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Koresp-adn: Fnitz Liechti Wiesliacher 17 8053 Zürich
Fled-TeleFono: Ol,/381 77 I3 MARTO-APRILO

LUCERNO
HOTELO STEGHOF (Voltastrasse 2)

SVISA ESPERANTO-KONGRESO
ll-an kaj l4-an de marto l99J

kai

ôerurnnlA KUNVENo
DE SVISA ESPERANTO*SOCIETO

l3-an de marto l99l

La membroi de St.S kai ôrui interesatoi p.i la
esperanto-vivo en Svtslando estas ktrnvol<tta j al la
Cet'rerala Kurrveno de SES, kiu okazos la sabaton lJ-arr dt'
nrarto en Lucerno nralferme al s('mairrftna Svisa
Esperanto-kongreso.

La detalan programon rigardu en SES INFORMAS
1/93, sur paôoj 17 kaj 18.

ooOoo

ANTÀù_ÀNONCO

La tria semajnfina aran§o de SES ôi-iare oka-

zos je Ia 11-a kaj 12-a de september 1993 en

CULLY.

ooOoo
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El la Ccntra Komitato de SES

DETIINITIVA TAGORDO DE TA ÔNNNRALA KUNVENO DE

([omparu la publikigon en 'SES informas', n-ro l/ lgg3, p.
l7-lB).

Tagordo:
âI Protokolo de la antaüa ôenerala Kunveno (aperinta en

'SES informas' 3/92, majo-.junio).
b) Raporto de la Centra Komitato (aperinta en 'SES

informas' l/93, januaro-februaro).
c) Financa raporto (aperinta en I SES informas' 2/93,

marto-aprilo ).
d) Raporto de la kaskontrolantoj (aperinta en 'SES

informas' 2/ 93, marto-aprilo).
e) Buâeto por la jaro lgg3 kaj kotizoj por la jaro lg94 (vidu

en 'SES informasr 2/93, marto-aprilo).
f ) Elekto de honoraj membroj.
g) Proponoj de Lucerna Esperanto-Societo (komenton de la

Estraro de SES vidu en tiu ôi'SES informas'2/93,
marto-aprilo).

h) Diversajoj.

Komentoj de la Estraro de SES pri la Financa Raporto

Altigo de la kotizo:
[,a bilanco 1992 pruvas la neceson altigi la kotizon por 1994
por. sekvi diversajn prezokreskojn, kiuj rimakri§as en la
rubrikoj 'l,iteratura Foiro', 'Svisa Esperanto-societo
informas', administrado kaj Argus.

Propaganda enketo:
ffitri[is la propaganda enketo ôe preskaü
1200 iidresoj registritaj en la komputilo de KCE/SES (v.
'SES informas', n-ro 6/lggZ, p. l l-lZl. La kasisto konstatis,
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ke la enketo varbis al SES 38 novajn membrojn.

Membrostato:
VÏAêEC SES nun estas travivanta ekkreskan periodon. I(elkaj
ciferoj ilustru tion:
Membrostato:1990:131 membroj; l99t: l56; 199.2: t8l.
Koncerne la donacojn estas ôiam malfacile ion bu§eti. Ni
dankas la 34 donacintojn de 1992 pro ilia malavareco.

Agado 2003
estas -Effitita nova rubriko titolita 'Agado 2003', kies
disvolviQo dependos ôefe de la ricevotaj afiogoj financaj. En
1992 estis komencita la enketado kaj esplorado pri la svisa
esperantistaro kaj pri- la svisa Esperanto-movado; tiu
ampleksa laboro ebligis fris nun kompili pli ol 300 biogramojn
pri svisaj esperantistoj, pretigi la detalan priskribon de la
historio de la svisa Esperanto-movado kaj malkovri signifajn
fontojn dokumentajn (vidu la raporton en 'SES informas', lt-
ro 6/92, p. l3-15, 17-20). Kroma lojiga efiko de tiu aktiveco
estis la rekontaktado de pluraj gesamideanoj, kiuj jam
delonge perdis sian rilaton kun la svisa Esperanto-movado.
Aliaj agadoj ol la Svisa Esperanto-Leksikono/Enciklopedio
(provizora titolo; iniciato de Andy Künzli) estas
antaüvidataj, inter alie la eldono de 'mini-gramatiko'
(iniciatinto: Claude Gacond).

Broponoj de Lu.cerna Esperanto-Societo (LES) kaj respondo
de la Estraro de Svisa Esperanto-Societo (SES)

Arla membraro de LES proponas:
a) prepari nin seriozege por preti aktive transpreni
respondecojn pri la enkonduko de Esperanto en Svislanclo,
kiam la svisaj politikaj instancoj decidos pozitive pri la
enkonduko;
b) ni instalu svisan laborgrupon, kiu pristndu la ideon kaj
ellaboru enkondukscenaron, entenantan:
l-e: tempoplanon; 2-e: instruadplanon; 3-e: instruistarplanon;
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4-e: instrumaterialplanon; 5-e: bu§eton por nia agado;
c) la laborgrupo informu regule en 'SES informasr kaj dum
la freneralaj asembleoj pri la progresado de niaj komunaj
klopodoj."

