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REDAKTORO DIRAS

iEtilaO
ZAGREB 1988.02.29.

i/numero 35
iaro Vlll

primjeraka/ekzempleroj 4.000

nivai i izdariad / fondinto kai eldoninto
Savez za esperanto Hrvatske

Kroatia Esperanto- Ligo

savjet glasila / konsilantaro
Llerka Begid, Josip Brkanac (predsiednik,/
prezidanto), Oalibor Kudumija. Nikola Ra-
aiC. Tea Ruric, Slavko SimuniC, lvica Spo
lja rec

glavni , odgovorni, grafidki i tehniaki
urednik

eefa, respondeca, grafika k4 teknika
redaktoro

lvica Spoljarec

suradivali/ kunlaboris

6lanovi Organizacionog odbora 44. me-
dunarodnog kongro$ asporantske omla-
dine ,/ membro, de LKK de la 44-a IJK

slaganie i tisak / kompostis kaj presis

lnternacia Kultura Servo
Medunarodni centar za usluge u kulturi

Zagreb, AmruSeva 5,/ I

adresa redakciie / redakcia adreso

Savez za esperanto Hrvatske
,,Tempo"

YU'41OOO Zagreb, Amruieva 5,/l
tel. (O41) 424-660

izlai tromjesedno / aperas 4-toje jare

cijena 1 primierka / prezo de 1 ekzemp.

350.- din

goditnja pretplata / jarabono

1 200.- din

,,Tempo primaju svi 6lanovi SEH-a s upla-
Cenim dlanarinama za tekudu godinu.

Anstata[ la kutima proza enkonduko
ei foic nr.i decidis prunti la ienan.
aktualan poeziajon de Potrl Thorien:

MORALO KVAROPA

Sur mia fenestro-breto
edife paradas simio-kvarteto :

L'unua fermas okr-rloin-
ne volas rigardi moralojmakulojn.

[,a dua tenas la langon,
evitas priklaei honrecan mankon.

[a tria I'oreloin Stonas.
mensogojn lafisajne gi malaprobas.

l: kvara alvokas nin homojn:
nuntempe konstante memoru

kondomojn . . .

Po mi5lienju Republi6kog sekretarijata za prosvijetu, kulturu i fizidku kulturu
SRH, broj 2788/1-1980 od 16.4. 1980. godine, glasilo Saveza za esperanto
Hrvatske ,,Tempo" oslobodeno ie poreza na promet proizvoda.



saluton !

Eonvenon at Zagreb! Zagrebon vi iam konas. En Esprantuio Qi
jam estas neevitebla. Tial ankad TEJO'kongreEo ne povis preter-
pasi nian urbon. Sd Cifoie en Zagreb tenos nek pri Zagreba He-
todo nek pridrama grryo de SEK nek pri eldonaloi de IKS d pri
io nova. Oni klopodos ke dum la kongreso dominu kongresa temo
"Komunikado en 2l-a jarcento". Sed ni ne volas tedi vin per troai
prelegoj ad aktivecoj kiujn vi ne povos eviti almenail pro devoso'
to. Ni invitas vin, do, al tia kongreso kiun vi mem "kolorigos"
elektante dumkongresan okupon lai via plaCo.

Vi povos elekti inter multaj eblecoi kiaj ekz.: produktado de la
dumkongresa gazeto, radio, TV ad video programoj, aplikado de
komputiloj, tradukado, ai vi povos okupili pri transportai rimedoi,
telekomunikiloj, informinter€anlo, partopreni en laboro de scienca
kolokvo pri temo ... ktp., ... ktp. Kompreneble, tiuj kiui ne tro
interesiQas pri la temo, trovos abundan programon por distro kai
amuzo.

Vi vidas: la kongreso ne povas okazi sen vi, la kongreso ne povas
funkcii sen vi ... li ne povas plene sukcesi sen vi. Ni invitas vin
kunlabori dum la kongreso, mem fari propran kongreson ...
Ni zagrebanoj nur helpos vin realigi viajn deziroin. Eluzu iion.
Postulu, proponu ... Ni atendas vin senpacience.....

Prezidanto de LKK

Nikola Ralic
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ORGAN IZAS: Junulata Organizo (TEJOI -. Rotterdam
go / Savez esperantista Jugoslavije
/ Savez za esPeranto Hrvatske

REALIGAS: Loka Kongresa Komitato (LKK)/ organizacioni odbor:

Davorka VELA.

