
5VI5R ESPERRNTO -SOCIETO
INFORMAS 

"/s"Koresp-adr: Fnitz Liechti Wiesliacher l7 8053 Zünich
-Telefor,rol OL/53 77 ]3 , Marto-Aprilo

êeuennlA KUNvENo

oLTEN, SABATON l4-AN DE MARTO 1992

HOTELO EMMENTHAL ISUDE DE LA STACIDOMO)

I0h00: Kafumado, renkonti§aj babiladoj kaj libroservo.

llh00 precize: Malfermo de la Ôenerala Kunveno

Tagordo:
âIFrotokolo de la antaùa êenerala Kunveno aperinta

en SI majo 1991.
b) Raporto de la Centra Komitato aperinta en SI

marto 1992.
c) Statut-§an§oj proponitaj en la Raporto de la

Centra Komitato.
ô) Financa raporto aperinta en SI marto 1992.
d) Raporto de la kaskontrolantoj aperinta en SI marto

t992.
f) Bu§eto por la jaro 1992 kai kotizoj por la jaro

199).
h) Diversaloi.

Dh3Az Komuna tagman§o (bonvolu vin antaùanonci ôe la
sekretario laù la indikoj donitaj en SI ianuaro 1992,
14h30: Distra programo:

Okazos du paralelaj aran§oj:
a) 1952-19922 Claude GACOND .iubileas sran

40-jari§on en esperantuio. Li rakontos per akompano de

lumbildoj pri la eventoj, verkoj kaj personecoj, kiuj lin plej
multe influis.

b) Promenado tra la malnova Olten gvidata de
Marion GROSJEAN, la prezidantino de JES.
15h30: Konkludo kaj teumado, antaù§isrevidai babiladoj kaj
libroservo.
16h00: Fermo de la renkonti§o.

La prezidanto esperas vin vidi multnombrajn en Olten.
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NEKROLOGO

La I-an de deeembro 1991 montisr Err Ia a§o de
94 janoj, PeuI Enz eI Zünich. Aldone a1 Ia kon-
ciza infonmo en SES INFOBMAS 6,/gI, mi dinektas
hodiaù la rigandon al liaj aktivecoj. Pon ni Es-
perantistoj Paul Enz estis tne aktiva pensiono.
En la komenco de la 19?O-aj jaroj Lf lennis la
intennacian lingvon Espenanto. Tuj poste 1i a-
1i§is aI la Espenento-Societo Zünich kaj aI 1a
Svisa Espenanto-€ocieto kaj aI UEA. En La Svisa
movador €t-r ESZkaj SES, Ii baldaù tnanspnenis
divensajn taskojn. En Ia kunvenoj Ii eetis vo-
Ionte vidita gasto. Paul Enz ôiam montnis en-
viindan sintenadon kontnaù ôiuj. Helpopreteco
estie lia Fonto kaj la celado aI hanmonio kaj
konkondo oni sentis en lia pnoksimeco. La gnupo
Zünich perdis per lia Fonpaso honestan kaj sin-
oenan kamaradon, kiun ni tenas en bona memono.
En Ia Svisa Espenanto-societo ti ankaù kunla-
bonis en Ia Centna Komit,ato.
Knom en EÊperantujo 1i Forte labonis en koope-
racio pon pFezFavonaj loQejoj pon Familioj kun
malaltaj salajnoj. MaIgraù gnandaj malFacifajoj
li ne perdis Ia kuna§on, sed senlace klopodis
atingi la Fiksitan celon. Ankonaù froaiaù multaj
familioj pnoFitas de lia iama enengio kaj cel-
konecio.
En Ia knizaj jaroj Ii estis helpopneta aI me-
tiistoj de mal- kaj mezgrandaj entneprenoj kaj
fondis, kun kelkaj helpantoj, en Ia jano 1934,
en liben-ekonomia senoo, Ia koopenativon I'Eko-
nomia Flingo'r [l'lintschaftsning/WIA), kiu ganan-
tiis al Ia menciitaj entnepnenoj recipnokajn
negoc-agadojn, sed pon Ia bona Funkciado Ii,
dum ÇeFta tempo, eô senpage labonis. Tio sig-
nifis por Ia Familio dnastan êparadon. Malgnaù
tio estis ôiam malfenma domo êe Ia familio Enz.
Eiastoj éiam estis bonvenaj e regalitaj kaj Lo-
§igitaj. Ihten ili multaj el La eksrerlando,
En unu sola someFo ni nombnis ne malpli oI 75
tnanoktanto jn,
Labonniêa vivo estingi§is kaj nestas Ia memo-
ro aI sincena amiko. -FL-

OOoO0
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CRUPAJ.INFORMOJ.
ESPERANTO-SOCIETO BASEL! er1 nestoracio Mâgd.
e6,3.a0.OOh Monata kunveno. pnelego kun lum-
bildoj pni: 'TGFIEKLANOO EN PFINTEMPO". parolos
s-ro Hans-Peter Senn.
ESPERANTO -SOCIETC} BEIIN :
En nestonacj.o ttAL FOFINOIT , Spitalgasse 37.
3.3. 19.3Oh ka j 7 .4 .19.3oh
ESPEBANTOGRUPCI''LA STELOTIGENÊVT :
Institute National Genevoier Prom.du Pin.
eB.e.eO.OOh Monata kunveno.

