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PoF-Mu::+Kq EN ESPEBANTo - yuzrKcr rurl4oNtrl
Kanaj gesamideanoj,
Post plunmonata plej intensiva Iabono ni tss-tas pnetaj oFenti aL vi pnodukton, kiu estas
unika en sia speco.
Jam delonge mankas en J.a internacia lingvo Es-peranto aktuala, Iaùtempa muziko, êateta kaj
akceptata ankaù de ]a juna genenacio.
Mi starigis al mi la taskon Fonigi tiun mal-
konvenajon. TiuceJ.e mi kneis, kune kun Ia fam-konata sudgenmana komponisto kaj kolego Fl.ainer
Connadl 1e MC nespektive CD ilESpERANTO'!.
Biversaj stildinektoj de enmemoniga, sentople-
ne tekstita muziko kaj tnansigita aI Ia inten-
nacia lingvo igas tiun-êi nimankindan pnojek-
ton aFeno, kiu plaôas ne nur aI Esperantistoj.
La kasedo estas plenplena §uo ankaù pon ne-
espenantoparolantoj r kio koncennas plejpante
aùs ku r tanto j n o 
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LA EISKOJ ESTAS MENDEBLA-I ÊE:

Deutscher Esperanto-
Büchcrdionst
Am Sadtpfad 11
W6236 Eschbomftaunus

Hiermit bestelle ich 

- 
EsperantoMusikkassetten zün Prcis von a 19,80 DM,

bzw. 

- 
Esperanto-CD's zum Preis von a 29,80 D!vI, zuzüglich Versandkosten

Datum: Untcrschrift:

Baden-V/ürttembergischer
Esperanto-Büchcrdienst
Zum lftâutlc 8
\[I-7480 Sigmaringen-Jungnau

AU

KULTURA CENTFIO

baldaù ankaù ôe La

ESPERANTTSTA PO6TFAKO 779
LA CHAUX-BE-FONOS
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GRUPAJ INFORMOJ

ESPERANTO.SOCIETO BASEL :

?3 .7 . 18 . OOh MONATA KUNVENO : I nvi to al- knad-
nostado ôe gesinjonoj Senn, Para-
dieshoFstr.I64. AtiQo petata Êi=
?o .7.199a.

ESPERANTO.SOCIETO BEFIN :
En nestonacio AL FOHNO Spitalgasse 37

7 .7 .19.30h ka j 4.A.19.30h
LUCEHNA ESPERANTO-SOCTETO :

L.7.14.OO-16.OOh en nestoracio BIG BEN
paroliga kunveno. Fnanz Bnüggen.

ESPERANTOKLUBO WIL:
L.7. Kantvespeno êe

FluhbengstnasEe
Walder-Chaves.
En aùgusto ne

ESPEFIANTO-SOCIETO ZUEFIICH :
L3.7. kaj 10.8. LIBERAJ KUNVENCIJ laù aparta

pnogramo. Infor-mo êe Ia pnezidanto.
{< >i< i<

ESTENANTT STA J, POLT TI KI S.TOJ

"En fa unba konsiLantaro de Bellinzonal êeFurbo
de Tiêino, tnovi§as du esperantistoj, kiuj j,-.,=
pnomes5.s f idelon aI l-a leQoj la l?-an de majo,
okaze de Ia unua kunveno te-Ia nova poÀt=l=Ëtà
unba koneiLantaro.
Temas pni sinjoroj Edo Tognini ka j Tazio Car.Ie-
varo, ambaù longjàraj espérantistàj, bone kona-
taj en sia regiono."
Ni tutkone gratula= kaj dezinas aI vi ambaù bo-
nan sukceson. >k :k )k -Redakcio "SItr-

KULTUFIA CENTFIO ESPEFIANTISTA :
Okazos ôe KCE sesio de ekzamenoj lingvaj laù
ILEI/UEA IIntennacia Ligo de Esperantistaj In-
struistojl. Tiel Svisoj-povos ekzameniQi èunfoke.
Temas pni elementa kaj meza niveloj. La datoj
estas: lS-a, 15-a kaj I7-a de aùgusto 1992. In-
Formi§u kaj ali§u êe KCE Pf 779 ?3AL La Chaux-
de-Fondss teleFono:039/?6 74 A7.

)k ,< >k

familio Ehaves-Walden,
11 FIawil. Gvidos Venena

okazos kunveno.