KUNHELPAS: lnternacia rutt la Servo (lKS) /Medunarodni centar za usluge u

kulturi - Zagreb

Neda ANDRIC, Aleksandar DEIr{AJO, Nikica Gtr$319,

KONTAKTADRESO: LKK de la tl4-a IJK
Esperanto

+ ur.?"r3"L reb, J usosr av i o

TELEFONO: (O41) 424 660



zagneb

Zagreb, cefurbo, administre-politika, kultura kaj ekonomia centro de Socialisrna
Respubliko Kroatio kun Cirkari I miliono da enlo$antoj, estas la dua urbo la[
grandeco kaj la unua lafl industria produktado en Jugoslavio. Situita en la valo
de la rivero Sava sub la arboza monto Medvednica, Tageb prezentas gravan
elropan trafikan kaj kulturan vojkrucifojn. [a urbo balda[festos900 juojnde
sia vivo. Nun fia malnova parto havas tipe mezepokan aspekton kaj la nova
tute moderrun.

Zagreb estas urbo kun ri& kulturheredajo, universitata centro kun 30ojara
tradicio, sidejo de Jugoslavia Akademio de Sciencoj kaj Artoj kaj de Jugoslavia
Leksikografia lnstituto. Hodiafi Tagreb estas urbo de dinamika kultura, kaj
scienca vivo kaj urbo el kiu en Ia mondon startis multaj grandaj nomoj de muzi-
ko, literaturo, plastika arto, scienco... Ci estas urbo de modernaj komunikiloj:
2 TV programoj, 6 radio-programoj,3 tagjurnaloj kaj 30 semajn$zetoj aPeras

en Si. Gi havas 4 fiImproduktantojn, 9 teatrajn domojn kaj 40 teatrajn ensem-
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blojn, 70 muzeojn, galenoln kaj artkolektojn, 2 simfoniajn orkestrojn... 160.000
gejunnloj lernas en fiaj lernejoj kaj fakultatoj. 7^gr"b estas malnova urbo

- juna spirite.

Disflorantaj parkoj, romantikaj promenejoj tra la supraurbaj stratoj, la pafo de
kanono de sur la turo LotrSeak eiutage precizs je tagmezo, krueo da vino a[
biero kaj Snrkloj (farunmangalb) de 7^gorje, taso da kafo en "kafejeto" ee h
cefa placo . . . jen T.agreb-

Sed ne forgesu, Zagreb estas ankaii sufiee konata Esperanto+entro. En [i nun
aktivas 3 Esperanto-societoj (la unua Esperanto-societo estis fondita en 1908,
do antafi 80 jaroj). CirtaU l50O zagrebanoj parolas Esperanton. En Zagrebo
aktivas lnternacia Kultura Sewo, la sola profesia E+ntrepreno en Jugoslavio
kun pluraj plentempaj oficistoj. En Zagreb eiualguste okazas Pupteatra Inter-
nacia Festivalo (PIF) en kiu esperantlingve ludas la plej bonaj mondaj profesiaj
pupteatroj. Jam 35 jarojn eiudimanee estas elsendata esperantlingva radio-
+lsendo kaj lastatempe aperirs 6iu1ia[de nacilingva rubriko "Esperanto" en la
plej legata jugoslarra tagiurnalo "Veeernji list". Zagreb $is nun gastgis dekojn
da dirrersaj internaciaj esperantistaj renkontiSoj, simpozbj, kongresoj kaj festi-
valoj. Ni esperas ke anka[ yi sentos vin agrable kaj hejmece en nia urbo.

Nona
Z4reb
en h unua
plarp vil-
eblas parto
de la kon-
grecjo de
la zl4.a IJK
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kongnese1o
la 44a Internacia Junulara Kongreso
de TEJO okz,os et Zagreba krneja
centro.

[a plena (nacilingva) nomo de la kon-
gresejo kaj fja adreso estas:

GRAOEVINSKI OBRAZOVNI
CENTAR ,,Zvonko Brki6"

Avenija V. HOLJEVCA 17
NOVI ZAGREB

+
1 - KONGRESEJO
2 - Eseranto-Centro
5 - Cef;-il;oiJSiaii<tomo (Glavni kolg!v')
4 - Aotobusa stac'xJonp (ekst€rurba tratiko,
5 - Urbocontro
O - AOtoOusa halteio de enurba trafiko

1 _ AKCEPTEJO
2_ KONGRESA' SALONOJ
3_ DORMEJOJ
4- MANGEJO
5_ KINOSALONO
6_ SPORTEJOJ

?

