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LA KONTAKTO KUN LA GBUPOJ

Nova klopodo postulas ankaù sian temponl De-
post Ia eldono de la novstila TTSVISA ESPEHANTO-
societo inFonmasrr mi skizis Ia efektivan inten-
con. Kiel La leganto povas konstati, la listo de
ITGRUPAJ INFOHMOJ" iom post iom kompletiQas. Mi
espenas, ke baldaù ôiu grupo alkutimi§os kaj'dis-
ponigos la necesajn indikojn. TieI Ia Fiksita ce-
Io alpnoksimiQos. Sed mi ne volas panoli nun
pni grupoj. Same gravaj estas êiuj izolaj Espe-
nantistoj, Ilin Fongesi oni ne najtas. Ptia kate-
gonio estas personoj, kiuj iam eklennie kaj pano-
lis Ia lingvon, sed, eble, pFo mariko de gnupo pr-o-
ksimal nenie aliQis. AI ili mi apante apelacias.
Estas eô multaj tiaj gesamideanoj. Pen alvoko mi
volas. intenesigi ilin pni nia Svisa Movado kaj
instigi ilin aI ekago kaj kunhelpo en niaj klo-
podoj. Leginte tiujn-êi tiniojn cente unu aù la
alia nedecidi§os FariQi aktiva tnembno. Nun Fon-
ta kaj multnombna movado estas konsideninda. Ni
konsciu, ke 'TUNUECO ESTAS FOFITO'! .

>F àk *<

DANKON AL LA'GRUPOJ

Lq pnelegvojaâo de d-no Knause .jam apantenas .al
la pasinteco. Pno la amikeoa akcepto kaj gasti-
gado de la pneleginto kaj lia edzino kaj pno la
bonaj lokaj anan§oj en la koneennaj gnupoj, mi
êatas tuÈkone dankl . Estas s,igno de vera kunla-
bonado.
êo jige estas ankaù aùai la tne pozirivajn ,eÊo jn
pl-i la intenesaj pnelegoj. -FL-

-FL-



KOFAN GRATULON

Bedaùninde iom tno malfnue, sed ne malpli ko-
naj estas niaj bondezinoj. La 30-an de junio
199I nia kana Paul Bâchli en Ennetbaden festis
sian 9O-an naskiQtagon.
IIKARA PAULI! BONVOLU AKCEPTI LA PLEJ SINCERAJN
BONDEZIROJN OKAZE OE TIU RIMABKINtrA TAGO. NI
BEZIFAS AL Vr ôrOru BONAN, pFtECIpE, KE VI pCIVU

CUI VIAN BONAN SANECON EN LA ESTONTECOII.

Paul BâehIi estis tre aktiva Espenantisto kaj
pon nia movado kompetenta kaj êiam afabla sa-
mideano.
Ni volonte nememonas ankaù lian agadon en la
Eùnopaj Fenio-Semajnoj IEFS], onganizitaj de Ia
Svisaj Espenantistaj Fenvojistoj ISAEF]. En 1a
janoj I97f Êi= L977 IL negule kunlabonisr gvi-
dante kunson pon komencantoj. Pni Ia nezufto 1i
povas esli fiena ankoraù hodiaù. Ôiujane 1i fon-
dis kanthonon, kiu plibeligis je êiu okazo la
tutan etoson en Ia multnombna pantopnenantano.
Nelaste estu menciita la de li fondita Êon"to
TTESPERANTO-SINGERS'r. Ilia j pnezentajo j estis
ôiam apanta plezuro. Ni dezinas al PauI Bâchlil
ke ti ankonaù longe povu Ôui pni tiuj belaj
nememonoj.

