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tagon, 
Sinjoro Tinêjo! ... 

leteroj kaj 
pakaJo ... 

Kaj nun, ni ausku/tu 
la kapitanon . 

GLUT ... GLUT ... GLUT .. . 
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... .. .. ..... . ~-------. 
.. krr ... 

Kion tiu 

... êar la plej terura 
malamiko de la mal'Ïsto, 
tio ne estas la tempesto, 
kiu furiozas, ne estas la 

ondoj sa/Jmaj ... 

ê; tie, Centra Radio . 
Gesinjoroj, ni petas 

senkulpigon pro 
êesigo de tiu 

elsendo. Kapltanon 
Hadoko Jus trafis 

sveno ... 

Mi ma/fidas! ... eu gi 
ne estus infera masino? 
Tiuj banditoj kapablas 

je êio ... 

... kiuj falas sur la 
ferdekon kaj êion 

forruligas, ne estas la 
pel' fida rifo, kasita je 
marnivelo, kiu siras la 

sipflankon . La plej 
terura malamiko de la 
maristo estas alkoholo. 

F f f! ... Kia varmo en 
la studio! ... 

Ha 10. Centra 
Radio;:' Parolas 

Tinêjo . Cu vi povas 
komuniki novaJojn 

pri kapitano 

Ne, nenio grava. La kapitano 
jam multe pli bone fartas ... 
jes ... ne ... Li malsanigis tuj 

Hadoko? Mi 

post trinkado de glaso da 
akvo ... 

F/NO 
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TINCJO 

PAROLAS 

ESPERANTON 

« La aventuroj de Tinêjo kaj Miluo estas la kreaîo de 
la belga desegnisto Hergé. IIi ampleksas 22 albumojn, 
kies suma eldonkvanto multe preterpasis 60 milionojn 
da ekzempleroj. IIi estas tradukitaj al 30 lingvoj kaj 
furoras same en Islando kiel en Brazilo. » 

« Kvankam Tinêjo kaj Miluo jam vojagis preskaü 
êien en la mondo sen rimarkindaj lingvaj malfacilaîoj, 
oni povas esperi, ke tiu êi eldono ebligos al novaj 
legantoj el plej diversaj landoj ankaü amikigi kun ili. » 

« Eldonante aventuron de Tinêjo en Esperanto, la 
AUtoro, la tradukinto kaj la eldonistoj celis ankaü 
kontribui al pli granda disvastigo de Esperanto, mi
rinda komunikilo inter la popoloj. Iii esperas, ke tiu 
am uza legaîo helpos al pli bona diskonigo de la lingvo 
de Doktoro Zamenhof. » 


