
5VIsR ESPERRNTO -SOCIETC
INFORMAS /r/"r:t

Koneep-adr: Fnitz Liechti Wiesliachen L7 BO53 Zünich
ed-Te.Lefono: O1,/381 77 I <? fi Lt ér ft'

sEs-KoTr?,oJ 1993, ÀLVOKO DE LÀ KÀSTSTO

En tiu-êi eldono de SES INFORI{AS vi trovas
enpagilon por pagi vian kotizon. Ankaù do-
nacoj estas ôiam bonvenaj. Koran dankon.
Bonvolu nepre êiam indiki sur Ia enpagi,Io,
kion vi pagas , ekz: "Kotizo por 1 993, dona-
co ktp" l

UEI.{BRO-KOTIZOJ ( inkluzivas abonon

RATURA FOIRO kaj SES TNFORMÀS):

- INFÀNo.r §is 18 jaroj
- JUNUto.r Çis 26 jaroj
_ EIIIERITULOJ, PENSIULOJ

- GqEDZOJ EUERITÀJ

- CETERÀ.I UEMBROJ

- GEEDZOJ

- ÀBONANTOJ sen membreco

Elkoran dankon aI ôiuj, kiuj pere
daùa pago subtenas niajn klopodojn
aI vi.

Via kasisto: E.
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GRUPÀJ INFORMOJ

BELLINZONA:
13/14.2.1993 KUTTURÀ SEMÀJNFINO: Mi deziras

dediôi tiun-ôi semajnfinon aI
pripenso pri WsPeranto, nome Pri
la nova rolo (aù malrolo) de Es-
peranto en Ia nova EùroPo. Mi
kaj ôefe Teresita - organizos
ôi., laù konata recePto. -TC-

ESPERANTO_SOCIETO BERN :
En restoracio AL FORNO Spitalgasse 37 Bern.
5. I.1 9.30h kaj 2.2.1 9.30h
LUCERNA ESPERANTO-SOCIETO :
En hotelo SIMPLON Habsburgerstr. 16 Luzern.
21 .1 .2O.3Oh ''KOIUIPILADO DE NIA PROGRAIVIO 1993.''\-
( I audo, La antaùa paroliga lecione ne

okazos pro estrarkunsido.
ESPERÀNTOKLUBO WIL:
En restoraci-o Schweizerhof Unt. Bahnhofstr.lB.
1 3.1 .20.00h "VALENCIO" urbo de la Universala
Kongreso de Esperanto, kun lumbildoj.
3.2.20.00h En 1a foÇejo de familio Pochanke,

Lettenstrasse 70 wIL (tel: 073/
22 68 30 ) . "Babi1-ado kaj impresoj
de ISO ( internac j-a seminario de
germana junularo).

ESPERANTO-SOCTETO ZUERICH :
11.1.19.00h MONATA KUNVENO en KarI der Grosse.

Jaz-konkurso kun klarigoj en Es-
peranto -

8.2.1 9.00h Generala kunveno en Karl der Grosse.

ooOoo

ITIORTANONCO
La 2-an de septernbro 1992 nrortis, B9-jara, Hans NoII ,

longjara menrbro de }a Esperanto-Societo Ziirich, de Svi-
sa eêp"ra.rto-societo, kiel ankaù de sAffi (1932-19921 '
Er }a jaroj 1952 Ç::s 1972 LL estis kasisto de SAIF' En

ESZ Ii estis aktiva nrernbro dum p1i ol 50 jaroj. g.r la
vicoj de ESZ, Sffi kaj SAm Ii restos en bona rememoro-

-FT,-
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RAPORTO DE, LA CENTRA KOMITATO
Claude GACOND, prezidanto

Literatura Foiro
&-§iilâTsôerâîto-Societo i n f ormas

Ôar la membraron de nia societo nr atingas ôe{e
per nraj periodajoj Literatura Foiro kaj Svisa Esperanto-
Societo informas, ni ne volas komenci trun raporton sen
unue danki al ilia j redaktoro j Perla MARTINELLI en
Chiasso kaj Fritz LIECHTI en Zürrch. Dum la jaro 1992
pri ilia laboro alvenis nur dank- kaj gratul-leteroj. Ambau
organoj kompleti§as reciproke, kaj tion §atas rliaj
ricevanto j.

Statuto

SES devus povi sisteme atentigi pri sia ekzisto la
autoritatojn federaciajn kaj kantonajn. Sed tiu kontaktado
estas malfacila pro manko de nacilingvaj versroj de nia
statuto. Tial la Centra Komitato ekentreprenis tiujn
tradukojn. Andy KUtrtZLt en Kriens iam submetis al la
Centra Komitato Bermanan version de nia reviziita
statuto, kaj estos verkataj franca kaj ttala tradukoj.
Antau ol eldoni tiujn tri versiojn, ni devos verki statutan
paragrafon, kiu atentigos, ke la teksto en esperanto estas
sole decidiga, se la f ranca, Bermana au itala tekstoj
povus neatendite konduki al interpreta diver§o. La
tradukantoj konstatis kelkajn neprecizalojn kaj mankojn.
Tial en 1993 la Estraro atente trastudos ôiujn San§ojn au
aldonojn, kiuj montri§os necesaj, por povi ilin propont al
la Cenerala Kunveno en 1994. Kaj tuj post la koncerna
voôdono SE.S f ine povos eldoni la antauviditan dokumenton.

Kunsidoi

La Estraro renkontifris en Olten la l0-an de oktobro
kaj la Centra Komitato la 28-an de novembro 1992. La
Estraro ankorau renkonti§os en Arth la l3-an de februaro.
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Ekster tiuj kunvenoj la sekretario kaj la prezidanto
renkontifris almenaù dekon da fojoj, ôu en La Chaux-de-
Fonds, ôu en Lucerno.