-a 
\-

Flughavem - Volika Gorica - t'tk -+



PRI LA

kongnesa terno

"KOMUNIKADO EN LA 2l-a JARCENTO"

I, t.lol, de la kongreso."Komunikado en la 2l-a jarcento,, oni traktos en
jenaj du formoj:

SK a) SCIENCA KOLOKVO

Post-prelegoj.Qruj- lntereqtoj povos diskuti. Oni intencas post la
kolokvo- presi kolekton de ieferaiioj kaj konkludoj. Ia koiokvon
gvidos Nikoh Raiie.

TV

b) LABORGRUPOJ



RA

KO

BU

SF

Korgresa radio - la redakcio de la korryresa radio prizorgos
eiutage informojn pri la kongreso kaj informados por la[tinsta-
lajoj dum la maten- kaj tagnunga tempo. Apana redakcb pre-
paros mallongan 2-lingvan programon pro Junulara Radb de
Zagtebo. Ia redakcion gvidos Andy E. Ktnzli kaj la raportistoj
de la Junulara Radio.

Kongresa bulteno. Ia redakcio de la kongresa bulteno eiutage
informilon uzante specialigitajn tekstopri-

n programojn. Ia gvidanto da la redakcio

Sciencfikcio kaj futurisno. (en pr"p-oj
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PROVIZORA GENERALA

ZAGREB _

PROGRAMO D

1988.07. 15-22.

rx 15-a

VENDREDO
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SABATO

17-a
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18-a
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1l
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I
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l1-12;30
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L4
L8
L9
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KO
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L8
L9 AA

12;3O-14 T A G M A N

14;30-16
RA

L3 L5
.,___

TV SF
Ll L2

SK TV
L3 L5
L7

SK TV
L3 L5
L7

SK
L3
L7

SK
LI
SF

l6;30-18
SK RA
Ll L2
SF

SK RA
Ll L2
SF

l8;30-20 V E S P R M A

2O-2O:3O Kongresa TV p

21-23
lnterkona
vespero

Nacia
vespero

Pupteatro

Koncerto

Teatra
vespero

Te

Bok

23- Noktomezai pI
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44-A INTERNACIA JUNULARA KONGRESO

ZAGREBO, JUGOSLAVIO
1988.07. 15-22.
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LKK:

EKSTERLANDAJ PAGOJ:

Ceftemo:

ali0ilo

Kroatia Esperanto-Ligo Amru3eva 5/1, YU410O0
Z4reb, Jngoslavio. Tel. 041 /424$60,Ml / 429405

Banko Mess L Hope, Postbus 749, NL-3000
AS Rotterdam, Konto n-ro: 25.52.89.804 zagr'i
Po3t6ekkonto (nederlanda): n+o 62 7337 zagr-i

"KOMUNIKADO EN LA2l-a JARCENTO"

Mi aliAas al la 44-a IJK ( 15-22 julio 88) en
Zagre[o lafi ei-dorsfl ankaj kondieoj.

Familia nomb:

Persona nomo.:

nask.:

sekso:

Kompleta adreso (latinaj literoj, kun landnomo kaj poStkodo):

Lando: Telefono:

Vegetarano: jes / ne Fumanto: jes / ne

Dato de pago: Pagmaniero:

Ne plenigu!

TEJO-meinbro pago nc. konfirmilo restkotizo

Dato de ali$o: Subskribo:



KOTIZOJ KAJ ALIGKONDI6OJ POR JUGOSLAVOJ

aliQo gis la 01.05. 1988. 01.07.1988. poste

dinaraj prezoj
plena
pte2o

nur
kotizo

plena
p rezo

nur
ko t izo

plena
9rezo

nur
kotizo

taga
b ile to

eo
o=.-o
Oo(o _o
a

gis 15jar. r 65.000 12.500 180.000 r 5.000 250.0m 30.000 5 000

15-75/ r 80.000 25.000 195.OO0 30 000 300.oo0 60.000 10.000

pliol25 t 95.000 35.OO0 210.000 45.000 350.ooo 90.000 15.000

ATENTON! A) PAGMANTERoJ:- ar Qirkonto de KEL: Savez za esperanto
Hrvatske, AmruSeva 5,Zagreb, 30102-67b 4963.