1. Buonhona studado de Esperanto Iaù
la libro "Paêo aI plena posedo" de
W, AuId.

?. rrAstnologiaj prognozo j por 1332''.
Parolos À . Stakiàn.

?7 .3.eO,OOh Monata kunveno.
L Duonhora lingvostudado
?. §enenala kunveno de LA STELO.

ESPEBANTOKLUBO hIIL:
Flestoracio SchweizenhoF, Unt.BahnhoFstn. 18.
11 .3 . eO . OO Ni Iegos I'LITEFIATURAN FOIRONT' .

Pnelegos Ennesto von May. [2-a menkrJ
ESPERANTO.SOCIETCI ZUEFIICH :
9.3.19.OOh Monata kunveno en Kanl der Grosse.

Pnelego pni: "La histonio de N.I.
Sekvojo kaj 1a 5OO-jara persekutado
de 1a Indianoj".
Panolos Bingita HoLenstein.

L3.4.19.OOh Monata kunveno en Karl der Gros=e.
Pnoknastita pnognamo, 'rTago de la
Libno?r. S-no l^leidmann parolos pni ?
intenesaj libroj.

ESPERANTO-JUNULARO ZUEFIICH: En Bnahtschmidli.
30.3.19,CIOh kaj 27.4.19.oOh
ESPERANTO-GESTUDANTOJ ZUEFII CH :
ôe D. Weidmann, Florastnasse LTr EOOB Zünich.
ôiun mandon je Ia 19.OOh

ESPEHANTO-SOEIETO LAUSANNE: En l-a popoldomo.
?.3.eO .30h Pnelego pri : TTINTERLINGVISTIKO KAJ

ESPERANTO EN LA CARA TMPEFIIO KAJ
SOVETUNICITT. Parolos s-no Andy KünzIi.
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LUCERNA ESPEHANTO-§OtrIETO :

En,'rest.,,BIG.,BEN, Irlinkelri,edstn, 39
4.3.14.OOh Gnanz Bnüggen: Panoliga kunveno.

11.3.I9.3Oh en r.est. Johanniten Bundespl.Luzenn,
Unue diskutado kaj poste parolado
pni: I'SVISAJ ESPERANTO-PIONIROJ''
Panolos s-no Claude Gacond.

14.3. sabato IO.CIO-16.OOh GENERALA KUNVENO de
SES", en OIten, KonFenencejo Emmental
Tannwaldstnasse 34.
Tnajna ekino de Luzenn O8.s6h.

L.4.L4.OOh en nest. BIG BEN Winkelriedstn.3g.
Fnanz Bnüggen: Panoliga kunverno,

?.4. PauI Schenen: KieI diskonigi nian
societon ?

?3.4.19.45h kolekti§o ôe Ia Bus-Stacio "LINDE"en Kriens, de kie aùtomobilistoj ve-
tunigos nin al Ia hejmo de ge-roj
Lutz Himme1nichstr.EI. Tie ni ôuos}a pnezentadon de memFanita video-
Filmo "EGTPTIO'r '

SAEF,/IFEF:
La 44-a kongneso de la Intennaeia Fenvojista
Eepenanto-Fedenacio Iffef] okazos de la I6-a
ôi= la 2?-a de ma jo en Münster,/vestFalio Germ.

r, -r- .l<

DONACOJ

En .La duona duono de Ia jaro 1gg1 SES nicevis
Financan subÈenon de:
Paula Schaufelbengen tOO.-, L.Bovat 40.-, L.Ba-
han .50 . -, T ,Gamper- eO . -, U .Scfrër.ner SCI . -, anoni-
ma donacinto 30.-1 D.Hemmann 6.-, Fl.van puijen-
bnock LCI.-p E.Flooke 50.-, W.Gassen SO.-, U.güfrf-
mann 50.-, J.Tomaazezyk 15.-, p.Ruchti 10.-, W.
Laedenach aO , - , 6 .Gacond E. -, ÿ,1 .Lâdenach IO : - ,E.Appius Ie.aO, W.Giannini 70.-, A.Kollen ?O.i,
Ed.MuEten 5O.:, J.N.Fniot SO.-, D.Bljhlmann S0.1,F.Gabbnielli aO.-e C.Gaeond 4O0.-
La Svisa Espenanto-Societo sincene dankas pno la
valonaj kontnibuoj.

{' rl' J'
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KICIM LERNI PON SCTI ESPERANTON ? IV