-MG-
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LA FEDERACIA PREZIDANTO APREZIS ESPEHANTO-LABOHON

Fedenacian merito-knucon por- pastno AdoIF Eunk-
handt pno klopodo pon Ia ekumeno kaj Ia popo-
Ia intenkompneniêo pene de Espenanto.
En komisio de 1a Fedenacia prezidanto Flichard
von Weizeëcker la landa konsilanto de la Flegi-
ono Esslingenr d-ro Braun, transdonis Ia 19-an
de marto 1992 al pastono AdolF Bunkhardt el
Itleilheim/Teck 1a FEDEFIACIAN MERITO-KFIUGON JE
RUBANDO.
Per tio Pastno Burkhandt estis distingita pno
pli o1 3O-jara hononoFica agado en ekleziaj
kaj kultunaj Esperanto-nondoj. Li tradukis ek-
leziajn kantojn kaj neligiajn librojn, estis
longjana prezidanto de Ia Knistana Espenan-
tista Ligo InternacLa/RÉLI kaj engaQis pon fa
ekumeno kaj la intenkompneniQo de 1a popoloj.
Tamen; lia vivoverko estas Ia germana Espe-
nanto-biblioteko, kiun Pastro Bunkhandt, en
?5-jara honorofica agado, kompletigis a1 mult-
valona koLekto kun pli ol 10'OOO librotitoloj,
kiel akcentis Ia landa konsilanto d-Fo Braun,
okaze de la tnansdono de Ia Fedenacia menito-
knuco. -eI EID tnadukis FL-
Kara AdolFl Ia nedaktoro de TTSVISA ESPEFIANTO-
SOCIETCI INEORMAST' tutkore gratulas aI vi pno
Ia altvalora distingo. -FL-

>F ÿ,< >k

ESPERANTO--MUZE O VJ ENO

1.8.I5,OO-I8.OOh kaj e.8.10.OO-le.30h okazos
pnelego de Mag. Herbent Mayen pri:
''LA NASKIGO DE LINGVO KAJ L]TEFIATUROI'

IILA UNUAJ JAROJ DE ESPERANTCII'
Estas Fascine, kiel povas esti§i- vivanta lin-
gvo el pnojekto kun nun 16 reguloj.
Pantopreno estas senpaga, sed antaùanonco en
Ia muzeo nepne necesas pro limigo de pantopFe-
nantoj. El: 'rKomuniko j eI la tnuzeort, trad -FL-



]ESPEHANTO-MONO" :-[!-ureileq sub fonta knitiko]
Depost Ia momento kiam Ia bavana miniEtno por
pnotekto de 1a naturmedio, Peten Gauwei.len,
tunnis sin decide kontnaù Ia enkonduko de, kiel
1i espnimis sin, Espenanto-mono en Eùnopo, 1i
falis sub mufte da kritiko. La germana Espenan-
to-Fedenacio aÈentigas nun, ke 1a diFino rtEspe-
ranto-monotr pon Ia estonta Eùno-valuto neniel_
estas tiel traFa, kiel êajnis en la unua momento.
La rtECUrr anstataùigu Ia naciajn valutojni sed
la intennacia lingvo Esperanto volas, kiel neù-
tnafa dua lingvo pon ôiuj, nun faciligi ]a in-
Èerkompneni§on transliman. Espenanto protektas
la naciajn lingvojn, Espenanto ne estas Iingvo-
EEU, akcentas La prezidanto de la germana Espe-
ranto-Fedenacio D-no hlolfgang Schwanzen.
Krom tio estas dubinde, ke Gauweilen êatus ve-
ki negativan asociadon pen la utiligo de Ia no-
cio Esperarrto. La intennacia lingvo Espenanto
evoluis en la daùro de pli oI cent jaroj aJ- vi-
vanta kultunl.ingvo. Kvankam ambaù paêoj - Ia en-
konduko de Eùno-valuto, kiel ankaù i.a enkonduko
de Espenanto [kiu estus facile ].ennebla dua
lingvo pon Eùnopanojl, kr"om decidigaj avantasoj
eble estigus ankaù kelkajn malavanta§ojn oni
tial ne r-ajtas tuj neniigi tiujn*ôi bonajn ideojn,
ôan tno da penFektismaj posruloj estus malhelpaJ
pon la Eùnopa unuigo. -eI EItr tradukiE FL-

GRAVA ALVOKO

uK vJENO ,- IJNUAFOJE TNTERNACTA ORKESTFO

Ni êatas ludi Mozantsimfonion dum Ia UK en Vieno
kaj serôas ankonaù orkestnanojn; êeFe violonojn,
aldojn kaj violonôeIojn, krome traver-sFlutojn,
hobojojn, klaninetojn kaj Fagorojn.
Sknibu aI: Intennacia onkestno

Thomas Kleemann BahnhoFstrasse gS
O/W-6904 Eppelheim
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Lucien âatas memoni-
Si sin pri sia bela
ekskunso monda pen
biciklo. eOTOOO km,
dum kiuj li senlace
klopodis bone paFo-
li Espenanton.

