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GNUPAJ INFORMOJ

ESPENANTO-SOCIETO BEBN:
En nestonacio 'rAL FORNOTT Spitalgasse 37

5.5.19.30h kaj a,6.19.30h
ESPEFIANTOGRUPO IILA STELOTI ECNÊVE:
29.5.20.CIOh Post la studado en Espenanto:

1. 'rEspenantaj lecionoj inten avino
kaj genepo j" Iaù tute natur-a, simpla
metodor pni ôiutaga vivo. Prelegos
Chnistiane S ixtus-Pot.

?. Annemanie Brinen parolos pri: I'Kati-
netoj bebiladas en Espenanto kaj in-
stnuas Ia lingvon al Eia mastninoe
J.aù signifaj gesto j kaj mimiko jr'.

ESPERANTO-SOCIETO LAUSANNE :
?4.5.Idimanôo] Ekskuneo aI monto PeLenin supre

de Vevey, sub gvido de s-ro Vindaz.
LUCERNA ESPEBANTO-§OÊIETO :

ôiun unuan menknedon de Ia monato[knom aùgusto
kaj oktobno] okazas panoliga kunveno de 14.OOh-
16.OOh en rest. "Big Bentr tdinkelriedstn.39. Gvi-
dado: Franz Br'ügger.
I4.5.I jaùao] en Fest. Simplon Habsbul:gerstn.16.ilNI LEENAS GUSTE BANBAGI". Gvidas

Mangrit Scheren. i

3.6. Imenknedo] escepte 15.OOh en 'rBig Ben?t ka j
1Ê,OOh koJ-ekti§o êe-GffibachbruÀnen. 18. 15h
ni ekpnomenos tna la unbo pon ekkoni ôi.'.
Maksimume dum Ltt horoj, je êiu veteno.

13.6.[sabatol Ekskunso al WiI por. viziti Ia Es-
perantoklubon t,tiL. Detala prognamo ôe s-ro
PauI Schenen, Adligenstn.l/49 6OeO Emmen-
brückel telz OAL/ 53 46 te.

25.6.aO.OOh I'LUMBILTIPRELEGO PRI ROMOr?. Panolos
Franz Bnüggen.

ESPERANTOKLUBO WIL:
Flestonacio SchweizenhoF Unt.Bahnhofstr. 18.

6.5.20.OOh J.Needham: MI NE PAROLOS PRI ELEFANTO.
3.6.eO.OOh'TTUNIZIOTT lumbildprelego. Impnesoj

de ekskunso. Panolos B.S.Pochanke.
13.6.Isabato] tuttaga ekslunso kun LuceFnanoj tna

1r'lil kaj ôinkaùajo. eiuj Esperantistoj estas
bonvenaj.. Flenkonti§o ôe la stacidomo t'li1 je
Ia 1I.OOh. Pon nezénvi tagman§on anonciQu
ôe pnezidanto aù seknetanlo.
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ESPEFIANTO-SOCIETO ZUEFIICH! Infonmo pni êanQol
En la §enenala kunveno de la l0-a de Febnuano
I99a, Ia pnezidanto, Fritz Lieehti, povis tnans-
doni Ia gvidadon de ESZ aI nova Fonto. S-ro D.
ÿ,leidmann klarigis ein pneta tnanspneni Ia pnezi-
dantecon. La pnezidinto dankis pro tiu pneteco.
En la voôdonado s-t-o Weidmann elektiQis unuanime.
La nova adneso de ESZ eetas: Espenanto-Societo
Zünich poêtFako 3oI 8034 Zürich.
11.5.I9.OOh MONATA KUNVEN0 en Kanl der. Gnosse,

La s-noj Mellini kaj Bnüggen el Lu-
zeFn gvidos diskutrondon pri ebla
soenano de enkonduko de Esperanto en
Svislando.

8.6. La MK ne okazos pro pentekostlundo.
Libenaj kunveno j en kaFejo 'TDOMINOI' SeeFeldstn/
Wiesenstr.asser ôiam 18.OOh kaj je subaj datoj:
4. 5. 18. s. 25. 5. r .6;-:Iffi . ?? .6. ka j es . 6 . -

ESPERANTO -GESTUDANTOJ ZUEFIT CH :
ôiun mandon je la ]9.OOh, ô" s-no Weidmann.

>F>F MEMORTGO AL MIGREMULOJ àKTK

Dum Ia pentekosta semajnFino, 6-a $is 8-a dejunio 92 okazos mignado en ]unasol sub gvido de
Claude Gacond. Infonmoj êe KULTUFA CENTBCI ESPE-
HANTISTA.
KON6HESOJ:
IKUE/KELI-KONGRESO IB-a §is aS-a de julio 199e
en Velence, 5O km fon de Budapest en direkto al
Ia Balatono.
UNTVERSALA KONGHEEO DE ESPERANTO IUEN] 25.A dCjulio Êi= la I-a de aùgusto en Vieno.
INTERNACIA ESPEBANT0-KONGRESO pon 1a pli a§a
generacio, 5.9, êis ta.g.9a en Augsburg.
KULTURA CENTRO ESPERANTISTA :
Okazos ôe KCE sesio de ekzamenoj lingvaj Iaù
ILEI,/UEA I int. Ligo de Espenantista j instruisto j ] .
TieI Svisoj povos ekzameni§i surloke. Temas pni
elementa kaj meza niveloj. La datoj estas: 15-a
16-a kaj I7-a de aùgusto I99?. InFormi§u kaj ali-
Êu êe KEE poêtFako 779 ?3CIL La Chaux-dè-Fonds.
Telfono z 039/?6 74 07. -MG-
ESPERANTO-SCICIET0 BASEL! en nestonacio Mâgd.

"?.5.20.OOh 
Monata kunvepol Pnelego de s-ro Ga-

eond pni: rt40 JAROJ BEDICITAJ AL ESPERANTO'!
I COELI -KcE -GEP.LI NGVI sTIKO-BI EAKTIKo ] .
a5.6. Morrata kunveno êe Chn.Seheideggen en Menz-
ringen' * ., .,,



-4

SVISA ESPERANTO-SOCIETO

ôsNnnALa KUNVENo t99r
OLlEN

PROTOKOLO

Kvardeko da personoJ partoprenis la ôeneralan Kunvenon de
Svisa Esperanto-Societo la 14an de marto 1gg2, llh00-l2h30,
en la konferencejo Emmental, Olten. Sekvas la resumo de la
esencaj diskuteroj en la tagordo.

