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SAYU ZA ESPERAXTO HRVATSKE
KROATIA ESPERAI{TO-LIGO

skue, rapide kaj profunde
Samtempe Qia oriento kaj
(kaj la sudo, komprene. S4nas kb nun estas tiu timodum kiu oni povus facile
paradizcelen aU inferen.
'ro

saviet glasila / konsilantaro
BRKANAC, Mitan-

[Odls

(predsjr

nto), lrma KOVACIC, lvo OSIBOV,
dlanovi uredniStva/ rgdd(cianoj
r-l-CZlC, Ljiljana PRANJLC, Neven
SPOLJAREC i Zlatko TISL,AR.

glavni i odgovorni urednak / eefredaktoro
grafiiko uredenie / grarika aranoo

da infero onijam spertis Qis nun.
ni prave esperu kaj klopodu pri

paradizo. Komuna lingvo helpas
Qin. Pritio ni estas konvikitaj. La
ivaj momentoj Oiam estas
Ni sentu kajdividu itin

tvaca

adresa redakcije / redakcia adreso
ez_

za esperanto Hrvatske (za ,,Tempo")

'useva 5/1, YU-41000 Zagteb, Jugostavio
(38) 041/ 424-6S0

.aEun: 30'102-678-4863
izlazi

celoj kaj la revojprezentitaj per ta
i-suprajsimbolojvalidu ne nur por
t EUropa Komunumo, sed por la
EUropo kaj la tuta mondo.

SpoLJAREc

tromjeseino / aperas 4-toie jarc

cijena 1 primjerka I p.ezo de 1 ekzemplero
7,00-clin

godisnja pretplata / jarabono
25,00- din enlande / 9 ngld eksterlande
slaganje i tisak / kompostis kaj presis
roclni centar za usluge u kulturi
ia Kultura servo - lKs
511, zag@b

,Tempo" primaju

svi dlanovi

)eranto Hrvatske s uplacenom
tekucu godinu.

Saveza

IILA

FIN' CIAM KOMENCO ESTAS"-

Per tiu 6i optimisma verso mi, kiel redaktanto de

1980

- 1990

Fine m
menka
kies he
plenaj

'Tempo" povus egzistitia kia

Qi estis.

Dankon ankaU d eiujvi, kiuj emis legiQin kajeerpi
gl
0i. Mi esperas t<b tiul tiiul estoite- zorgbs fri
nT_empo"

provizos vin pli regule kaj pli kval-ite
pli bona enhavo.
ivica Spoljarec

-

Sier

Stef

verso el la poemo de Jure
Kastelan (vidu la paoon 23)

ESPERANTO

EN KAJ EKSTER FAMILIO

Pri rlry' spertoi rhstrui Esperanton ka1 urV esperante nterulbo rln

8-

Vaha'

Demando: Kra/ vi decrdrs eduki uhln hfanolh en Esperanlo?

usonano
Kial oni

iziQo nur

I

perfekte

wbn Esperanto-agadon, kai krbm ui
- Krulh
/a efektturgo?
modifis
Oekomence - antaU jam dudek jaroj - mi havis fortan emon labori
-plenenergie,
por Esperanio. Kiel profrisia'instruisto mi estis d.evigatg

I

beografion

t<dj

inslqi

nistoiion laU strikte difinitaj direktivoj. Same, kiel multaj aliaj,

ankaU mi indigniQis ne malofte pro la devo partopreni en agado, kiu estis
efektiva krimo kontraU la juna genoracio: pro evidentaj mensogoj, pro

semado de antihumanaj ideoj, pro fortigo de konataj Sovinosmo kaj
rasismo. Do mi sopiris instrui lernindajon, kiu ne estas influata de politiko,
kiu enhavas moralan valoron, krome iusence ankaU praktikan valoron,
almenaU en malvasta rondo de homoj diversnaciaj. Neniam mi povis
akcepti la ideon: disvastigi Esperanton ekster la familio, sen havi Qin en la
familio: instrui la lingvon al fremdaj infanoj, ne instruante Qin al la propraj.
AnkaU ne ties malon: izoliQi de la socia medio, rifuzi helpon al tiuj, kiuj
emas okupiQi pri Esperanto.