Respondo de la Estraro de SES:
Ni rememorigu, ke sub la prezido de la S ES-prezidanto
Werner Laederach estis fonditaj en 1967 'Centro de
Dol<umentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia' (CDELI)
kaj en l96B l(ultura Centro Esperantista (KCE) guste por
efektivigi la laboron, kiun proponas la LES-anoj.^ La LES-
propono beclaürinde demonstras, ke âis nun ne ôiuj lokaj
Esperanto-societoj reale konscias pri la graveco de la
laboro, kiun efektivigas CDELI kaj KCE. SES alvokas ôiuln
lokajn Esperanto-societojn kunlabori kun CDELI por
ciokümenti§i kaj kun KCE por kleriQi kaj akiri didaktikan
formi§on. SeS kontideras, ke la akcepto de tiu êi propono
kaj la kreo de nova laborgrupo nur alportus konfuzon en
situacio pli kompleksa, ol imagas la LES-anoj. La nunaj
gvidantoj de CDELI, direktoro Jacques-André Humair, kaj de
KCE, prezidantino Mireille Grosjean-Robert, kompetente
plenumas sian rolonl tial ni invitas ôiu;n interesitojn
pliintensivigi la kunlaboron kun ili.

B.îLa membraro de LES proponas:
Estonte, ôiulare ni aranfiu nur anko^raü unu dutagan regionan
kunvenon: en la I -a jaro en Ticino, en la 2-a jaro en
Romandio, en Ia 3-a jaro en Alemanio."

Respondo de la Estraro de SES:
signifus kulturan regreson.

Neniu individua esperantisto estas devigata partopreni la
kulturajn regionajn semajnf inojn. I-a kunvenoj allogqs la
publikon ankaü el niaj najbaraj landoj (ekz. la tiôinan
semajnfinon kutime partoprenas ankau italaj gesamideanoj)
kaj estas tre gravaj nelaste por la propagando de Esperanto
en la koncernaj regionoj (gazetaro, televido, ktp.). Ôiu
konservu la rajton mem decidi laü la propraj interesoj kaj
financaj ebloj, kiujn aran§ojn li partoprenos. SES volas
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konservi la eblon instigi lokajn^ grupojn kaj esperantistojn
regule aran[i kulturajn renkonti§ojn kaj profitai la okazon
danki la kunlaboremulojn pro ilia pozitiva strebado, kiu
kontribuas al la fortikigo de la poresperanta laboro.

UNTKÀ

ooOoo

§anco
Estas konate, ke la Svisa Esperanto-Po3tmar-
ko, eldonita de Ia Svisa PTT en Ia jaro 1979,
jam delonge plene vendi§is. Antaù kelkaj ta-
qoj ni ricevis oferton de PM-vendejo, kiu in-
tencas vendi parton el sia stoko. Estas vere bona

Sanco akiri Çin denove. Certe vafora propa-
gandilol rnteresuloj turnu sin al la redakcio
de ses informas.

ooOoo

TRENTA ESPERÀNTO GRUPO INFORMÀS

Nia asocio sukcesis konvinki la agentejon de
turisma promocio de Ia Trenta Regiono (Italio)
publikigi du tre belajn broêuretoin pri vin-
tra kaj somera sezonoj , nature en Esperanto.
Niaj argumentoj estas: Esperanto povas helpi
ankaù en turismaj kai komercaj aferoj. La
bro3uretoj estas senpage riceveblaj êe:
APT_AZIENDA DI PROMOZTONE TURISTIKA DEL
TRENTINO, VIA Sighele 3, I-38100 trento.
Por montri, ke tio estas vera, necesas, ke
multai esperantistoi petu Ia broôuretojn.
(BonvoIu utitigi tiun-ôi êancon/red) .

ooOoo
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KlE§ffi*
La Chaux-de-Fonds, Svislando

tR lqovR ônllrnALa pRocRaluo 'gt epnRts t

Ampleksa kultura agado

Fine de januaro aperis la nova ôenerala Programo de

Kultura Cetttro Esperantista por la jaro^ 1993' La

programo estas prezentita en bela Z\-paga brosuro,
'konieptita 

de la Direkta Komitato de KCE kaj de Mario
Lépinu l<aj presita de Kooperativo de Literatura Foiro'

semainfinai kai dumsemainaj kursoj
informojn Pri Ia

*tuA.*ttuaol kaj feri-ebioj én KCE: êiam fine de la
monato estas anoncita studa semajnfino kun kursoj por

komencantoj, progresintoj kaj lertulclj. La instruistoj
por tiuj kur:soj estas Sonja Brun, Andres Bickel, Jean-

ioqr.t 
" 
t,avanèhy, Claude Gacond, Mireille Grosjean,

Andy Künzlio k.a.
Por lertaj esperantistoj (kursoj C) prelegas FranÇois

Degoul pti ho*r.anismo (februaro), Claude Gacond pri
ta 

"Espeianto-literaturo (marto), d-ro Tazio Carlevaro
pri planlingvoj (aprilo), Luigi Barbana vizitas. Ia
arnaion (màjo)-, ktp. La ceteraj kursoj estas troveblaj
en la Ôenerala Programo.