DONACOJ

En la unua duono de la kuranta jano 1991 SES ri-
cevis Financan subtenon de:
Paula Schaufelbengen Zünich IOO.- , L.Dovat Fle-
nernsi 4O.- , L.Dahan Genève 50.- , T.Gampen
Wintenthun 2O.-, L.Schaenren Langenthal 5O.-,
anonima donaco 30.-, Dona Hemmann Bern 5.-,
Fl . van Pu.i jenbrock W intenthun lO . - , Dieten Flooke
Oensingen 5O.-, W.Gassen Schaan 50.-, B.BühI-
mann Lausanne 50.-, J.Tomaszczyk Avanchet-Panc
15. -, P .Fluchti Flümlang I0 . -, trü .Laedenach Zünich
eO.-1 G.Gacond Neuchâtel 6.-
La Svisa Esperanto-Societo tutkone dankas pot'
tiuj valonaj kontribuoj EvM-

-FL -



ERUPAJ INFC]FIMOJ

ESPENANTO-SOCIETO BASEL :

e5.9.eO.OOh Monata kunveno en restonacio MËgd.
S-ro Claude Gacond pnelegos pni: PLIINTIMIGO AL
LA M0NTARO iunaSO, kun lumbildoj.
ESFERANTO-SOCIETO BEFIN :
En nestonacio AL FORNO Spitalgasse 37.
?.9.19.30h ka j 30 .9.19.30h

7.LO.19.30h kaj 28.IO.19.30h
LUCERNA ESPERANTO.SOCIETO :

5.g. êip- nondvetunado sun la kvankântona
lago. InFonmojn donas Sonja Brun.

e6.9.20.15h En restonacio SIMPLON Habsbungen-
strasse 16.
Muzikinstnumentoj: Tekniko kai Funk-
cio Iekzemple akondiono kaj FIuto],
Parolos PaùIo Seheren.

L7.LO.20.15h En nestonacio SIMPLON.
Personaj impnesoj pni Ia 76-a Univen-
sala Kongneso de Esperanto en Bengen/
Nonvegujo. Panolos diversaj Kongresanoj.

ESPERANTO-KLUBO WIL:
En restonacio SCHI'TEIZEHHOF Unt.Bahnhofstnasse',J.8.
II.S.20.OOh Pnelego. pni La 76-a Univensala Kon-
gFeso de Espenanto en Bengen. Lumbildoj.
e.10. Laù intenkonsento kun s-ino Gertnud

Eggenbengen.

ESPERANTO -SOCIETO ZUEHICH :
9.9.14.OOh Libena kunveno: FlenkontiQo err nesto-

nacio BIGIBLICK.
14.10.19.OOh Monata kunveno en Kanl den Gnosse.

1. Lumbildpnelego pri voja§o en Polujo.
Panolos s-r'o Dieter Rooke.

?. Se eblos: 2-a Parto de Prelego de la
prezidantol Pni:
ESPEHANTO EN MIA VIVO.

LA ESPERANTISTAJ GESTUtrANTOJ ZURIKO, ekde Ia ve-
nonta semestno, renkontiQos er'r Ie hejmo de Biet-
nich Weidmann Élonastn.17 EuoB Zünich negule man-
de je t9.OOh. Dum semestnaj fenioi ni ne kunvenas'
ESPEHANTO-JUNULARO ZUEHICH renkontiQos ek de nun
regule Ia lastan lundon monate en la junulandomo
de"Ia unbo Zuniko IDynamo/Drahtschmidli] je 19.ooh.