Ekde la frua esperantistiQo mi seneese instruas Esperanton en miaj

laborlokoj: unue en Abaujszanto, poste en Varpalota: ne laU lernejajformoj,
sed libermane, libervole. Tiu ei laboro por mi estis grandparte kroqlaboro,
tamen Quo, fonto por pleniQi de freSa energio je pedagogia laboro. Ci-rilate
veraj problemoj neniam bremsis min. Malagrablajojn, Qenojn alportis la
pseUdoesperantistoj, la fuSe organizita movado.

- Kiel /ai vb oprhrb, en /a Esperanto-mouado proporcrbs ka1 nterefikas
/airegu/a, /aistatuta organbrSo ka1 sponlanea kun/aboro de esperantrstol?
Klel /ai vn opno, tA du sferol devas kunekzrsli?
-

Tiuj ei du senmanke kompletigas unu la alian, kune konsistigas unuon de
konstruo kaj detruo. La esperantismo mem, ofte nekredeble obstina laboro

personojn,
mal
allogas,
poste
: fetoranta
rtimigas
kr
co pripr
ome nacia
surtuto - de movado, kiu devus esti senkompromi-se internacia; kaj
le kreski nur sur la bazo

de tre

kiujn
inerteco,

dependiQag - en kelkaj
monstroj. En tiuj asocioj
unuopaj esperantistoj povas senti, konsideri sin kvazaU minoritatanoj, kies
lingvo estas suhtaksata kaj ne uzata, kies interesoj, la plej esencaj estas
flankenpuSataj. Gis ne determinos la konvinkiQo nian agadon, nome tio, ke
kreskajo ne povas vivteni sin sen humo, same ne la societoj de
esperantistoj sen la aero de internaciismo, restos kaj regos la kontraUdiro
inter la menciitajdu sferoj.

Mi scrbs de/ongq ke vr, Ernesto, alte taksas ankai sen-subtenan
-numanrbro4
sporton. Kre/ vi poras kun/igr vian spotio-9aton kai urhn
Esperanto-iaton?
Kiel multaj aliaj, iam ankaU mi mem sutbaksis kaj la "faritan lingvon",
-Esperanton,
kaj la kuradon inter la sportobraneoj. Hazardo kondukis min al

Esperanto; kaj esperantistoj al sporto. Se oni liberiQas el sub la premo de
kelkaj antaUjuQoj, iagrade oni povas SanQi siajn kutimojn. Sporto helpas

Hungaraj instruistoj - esperantistoj nun ne
male: nun oni bezonas la komplezbn, la hel
Esperanto: lernejaj direktoroj, gepatroj kaj p

t\\'f
ll \ \ lf
lr

ei lastaj memk
lqsa lingvo. LaU la pasintseptembra sperto
7O-8O"/"-oj de la gelernantoj elektus (kiil oni
9ecidis enkonduki €speranton, ili vere etektis)

Eiperanton-':-"ii;i't"r,d;;"'t;;dj,;k;;

anltataularusa.

I

t

6

o, mi konfesas al Vi, ke mi faris nenion strangan,

lasis, ke drivo portu min. La gelernantoj, la
m volis, ke mi instruu Esperanton devige, do mi

lI

evitante mensogajn promesojn
nomo "homo".

-

helpi iom, ke ili povu fariQi pli indaj je la

- fak/abora/on

- pri esperanto. Prezenlu mallonge
kai- mallonge - la konkludo1h/

t,
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tZ RADA ZAGREBAEKOG ESPERANTSKOG SAVEZA
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Sani

u Sinju p postavlpna u knjiZnici
iesperanto".ESPERANTSKA BIBUOTEKA U ZAGREBU

LERNEJA SITUACIO EN
KROATIO EN 1990

propono, troviQas ankaU Esperanto.