Malfenno
FffiTAô: Claude Gacond (La Chaux-de-Fonds NE), SES-
prezidanto. Asisto: Fritz Liechti (Zürich), vicprezidanto; Ernst
von May (Oberuzwil SG), kasisto; Andy E. Künzli (Kriens LU),
sekretario, protokolanto.
Vocnombrantoj: Paul Scherer (Emmenbrücke LU), Holger Siebers
(Othmarsinge3 AG), Ernst clâttli (Brugg Ac).
Decidojn voCdonas nur SES-membroj kotizintal dum t99l kaj
I 992.

a) Protokolo de la antaüa ôenerala Kunveno

-

Se lon de la ôenerala
Kunveno en 1991.

b) Raporto de la @ntra Komitato (aperinta en 'SES-informas',
,**t at J")
- Kiel tuto la jarraporto de la Centra Komitato estas unuanime

akceptita. Sekvas kelkal detalal klarigoj, diskutoj kaj
voôdonoj.

- La duobla koncepto 'Literatura Foiro' kaj 'SES-informas'
estas senkomente kal unuanimç akceptita.

- KCE: Mireille Grosjean (Les Brenets NE), prezidantino de
Kultura Centro Esperantista, anoncas la novan varbafisôn kun
la' KçE-rrogramo 1992 kaJ-invitas la êeestantoJn diskonigi la
programon kaj seeble ankaù mem partopreni la kursojn. La plej
malfacila stagna kaj reorganiza periodo de KCEIGEp pasis,
kaj la Centro rpprenis sian funkciadon, malgraü vendado de
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domoj. Krom tio t<CE havas novan Direktan Komitaton
(kolektiva direktoraro) konsistanta el Mireille Grosjean
(prezidantino, responsas pri e-lingvokursoj)r Andy Künzli
(vicprezidanto, asocia kaj kultura vivo), Alain Favre (somera
programo), Claude Gacond (pedagogio kal metodologio de
instruado), Nicole Margot (libroservo). Aliaj gravaj
kunlaborantoj estas Mario Lépine (librotenado), Benjamine
Chaboudez (sekretariado), Ahmed Ameziane (sekretariado,
klienta priservado), Slimart Targant (kuirado). Ankaü la
'Monata Cirkulero' de KCE denove regule aperas.

- JES: Marion Grosjean (Les Brenets), prezidantino de Junularo
Esperantista Svislando, donas superrigardon pri la intal kaj
ontaj aktivecoj. Inter alie JES neregule eldonas Ia bultenon
'La Junaj Esperantistoj Informas'.

- Gazet-artikoloj/Argls/CDEl^l: Claude Gacond dankas al sia
patrino, kiu malgraü alta a§o kolektas gazetartikolojn, kaj al
Suzanne Gerber, kiu statistikas ilin.

- Venontaj SES-kunsidoj: La kunvoko de la Federa Konsilio de
SES estas planita por Ia 29a de aügusto 1992 en La Chaux-de-
Fonds (KCE). gtaude Gaænd informas, ke §is nun ne alvenis
invito por la Generala Kunveno de SES en 1993.

- Regionàj kultural semajnfinoj: Aldone al Ia renkonti§oj en
Romandio kaj Tiôino, la lueernaj esperantistoj intencas
organizi regionan semajnfinon en Alemanio en novembro 1992,

c) Statut-êanâoj:16TîZ6I.ffi: Hefnrich Ringli (Basel) ne konsentas, ke ankaü
SES-estraranoj estu liberigitaj pagi membrokotizon. Li
proponas, ke tiu regulo kqncernu nur la Honorajn Membrojn
de SES. Claude Gaænd, Fritz Liechti kaj Andy Ktlnzli
atentigas pri la dumjara laboro nesalajrita de la Estraranoj
favore al la societo kaj proponas, kp kompense ili guu
liberi§on de Ia kotizpago. Por la statut3an§o voôdonas 34, I
kontraü.

- Konflikto-komisiono (§ z})t la statutSan§o estas unanime
akceotita.

- ankaï la aliaj prezentital statutSan§oj estas ünuanime
akceptitaj.

ô) Pinanca raporto
Unuanimè akceptita kun danko al la kasisto Ernst von May.
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d) Raporto de la kaskontrolantol
al la kaskontrolantoJ Margrit

culdin (Bern) kal Ernst Glâttti.

f) Buâeto por la Jaro 1992
Unuanime akcePtita.
Angelo Mellini (Hermetschwil AG)
elspezita mono Por Propagando (v.

miras, ke e^n 1991 ne estis
sub diversajoj).

s) Diversaloi
L--Æ:EElTIente memoras la mortintojn

Kappel SG), Johann Lutz (Kriens)'
Grünig (Bern).

- Paul Scherer kritikas, ke dum la UK en Bergen 9l SES ne

estis oficiale reprezbntita, ekzemple en 1a inaüguro. La

Estraro kaj cK de sES konstatas, ke Dietrich M. l[Ieidmann
(Stein AR), estante komitatano A de SES kaj nomita oficiala
reprezentanto de sES dum uK-J, neglektis sian devon. Didi
Wéidmann kla.rigas, ke pro alia grava okupo en Usono
(sekvoJo-proceso) ti estis lastminute malhelpita veturi al
Bergen, livankam li tion intencis. Andy Ktlnzli opinias, ke

komitatano A de SES ne nepre devas esti samtempe
reprezentanto de SES ekzemple en la UK-inaüguro'
Laüinterkonsente oni povus nomi aJnan UK-partoprenanton por

tiu tasko. Krom tio la A-komitatano ja ne estas devigata iri
al la UK. §ed tamen antaüe devas anonci tion ôe SES kaj UEA
kaj nomi taügan anstataüanton.

- Mireille Grosjean anoncas la starigon de KCE-budo dum la UK
Vieno.

- Andy Künzli respondante al Angelo Mellini, kiu rimarkis, ke

SES ne elspezis monon por propagando en 1991, klarigas, ke

SES intencàs êi1are reeldoni aktualigitan flugfolion seeble en

f, luiruna, franca kal itala lingvoj. ri .*q*. okupilos pri Ia
geriranlingva eldono, kunlaborante kun fakuloj. La suqest-on de
piOi Weiamann eldoni tian folion ankaü en la romanêa lingvo
li nuntemPe ne trovas necesa.