Ôar nun solvi§is bazaj organizaj problemoj, la
rigardoj povas turni§i al la estonteco. Precizi§as agadoj
informaj, esploraj kaj eldonaj. Claude GACOND en La
Chaux-de-Fonds redaktas inform-libretojn. Lin helpas
kompetenta j graf ikisto ka j tradukanto j. Tiel samtempe
povos aperi en 1993 versio,i franca, Bermana kaj itala de
tiu informiloj.

Andy KUNZLI entreprenis du diversa jn enketoin:
unuflanke temis pri varbagado helpe de nacilingva
demandaro (germana, franca kaj itala) sendita al pli ol
mil personoj memorfiksitaj en la komputilo de SES/KCE.
Due temis pri projekto de Svisa Esperanto- Leksikono. Ni
dankas êiujn, kiuj jam respondis al tiu enketo. Pere de nia
organo SES informas numero 1992-6 ôiu j estis detale
informitaj pri la kontentiga drsvolvi§o de tiuj du agadoj.

Regionai Kulturai Semainfinoi

Depost la Ôenerala Kunveno de 1992 nur la
romanda semajnfino okazis. Plensukcese §i denove pasis
en Cully la 26-27-ajn de septembro. Christiane SIXTUS
POT en Perly redaktis detalan raporton por SES informas
pri tiu aran§o dediôita al la Eùropa Komunumo. Niain
dankojn iras al Nicole MARGOT en Lausanne kaj al §iaj
kunlaborantoj pro la modela Iaboro.

Per la januara numero de SES informas vi estas
invititaj al la tiôina semajnfino okazonta la l3-14-afn de
februaro 1993 kat al la alemana, kiu disvolvi§os en
Lucerno la l3- l4-ajn de marto. Tiu ôi sekvos nian
Ôeneralan Kunvenon kaj festos la 90-an naski§jaron de
SES. Nl esperas, ke multos la esperantistoj, kiuj parto-
prenos al tiuj aran§oj.

Jam nun ni povas anonci, ke en 1993 Ia romanda
sema jnf ino revenigos nin en Cully la I I - l2-a jn de
septembro.
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Junularo Esperantista Svislanda

Monaton post monato ôu pere de SES informas, ôu
rekte per la plaôaspekta organo La Junaj Esperantistoj
informas ni povis legi pri la progresoj kaj sukcesoj de la
esperanto- junularo. Kaj dum la lucerna Svisa Esperanto-
Kongreso ni iom intime konati§os kun ili, ôar ili
transprenos la respondecon de la \/espera programo. Ni
§ojas, ke nia SES-jubileo renkontigos la junularon kun la
SES-anoj, kiuj tendencas farr§i maljunularo. Renoviso de
la a§piram ido 1e sia bazo estas so jiga demograf ia
fenomeno por la svisa esperantistaro. Ni vigle gratulu kaj
danku al la JES-prezidantino Marion GROSIEAN en Les
Brenets kaj al §ia j kunlaboranto j. La renovrgo de la
SES-subvencio al JES konkretigu tiun dankemon de SES
kaj nian esperon, ke en 1993 plue kreskos nombre kai
agade la "estonteco de la svisa esperantistaror. ôi
kapablu organizi de tempo al tempo restadon por
esperantistidoj, ke tiuj infanoi ankau ekrigardu al
esperanto pere de JES. Ili iel estas la estonteco de JE.S,
kiel JES estas la esronteco de S[.S]

lSultura Centro Esperantista

En 1992 KCE reorganizis someran kaj semajnfinajn
kursojni Mireille CROSJEAN en Les Brenets, la KCE-
prezidantino, kaj §iaj kunlaboranroj sciu, ke ôiuj SES-anoj
§ojas, ke la domoj "Ernest Naville,' kaj "Pierre Bovet" kaj
ties kunvenejoj "Klara Zamenhof-Zilbernik" kaj ,'Andreo
Cseh" realtiras esperantlstojn. Nia espero estas, ke ne nur
el foraj landoj oni veturu al La Chaux-de-Fonds por
perfekti§i en la praktiko de esperanro kaj por intimisi
kun la kulturaj valoroj, kiuln §i alportas, sed ankaù el ôiüj
regionoj de Svislando. El Alemanro oni tro malofte
rigardas al La Chaux-de-Fonds. Kvankam Zürich estas ne
pli fora ol Ôenevo, êefe el okcrdento venas partoprenantoj.
Cu tio signifas, ke eô por la esperantistoj ekzistas "rôsti"-
limo? SES vigle anoncos la kursojn de KCE en ôiu numero
de SES informas, en la espero, ke el ôiuj esperanto-grupoj
oni ekorganizos grupajn veturo jn al la kursoj de KCE.
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Plura j grupo j kun timo konstatas sian maljuni§on. Ara
partopreno al semajnfinaj kursoj de KCE povas esti tauga
celo por loka kurso. Kaj stud-semajno en La Chaux-de-
Fonds Iasas ôtam neforgeseblajn rememorojn. Grave estas,
ke la esperanto-komencantoj ôiua§a.i travivu kiel eble plej
raprde kal ofte renkonti§ojn kun alilingvanoj kai kun
esperanto-lertuloj el aliaj regionoj. Naski§u amikecoj
trans la "rôsti"limo.

Svisa ILEl-Sekcio

Tre pozitiva rezulto de la pedagogia aktiveco ôe
KCE estas la kresko de la membraro de Internacia Ligo
de Esperantistaj Instruistoj, kies svisan perantecon
transprenis Nicole l\4ARGOT. Svisa ILEI-Sekcio havas nun
l9 ano jn.

Rilatoi kun lerneiai instancoi

Ne estas nia rolo raporti pli longe pri la aktiveco
de KCE kaj ILEI. Tamen ni sentas la bezonon atentigi, ke
koncerne la esperanto-rnstruadon kaj la rilatojn kIn la
lernejaj aùtoritatoj, ili estas kun la Estraro de SES la
solaj realaj reprezentantoj de esperanto.

