
5Vt5Ê ESPERÊNTO -SOCIETC
INFORMAS L/s?

Koresp-adn: Fritz Li=ôf''ti Wiesliacher 17 BOS3 Zürich
Fled-Telefonoz Al/53 77 I3 Januano-Febnuaro

PLTLEXTIôI rnt trNovornreeLo esrAs t'NECESâJ0"
En SES INFOHMAS 5/9L, s-t^o R.W.pennenoud donaskelkajn konsilojn. fnten aLiaj li skribas:
'rNi parolu kun ni memrr.
Tiu "sinalpanoladot? estas ver-e tne gnava; mi jam
povis plur.Foje konstati, ke homoj lennantaj tiel,napide pFognesas. Sed ni vidu ekzakte, kio oka-
=as.Cu dum memlennado, ê, durn iu kunso la Lennanto
Iegasl aùdas novajn vortojn, novajn stnuktunojn,
novajn konstruajoj. pnilingvajn. Se 1i ne di!e-
stas ilin, ili nestos senutilaj kiel balasto enla memoro. La lernant,o devas maêi ilin, meme lu_
di kun ili, provi uzi ilin espnimante ion pen-
sonan. Post tio devas okazi dua etapo: Kiam linenkonti§os kun sia kunsgvidanto, li submetos aI1i kelkajn tiklajn Frazojn por havi kontnolon.
Tio povas okazi êu penletere ôu penteleFoner sE
ne okazas kurso. Sen tiu intenêanffo iu lernanto
povas komplete perdiQi en nekompnenitaj stnukturoj

Mineille Grosjean
instnuistino pri Iingvoj

>i< d. >:<

6eNenele KUNVENo DE LA svrsA ESpEHANTo-socrETo
Bi okazos la l4-an de manto lgg,"/IO.00-16.OOh,
en konFenencejo EMMENTAL, Tannwaldstn.34 en
OIten Ividalvide a1 la stacidomo].
Laù peto de la hotelestno ni devas inFonmi linpni Ia nombno de pantopnenontoj kaj pni Ia de-zinata menuo.
Konante 1a malFacilajon trovi konvenan 1okon, ni
opinies, ke ni adaptiQu, Tial ni petas sendi la
aliQilon Ipaâo 8] al Ia indikira adneso, êi= lal-a de manto 1992. Tutkonan dankon. -FL-
La Fenvojista ffenenala kunveno de SAEF oka'zos Ia14.3.9r.ü3.30-ïo.4sh, =amIoÈe-t I=r-iiL à; sES.

:r:t:
:t:
:r:
:r:
:r:
:r:
al:
:t:
:t:
:r:
:l)
:t:
:r:
:t:
:t:
:r:
:r:
il:
3:
:r:
ar)
:1.
:t:
:t)



Y,ATTZO .1992 ALVOKO DE I.Â I(ASISTO

Jam pluraj menrbroj pagis la kotizon por Ia )aro 1992.
IIi meritas koran dankonl

Ôar ankaù Ia ceteraj nrerrürroj certe kaj volonte deziras
kotizi por 1992, ni almetas koncernan enpagilon. Sed
ankaù donacroj estas ôiam bonvenajl Nepre indiku kion
vi pagas, ekz.: I(otizo 1992, donaæ ktp.l
MEMBRo-KCIfIzqI (inklusivas abonon aI LF kaj SI)

- infanoj k. geknaboj §is t8 jaroj SFt. 5.-
- junutoj Qis Z0 jaroj 30.-
- erneritoj, pensiuloj 30.-
- geezoj aneritaj 45.-
- ceteraj menbroj 50.-
- geezoj 75.-
- afornntoj sen mernbreco 30.-

Elkoran dankon aI ôiuj, kiuj pere de baldaùa pago sub-
tenas niajn klo@oin servi al \IIl

Via kasisto: E. von }4ay

***
PROPAGANDO

pagando. Gratulon. oouoo
FAMILIA FELICO
La 26-an de novembno 1931 Ia cikonio alpontis
aI Ia espenantista Familio Luise kaj Aùgusto
Ochoa Imembro de la gnupo Bern] Waldmannstrasse
53-d3 3O?7 Benn, filineton NOEMI.
En Ia nomo de la legantano de SES INFORMAS mi
kone gnatulas kai dezinas ôion bonan. -FL-

ooOoo

RedaktFino de SES INFORMAS n-ro 2/tS/g" estas
la 12-a de Februano 1992.