- Didi Uleidmann menciante la intencon de Svisa Radio

Internacia (SRI Berno) ôesigi la esperanto-elsendojn sendis
protestleteron al unu el la ôefaj funkciuloj de la radio. Claude

bacond kaj Andy Künzli, redaktoroJ de 1a esperanto-elsendoj,

Alexander Thaler ( Ebnat-
Paul Enz (Zürich), Maria
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emfaz.as siajn penojn en iu formo daürigi la esperanto-
produktadon, sed samtempe admonas, ke privatuloj ne sendu
leterojn al. unuopaj estroj de sRI. Tio nur komplikas la jam
strecitan situacion. Andy Künzli alvokas la ôeestantojn sendi
leterojn al Ia adreso de la radio mem kun la peto dâürigi la
kurtondajn elsendojn (Svisa Radio Internacia, ésperanto-fàko,
3000 Bern l5). cikoncerna artikolo aperas antaüvideble en
'Esperanto' (UEA), februaro 19g2.

- Didi lileidmann varbas por siaj novaj iniciatoi: pertelefona
rEsperanto Infofon' (n-ro 156-5494), studvojaÂô al Kubo 'g2kaj lernolibro tEsperanto por mondcivitanol r -

- Andy Künzli, lanôinto de la ideo organizi Universalan
Kongreson en svislando en la jaro 2000, anoncas, ke li serôos
taugajn kunlaborantojn (estontajn LKK-anojn) inter la SES_
anoj por tiu celo.

- Andy Künzli dezirante ankaü akceli la eldonagadon de sES,
intencas kolekti biografiojn pri svisaj esperantistoj cele al la
estonta eldono de ampleksa 'Leksikono de svisaj esperantistojr
laü la jugoslavia modelo (Gjivoje 8S).

- Ernst G-lâ^ttli §uis ta agrablan eôperantistan etoson dum la ôK;li ankau gojas, ke KCE refunkcias sed bedaüras, ke malmultaj
.gejunuloj partoprenas la ôX. Li alvokas al moni<ontribuoj poi
JES (post la ôx kôlekti§as pli ol CHF 200.-).

Programeroj ekster la ôenerala Kunveno
de KCE. Laü la klarigo

de Nicole Margot (Lausanne), nova estrino de la libroserv-o,
kiu ankaü prezentis i.a. novan esperanto-kasedon (Handzlik),
oni povis vendi kontentigan kva.nton da libroj.

- Post la Generala Kunveno claude Gacond rakontis pri sia 40-jara aktiveco kiel esperantisto. La prelegon akompanis
lumbildoj. Andy Künzli dankis kaj gratulis lin en la nomo dela cK kaj de la svisa esperantistaro transdonante simbolan
donaceton.

- Alia grupo partoprenis urbekskurson gviditan de Marion
Grosjean. Pro la pluva vetero ali§is bedaürine nur malmultaj
personoj.
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KULTURA CENTHO ESPEFANTI§TA :rrGnavapantodeE
Venu

rifuzis surlokan mendadon, se estas pli ol 20 personoj. Fakte
temis pri^eksperimento, kiu nur parte sukcesiÀ. Kvankam oni
havis sufiôe multe da tempo- por sendi la slipon al la sekretario
de .sES, li ne.ricevis la ali§iloJn de ôiu; partoprenantoj. povas
esti, ke ne ciu.i partoprenontoJ atentis la ali§iloà. etittaàke, iom
genis la lastminuta kaj surloka mendado dJ-menuoj kaj ankaü
la neapero de kelkaj ali§intoj, kies senkutpi§on oni eksôiis nur
surloke. Tio kaüzis, ke surlokè'oni devis kràmïendi aü malmendiplylâjl porcioJn, klo en si mem ne eslis problema. pli komplika
estis la cirkonstanco, ke la antaüali§a frocezo estis t<omplete
renversita kal ke ekzemple mendital menuoj finfine ne estis
necesaj.
Por estonte eviti tian konfuzon kal por pli glate organizi tiun
aspekton de la ôenerala Kunveno; tâ cx itanàs oisseiài àriÂiiàn
kun enpagilo, kio devigos la partoprenantô1n definitive alisi"kun
antaupago de la tuta sumo por la menuo (inkl. supon, salaton,
kafon. kaj dese^rton; trinkajoJ -aparte). por partoprènontoj, kiuj
ne -antieipe ali§as, sed nur surloke, oni ne povos gàrantii menuon
kadre de lg §enerala priservado. se tamen eblai alisi, tiukaze
nur kontrarl pli alta pago.
Krom tio, oni estonte mendos nur du menuospecojn: unu
nevegetara kaj unu^vegetara. Ôi.;are aldone komplikis la mendon
de la menuoj la san§i§o de la estraro de ia konferenceio
Emmental, dum 'sFS-informas' jam publikigis la alisilon. Lu
nova hotelestro havis alian mehuokoncepton, sed tamèn pretis
kuiri por ni la menditajn menuojn. (AEK)

jare SES unuàfQe devis antaümendi la menuojn êe lapartoprenontoj de^ la ôt<, kiujn oni servis en là restoracio
Emmental, per alililo aperinta én rsES-informasr. La restoracio

spenantujot'