Tiu racie elpensita lingvor per siaj nadikoj
kompleteblaj per literoj -ù cilaboj Formas
tuton, kiun oni devas unue komplete lerni.
La kunso pnezentita en la FUNDAMENTO I ekzer-
caÿ.o] pnezentas ôint<aù gOO elementojn. Len-
nante dek el ili êiutage, vi povas ankoraù
aldoni 7OO nadikojn eI viaj legadoj por akiri
15OO erojn dum duonjano, kaj akini sufiôan ni-
velon pon panoli kaj laboni. La univensala
vontano de la'Fundamento entenas ôinkaù 3OOO
nadikojn, uzeblaj pon divensaj fakoj aù sci-
enco. Vi elektos Iaù viaj pnoFesiaj bezonoj.
Sed Espenanto devas fari§i helpilo pon rila-
tigi Ia divensajn popolojnr ôu êtataj, êu mi-
nonaj, eô ôu riFuQitaj. Se ôiu instanco petas
du agentojn aù delegitojn kune l-erni Esperan-
ton, fine de Ia jano ili povas jam FariQi ri-
1at-agentoj, tnadukante espenantlingven in-
Fonmojn aù petojn de siaj supenuloj, aù kon-
tnaùe, tnansmeti j"nFormojn .renintajn de ali-
lingva aùtonitato. Ciu Faka Espenantisto po-
vas pnoponi sian helpagadon: Ce espenanta gnu-
po Por panoligi lennantojn, inFonmi hezitan-
tojn, instnuil venkil faniQi redaktonojl
En la ekonomia vivo ankaù Espenanto estu ôie
ôeestanta. Magazeno kun verda stelo sunponde
povas akcepti novan klientaronl industrioj,
komencoj, povas nilati kun alilandaj fakuloj.
Stato j e kiu j decidis mall-evi landlimo jn ne an-
konaù tnovis Ia bonan vojon pon vivi pace kun
minoritatoj intennaj, kvankam lingvo, kiel ne-
ligiol devus esti pli,pensona oI êtata apart-
ajo. Se nova Eùnopo gnupigos 35 lingvojn, k=j
.La nova mondo eble eOO, ni ne devas atendi ak-
cepton de alia univensala lingvo o1 Esperanto,
despli ke je Ia komenco cento da intenpretistoj
pon Eùnopo, kaj 4CIO por Ia tuta mondo sufiôos
por- elprovi tian nilatsistemon. -RWP -
Fino de tiu-ôi senio de s-no Flené W.Perrenoud.
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nESI'ONDO AL L4 PHOTESTLETEFIO EN l'SI" l/,ge
Kiel aktiva membno de paca movado mi pnotestas
pri 1a "pnotestletenoil aI I jugoslavia] ambasa-
doror publikigita en 'tSltt I/9". Antaù ôio mi
konsidenas tiun leteron gnava nenespekto de neù-
tnaleco de SES, kies ano §is nun, mi ankoraù
E Stasi.
Mi tute ne kontnaùas apelaciojn poF paco aù
homaj rajtoj, sed interveni pon unu pantior Brr
lando, kie bedaùninde negas intencivitana mi-
Iito, mi konsideras simple ne nespondeca, FIan-
ke de onganizo kiel SES.
En Ia tikla situacio, kiu nun Fegas en eksa
JugosJ.avio, ni povas bone imagi, ke ekzistas
ankaù serbaj homoj kaj inten ili ankaù geespe-
nantistoj, Io§antaj en knoatiaj tenitonioj I
kiuj estiffis senkulpaj viktimoj de knoataj mi-
licano j, subtenanta j de Faêisemaj batalanto j,
kiel "Ustaêiail aù fnemdaj dungosoldatoj, laù
inFonmo de svisa gazetano kaj televido.
Ni eatas informitaj pr'i abomenaj okazintajoj
kontnaù civiluloj, Fanitaj de ambaù kontnaù-
utoj, senboj kaj kroatoj, Iaù Ia knuela logiko
de êiu j intencivitana j miJ.ito j .
Nia devo, kiel espenantistojl devus esti apogiô.êiujn pacemajn homojn en eksa Jugoslavio, kiuj
klopodas por pacaj solvoj 1 sed ne Fani§i juôi-
stoj kaj minaei punon, kiel evidenti§as en via
pFotestretero' Kun amikaj salutoj

Carlo Nicolodi, Allschwil
*ü-lu,F î '.\

DEZIFIAS KOFIESPONDT

445110 Juni Korsun
P.Box 7, Shostka-7
Sumska obl
Ukrajnio

e45IIO Kolja Puda
pen.Pnonezno j 4/Lg
Shostka Sumska obL
Ukra jnio
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IO SPNACHEN IO MINUTEN
10 LINEVOJ - 10 MINUTOJ

Tio-ôi estis Ia original-a nomo de vespera
spektaklo, vendnede, fa 3-an de januano 199e,
en trKultunfabnik'r Ikultuna Fabriko] en Wetzikon,
organizita de s-no Jërg Lenzlingen, membno de
t'Kunstszene 9f+92't. ô=n ti volis enpnogramigi
ankaù Espenanton, ti tnovis s-ron Liechti, sed
ôan Fnitz Liechti, pno malsano r I'lÊ povis ion
pnezenti, Ii Fine trovis du lucernanoin. Eo,
s-r'o Franz Bnügger pneparis dialogon en kai pri
Espenanto kaj mi estis la pantneno. Mi Fanis
demandojn en mia dialekto Pni gnamatikaioi kai
Fnanz Bnüggen nespondis en Espenanto. Estis
atenta publiko de proksimume 60 pensonoj. Inter
iIi ankaù tFovi§is iunnalistoj. Unu el iIi, en
1a junnalo !tEen Züncher Oberlëindenr', aperigis
jenon pri nia pnezentado:
'tFnanz Bnügger kaj Paut Schenerr Pen ilia "Dia-
logo en kaj pni Esperantott, enkondukis en la
por 1a kompneni§o inter diverslingvaj partneroj
kneitan artlingvon, klanigante 1a simplan kon-
struon de tiu lingvo, kiu baziQas en siaj vort-
nadikoi sur 2O eùnopaj lingvoi kaj enhavas ne-
niujn sennegulecojn kaj esceptoin. La minigita
publiko povis napide kompneni tutajn Frazojnt
kompneni 1a karaktenon de tiu arteFarita Iingvo".
Pon kompreni La koncepton rrl0 homoj, ICI lingvoj I
tO minutojtrmi êi-tnadukas la klarigojnl kiui
trovi§is Eun Ia anoncilo:
t'Mallongaj kontribuoj en plej diversa maniero
vekas sàivolemon nigardi malantaù 1a 1i-ngvon.
La vespero eblas al 10 homoj fani dekminutajn
manifestaciojn. Pen Ia konFrontado de plej di-
vensaj nealajoj }a ofte ne atentita niôeco de
espnimfonmoj povas esti penceptita kaj akcepti-
ta. Ludeca prilumigo de Ia vojoj de la pensado
kun ôiuj malakondo j de nia tentporr.
Kaj por vere kompneni Ia divenseean prognamon,
mi volonte mencias la scenon de nia blinda =ami-
deano Martin Meyen eI Zünich. Sub Ia nomo rrPro-
menadorr Ii penbuêe aùaigis al ni sonojn kiel ekz
pasion de tnajno kaj de êipo, ktP.

