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l-iodiaù kuêas antaù vi l-a tnia numero de rrSES

INFORMAS!'. La unuaj eldonoi =.ridente kontentigis
Ia nicevantojn. ALmenaù la neagoj estas pozitivaj.
Plunloke oni Qojas pni 1a novstila SES-inFormilo
kaj eô kunlabôrantoj montniôi=. Mi Qojas pri la
akcepto de pJ-unaj kontnibua]oi kaj, ôan ili grand-
pante ne estas ligitaj aI iu ajn dato, mi havas
ôiam ion en nezervo. PIue vi povas mem konstati,
ke la rubniko I'GRUPAJ INFORMOJ" iam kneskis kai
tio estas ankaù pozLtiva. Mi konscias, ke bone
servi al ôiuj estas pli rapide dinita oI farita,
sed mi klopodas Formi la enhavon ne nun en unu di-
nekton. Kial skribi nun pni Espenanto? Se la spa-
co permesas, tiam cente antikolo pni alia temo,
ekzemple pni io kultunhistoria, aù eê sciinda
anekdoto povas pozi,tive pliriêigi ankaù simplan
informilon. Cente ankaù êencoj estas akcepteblaj.
En tiu senco ni cente inas vojon, kiu pnezentos
aI ôiu ion akceptebfan. Tio estas sendube inda
celo. Se ni pen tio povas veki la inteneson de
niaj membnoj kaj instigi aI p1i da emikeeo kai
agrablaj nenkontiâoi, tiam mia kontribuo estos
aparta âojo. Konan dankon aI vi ôiui. -FL-
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La §enenala enkonduko de Espenanto, kiel unua
l-enÀenda Fremdlingvo, signiFas almenaù same
gnandan nevolucion kiel la eltnovo de Ia Iibno-
pnesado aù de la teleFono, ôan Ia eFikoi de pne-
so kaj nadioFonio estos plivastigataj tnans la
negionon de la gepatra lingvo nekte al Ia tuta
mondo.
[gf Ekumena Esperanto-Fonumo tnadukis FL]
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PLIINTIMIÔO KUN LA PENSO DE E,DMOND PRIVAT

Claude CACOND

En pluraj libroj Edmond Privat esprimis sian admiron por la
kura§a sindonemo de la kvakeroj, kaj iom antaù la dua mondmilito
li ali§is al la Societo de la Amikoj. La 22-an de septembro 1940 li
estis invitita prezenti sian koncepton pri la kvakera fido al amikoj
de la Amikoj. Tiu prelego prononcita franclingve en la
svis-germana vila§o Stalden aperis en 1940 sub la titolo Liberté
doctrinale et sincérité. Tiu libreto ôiam vekis tre grandan
intereson, ôar la argumentado de la amiko de Mahatmo Gandhi,
favore al liberi§o el ôia kreda malsincero, disvolvi§as laù imitinda
objektiveco.

En la kolokvo organizita en somero 1989 honore al la centjara
jubileo de Edmond Privat, fare de KCE kaj CDELI en la biblioteko
de la urbo La Chaux-de-Fonds, kie trovi§as la Muzeo Edmond
Privat, mi prezentis la religian sintenon de la aùtoro de Vivo de
Zamenhof. Tion ôi mi faris grandparte per citajoj el la menciita
verko. Multaj ôeestanto.i esprimis la deziron povi akiri tiun
libreton, kiu bedaùrinde estas elêerpita. La polo Tomasz Chmielik
decidis tuj eklabori favore al §ia esperantigo. Tiu laboro ekstartis
kiel tasko okaze de traduk-kurso, kiun li gvidis samjare en La
Chaux-de-Fonds kaj lia lernantino Juanita Turbillon entuziasme
daùrigis la laboron. Sian esperantigon stile reviziis Tomasz
Chmielik kaj mi mem, por ke la eldonota libro bone integri§u en
la plenan verkaron de Edmond Privat. Ni tre ver§ajne sukcesis en
tiu triopa kunlaboro, kiu harmoniigis la tradukon al la esperanto-
stilo tre aparta de Privat. Tiel naski§is la l5-pa§a bele bindita
libro Libero doktrina kaj sincero de Edmond Privat, kiel unua
numero en la eldona kolekto de la jus kreita Fondumo "Edmond &
Yvonne Privat", kies celo estas iom posJ iom publikigi fotokopie la
plenan verkaron de Edmond Privat. Gia adreso estas: Eldone jo
"Libro-Mondo", T. Chmielik & P. Wimmer, Strato Jarzebinowa
3 130, PL-21 -040 Swidnik (pollando).