I

ankoraU ne eblas scii) la nova sistemo
Esperanto havus grandan Sancon, ear
I la duan pro Qia faciteco (vidu similan

lernprogramo

la parlamenta
ezultoj, se ne

I

Z. TiSljar
10

SKRIBI
NE ESTAS SENPERSONA \TERBO
t

Ofte onia[clas:
"En la gazeto skribas pri..."

"0u io skribas en gazetoj pri la kongreso?"
"Kio skribas sur la tabulo?"
La verbo skribi ne estas senpersona verbo kiel ekzemple: pluvi, neQi, hajli,
okazi k.s. Do, oni ne povas diri "skribas", se mankas subjekto, ear "skribi"
estas transitiva verbo. Kiu skribas? Necesas iu kiu la agon plenumas.
Kion onivolis diri per la supraj fiazoj?
Sajnas ke oni ne pensis priaktiva ago, sed pri la pasiva.
Uzante aktivon ni dirus:
"En la gazeto iu skribas pri..."
'4.

"0u en gazetojiu skribis ion prila kongreso?"
"Kion oni skribis sur la tabulon?"

Evidentas, ke la verkinto de la supraj frazoj ne pensas pri iu ajn skribinto,
sed pri la fakto ke io ie estas skribita, pensante nacilingve "piSe", "u
novinama piSe", "na ploOi piSe".

Tiu nacilingva idiomo devas esti esperantigita per pasivo. Sekve ni devas
diri:

"En la gazeto estas skribite pri..."

"0u en la gazetojestas io skribita pri la kongreso?"
"Kio estas skribita sur la tabulo?"

EI EI E! E

EE! E E E E! EI EI E E EI
11

APRI]L@

@4

11-17

14-a INTERNACIA JUNUI-ARA FESTTVALO

- San Giovanni

di Valle Aurina, Bolzano, ltalio. Temo "Ludoj". lnf.:
E=Junularo, via Villoresi3S, l-20143 Milano.

13-20

6-a

PRINTEMPA SEMAJNO

INTERNACIA

ltala

montara

vilaQo Todtmoos, FRG. Porfamilia aranQo. lnf.: H. Fischer,
G ustav-Adolf-str. 2a, D -4418 Nordwatdle.

24-28

UNUAJ KUNS]DOJ DE I-A TUTMONDISMO 'I-A IGANTA
relegoj kaj debatoj pri paco,
lnf.: Orgdniza Xoin'itatb, pt.

MON
evolu
0631,

o5

I

IMAJ]@

1',t-25

ESENCIL (EUropa Seniora Cet
Lingvo) - Zadar, Jugoslavio. F
el diversaj landoj kun komuna
lnternacia Kultura Servo, AmruS

24-27

3-a

KULTUHA ESPERANTO-FESTIVALO, Vasteras, SveQio.-Teatro, muziko, literaturo k.a. lnf.: KEF3, Brunnsgatan
21, S-11138 Stokholm

o6
01-04

JUN[@
GERMANA ESPERANTO-KONGRESO Freiburg, FR
Germanio. lnf.: K. Gramelspacher, Rimsinger St-r. 13,
0-7812 Bad Krozingen 4.

02-08

42-a

IFEF-KONGBESO

-

Hamar, Norvegio. Fervojista

kongreso. lnf.: Karudveien 1, N-2340 Loten.

29-06

INTERNACIA ESPEBANTO-SEMAJNO

- Nico,

Francio.

lnf.: Groupe esperantiste, "Les Hortensias 2,,, 121B Bvd.
Napoleon lll, F-0620O Nice.
@77

I

04-09

.Jltflt-fl@)

FESTIVALO DE INTERNACTA KULTURO kaj konferenco
CELO KAJ STRATEGIOJ DE ESPERANTO-MOVADO.
12

kaj aliQoj:
hroqqj
H-1368.
14-20

ESPERANTOTUR, Budapest,

TNTERN
Tainach
gro. Ad

't93,

1990, Tinje/

o kaj ldeotil_
Rin-g 25//3,

A-9020
14-21

pf.