-Paul Schêrer-
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I'ESFE,RANTOII TROVEBLU SUB LA LISTO 'IE'I EN TELE-

FONLTBROJ SUB ôIU VILAô. KAJ URBONOMO

Jam en plunaj teleFonlibnoj svisaj sub plunaj
vila§- kaj unbonomoj tnoveblas la vonto TTESPE-

FIANTOil kun nomo kaj adreso de espenantisto.
Tio havas plunajn avantaâojm:
Unuer iu turisto espenantista povas napide kon-
takti samideanon kaze de demando, pnoblemo,
malsaniQo ktp.
Ouel iu samunbano eble
peranro kaj tiel Ltlêi
kun espenantisto,
Trier sê iu tnasenôaE ion en la te1eFonlibno,
fi/êi tralegas plunajn kolumnojn kaj hazarde Ie-
gas }a vorton ttEsperantor?. Eble Lî/Ai nè kon'
eeios pri tio. Ebte lirlâi tiam ekscios, ke Es-
peranto ekzistas kaj povos utiIi.
KONKRETE KIEL FAFII ?

Unue vi kontnolu pr-i via vilaÊo/urbo en Ia te-
Iefonlibno. Ekzemple en Lausanne star.as Ia no-
mo de unu esper'antistor Brt ô=n=ro de 5 espe-
nantisto j .
Se, pni via unbo/vila§o, nenio stanas inten
Espa. . . kaj Espi. . . I vi povas Facile onganizi,
ke legi§os io pni Esperanto. Senôu komence de
la teleFonlibno Ia paâon 10, tie Ia rubnikonrrEintnag im Telefonbuchrr, ttlnscFiption dans
I I annuairett r ttI scrizione nell t elencotr . Plenigu
âin kaj sendu §in aI la §enenala dinektejo de
PTT de via sektono. Vi tnovas Ia liston de la
dir.ektejoj sun Ia enmetita kovento paôo IL.
Apud la vorto ttEspenantorr staros via nomo r êrt-
taùnomo kaj adneso. Via koEto estas L?.- pon
du tekstlinioj poF êiu eldono, kiu estas pnok-
simume dujana. Eta siumo pon taùga vanbadol

MireilIe Erosjean

dezinas informojn pni Es-
povas tuj havi kontaktojn
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FINANCA RAPORTO

La jaro 1991 konkludi§is per pozitiva saldo, êefe ôar SES
nenion elspezis por la propagando kaj varbado. Tio
espereble ne ripeti§os en 1992, La SES'membraro tendencas
maljuni$i, kio klarigas §ian malkreskon. Dum en 1989
rikolti§is 201 jarkotizojn, en 1990 enkasi§is nur 132 kaj en
L99l 144, Tiu kresko de 12 membroj en la pasinta jaro
espereble antaùanoncas gajnon de novaj fortoj.

La ciferoj, kiujn vi trovas en la bilanco 1991-a respegulas
la etecon de niaj financaj rimedoj. La bu§eto 1992-a, kiel
tiu de la pasinta jaro, antaùvidas deficiton, kiun ni povas
riski pro la ekzisto de kapitalo, kies du trionoj estas
investitaj êe Gastejo Edmond Privat.

Estas malfacile bu§eti donacojn. Tamen nia espero estas,
ke multaj SES-anoj apogos nian aktivecon per donacoj, kiuj
kontribuos al la eti§o de la bu§etita deficito 1992-a.

Kvankam SES estas eta societo, ni scias, ke §ia librotenado
tamen signifas multe pli da laborhoroj, ol ni imagas.
Demandita pri tio nia kasisto respondis, ke li dediêas
meznombre po unu horon tage al SES. Li estu vigle dankata
pro tiu utila sindono, kaj li havu la §ojon registri multajn
novajn nomojn inter la kotizantoj 1992-aj.

Ankaù niajn kaskontrolantojn ni danku kaj sekve al ilia
raporto, ni mal§ar§u nian kasiston Ernst VON MAY per
akcepto de lia librotenado l99l-a kaj de la bu§eto, kiu
gvidos lian librotenadan laboron en 1992.

Via prezidanto: Claude GACOND.