CDELI

Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo
Internacia festos sian 25-an naski§jaron. Multaf
partoprenu en La Chaux-de-Fonds la 30-an de januaro
1993 tiun jubileon, kiun sekvos kunsido de la Federa
Konsilio. Ambaù manrfestacioj konsciigos nin pri la
Braveco varti niajn arkivaiojn, ôar nur helpe de
dokumentoj, kiujn ni kapablis konservi, la posteuloj povos
havi ideon pri la ne ôiam tre facila laboro, kiu
plenumi§as nelacigeble en niaj diversaj societoj kaj
grupoj. Povu la jaro 1993 instigi ôiujn svisajn esperanto-
organizajojn ekzameni, kio estas la sorto de Ia propraj
arkivajoj kaj ôu ili estas ligitaj al CDELI per kunlabor-
konvencio.
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Ornbro

Kiam la berlina muro disfalis, nr ôiuj §oikriis. Sed
tiam ni ne antauvidis, ke tiu disfalo ankari signifos la
malaperon de esperanto-elsendoj en kurtondaj radio-
stacioj. Fakte tiuj radio-stacioj esris unu el la fruktoj de
la "malvarma milito". Ilia rolo estis audigi novajojn, kiujn
diktaturaj re§imoj provis silentigi au defôrmi. Ekde kiam
tiuj novajoj rekte audi§as el la regionaj radioj, grandparte
disfalis la kaùzo mem de la neceso de la kurtonda j
radio-stacioj. La svisa devis draste redukti siajn elspezojn
kaj celojn, kaj esperanto estas unu el la viktimoj de tiuj
§paro j.

Objektivaj observantoj povis konstati jam ekde
kelkaj jaroj, ke en Svisa Radio lnternacia la emeritojn
anstataùis iom post iom nova homtipo. La fondintoj kaj
unuaj funkciuloj de tiu radio estis idealistoj. Ili memoris
pri la pioniraj jaroj, pri laborcirkonstancoj malfacilaj, pri
la f inanca j kaj teknika j problemoj. Sekvis periodo de
eksterordinara riôifro, kaj kun gi la konstruo de vera
palaco, la multi§o de laborpostenoj. Alvenis alitipaj
funkciuloj luksemaj ka.i neglektemaj pri êio minoritata aù
pionira. Por ill nur la uson-angla mondo valoras. Nur
malestimo kontrau esperanto estis atendebla de tiu
novularo. La korespondstatistiko.i parolis favore al
esperanto. Sed per la argumento, ke la angla estas nun la
sola mondlingvo, la zamenhofa idiomo estis elprogramita.

Nia malforto

Plian kaj pluan fojon montri§as nia malf orto. La
esperantistaron ne êirkaùas simpatiantoj, interalie honora
komitato Brupiganta altrangulojn, kiun ni povus
help-alvoki, kiel faras aliaj kulturaj movadoj, ktam okazas
maljustaj atakoj kontrau esperanto. Tio montras, ke ne
nur novajn parolantojn ni devos surstrate varbi, sed ankaù
apogontojn ni devos konvinki.

Alia malf orto estas manko de kohero. Ni estas
antaù êio aro da individuoj, kiuj rndividue pensas kaj agas.
Pluraj projektoj estis dubindaj, ôar la projektintoj agis en



-B

soleco. Por la jaro 1992 ekzemplo de nekunordigita agado
estis la lanêo de telefona esperanto-numero por Berman-
lingvanoj ("lnfofono") fare de Dietrich WEIDMANN. La
Estraro prave ne kritikis la ideon mem de la agado, sed

§ian realigon nekontentigan, kiu rezultas el laboro tro
Persona.

SES provas krei ligojn inter tiui individuemuloj kaj
inter la lokaj kai faka j organizaio j. Por pretigi dignan
cent jaran jubileon restas al ni nur dek jaro j. SES
diskutigos profektojn fare de la Federa Konsilio kaj de
Iaborgrupoj. Ni esperas, ke kiam ili konkreti§os per
prectzaj agadoj, kiujn ni submetos al la Generala Kunveno
de SES, ôiuj esperantistoj en Svislando kapablos identi§i
kun ili. Esperanto- Tagon ni devus povi kunorganizi por
konigi nin publike jaron post jaro. Pri tio kaj pri aliaj
projektoj ni havos la okazon debati en la forumaj
momentoi de la lucerna Svisa Esperanto-Kongreso je la
l3-la-aj de marto. Ôiuj havos la okazon esprimi siajn
dezirojn, ideojn, agad-planojn. Sed ekago disvolvi§u poste
en disciplino, kiun êiu j agnosku ka j respektu. Por ôiu
agemulo certe preciza tasko ekzistas.

Financai rimedoi

Ôiuj konstatis, ke la svisa mono tendencas perdi
parton de sia valoro. Dum Ia pasintaj jaroj enorme a.lti§is
la po§taj tarifoj. Ankau la eldonkostoi konstante kreskas.
Tial la Centra Komitato decidis proponi plialtigon de la
kotizoj por la jaro 1994. Por la jaro 1993 la kotizo restos
sen§an§a, kaj ni esperas, ke ôiuj pozitive respondos al la
alvoko de la kasisto tuj utilrgante la enpagilon, kiu
akompanas la januaran numeron de SES informas. Ni
antaùdankas ôiujn, kiuj aldonos donaceton. Kaj ni dankas
ôiujn, kiuj faris donacon dum la jaro 1992. Bonvolo ne
sufiêas, kiam mono mankas.

