafiko, arbarotolio, turibmii ftp.
dum tasta, jaroj ptifortiQis anka[ kontaktoj inter
Flg 99..0! tiu-regiono
jena-s nia E_sperant6'Renk6nti0o de Atpoj-hdria
lspe-rantistoj. Tial
Regiono por J.unu.toi .- ERAAROJ por trovi divirizajn kdj fiutturajn
similojn de ni, gejunuloj-et ta regiono Atpoj-Adrio

-

I
i
I

natura
D
Borik estas..p
varma medite
..... la

renkontiQo.

PROGRAMO:

i-

kie
- per
maibo
o de m
las

kazos nia
ba trafiko.

e ciXiOo;,
Oejo.

=

NOVA SHVACANJA
_

NOVI PROBLEMI

Mladi dlanovi
SAT-a nego
izraZavania

t

a

izvan

nadina
klasnoj
ivati se
(Svjetskoim esperantskom

i

borbi, o ,,svi
pseudonimom, biti nepovjerljiv prema UEA
savezu), itd. ima odredeno povijesno znadenje za stare dlanove SAT-a, ali
ne i za ljude rodene poslije Drugog svjetskog rata.

,

Mi, mladi, barem u Zapadnoj Evropi, nismo upoznali rat. Nismo iskusili
progonstva, nismo bili Zrtue diktatora (Staljina, Hitlera ili Mussolinija), nismo
se morali boriti za kruh (dak smo se naudili bacati ga kad otvrdne), nismo
trebali demonstracilama na ulici braniti naSa osnovna prava na odmor,
minimalnu nadnicu, a da ne govorimo o mirovinama, zdravstvenom
osiguranju ili pla6enim godi5njim odmorima. Mi nikad nismo iskusili glad i
ne vidimo vjerojatnost da bismo ju mogli iskusiti u buducnosti.

i dobili sve ono Sto su si naSi odevi (ili
djedovi) morali pribaviti sukobima i borbom - klasnom borbom. Nama se
dini prirodnim da radimo samo 40 sati tjedno, da imamo skoro besplatno
zdravstveno osiguranje, da imamo detiri tjedna placenog odmora godi5nje,
da primamo dostojnu placu za naS rad: ,,dostojnim" podrazumjevamo iznos
koli nam omogucuje da stanujemo, hranimo se, odijevamo se, placamo
benzin za auto, odlazimo u kino ili na ples najmanje jednom tjedno itd. O
radniEkom pokretu udimo u Skoli kao Sto su naSi o6evi udili o Srednjovjekovnom feudalizmu u Evropi. To nas moZe zanimati ali nas ne moZe
emocionalno dirnuti.
Mi smo jednostavno naslijedili

Osim toga, mi smo odrastali u svijetu u kojem su nastale i razvile se nove
tehnologije, nova shvacanja, novi problemi. Prava dovjeka (Opca deklara-

za nas ozbiljniji problemi nego li klasna borba.
Prvo zbog toga Sto su spomenuti problemi ve6inom novi i Sto predstavljaju
19

r
veliku pri[etnju za budu6nost. Drugo, jer smo mi djeca potroSadkog dru5tua
i Sto molemo kostatirati da je u bniin zemtjama u t<ojima je sluibeno na
vlasti radnidka klasa, materijalni komfor nizi-nego u iasim kapitatistidkim

a

zemljama.

\
I

Z
o
b

ne,' nacizmu uopce vi5e

g. I zato, jer su mladi

litidkim inteiesima svojih

n

Claude Rouget

Ovaj dlanak je objavljen u dasopisu ,,Sennaciulo,, (studeni, 19gg.) pod
naslovom ,,Klasna borba: da lije to Smije5na rijed za mlhde?,. prijevodi i3.