RENKONTIGO EN WINTERTHUFI

Dankr al Ia invito de la Espenantoklubo trliI,
Espenantoklubo tr'lintenthun kaj SAEF, sub 1a
gvidado4s-ino Gentnud Eggenbengen, pli o1 aO
ge€rspenantisto j ôuis memonindan tagon, je 1a
2?-a de junio 1991, vizitante la TECHNORAMA en
W intenthun.
Post kora bonvenigo pet^ la nepnezentantoj de
la organizaj gnupoj, oFiciala gvidanto, kun
Ia helpo de Fakuloj el Ia divensaj sekcioj de
Ia ekspozicio, klanigis al ni - oFte pen spe-
ciala ekfunkciigo de la koncennaj maêinoj -
ôiujn aspektojn de tiu multFlanka repnezen-
tado de teknika evoluo. La vapormaêinoj, di-
zelaj motonoj, la pendanta ponto, divensaj
teks- kaj êpinmaâinoj kaj Ia agnablaj sonoj
de Ia muzikaùtomatoj estas nun kelkaj eI la
ekspoziciajoj, kiuj multe interesis nin.
La tagman§o donis okazon por amikeca babilado,
kaj plej amuzaj estis la nezultoj de la spni-
ta konkunseto, kiun s-no G1âttli iniciatis dum
la antaùa kaftninkado. Li estis tne milda ju-
§isto, êan FinFine ôiu partopnenanto estis ne-
gatita pen dolôajoj =n la Fonmo de ôokolado kaj
kiso de la êanma pnemio-distnibuantino:
Laùtlegado de tnadukita teksto eI la fibnetorrElie Stadt am Nabel den tüelttr [La unbo êe Ia
umbiliko de la mondol, donis aI ni kelkajn im-
pnesojn pni la progresema unbo Wintenthun dum
Ia dudekaj janoj.
Nun Èro napide pnetenpasis la libena posttagmezo
kun neFoja vizito de Ia ekspozicio kaj ôinkaùajo,
aêetado de memonajoj, sknibado de salutkantoj
kaj kunestado.
Konan dankon al Ia gnupoj de onienta Svisio kaj
speciale aI sinjonino EggenbeFgen, kies Ienta
onganizado kaj gaja entuziasmo ebligis aI ni
pasigi memonindan tagon en Wintenthun kaj ties
Fama TECHNORAMA'
La pantopnenintoj de Ia Lucenna Espenanto-Societo.



NIA PFIELEGVOJAGO TRA SVISLANDO

Invitite de Svisa Espenanto-societo mi povis,
kune kun mia edzino, fani dusemajnan pnelegvoj-
a§on tna Svislando. Inter Ia Zg-a de majo kaj La
lO-a de junio 1991 okazis sep pnelegoj en Espe-
ranto pni la temo rrPlurjana restado en sudonienta
Azio'i kun montrado ae êinkaù lSp diapozitivoj,
ôeFe pni Hindio, Binmo kaj Indonezio.
En J.a Espenantoklubo de büil [29.5. ] , Basel I SO . S. 1 ,Neuchârel [31.5. ] r Vevey [e.6. ] , Luzenn [4.6. ] ,Bellinzona [6.6.] kaj Zürich IIO.6.] ni esris
aFable akceptita j ka j ôie la etoso estis tr-e
amika. La gastamo, apante de 1a gesamideanoj,
kiuj-tnanoktigis nin, estis modela kaj ni volas,

rtankau êi-Iinie, elkone danki al iIi. Antaù êio ni
dankas aI 1a onganizinto, nia longjara amiko Fnitz
Liechti en Zünich, kaj s-Fon Claude Gacond en KCE
La Chaux-de-Fonds, pno la multFaceta pnepaFa Ia-
boro por. ôi tiu pnelegvoj-ôo.
Ili, sed ne nun ili, zongis ankaù pni ioma turisma
oFerto, tiel ke ni povis vidi Ia imponan Svisan
Junason, Ia lagojn de ô=n*,ro kaj Lulano. Apanran
dankon ankaù pno tio.
La 3-an de junio mi estis intervjuita en la studio
de Svisa Fladio Intennacia en Benn pri mia nestado
en Svislando, pni miaj Fakaj laboro j sun la kap.po
de leksikologio Ikoncenne Espenanton kaj Ia indo_nezian lingvon, kaj mi espeFas, ke pene de tiuj
ôi intenvjupanoladoj mi povos en Ia etenonekontakti ôiu.jn niajn novajn geamikojn en IaSvislanda Espenanto-movado .
Mi kaj mia edzino fantis tne bone inten vi kaj nidezinas al vi êiuj sanon kaj pon Espenanto en viabelega Iando ni dezinas.pt^ogrestrn.