-oOo-
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la plej malbona novaio de la jaro

ESPERANTO ôE SVISA RADIO INTERNACIA ESTAS

Tiuj ôi linioj informas vin pri la bedaùrinda decido de
Svisa Radio Internacia (Bern, Svislando) definitive nuligi
§ian esperanto-programon.

La kaùzojn de la malapero de Ia E-programo ôe SRI plej
bone klarigas du leteroj el la direkcio de SRI mem.
Samtempe ili respegulas la aktualan vidpunkton de tiu
radiostacio vidalvide de la hodiaùa pozicio de esperanto.

La unua letero de SRl-direktoro Roy Oppenheim al la
redaktoroj de la esperanto-programo, Claude Gacond kaj
Andy Künzli, of iciale anoncas la finon de la 46-jara
historio de esperanto ôe SRI:

Svisa Radio Internacia, Bern, Svislando
Roy Oppenheim, direktoro

Bern, la 30an de oktobro lg92

Tre estimataj sinjoroj Gacond kaj Künzli,

Kiel interkonsentite komence de la jaro, ni detale
ekzamenis la demandon de eventuala daùrigo de la
esperanto-programo sur la bazo de kasedoservo. Post
analizo de eiuj disponeblaj decidoelernentoj ni nun
konkludis, ke la intereso pri esperanto-programoj el
Svislando ne sufiôas por la konservo de specifa SRI-
oferto.
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La spontanaj reagoj al la ôesigo de niaj kurtondaj
disaùdigoj en esperanto jes estis sufiee multnombraj, sed
staras niaopinie en suf iee malfavora rilato al la de
diversaj esperanto-organizaioj anoncita intensa intereso
pri tiaj elsendoi.

La reagoj al niaj enketoj ja atestas §eneralan bedaùron,
sed neniel pruvas veran bezonon por esperanto-
programoj. Krom tio, la plimultaj reagoj venis el landoj,
por kiuj ni ôiukaze neniam eefe laboris en esperanto.
Entute ni trovis malpli ol 100 personojn, esperanto-
organizajojn kaj radiostaciojn kun specifa intereso pri
kasedoservo.

Kiel vi scias, SRI transformis siajn programojn surbaze de
novaj prioritatoj. Tiuj prioritatoj nuntempe validas des
pli, ôar la limigo de la financa kontribuo de ia /svisa/
konfederacio ne plu permesas agadojn, kiuj ne estas
direkititaj klare al la plej gravaj celpublikoj.

Per tio la historio de esperanto ôe SRI estas finita. Por
ni Si estis tempo de konstruiva agado en la intereso de
la internacia interkompreno. Ke ni povis kalkuli ankaù pri
la enga§ita kunlaboro de la svisaj esperanto-medioj,
sendube kontribuis al la granda sukceso de tiuj elsendoj.
eiokare ni Satus danki ant<ari al vi pro via aktiveco.

Kun afablaj salutoj

La direktor<r
Roy Oppenheim

En letero direktita al SRI kaj publikgita en 'Svisa
Esperanto-Societo informas', n-ro 6/1992, Fritz Liechti
(vicprezidanto de Svisa Esperanto-Societo kaj redaktoro
de 'SES informas') alvokis la direkcion de SRI modifi la
decidon je forigo de la E-programo. Walter Fankhauser,
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pli konkrete malkovras la veran
la E-programo:

Svisa Radio Internacia, Bern, Svislando

Bern, la Zan de novembro 1992

Tre estimata sinjoro Liechti,

Ni ricevis vian leteron kaj Ia artikolon en la bulteno de
via societo kaj legis §in kun granda intereso. Rilate la
reenkondukon de la esperanto-elsendoj ni havas plenan
komprenon por viaj argumentoj, sed ni ne San§os nian
decidon.

Nur post profunda pripenso ni decidis pri la ôesigo. La
financaj kriterioj ludis ôe tio nur subordigitan rolon.
Multe pli gravaj estis la klaraj celkonscio al la deziroj
kaj interesoj de Ia plej grava celpubliko kaj al la
estontorientita graveco de la elsendolingvoj.

La sekvo de la nova alstrebo al la plej grava celpubliko
estis, ke ni hodiaù ofertas du diversajn kurtondajn
programojn: unu por svisoj en eksterlando kaj unu por
internacia publiko. Por la internacia aùskultantaro êiu
sendbloko entenas po 2xl5 min. en angla kaj franca, kaj
po 15 min. en germana kaj itala lingvoj. Al la svisoj estas
je dispono por l5 min. en germana, franca kaj itala
lingvoj. Elsendataj estas la araba programo en aparta
elsendobloko, kaj la hispana (nur por Latinameriko)
paralele al la franca programo.

Se vi atente legas nian programaron vi konstatas, ke la
hodiaùa interkontinenta elsendostrukturo ne permesas
konsideri pliajn (aldonain ) lingvojn, krom se ni
dissplitigus la jam sen tio koncizajn elsendorimedojn kaj
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per tio senteble malutilus al prioritataj celgrupoj-

Koncerne la forfalon de la esperanto-elsendoj en la
eùropa programo la argumento ne estas Ôe la elsen-
dostrukturo, sed ôe la signifo de esperanto mem. La
prioritataj celregionoj de la esperanto-elsendoj de SRI
estis tute klare Orienteùropo kaj eksa USSR.

Ni estas konvinkitaj, ke per tiuj elsendoj dum la pasintaj
jardekoj ni plenumis gravan kontribuon al la internacia
kompreni§o, kai ni dankas al la svisaj esperantistoj pro
la multvalora subteno.

Per la malfermi§o de oriento principe Ôio San§i§is. estas
vere, ke ankoraù por longa tempo ne eiuj problemoj de
interkompreni§o estas solvitaj; sed oni ne povas ignori la
fakton, ke hodiaù la angla, germana kaj franca lingvoj
estas sur la vojo forpuSi esperanton en §ia origina rolo.
Aldoni§as, ke hodiaù partnerecoj kun la amaskornunikiloj
en oriento pli gravas, ol la tradiciaj ofertoj de la
internacia kurtonda radio. Tial ni investas rimarkindain
rimedojn en la rektan kunlaboradon kun iurnalistoj el
Polio, Hungario, Bulgario, ktP.