espenanti§i pnognesi ; esper-antumi kongnesi
Fligardu nian r.iêan pnognamon! Ali§u ru jl
PF 779 23OL La Chaux-de-Fonds Tell O39/a6 Z4 AZ.
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O-BO GIOHGIO SILFEFT r
POZITIVA EVOLUO SPITE AL LA KONSERVATIVA SILENTg
Gionglo SilFer [1949] estas unu el la plej eI-stanaj Figuroj de Ia modenna Espenanta komunumo.
Dufoje doktoni§is p'-i inrenlingvistiko, aùtoro
de ses libno j ka j multaj sociolo,gia j esplono j.
Prezidanto de 1a Koopenativo de Litenatuna Foino.
Unu el la iniciatintoj de la ManiFesto de Flaùmo,
kiu signis la tnajtojn de Ia nova epoko pon Es-penanto. Motivo por ôi-intenvjuo estis 1a okazon-
tê en Vnaca fine de junio de 199e Intennacia
Literatuna Forumo. Tiu ihtervjuo estas ege ak-
tuala, êar tuêas pnoblemojn de la evoluigo de
Bulgana Espenanto-Asocio .
Ljubomir TniFonôovski: Pli oI dek janoj pasis
post la ManiFesto de Flaùmo. Ôu dum tiu-èi tempo
10 sangj.gj_s kaj jam ne estas bezonata nova tia
Fundamenta dokumento ?
O-no Silfen: La ManiFesto de Flaùmo estis Lanêita
la L-an de aùgusto 1980. ôi ne estas dokumento
oFiciaLa de iu kongneso, sed dokumento, kiu pr.i-
sknibas Ia opinion de ôi=j subsknibintoj. En si
mem la Manifesto estas tne mallonga skizo pt-i
divensaj ideoj'matuni§intaj jam en la sepdekajjanoj. Tiuj ideoj tnovis redifinon kaj plilan-
§igon pen postaj dokumentojl ekzemple-1a deklaro
de Pola Studenta Espenanto-komitato, 1a studoj
de Sandon Flevesz kaj Jenzy Leyk. Kaj kromer per-
pliaj konFenencoj pni stnâtegLaj deÀandoj àe'es-
penanto-komunumo; almenaù mi menciu du: en Van-
sovi.o en 1984 kaj en Szeged en lgBB. Do entute
panol5. pni Ia Manifesto de Flaùmo ne tiel tnaFas,
ôar §i estas kvazaù punkto de fluanta niveno:
estis ellabonado pli frue, ekzemple en kultun-
politikaj napontoj deilLitenatuna Foinoil, kaj
densa ellaborado poste. Mi opinias, ke tio estas
§usta takso pni Ia situacio dum la okdekaj ja-
ro j. Ili entute alport,is novan dimension. Ka j
eFektive rruFrl en 1991 , mi povae di.ni, ke kelkaj
gravaj êan§oj reali§is. IIi ne estês riel nadi-
kalaj kaj ekskluzivajl aù absolutaj, pon mal-
penmesi la ekziston de aliaj konceptoj.^6ansi-
ôi=, ekzemple, la bildo de Esperantio. êi=
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Flaùmo pnektike mi konis nuF unu.r Estrerant,ioestis iu propaganda movador aù atmehàù- iù-pFemgnupo tôi ne eetis amaémovadol ôan la di-mensioj neniam estis tiel gnandajj 1 kiu simpleiris al la mondo por konvint<i ôin-Éni Ia ekzistode iu utila filantnopajo aù geËia teknologia
tnovajo. Ni volis konvinki Là mondon, ke Èspe-
monda lingva-pnoblemor pt-i kiu malmultaj kon_sciis Êenenale. Ni volis alir.i instituclojn,konvinki registanojnraùtonitatojn por poste e_ventuele tna lennejo devige enkènduki ia in_stnuadon. de Espenanto. Lê ideo estis ke iam laesperantLetano Fari§oe majonitato en la mondo.
âÈ T" Espenanro fanf§os eËektive dua 1ingvo poncruJ. Tiu slogano, kiu estis kontestita §ustekadne ke la ManiFesto de Flaùmo r Frê taùg=Ë po"klarigi la novan bildon sociolégian. frËài-ü-e=_perantio havae ankaù alian dimenEion. Oni ko_mencas- koncepti la espeÈantistar-on ne nul^ kieldisciplinitan^ movadon, kiu devas konkeni ra mon-don, sed ankàù kiel komunumon, funkcianian pli_malpli klel disa minonitato tna la mondo. Tiadiaspono, klel disa mLnorl.tato, havas unu ê=F""
Fgmunan neferencon en la lingvor êt-l la komunal.ingvor êt-l Eepenanto. Oo, esEas'proFunda modiFode la sociologia bildo de Espenantio. La "-ül 

-
mismo opiniasl ke la espenantiEtanà 

""=io= mi-nonitato dum longa tempo. Oni ne ssias; kiom datempo, sed eendube. !ne, tre tne longe.'Ceterelne estas eble indiki movadon, kiu FËnisis ,-jé_nitatoi eô la knistanismo ne'havas ,-jË"it-to.,en la mondo. Oo nenio veFe konkenas Ià mondon
i-t, knom qe âi neepondae aI iu-Uài=-Funaamentabezono. Kaj -eente la bezono pi^i komunikado ek_zlstasi, sed Ia kontentigol kiun donas Espenanto,
:?!3= iy apanra kontentlgé. Homo, kiu lennas an_grenr êu Fnancanr aù ger.manan; pienumas centanbezonon de komunikadol ekzempie sun pnoreiia-"i-velor sed ne plenumas-la tnansnacian bezonon dekomunikado, kiun-eblas nearigi p="= a=-È=p=nanro.Espenanto estas la J.ingvo, kiu penmesas nektekaj pnorunde alparoti fa- Éomon i<à; Àé-Àu" Ia ket-nenon en la nestonaeio eù la kontiston en Iahot,elo. Oo en.tiu êi dimensio êio êansiQas. Evi_dente 11 .U?=?j bezonoj de ta espeFanti;Ë"j; L"m_pnenataj klel .pnemgrupo, pnopaganda movadà, 