Somera Programo
ôÏüGmaJneînter ta 6a de julio kaj l4.a de augusto
okazos somera Esperanto-kurso por komencantoj kaj
progresintoj.
i,, !t"n.un de la somera programo formas la prifakaj
prelegoj. Jen kelkaj el ili: Kiet plibonigi sian stilon en
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verkado kaj tradukado (Tomasz Chmielik, julio 6- l0),
Virinoj en la Esperanto-literaturo (d-ro Giorgio Silfer,
julio l0-11), Intensiva metodologia kurso por
instruistoj (prof . d-ro Duncan Charters, julio 9- I 7 ),
Preti§o al ekzamenoj (Katalin Smidéliusz, julio),
Etnismo (Uwe Joachim Moritz, julio l9-23), la
Esperanto-disvolvi§o dum unu jarcento (Claude
Gacond, aügusto l0-14), Survoje al ekolologia moralo
(d-ro Lev Medvedev, aügusto l0-14), Edukado al pacaj
rilatoj interkulturaj (seminario kun Mireille Grosjean,
aügusto 28-29\,, Esperanto hodiaü, kaj plue?
(diskutforumo kun Andy Künzli, oktobro 30-31), ktp.

Ekplanu vian feriadon jam nun kaj partoprenu en
Esperanto-kursoj en Kultura Centro Esperantista en La
Chaux-de-Fonds. êuu la unikan internacian etoson kaj
la kvietan kaj êarman naturon de la Surasa Montaro.
KCE kaj Gastejo Edmond Privat, kie vi lofios, atendas
vin!

['etu nun senpage la ôeneralan Programon '93!
Adreso: Kultura Centro Esperantista

CP 779
CII-2301 La Chaux-de-Fonds
Tel. 039 26 74 07

oo0oo

ICEM-ESPERANTO

Kooperativa instituto de la moderna lernejo
FREINET-PEDAGOGIO invitas yin partopreni en
sia renkonto en PARDUBICE ônnro.
Dato: 14-a Çis 23-a de julio 1993.
Petu informojn kaj ali§ilon êe:
Daniel David,44, rue de Lens, F-59190 Haze-
brouck.

ooOoo

anl<aù ôerco estas permesata, êu ne?
Estis lerneja ferio. La patrino iorn laborigas Pe-
tron, dirante: Bonvolu iri aôeti la }akton por ho-
diaù. Petro iris en ta }aktejon ka3 diris: Bonan
tagon fraùIino, mi bezonas unu funton da lakto.
Pardonu, diris la fraùlino, la lakton oni ne pesas
oni mezuras §in. Bone, en tiu kazo donu al- mi duo-
nan metronl
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Al la prezidanto de la
Svisa Konfederacia Konsilio
Sinjoro Adolf OGI
Bundeshaus

3000 Bern

Kriens 1993/ 0l /23

Altestimata Sinjoro Ogi, Prezidanto de la Konfederacia
Konsilio,

okaze de via elekti§o kiel prezidanto de la Svisa
Konf ederacio 1993, nome de la Estraro de Svisa
Esperanto-Societo mi Satus trânsdoni mian gratulon. Ni
subtenas vian europan kaj internacian enga§i§on favore
al Svislando kaj deziras al vi en Ia plenumo de via nova
alta kaj signifa politika ofico multan sukceson.

Ôi-okaze mi permesas min esprimi mian hedaüron pri la
decido de Svisa Radio Internacia (Berno) antaü nelonge
aboli esperanton kiel elsendolingvo. Mi esperas,. ke
malgraù ia âparpolitiko de tiu radiostacio kaj malgraù la
novài programprioritatoj, tiu ôi decido povos esti
nuligita. La esperanto-elsendoj Ce SRI ekzistis depost
1946 kaj fiuis grandan popularecon en multaj landoi de
la mondo. Eventuala repreno de tiuj disaüdigoj estus
ankaü signo de la serioza preteco, atribui pli da atento
ai la internacia lingva Problemo.

Dankante al vi pro Ia konsidero de tiuj êi linioj, mi
petas vin, akcepti la certigon de nia altestimo.

Kun afablaj salutoj

' Por la Estraro de SES

lic. phil. Andy E. KÜNZLI
sekretario SES

Rimarko: La historia skizo pri la esperanto-programo de
Svisa Raclio Internacia, antaüvidita por 'SES
informas', aperos en venonta eldono de 'Literatura
I-roirot.
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PRO ESPERÀNTO (Postfach 28 A-1014 Wien)

NOVÀJ LIBROJ

La kunlaborantoj de Ia mikro-eldonej eto PRo
ESPERANTO GOJÀS PREZENTT TRI NOVÀJN librojn
kaj unu broêuron. Dum en la komenco de nia
agado ni êefe aktivis sur la tereno de la re-
presoj , nun ni metas pli f ortan akcenton .al
1a eldono de ankoraù ne-aperintaj verkoj.Eta
sensacio estas la fakto, ke publikiôis la las-
ta poemaro de Kolomano Kalocsay. Kaj nova ba-
lento aperis en la Esperanta Literaturo: Ttevor Stee-
1e, kies novelaro bazi§as sur Ia kornpreno de ne-eùropa.
kulturo, per tio starante en Ia honanarisnra tradicio
de Zamenhof.