Irinf ine ni volus atentigi, ke post la Ôesigo de Ia
esperanto-elsendoj ni ofertis kasedoservon al
multnombraj aùskultantoj, esperanto-organizaioj kaj
radiostacioj. Intertempe montri§is nur tre modesta
nombro da interesuloj kaj tial tri, antaù kelkaj tagoj,
decidis plene rezigni ankaù pri tiu ei kompromiso.

Ni dankas al vi pro via kompreno kaj volonte esperas, ke
vi prezentos niajn argumentojn ankaù al la legantoj de via
bulteno.

Kun afablaj salutoj

Walter Fankhauser
estro de PR-marketingo
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Rimarkoj de A. Künzli:

La supra komuniko signifas grandan baton por la
esperanto-jurnalismo kaj -movado entute.
Por savi la E-programon ôe SRI, krom ampleksaj raportoj
de la redaktoroj de la esperanto-elsendoj de SRI, C.
Gacond kaj A. Künzli, al la direkcio de SRI, kaj kunsidoj
kun §iaj funkciuloj, estis faritai kelkai publikaj alvokoi:
1) Februare aperis en rEsperanto' kaj'Internacia
jurnalisto'(ankaù en'SES informas',3/92) longa
artikolo, kiu provis klarigi la malfacilan situacion de la
esperanto-programo de SRI kaj instigi la esperantistaron
adekvate reagi.
2) Al la februaraj radioalvokoj amase reagi kaj eviti la
malaperon de la esperanto-programo, §is septembro
respondis ô. 250 aùskultantoj de SRI, kiuj petis la
daùrigon de la esperanto-programo.
3) Post aprila cirkulero de Svisa Esperanto-Societo al
ôiuj Landaj Asocioj de UEA (ka1 aliaj organizafoj ) kun
alvoko peti de SRI rezigni pri la Ôesigo de la esperanto-
elsendoj el Rerno. rcspondis organizafoj nur el Aùstralio,
Danlando. (ierntattio. t;ittnland«r, Francio. Grekio, Hindio,
Israelo. ltalio. N«rrvcgio. I'}ortugali<-1, Singapuro, UEA
(Durwacl), SAI'. k.a. lli trafe rieferrdis la intereson de
esperanto.
4) En majo SRI dissendis al Ô. 1000 adresoj de laùdire
esperanto-aùskultantoj kaj alia interesularo ampleksan
enketilon, per kiu oni povis marki konkretajn temojn, pri
kiuj oni §atus aùdi estonte (sur kasedoj). Resendis la
enketilon plenigitan ne pli ol 40 interesuloj!!
5) Dum la 77a UK en Vieno estis redaktita Radio-
rezolucio kiel tria kongresa rezolucio f avore al la
esperanto-disaùdigoj en la mondo. Gi estis tradukita en
la germanan lingvon kaj sendita al SRI.

Por la S RI-direkcio la menciitaj reagoj estis tro
malmultaj kaj ne pravigis daùrigon de la E-programo. Tial
SRI decidis tute fini sian E-êapitron.

Tiuloke estu dankate al eiuj, kiuj komprenis la minacon
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kontraù esperanto kaj kiuj reagis cele al la konservo de
la E-programo de SRI.

Komparu ankaù la parton pri SRI en la Jarraporto de la
CK de SES kaj la historian skizon pri la esperanto-
programo de SRI, kiu aperos en la venonta'SES
informas'.

cOo

INFÀIB SEIIAINEIIÜ EN BRIITO 12-a - 14*a de rnarto 1993.

Ni invitas viajn infanojn al IPSÿüCI{ en orienta parto
de Britio por semajnfj-no plena de armrzo kai }ernado'

trlur por infarnj lqrr icma scio de nsperanto!

Ni ne instruos kcnrencantojnl
Preferataj aâoj 7 §i.s 15... proksimume.

Oni ekskursos, kantos, trrentros kaj babil-os en granda
kom:na dcrno.
I(aj Ia kosto aI alilandaj vizitantoj ???????????????

(NENIOU krcrn la alveturol I I )

Gvidantoj de vizitantaj infanoj devos pa.gi- tre nrcde-

ran sunon, kcrnpreneble.

Venos grupo eI Nederlando kaj pluraj eI di-
versaj partoj de Britio.
Venu ânÈaù vj-alandaj j-nfanoj , NEPRE: :
AIiôu f rue:
Skribu aI:
Anne Morse Brown Telefonu:
M1II Lane Farmhouse (Britio)
MitI Lane 0902 893683
Wombourne Britio
WV5 OLE

Jen Ia dua evento en Britio nur por infanoj

ooOoo
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REGTONA KUI,TI'RA SEMÀJNFINO DE SES

La reqiona kultura semajnfino de SES okazis
en Cully, mirinda urbetor.de Ia 26-a ôi= la

