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Tagordo

a) Protokolci de ia antaüa Ôenerala Kunvenc de SES (aperinta en SER lg8g-3,
aprilo).
La protûkolo estas akceptita unuanirne (p*r 33 parai v*er:i),

b) Raparto de la Centra Komitato (aperinta en SEs*Infûrmas, februaro kaj martoi.
Ândy KilFiZLI, frenerala sekretario. aidonas" ke §ES Ianôis novan dimension de
Eksreraj Rilato,i. Lige kun la haniai rajt*i, kiuin defendas la esperô.nto-rnovado, la
agado koricernas Ia rilalon' kun arni:asadejoj de fremdaj Statoj kaj kr"rn svisaj
ittstancoj. 5ES esprirnis unr:fianke sian i<ondolencon ai la sovetia ambasatlejo en
Berno ckaze cie la rnôriÊ de pacnol:etpremiito Ândrej liacharov kaj alifianke sian
êagrenon al la n:mana ambasaclejer pro 1a perfcrt;rj eventoi pasintdecembrai lanêitai
de arrneo kai sekureca servo kontrail la ropolo ûn tiu lando kaj al la usona
arnirasadejù prt la .inv'qrJo de i:son;rj arrreancij en Pariamon. La CK de SES opinias,
ke en tiul du kazcj estis malobservitaj la h*r-naj rajtoj. Krorn tio, SES gratulii al la
estro de Ia Svira Polic- kaj Justicdepart;:rnento pro §ia decido {aciligi iâ alvenon al
S','islando de civitanoj de orienteùropaj landoj" Tiu f r gratr:lo al la pieziclanto de la
lîedera Konsilantaro de Svislando, prof. d*ro Ârnr"rld Koller, estis aiable respondita,
nnÿV KIiNZLI oprnias, ke rianraniere rilati kun svisaj instancoj estas mu.lte pli
fruktodone ol sencii plurpa§an ieteron al la prezidenro de S,u,isl*ndo {aù al Çorbaeov,
Bush, la papo, ktp), en kiir oni deJrndas la afer+n de esperanto. Lair ia spertrr tiaj
ieteroi apen*ir havas §ancon esti sencze traktitaj {are dc la koncernaj instancoj.

Reage al ia supral- klarigoj esprimifras Par;l §CHE.R[ff klarrgante, ke prrncrpe onr
pCIYa§ agncski Ia vigligon de [,ksteraj Rr]iitoj. §cd h ne pôvas akcepti la tonon de
iui tiaj leteroj, kitij estis $endiraj al Ia arnbaradejoj, kiu Iaù li esras tro akra.

ESPERÂNTCI-SOCIETO
TNFORMÂS



Claude BLAI-JC op.inias, ke la esperênto-komunumo estas tro diaspora kaj pro tlo
ignorita Ôe la iunularo. Necesas trovi llovajn formo;n de la dis.,,.'asti§o cle eipbranto.

La raporto de la Centra Kornrtato estôs akceptira per 30 poraj kaj Z kontraùa.i
voêdoj.

c) Financa Raporto (aperinta en sES-lnformas, februaro kaj marto).
En Ia vigla disktlto" kiu traclicie esiiâas sub tiir ôi tagorcierâ t *1 kiu forprenas mulre
da tempo, Ariette DI VETTA unue atentigas prr la'iontraùdiir en ia bilanco l9g9
inter la_ buf;etitaj rnembrokotizoj (9'â00.J xai ta efekt.ivaj enspezoi (6'55j.-). La
kasisto Ernst VON MAY responcias, ke la kotizpetoj venis rro rialfr,-re ka,i estônte
estos dissenditaj kornence de la kaiendara jaro, Li ankaù menciis, ke rnterrempe
ankoraù al'enis novaj pagoi, tieJ ke por I98g pagis l92 personoj.

Ernst GLATTLI kritikas rnankcn en Ia crrkulero ,§ES-lnformas, kaj seneralepridubas ilian sencon. Komprenante ia problemon eirkair la eldonado de -Svisa
Esperanto-Re'/uÇ, li opinias" ke la 5E5-n-rembroj, kiui nun pagas la duoblon de la
tlama kotizo, polÿras ankaù atendi seriozan infr:rmservc,n. Einsl GLATTLI bedaùras
ankaù, ke en tiu informfolio 'SE§-lnformas' ne plu estas troveblaj sciigoj pri la vivo
rle 1a esperanto-Erupoj en Svislando. cLATTLI i,n:as, ke 'SËS-lnfbrmai''ptuur kaùzi
malkreskon de la merribraro.