-

Lanti lrez+rsl7 ) ie bio inicijtor radniakog ssperanrskog pokrela svoiim radom rszama ss
zalagao 2a stvaranje organizaciio koia bi bila 2adstak svijeta bez nacija'. a ro je podrazumiievalo prav€dnost i
ravopravnost u odnosima Poiedinaca, osuda kapitalizma unapredenie sociiatizma, odbacivani6 aisrog pacilr2ma,
harmonidnu suradniu sociialisla i radnidkih paniia (po uzoru na markststidku vizilu radnidkB solidarnost) le pripreme
za ,ivol u sviietu be2 nacija Na tim je osnovama lel godine na kongrosu u pragu osnovana organizacija SAT
(Sennaci€ca Asocio Tutmonda) koja Js odigrala va:nu ulogu u razvoju medunarodnog esp€ranlskog pokrera,
EUgenO

i

naroailo izmedu dva rata te pridonijela bogalslvu kulturnrh dobara ssperanta po broju dlanova SAT spada medu
naive6a esperantsks organizaciis posliie UEA (Svjetskog espEranrskog saveza) Svak€ se godina odrravaiu

20
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PRUVILO POR EKSTERMOVADANOJ _ MEZURILO POR
ESPERANTUJANOJ
En mia eirkaU dekjara esperantista vivo multaj interna
Qojigis min. Jes, mi devas konfesi: precipe la presajoj
movado. ear
en la movado,
ear post mallonga kongresumado kaj kunsidumado mi
konvikiQis, ke la voja(iado
l(onvil(gas,
propagandado n€
vojaQado l(al
kaj la Drua
ne estas mia
brua propaganclado
labortereno ,,sub la verda standardo". (Oni ia devas esti
esti realajl) Mi,

konsekvence, aliQis al la grupo de la tiel nomataj
nomataj,,esperantistoj,,esperantistojkonsumantoj", kiuj ,,nur" abonas lurnalojn, adetas librojn kaj
kaj esperantaJn
radio-elsendoin aUskultas. Mi kvazaU kaSis min en la fono de
de la movado,
malantaU la amasaj kunvenoj endroniginte min en la esperantlingvan
kulturon kiel Qia preferanto, aprezanto kaj uzanto en la eiutaga vivo.
Trovinte mian veran lokon en la movado, mi klopodis honeste vivi mian
novtipan esperantistecon.

La hejmlanda internacilingva eldonado ne estas ja abunda. Tial la menciitaj
Qojigiloj plejparte el eksterlando trafis min. AntaU nelonge, tamen, iu hejma
presajo kortuSis min. Temas pri ,,Esperantska knjiZevnost jedinstven

-

fenomen" de Marjorie Boulton, eldonitan de lnternacia Kultura Servo.
Rememore mijam konis Qin dank' al la legita recenzo laUda en la esperanta
jurnalaro.

La valoro de la skribita vorto estas granda por eiuj lingvpj. Precipe por ni
esperantistoj signifas multon la internacilingva literaturo. Gi ja estas pruvilo
pri la ekzistado kaj vivkapableco de la lingvo, pruvilo kiun neniu povas
neglekti. Tial estas konsiderindaj ankaU tiuj eldonaioj, kiuj pritraktas la
esperantan literaturon.

La kroatlingva eldono de ,,Ne nur leterol de plum-amikoj (Esperanta
literaturo fenomeno unika)" de Marlorie Boulton, laU mi eefe la

nemovadanojn celas. llin Qi deziras konvinki, ke Esperanto tamen estas io
pli ol kattuso. La esperantistoj, se ili enmanigas tiun ei libron, uzu Qin kiel
mezurilon pri sia propra esperantisteco^ La aUtoro, ja, donas la plej bazajn
informojn pri la internacilingvaj verkoj. Cu povas nomi sin esp€rantisto tiu,
kiu almenaU parton da ili ne legis?! Do, ,,Esperantska knjiZevnost
jedinstven fenomen" estas bonega mezurilo pri nia propra esperantisteco,
pri nia rilato al la esperanta literaturo, kies plibonigon kaj plifortigon la lus
aperinta ,,Strategia plano de UEA" tielforte akcentas.

-

2t

Mi gratulas d eiuj, kiul ebligas la
enpiso en la duah esileranlan jar
belajn surprizojn de la eldonisto, ln

ko! Post la plaOa
bonon kaj pluajn
Zoltan Dukai, Zagreb

.PASPORTA SERVO'_

el !a propra sperto

upo

?".

flili

ilielmia sperto.