En Svislando tiu libro Libero doktrina kaj sincero kostas
SF 16.50 + ?.- por la sendokostoj). Interesatoj povas §in mendi tra
mia kanalo pagante la monsumon de SF 18.50 al mia po§tôekkonto
23-6818-6, Claude Gacond, Chevreuils 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
kaj skribante tre legeble sur la pagilo ne nur sia.in nomon kaj
adreson, sed ankari: Mendo: Libero doktrina de Privat.



Tiu eldon-aktiveco de Fondumo "Edmond kaj Yvonne Privat"
certe instigos multajn esperantistojn al atenta trastudo de la
kultura heredajo, kiu ka§i§as en Ia verkaro de Edmond Privat,
verkaro ne bone konata, ôar grandparte elôerpita kaj publikita en
tri lingvoj. La pioniro de esperanto esprimi§is ne nur en la lingvo
internacia, sed ankaù en la angla kaj en la franca, laù la
cirkonstancoj. La sukceso de la projekto dependos de la eÂo, kiun
§i renkontos flanke de la esperantistaro, kaj mi esperas, ke en
Svislando mem §i havos interesatoin.

Baldaù aperos la multe pli dika kaj tre signifa verko
Interpopola Konduto. La kanceliero senkapigita estas nun
esperantigata de Thierry Flachon, kiu ankaù komencis sian traduk-
laboron kiel lernanto de Tomasz Chmielik'okaze de alia traduk-
kurso en La Chaux-de-Fonds. Vere fruktodonaj estis tiuj seminarioj
gvidataj de lerta kaj simpatia tradukisto.
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EGË INTERESA MUZEO Ide Heinnich Flingle Basel]
Antaù nelonge mi vizitis en Porrentruy .l-a natur-
sciencan muzeon de la nova kantono iunaso. inter
aliaj temoj Ôi pnezentas nian universon, la kosmon.
Bildo montnas 1a gigantan eksplodon, el kiu gi es-
tiôis. Mi sciis pri tiu eksplodo, sed mi ne sciis
kiam §i okazis. Estis antaù 24 miliandoi da jaroj.
LarQa nigra stnio, pentrita sut^ 3 sinsekvaj vandoj
de la salono, montras la longecon de tia tempo.
Pli eFike estas kompano. Oni reduktas La ?4 mili-
ardojn al unu jano. Tiam la 45OO jaroj ekde la
konstruo de ta pinamidoi en Egiptio nun havas daù-
ron de 10 sekundoj. Kai la homa vivo? Pri Ia daùno
de fa universo estas dirita nenio. Sed sun la Lan-
Qa nigra strio ni trovas nian sunsistemon. Gi es-
tiôis antaù 5 miliardoj da janoj k-j Finos, peFeos
post 4 miliandoj. Sed ne - kiel mi pensis - Pro
iom post ioma malvanmi§o, fnidi§o de Ia suno. Kon-
traùe'. Pno iom post iom pIi Fortaj kern-neakcioj
Ia tempenaturo de la suno ôiam alti§as. Finfine âi
estos tiom alta, ke Ia suno kaj Êi=i plei pnoksimaj
planedoj, inkluzive Ia tero, vaponiÊo=, diseni§os.
Kia perspektivoll Ni nun povas esperi, ke dum Ia
venohtaj'4 miliardoj da jaroj venos aI ni aù tnovi-
vi§os pon ni elsava so1vo.
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GHUPAJ INFORMOJ

ESPEFIANTO -SOÛIETO BEFIN :
En nestonacio AL FORNO Spitalgasse 37.
L .7 .19 . 30h ka j ?9 .7. 19 . 30h
5. a. 19.3Oh kaj e6.8. 19.30h