-oOo-

Malpacienco nuiniges gnandajn planojnl

oOo
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SVISÀ ESPERÀNTO-SOCIETO (SES)

Revizora raporto 1991

Iâ sub§kribintoj,

Margrit Guldinr llurtenstr. 1, 3oog Bern kaj
Ernst GlâtÈli, Laurstr. 17r 52OO Brugs,

kunsldis la 6-an de februaro 1992 en Ia domicito de la §E§-kasisto,
a-ro Ernst ÿon llay en Oberuzuil, por revizii la librotenadon de
§vlsa Esperanto-societo (§Es).

Ni eertlgis nin pri

- la ôusta Erânsskribo de la saldoj el la pasintjarâj kontofolioj,
- la laùorda enskribo de en- kôj elspezoj surbaze de ekzistantaj

pruvi Ioj,
- Ia korekta transskribo de la konto-salrioj en la bilanco-kontojn.

La bankkonto-eltiroj de SKÀ kaj svB Je 31.12.1991 ê§tis je dis;:ono
de la revlzoroj kaj konf,irmis la ekzistadon de la aktivoJ specifi-
kital en la bi.lanco.

L. skriba konfirmo pri Ia jarfina saldo de Ia konto (079 GBP{
(Gàsèejo Edm. Prlvat) ne ankoraù atingis la kasiston. Laù noto
de s-rà von &tay la llbrotenlsto de cEP telefone antaùanoncis la
konto-saldon kaj promesis sencli la skriban konfirmon. S-ro von }ray
konÈrglos Ia eniron de la skrlba konto-eltiro.

La jarkalkulo 1991 prezenÈas enspezojn de Fr. 9t62L.2O
elspezojn de Fr. 9r170.35

El tio rezultas gajno de Fr. 450.85

La bilanco je 31.12.L991 atestas aktivojn de Fr. 67'249.3o

Rezultas je 31.12.1991

pasivojn de 
ll:__11311:13

kapitalo de Fr. 66r199.80

Al §E§ plue apartenas:

Reaetva kapitalo (lama elkongresa kapitalo)

La koncerna konto êe §vB rnontras
je 31.12.1991 havajon de Fî. L0t929.75

La kaskontrolantoj povis konstâti, ke 1â librotenado estas modele
farlta. Ili proponas aI la Qenerala kunveno aprobi Ia jôrkal-
kulon 1991, nratêar§i Ia centran Komltaton kaj danki al nia fidela
kaslsto, s-ro Ernst von uay, pro la zorgeme plenumita tasko clum

1â jaro 1991.

Bern kal Brugg, 1a 7-an de februaro 1992 La kaskontrolantojs

4-ça,i't{'
,tLr,.,q r.i \ (-r,Cut: *

't\ {
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RAPORTO
DE LA cEr.lrnn ToMITATo

Literatura Foiro & Svisa Esperanto-societo informas

Dum la jaro 1991, pere de la reagoj de niaj membroj
esprimitaj okaze de leter-inter§an§oj aù dum aransoj, ni
scias, ke la sinteno al la nova formulo Literatura Foiro +
SES informas, unue skeptika, fari§is pli kaj pli pozitiva kaj
eê entuziasma. Tial la Estraro de la Centra Komitato, en
sia kunsido de la l2-a de oktobro 1991, decidis daùrigi la
eksperimenton en 1992. Nia j dankoj iras al pêrla
MARTINELLI, la ôef redaktorino de LF ka j al Fritz
LIECHTI, la redaktoro de SI, pro la kvalito de ilia laboro.
En LF êiu trovas ion legindan kaj la beleco kaj alta nivelo
kultura de tiu revuo donis al multaj SES-anoj novan kurason
kaj fieron. Kaj SI alportas la necesan informan komplementon
laù nivelo ankaù tute kontentiga. La jaro l99Z certe vidos
novajn progresojn, kiuj donos novajn fortojn al nia societo.
Ni ne forgesu danki ôiujn verkintojn de artikoloj kaj ni
antaùdankas ôiujn, kiuj jam nun pretigas kontribuajojn por
Ia venontaj numeroj.

Statut-§anÂoi

En la tagordo de la Ôenerala Kunsido okazonta en
Olten je la 14-a de marto 1992 ni revizios la statutan
paragraf on 2l -an, kiu temas pri la gazeto, kiun la
SES-membraro ricevas. Tiu êi artikolo tekstu:

21. GAZETO: Svisa Esperanto-Societo zorgas pri
liverado de periodalo(i) at siaj membroj. ôia aù itiJ abono
estas inkluzivita en la kotizo. La Centra Komitato elektas
la plej konvenan solvon kaj rilatas kun la redaktoroj.

En la statuta paragrafo 7-a la vortojn " organo Svisa
Esperanto-Revuo'r anstataùu la vortoj "la informilo de SES',.

Car devos okazi statut-Sango, ni profitas proponi
kelkajn aliajn plibonigojn, kiuj pli konformigos nian statuton
al la realeco.

Al la paragrafo 7: KONSISTO, ni aldonu Ia indikon:



-14-

f) Honoraj membroj kaj estraranoi ne pagas kotizon.
La paragrafo 17z CENTRA KOMITATO esru tiel

reformulita:
E§TRARO KAJ CENTRA KOMITATO: La Estraro (E)

kaj la Centra Komitato (CK) estas la plenuma instanco de
Svisa Esperanto-Societo. La Estraro konsistas el minimume
3 elekti{oj fare de la êenerala Kunveno. La Estraro rajtas
alelekti ptiajn membrojn. Ôiuj kune formas la Centran
Komitaton (CK).