- aU postmandate (po5tanskom uplat.)'al lJ supra adreso de KEL
B) La ,,PLENAry IRFZON,,(en ta pasperiodo Qis ta 1. S. ,88.) ebtaspasi en.du _foigi, t1e_r ke oni devas ttij pagi tod.-oob oin.. tij'raiei-

ton f is ta 31.05:'1988.
C) En la^k,azo de.enormai SanQoj de Qeneralaj kostoj la prezoj el la
__:rjl1,.oeto estos korektitaj I

Mi pagas: - Plenan prezon

- Nur kotizon

- La kongresan ekskurson

.................... din

.................... din

.................... din
-Memzorganto(tranoktadoen,,ZTp,,-domo) ....................din
- TagaU)n biteto(j)n (rondsignu ta tago(.i)n l)

15. 16. 17. .t8. 19. 20. 21. (07. 1988.) .................... din

SUMO: ........................ din

- Mi volas aktivi en la sekvaj laborgrupoj de la kongreso (klarigoj troveblas en la informa bulte_no ,,Tempo"). Bonvolu rondsigni:

SK KO TV RA BU SF L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

KLARIGOJ



TUJ POST LA KONGRESO ( ta 22-an de jutio ) Nt OBGANTZAS KOMUNAN, UNU-
TAGAN EKSKUBSON AL UNIKA NATUBA FENOMENO (VidU SUr IAPAQO22I:

LAGOJ DE PLITVICE

n
t

I

I
I

ELDONEJO KAJ
LIBROSERVO DE

INTERNACIA

KULTURA

SERVO

OFERTAS:

lingvolernajn kaj
lingvoekzercajn

materialoin lau la
Zagreba Metodo

- antologiojn - beletrafojn ktp.

Petu nian libroliston.

t.K.s.
Amru5eva 5/1, pp 499

YU-41000 Zasreb

la 21-a

PUPTEATRA INTERNACIA FESTIVALO

1988. 08. 25.-31.

v
t,'./

fri1;

rnrnoslav knle'ia

rande
de I'
prudentg



pRopoNoJ - INTERS,q.NGoI - KUNLABoRo

Al eiuj kongresanoj ni proponas etan (kulturan) interSangon. Ni interesigas pri
la:

- libroj de jugoslavaj altoroj (beletristoj, poetoj ktp.) tradukitajn en vian nacian
lingvon,

- kvalitaj kasetoj kun popola muziko de via lando.

KI.NSIDO DE KONCRESANOJ EL LA cEMELURSOJ DE ZAGREBO

Ni dedieas apartan kunsidon al kongresanoj el $emelurboj de Zagrebo (ili estas:
Birmingham, Sanghai, Kioto, Mainz, Brno, Bologna, Usboa, Tromq/, Cluj, Krakow,
Leningrad, l-eipz$, Pitsbourg, Salzburg, Graz). La kunsido okazos lundon la 18-an

e esperantistoj el
kongresanoj el la
leterojn nome de

KLINSIDO DE E.JUNULARO EL REGIONO ALPOJ.ADRIATIKO

KUNSIDO DE E-JUNULARO EL BALKANAJ LANDOJ

iaudon , la 2l-an de julio, inter Ia l0 - I I ,30 okazos renkontGo de koneresanoi el

ff#L"ij:"Ooj, 
cele al intensigo de kunlaboro en la koncerna r-egiono disudori'en-

14
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-a

tDO

20-a

MERKREDO

21-a

SaUoo

NGoJ

Ii

I
8,30 - foriro

al la
kongresa
ekskurso

A) Kumrovec

B) Krapina

KO
BU
L6

KO
L4
L8
L9 8L

GOJ

TV
L5

RA

rL2
(

Trako3&n
TV

L3 L5
L7

L1
L2

'N G o J

ogramo

ralo

uziko

I nternacia
vespero

Ad iaUa
vespero

gramoJ

KLARIGOJ

SK - scienca kolokvo
KO - laborgrupo pri komputiloj
TV - kongresa televido
RA - kongresa radio
BU - kongresa bulteno
SF - sciencfikcio ka.i futurismo

Ll - kurso pri folkloro
L2 - artajetoj
L3 - internacia koruso
L4 - internacia orkestro
L5 - skeeo-preparado
LG - kurso pri la kroata lingvo
L7 - interhomaj rilatoj
LB - pupteatro
L9 - z4reba instrumetodo

A.A - kunsido cie E-iunularc el la ieoi.
ono Alpoj-Adriatiko

GU - kunsido de konoresanoi el la 0e-
melurbol de Zag-reb

BL - lunsido.de kongresanoj el
Balkanaj landoj-

15



(LABOR) GRUPOJ KAJ KURSOJ

Ll Kurso pri YU-folkloro. [a kurson gvidos membroj de
amatora folklora grupo, kiu montros al interesitoj dancmanieron,
muzikon kaj popolkostumojn el diversaj partoj de Jugodavio.
Kompreneble ke vi povos mem danci ktp.