75_a UNIVERSAI.A KONGRESO DE

ESPERANTO
llav_ano, Kubo. lnf.: UEA, Nwe. Binnenweg 176, NL-3015

BJ Rotterdam, Nederlando.

21-28
29-05

46-a INTERNACIA JUNUTXRA KONGRESO - ptaya Giron,
Kubo. lnf.: 46-a lJK, pk. 2018, C-10200 La Habana 2
58-a INTERNACIA KONGRSO DE BLINDAJ ESPERANTIS_
Temo "Specifeco kaj probleikapuloj". lnf.: 58-a IKBE, ul. D.
vo.

08

4-11

/\U]G[JS1T(O)

63-a

KONGRESO

de S.A.T. - Linz, Austrio. tnf.:

Hollinger, Gruberstr. 65, A-4020 Linz.

31-04

23-a PUPTEATRA TNTERNACTA

Aranooi
dum la
tuta iaro

-

Max

FESTTVALO (ptF) Zagreb, Jugoslavio. tnf.: t.K.S., AmruSeva S/1, yLi-41OOO
Zagreb.

Kultura Centro Esperantasta (KCE). pt. Z79, CH_230.t La Chaux_
de-Fonds, Svislando.

- lnternacia Esperanto-Kurseio

(pasanica). pf. 791, BG-1090 Sofia.

- Diversai turismai aranooi kai volaooi -.Esperantotuf,
Sklodowskiej-Curie 10, PL-85 094 Bydgoszcz.

Playa Gir6n

13

str. M.

kanzoneinstruantoj
n. Adreso:

Chmie-

lewska, Pulawska 3-11, PL-02-515
Warszawa.

KIEL KORESPONDT
INTERNACIE?

STUDT PER ESPERANTO

EN BUDAPESTO

Post longaj preparlaboroj ta
Esperanto-fako cie Budap-eSta
Universitato Eotvos ofertas inter-

La libreton eldonis
Japana Esperanta Librokooperativo
9ulingve, paralele en la japana kaj

rekonata diptomo. Adreso: Eot- Krizantemo.

vos-Universitato, Lingvistika
katedro, Esperanto-fako, pesti Barnabas u. 1, H-13621 Budapest V.

Esperanto.

Tel.: ..36/1/180966.

I

KASTORA KLUBO AKTIVAS

Esperanto.

Kastora Klubo estas lnternacia

Esperanto-Klubo de Amikeco, al kiu

tora klubo, ni sendas senpage

I

Korespondado en Esperanto estas la

plej ofta, la plej alirebta kaj ta ptej
intima maniero agi internabie pei

la

kluban bultenon, kiu krom ta ihtormoj pri la kluba vivo enhavas faci-

la menso ekz. ke ne eie en la mondo
estas festataj la samajfestoj
14

f"

leterante., necesas ktarigadi

lqjnia propra kulturo.
pri

milo, p.f. 193, H-1368 Budapest,

HUngano.

praktikajn
adresiton,
e Qi estu
rnacie.

ESPEBANTO U TURSKOJ

La lasta eapitro parolas pri kores_
po.lgaj servoj en Esperantio tal Xiet

l:

uzi ilin.