Koncerne la statutan para,grafon 20-an titolitan
KONFLIKTO-KOMISIONO la Centra Komitato en sia
'kunsido de la 8-a de februaro 92 alvenis al la decido, ke
nur okaze de konflikto elekti§u tri arbitraciantoj fare de la
Centra Komitato mem. Tial ne estas proponita j du
kandidatoj por anstataùi la demisiintojn A[fred WENGER
kaj Fritz LIECHTI kaj ankaù tial ni proponas novan
formuladon de la statuta paragrafo 20 b)z

La Konflikto.-Komisiono konsistas el minimume tri
arbitraciantoj, kiujn elektas la Centra Komitato, se alvenas
plendo. Tiuj arbitraciantoj ne necese devas esti membroj de
Svisa Esperanto-Societo.

Kiuj ne posedas plu ekzempleron de la statuto de
Svisa Esperanto-Societo, tiuj §in skribe aù telefone petu al
la prezidanto aù sekretario.

Kunsidoi

La prezidanto kaj la sekretario sin ofte renkontis en
La Chaux-de-Fonds, en Lucerno kaj en Berno. La l2-an de
oktobro okazis kunsido de la Estraro de la Centra Komitato
en Olten. Kaj la 8-an de februaro, ankaù en Olten, kunveno
de la Centra Komitato. En tiuj renkonti§oj ekzameni§is la
necesaj siatut§an§oj, decidi§is ia datoj kàj 

'programoj 
?e la

venontaj aran§oj, diskuti§is Ia aktivecoj de nia societo, ktp.

Re8io{rai,kulturai semainfinoi

En Lucerno, post la êenerala Kunveno okazinta je la
23-a de marto L991, bela programo estis proponita. Ôi
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ebligis interalie viziti la luksan hotelon Svejcerhofo, kie
restadis Leo Tolstoj en 1857. Dum memorinda kafo-kunsido
ôi.uj $uis en belega salono pri la prelego, kiun Andy
KUNZLI faris koncerne la restadon de la rusa verkisto en
Lucerno. Ni povis eklegi en la februara numero de LF, kion
pensis Tolstoj mem pri la gastoj de tiu hotelego. Dankon al
nia sekretario kaj al la membroj de Lucerna Esperanto-
Societo por tiu agrabla semajnfino, kiu estis ankaù dediôita
al lingvo-studaj momentoj en tri grupoj kaj al literatura kaj
muzika vespero.

La 516-ajn de oktobro l99l en Pully apud Lausanne
festi§is la 700-a jubileo de Svislando per prelegoj de Claude
GACOND, Alain FAVRE kaj Tazio CARLEVARO dediôitaj
al la disvolvi§o de la svisa neùtraleco, al la rilatoj inter
Savojo kaj Svislando kaj al la statuso de la itala lingvo en
la svisa vivo. Nia espero estas, ke tiuj interesaj prelegoj iel
respeguli§os artikole en la revuo LF. Andres BICKE,L
talente aktoris la stilekzercojn de Raymond Queneau, kiujn
same talente esperantigis Istvan ERTL. Kaj ôiuj §uis ankau
pri la 2 stilekzercoj, kiujn Andres BICKEL mem aldone
verkis kaj dediêis al la herooj Tell kaj Davel. Komencantoj
kaj mezuloj en apartaj kunsidoj ek- aù pli-intimisis kun nia
lingvo. Jam nun ni scias, ke sub la gvidado de Nicole
MARGOT, Laùzana Esperanto-Societo pretigas la programon
de la venonta renkonti§o okazonta eble en Evlan la
26127-ajn de septembro 1992. Eùropa Komunumo estos gia
temo.

La tria regiona kultura semajnfino okazis en Lugano
la 30-an de novembro kaj l-an de decembro l99l en la
belaj ejoj, kiujn la Lernejo Migros malavare metis je nia
dispono. Andres BICKEL refoje aktoris pri la stilekzercoj
de Raymond Queneau. Bona ideo redoni eblecon al aktoro
prezenti sian programon antaù nova publiko. Dum la sabata
posttagmezo kaj dimanêa mateno Andy KÜNZLI rre
interese raportis pri la nunaj eventoj en Sovetio, dum
entuziasme studis komencantoj kaj mezuloj. Ankaù ni jam
scias, ke la venonta Tiôina semajnf^ino okazos la 516-ajn de
decembro 1992 ree en Lugano. Gi estos medito pri ia
aktuala situacio de esperanto. Jarn antaùdankojn al
gesinjoroj Teresita kai Tazio CARLEVARO kaj al ties
kunlaborantoj pro ilia sindono. Ni ankaù sciigu, ke la
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Y!!1-lll. !"_ septembro tggT ankaù organizira de Tazio
CARLEVARO okazos migrada semajnfino"en ra êirkaùio dà
Airolo.

Kun Angelo M ELLINI kaj membro j de Lucerna
Esperanto-Societo ni ekzamenoi, kiul all'ogaj loko kaj
programo povos alkurigi êiujn en Alemânion Ën' novembro
1992.