Claude CACONI] klarigaso ke pro manko de krrnlaborantoj la cirkulero 'SES-
Informas' cjevis esti redaktita en rnar$enaj iroroj, ekzemple noktaj. pro tio aperis
eraroj, kiujrr oni bonvo!u pardoni. Pro la clernisio cie la SER-redaktoro Andres
BICKEL -tiu gazeto denove travivas rnalfacilan perioclon, kaj la CK ur§e serêas la
solvon de tiu krizo.'SES*lnforrnas'esris lanêita por provizore kdntentigi la
informfluon en SES. Tiu folio ne havas la celon anstataùi SËR-n. Komprenebîe la
grupoj povas sendi siajn anoncojn ka.i raportojn al la redakcio (sES, CP 7Zg, ?)Al
La Chaux-de-Fonds), kaj ili aperos en 'SES-lnformas',

Heinrich RINGLI propona*.ærlajri la SER-redaktoron (buâeti 5000.-). C-laude
GACOND respondas, ke la CK antaùvidas salajron por la redàktoro, sed samtempe
atentigas, ke tlo estas maifacila entrepreno sub la kondiôoj de nrir 200 paganiaj
mentbroj. Kalkuloi montris, ke societo sub 800 membroj apenaù estas 

'kàpabla

minirnume, sed regule saiairi la redaktoron, kiu nrorrate pretigas gazeton.

il'lireille GROSJEAN pertsas, ke §ES devas decrdl, kier havu la prioritaton: ôr: revuo
au propagando.

La financa raporto esTas unuanime akceptita per 32 voêoj.

ê) Raporto de Ia kaskontrolantoj {aperinta en sES-Informas, februaro).
Gi estas akceptita per 29 voeoj kun danko al la kaskontrÇlantoj Margrit CULDIN
kaj Dora HEMMANN

d) Raporto de la komisionoj.
La raporto pri la esperanto-ekzameno.i aperis en 'Esperanto,, januaro 1990. La
legarrtoj de tiu ôr protokolo estôs petatâi konsuiti.la koncernan revuon.
L.a raportor kiun resurle prezentis Claude CACIOND, estâs akceptita per 32 voôoj.

e) Elekto de membro de la Konflikto-Komisiono.
Demisijs ci-ro Alfred WENGER kaüze de sia maljuni§o" Skriba kandidatiso ne
alvenis. Dunr la kunveno estas fariiaj plLrraj propono.i, sed ia proponitoj iifuzis
akcepti la nomumon. La CK okupiflos pri tiu ôi demanclo.

f) BuÊeto kaj kotizoj por Ia venonta iaro.
La CK propûniis, ke la katizoj restu la sarnai"

Claucle GA.COND donas klarigojn pri Ia her*daio, kiun SES povos baldaù akcepti.
Temas pri mortinlino, kies test,arnento heredigis al kvrn filantropa.i organizaioj,
inter kiui trovi§as Svtsa E,speranto*§ocieto, la duonon de §ia havajo." -sE§ herecloi
proksimrrme 68'000 svisajn franl<ojn sen konsideri la deprenojn por la notario kaj
impostoj. La heredalo kreskigos la kçnton cle SE,S ôe Gastejo Edmond Frivat (CEp):



La nova perspektivo, kiun malfermas tiu heredaio vigle diskutigas ia membrojn priestontaj agadoj de sES.

La princ'ipo de Ia taskodivido inter sE§ kaj KCE estas la sekvanta: sg5 respon6ecaspri la disvasti§o/propagando de Ia tirrgvo, cru* rcàE rransprenas Ia taskojn de tainstruado' En realeco, kcr dum muita] jaroj jarn iir,nrp.un"s gran<1an parton de lavarbado' Interalie apartenas ai tiu a6ado.'ia É"'ir.à..*ponda kurso de KCE por franc-ka.l germanlingvano.i. Per tiu kurso-,esris g;inital: pturai novaj f ortoj en la svisaesperanto-rnovado. En KCE Hamid FRIH àt<üpifras'pri §ia fun'kciado.'En iggg tiu(por Svislando senpaga) kur.so kostis al KCE eàfi.- (!lO info.rnunuoj po Z._ kai jarasalajro al Hamid de 6000.- /= Fo Is frankoi po. u,,u horo). ta fruktô de tiu agadoesta§, ke jare Ia duono de ia informpetantoj' lernas esperânton kaj Ia duono de lalernantoi partoprenas kursojn en KCE. La câlo cle ttr-i agado estaï gilni lare toooinfo;rnpetantojn,^.S:p. lernantojn" La §enerala tendenÇo estas. ke jare la nombr.o cleKCE-gastoj kaj §ES-r-nembroj kreskas" je trioblo. pe. t;e kreskas' ankaù r" liosto;.