"=_tas tute aliaj ol la bazaj bezonoj, kiujn havas
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La espeFantistoj, kompnenataj kiel minonitato
dieispora tna la mondo. Pon konkludi: se la es-penantistano devas eeti konceptata unuavice
kiel pnopaganda movado, Ia homoj devas esti
objekto en tiu movado. Ili estas unuavice pJ.ia
unuo, kiu ali§as pon propagandi mem, pon instru-
adie por nealigi disvastigon de la lingvo kvante.
Se, male, Espenantio estas konsiderata kiel ko-
munumo, la akcento estae donata al la bezonoj
de tiu komunumo, do al 1a bezonoj a" §ia knesko
el kvalita vidpunkto kaj e1 kvanta vidpunkto.
Tiam la novaj membnoj de tiu komuhumo estas ne
objekto, sed subjekto. La homo, kiu ali§as al tiu
komunumor Fl€ venae, ôan ni bezonas tute simple
iun plian homon, sed ôar ni bezonas iun plian
homon, kiu vivu nian kultunmodelon. Estas tiu la
eÊenca difenenco §uste intet. 1a konsenvativa
linio kaj la naùmisma. En la konservativa linio
1a ideo estas, ke ni devas esti pli multaj, ôanju pli multaj ni estasl des pli Fonte ni povas
premi. El Ia neùmisma ideo ni devas esti pli
multaj, ôan ju pli multaj ni estasr des pli muL-
taj vivas nian vivmodelone nian kultunmodelon.
Konklude aI via duobla demando 1 mi opinias, k-e
9ni ne povas dini, êu necesas novaj dokumento;.,
ôan la bezonoj de novaj dokumentoj tnoviQas p;;
si mem. Mi opiniase ke dum la okdekaj janoj, en
1a Fazo de puna teonio, multo estas sufiêe el-
labonita, do ni devas en fazo multe pli pnakti-
ka produkti nome tiujn servojn, tiujn vanojn,
kiuj utilas pon altigi la kvaliron
L jubomin TniFonôovski :
Post Baùmo oni ekpanolis pr-i Éovtipaj onganizoj
de Espenantokomunumo, tamen evidentiê==, ke la
Koopenativo de Literêtuna Foino nestas la sola
novtipa organizo. ôu tio ne Fanae de vi pesi-
misto ?
D-no Giongio SilFen:
Mi opinias, ke vi tnoigas Ia vinton kaj la eks-
kLuzivecon de Ia Koopenativo de Litenatuna Fo-
ino. Kiam temas pri novtipaj onganizojt ni de-
vas intenpneti tion en almenaù du manienoj. Unue
tiu j organizajo j 1 kiu j ne nekte J.igi§as al 1a
tnunka movado pnopaganda, konsenvativa kaj even-
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tuale pnacela. Ekzernplee 1a divensaj aùtonomaj
kultuncentnoj, kiuj naski§is precipe ekde 1978,
kiel KuLtuna Centno Esperantista. La kvinpetalo,
La Vojnodo, Ia centno en Popnad, kiuj plenumas
du bezonojn de la Espenanto-komunumo - 1a pen-
FektiQo en la Lingvo. Ili estas kvazaù havenoj
pon 1a Espenanto-insulano. Tiuj centFoj estas
eFektiva novajo, kiu ne ekzistis pli fnuer sE
escepti la nealajon de Gnezil jono kaj la For-
pasintan nealafon de Primoêteno. Bo tio estas
la unua aspekto. Alia aspektoy sFava en ^tiujnovtipa j or-ganizo jt estas la stnukturo. Gis nun
oni insistis pni Etnuktuno taù funkcioj - ba-
zita sun la hierarkia ekso: ke ekzistu pina-
mido kun bazo de lokaj kluboj kaj aktivuloj,
intenna bazo de naciaj societoj aù tenitonlaj
organizajoj kaj pinto kun tutmondaj onganizaj-
oj IFakte du ekzistas - UnivenEala Esperanto-
Asocio kaj Sennacj-eca Asoeio Tutmondal. Mont-
ni§as, ke iom post iom neali§as nova koncepto,
nepinamida, sedp se vi volas neEti en la kampo
de soLida geometnio, sfera. La bazo ne estas
submetita al iu verto hierankia, sed kvazaù ne-
to kovnas tiun sfenon, eventuale egaldistancan
de iu centt-o, kiu utilas ne pon ondoni, sed pon
kunordigi kaj konsili. En eenta manieno, en
certa mezuno, J.a Koopenativo de Literatuna
Foiro plenumas tiun êi tipon de onganizado, sed
âi ja ne eÉtas sola - ekzistas afiàj estabioj
en Espenantio, kiuj pli kaj pli preferas l_a ne-
tan sistemon, pnefenas la lozan konFedenacion
aI la centnalismo, kiu kanakterizis kaj pli ka-
naktenizas Univer.salan Espenanto-Asocion tna
Lapenna unuaviee, kaj post Lapenna - en la La-
penismo sen Lapenna.
L jubomin Tnifonôovski :
La Espenanto-onganizoj en Ia onienteùropaj lan-
doj senôae sian lokon en la demokratiaj pnocezoj
de siaj pnopnaj landoj. Tamen, 1a êanêiÊ" mal-
napidas: iuj fiaskis, aliaj kolapsas. ôu rio
estas nezulto de renaskt§o aù de ties monto ?
Aù ili alpnoksimi§as al novripeeo, aù male?
0-no Giorgio SiIFen:
La evoluo en Onienta Eùropo §enenale estis ôiam
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pli pozitiva oI en Okcidenro. Nehazande §usteen Orienta Eùropo Naski§is Espenanto mem. Ne-
hazande la ôefaj teonistoj de la naùmismo ES-
tis homoj kiel Jerzy Leyk - poloe Sandor Fte=
vesz - hungano, la konfenencc:j =n 1gB4 kaj en
1988 okazj.s nespektive en Varsovio, pollando
kaj Szeged, Hunganio. Oo, êiukaze nilate la
âan§on, la evoluon al novtipa onganizado,
Orienta Eùnopo estis, laù mi, pli pneta kaj
pli matura ol la Okcidenteùnopa pnacela espe-
nantistaro. Nun venis 1989, la tiel nomatarrannus mirabilisrr I jano mininda] e kiam je ma-
knosocia nivelo neali§is cer.taj transFormoj ,inFluantaj ankaù je miknosocia nivelo. Sed ni.
ne fongesu, ke jam pli Frue estis eksperimen-
toj - plej gnava venêajne tiu de PoIa Espe-
ranto-Asocio en 19Bl-1984. ôi Fini§is pen in-
terveno de la êtataj instancojr vokita de es-
penantistoj, kiuj kontnaùis tiun rrovan kunson.
Mi opinias, ke ni devas komenci Fakte de tie,
kie ôesis la ekspenimento de Pola Espenanto-
Asoeio en 1984. La ekzemplo, la modelo, kiun
oni povets sekvi, estas §uste tiul de la janojl
kiam Jenzy Leyk estis prezidanto de Pola Espe-
nanto-Asocio. Alia ekzemplo, sugestita jam
plunFoje, kiun oni povas sekvi, estas Ia sen-
dependi§o de la divensaj senvoj, kiujn mastnu-
mas unu sola asocio. Tiel iti povus multe pli
pnospeni kaj prognesi oI en centnalizita mova-
do. Supen ôio ôi estas la gnanda demando, kio
okazos en Onienta Eùropo? Sed mi opinias, ke
kiel ejn evoluos la maknosociaj cirkonstancoj,
en Onienta Eùnopo ekzistas tiet Fonta tnadicio
de Esperanto, ke Orienta Eùnopo nestos ôiam veF-
âajne Ia plej grava paFto ene de Ia Esperanto-
komunumo tutmonda. Kaj ankaù en tio mi estas
sufiôe optimisma.
! jubomin Tnifonêovski !
Cu eliroj de la pnobtemoj poF la Espenênto-ko-
munumoj en la Onienteùropaj l.andoj ne estas ek-
zisto de alternativaj Espenanto-onganizoj nov-
tipaje kiuj donoe pli da eblecoj pon la espe-
nantistoj en tiuj Iandoj?
D-no Giongio SilFen: Do panrè mi nespondis ,
kiam mi aludis pni la eblo kè diversaj senvoj
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Fani§u memstanaj, Sed Ia ideo ne estas rnultigila onganizojnl êan tio povus esti malsano dela espenantistoj: kiam ili havas ion novan, ionkonknetane ili ne kapeblas alimaniene plenumisian celon ol Fondi novan asocion. Ekzlmp1e Labibliotekietoj en Esperantio Fondis sian inren-hacian asocion kun ra kraeika duobra eeros unu-flanke pnopagandi Espenenton inten ta biblio_tekistoj kaj La bibliorekoj, aliflanke ptenumiiun nolon de Faka tenminolàgia J.aboro pni Labibliotekonomio. Mt opiniasl ke tio "=i"= mis_paâo. Pli modenna sinteno estasr ke tiuj biblio-tekistojl kiuj estas espenantistoj, kunigu sianfonton pon plenumi iun pnecizan pÀojekton. Ek_