Prelegvoia.Êo de d-ro Erich-Dieter KRAUIE

Jam en la dua duono de la jaro 1990 Fritz LIECHTI
!q*.1çr: organizi la prelegvojason de d-ro Erich-Dieter
KRAUSE. Laù la inviio ae Si:§ t<a; de agadfonduso, la
prelegisto- venis kun sia edzino. La preleg--aranso okazis
inter la 29-a de majo kaj la ll-a de juÀio r§9I kaikondukis
gesinjorojn KRAUSE laù antaùdecidita plano la Z9_an de
majo en Vlil, la 30-an en Basel, la 3l-an en Neuchâtel. Dela l-a §lt]u 3-a de junio_gesinjoroj KRAUSE estis la gastoj
de la sES-prezidanto. En La chaux-de-Fonds ili vizitis
CDELI-n kaj KCE-n, antaù ol migradi sur la monto Creux_
du-van. okazis intervjuoj ôe svisJ Radio Internacia en Bernkaj .prelego en Vevey okaze de regiona renkontiso
gtupiginta tridekon 

-d.a 
personoj el tuta Romandio. pluraj Ël

ill g-sl_i: ,êT voja§intaj en aziajn landojn. poste d_ro
KRAUSE daùrigis sian prelegvojason. La 4-5-ajn de junio li
:stis en Luzern, la Z-8-ajÀ en 

- Bellinzona Éuj la lO_an
konkludi§is la aran§o en Zürich.
, \ !a rgagoj. al. la .prelegoj de d-ro KRAUSE diversas
lau la konsisto de la aùskultintoj. Dum la avera$d publi-ko
sin diris tre interesita, Ia fakulôj esprimis kritiËojn' pri la
malbona kvalito de g.randa pario àe la lumbilâoj, kiuj
entute ne estis plu aktualaj. La vojaf;o de d_ro kruuse
okazis antaù pli ol deko da jaroj. Konceine Indonezion memkaj la tiean lingvan. situacion ege interesan por
esperantistoi, pluraj antaùvidis pli sciencan prezenton. Tio
montras plian fojon, kiom malfacile estas prelegi antaù la
esperanto-publiko ne nur ege eterogena lingver-sed ankaù
!-{lytg: Ver§ajne pro siJ orientfermanJ deveno d_ro
KRAUSE subtaksis la nivelon de multaj svisaj esperaniisto.l,
inter kiuj trovisis pluraj bonaj konantoj de ia a)iaj tanooi,
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kio 'certe maloftis en la komunista orienta Germanio.
Por §pari al la grupoj senteblajn elspezojn, la

administrantoj de la agadfonduso decidis transpreni la
voja§kostojn. Superrigardo al la tuta aranso konstatigas, ke
tiu prelegvojaf;o estis organize sukcesplenà, kaj ni eipe.as,
ke aliaj prelegvoja§oj povos esti organizita j. Dankojn alFritz LIECHTI pro la modela organizo de la tuta
prelegvoja§o.

RevigliÂo de Kultura Centro Esperantista

Okaze de la Ôenerala Asembleo de KCE la
adrninistranto Mario LÉptNIe anoncis, ke KCE reprenas je
sia §ar§o la elspezojn, kiujn kaùzas la perkorespondaj
furloj, kontraùe al tio, kio okazis en 1990. Argus reitas je
la §ar§o de SES. Tiel klari§as la rilatoj inter ambaù asocioj
koncerne tiujn gravajn servojn.

RevigliÊo de Junularo Esperantista Svislanda

Ni §ojas konstati, ke en l99l rekomencis agadi la
junularo sub la vigla gvidado de Marion GROSJEAN, kaj ni
fieras, ke sekve al la alvoko de JES aldonita al nia januara
SES informas, 5ES-anoj malavare respondis per signifa.i
donacoj, kiuj jam atingis SF 915.- komence de februaro
1992. En sia kunsido de la 8-a de februaro l99Z ta Centra
Komitato decidis apogi la aktivecon de JES per jara
subvencio de SF 1'000.- Tiu mono interalie helpu al la
rilatoj kun aliaj junularaj sekcioj kaj al la mildigo de
voja§elspezoj.

Gazet-artikolgj kai rebata servo

Pere de Argus ni ricevas gazet-artikolojn, kiuj rilatas
al esperanto en la svisa gazetaro. Tio ebligas tuj reagi
okaze de fu§informado pri nia movado. Rebat-agadon Ài
devis entrepreni koncerne artikolaêon de Marc LACAZ1
aperintan je la 24-a de novembro L99l en la nova



-1 B-

taggazeto "Le Nouveau Quotidien". Jam nun sentiÊas
poz.itivaj rezultoj de tiu kunordigita agado kaj ni danï<asêiuj, kiuj akceptis skribi leteron al* la redakcio cle
koncerna jurnalo.

Elektoi ne estas necgsai ôiiare

La membroj .-de la Centra Komitato kaj la
kaskontrolantoj akceptas daùrigi sian laboron. Tial ôijare ne
okazos elektoj.

la
al
la

Alvoko al pago de la kotizo 1992

Jam kun la januara numero de Svisa Esperanto-Societo
informas, vi ricevis pagilon, por ke tuj komènce de la jaro
L992, êiu povu pagi sian kotizon. êi restas sensansa kal ta
Estraro ne proponas §anson por la posta jaro" 1993-a.