&'lirigas plurajn membrojn la nula elspezado de la por lg8g busetitaj 4000.- por lapropagando kaj varbado. oni prirrcipe konsentas, ke KCE î".u âr sES super-rigardeblajn fakturojn por enkasigi l; n'rônon, kiun KCE devis eispezi por pro*pagandaj celoj.

Angelo MELLINI proPonas! ke en Ia bu§etr: i99û por propagando kaj varbado aperuIa cifero 8OCI.û.-. Onr akceptas tion.

Sekvas^plurai proponoj pri la demanrJcr. kiel diskarrrg.i esperanron: indiki esperanton
:ur po.§topagiloj; mencri 

,esp-eranto-aclresojn en re-"leforilibroj; munti 5tundoln .ninternaciaj.foiroj (ekzernple ftlonclolinguo i*nuuo - lige kun iio Arlette DI VETTAproponas aldoni bu§etosumon. kai Ciaude GACOND revas aôeti standon, kiu povu
.TlS.'i de ekspozicio. al ek-spozicio; Paul SCHERER intencas sendi varbfoliojn aibibliotekoj kaj al Ia trafikmuzeo de Lucerno. Ôirilate claude ÇACoND nekonsentas reeldoni neprilaboritajn malnovajn dokumenrojn kaj ÀJy-kijr,rZlI atenti-

-€âsr-'ke*=I}ur benkvati+aj--+++ater*a§-por# esti- dispcm"B*aj al 'tiaj- 
ceipubtikoj).

La bu§eto 1990 estas akceptrta' per 32 voêoj.

g) Proponoj.
Ne alvenis proponoj $is la statura limdato.

§) Diversaioj.
75a Universala Kongreso de Esperanto en Kubo
inter ffi a UK de uEA en Havano, Kubo. Lakonsrestemo estos: Esperanto, evoluo, kultura dirrerseco.
Dum la UK estas antaùvidita akcepto ôe la svisa ambasade jo en Havano porpartoprenanto,i el Svislando. La svisai gesamideanoj estos inforÉital surloke en lakongrese jo.
S,visaj civitanoj ne bezonas vrzon por eniri Kr:bcn.
luj -post ia UK .okazos la 46a Internacia Junulara Kongreso de TEIO en playa
Giron. La antaukongreso kai posrk'ongreso de ia LiK okazos en i!{eksikio.
!s1as antaùviditaj ftugkara,anoi oe Eùropo al Ha*ane. Informoi sekvos un 1"sË§-
Informas'. Interesi§antoj bonvolu kontakri kun Arrdy KüNZLI tiai"ro, Zumhofsrr.22, 6AlA Kriens. Tel" 04I 45 .r5 S3.
Kuba ambasade;o en *(vrslando: Seminarstr. 29,1006 Berno, Tel. 031 +4 4g 34lqt+ qS
35.

-x.****

Rumana Esperanto-Asocio restarisjta

-

Lau tnlormo ei Rtlmanio, en Bukare§to ianuare estis restarigita Rumana Esperanto-Asocio. Kiel sciate, dum Ja tenrpc de ia totalismo en Rümanio esperanto estiskvazaù malperrnesita. La rumanal esperantrsroj nur rnalfacile povis ïontakti kunalilandaj samideanoi. Gastigi. ilin êe si hejme estis malpe..neiiie. o. tempo altempo esperantaloj traper:etris la doganejon, kiu severe konfiskis êion suspektan.
Ru-maniai esperantistoi l:^kura§is si<rrni al eksterJandanoj. La forigo-de ia kruelare§inro en decembro. 1989 esperigas la harno jn en Rirnanio. ttalgraù l; -;;;malfacilaj politrka kai ekonomia sifuacio.i en ia lancio, diversaj movajol revivigai
sian aktiver:on. lnter ili la esperantistoi.