zempJ.e Qis nun mankas ketalogo ôiujàna; kiuenhavus detalan liston de Ia libroj, eidonita;en Espenantio en Ia koncenna jano. -iiu 
kataLo_go ekzistas en êiu landoi en Svislando estas IatieL nomata ilSvisa libno'r en pJ.ura j lingvo j,ôan La lando estas plunlingva. Devus apeni iukatalogo titolita ttLa Espenanto-Iibror _ pon1990, l99l ktp... Kaj tion povus plenumi susre

liel projekton Ia blbliotekistoj, Kiam tiü pno_jekto e§toe. plenumita, unu areno estos en ondo.Por esti vene novtipa onganizajoe necesas 1a_
!""i f3ù pnojektor pli of laù Ër.lt "io, necesasdoni al si iun specifan ceLon. Homoj ÉolektiQaspon pJ.enumi celon kaj kiam si estas plenumità1Ia taskofonto estas libena pon aiiaj celoj.
L jubomin Trifonêovski :
En Onienta Eùnopo dnaste eentebles manko de no_vej kompetentuloj en le dlversej kampoj de Es_peranto-kultuno. Be alie franko-la Koof,enativode Litenatura Foino, kiel novtipa o"g-.i=o, spe_ciale zoFgae pni solvo de tiu piobleilo. Kiama_niene vi komentas mian asenton?
O-no Giongio SilFen:
La pnoblemo ne estas speciFe Onienteùnopa. Mieô dirus, ke en Okcider.rta Eùnopo p""-=-}.zistip.li Fonta'pnoblemo oI en la Onienta. Se vi kon_sidenae, kiuj estas kelkaj novaj nomoj de inte-lektuloj - simple vi rnaF;Iiumu la laàtajn ko_lektojn derrlitenatuna Foinor' âü J.e tlastaJn nu_menojn pon tn'ovi ekzemplojn - vi vidos, ke ape_t.as nomoj kiel Istven Entl, Blazio Vaha, llloj-



15-
tecÀ Usakiewicz, vi r Julian Modest - homoi el
Onienta Eùnopoe dum eI Okcidenta Eùr'opo Ia iu-
nuloj aù homoj sub kvardekjana aêo ne estas
tiom multenombnaj - vi tnovos Henbent Mayenl
Geongo Kamaêo, Andy Künzli. Mu1tajl kiui ak-
tiva= en Sovetunio - Aleksandr Fjodorov. Alek-
sandr Korjenkov; Nikolaj Lozgaôev ktp, estas
intelektuioj kai espenantologoj. La problemo
estas kiel influigi ôi tiujn homojn al Okoiden-
to kaj kiet intennilatigi ilin pli ofte. Kelkaj
LandoJ estas malpli bonêancai. Povas esti ankaù
la kazo de Bulganio, kie ktopodoj, signoi kai
diveneaj simptomoj lastatempaj donas impresonl
ke ankaù ôe vi estas iu espeniga evolupnocêza.

-El Bu.Lgana Esperantisto, decembro 1991-

*< >i< *
SVISA ESPERANTO-SOCIETO

EsrRARo Y
Prezidanto:
ffiïmê cACoND, Chevreuils 14, CH-z3oo La Chaux-de-
Fonds (NE). Tel. (O39) 26 sZ 32.
Unua vlcprezidanto kaj êefredaktoro de "SES-informasn:

1) 53
77 t3.
Sekretario:
s-f.Âfrar-e. KtlNzLI, Zumhofstràsse 22,60lo Kriens (LU). Tel.(o41) 45 55 83.
Kasisto:
s-6-ffist VON MAY, Flursirasse 3, g24Z Oberuzwil (SC). Tel.
(o37) 51 6r 30.

ALELEKTITAI CK

ai s-ro Angelo MELLINI; Bûntacher 21, 5626
Oficejo Lucerno: (O4l)

ch. Tour-Grise. 10O7

(AG). Tel. (057) 33 33 85.
57 0t 11.

Temple, 2426 Les
GEP,/KCE).

2426 Les Brenets(NE). Tel. (029) 32 l8 88. (Junularo)
s-ro Fritz WASSMANN; Uettligenstr. 16A, 3033 wohlen (BE).
Tel. 031 82 27 55. (Eksteraj rilâtoj, ekologio)

Franclingva: f-ino Nicole MARCOT; 28,
Lausanne (VD). Tel. (O2\l 24 1l 98.
Itallingva: d-ro Tazio CARLEVARO; Viale Giuseppe Motta 32,
6500 Bellinzona (TI). Tel. l092l 25 29 88.
Ceteraj komitatanoj:
s-ino Mireille GROSJEAN-ROBERT, 20, rue du
Brenets (NE). TeI. (O39) 32 tB 88. (Ligo kun
f-ino Marion GROSJEAN; 20, rue du Temple,

rman
ermetsc
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POFI MUZIKEMULOJ

La 'rschubentiades't estas fama renkonti§o pri-
muzika en Flomandio. êin org-nizas }a dua pl'o-
gFamo de Ia nomandia radio. Êi jam okazis en

Estavayen, Morges, La Neuveville kaj aliaj un-
boj.
.L rL.lu.L Ju rLS rL rL.L.L rL üJe rL ù ù{, + J, rL {, sL rl, \t, rL {, ù ù rl, + J,\1, rl,{, + S rl,{, \L J, J,{, il, J, il, J,

:|i 'TSCHUBERTIAoES'' okazos je Ia 5-a kaj 6-a a" :E

i|; septembno 1992 en La Chaux de - Fonds. 3f1
X).u.r..r,.r.-u.u.uù.L.t.LJ..r.J.ùJ,+J,J,.L+-r,rr,rr,rr,\r,J,J,\r,J,\r,\r,+\r,ir,rr,ruru{,.u.r,.r,.t,l,.r.X)

Kio estas ItSbhubentiadesr'?