2'l-a de septembro. Temo: EUROPÀ KOI{INUUO.
Nicole lvlargot kaj Jacgueline Vasserot akcep-
tis Ia partoprenantojn (ôirkaù 30) en Ia ho-
telo "l4ajor Dave1", kiu kuêas apud la la-
go en bela parko. La Lre efika organizo kaj
la intereseqa temo promesis al ni agrablajn
tagojn. Tio efektiviôi=.
La libroservo ekfunkciis je Ia 14.00h- Por
mi estas alloga loko kaj êajnas ne nur por
mi. Je la 1 5.00h Jacgueli-ne malf ermis Ia
kunvenon per kelkaj bonvendezitol.
Kiam NicoIe estis indikinta praktikajn af-
erojn, tri grupoj formi§is: grupo A/prelego,
grupo B/konversacia rondo kaj grupo C/komen-
cantoj. Andreas Bickel gvidis grupon B kaj
Lucienne Dovat grrupon C. Ili laboris en pro-
ksima lernejo. Grupo A hotele aùskultj-s pre-
leqon de s-ro Angelo Tsirimokos pri Eùropa
Komunumo (EK). Tiun-êi lastan rondon mi par-
toprenis.
La temo estas vasta, iom komplika kaj ample-
ksa. S-ro Tsirimokos skizis al ni Ia disvas-
ti§on de EK ekde 1 950 ôi= nun. Estas rimar-
kinde, ke jam 5 jarojn post Ia dua mondmili-
to fari§is 1o konkreta: Deklaro de Robert
Schuman (aùtoro de eùropa komunuma plano pri
karbo kaj êtalo).
De tiam, paôon post paêo, diskutadojn post
diskutadoj, traktojn post traktoj stari§is
EK nun konata. Se pluraj problemoj estis jam
solvitaj, restas tamen multaj a1iaj, kun ki-
uj oni devas akordi-§1. Ekzemple: agrikulturo,
libera cirkulado de laborfortoj; sociar rê-
giona, transporta, media (natura) politikoj
ktp.
Gravas ankaù estiqri eùropan senton inter la
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ôtatoi, registaroi kaj cj-vitanoj eI êiui kon-
cernataj landoj.
Dum paùzoj ni babiladis agrable pri Eùropo
(ankoraùl ) kaj aliaj temoj, aù aerumis en la
bela parko. Ivli, kiel ôiam, §uis la esperan*
tlstan etoson.
Post bongnrsta vespernan§o n:- êiuj tudis en 'Ia lern-
ejo. Mireille Grosjean pretigis kaj konduki-s serio-
zan, interesan, sed tamen amuzan ludon, kiu permesis
pli bone kornpreni Ia nralfacj-lon adapti§i aI nova
vir.rrnaniero. Ni travivis kulturôokojn.
Nokte ventego levi§is sed dimanôon natene Ia vetero
estis agrrabla, nur venteto blovis. Post nratennan§o
ni kunvenis por lerrd aù aùskulti prelegton de s-ro
Brian liloon. Li parolis pri lingvoj en EK, }i do ko-
nas la ternon. Nuntempe 9 oficlalaj lingvoj egfrajtaj
estas uzataj . Estas la f ranca, ang1a, gmlâ-
Dâ, nederlanda, itala, hispana (kastilia),
portugala, dana kaj greka. (tvlultlingvismo).
Sajnas, ke Ia franca kaj la angla estas l-a
ôefaj, sed êiu rajtas paroli sian lingvon.
La kompletaj raportoj estas tradukitaj en la
naù lingvojn. La tradukservo (TS) kalkulas 7

fakojn, en kiuj fakistoj tradukas Ia rapor-
tojn en Ia 9 lingvojn. Proksimume 2000 tra-
dukistoj kaj interpretistoj laboras en Ia TS.

Esperanto ne estas rekte proponebla kiel pli-
bonigo, ôar Ia oficistoj en EK scipovas a1-
menaù, krom la nacian, la francan kaj 1a an-
glan lingvon. Do ili havas nenian lingvan
problemon.
Resume mi pensas, ke se oni observas prob-
Iemon sub ôiuj anguloj , aperas, ke ne estas
tiel simpla solvi âir, kiel oni antaùpensls-
Post bona tagmanÇo la partoprenantoj ion post..^,iom disiôis kaj kunprenis ne nur paperblokon
kaj skribilon àonacitajn de laùzana societo
(dankonl ) sed ankaù belajn kaj interesajn
memorajojn eI tiu semalnfino.

-Christiane Sixtus-Pot-
ooOoo
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LUCERNO
HOTELO STEGHOF (Voltastrasse 2)

SVISA ESPERANTO_KONGRESO
l3-an kaj l4-an de marto l99f

kaj

ôerurnalA KUNVENo
DE SVISA ESPERANTO-SOCIETO

l3-an de marto 1993

La mem bro j de SE,S ka j ôiuj interesato j pri la
esperanto-vivo en Svislando estas kunvokrtaj al la
Cenerala Kunveno de SE.S, kiu okazos Ia sabaton l3-an de
marto en Lucerno malf erme al sema jnf ina Svisa
Esperanto-kongreso.

10h00: Kaf umo, renkonti§aj babiladoj kal libroservo,
standoj, fakaj kunvenoi inter kruj tiu de SAEF.

llhl5 prectze: Malfermo de la Ôenerala Kunveno de SES

Tagordo:
a) Protokolo de Ia antaua ôenerala Kunveno

aperinta en SES informas 3192 (majo-junro).
b) Raporto de la Centra Komitato aperinta en SES

informas l/93 (ianuaro-februaro).
c) Financa raporto aperonta en SES informas 2/91

(marto-aprilo).
d) Raporto de la kaskontrolantoj aperonta

informas 2 I 93 (marto-aprilo).
e) Bu§eto por la .iaro 1993 kaj kotizoj por

en SES

la jaro
1994.

f) Proponoj (lli alvenu ôe la sekretarro §rs ia l3-a
de januaro 1993.)

g) Diversaioj.

12h45: Komuna tagrnan§o (bonvolu vrn antauanonci per la
ali§ilo al la Svisa Esperanto-Kongreso aldonita al SES
informas 93l1).
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15h00: Malfermo de la kultura semajnfino.

Paralele al la prelega kai {oruma programo
dediôota al la f estado de la 90-a naski§jaro de SES
okazos kursoj por komencantoj kaj por progresantoj.