korespondemu_

un la pripensojel

rletera interna-cia

b

t

BULGARA ESPERANTISTO
"Bulgara Esperantisto" estas monata

S. Stimec

BUDAPESTA INFORMILO

lucorCtr
rxfolrllo
ESPERANTSKI MUZEJ

,

U IZRAELU
Esperantski klub Jeruzalema osno_

vao

je

1988. godine Esperantski

muzej u okviru Hebrejskog

15

PROGBESO DE I-A
ZAGREBA UETODO
Elrt

t9@

91905.lsrrelo
ESPERATTITISTA GO TURNIRO

En 1989 aperis aro da nwai adaptoi
Zagreb-metoda lernolibro.
Unue apeds la finna dapto far de
sinlxino Klerph, poste aperis 3-a

de la

ternpe
tabuloj

la

tuma

Kocian

ALP_ADRIA E-KOT]IATO
EltI ZAGREBO
La 19-an de novembro 8g kunsidis

Stuista serninario en Kungelv en
Nonegio. Okazis plia internacia
semainfina kurso inter Zagrebanoj
kaj Gorizianoj (ltatio): la unua
sernaffino okazis en Zagrebo en
novembro kaj meze de decembro la
2-a semajnfino en Godzio. Partoprenis nur gejunuloj te sukcese tie!
ke iliiam suftee bone regis la lingvon
post la dua parto de la kurso.

ESPERANTO-REVUO EN

subkomisbno

en la

'{OVA
interStatan

SOVETUNIO

Novaj vivkondiOoj

en

Sovetunio

ebl€as revivigon de EsperanteWo
kaj aperon de soci-kultura revuo en
Esperanto LA ONDO.

16

artiko.lojn pri naciaj kaj (utturaj

pro-

cedoj de Battio, Karabah, Motilhvio,

flsl. IKS en Zagrebo kiu plu sendos at

Speciala ptezo por Juqoslavio
ekvivalento de 10 !utd. 6e peranto

La agrabla restado de Zagrebanoj
en Ateno okazis eefe danli al sinjorino Pontika kaj la kunlaboro ekde

judoj...

lnternacia Kultura Servo, AmruSeva

5, Zagreb

nun certe plifortiQos.

Z. Tistar

ESPERANTO-KUNI.ABORO

GRAZ _ ZAGREB

ZAGREBO_ATENO

9rrpg de 15 esperantistoj et
Zagrebo organizitaj de lnterriacia
Kultura Servo vizitis inter la 2g-a de

La. .aranQon

En la sidejo de grekaj esperantistoi
la zagrebanoj pasigis 3 horojn ld

organizis IKS kaj la

glridgnt^o de la Graza grupo 6stis
Martin Gritsch.

30-an de novembro en ahita

interparolo, interSanQo de informoi,
priparolo de estonta kunlaboro. Lh

helpante per ktarigoj. Atenaj
esperantistoj ekde 1989 disponad
pri unuhora radioelsendo en'Radio

2-a

ALP-ADRIA
ESPERANTO-KONFERENCO

adreso: Express Utazasi lroda,
Bajcsy-Zs.u. 12, H-9700 Szombathely.

Z
Ni menciu ke la menciita

radio

ila

A LPEJADRA N)P
F
FU
fr1
a

h
H

U

F

FI

17

Yruqv-NadTY

.ZELENI' FRANCUSKE
ZA ESPERANTO

SO GILSU
Estrarano de UEA pri scienco

kaj

azia agadoj D-ro So Gilsu el Seulo,
en januaro 1990 prelegvojaQis tra
Jugoslavio dum sia travojaQo de
Orienta EUropo.

Krom gastprelegoj en Sarajevo kaj

Banjaluka aparte elstaris lia prelegci

por ekonomiistoj en Komerca
Cambro de Kroatio, samkiel lia prikultura prelego en Zagrebo la 18-an
kaj 19-an de januaro.

F-33220 Ste Foz la Grande.
EUROPA KOMUNUMO

Esperanto-Klubo

'La

VINLISTO EN ESPERANTO
Ne nur la vinon Esperanto, sed tutan
Flperant-lingvan liston kun Oiuj siaj
vinoj ofertas la vinberkulturisto
Anton Kiefer el Edenkoben, FR Ger-

Konko" en
"eMropan
o EUropa

i subskribitajn deklarojn favore al la disvas-

apud la naciaj
por nediskri". Adreso de la
klubo: Paul Michielslaan 10, B-

manio.

84O0 Oostende.