2O'OOO kilometno jn pen bicikLo por ,espenanto
Temas pni Lucien Pénaine [Fnanco], nun okdek-
sesjara, kiu fanisr Bn siaj junaj janoj, bi-
ciklan voja§on pneskaù nekredeblan. Dum kvanjanoj 1i biciklis eO'OOO kilomerrojn.
En Ia jano 19a6 Lucien lernis Esperanton. Li
same pensis kiel la aùtoro de EspenanÈoy d-no
ZamenhoF, ke Finfine Ia homoj interkompneni§os
kaj entneprenos neciprokajn vizitojn.
En la jaro I9AB li sranris al sia pilgnima bi-
ciklado pon ekkoni la lingvon de ]a espero.
Lia voja§o kondukis lin tna la iama Sovetunio,
tna Sibenio aL Vladivostoko - Japanio - ôinio-
êi= Indonezio. Neniam malkunaQigite.pno gnan-
daj obatakloj. Be Kazan §is Vl-adivostoko Ia
nusa revolucio estis detnuinta Ia traFikvojojn.
Tial necesis adepti la biciklon al Ia nelvojo
de l-a Transsibenia Fenvojo, pon uzi âin kiel
dnezino.. Li ôehavis ankaù masteton kaj velon,
per kiuj li povisr t-r€ pedalante, vetuni helpe
de la okcidenta vento. En ôiu unbo r Err ôiu
stacidomo oni aplaùdis Ia biciklanton de La
nelvo jo .

Ciufoje Lucien eluzis 1a okazojn por disdoni
pnospektojn kaj konvinki siajn adminantojn pri
Esperanto. Lia aventuro Fini§is en la jano lg3e
en Javo, La biciklo de Lucien estas nun kon-
senvata en Sibenia muzeo.
Malnova Fotobildo, sun kiu oni vidas Ia junan
Lucien, ôinkaùita de Esperanto-amikoj indone-
ziaj, pnuvas pni La estinteco. En tinkesto de
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ilia asocio donmas Ia memonoj
Lucien, Ia pasia biciklisto.
Cu Lucien havos iun tagon la
ajn memonojn publikigitaj ?
Fnanclingva antikolo aperinta

)k{<8

mansknibitaj de

feliôon vidi si-

en fnanca gazeto.
-Tnad. FL-

LA LISTO DE E
GASTIGANTOJ DE

TEJO
1992
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KIO Ë5TAS PASPOFTA SERVO?

Pasponta senvo estas senvo de Ia Espenanto-
movado pon 1a Espenantopanolantoj. êi"j mem-

F"oj havaE la eblecon nicevi senpagan gastadon"
Ciu, kiu posedas ekzempleron de Ia Iisto de
gastigantoj, estas membt.o kaj najtas uzi sian
liston pon tnovi gasti§on,
La listo eEtas pensona, Oni ne rajtas pnunti
eian liston aI alia peFsono. Pon ke Ia listo
validu, §i devas havi la nomon de Ia posedanto
sun Ia kovnilo.
Gastigado pene de pasponta senvo ne nepne es-
tas luksa. êiuj vaniantoj ekzistas, de sunplan-
ka dormado en pnopra donmsako êi= najto je uti-
Iigo de tuta domo.
K=j ne fongesu: Pasponta senvo estas senvo por
Espenantoparolantoj, do ôi-j membnoj devas scii
Egpenanton.

KIEL FANIôI MEMBFIO DË PASPORTA SEFIVCI?

nova liEto estas eldonata; êiu listo
validae §ie }a eekva eldono.

?. Oni faniQae gastiganto. Ûiu, kiu mem
Bpenas en Ia Iisto kiel gastiganto,
senpage nicevas ekzemplenon de Ia
Iisto kaj tiel Fani§as membno.
8aetiganto devas êiu-jane
konFinmi ke Ii volas nesti
en Ia listo.

rlzùù

FledaktFino de I'SES INFOHMASTT 5/9? estâs
15-a de aùgusto 199e.

EkzistaE du manier.oj membni§i:
1. Oni aêetas la liston de gastig€ntoj kaj skni-

bae sian nomon eur la kovnilon. ôiujare

Ia