ESPERANTOGRUPO I'LA STELO'I CrruÈVr:
Atentul Ne okg=g: kunvenoj en julio kaj aùgustol
Tamen ot ËffienkontiSÀ j =r" insulo "Jeàn-Jaques Flousseau". Kaze de malbona veteno entrCaFé du commencerr IMoland).
Sabaton ?7-an de julio kaj sabaton 31-an de
eùguete" Ambaùdate 15.o0-1z.ooh. :

LUCERNA ESPERANTO-SOCIETO :
I5.B.l5.OOh ôe Angelo Mellini en Hermetswil.
Video-Filmpnezentado kaj pikniko

ESPERANTOKLUBO NIL:
En restonacio Schweizenhof Untene Bahnhofstn,lg.
3.7.eO.OOh Pnelego pni Flumanio de Livio NiFescu
el- Flumanio.

ESPERANTO-SOCIETO ZUEFIICH :
A.7.I4.OO Libena kunveno: Vizito de La kenamika

kolekto en la Gilda Domo "ZUR MEISE"
Münstenhof 2O.

I2.B.19.OOh komuna vespenmanQo en restoraciottSonnenbergtt.

ESPEFTANTO-SCICIETO BASEL: En julio ni paùzas.
eB.B.19.OOh Monata kunveno: Ni minigolFos ent'MinigoIf Allschwilr'. Ludo j kune

aù en-gnupoj.
e5.9 . aO . OOh Monata kunveno en nestonacio rrMâgdt' .Parolos s-ro Gacond pni: "Pliintimi-

§o al la montaro junaso, kun lumbildoj',.
***

LA PLEJ INTEFINACIA EN ORIENTA EùROPO
Intennacia Junulana Semajno If..lSJ a" la ]-a Qisla 7-a de aùgusto 199I eÀ Esztergom, Hungaru]o.
Infonmoj : Lingvo-Studio H-1675 Budapesr, pKe7,
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LINGVO-INSTRUISTO SEFICATA IFondajo Talento]
Jam tutmondan Famon akinis la ekspenimenta baz-lenneja klaso de Ia Fondajo Talento, kie le in-
Fanoj elLennis Espenanton tiel, ke ili jam ler-
nas kelkajn aliajn studobjektojn pen Espenanto.
Post du jaroj de Esperanto-lernado, la B-jaraj
infanoj komeneos lenni [ôi-septembne] la duan
Fnemdan lingvon.-Estus tre grave por Ia ekspe-
Fimento- kaj-ankgù pon 1a diévastigo de Espenan-to, se la duan lingvon instnuus aI ili denaskapanolanto de la koncenna lingvo pene de Es-penanto. Do ni senêas instruist[in]onr kiu Fluepanolas Esperanton kaj povus instnui intense laanglan, Fnancan, genmanan aù hispanan Iingvon
aI la inFanoj dum almenaù du janoj. Ni ganan-
tios pon êi/LL senpagan lo§adon kaj salaJnon
pon nonmala vivo kaj labono en Hunganio. peda-
gogoj pnetaj entnepneni tiun-ôi unikan taskon
bonvolu un§e sknibi al la Fondajo Talento, Bu-
daôrs, PF IOe, H-2O41 Hunganio.
TeleFono: [36-I] 153-7rs4 aù 173-3oo8.

ù rrr rL 
Andnas Lukacs

A1 la bildo:
Malgraù 1a diversecon, la kan-tono Zünich formas unuecon.
Tio estas Ia ideo, kiu espni-i,: :;.ii mi§u per la pnojekto
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Ieitao: Roland Kunman]
6000 ge-Zürich-anoj hobie for-
mis sian blazonon.
Kio unuavide aspektas kiel Ba-
zel-a karnevala lantenno elpu-
Plggs, , ce pli bona, nigardado,
kiel supeFnatune gnanàa blazono
de Zürich.
La pnoksimume 5 m aIta, tridi-
mensia Fonmita]o konsistas eI
sennombraj, bluaj kaj blankaj,
detalo i. Ronde 6000 oe-Züni nh-detalo j .detalo j. Flonde 6000 qe-Zünich-
anoj tnikis, kroôtrikise gluis