L2 Artajetoj. Jen la okazo ellerni kiamaniere mem fari etajn,
simplajn sed pla0ajn donacetojn. Je la dispono estos farboj,ligno,
tolo, papero... kaj faka gvidanto. Necesos nur enga$ proprajn
manojn kaj ideojn.

L3 Internacia koruso. I: koruson gvidos Kostas Zaharakis. Oni
kant o s e sperantlingve int ernaciajn, j ugo slaviaj n kaj aliaj n kantoj n.

L4 Internacia orkestro. Ia bonaj spertoj de Hanowa ISo instigis
nin provi organizi Internacian Orkestron dum UK. Tiuj kiuj
muzikas bonvolu anonci sin antaie, kaj se oni bezonas iun nekun-
porteblan muzikilon sciigu nin tuj, eble ni povos solvi la proble-
mon.

L5 Skeeo-preparado. Oni jam preparas etajn humurajojn kaj
skeeojn kiujn vi ekzercos dum la kongreso, amuzante unue sin.- 
krj ?este la aiiajn @ere-dg la kongresa radio kaj televido arl dum
la Internacia Veipero).

15 Kurso pri la kroata lingvo. Se vi interesifas pri la lingvo
parolata en nia urbo, ni organizos etan rapid*urson, kun la celo
baze informifi pri $ kaj ellerni iujn plej oftajn vortojn kaj frazojn.

L7 Interhomaj rilatoj. Kiel komunikadi kun aliaj? Kiel harmonii
kun homoj eirkair ni? Kiel farti pli komforte kiel nowlo en
grupo? [rrni por farigi pli komprenema kaj pli kurafa . . . l.a
laborgrupo n gvidas konata socipsikologo Tyburduu Tyblewski.

L8 Pupteatro. (en preparo)

L9 Zagreba instrumetodo. Interesitoj povos ekscii pri la metodo
de esperanto-instruado evoluita en Zagrebo, kontribui al la plua
evoluigo de la instrumaterialoj kaj mem gvidi kursojn por komen-
cantoj. laborgupon gvidos Z. TiSljar.

l6



vendredo (15.07.)

sabato (16.07.)

dimanGo 117.O7.1

lundo (18.07.)

mardo (19.07.)

merkredo l2O.Ol.l

lartdd 121.07.1

VESPERAJ PROGRAMOJ

INTERKONA VESPERO
- interkonaj ludoj, amuzprogramo, muziko,

danco...

NACIA VESPERO

- muzika programo

- folklora kaj teatra programoj

PUPTEATRAJO
KONCERTO DE KANZONISTOJ

- k91".-.to de esperantistoj -kanzonistoj, kanzonoj
satirajoj...

TEATRA VESPERO

- prezentajoj d9 du eksterlandaj esperantistaj
teatraj grupoj kaj prezento ae SffA grupo ei
Zagrebo

PUPTEATRAJO
ROKMUZIKA KONCERTO

INTERNACIA VESPERO

ADIATIA VESPERO
siajn laborrezultojn.

amo preparita dum la
la koruso, orkestro,

17



LA KONGRESA EKSKURSO

TRAKoSeaN

Merkredo, Ia 2O-a de julio.
[: ekskurso dauros de Ia 8,30 lis Ia 18,30.
Veturo peraltobusa.

Dunr la ekskurso ni vizitos parton de regiono Zagoqe, kiu situas norde de

Zagrebo. Antaritagmeze parto de kongresanoj iros al Kumrovec, naski$loko
de la forpasinta jugoslavia prezidanto Tito,. La vilafo nun estas etno-vila$o

belega arbaro. Tie oni tagma[os kaj poste estos organ2ita amuzprogramo
kun tradiciaj sportoj. Krome, eblos piedekskursi sur la apudan montopinton
Ravna Gora (672 m), nafi en Ia lago a[ en la natejo de la apuda sporta
centro, a[ kune kanti kantojn el la kongresa kantareto, atl ...
Ne forgesu kunporti bankostumojn kaj sportSuojn!