Tre proksime de ni mrntempe okazas milit-krimoj ne-
kredeblaj: torturado kaj masakrado de hornoj, kies so-
la kulpo estas aparteni aI certa etno kaj certa reli-
gio. La homaro ne lernis Ia terurajn lecionojn de Ia
historio. I(aj multaj eùropaj landoj indiferente obser-
vas... Tia Eùropo ne estas Ia nia I Ne estas Ia
tempo de belaj kaj dolôaj vortoj, sed ni kon-
sciu: La konceptoj de Zamenhof perdis nenion
de sia aktualeco. Esperanto estas kai restas
alia ebla modelo de la mondo, kiu bazi§as sur
egaleco kaj kompreno kaj tolero de fremdai
kulturoj. Spomenka êtimec, kroatino, per sia
Iibro ,'GEOGRAFIO DE MIAJ MEMOROJ'. montras al
Di, kio estas vivata esperantismo meze en mon-
do egoisma kaj - freneza.
Pluaj titoloj:
SteeIe Trevor: Memori kaj forgesi. (3-4 no-
veloj eI Ia norda montaro.
Piron Claude: "Esperanto eI la vidpunkto de
verkisto". (Dua eldono sur luksa papero.)
Por garantii la daùrigon de sia eldona agado,
PRO ESPERANTO devas iri novajn vojojn. kai pro
tio ni direktas al vi la jenan oferton:
-Se vi decidas aùtomate aôetl ôiun nove ape*
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rantan titolon de PRO ESPERANTO, vl ne pagos
sendokostoi n.
-Ekde la momento, kiam 30 aliaj persono3 fa-
ros same, vi ricevos 10t-an rabaton. Ekde 60
personoj la rabato alti§as aI 2OZ, kaj ekde
90 personoj al 33.338: Kvankam Ia nombro de
la unuaj tridek personoj ankoraù ne estas p1e-
ne atingita, JAM NUN VI RICEVAS DEKPROCENTAN
RABATON:

-Ni devas malrapidigi nian eldon-ritmon pro
manko de mono. Dor flê timur ke ni devigos
vin aôeti tro da llbrcj.
-Se vi ne loÇas en Aùstrio, ni faciligas aI
vi la pagadon: Vi ne unuope pagos Ia librojn,
sed vi ricevos proksimume nur unu aù dufoje
en Ia jaro kolektivan fakturon, pageblan al
nia UEA-konto aù al nia poêtêekkonto en ÿüien.

Se vi estas aùtomata mendanto de la libroj
de PRO ESPERANTO, vi ricevas rabaton ankaù
por l-a jam aperintaj libroj kaj broêuroj kaj
krome ne pagas sendokostojn.
La librokatalogo de PRO ESPERANTO estas ri-
cevebla êe

PRO ESPERANTO
po3tfako 28
A_1 O1 4 WIEN

ooOoo

KORESPONDPETO

Jonny Steffensen ( 61 -j ara ) , Lôvasveien 428
N-2.830 Rauf oss Norvegio. Mi estis kontoristo-^kaj lo§as, kune kun mia edzino, 112 km norde
de Oslo. Mi kolektas BK kaj PM. ankaù turismo
kaj lingvoj interesas min. Mi tre ôojus havi
korespondanton en Svislando.

ooOoo
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INFORTT{OJ pri UEÀ
Ciu Esperantisto povas fari§i membro de UEA.
Kiel tia mernbro oni rajtas uzi la Delegitan Reton,
kiu funl<cias en proksimume 70 landoj en êiuj konti-
nentoj. Krcrne individuaj mernbroj de UEA povas fari-
Çi foXai kaj fakaj delegitoj. El<zistas diversaj mem-

brokategorioj, precipe mernbro kun jarlibro kaj msn-
bro-a-bonanto. Pri la kotizoj informas vin la lando-
delegito kaj kotizperanto de UEA.
UEA klopodas disvastigi kaj utiligi Esperanton kaj
edukas al tutrnonda konscio. Ti-o estas ebla nur, se
UEA havas multegajn lndi-viduajn menri:rojn, kiuj kon-
tribuas per kotizoj. Ju pli multaj hornoj parolas kaj
skribas Esperanton, des pli praktike valora kaj kul-
ture riôa ôi fariôas. UEA regrule okazigas l-a tre ko-
rntajn Universalajn Kongresojn. erkaù pri ili kaj Ia
kongreskotizoj informas vin Ia landodelegito.
Por havi kotiztabelon kaj pli precizajn informojn
skribu al Niklaus !,Ieiss, Sagistrasse 20, 6300 Zug.
Sciu tamen, ke tiu-ôi adreso validag nur §is finq de
aùgusto 1993. Poste aliulo fariÇos landodel-egito kai
koLizperanto de UEA por Svisujo. Mi danl<as a} ôlu3
individuaj mernbroj de UEA pro 1-a fido, kiun ili es-
tas donintaj at mi dum 1a pasintaj sep jaroj.