aJ KaJ bran}<aJ,
6000 qe-Zünich-
oôtniËis, g1uis,

desegnis aù pentris IOxIO cm grandajn pecetàji. Laonganiza komitato "TOo jarojn-Svisa-Fedenacié/ZU_
nich-.mong-ù" pnemiis tiun-ôi, de Flegula Suten-Enozel Zürich venkitan, pFojekton kaj décidis eFekti-
,.u1 gr-r l. _ 

rvrl-I_ I r l LJn.LULJtvt noml_gaS la trJ_azono, l<l-un onporlis nealigi dankr al eta kontnibuo de l_a kantono
ka i kun heloo de mecr=natn i-
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vigi ôi.,. MULTI TUFIICUM ÀomiÊ 1a blazono, kiun oni

[î,1"5i"=1"*runÊi-TE"E!-l8jü.oo Zürich', F.L.



KIAL LERNI ESPEFIANTON ?

Nia lingvo jam estas cent jara, estas de multaj
pensonoJ êatata, estas parolata en ôiuj Iandoj
de Ia màndo. KiaI ôi ne estas ankaù je via ser-
vo pon via nuntempa vivo ?
Mi eê dirus pli. Ni Svisoj nr konas niajn sam-
tempulojn, ôan ili parolas tri Iingvojn aliajn
o1 ni panolas. Kaj batdaù ni estos tutsamai Eù-
ropanoj, sed ni devos barakti per +-nidekkvin
lingvoj. Certe oni povos imponigi al ni unu el
iIi, ôu la nusan, Ia anglan, aù poste eô l-a êi-
nan pon hononi Ia plej parolatan en Ia mondol
Espenanto, kontraùe, he pnezentas sin kiel t.e-
gema. 6i estas je nia servo pon ke ni metu nin
je la servo de tiui, kiui bezonas kontakti la
najbarojn, kaj vivi kun ili pace kaj kompneni-
taj de ili.
Tiàmaniene Espenanto ne FariQas devigai ôi re-
stas ilo je la dispono de tiuj r kiuj pnetas aL-
ponti helpon, kiuj decidas vivi je la mezurtr
de nia jarcento nova, kaj faniôi noviganta ci-
vitano.Esperantistoj kapablaj paroli, sknibi I
traduki, intenpneti parole, trovos okazon por
sin vaforigi. IIi ankaù povos Favoni kunvenojn
ôe ni inter divenslingva j lenne jo j, vj-vi komu-
ne Feniajn nestadojn, kiuj samtempe penmesos
iom post iom kneskigi .l-a intenkantonajn nila-
tojn pere de niaj propraj lin3voj.
Kiam niaj stneboj estos pruvintaj nian valonon,
komencistoj, bankistoj, eô aiplomatoj ne plu
hezitos alpneni nian lingvon por multe simpligi
siajn laborojn. Espenantigi oratorafon, Foto-
kopii §in 35 Fojojn, kaj tuta Eùropo estes in-
fonmita.
Can tiuj-ôi linioj estas adnesitaj nur al Espe-
nantistoj, ni devas espeni ke vi tnovos okazon
pon tnansdoni al via ôint<aùa]o nian ideon. Ju-
nuloj, aktivuloj, eô pensionuloj Êuos alporti
sian entuziasmon. -FIWP-
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Be la ?5-a de julio ôi= la 3-a de aùgusto oka-
zcrs la Universala Kongneso de Esperanto en

Bergen/Nonvegujo. En 199a âi okazos en Vieno.