Kumrovec
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utilal infonrnoj

Generalal informoj pri Jugoslavio
Socialisma Federacia Respubliko Jugoslavio trovifas en sudoriento de Eriropo.
Cia teritorio ampleksas 255.804 kvadratkilometroji. Jugoslavio havas 22,5 mili-
onojn da lofantoj. [a eefurbo estas Beograd. Jugoslavio estas federacio de ses
respublikoj: Bosnio kaj Hercegovino, Kroatio, Montenegro, Makedonio, Serbio
kaj Slovenio. Zagrebo qstas eefurbo de SR Kroatio.
Jugoslavio estas socialisma lando kun memadministra socisistemo kaj membro de
nealianca movado.
t{ist tre riOa. En folklo kcidenta kaj
orie goslavio vivas plu lingvoj estas
ofic estas la kroatserb aliaj lingvoj
esta lbana, hungara, ru

Pasporto - vizo
Jugoslavia vizo ne estas necesa por la lofantoj de la sekvaj landoj: Alferio, Arlstrio,
Banglad eSo, Belgio, Bolivio, Botsvano, Bulgario, Cehoslovakio, Danlando, Finnlan-
do, Filipinoj, Francio, Nederlando, Irako, Irano, Irlando, Italio, Islando, Japanio,
Norvegio, Peruo, Polando, Portugalio, R^umanio, San Marino, FR Germanio, Hispa-
nio, Svislando, UhtenStejno, Svedio, Srilanko, Tunizio, Turkio, Britio, Nordir-
Iando, Zambio ka Zimbabvo.

Mono:

La jugoslava mono estas funkcias en bankoi. hoteloi . oostoi.

1ilf,Hliio;;fiTffi*it kaj turisrnaj onc6joj. erdt'eiranoij

GRAVE ! Forlasante Jugoslavion ne eblas resan$i dinarojn al vialanda valuto!

Horsistemo:
I-a tempo en Jugoslavio estas mezefiropa.

Vetero:

E Araggo okazos dum la vdrma vetero . Meza temperaturo en jutio estas inter
25 - 350c.
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Voja!eblecoj:

- Trajnovoja$o estas relative malmultekosta sed malrapida, ne tro komforta kaj
ofte trajnoj estas plenplenaj da vojaf,antoj. Per
gravai urboi en Jusoslavio (krom Dubromik). Ftj urboj en Jugoslavio (krom Dugraval urboJ en Jugos
de la marbordo! En J

r trajno atingeblas preskai Oiuj
ervoja linio ne ekzistas laUlonge
idas "Inter Rail" - biletoi. Raba-

).F
de la marbordo! En Jugoslavio a6eteblas kaj validas "Inter Rail" - biletoj. Raba-
toj: ir-revena bileto 2O%, grupo (pli od 6 personoj\25-3OVo.

Tranokteblecol:
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.3
L.goj Plirvice

l.o grad

SE
VI

t'oezt?as
pli .

! on,,o

nda heredaio. 120 kilo'
temo de l6-interPlektitaj
Ilin kunligas senirombrai

KORNATI. (apud la urboi Zadar kaj
Sibenik). La ldt6i ricegaj je'formoj kaj
nrarkoloroj. per3ipe se sufi0e da inte-
resltoJ anonc

4
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5.

6.

DUBROVNIK. Malnova mondkonata urbg, rrtonda hcrcdajtl, faltta pro sia bonc
[.on.scrvita 

'rrCditeii'rca 
Stona arkitekturo kiu trc bortc vidlas kai eirrltas attkat'i

lrod ia J.

SARAJEVO. Urbo kun specifa earmo elt la ccntro dc Jugoslavitl, kic scnti$as
forta influo dc Oriento. ta urbo estas morlde konata pro la atcntato Per klu
konicncifis li unua nrondmilito kaj pro la okazigo de la-14-aj Vintraj Olintpikaj
Sportlutloj.

E 0a regiono intcr la rivcroj Dunav
va. ita re?lando de birdoj (uhu el la
E; aktivis E-societo kiu, al interesitoj,
ila

En orientaj kaj sudaj partoj de Serbio trovif,as
konstruitaiantiU pti bf S jaiccntoj kiuj ankoral
nka[ pro [a tre b6ne koriservitaj murpentrajoj.

9. OHRID - Estas la plei vizitinda loko en la sudo de Jugoslavio (Made
ipua ta so*t,onru lig<i. fa urbo rieas jc origina arkitc-kturo kaj kult
sanrptcrnpc Si estas agrabla ripozcentro.

7.

8.d

kodnio)
uro sed

La Lagoj Plitvice
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44-a INTERNACIA JUNULARA KONGRESO

1988. 07. 15. - 22.

Zagreb -'Jugoslavio
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