EL RUMANIO
Esperantistoj el urbo Cluj-Napoca
organizas bildkart-ekspozicion pri
urbodomoj de la mondo. Bohvolu sendi al ili tiuatemajn bildkartojn kaj ili reciprokos per bildkarto
de ilia urbodomo. La adreso:

Esperanto-Klubo, 3400 ctuj-

lDt.! 2I-28. d. Julo

Lkordr6rrto,vlla&o Bs.ta /!t attuc r'b ao&i.
d. ulbo S2e6sd apud la r1v.E tl62i/,en Ie
Lor.Ja rporthel.to /.b1as q.lel tcaduL/,
o.nLosto!ta
f,

opr. krrcalu ; doratoa, BtBcoa, wlaJoa tir ooaoo,
bEdoetuoa, sportauoD LeJ oi.l,utoDl

XloE pl' f.p!?

INTEBNACIA KULTURA
arodni centar za usluge
Zagreb, posedas telc

-

Vlzttos r1L.6uoJB, Lup.ruoJD e6
LoopaEllvo!
fuc .k6tsur6o6,.pono6 teJ Eaao6

4lliqj. Do! poitherto ltc r-r ao Julo r99)
f,o

kontakteblan

tl ro;

tu

e.rrlo

SGp

l-FM]

I99O

{f;:l:;l:*-*,rl

lloptttrdrc@ ! Sou Eugarto 576A B.I!
t.L.t62 ?5 orl

cr1t 1212s1
18

iJJ ^,r",.

&oacr,ao l. pr.to duobllloa!

Hungario"
Chong, la
koncernajn

l{J(.'91 1."i '94

- rnternacia Junurara Kongreso en ra jaro 1990 okazos

9l frlg kaign 1991 en svedio.
en 1994 en Koreio.

xrome onijari ptanai

t<e ra

so-i

rJK okazu

- Esperanto-centro Harte estas nove fondita servo kiu zorgos pri
g:s^Tf3l" l:jlpl.,yq l1191naciaj rinsvo-- kuiaol oui-rd irtul",o. Adreso:
Esperanto-centro, p/a schreiemachersli. sz,' Fiiii6,Siiir:+tii6.
58-a rnternacia
-komence
^K^ongreso de -Blindaj Esperantistoj okazos
't990
de aUgusto

nivers
g
dM
de La

-,
E
E

kiet

- 1990 INTERNACIA
'1

en-sarajevo.

1992, en latrispana urbo Seviljo,

aj tingvoj. poi-h d;i;toj-aii,ld
bepartemento
pri propagando,
Seriitta.-

ALFABETIGA JARO
990.- Medunarodna godina opismenjavanja

U NESCO

s to nakon tedaja?
iesto pitan/e ponud/o /a u syom i/anku ob/ayt?nom u
Oya./ saielt pn)eyod nlegoirh ln)eaOga
i obogaien/e /er se owm, na/ar/)o, ne iscrptjulU
iue

Joachn Weldth.

1ob
po

udi Sirom svijeta Zeti se c,opisivati na esperantu. Njihove adrese
6asopisi u_xolima i vi moieie oo;iviti ogiii.-oiim tbga posroje i
koie pomazu pri pronatazenju par(nera zidopisivanje.-

2-..Posi9e.uite esperantsl(e susrete- svake ih se godine odriava nekoliko stotina Sirom
:vii9t1 Ngjpoznatiji su UFA i Iqro kongresi, konfeiencije ruznttr es[eriniixin struxovnih

organizacija, kulturne manifestacije i festivati medunarodna putovanla, r;etbvan;i i kampiranj;.

3- slu5aite radio emisiie na esperantu. Petnaestak radio stanica Sirom svijeta redovno
programe
emirita

na esperantu.

4. Pretplatite se na nere esperantsk-e Easopise. oni su izvor mnogih zanimljivih

i

korisnih saznanja. Neki od njih se mogu naruditi u vise od zo zematja.