ocOoo
MORTÀNONCO

Nur nun ni ricevis Ia informon, ke nia long-
jara fidela membro, René Zollinger, mortis
]a 1 3-an de oktobro 1992 en La Chaux-de-Fonds-
Ia mortinto estis depost pli o1 60 jaroj
membro de SES kaf multe laboris por la ling-
vo internacia. Mia edzino kaj mi ekkonati-
ôis kun li en }a jaro 1945.
René Zollinger montri§is ôiam kiel bona ami-
ko kaj laborema esperantisto. Kune kun Otto
ÿüalder Ii multe faris por la bono de nia lan-
da societo. Li restas sendube ôe êiui, kiuj
konis lin, €fl bona kaj danka rememoro--FL-
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EKSTERLANDAJ ESPERANTO-RENKONTIêOJ

EùnoPo:
41 _A KULTURA SEMÀJNO DE SAÀRLÀNDA ESPERÀNTO_

LrGO I Set
okazos de la 7-a ôis la 9-a de majo 1993 laù
tradicio en Ia KARDINAL-WENDEL-DOMO en D-6650

HC»4BL'RGO.

F\rrkcios:

1 . Enkonduka kurso por konrencantoi, estrota de I(arI
Burger.

2. Parolaj kaj legaj ekzerc-oj por progresan-
toj. Kursestro estos Kreêimir Barkociô de

Parizo.
3. Stilistikai kaj Iiteraturai ekzercoi pri

kaj êirkaù vortoj de Andreo Cseh ' Kursestro

""Lo" EddY Borsboom, Nederlando'
4. Seminario Por sPertuloj .

Ni tre ôojas, kê ôi-toje ni havos kiel gas-
ton sinjo.ott Claude Piron, kiu prelegos pri
LINGVoKAJESPERANToELPSIKoLoGIAVIDPUNKTo:
Saarlanda Esperanto-Ligo/ SEL, Querstrasse 1 1

D-6607 Quierschied- (Tel: 06897 /AZlqZ'
La sekretariisto:
H. Fillmann

ooOoo

La Esperantoklubo de STASZOW (norde de Kra-
kovo) invitas aI Ia 7-a) ESPERANTAJ TAGOJ DE

STASZOÿÿ, POLLANDO.

Dato: 27-a ôis 30-a de majo 1993.

INFORMOJ: Esperantoklubo, Parkova 6,
PL-28-200 Staszot"r PoIIando'

ooOoo



- 15 -
9-a PRINTEMPA SEMAJNO INTERNÀCIÀ (9-a PSI)

okazos de la 9-a de aprilo - 16-a de aprilo 93

en Oberbernhards/Rlrôn apud Ffrlda/Heslando.
El<de 1985 Cermana Esperanto-Asocio organizas êiujare
dum pasko ferian semajnon sub Ia titolo:

PRINTEIT{PA SEII{ÀJNO TNTERNÀCIÀ/PSI

E:r 1992 partoprenis en Çi êirkaù 100 personoj, inter
ili êirkaù 30 intanoj. La aran§o ôefe direktas sin
al la meza§a generacio -kun aù sen infanoj-sed ankaù
ali-aÇuloj^ kiui harmonias kun infanoj, estas tre
bonvenaj. Ci-foie ni ankaù planas apa.rtan prizorgon
de grupo da 10-§is 14-jarutoj.
Kornpreneble Suste inter 1a familianoj estas ofte kel-
kai, kiuj (ankoraù) ne parolas Esperanton. Por 11i
tial okazos lingvokursoj, sed ankaù por progresintoj
kaj flueparolantoj ni antaùvidas apartajn kursojn.
I(rorne Ia programon fiksos la ideoj de la partopre-
nantoj; antaùvidataj estas ekskursoj, slojdado, kan-
toj, ludoj, Iumbildprelegoj ktp.
sed ôio sen streôol Simpta kunestado kaj babilado
daùre eblos. KonatiÇu kun la belega regiono kaj
praktiku Esperanton en feria ôirkaùo.
Malgraù^la tre favoraj kotizoj Ia dorno estas sufiêe
Iuksa. Car ni nur disponos pri 120 lokoj, 1aùeble
baldaù ali§u. Petu pliajn informojn de la ksnisiitoj
de GEA por PSf.
Wolfgang Bohr, Johannes-Kirschweng-str. 11, D/Vt-5483
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Cernanujo.
Tel: 02641/4885 aù telefakso 02641 /4014. -WB-

ooOoo
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XV_A JUBILEÀ ôNEALTA ESPERÀNRISTÀ PRINTEII'IPO

Kun granda plezuro mi sciigas aI vi, \e Ia
POLA ESPERANTO-ASOCIO, Filio en Koszalin ,

estas organizanta Ia XV-an JUBILEAN Ôneal,-
TAN ESPERANTISTAN PRINTEMPON CN MIELNO, dC

la 6-a §is la 12-a de junio 1993.
Mi kore invitas vin kaj viajn gesamideanojn
partopreni nian interesan aran§on '
üi ""!"tr=, 

ke dank' aI via helpo, venos al
MIELNô (perIo de polaj ripozejoj) -almenaù
kelkaj esperantistoj eI via urbo ( lando l,
kiuj agrabligos nian JUBILEAN BENKONTIôON
ôe la Balta Maro.