En 1a gazetoj "DIE OSTSCHWEIZT' ILa oi-ienta.Svis-
Landol-t aj I'DEFI VOLKSFBEUND't Il=a popolamiko]
aperis, eÀ oktobno 91, gnandpaQaj intenvjuoj pri
Espenanto, kun bildoj de la pnezidanto kai Ia
sekretariô de la Esperantoklubo Wil, sinjoroj
St. Pochanke kaj Ennst von May. Vene bona pno-

-FL -

ooOoo



GRUPAJ INFORMOJ
ESPERANTO-SOCIETO BEFIN :En nestonacio AL FOFINO Spitalgasse 37.7.1 .'19.3Oh k- j 4.e.19.3Oh k; j 3.3.19.3Oh
ESPERANTOGFIUPO,,LA STELO', ô=.=ro,Ia.1 .1992 [ dimanôoJ okazos Àià'ZamenhoFFesro.
LUCEHNA ESPERANTO-SOCIETO :En nestoracio SIMPLON Habsbungenstnasse 16.
\!:1'1o '?oh Ivendnedo] QenenaÏa r.un"=À", ptuecram Ia I-an menknedon de Ia_monato, kuÉ escepto
B îu =Ègil =*'? 
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ESPERANTO-SOCIETO BASEL :23.1.20.OOh monata kunveno en nest.Mâod. Fin_konekto de teksto i pni Basel . =- -

?7 .?.eO.OOh en neét'"Mâgd. ôenenala kunveno.
ESPERANTOKLUBO WIL:
En nestonacio SchweizenhoF Unt.BahnhoFstn.lB.2.I.20.OOh memonigo pli yojpô" rra Nonvegio ù=jSvedio. Panolos AlS. pochaÀké.
5.e.2O.OOh en la hejmo de Ia pnez. Lettenretr.ZBKarnavala j kutimo j. -parolos S'. Sennf,àusen.
ESPERANTO -JUNULARO ZUEFII CH :
Kunveno 1a Lastan lundon de la monato en Enaht-schmidli, do:
?7.L.19.OOh kaj ?4.?.19.OOh.
ESPEFIANTO-GESTUDANTOJ ZUEFICH :
ôe D. tr'leidmann Flonastnasse 17 BOO8 Zürich.
7:1:1?:o9li t4.I.1e.oohi et.r.te.oôn;-
?9.1.+?.q9!-'i 4..?:Ie.ooh; lr.e.re.ooh;18.e.19.ooh kaj ?s.?.I9:OOh.
ESPEFIANTO -SOCIETO ZUEFII CH :
13.I.19.OOh MONATA KUNVENO en KanI den Gnosse.
10 . e . 19 .OOh §enerala kunveno " ?' ?'

PROTESTLETERO
Sinjono Ambasadono,
KieI ni konstatas, err Ia proksima tempo nê ekzi_stas espeno poT- paco en Jugoslavio, ahtaù êio-énKnoatio. Svene obsenvante fa militén, ni pnote_stas kontnaù .La Fnutala agmanieno de'viàj'êiàioLgj armeo kontnaù.Krotatià, lando, kiu dàzinas vi_vi en libeneco, kaj kontnaù pa"-mà; homoj, f<iujsenkulpe peFeas pFo Ia egoisino de Ëetkaj-É"1iiï_kistoj kaj anmeanoj.
Nil pledantoj.pol 1a nespekto de Ia homaj najtoj,estas konvinkiraj, ke ta militknimoj, p=Ë tiüj ëin
i=tÊe= viaj êtatà'ta; ="m=à, hB povos esri ;;"pù-nrtal' 

ê:I;:tàIe,.nome de ra cK de sES



TEJo-KER-sEMrNARro PFtr "NEÙTFIALEcB - Ôu al-
TENNATIVO AL IDEOLOGIOJII?