Estas nenkonti§o êubent,stila, tio estas muzik-
ludado ekstene en Familia etoso. Schubent oFte
muzikumis en Qandeno, invitis geamikojn kaj
okazigis viglan tr jam-sessiontt, tio estas im-
pnovizaËa kunludado.
La nadio nomandia onganizas e,h Ia Chaux-de-Fonds
plurajn koncertojn dum ? tagoj, ôu sun placoj,
êu en §andenojr ôu en kontoj, ankaù en pneQejoj
kaj koncentejoj. EstaE pJ.anataj koncento j Fane
de gnandaj orkestnoj, konusoj, pli etaj grupojr
kvantetoj ktp. Oni aùdos ne nur venkojn de Schu-
bent, sed ankaù de aliaj romantikismaj kompo-
ni-ato j kiel Mendelsohn, Schumann k.a. aù eô Bach
kaj Mozant. En kazo de pluvo stanos tendoj.

iE KCE Êo jos gastigi Ia geaùskultantojn inten 16:i: :i:
:|: sabato kaj dimanêo. tri
",'l§

ôan estos centoj da muzikemuloj sunloke, ku-
na§aj espenantistoj eble decidos pnomeni auF-
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stFate kiel sandviêohomoj, pontante Fnancling-
vajn sloganojn kiel:
TTMUZIKO KAJ ESPEFTANT0:.DU INTEHNACIAJ LINGVOJ"

auI'PER MUZIKO EBLAS DIFTI : MI AMAS VIN,, aù
I'MI ESTAS TRISTATT, sed kiel vi diras pene de
muzlko: rtKIE ESTAS LA STACIDOMO,,?
I'PLT BONE VI UZU ESPEFIANTONII

Volontuloj anoncu sin ôe Mineille Grosjean,
Les Bnenets.

>F ):< >F

HEN«ONTIôOI ANTAÙviAataj en L99Z
BELLINZONA:

I. Tunisma kaj manêa semajnFino en Ainolo: Vi-
zito de vizitindajoj, kaj'marêo tna supr.a
Leventina valo, kun vizito de 1okaj muzeoj.
Loko: Hotelo INNOVAGANZA en Ainol"o.
Kosto: tr.anokto kaj matenmanQo Fr. 40.-
Dato: 1?-a Qis 13-a lde septembno lgge. pon
spontemuloj.

?. KULTURA SEMAJNFINO ESPERANTISTA, de ta E-a
êi= la 6-a de decembno lgge, Temo:
,'ESPERANTO POST LA OKCTDENTTôO', KICI posTEll?
Loko I Lugano, ô" Scuo1a-Cineolo Mignos.

LAUSANNE: FIEGIONA SEMAJNFINO je ta ?6-a kaj?7-a de septembro lgga.
T emo: rrEUFlCIPA KOMUNUMO't ?

LUZEBN: En esplonado. Elato ankonaù nekonata.

*>tr{<
LASTMOMENTA INFORMO

AL LA ESPERANTISTANO DE SVTSLANDOT

Post teknika paùzo la ESpEBANTO-INFONO sub la
teleFonnumeFo 156 54 34 neFunkcios la ?4-an de
apnilo 199a. PIi detaLa inFormo en Ia venonra
numeno de rrsltt -DW-
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ESPERANTO EN FIADIO

MENKATCI DIFTNAS ANKâÙ SVISAN RAOICIN INTERNACIAN
Lastatempe divensaj onidinoj pni la malapeno de
Espenanto eI la pr.ogramoj de Svisa Fladio Inter-
nacia ISnI]eBennol ma]trankviligis ne nun La
pnoduktistojn de la elsendoj, sed ankaù multajn
klientojn, t.e. aùskultanÈojn de tiu nadiostacio.
Nun ni scias: Espenanto ja malapenos de la kunt-
ondojr sed estas antaùvidite konEenvi §in kielilpnodukto-Iingvonrt de SFII , tamen en alia eble
eô pli alJ-oga - fonmo. Necesas iom nakonti Ia
histonion kaj Ia aktualan fonon de ôio tio.
La Espenanto-disaùdigoj de Svisa Radio Intenna-
cia komenciQis vintne de 1946/47. Tiam Edmond
Pnivat [1889-1962]r mem kunFondinto de Fladio ôe-
nevo, nicevis Ia komision ekpnodukti elsendojn

llg.ernacia lingvo. Tne bonvena pon Ia nova
SFII -nadio-ekspenimento montniSis ankaù
la 3?-a Unj-versala Kongneso de Espe-
nanto, kiu en 1947 okazis en Berno.
Produkti ôiutagan kongresnaponton oni
Petis de d-no Anthun Baunl tiam pno-
Fesia junnalisto. La neagoj al tiu
pnovo estis tiom kura§igaj, ke Baun
nicevis Ia taskon redakti, apud Pni-