-POLA ESPERANTO-ASOCIO
sKR: 

'i33;^ii'7s-01 
6

Rimarko de la red. de SES INFORMAS:
Afiôilo kaj detala informo pri la programo
estàs havebtaj êe Ia redakcio SES INFORMAS '

-Red. FL-

ooOoo

ITALTA
lnrltas

KVARA INTERNACIA TURIS!,IA SE,IA.INO EI'I MALTO

de Ia 4-a â1t la lo-a de septenbro 199]

Prospektoi kaJ affà1oJ haveblaj ôe:

MaIta Esperanto-Socleto
P.0. Box 142
Valletta CMR 01
MALTA.
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INTERNÀCIÀ SEMÀJNO DE ESPERÀNTO

de Ia 21-a ôi= la 2B-a de aùgusto 1993 en
alp?j 1 1 00 m super Ia marnivelor êD vita§eto
HÀBERES-POCHE, meze de kamparoj , 25 km sude
de Thonon.
Ni proponas aI vi lerni aù perfektigi vian
scipovon pri Esperanto.
Ni havas diversnivelajn kursojn gvidatajn de
eminentaj geinstruistoj, inter kiuj Pierre
Babin, DanieI Moirand, Alain Favre.
KieI ôiujare vi trovos vere internacian eto-
son. Ankaù.... banado, porpiedirantaj prome-
nadoj, ekskursoj, vizitoj, kantado, intere-
saj vesperkunvenoj kaj bona man§o Çoj iqos
vin.
Tre modesta restadkosto; restadejo taùgas
por rulse§uloj; eblas tendumi proksime.
ALIêOJ KAJ INFoRMoJ:
Centre CuItureI Esperanto de Montpellier,
Rue du Docteur 5, F-34000 Montpellier. Tel:
33 67 54 ',l 5 43.
Sama aran§o okazos 4-a ôi" 1 1 -a de septem-
bro 1993 ôe mediteranea marbordor êo haven-
urbo SÈfe, 30 km okcidente de Montpellier.

-Dr. Yvette Vierne-
oOo

HISPÀNIO

9-a ôi= 1 6-a de oktobro 1 993 Sant Cugat DeI
VaIles (Barcelono):
1-a TNRERNACTA KULTURÀ KÀJ TURISMÀ SEMÀJNO.
Informoj ôe: Hispana Esperanta Fervojista
Asocio, poêtfako 15027, E-08080 Barcelono,
Katalunio, Hispanio. -L.M.Hernandez Yzal-

ooOoo
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INFANÀ KONGRESETO EN LÀ UK EN VÀLENCIO 1 993

Karaj gesamideanoi,
oum la venonta UNIVERSALA KONGRESO EN VALEN-

cio/HTSPANUJo okazos en najbara- urheto Ia
28-a INTERNACIA INFANA KONGRESETO' Car oni
ofte supozas, ke tia aranÇo estas nur por
denaskaj nsperantistetoj, mi emfazas êi-tie'
r.à li"i , r.iirl plej multe prof itas de tial
;;";;;Éiôoj ,- "àt.= setnabos , kiuj eklernis
i; lingvén-dum l-a antaùa iaro'
Se vi mem konas inteligentan, aventureman
infanon, kial^ne peti de mi informojn-pri la
venonta rIK? êi pto*"=t= fariôi la ôi" nun

;t;j--;;".: Kaj eô; se vi ne konas tian in-
i;;â";- ôu vi-pretus arigi mondonacojn por
subvencii la âeeston de iu alia infano el
via }ando?

Infanoj, kiuj parolas Esperanton' estas la
plej bela Propagandilo, ôu ne?

Elkore via
ChristoPher Fettes
ôeforganizanto de Ia IIKoj
St. Columba's College
Dublin 16, Irlando
(Telefakso: -353-1 -936655 )

ooOoo

LA 4B-a KONGRESO DE SAT-ÀIUIKARO

esti§os de la
en Hérouville

9-a ôi= Ia 1 3-a de aprilo 1993

Saint Clair, aPud CAEN, Francio.

Informoj kaj aliôiIoj al: Yves Nicolas 17 -37

Quartier du Bois, F-1 4200 Hérouville Saint
Ctair Jean Gibaux-

ooOoo
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sKotTo'93
§rot'l'o'l):!
si(o['ro'?3
SKoLTo'93
,KOtTO'8I