EN LA CHAUX-BE-FONDS EN SVISLANDO.

,OTY' PR' TDEOLOGIOJ

Tridekon da interesital geJunuloJ el rtckkvino da lanrloJ - êiu1 pll malpll
TEJO-proksimal - tunigis nova seminario organizita de TEJO (l(ornisiono pri
Eksterai Rllatoj; _êeforganizanroj: Alessandrô 

^merio, 
Jan Koszmaluk, Rndy

Konzll. Sabira Stihtberg) inter la 3la tle oktobro kaj Sa de novembro l99l en
la francllngva ^svisa urbo l.a Chaux-rie- l;orrds por diskuti pri la temo
'Neütraleco - êu alternativo^ al ideologioj?,. La êefa sukceio de tiu êi
seminario konsistas e1 la engafrifio de sufiôe interesa, prelegantoJ (ekspertoj).
La programo disvolvigis kvazau kranrpe: la unua krampo de la programo estis
Ia enkonduka prelego de d-ro Ciorgio Silfer, prezidanto de Kooferativo «le
Llteratura Foiro, (ltalio/Svislandol, kiu komencis per esperantlsmo, anatlzante
la evoluon de la neutraleco de ta esperanto-movado de lg0S fts IOSO. La dua
krampo estis la kontribuo de Tomasz clrmiellk, instruisto kal tradukisto
(Pollando). klu flnis per esperantismo. lnter tiuJ tlu krampoJ ni analizis
ideologion kaj neùtralecon en diversal aspektoJ, en aspektoj religia, psikologia,
politika. Marilu Mûnger (Svislando), protestanta diakonino, esprimis faktôJn
kal opinioJn êefe el la vidpunkto qe protestantismo, kiu taü ta prLteganto estâs
pll malferma al toleremo ka! 'neùtraleco' ol alial religioj. Tlu aserio reagigis
kelkajn ôeestantojn. kiuj emfazis ankaù kelÉajn 

'vaioroln 
ekzemple- 

"de

katolikismo. Kvankam la sekvaj prelegantoj, d-ro Tazio Carlqvaro kâj mag.
claude Piron, ambaü psikiatroj kaj psikologoj el svlslando, tu§is pti rnâtpti Ia
saman temaron.^ ili havigis al sial prelegol diversajn akcentojn:- dum îazio
Carlevaro okupi§is pri-idèologioj kal psikologlo de giupoJ kaf popoloj, Claude
Plron reduktis êion êi al individuo, al lâ progreso àe iira'tvicluo, al tiuj
psikologial ecof, kiuj inklinigas individuojn vivi en ideologioJ, akcepti aü rifuzi
ilin. Tre interesa estas ankaù la distingo, kiun faris plron pri tiuj grupoj aù
homoJ kun forta kaj malforta egooj.

,OTYI PR' NEUTRALECO

Sabate, la ?an de novembro, tagmeze, oni transiris al la temo neütraleco,
komencante kun la ekzemplo de la politika. socia kaf ekonomla konceptoj tle
du neütralal §tatol eüropaj: Svislando (prelegis Ctaudé Gacond, svisa edukisto,
kal Flnnlando (Osmo Buller, flnno, dlrektoro de la Centra Oficejo de UEA/TEJO
kaf traduklsto de la verko de U. l(ekkonent ,La flrrna voJo' kaj Sabira
Stâhlberg. svedlno el Finnlan«lot. Ml opiuias, ke la êefa diferenco inter
neütralec«r svisa kaj finna estas, ke la neùtraleco svlsa venis de sube, de
malgrandal homgrupoj kaj kantonoj, kiuj F)sre kuni§is en konfederaci«rn.