Mia edzo jam dum multajjaroiestas membro de ,,PASPOBTA-SERVO", t.e'
li ofertas sian domon ai esperantistoj vojaQantoj. Tiel nin eiujare vizitas
5-10 gastoj (eksterlandaj esperantistoj), 6efe gejunuloj, kiuj restas kutime
2-3 tagojn.

aliaj landoj kaj homoj

- kaj samtempe

praktikas la lingvon.

troviQos ankaU via nomo).

Nia Qisnuna aktivado en ,,Pasporta Servo" donis al ni multan gajnon,
agra5laln momentojn kaj amiki$ojn kun esperantistoj el Germanio, Hispanio, Francio, Hungario ....
Ankica JagnjiO
lnlormojn

pri la,.Pasporta Servo" (uzo kaj membrioo) vi povas ricovi eo la reprezentanlino: Ankica
- lel: (041) 5IS 125

Slubicka 75, 4l0oo Zageb

22

r

F-.

Jagnii6,

+
E-RENKONflGO POR I.A TUTA

UTILE

FAMILIO
La Germana Esperanto Asocio invitas vin paske ekde la 20a Qis la
27a de marto 1989, al seminario de
la dioceza popolaltlernejo Munster
en Hopsten, Vestfalio. La partoprenantoj de la 5a Printempa
Semajno lnternacia okupiQos pri la
vojoj al pli bona kunvivado inter
gepatroj kaj infanojen europaj fam-

kai
INTERESE

ilioj.

La aranQo estos precipe familia
seminario. La programo kontentigos

Redaktas Qil1bna Prani6

egalrajte plenkreskulojn kiel infanojn.
MONDHEJIIO EN KONDURO
MONDHEJMO ekfunkciis. Gi estas La kotizoj estas 80 GM por infanoj
internacia sendependa ekologia Qis 15 jaroj, 14O GM por infanoj pli
projekto, sed Qi rigardas ekologion aQajol 16 kaj230 GM por plenkresne nur kie! celon sed anakU kiel kuloj.
voion. Sur ei tiu vojo oni akceptis
Esperanton kiel komunan lingvon.

!.A CHAUX-DE-FONDS
Ekologia karaktero de la projekto
videblas en jeno: por realigo de la Dum la tuta iaro la Kultura Centro

oni elektis neturisman
regionon; oni rekonstruas ruinojn, do
projekto

Esperantista en okcidenta Svislando

ne foruzas netuSitan terenon;

narioln (ekz. pri religiaj kaj bibliaj
temoj, floroj, arbarologio, sana

fumado en la domo estas rigardata
kielagresa agado ...

terminologio, ktp.)

aUtomobiloj estas barataj de vitaQo;

organizas multajn kursojn kaj semi-

nutrado, esperantlingva literaturo,

Detalan prospekton petu de: Kultura
Centro Esperantista, poStfako 771,
CH-3201, La Chaux-de-Fonds.

eiul
inter

celo
migo

tistoj kaj la praktiko de ekologie
sendanQera kaj neintervena internacieco.

La nombro de la anoj estas limigita
pro la dimensioj de la projekto mem
sed tamen restas kelkaj liberaj lokoj
por geekologoj kaj geamikoj.

MONDA ESPERANTO CENTRO
Dum la 72a UK en Varsovio oni
decidis fondi la Mondan Esperanto
Centron el la naskiQurbo de Ludoviko Lazar Zamenhof.
La programon kaj premisoj de la

Pliaj informoj 6e: Akiles Sanz, Centro en Bialistoko samtemoe
MONDHEJMO, F-34360 Saint ellaboris kaj la estrao de UEA kaj

Chinian, Cauduro.

bialistokanoj.
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F
En

h

dlingva UnuiQo (tiama centro de la

eefa konstruaio multfunkcia

okazos internaciaj

volapuka agado!) laU propono de

esperantistaj

sia prezidanto Christian Schmidt.

Unu el meritplenaj Esperantopioniroj en Nurnberg - LeoPold
Einstein - iniciatis aperon de la
gazeto ,,La Esperantisto" en -sePtembro de la jaro 1889 kaj ei tiu
gazeto estis la unua EsPerantogazeto en la mondo kaj Qin Poste
redaktis Zamenhof mem.

stitucioj ktp.