INTERNÀCIÀ SKOLTÀ TENDARO organizLLa de SXL

Skotta Esperanto-f,igo/SEL invitas ôiuin geskoltojn
partopreni la internacian skoltan tendaron SKOLTO
Ô:, xi., estas aran§ata en ôeÊoslovakio de Ia 3-a
§is ta 13-a de aùgrusto 1993.
La tendaro okazos en regiono de Ia urbo opava, kiu
estas grava kultura centro kaj iarna ôefurbo de ôe-
iia Silezio. Ia tendaro trovi§as en belega rnh-uo è
montaro oderské vrchy (odraj montoj ) en valo de la
rivero Odra, ôe nalgranda digolago.
Gr h ê:-rt<aùajo de Ia tendaro estis en la pa.sin-
teco fermita militareo, Ia naturo estas tre l<crs-
vita. Por Ia tendaro estos prepa.ritaj, kunlaboe &
fa ôeÎaj, polaj kaj belgai srcftoi , tipaj skoltaj
programoj kaj aktivecoj. Dum la tendaro anl<aù da-
zos ekskr:rsoj en montaron Jeseniky ( plej alta
monto 1492 ml kaj instn:ado de Esperanto st lî.rscD
por kornencantoj, progresintoj kaj konversacia lqr-
so. Ciu interesulo ricevos pli detalajn informojn
(progiramon, atingovojojn, mapojn de Ia regiono,-.^.-aliÇilon, nanieron de kotizpago ktp) kaj post-.^ ^.aliÇo ôiujn informilojn.
A§o de partopLenontoj estas limigita ekde 10 jaroj.
Ia tendarkotizo por skoltoj de okcidenta Eùropo
estas 4500 BF (belgaj FT. ), por skoltoj de eksso-
cialisnraj landoj 1200 ôeÊaj kronoj. Pli detalajn in-
formojn kaj aliôilon postulu ôe:
Arie Bounan Driesdreef 8 8-9030 Gent aù Jan Piêala
E. itâsnohorské 1 CS-746 01 opava.

ooOoo
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Ni ricevis Ia suban artikolon kun la peto pu-
blikigi §in en SES INFORMAS: (red)

IKEL SEIIINARIOS EN SVISTANDO

ETNISI*{O
FUNDA!,TENTEROJ; PROBLEMOJ KÀJ PERSPEKTIVOJ

Kadre de tiu-êi ôeftemo, manpleno da kontri-
buantoj prelegos kaj/aù gvidos debatojn pri
teoriaj kaj praktikaj asPektoj:
KIO KAJ KIÀ ESTÀS ETNO? - KTUJ RILATOJ EK_
ZISTAS INTER ETNOJ KAJ NACIOJ? _ CU ONI PO-
VAS EKSETNÀNIGI? _ KIO OKÀZÀS EN LÀ BALKÀNA
DUONINSULO KÀJ EN ALIAJ KONFLIKTOZONOJ?
KIUN ROLON LUDAS AU LUDU IKEL?

La seminario okazos de la 19-a (vespere)ôis
Ia 23-a (matene) de julio 1993 en Ia ejoj
de Kultura Centro Esperanl-ista en La Chaux-
de-Fonds (Svislando).
La kotizo), kiul kovras tranoktadon, man§-
ajojn kaj programon, estas jenai por unu per-
sôno: 300 SFR en 4-lita ôambro, 340 SFR en
dulita êambro, 42O SFR en 1-Iita ôâmbro.

Ali§ante rekte ôe KCE poStfako 779, cH-2301
La ôhaux-de-Fonds, bonvolu indiki por ôiu
persono: familian kaj individuan nomojnrkorn-
pt"t..t adreson (kun tel-n-ro), naski§jaron,
èl"kto., de dormeja kategorio kaj "rKEL"-se-
minario. Atiôo validas nur se por êiu per-
sono estas antaùpagitaj po 1 50 SFR aI KCE,
poêt§irkonto 23-2921 -8, poâtoficejo Ia Chaux-
àe-r'onds, kun mencio "antaùpago: IKEL-se-
minario" .

Pliajn informojn Petu ôe KCE aù êe
IKEL Im Rômerfeld 44 D-w-51 B0 Eschweiler-

-Uwe Joachim Moritz, Prezidanto-

ooOoo



ESPIRANTO-KONFflftENCO
ENI +IIUNIG.dE.RIIO

KO]NIEOtsOS
17-24 JUL 93

ffiffiffi
temo

KIAL PAROLI
ESPERANTON ?

programo
PRELEGOJ, DEBATOJ

KURSOJ
OSIEK-PREMIO

SIMPOZIOJ
TEATRAJOJ, DISTROJ

LIBROSERVO
24-27 julio

TRI TAGOJ EN
BUDAPPSTO
informoj, ali§oj

Eric LaUBACHER
1, rue des Vosges

F-?B1BO MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX

Francujo
tel. (1) 30 96 67 91

-21
osIE(-PRErr,rIO 1992

êi-jare la GIE<-arr:j
7 lihrcjn pre-

mijrdajn, ersætitaj
en la gazeto rrro 41

(15.6.92). Ia 23-an è
jtrlin 92, dm la ints:-
recia ryærùo{cfe-
rerrc en Atao/@<io,
pæ ô-llla sdseta \Àlô-
ffi, h 6fEt<-prenlc
esLis akihrita al

Fthe VIIre
pro lia \d<o

EII}Tf,IGIA \rcRTÀRO

DE

ESPERÀTüIO;

kies 3-a racltno æ.is
sr aùhro 1992. Ia p-
mio, kies nra ralcnrc
estas 300 d{Dj, esbas
taùstatite d<olpsnc
al \d<c r#leh:a.