15h30-16h30: Rigardo al nia pasinteco kun Andy KÜNZLI.
16h30-17h00: Teumo.
17h00-18h00: Forumo pri la temo "Rigardo al la nuno":
Kio estas kontentiga ka; kto ne estas kontentrga en la
hodiaua situacio. Mallongaj kontribuoj kaj diskutoj.
l8hl0: Komuna vespermanfro.

20h30-22h00: Komuna vespero kun skeôoj, muziko,
lumbildoj, ludo.i, ktp, pretrgita de 9 membroj de IES
(Junulara Esperanta Societo): Michela BE.RNASCONI en
Bellinzona, Eva CARLEVARO en Bellrrizona, Ben jamin
CHABOUDE.Z en La Chaux-de-Fonds, Rolf ERNST en
Zürrch, Marron GROSJEAN en Les Brenets, Francrsco
OCHOA en Bern, Davrd kaj Vera POCHANKE en 'ilr1,
Fabrrzro PORETTI en Bern.

Drmanôa programo
E,kde la 8h00: Matenman§o
th00-10h00: Libroservo kal fakaj kunsidoj.
10h00: Daùrigo de la forumo kaj de la kursoj. Rigardo al
la estonteco: AI ja jaro 20032 la 100-jara .iubileo de SES
kaj de la esperantiÊo de Edmond PRIVAT kaj Hector
HODLE,R.

12h30: Komuna tagman§o.
14h30- I 5h00: Ferma parolado f are de la prezrdanto.

E.n la vivo de ôru societo estas prrvilegia; momentoj. Tru
ôi Svisa Esperanto-Kongreso, kiu festos la 90-an
naski§jaron de SE.S tutcerte estos unu el il i. E.n
dinamisma etoso §i renkontrgos ia plenkreskularon kun la
junularo. Forumal diskutoj paroligos ôiu1n. Standoj vekos
intereson por libroj, gazetol kaj fakaj aktivercoj.

Nepre partoprenu tiun renkonti§on kaj venu al gi
karavane el plej diversaj loko.i kun amikoj dezirantaj lerni
esperanton, kun kursanoj kaj familianoj.
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REZOLUCIO DE GBRUÀNÀ ESPERÀNTO_ÀSOCIO

okaze de la kontraùeksterlandaj atakoj dum la
lastaj monatoj en Germanj-o.

Germana Esperanto-Asocio, kiel reprezentanto
de civitana kaj kultura movado aktivanta de
pli o1 1 00 jaroj por kompreno kaj paco inter
homoj de malsamaj naciecoj, eksterordinare
indignas pri Ia aktuala ondo de perforto kon-
traù eksterlandanoj en Germanio. Kun abomeno
kaj hororo ni vidas, ke êovinismo kaj rasis-
mo en blinde furioza malamo disvasti§as kai
danÇerigas nian demokratj-on. Kiu hodiaù si-
lente rigardas, kiam oni batas fremdulojn,
morgaù devos rigardi, kiel oni bruligas lib-
rojn kaj kiel postmorgaù oni murdos tutain
grupojn el Ia popolo. La pretendo, ke Germa-
nio "ne estas ]ando malamika aI eksterland-
anoj", farlÇas nuda ciniko.
Germana Esperanto-Asocio tial postulas:
- efikan protekton kontraù atakoj al- korpo
kaj vivo de homoj, kai energian agadon de
polico kaj justico kontraù la obstinaj per-
fortuloj ;

ampleksan dialogon inter socio kaj politi-
ko sur ôiui niveloj, por venki Ia esti§intan
fremdi§on kaj por serôi eventualajn solvojn
por Ia realaj problemoj kun konsidero de
ties kaùzoj;

solidaran kaj aktivan pledon de êiuj demo-
kratoj en "reto da solidareco" kontraù Ia
terorismo de la politikaj dekstruloj, per tio
ke pli o1 ôi= nun ni faru Ia valorojn de deno-
kratio, libero kaj homaj rajtoj bazo de nia
identi§o kun nia respubliko, tlamaniere mal-
fortigante la naciisman elementon. Kiu nomas
sin germano, devas aktive pledi por tiuj va-
]oroj, pri kiuj ni devus fieri de 40 jaroj -

ôiu, kiu tiel piedpremas niajn valorojn, me-
tas sin kontraù nia socio kaj devas porti Ia
konsekvencojn antaùvideblajn en konstitucie
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jura êtato.
At niaj samlandanoj kaj aI niaj amikoj en la
tuta mondo ni diras: Tion-ôi ni ne tolerasl
Ne eblas senkulpigi tiajn fiagojn. Ni apela-
cias a1 niaj membroi kaj aI êiuj Esperanto-
amikoj, ke ili kun ankoraù pli da civila ku-
ra§o oI ôi" nun aktivu por l-a protekto de ho-
moj senkulpe minacataj.

En Mainz, la 4-an de oktobro 1992
La estraro de Germana Esperanto-Asocio

ooOoo

KULTURÀ CENTRO ESPERÀNTISTÀ INFORTTIÀS

La teamo de Kul-tura Centro Esperantista en
La Ctrar:x-de-Fonds pretigis interesan programon por
la tuta jaro 1993. La erùravo iam pret-as kal estas
presata dum decsnbro- En janr'^16 ê:'uj sES-membroj
ricevos unu ekzempleron. Vi povas jam nun
mendi kelkaj n por sendi a1 vlaj plum-amikoj
tra l-a tuta moàdo. Skribu al KCE, poêtfako
779, CH-2300 La Chaux-de-Fonds-
Sciu, ke okazos studsemajnfino ôiam dum la
Iasta semajnfino de êiu monato'