Dua Bulteno de I= 5g-*p=gg-91
9-a - tl-a de aùgusto 1991 en lr'liesental [Oetwil
a.d.L.l apud Zünich.
Karaj geamikoj,
La kampado 91 nun okazos, tamen en malpli gnanda
kadno oI ni unue planis, kaj du semajnojn poste.
Estis pno la multaj festoj okaze de 7OO janoj
de Svisl-ando malFacile tnovi lokon. Nun - ni suk-
cesis FinFine. Dum tri tagoj ni invitas vin af
kampado pnoksime de Zünich.
La par-topnenado estas senkotiza. Vi simple kun-
pontu viajn tendon kaj donmosakon, viajn muzik-
ilojn, tenpomojn, Fnuktojn Ikaj la kanibaloj 1a
kolbasojn] kaj nepne vian bonan humonon.
Pon sentendaj homoj ekzistas, kontnaù modesta pa-
go r J-imigita kvanto da l-ito j =n amasdonme jo.
La organizantoj de Ia kampado estas 1a trFlain-bow-
InFocondinationrr, Ia Junularo Esperantista Svis-
landa kaj la Homananisme Senpantia Movado. Se vi
bezonas, tiam ni volonte al vi sendas pensonan
invit.Letenon Ikun germanlingva traduko] pon 1a
Svisa ambasadejo. Bum tni tagoj ni Festos, dancos
ktp. Kaj se la etoso estas bona, senpnobleme eblas
resti kelkajn tagojn p1i Ionge. Kvindeko da Espe-
nantistoj jam anoncis sian emon pantopreni.
Knom muzikado ni havos labongnupojn pni divensaj
aktualaj temo j. Okaze ankaù pnelego j pni l-a si-
tuacio de la pnaamenikoj Iindianoj] en USoNo,
kaj precipe pni N.I.Sekvojo, espenantista pFa-
ameriko, kiu sub falsaj akuzoj jam dum kvin jaroj
sidas en USoNa mallibenejo.
Pro nia planado ni pnoksimume devas scii I kiom
da homoj pantopnenos. Tial bonvoLu sknibi aL ni,
se vi pantoprenos. Por tnovi Ia lokon konsultu
Ia mapojn sun la inFormilo, kiun vi rieevos ôe
D.M.Weidmann, Florastnasse 17, EOOB Zürich.
Bo, ni atendas Vian amasan pantopnenon.
Pon Ia onganiza komitato de la kampado 91;

Dietnich M. tr'leidmann.



ESPEFIANTO EN AFRIKO

La unua afrika kongreso de Espenanto okazis de
La ?7-a de decembrà 1990 Êi= la 2-a de januano
1991 en Togolando, kun postkongresaj semainoi
en Benino kaj Ebuna bondo.
Nun la dua aFnika kongneso de Espenanto okazos
de Ia 27-a de decembro 1991 êi= Ia 2-a de janu-
ano 1992 en Benino. La konstanta adreso estas:
UEA, Afrika agadot P/a H.Bakken, Kastelenstn.23I,
NL-IOBZ EG Amstendam.
La evoluo der kai Ia inteneso pni Esperanto en
Afniko bone komenci§is. Legu, kion skribis KanI
Heinz Renschlen el Genmanujo, i.a. Pri la unua
aFnika Espenanto-kongneso :
t'...Kiajn Esperantistojn mi renkontis en AFniko?
La kongneson pantoprenis 97 aFnikanoj el 5 aF-
nikaj landoj, 5 Eùnopanoj eI 4 landoi kaj 2 uso-
nanoj. Neniu afnika Esperantisto havis pli ol
35 jàrojn; ili konati§is kun Espenanto antaù
pnoksimume €} janoj. Speciale surpnizis min 1a
lentecol per kiu ili uzas nian lingvon. Komence
kelkaj estis timemaj sed kun ôiui mi povis agna-
ble konvensacii I eô kun Ia plej iuna, la lZ-jara
A1iki. La prelegoi kai diskutoj estis viglai kai
interesaj. Mi nenkontis junan kaj freêan entu-
ziasmon. La estonteco de Espenanteco en ,Afriko
komenci§is kaj ni devas pantopneni âit'l''.
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TNFORMO EL PORTUGALUJg

Se vi intenesiQas aù intencas aôeti domon en
Pontugalio pon feniado aù pIi longtempa restado,
tiam tuFnu vin al s-no Manuel José Pinguinha,
Apantado e69, e5O3C Bajnha Codex IPortugalio].
Li pnizongos ôiuin internajn necesaioin.
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FledaktFino
por ITSVISA ESPERANTO-SOCIETO INFCIFIMAS" ESTAS

Ia 14-a de aùgusto 199I.
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