La finiQon de konstruado de la
Centro oni antaUvidas en la laro
1997. La realigo

de la

Monda

Esperanto Centro grandParte
dependas de la monrimedoj kies

KIEL TROVT ESPERANTISTOJN

kolektadon laneis tiucele fondita

EN BUDAPESTO?
Ekde la decembro de ta jaro 1988,
oiutage inter la 17a kai 21a horoj

internacia fondumo de L.L.
Zamenhof kies konto estas NBP
PKO SA - I O ev Varsovio n-ro

provu

9002061 (fondumo Zamenhof).

en la

Centra

BudaPeSta

Esperanto-klubo en Budapest Vll,
Peterfy Sandor u.23, kelo.
La klubelo estos internacia renkonteir kaj informa centro por eiuspecajinformoj.
Pliajn informojn petlt je supra
adreso a[ pertelefone 36-1-288-

NURNBERGAJ 1OO _ JARIGOJ

E-grupo en la mondo el la Mon-

258.

Ss temas pri edukado al tutmonda konscio, ekplanu nun por la

Semajno de !nternacia Amikeco
19-25 februaro 1988
Jen tradicia esperantista fesio kiu celas ankarf, la neesperantistojn'
Lokaj grupoj povas aparte uzi la okazon, inlsralie por la ienai agadoj:

o presigi kaj disvendi bondezirkartoJn kai . fari peton al la urba aE regiona registaro
afisojn, kun la S|A-simbolo, Esperanta oficiale arispicii la Semajnon, eventuale
an la kadro de Qemel-urba rilato au simile.
teksto, kaj traduko{j) en unu aE pliai
naciai

o

lingvoj'

o

arangi publikan kunvenon, al kiu oni invilu
junularajn kaj aliajn grupojn, la urbesiron
aO alian eminentulon, ktp.

aranQi esperantistan amikecan f€ston, kie

oni sendu salutoin, mat€rialon pri la urbo,
kaj similajn aferojn al kluboj en aliaj urboj
kaj landoj.

o kunlabori kun lernejol, pregeioi, pac- kaj . raPorti pri via agado al la Centra Oficejo
inlernaciaj grupoj

por enplekto de la
uzo

Semajno en ilian agadon (kun arl sen
de Esperanto)

de Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe
Binnenweg 176, NL-3015 BJ Ronerdam,
Nederlando.

24

TRADUKOLOG!A

La E--Jrekvencoj estas 3.266, 2.066,

\4.226, 21.2ffi, kaj 28.766

KONFERENCO

MHz.

Fiksitaj tempoj kiam oni kunvenas
kaj
laU

1;
IL_E-RA

kreskas kaj nun havas pli ot

330 membrojn. lli aperigas bultbnon
tri foje jare. informu vid'n konatulon

radio-amatro_n pri 0i kaj pri
esperanto, aU vi mem komencu

praktiki radio-amatoradon.

BICIKI.A KARAVANO AL
KERKRADE
La vojaQo mem at iu TEJO-kon-

INTER_RAIL KAJ PASPORTA
SERVO

pe1e, ni, el pti mdrieaj tandoj, estas
limigitaj laU vojaQebteioj.

Ni proponas al vi ne tro multekosemaj-

al

25

la

I}IFANOJ EINX,q|I LA MONDO

PBI INSTRUADO

,,Ne mankas novaj kursoj de
Esperanto: mankas bonaj lernolibroj, vortaroj kaj ta(gaj instruistcj.
Nur en malpleno da landoj eblas

trovi minimuman elektron de
Esperantaj lernolibroj: en la aliaj
landoj la lernemuloj diponas pri

malnovaj, ee antaUmilitaj lerniloj,
ofte ametore kaj senmetode verkitaj de nekvalifikitaj instruantoj."
,,Kiam la instruado ne okazas per

rekta metodo, serioza

lernanto
bezonas havi en siaj manoj ligilon
kun la lingvo, nome oportunan
lernolibron, kiun li povu hejme
konsultadi, en kiu li trovu krom

Ncr,'e fondita neprofitcela korporacio

en Usono ,.lnfanoj eirka[ la mondo",
celas interkonatigi infanojn en Usono
kaj aliaj landoj per Esperanto. Prezidantino Charlotte Kohrs jam iniciatis Esperanto-kurson por!80 infanoj
kaj instruistoj en ses elementaj ler-

nejoj en Kalifornio. Aperas
internacia infana rovueto

-

ankaU

komence

nur 6-paQa kserokopiajo dulingva.