vat, pluajn disaùdigojn ekde oktobno 1947 en Ia
tempodaùro de po kvin minutoj. Ekde tiam Espenan-
to elsendi§is negule Qis hodiaù [kun escepto en
L964/65; kiam la dinekcio de SFII anoncis êpan-
pnemon]. Post Ia monto de PrivaÈ en 196a liaj eI-
sendoj estis tnanspnenitaj de Claude Gacond
[ 1931-] , kiu kun sia edzino Andnée pnizongis Ia
jaùaajn elsendojnr dum Baun, apogata de sia ed-
zino Heidil daùnigis la lundan pFognamon. En
1986 ali§is aI l-a kvanopo Andy Künzli [1962-],
kiu pnetigis pli kaj pli da disaùdigoj [sabataj]
kun plej divensa enhavo, lastatempe pnecipe svisa.
Fine de I99I, Künzli estis nomumita posteulo de
Baun, kiu menitoplene ôesigis sian longan funk-
ciadon êe SHI Ivd. Esperanto, julio-aùgusto 199],
p. 1561.
Ankaù ôe SFII oni opinias ke Ia tnadicio estas
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bona, sed SFII , kiel multa j at ia j ent,-epreno j
en Svislandol devas draste limigi sian buQeton,
ôan Ia svisa êtato forstrekas ?O% de la subven-
cioj. Tial ôi nestnuktunas siajn prognamojn, 1aù
jena j pnionitato j: Ia pJ.e j gnava tasko de SRT
estos servi Ia svisojn vivantajn en ekstenlando,
e,n la dua vico sekvas la tasko rrnenomigi Svis-
landon en ekstenlando'r, kaj kiel tnia4ql lsut I E! | EE= uEl'lql IUU , ÉeJ ÉrE
SRI antaùvidas Ia ?rdiaiogoÀ kun
eksterlandorr. Alivonte: SRI ne ha-
vos tiom da nimedoj kaj eblecoj,
kaj knom tio §i dependos de Ia svi-
sa politiko mem. Se la svisoj deei-
doe malFermi Ia landon al Eùnopo
kaj al la mondo, tiukaze SRI eble
ludos pli gnavan nolon. Se ili de-
cidos invense, tiam SBI restos rre-
olektindaîo . Artbur Baur
Fon Ia tiËgvppolitiko de SFII, kiu Qis nun eI-
sendis en naÈr Iingvoj, tio-signiFoè i.a. nezig-
non pni Ia pontugala, kiu êajne pendis sian al-
logon en pontugallingvaj negionoj. Kion pni Es-
penanto? Gi ja ne pendis eian aktualecon kaj
allogon ôe la esperantistano eô tute maLe
sed ankaù Ai malapenu de Ia kunt-ondoj kaj es-
tu pelita en la t.n. Itdivensigan sektoronrr,
kieL la SRI-planistoj nomas tiun kategonion de
pnognamoj. Tiu ôi sektono antaùvidas la pro-
duktadon de laùbezonaj nadiopnognamoj.
Se ni bazi§as sur la supozo ke Espenanto estos
daùne uzatà de SFII , tiukaze mi opinias ke §insavis tni ôeFaj Faktoroj: al Ia konscio dê }a
direktono de SFll pni Ia signiFo de Ia intennacia

lingvo kaj la bonvolo de SRI kon-
senÿi tign t-rbelan, kultunan eksklul
zivajon I Iaù direÉtono Fl.oppenheim] ;bl 1à fidelaj aùskultantoj kaj nes--
pondanto j leZ eI Ia tuta SBI-kores-
ponda]ano koncennas Espenanton.
Kompare kun Ia alia j lingvo j de SFII ,kiuj .êis nun povis disponi mu.Ite pIi
ampleksan disaùdigo-tempon ol Espe-^
rahto, tiu ôi ciFéno estas tne alta);
c] la kompetenteco de la Esperanto-

ClaudeGacond pnoduktisto j IOppenheim:- It iIi ve]-e ha-
vas Fakan séipoVon"] kai la tnaFa Êfi-
havo de iliaj elsendoj [kiu cetere tute

konfonmaE al la komisio donita de }a svisa negi-
stano]. Krome helpis cente ankaù detala ?rdefenda"
naponto de Gacond kai Künzli, kiu tFaFe pra-
vigis Ia §isnunan ekzistadon de la E-sPenantopro-
gràmo kaj-1a neceson daùnigi 1a disaùdigoin.



-20
Kio do nestos de Espenanto? La SFII-planistoj
kaj 1a Espenanto-nedaktonoj estes kune ell.abo-
nantaj novan koneepton, kies êeFajn tnajtojn
pples pnisknibi jene: fa Espenantà-pnoduttàj,
kiuj certe enhave ne tno êan§i§u Idevos okaii
vena koncentni§o sun svisaj - temoj] , estonte pIi
celtnafe oI ôié nun dinekti§u aI-1à publiko kiu
dezinas aùai iIin, Unuopuloj kaj Espenanto-gt-upo j
havos Ia eblon akini kaâedoË t 1àù kàstokovna ma-
nieno, .eble en Fonmo de abono] kun monata progra-
ffioJ kaj Ia Esperanto-produktoj estos penataj àn-
kaÈr al aliaj nadiostacioj kiuj disaùdigas en Ia
intennacia lingvo, aù aI negionaj Ipnivataj] na-
diostacioj kiuj pretus tnanspneni kompletajn Es-
peFanto-programojn aù partojn de i1i. Tieli f=
esperantistoj nicevus Ia eblon aùAi nin tra siaj
lokaj nadiostacioj. La SFII-planistoj jam inFonmis,
ke ano da tiaj nadiostacioj anoncis sian intene-
son kunLaboni kun SFII .

Certe Ia pendo de Ia svisa kurt-ondo
pon Espenanto estas bedaùrinda novajo.
Samtempe mi knedas, ke Ia nova koncèp-
tor kiu donos pli Fortan pezon al Ia
kasedoser-vo, malFeFmos ankaù novajn
eblojn kaj üastigos Ia Esperanto-[u-
blikon, kiu êatus 'posedi konserveblajn
son-dokumento jn en Espenanto-societo j .
Mi espenas ke ni trovos sol-von akcept-

/r,fl&i' E:l:x.B:"ol=rE=li[ExiB;"i3'ài:',:iî=
Andy Kiinzli neago i F" j mendo j montniQos-tno mag-

naj r malapenos venêajne Ia lasta es-
peno konsenvi EspenanÈon ôe SFII .Pliajn komuniko jn kaj l-a konkretanr oFenton de SFIT

ni publikigos en la Espenanto-gazetano. Inte-
nesatoj negule nicevi kasedon jam sknibu aL:
Svisa Fladio Intennacia, Espenanto-fako, .CH-3OOOBern J.5, Svislando. Ni antaùQo jas nicevi via jn
komentojn, sugestojn, kaj eble ankaù mendojn.

Andy E. KünzIi Isvislando]
{, :1, rl,

MORTANONCO

La 10-an de marto 1992 montis, 60-janaQa, s-ino
Helga Nüesehl edzino de nia longjana membro
Willy Nüesche Belpstnasse 19 3OO7 Bern. Ni es-
pnimas aI s-no Nüesch nian plej sineenan kondo-
lencon SVISA ESPEFIANTO-SOCIETC)-

FledaktFino de 'iSES INFOFTMAS" n-no 4/9 estas
La 15-a de junio 199a,

xft