La membrokotizoj (kiul inkluzivas ricevadon de la
organoj.Literatura Foiro kaj svisa Esperanto-societo
informas) jare estas po SF 50.- por pe.sôno. (lnfanoj kaj
glr11boi êis 18 jaroj: po SF 5.-; junuloj sis 26 jaroj: p6
SF 30.-;.Pensiuloj:.p_o SF 30.-; geedzoj: po Sf' Z:.-; geâaiol
pensiulaj: po SF 45.-. Po3têelikonto: go-2322-j Sëhweiz.Kreditanstalt 8022 ZH-Rathausplatz (por la konto
65367 7 -40 Svisa Esperanro-societo).

Per persona letero la prezidanto kontaktos la
membrojn, kiuj forgesis pagi sian kotizon en 1990 kaj en
1991,.kun la espero, ke tiuj kontaktitoi sendos sian
kontriluaion por povi resti informataj pri lâ aktivecoj de
SES. Ekde la komenco de la monato malo ni ôesos senéi Ia
organojn de SES al la kotizintoj.
À. -Vasta agado provos varbi novajn membrojn al SES.
Ciuj frekventanroj de esperanro-kursoj kaj ôiûj izoliraj
esperantistoj, kies adreson ni povos rikolti, estos informitai
pri Ia apogindaj aktivecoj de SES, kun la espero, ke ili
membri§os jam en 1992. Ni alvokas ôiujn kursestrojn,
grupprezid.antojn kaj aktivulojn partopreni tiun agadon per
la alsendo de la nomo j ka j adreso j de e ù j nova j
esperantistoj, ke ni povu ilin tuj kontakti per informa
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letero. Esperanto progresos êefe se ni kapablos unuigi niajn
fortojn kaj strebadojn.

ôiui at olten

Al êiuj SES-anoj ni rememorigas, ke ili estas kore
invitataj partopreni al la Generala kunveno, kiun ni
malfermos la sabaton l4-an de marto 1992 precize je la
I rh00.

Post la komuna tagman§o okazos du paralela j
posttagmezaj programoj. Claude CACOND, kiu esperahtigis
en 1952, rakontos pri sia 4Ojara esperanto-vivo. Kaj Marion
GROSJEAN, la prezidantino de JES, gvidos promenadon en
la urbo Olten. Kaj la libro-servo de KCE prizorgata de
Nicole MARGOT ebligos al ôiu akiri novajn librojn.

Dankoi

Ni dankas la donacintojn pro ties malavareco, la
kotizintojn pro ties subteno, la kunlaborintojn kaj
partoprenintojn al la regionaj kulturaj semajnfinoj, la
membrojn de la Estraro kaj de la ^Centra Komitato pro ties
sindono, la partoprenontojn al la Generala Kunveno pro ties
konsiloj.

Antaùen

La jaro 1992 ebligu al nia societo fari novajn paSojn
antaùen. Kiel ni diris komence de tiu raporto, solvifris la
organa problemo. Nun fari§as tradiciaj niaj regionaj
kulturaj semajnf inoj. Alvenis la momento vastskale varbi
novajn membrojn al nia societo, kiu reale proponas ion
pozitivan. Kaj ankaù alvenis Ia momento diskuti en regionaj
krokodilaj kunvenoj pri informaj agadoj. Tion ni ekfaros per
la kunvoko de la Federa Konsilio, kiu, kontraùe aI la
statuta devontigo, ne estis kunvokita dum la pasintaj jaroj.
Ni havis tro da solvotaj punktoj por povi entrepreni ion
vastskalan tiurilate. Ciuj prezidanto.i de la esperanto-
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organizaîoj, kies sidejo trovisas en Svislando, estos baldaù
kunvokitaj al kunsido gastigata de KCE, kiu okazos la 29-an
de aùgusto 1992 en là ChJux-de-Fonds.

La Estraro de la Centra Komitato kreos laborgrupojn
- po. unu por lingvo -, kies preciza tasko estos prizorgi la
pretigon de propaganda materialo. Ni esperas, ke jam en
1992 ekfruktos tiu laboro, kiu estis neglektita Êir nun.

Universalaj Kongreso j okazis 7 fojojn en Svislàndo: en
1906 en Genevo, eâ l9l3 en Berno, en 1925 denove en
Ôenevo, en l939.kaj gl 1947 denove en Berno kaj en 1979
en Lucerno. Andy KÜNZLI estis komisiita de la Centra
Komitato por ekzameni, kiam kaj kie povos reokazi
Universala Kongreso en §vislando ka j por startigi
laborgrupon.

Kai pri la êenerala Kunveno 1993

Ni tre esperas, ke loka societo au izolita esperantisto
alportos sian kunlaboron por la organizo de nia êenerala
Kunveno okazonta la venontan jaron la l3-an de marto
1993. Kial ne imiti la lucernanojn, kiuj invitis nian
kunvenon en 1991 ka j aldonis semajnf inan kulturan
programon? La Centra Komitato decidis, ke se ne venos
invito la kunveno principe disvolvisos en Olten. ôis la
venonta êenerala Kùnveno ni esperas] ke la SES-prezidanto
ricevos principan inviton pôr la jaro 1993,

Nome de la Centra Komitato;
La Prezidanto: Claude GACOND

-oOo-
LASTMOMENTA INFOFIMO:
La E-an de februano Ig92 montis I abnupte pro
konatakor' Alexander Thaler el Ebnat-Kappe} r
5gjjana" Li estiE emenita instruisto kaj aktË-va
membno de la Esperantoklubo ttlil. -St.Poehanke-

Bedaktfino de SES INFCIRMAS n-no 3/199" estas g
Ia 13-a de apnilo lgge. *