Amike safutas:
Enich-Dieten Knause kaj edzino.
B-ro Enich-Dieter- Knause
Membro de Ia Akademio de Espenanto
LeS,pzLg/ Genmanio.
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KIEL LEBNI ESPENANTON ? [II]
Tuj de Ia jarcentkomenco ni pnovis napide lenni
la novan lingvon de ZamenhoF kaj senôis pruvi,
ke Qi aI la nia tre similas. Tamen, ni ne sufi-
ôe komprenis, ke tia sistemo ne necesas kompli-
kiÊi pene de niaj gnamatikoj.
Zaùenhof, genie, kaptis radikojn eI niaj eùno-
paj vontaroj, sed ne plu implikis sin pni kom-
pr ikajo j .

Pen sia I'FUNETAMENTO BE ESPEFANTOT', Zamenhof bone
klarigas kiamaniene studi. Dum la tri unuai ta-
goj Ia lernanto studas Ia Iitenojn de 1a aIFa-
beto kaj Ia legadon kun precizeco kaj nitmo.
Li ne ankoraù ôion kompnenas, sed bone povas legi '
Sekve, Zamenhof elektis sep literojn por Fini
la nadikoini 1i aldonis kvindekon da silaboi por
pnecizigi multajn malsimilajn uzojn, kai kvin-
dekon da vontetoj kiel Pronomoi k-j pneFiksoir
kuniQoj I kai silabojn por Ia venbaj tempoj.
Pen la 'èkzereanorr de Ia Fundamento r Zamenhof
i1g-Foje donas liston de Ia novajoj kaj skribas
unu fnazon por uzi ôiun el ili. Ni agu tiel:
unue, serioze., ni lennu tiuin elementojn, kies
senco aperas Iaù kvin tradukoj; Franca, angla,
ge,Fmanal FUsê, pola. Tiam, ni komprenos la tek-
ston donitan.
Sed tuj ni devas ankaù pnovi uzi tiujn novajn
silabo jn kun la alia j r:adikoi iam lennitaj ' Ni
panolu kun ni mem, fanas demandojn kaj nespon-
dojn pon asimili ôiun novaion.
Iom post iom, ni povas aldoni la legadon de Es-
penanta gazeto aù libno, alpneni novajn nadi-
kojn, k=J kutimiQi aI obsenvado de la Fanmanieno
de-aùtonoj pen la vontelementoj. Kiel infano ludas
pen êtonetoj por konstrui ponton aù tunelon; ni
Fanu same Pon paroli pen niaj jam akiritaj ni-
medoj. -H.W. penrenoud-



KAMPADO 91
De la 9-a §is la ll-a de aùgusto 1991 okazis en
Oetwil a.L. apud Zürich kun gnanda sukceso Ia
Kampado 91. Pantopnenis entuÈe 4O homoj^[Espe-
nantist,oj kaj ne- jam Espenantistojl el e ilio,
Genmanio, -Israelo kaj Svislando inten la a§o de
13 monatoj kaj A4 janoj. La etoso estis amika,
amuza kaj §oja. Ni Festadis kaj tamburadis §is
fr-umatene kaj memkompneneble nun malmulte donmis.
trimanôe Ia ll-an de aùgusto okazis, post longa
tempo, la unua ondinana asembleo de Junularo Espe-
nantista Svislanda, dum kiu ni elektis plene novan
kaj tute junan estnaron: Pnezidantino Manion
Gnosjean; vi.cpnezidanto: Toni Chabnien3 kasisto:
Manio Lépine. {< ak *
DAGESTANA ESPERANTO-CENTRO INVITAS
Dagestanol Pen aenoplanor tr-ajnor buso kaj piedenapidas la homoj al tiu-ôi ekzotika Anguléto deKaùkazio aI nenkonto kun nava beleco, iaturor êr.l-tikvaj monumentoj kaj modernaj unboj. Dagestanoestas hela tpj.bunta mondo, plena de minindaj kon-lnaFtoi, unikai. pejzaQo j, nai-aj besro j ka j pianto jEI kvan tagoj ôi-tie Eni - estas-sunaj. -La panonamo
de kaùka3iaj montojr. neÊ?j pintoj, .vendaj valoj,orsabla bordo de la kaspia mano kàj abunàa sunà'allogas tunistojn al nipozo kaj vojaQado.
La nespubliko IIDAEESTANOTt estas ne nùn lando demontoj, sed ankaù monto de }ingvoj. pli ol 30
nadikaj nacioj unuigitaj pen ideo de Fnateco ka iamikeco Io§as-ôi-tié. Jàm'3OOO jano.in antaù l-.,ià"
epoko lo§is ôi-tie anrikvaj tniUoj.-ôi estas riôaprg tni tnezojoj: Teno, akvo kaj homoj kun siajmajstneco kaj povo.
En Eagestancl estas pone nipozi kaj vojasi en èiusezonà de 1a jano. Ssrataj'esras ia ÀËnla kaj âlr"-tunismoj, nenipereblaj pejza§oj, adonantoj dé po-pola belanto.
PIej postulema homo povasi tnovi Ia itinenon devoja§o konFonme aI siaj a§o kaj sano, inklinojkaj intenesoj.
Ekzemple tendano Esperantista IffgU gf] okazosde Ia 7-a §is Ia L7..a de septembno 1991.
Espenanto estas pnaktikebla de Fnumateno Qi_snoktomezo,
EsBenanro-cenrno Abon..laêêik 11 su 367ot3 Ma_hackala.