Ebbe VILBORG, krokizo de
Megumie KOMAMURA (el LG41)
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GRUPAJ INFORII'TOJ
ESPERÀIWO-SOCIHIO BASEL: En restoracio Mâgd.
25.3.20.00h Monata kunveno en Holbeinstube: Prelego

kun lumbildoj de s-ino Nicole BÇroud-Focke
pri vizito ôé nsperantistoj en êekoslowa-
kio.

22.4.20.00h Monata kunveno en restoracio Mâgd, en la
Bebbistube. Ni tradukos kune kaj korektos
Iudon (kvarteton), kion ni poste provos.

BF:TJ,INZOI{A: ôiam en Viale Motta 32:
6.3.17.00h (Sabato) kaj Sabaton 3.4.17.00h.

ESPERAI\ITO_SOCTETO BffiN :
EIr restoracio A1 Forno, Spitalgasse 37.

2 .3 .19 .30h kaj 6 .4 .19 . 30h.

ESPMÀIWO-SOCIEIO BIEL :
En restoracio Mandarin, Dufor:rstrasse 41.
17.30-18.30h ôiun vendredon. Vizitu nin.

ESPERAIÿIO-SOCIHTO''LA STEf,.O., Genève.
En Institute National Genève.
26.3.20.00h kaj 30.4.20.00h.

LUCMNA ESPERA\IO-SOCTETO :
26 .2.20. 00h êsNmArÀ KUNVENO
10.3.14.00h Paroliga kunveno en restoracio Big Ben.
1 3. +'l 4.3. (sabato/dimanêo) Svisa Esperanto-kongres<>

en hotelo Steghof, Volta-Strasse 2.
25.3.20.00h (jaùdo) Ia antaùkongrreso 1992 en Prago.
14.4.14.00h (nerkredo) Paroliga kunveno en Big Ben.
15.4.20.00h kr restoracio Simplon: "ESPffiAITI0 EN

S\ÆStÂNm". Ni konpilas demandojn pon, SES.

ESPERÀI\IOKLL]BO !VIL: En restoracio .Schweizerhof .
10.3.20.00h S-ro Andy Kiinzli parolos pri:

a ) S\[SA ESPERAI\ITO-LEKSfKONO.
b) I\IIERLING\IISTIKO KÀT RSPERÀI\TO EN CARA

ruPm.IO KA"I Sovetunio.
7.4.20.00 Ni legos Literaturan Foiron. Gvidos E.

von l4ay. Kunprenu LF.
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ESPERÀ\].IO_SOCTETO ZUERICH :
8.3.19.00h tlonata kunveno en Karl der Grosse.

Prelegos s-ro Gacond pri: AL VmA HOIIECO.
29.3.19.00h Libera kunveno en kafejo Valentino miinster-

gasse 4 (supre de Grossmiinster).
5.4.19.00h Mornta kunveno en KarI der Grosse.

Filmo en Esperanto: "En Eùropo ie".
26.4.19.00h Libera kunveno en kafejo Valentino.
29.4.1 7.00h Varbostando en Bahnhofstrasse. infornras:

Telefono 156 54 34-
ÀIEIÿIII: Pro pasko-lundo (12.4.1 la It{K okazos unu se-

semajnon pIi frue (5.4.1

ooOoo

DONACOJ

En la duona duono de la jaro 1992, 9.7-92
24.12.92, SES ricevis la jenajn donacojn:
M. Moreillon 26.-, W - Schaufelberger 5. -
hl. Giannini 70.-, E. Rohner 20--, Thomas
Honegger 50.-, W. Basler 25--, Claude Ga-
cond 400. -, Antoinette Blanc 1 00. -, D. Lam-
bercy 20.-
La estraro de SES tutkore dankas pro tiuj
valoraj kontribuoj.

ooooo

aT, ôTuJ RICEVÀNToJ DE SEs INFoR!,TAS

La unua numero 1 993 venis al vi sen numeri-
go 1 / 93 kaj sen indiko de la monatoj j anua-
ro-februaro. Mi petas êiuin mem enskribi
tion. Estis ampleksa Iaboro kaj diversaj
tekstoj atingis min nur en la plej lasta
momento. Do, mi devis ur§i por respekti Ia
aperdaton. En tiu rapideco okazis Ia eraro.
Mi petas pri pardono. -FL-

ooOoo
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KULTURA CENTRO ESPERÀNTISTA
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EKZAMENOJ EN KULTURÀ CENTRO ESPERÀNTISTA/KCE

Dum Ia somero 1993 eblos ekzameniÇi en KCE

laù la normoj de UEA-ILEI pri lingvokapablo
( el-ementa kaj meza nivef oj ) kaj pri 

^ 
instru-

kapablo. oetàtoj trovi§as en Ia §enerala
piàgr.*o 1gg3 dé KCE, àù vi iam ricevis Çin,
àù ,i- petu pri Çi- en KCE:

KULTURA CENTRO ESPERANTISTA
Poêtfako 779
CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Tel: 039/26 74 07

ooOoo

Redaktfino de SES INFORMAS n-ro 3193 estas
la 1 6-a de aPrilo 1 993.
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