5- Pisate za esperantske iasopise- Mnogi urednici rado ce objaviti vase priloge.

e- E:talte kniige na espetanru-

PruZa vam se ,edinstvena sansa da ditate izvorna djela
No, mozete ditari i dobre prilevode poznatih d,eta sv,etSke
-:.aTo.na.esperantu.
Kn,izevnosti. Svd(o ee pronaci ne5to za sebe.
ji'3Pjs^?11

7- Pasite

i prevodite

nacionalne) literature.

tmjage- Time eete pridonijeti bogatstvu esperantske (iti vase

8- RazYiiaits a o_bogatuite svoie intere-se. vise oct 50 struanih medunarodnih organizaciia
koristi esperanto. Pridru:ite im se shodno vasem inleresu

iI"##8ffi :3[#",",[oli3';"*i3;SIl.i'?#3'l?lf l?,:ii3
nivou.

1,o-. studiraite ati
jezik je i esperanto.

podu6ayaite u Medunarodnoj akac,emiii znanosti sanmarina diji sluzbeni
turistiikim organizacijam a
posjecujete sve tio ali so
desto i jeftiniji, a moguce
u posebne sluZbe kao npr

l2-. Osnuite .medunarodno poduzece (trgovadko, turistidko iti sl.). Mnoge

zanima lakav oblik poslovne upotiebe esperarital

esperantiste

esperanto. Sirom svijeta nedostaju kompetentni voditetji tedajeva
_11^-Pgqunauaite
nastavnici
esperanta.
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HUNflU[R@
EDZIGA PROPONO
"Patrineto, mi ricevis leteron de sinjoro Roberto. Li petas mian manon; eu vi
permesas, ke miQin donu al li?"

"Sinjoro Roberto? Ho, mia naiva, 0u vi bone komprenas la dezirojn de
sinjoro Roberto?"

"Legu do mem, patrineto, kion li skribas: FraUlino, donacu al mi vian
manon! Mi povas vivi nur por vi! Per floroj kaj baloj mi plenigos vian tutan
vivonl Kun via kiso mi iros al la fino de la mondo!"
"Ha, ha, ha! Sed vi ja tute ne bone legis la leteronl Rigardu, kion li skribas:
FraUlino donacu al mi vian monon! Mi povas vivi nur per vi! Per ptoroj kaj
batoj mi plenigos vian tutan vivon! Kun via kaso mi iros al la fino de la
mondol"

- --'5t:fI--t-I

"Silentu.

4-l

I tvt t" &.

dun ri telefonasl"

'Mi ne vo/as edzrhrQi a/ /t) ktbm
estas ebna, sed /i ne vo/as edzrQi
mi kiam li estas sobra . . ."

muziko: V/aho Pa/lietak

DANKO
(

!

t

r-d.

=
=
P'

r-

vortoj: Draguln Domian6

Fala )

traduko: Zvonko Rehor6
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F
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E
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vort'
Al mi el koro via,
Pro milda la rigard',
Por eiu bela

Kaj rid' jen danko

:

r

tr

mia

I

:

F

4

F
zlt-

i

L

LI

2

F
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=
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t_

-

F

F ""--'F

Malmulta Qoj' kaj bon' Kaj vi en mia kor',
En vivo nia estas,
ia estas sun' magia,
Kaj se aperas

sun',

ea danko,

jen at vi,

Post nubo tuj forestas- El tuta koro mia-
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JURE KASTELAN
(1s19

Nur suno, suno, suno
kaj mevoj dumfluge vizitantaj

-

1se0)

La poezrb de Kaite/an estas
stbspeca db/ogo kun si mem,

vian revon
sur la Stona dekliv' de Mosor.

oj ventoj, ventoj, ventoj
nur la ventoj konas vian vizaQvarmon,

ma/bono kalsenhomeco.

spiron

forpasts /a

kaj herbospiradon en karstvaloj.