Allftanke la finna neùtraleco estas establita de suprer dlktita de la polltlkaj
cirkonstancoJ. La flnnoJ ne havis- alian solvon kal devls alprenl 

'ilun 
êi

neutralecorr, kun kiu ili fakte sufiôe bone vivis. Estas lmageble, ke baldaù
vcrros la fino por ambaù neütratecoJ, depend-e de tio, ôu svislan]do kal Finnlando
rlccidos cu aktive partoprenl en la nova Eüropo. La lasta prelegotago alportis



ankoraù kelliajn tre speclfaJn aspektoJn pri la temo neütraleco. En prelego de
T«rtnasz Chmiellk estis montrlta la kohereco intcr diversal ideologiaf konceptoJ
llgital kun esperanto (Judlsmo kal hllclismo/homaranlsmo de Zamenhof, Candhl,
l(ng, Naville, Petavel, Cérésol, interpopola konduto de Privat, mondfederlsmo
de Hodler, Lapenna! Oomoto, kvakerlsmo, bahaismo, k.a.). RefoJe, Claude
Cacond^prezentis siaJn imagoJn prl neùtraleco en la lerneJlns_truado kal edukado
kal - ec pll lntcrese - en interllngvistlko. Aldonigis ankorau prezentado de la
agado de lnternacla Llgo de Esperantlstal lnstruisto.l (lLEl) fare de MarlJa
Ilcloicviê, estraranino de ILEI el Zagrebo (Kroatio); prelegeto pri bahaismo
fare de^ Gyôngyi Sclyem (Hungario) kaf lmagoJ prl la rolo de la intelektulof
ert cio-ci fare de Istvân Ertl (Hungarlo).

- Dufoje, la seminarianoJ havis la okazon dlskutl prl ideologioJ kaj
neutraleco en formo de laborgrupoJ.

ITEÜrRALECO 
'TE 

TSTÂS ÀLTERNAr,/,YO ÂL 
'T'EOLOC'OJ

La seminarlan'oJ venls al la konkludo, ke la neütraleco, klom aJn bona
rlmedo por'neütrallgl' la ldeologloJn [i eventuale povus esti,.tamen ne estas
alternatlvo al ldeologioJ. Fakte la lnlciattntoJ de la semlnario ankaù ne cells,
kc Ia prclegoJ kal dlskutoJ konduku al la lnversa konkludo. Ml persone
bcdaüras, ke ni ne sukcesis pll profunde venl al tlo, êu fakte neütraleéo inter
esperantlstot ne estas lu alternativo al ecoJ de alial ôirkaüantal nln homoJ. Se
oni estus metlnta la akcenton._pll ofte sur la anallzo de homaranismo kaJ
esperantlsmo, la esenco de neütraleco, klel komprenis Êin ta klaslkuloJ de
esperanto Zamenhof, Prlvatr Hodler kal allaJ, estus ver§ajne elkrlstallfrlnta pll
evidcnte. ôiukaze la fenomeno de nla propra ldea hlstorla'esperantlstf merltus
pll gra-ndan atenton de nl. Ôuste tlu pensaro kal idearo estas decida por ôtuJ
el nl, êu nl restas ene de la esperanto-komunumo aü ne. En esperantuJo mi ôiam
vidls fenomenon nckredeblan: ciam elimlnigis de esperanto ^tiuJ homoj, kiul
alvenis al [l nur pro llngva lntereso, nur Èro ludo, amuzo. êiam forfàtrc Oè
csperanto tlul, kluj komprenls gln klel ludllon, nuran lnterkomprenigilon. Restls
tiuJ, kiuJ serdis en esperBnto lon pll ol la llngvo, do eble tlun al nl konatan
lnternan ldeon, komunan senton. Zamenhof estls Judo, kal la JudoJ vtvis kaj
vlvas en dlasporeco, kluJn ligas lllal lingvo kaj religio. Nin esperantlstojn Jes
forte llgas la llngvo kal apenaü la religio, sed nin liqas tlu komuna interna
idco, tiu malfacllè prlskribebla komuna interna sento, Ôuste tlo êi gvldas nln
al lu neütraleco. Valorus diskutadi pll prl tlu temaro kadre de alla semlnarlo.
Ke ekzistas lntereso prl tlo, sendube montris ankaü tlu ôi semlnarlo.