Adreso: Children Around the World,

3876 Belmont Ave., San Diego CA

92116, Usono.
(LaE la ,,Hsroldo' l4188)

vortareto, abundajn

ekzercojn,
literaturajn legajojn, informoj pri la

strukturo, la valoroj, la praktika
aplikado, la celoj, la gazetaro, la
literaturo kaj la olganizo de la
internacia lingvo. Cio tio fomas
tuton, se kiu la lernanto estas

+t

9c

C4\

'(n

r
IJ

lrn

Z,

perdita por Esperanto."

l

'o\

( el la ,,Heroldo de Esperanto")

I

6v+

">.

eu jeno taUgas por ni? Kiom da
E-societoj ankoraU pli preferas
antaUmilitajn libretojn ol modernaj

Blghron

lernolibroj kaj kieltio rezultas?

29

LJ.P.

1ol

Anglulo

5 ang 1989

ABONOJ

I.ABORBRIGADETO

,,HEROLDO de ESPERANTO": Milan

En ,,Esperanto-domo" en

Gornja

Sanica oni organizas ei somere
laborbrigadeton de la 1-a de
aUgusto Qis la 1-a de septembro.
lnformojn petu ee: Dr Djordjevie,

YU-79288 G. Ribnik, telefono: 079/
73020.

MarkoviO,,,lmexplet', Sarajevska 48,
11000 Beograd.

,,SENNACIULO":

lvan

Modilnik,

PoZeSka 132, 11030 Beograd; (4.500

din).

,,JUNA AMIKO": Tereza Kapista,
Studentska 39123, Beograd; (1500.
din).

26

kvln minutof esperante
BrakhorloSo

UEA

-

o

POR

I
lq

La kotizoj por ta iaro 19g9 estas
fiksitaj en gutderioj. La kotkizsgmojn vi povas pagi en dinaroi,

Malgranda

temponrezurilo,

kiun oni portas 0e la pojno

laU la kurzo valida en la tago de vib
enpago.

per rimeno.

1.. buko

Jen la kotiztabelo (en gutdenojt):

la bukdorno
2. rimenc

MG

lndividua Membro kun
Gvictlobro tra E-movado : 7 gld.
MJ/( lndividua Membro kun
Jarlibro (+ revuo ,,Kontakto,, Qis 25

3.
4.
5.
6.
7.

jaroj) : 17 gld.

MAIKI

lndividua MembroAbonanto kiel MJIKI + revuo

mallonga montrilo
longa montrilo
montrilo de sekundoj

stretilo
ciferplato

:42 gld.
SA - Simpla abono al la revuo
,,Esperanto" sen membreco en
,,Esperanto"

UEA : 25 gld.
Kto

Senco

- Abono al la revuo ,,Kontakto,,,

sen membreco : 13 gld.

La kotiz-sumon

oni

sendas

al

la

KIEL

MI

OESIS DRINKI

en ]urnalo ke mielo utilas en
kazo de alkoholismo. Mi tre feliee
Mii legi

perceptas la novajon kaj entusiasme
komencis kuraci min.

Se vi deziras fariQi detegito de UEA
bonvolu skribi al la eefdetegito.
La.eefdelegito de UEA por Jugoslavio estas:

is: matene kiam

n mi diris ,,Mi

Milica RISTIC-OOXtUeruOVtC
Bulevar JNA 2

drinkos, se mi

mielon!".

11000 Bograd

eaba BtcE ( Fumanio)

telefono: O111431-482
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Korespond-proponoj
AFRIKAJ I.AI{DOJ

-

I
,grupoj
Abidjan 02, Cote cl'

Studentoj de Ebulborcra

qgld!