PIue okazos seminarioj kaj lingvokursoj dum
julio kaj aùgusto. Vi povos tie ekzameniÇi
âù pri llngvokapablo, aù pri instrukapablo
( internaciaj ekzamenoj de UEA-ILEI ) - -MG-

aones-ôÀNêo
La estrino de la
Sinjorino Nicole
CH-1010 Lausarure

oOo

KCE-libroservo kravas novan adreson:
Margot, ch. des LYs 4
(tel: 021/653 14 671

o0o
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de Slovakia

Ni estas la

rrpoz

Tio estas

ESPER O-CENTRO

Esperanto-Asocio prezentas sin.

toko, kie vi povas Iaùdezire trovi

n - a m u z o n i n s t r u o n.

a Esperanto-Centro de SEA.

o

1

Ni ôiujare preparadas, l-aù konkreta mendo, di-
versajn turismajn aran§ojn, eô altmontaran tu-
rismon.
Unu e} la plej allogaj turismaj lokoj en Slo-
vakio, sub kies montoj trovi§as ankaù nia Es-
peranto-Centro, sendube estas Ia mondkonata
grandmontaro ALTAJ TATROJ. ê:- estas ne nur
vintra (pro sia skiparadizol, sed ankaù so-
mera kaj fakte tutjara rezervejo de bona areo
por turistoj kaj naturamikoj.

Panoramo de ALTAJ TATROJ perlo de Slovakia
naturo.

Adreso de Ia Centro:
Esperanto-Centro de SEÀ, Sobotské nam
cs-058 01 , csFR
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KUTURA
CENTRO
ESPERANTISTA

FINMONATAJ STUD-SEMAJNFINOJ EN. 1993

Kultura Centro Esperantista (KCE) ofertas krom la
tradiciaj semajnaj sta§oj ankaù buntan semajnfinan
programon por la jaro 1993, kiu ebligas laùplaean kaj
flekseblan partoprenon. La aransoj okazas samtempe kaj
paralele en formo de kursoj A, B kaj C. La kursoj okazas
fine de ôiu monato kaj strukturisas jene:

Datoj: januaro 30/31; februaro 2Z/28; marto ZZ/28;
aprilo 24/25; majo 29-31; junio 26/27, julio 24/25;
aùgusto 28/29; septembro 25/26; oktobro 30/Bl;
novembro 27 /28; decembro 21-januaro 02.

Kurso A: por komencantoj
Enkonduko en la lingvon Esperanto kun klarigoj pri la
Esperanto-movado.
Instruas: Sonja Brun, Jean-Jacques Lavanchy, Andres
Bickel, k.a.

Kurso B: por progresintoj
Por partoprenantoj, kiuj komencis lerni Esperanton kaj
kiuj Satus progresi en gi, aùde, lege kaj parole. Oni
faras gramatikajn kaj struktur§an§ajn ekzercojn, legas
facilajn tekstojn kaj konversacietas. Kaj la instruisto
pretas respondi al ôiuj viaj lingvaj demandoj.
Instruas: Mireille Grosjean, Claude Gacond, Andy
xtinZlÏ, k.a.

Por kursoj A kaj B bv. peti detalan informon ôe KCE.

Kurso C: por lertuloj
Por partoprenantoj, kiuj jam bone konas Ia lingvon
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Esperanto, t.e. kiuj precipe povas sufiÔe bone kompreni
§in aùde. Kutime tiu ôi kurso proponas konkretan temon,
priesperantan aù ne-priesperantan, en formo de interesa
prelego kun aldona diskuto.

1993 januaro 30/31
Hérbért MAYER, (Aùstrio): La eldonejo 'Pro Esperanto'
(Vieno) - Êiaj agadoj, verkoj kaj aùtoroj.

1993 februaro 27 /28
@rancio): Homaranismo - la idealo de
Zamenhof.

1993 marto 27/28
ffi (svislando): Tra la Esperanto-
literaturo per specimenaj tekstoj: verkistaj kaj tempaj
karakterizoj.

1993 aprilo 24l25
mHO (Svislando):
naturalisnt() ert Jtl;rtrlirtgv«r.

I nterlingua kaj

1993 majo 29-lll
Luigi BARBANA (ltalio): En
Akompane de Claude GACOND

1993 junio 26/27
Claude PIRON (Svislando): temo anoncota.

1993 julio 24/25
rornaffit]lvltrltx ( Pollando). Edmond Privat, fama
svisa jurnalisto kaj esperantisto. Lia defenda agado
favore al etnoj, interalie la poloj.

al pacaj rilatoj interkulturaj kaj
interpopola konduto.
Gvidas: Mireille GROSJEAN (Svislando).

arLraro kun arbaristo.
(Svislando).

1993 aùeusto 28/29
Seminario:



-24

1993 septembro 25126
Giorgio SILFER (Svislando): Pentagramo verde strekita
- la muzika flanko de Ia Esperanto-kulturo en la lasta
jardeko.

1993 oktobro 30/31
ffianto hodiaù. Kaj plue ?

Gvidas: Andy KUNZLI (svislando).

1993 novembro 27/28
ffislando): La historio de Esperanto:
ôu sinsekvo da debatoj lingvaj kaj ideaj?

1993 decembro 25 - 1994 januaro 02
distra kaj prelega

karaktero. Eblas ekpartopreni en gi iam ajn dum tiu
periodo.

Por la sabataj vesperoj estas antaùvidita kultura aù
distra programo.

La detala programo de la kursoj C estos prezentata en
MONATA CIRKULERO dC KCE

aI KCE.

Allogaj kaj unikaj kursoj - malaltaj prezoj

TiAI: VENU AL KCE EN I..A CHAUX.DE-FONDS !

Adreso: Kultura Centro Esperantista- 

- 
Postiers 27 Case postale 779
CH-230I LA CHAUX_DE-FONDS
Tel. 039 26 74 07

ooOoo

REDAKTFINO de SES INFORMAS n-ro 2/1993 esras
Ia 15-a de februaro 1993.

ooOoo