VÂR'A D'SIjRÂ PEOCBÂîTTO

La restado en Svlslando kaf en La Chaux-de-F_onds (kiu trovi[as en la
kantono tteuchâtel) donis al multal la eblon konatlfii tun al ltl fls nun tute
nckonatal aü surprizlgaJ^ aferoJ. Tio koncernis la variecon kaj de la
serninariejoJ kal de la mangikutlmoJ kal de la vetero kal de la manleroJ kontakti
ekzemple kun la 'ekstera mondo' kal la aütoritatoj. l(vankam onl tranoktls en
la loka JunulargasteJo! la tema programo dlsvolvl§ls preclpe en la urba
biblioteko, kal plural vesperoJ estis pasigital en la eJol de Kultura Centro
Esperantlsta tKôUl êe .at t"Oo aü fonrtuo, la du tipaf 

-svlsal 
froma§frandaiol

(êeforganlzanto Mario lépine). La intenco iom eskapi la kutlman esperanto-



medlon. senteblls pleJ lmpone okaze de la akcepto fare de reprezentanto.l de
la komunumaj aùtorltatol de La Chaux-de-Fonds kal_de Les Brenetsr kluJ ambaù
regalls nln^ne nur per afabtal 

^salutvortoj, 
sed ankaü per aperitlvo. La dlmanêa

ekskurso (ceforganizita kal clceronita de Mlreille GrosJean-Robert), klun onl
klopodls lom llgl al la semlnaria temo mem - enhavis ankaü allaJn tlaJn
kontaktlgaJn erojn. Kadre de vlzito de la bela horlofimuzeo en la naJbara urbo
Le Locle venls prelegl -sendependa loka Jurnallsto prl la strukturot kaJ
problemof de ta vasta jurasa regiono,^ klun tranêas pluraf kantona, kal
departemental llmoJ kal la svisa-franca Statllmo. Klam la jurnallsto esprlmis
sian op_inion pri esperanto, ttuokaze-la-seminarlanof vigle kal evidente sukcese
kontraüargumentls la klasikaJn antaü1u§o1n de la iurnàltsto pri nial llngvo kaJ
movado. Ke la Jurnalisto estis lmpresita pri nla kapablo lnterparo!l en
'artefarltar (Ja multe pll arte-farita) lingvo, ne mlrigls la esperantistojn. Post
la tagmango, kiu pasls en pitoreska kelo de malnova domo en Le Locle, en klu
cetere vivis ankaù Hahs-Chrlstlan Andersen kal la edzino de Louis XIV, oni
traJnls al la apudlima vila§o Les Brenets, kle atendis nin la Sipo por turisml
al brua akvofalo en la llmrlvero Doubs. La tagon konkludls 'vizlto al la
doganeJo', kle la svisal doganlstol permesls al la grupo senpasporte forlasl por
momento Svlslandon kal pasi kelkaJn-metrojn en Francion, slmbole. Esperanto
transllmenl Ôlukaze la alvenintal JurnaltstoJ konvinki§ts prt la uzeblo kat
utlleco de esperanto kal venonttage- avidis publlkigt pozitlvan komenton kaJ
raran foton pri la grup«r en la loka Jurnalo. (rap. Tomasz Chmletik k.a.)