O2EJ.P.4.

-

ko kiuj lernas Esperanton deziras koresasse de preparatoire, tnsritut d' Etecronigue,

Un-u.gqylol-kaj

kosti.

Maondeleo Esperanto-Klubo, p.O. Box i0a5 Tabora, Tanzanio

-^Agbola Kems KOSSI, Esperanto-Ktubo ,,La Espero", Anyronkope, 8.p.216, Aneho, Togo *
2o-jara,iparisto cle radio kaj televido, luclas piectpilkon Xal Sitas mi.rzikon.

-

Mushi Michele DAUDI, Bunda Esperanto-Orupo, p.O. Box 1OS1, Buncta, Mara, Tanzanio *

lernejano.

iloRvEsto
- Anne-Lise

la!

DUE, Kaare Moursundsv t.+, 9000 Taomso

*

'|s-iara koabino kiu lernis Esperanton

la zagreba Metodo, deziras korespondi kun knabino samafia. Kolektas po3trnalkojn.

POLLA]TDO

- lwona KACZOR, Ul. Zavi,ada(ego 22112s, 43-100 Tychy , 1g-iara stuctentino parotas
,rance.[aj ruse; kotektas bildkartojn l(aj postmarkojn; Saias tibrojn, vojaooin kal
9sq9149,
aventuro,n; inte,esioas pri vivo en aliai landoj.
- Pior roMBARKlEwlcz,

ut. spotctzietcza 7/86, 25-3.{5 Kielce
sporto, muziko kaj ekstrem-orienta kulturo.

-

Jadwiga JASIONCZAK, ut. I Armii

libroln kaj vojaoaclon.

wp 6, 22-175

zs-jarulo; interesiQas

pri

,

x-jarc

r

2.[-jara oficistino; Satas: bestoln,

Dorohusk

- Barbala NOWOCZEK, ul. Radoniotva 6, 43-440,Goleszow
floroin,legi libroin, bd(, triki, voiaoi ktp.

*

trautino edukistino; satas

- urszula slENKowsKA-ctocH, u,!. cesia 2/15, 16-300 Augustow 26-ja6 instruistino deziras
koresponcli por praktiki la lingvon. si interesioas pri kino-tihoj, titeraturo i€i fitozofio.

'

Ma.|a-BANDUCH, Olszyna ul. zielona 8, 42-720 Herby stare * 27-ian frautino, insuuistino pri
geoglafio; interesioas pri geografio, historio kaj religio:-kolektas bitdkartoin, mapojn, rokajn (aj
min€ralajn eleemplerojn.

-

-

Lukaso.UNIEJEWSK|, postkesto

lr,

kot. J. Bro2r(a 26124, 29-1OO Wloszczowa

.

l3-iara

lgmgltoj intsresioas pri naturo, arkeotogio kaj kemio; kotektas pootmarkojn kaj kaj6npintigilojn.

Krystyna KAPLON, ul. Krakowska-9 A, 34-.{'10 Rabka * 23-jara ftegistino; dsziras korespondi
;(por
prd(tiki la lingvon) pri turismo, eiutagaj ateroj kaj titeratur6.
zbigniew
sKlERSKt, Nowa wies 69, 57-.+31 Woliboz r 2z-iila., havas laroain interesoin;
sereas korespondamikoin.

-

lwona FRUKACZ, Drzewna 58, 12-280 Czestochowa

_

JT [9?V9H,

i

18-jara lernantino; interesioas pri

Esperanto kaj pri ,remdai lingvo,.

ut. NowowiejsKa 22196, 25-532 KtELcE

sporto, filatelio kai lurismo.

- Beata

.

+'-jarc

teknikisto; intsresi0as pri

KosTRzEwsKA, slraszewo 76,87-7oB straszelvo * 22-jah stuctentino; interesioas pri

muziko, lilmo, literaturo.