Por iom kontrjbui al la rekomenco de la rumaniaj esperantistoj, estis kolektita
mono okaze de la pasinta frenerala kunveno <Je SfÉ rnarte en Berno. La ricevita
sumo estâs l2CI svisaj frankoj. Koran dank*n al Ia cJonacintoj. La nrçno ne eicto§
sendita al UI1A kiel antaùvrdite, secl kcnservita êe la seneraia sekretario de SES.Interternpe li informis la respondect.iiojn cle Rumanà E.speranto*Asoi:io pri la
monkolekto sondante pri la bezonoj, kiujn havas la nova asocio. Surbaze de la
ricevota respondo SES organizos la ékspedon de konkretaj aîCIj al Rumarilo (tibroj,
paperô, skribiloj, lernmateriaioj, k.s.) Tre ver§ajne SËS uzoi la kanalojn de iÉ
§emelurboj de Rumanio en Ia kantono Neuchâte], el<zempie la Ciraux-cje-Fonds, Ni
infornros vin pri la evoluo dc: tiu ei afero"

Frotokolis Andy E. KüNtLI

Posttagmeza programo:
Post la tagrnan§cr esris prezentitaj ia rnstalaiaj de \,rlDEorEXT kaj
pôvas alporti al esperanto, kun denrr:nstracioi, fare de s*ro
esperantigoj de Angelo MELI-INI kaj Franz BRLiGCER.
Post tio sekvis recitala de i-,trikolin en Beigio, kiu prezerrtjs kantoin
repetuaro ka.i kun premiero ei la lasta kasedo 'Lulkantojl

kiajn servojn §iR. DICK icun

el sia tutnronda

*x******

ALTA] INËORMO3

Svisa Radio Internacia
Kune kun tiu Ôi cirkr:lero ni sendas al vi ankau Ia plej fre§ari prospekton de Svisa
Radio Internacia, _Oni povas senpage rnt'ndi la prospekton kvanre poi disr*ndi srn al
siai konatuloi. Ni atentigas ei' ti-e, ke niaj àsperanto-elsendoj esrês ankaü"bone
aùdeblaj en Svislando, lunde, iaùcie ka.! sabate'je 14H30, sur la kurtondoj (4g.66
ml61{,5 ktlzi 31.46m19515 kHz. Estus f;ojige, se ia esperanto-fako de SRT ricâvr.rs pli
da let=ero-i ankau de svisaj geauskuitantoj, §usre en rernpô! kiam oni deyas pruvi, ke
la esperanto-elsendoi estas tuTe popularaj kaj ne 'rsensencaj", kiel asertis furnalistopasintjare en la gazeto 'Basler'Zeitung'.

.r(. * *d X

lvisoi estas_ invrtitalal .pqgs.sr.]no
Cialdone vi tro','as ankaù tnforrntlon pri aran§o, kiun somere organlzos Ia esperanti*
stoj en la urba fu1aÊaôkala en l)agestano, Sor,étunio. Maliaêkalairovisas en Kaùkazo
borde dg la Kaspia Maro. Dagestano estas aùtonôrna respubliko, kie 1ofras kelkdekoj
da popo.loi, kiui apêrtenas al la piei div*rsaj gentoj (kairkaza, irana, tui'ka, ktp.), Enia letero, ktun sendis ai ni la funkciuloj cie Dagestana lisperanto-Centro, estas
menciite, ke oni povos akcepti 2 honroin el .Svislanrlô senpage al la aran§o, se svisoj
p.oste akceptos du esperaritistojn el Dagestano arrkau senpage por iu esperanto-aran*
$o en Svislando. Dezirantoj veturi-al iu esperanto*tendaro en Sovetunio povas sin
ttrrni laùder.ire ankau al Ândy rtiruZtt, t<iu mem partoprenis tiajn kunvenojn en
Sovetunio kaj kilr pôvas cloni kelkajn praktikain infornrojn (pri ia vojaso, reitado,
ktp" Lian acireson vidu supre).

.È*l(* x

SES neniam rifr-rza-s ntondonalojn
E;*îu-?Iffialntaldonipo§topagiionporebtigieventuaIain
mondonacojn. kiuj.elt3l bonvena.i por nia ampleksa laboro, kiu kaùzai pii kaj pii da
elspezoj. La homoj, kiuj okupi§;rs ducnprofesie-duonhobie pri esperantû en Sviilando
kr"rtime laboras senpage por esperanto air ricevas modestan rekompencon. La svisa
movado einkoraù ne l<apablas normale salajri Ia esperanto*idealtstoln, tiul senpreten-
de dediêas multe da ternpo favore al la disvasti§o de lingvo. kaj moraào, kiu
multloke becjaùirinde ankoraù tralas al firnraj antaù}ii§oj, k.iuj Ire forie malfaciligas
la labr:ron por esperanto. Tial ni antaùdankao ëluln financafn kontribuo]n.

Tiun ôi cirkuleron redaktis Àndy E. KÜNZLI, La Chaux-de-Foncis, 5a de aprilo t990.