*****

La pantoprenantoj en .1a TEJO-KER-seminario
en l-a Chaux-de-Fonds en Svislando



DEZINAS KORESPONDI
S-no Dinko Pavlov. Str.Can Samuil 61
BG-8OOO Burgas IBüIgario)
S-ino SteFka {julgenova, u} Tina Kinkova 7
BG-lOOOSoFio I Bul§anio)
S-ino Eana Gen2ova, Uniôovska 63
C3-7B5Ol êternbenk
S-ro Wojciech Milewski, P.O.Box 13
PL-ABl40 Gniewkowo
S-ro Fl.Pospiêi1 , Glowockeho 55I
CS-lAIOO Pnaha I
S-ino Ivana Kni2kova, Goôanova
CS -53341 Lazne-Bohdaneê
S-ro AttiLa Szekelv. Str.Tudor
43OO Tirgu-Munes [Éümanio)
6e-no j Ewa ka j,M.Flo2yccy, ul
PL-69220 Osncr IPoIujo]

584

Vladimiresc,u 47

Kosciuszki 36

S-ro Jondan Velikov,
ul Haôi dimitac 7
BG-52Ëo sviêtov IBulgario)
Mi ege êatas Svislandon kaj §ian
popolon, kaj tial mi sincere de-
ziras havi amikon aù amikinon eI
via belega lando.
S-no Monshet NHY Wa Oana,
Ciza BP 5O Lukala Flep,.'du Zaine
S-ro Minoslav Severa
Lukostrefecka 21AB
CS-47OOl ôeska Lipa

ooOoo
MORTANONCOJ
La 18.1I.91, post longedaùra malsano, mortis
MAFIIA GFIüNIG eL Benn. Mania estis bone konata
kiel Fide1a Esperantistino. Oum multa j jano j êi
e=tis membro de SES kaj de la gnupo Bern. En UEA-
kongresoj êi ankaù ne mankis kaj havis multajn
esperantistajn geamikojn en 1a mondo. Kana Mania,
êe Ia svisaj Espenantistoj ,i nestos en bona me-
mono. -FL-
Paul Enz Zürieh ne plu estas inter ni. La 1.1e.9I
Ii montis en la alta affo de 94 jaroj. De jandekoj
ti estis membno kaj êatata amiko kaj depost 1981
eô noNOnR MEMBHO de Ia Espenanto-Societo Zünich.
Ankaù internacie fia nomo estis bone konata. Kara
amikol en ESZ ni tenos vin en amika memoro. -FL-

J.Velikov

ooOoo



MONKOLEKTO POR LA RUMANA ESPERANTO-ASOCIO

Hodiaù ni povas inFormi, ke intertempe uzi§is
la mono, kiu estis kolektita post la §enenala
kunveno 1989, Fn. 160.-, Favone aI la Rumana
Espenanto-Asocio. Antaù nelonge oni povis ha-
vigi a1 BEA Ia eekvantajn, en Rumanio mankan-
tajn, Iibnojn: PIena ilustnita vontarorZamen-
hoF en sia tempo, Hornananismo, Espnimo de sen-
to j, Histonio de Esperanto, gvidlibno por- su-
pena ekzameno kaj vivo de ZamenhoF.
AnkoraùFoje dankon al Ia kontnibuintoj. -FL-

>i< i,< >1.

---ali§iIo---ne Fongesu Ia daton

Ôenerala Kunveno de Svisa Esperanto-Societo, l4a de marto 1992

ALIôILO

Jes, mi partoprenos Ia ôeneralan Kunvenon en 1992.

Nomo:

Loko kaj dato:

Subskribo:

MENUOJ

Mi mendas:
o Menuon 1: Pastetli/Vol-au-vent, karotoj kaj pizoj, frititaj

terpomoj. SFR 15.-
o Menuon 2z Rizo Kazimira, hakita kokidajo, Curry-saùco kun

fruktoj, salato. SFR 17.-
o Menuon 3: Porka 'Sniclo' kun kremsaùco §ampinjonfunga,

buternudeloj, legomoj, salato. SFR 22.-
o Menuon por vegetaranoj.
o Supon: Buljono kun ovstrioj. SFR 4.-

Bv. sendi la alifriton kun la indiko pri la menuo lis ta l-a de marto
1992 al: SES, A. Künzli, Zumhofstrasse 22, 6010 Kriens. Por
informoj: Tel. 041 45 55 83.