ll""o-o"rino de r- ":,-.,:"1= r, estas la r.4.ro.sl .ll

-E.WDM-



Por via tuja pago
Limdato: 31 -a de
Elkoran daàkon aI

KOTTZO 1991 ALVOKO DE LA KASTSTO

Kontrolo montris, ke pluraj SES_membroj bedaù_rinde ankoraù ne pagis sian SES-kotizon 1gg1.Ni permesas aI ni, almeti por tiuj koncernan
enpagilon.
MEMBRO-KOTIZOJ (inkl. abonon al Lr kaj ST):
- infanoj \. geknaboj âis 18 jaroj SFr. 5._- junuloj ôis 26 jaroj 30._
- emeritoj , pensiuloj :0. _
- geedzoj emeritaj 45 - _- ceteraj membroj SO - _- geedzoi lS._
- abonantoj sen membreco 30.-

ni tre dankas.
oktobro 1991.
ôiuj, kiuj jam pagisl

Via kasisto: E. von May
rtr û .L-È1r1r

ESPEFANTO KIEL PONTLINGVO TIUM RENKONTIGO DE GE-
LEFINANTOJ EL WIL KUN DU JUNAJ HUNGARINOJ.

En junio 1991 ni gastigis ôe ni r dum kelkaj tagoj,
du junajn hunganajn knàbinojn [Nona L7, Palma f5];
kiuj voja§is tna Svislando, Fnancio kaj Genmanio.
Dum la nestado en ù,lil mi onganizis renkonti§on
kun gelennantoj de mia klaso. Bum unu hono Nona
kaj PaIma nespondis je plunaj demandoj stanigitaj
de la gelennantoj. La demandoj estis divensaj. La
gelennantoj Fonte intenesi§is pri Hunganio mem kaj
Ia vivo de Hunganoj r pri hungana }ernejo kaj ties
sistemo, kion Fanas hunganaj gejunuloj dum libena
tempo. Bum la nakontado ni nimankis multajn diFe-
nencojn en Ia vivo de hungaraj kaj svisaj gejunu-
loj, kiuj estis oFte tne amuzaj kaj intenesaj.
Car la gelennantoj en WiI ne konas Espenanton,
tial do Espenanto senvis kiel pontlingvo. Mi tFa-
dukis la demandojn de gelennantoj en Espenanton
kaj la nespondojn en germanan.
Mi aldonu, ke mi ekkonis miajn amikinojn Nora kaj
Palma, kiam mi estis 3-jana, do jam antaù 13 ja-
noj. De tiam ni nenkonti§adis multFoje dum inFanaj
kongnesetoj, Familiaj nenkontiQoj kaj pnivataj vi-
zitoj en nia aù itia hejmo.

* >k * 
-Veronika Pochanke-