.::'uo,,o.
La

Nordventoj kaj ptuvoj

6r-paQa1)o

tradukis Lucrla

lulkantas alvi

fne de

/iajc

Borid

poemolh

nordventoj kaj pluvoj.

Korunco

Nur suno, suno, suno

,

kaj mevoj dumfluge vizitantai

vian

revon

sur Stona dekliv' de

Mosor.

La fin, 6iam komenco estas. N.ur pal
distancas
la pordo alvojanta.
ra la pordo vi eliras kaj la vojo jam

aperta senelira.
ei inundo rivero ege fekunda, kristale
spegulo suna.

torm' 6iam eleielas, antaUas Qin pedik
kajfantomo.
paSdistancas la pordo alvojanta.

KROZSIPARO

MABINAS

FLUGOJ

- BAREBOAT
CRUISES - MOTORBOATS
SATLING SCHOOL - DIVING

FLOTII.A

- HOTELOJ

LA INSULARO KORNATI
KURSOJ PRI VELBOATADO

CANOE SAFARI -.HOTELS

JAKTOHAVENOJ _ MOTORSIPOJ

VILI.AS AND APABTMENTS

SUBAKVA NAGADO

HUNTING

- KROZADOJ
FLOSADO - KANUADO

- FISHING - RAFTING

LOGIGO EN PBIVATAJ HEJMOJ

HEALTH RESORTS & SPAS
TIME SHARE

sANtGA TURtsMo

- PILGRIMAGE

- Gnsnoo

iIATURS ITALIA
/ia Larga 16/V

NATOURS BRD
\lstertor 1

I{ATOUBS-FAML

NATOURS BRD
tteinstr 29-31

5O2C SALZBURG

+OOO

fel.: 662i84O-244,
Ilx.: 047/633099

lel.: 211132-4O-47

fel.:40/33-18-09

lel | 2|72OO-1O7O

Ilx.:041/8586531

=d<: 72Oo-1O74

-a.)1'. 662128-49-175

:ax:211l13-31-05

|-lx: 2166430

NATOURS BRD

INATOURS BRD
Sonnenstr 12l3

\lt

II{ATOURS AG SCHYV

INATOURS-RAML

(aigasse

'10

Josefstadterstr

4412

1080 wtEN
Tel: 222142-25-21

Tlx.:047/134086
Fax: 222142-25-214

EOOO

DUESSEDORF

1

MUENCHEN 2

Tel: 089/59-88-37
Tlx: 041/521886'l

]OOO

HAMBURG

Moabit

fel:

30/393 8823

3004 zuRlcH
f el'. 11242-80-81

flx:

041/186878

Fax.: 11221-2O-5O

:ax.: 30/393 8823

045/814719

- Yugoslav oil industry

NATOURS MOSCOW

NATOURS HOIIANd

,{ATOURS LonOon
NATOURS HOUSE
110 Shepherds Busn R

lMT,Ofrice701

fel:20127-21-e2
flx.:044/14649
=ax: 20122-42-58

fr67NL London

123610 MOSKVA

flx:

Tlx : 064/414451

Tei :
1a)1

'l

/602-7668

051/926123
'. 116o2.-734D

{draa lNATouRs lnc
{159 Boul.

St Laurent

(rasnoprenseskaya

12

Iel: 95/25-12-53
!ITIATOURS Espana

J

Alvarez Mendizabal

3

28008 MADRID

Tett 1132-52-21

\4ontreal,PQH2WlYT

Tel.:1/24-12-906

Tix.:055i21688

]ANADA
rst I 844-5292

Tlx: 052/46041

Fax: 1/939343

flx:

Fax.:089/59-77-03

Singel 512
1017 AX A.i',lSTERDAM

NY Oestergade 10 lt.v.
1101 KOBENHAVN K

Saurfacherstr 104

7412

IOOO BERLIN

Tourist and travel corporation of INA

IilATOURS of Scad

t0'122 Mll-ANO

1

Turisma kaj vojaQa agentejo de INA

- Jugoslavia nafta industrio