29

KANTO

JIL rill

5*-{ E. i'
cov='
dr=
d-

F

boH

c5:s,iEY
l.E *
s; $i: g+
F"Er'- l-

E'

eai

!5*

[" qo

)

--ti

q-"
!-

@t

*z
#>
-z
!oC!
Xf o

P Ii>
X-d

! ' iY6
Jl.og.)
,1
,.5 g' E
9- 3 E

q

I ; e l*
;! EsElir
d i;
I r I'- E i-i

i E, i"
{"'

,o
!
@'U1

o
o

30

I'

Kiam Jatis ta migdda ftorar'

kaj ekverctis at herbejo kovril' oia,
al lve Sankta mortis la filin, Maria

la knabino en dudeka vivjar,.

Du

BRETOJ

lve sankta, la fil' de I' olcra Mara,

el la lasta ctomo ee I' fino de I' vilaoo,
tidek jarojn Svitis por fremda pan' amara,
kai nun en maljunioo,
El la ed(ava dialekto de ta koata lingvo

tradukis lvo Boroveeki

al lia sola filin'
jen hejme venis la fin'.
lve Sankta estis la plej bona hom';
ne tIinkis, ne sd('is, naUzis lin cte I' pipo brul',
sian tut,ln vivdauron laboris sen dom'

kaj tial li iois Sanktut'
kaj restis povrul'.
Kaj hocliau je I' tag' de I' morto ,itina

li

tr.rnkvilas sitente lau povrula kutim',

bluokulon lian malklarigas larm' sentina

kaj kaptas lin nur la tim':
ke devos almozon li peti

por la eerkon de I' filino kunmeti.
La tutan vilaoon rondiris li eie
du bretojn li trovis nenie.
El la planko matnova li itin ettiris,
bele elrabotis kaj gtatigis
kaj por la filin' la eerkon p.etigis.
Kaj kaam Maria en la dom, ne plu estis
surplanke jen grancta kaj nigra tru' restis,
por ciutage kun prema fort'
rememorigi I' oldulon: pri I' povreco kaj mort'.
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KROZSIPARO

MARINAS

JAKTOHAVENOJ

VILI.AS AND APARTMENTS

SUBAKVA NAGADO _ KROZADOJ

HUNTING

FLUGOJ

-

FISHING

-

TIME SHARE

-

KURSOJ PRI VELBOATADO

- MOTORSIPOJ

FLOSADO

RAFTING

sANrcA TURtsMo
r

el.i 6621840-244,

: 0a7l633099
'.6A2a-19-175
TOURS-RAML

: 047/134086
: 222142-25-214

TOURS BRD

TOURS BRD

Moabit 74l2

el:

30/393 8823
.: 30/393 8823

: 089/59-88-37

TOURS of Scad

Y Oestergade 10 lt.v
KOBENHAVN K
el.: 1132-52-21
,IO.I

TOURS AG SCHW
acherstr

104

ZURICH

041/5218861

el:'|,1242-80-81
lx.: 045/814719
: 11221-20-50

ax : 089/59-77-03

Tourist and travel corporation of INA
Singel 5'12
1017 AX AMSTERDAM
: 20127-21-62
.: M4114649
a,1.t 20122-42-58

Larga 16/V

ax | 72OO-1O74

ax.:211l13-31-05

lx:

- Gasnoo

122 MIIANO
el.'. 2172oo-1o7o

1

MUENCHEN 2

222142-25-21

- KANUADO

LOGIGO EN PRIVATAJ HEJMOJ

PILGRIMAGE

DUESSEDORF
: 211132-40-47
: 041/8586531

HOTELOJ

I.A INSULARO KORNATI

HEALTH RESORTS & SPAS

el:

-

- BAREBOAT
CRUISES - MOTORBOATS
SAILING SCHOOL - DIVING
CANOE SAFARI - HOTELS
FLOTII.A

IATOURS HOUSE
10 Shepherds Bush

el :
:

R

MT,Office701
23610 MOSKVA

1

/602-7668

O511926123

|

- Yugoslav oil industry

11602-7340

IilATOURS lnc

el.:95/25-12-53
.: 064/414451

TOURs Espana
Alvarez Menclizabal 3

159 Boul. St. Laurent

P.O H2W 1Y7

MADRIO

el.: 1124-12-9OG
lx.: 052146041

Turisma kaj vojaQa agentejo de INA

-

nlR

Jugoslavia nafta

industrio

.

