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Ia bela sezono, klu varmigas
kreskigas plantojn, florojn,
de la baldaùa somero.
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la tri karlinoj (arôentai
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GRUPÀJ TNFORMOJ

ESPERANTO-SOC]ETO BIEL :
En restoracio IvIANDARIN, Duf ourstrasse 41 .
17 .30-1 8.30h ôiun vendredon.
Bellinzona: trôrNa ESPERANTo-LrGo:
êiam en Viale Motta 32, ôiun duan sabaton en
la monato,
8.5.1 7.00h kaj 5.6.17.00h.
ESPERÀNTO-SOCTETO BERN :
En restoracio AL FORNO, Spitalgasse 37.
4.5.19 .30h kaj 1 .6 .19.30h
ESPERANTO_SOCTETO''LA STELO'' CENÈVE:
En "rNsTrruro NACTA" êENEVo.
28.5.20.00h kaj 25.6.20.00h
LUCERNÀ ESPERANTO_SOCIETO :
En restoracio SIIvIPLON Habsburgerstr. 1 6 .

6.5.20.00h "kie1 redakti gazetartikolon"?
Parolos Franz Brügger.

1 2 .5. 1 4 . 0 0h Parol iga kunveno en Big Ben ,lVin-
kelriedstrasse 39.Gvido: Franz
Brügger.

27.5.20.00h LITtrRÀTURA VESPERO en restoracio
Simplon. Gvidos Sonja Brun.

9 .6.1 4.00-i 6.00h paroliga kunveno en Big Ben.
Gvido: Franz Brügger.

17.6.20.00h En la hejmo de gesinjoroj Dettling,
ï;*:11:lil5;'ilr "Hif; Iî; _Ë:T:;",,
Video-Bendo. Gvidos Rosa Mettler.

trSPERANTO_SOCIETO Neuchâte1 :
Kunvenoj : ôiumonate iun vendredon, laù eble-
co de 1a membrol.
ôeNanar,a KUNVENo:
Pro longtempa foresto en eksterlando mi nur
nun povas malfermi la §eneralan kunvenon.
Jarraporto:
Dum 1 992 ni kr:nvenis okfoje ôe Ia prezidanto kaj unu-
foje ôe s-ro R.ld. Perrenoud. Ni kutimas korekti hej-
me faritajn tradukojn, Iaù jam publikigita teksto,
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kiel referenco. Ml dankas al s-ro perrenoud, kiu zor-
ge kai akurate pretigas la teksto3n. plue ni êiui
akceptis okaze rakonti anekdoton.
Iastan fojon nj- solenis la Zamenhof-feston ôiri<aù
ksnuna fonduo.
Nia rnaljunula grupo laboras amike kaj kviete. Ni kre-
das je la valoro de Esperanto, kaj ni kredas, ke foje
Çi estos rekonita kaj vaste uzata kiel helplingvo.
Dum sia vizito kaj jusa ôeesto en USONO, la prezidan-
to, kune kr-tn la edzino, travivis denove la nnlfacil-
econ komprenl Ia Usonan anglan lingrvon.

Raporto kaj kasraporto akceptitaj.
-Ia prezidanto: A.l/V. -

trSPffiÀNTOTü.UBO !ÿIL:
kr restoracio Schweizerhof Bahd:ofstrasse 1 B.
5.5.20.00h "iIcA kaj aliaj Esperanto-organizajoj ".

Parolos S. Pochanke-
2.6.20.00h trr proksirna arbaro:

E)<skurso. Foriro de Schweizerhof je la
19.00h. Se Ia vetero estos maltaùga,ni
havos la programon de la 7.7. ka1 la eks-
kurso okazos 1e la 7.7.

7 .7 .20.00h kr restoracio Schweizerhof :
Kantado. Gvldos Verena Chaves-Walder.

ESPERÀI\ruO_SOCTHiO ZUERICI] :
6.5.1 7.00h Varbostando en Bahrrhrofstrasse. Informoj

Telefono 156 54 34-
1 0 . 5. 'l 9 . 00h Monata kunveno en l(arl der Grosse. s-ro

Mutu Kuyenga rakontos pri Zairlo.
1 3.5. i 7.00h Varbostando en Balrrhofstrasse. Inforrnoj

Tel-efono 156 54 34-
24.5.19.00h Libera kunveno en kafejo Valentino, Mün-

stergiasse 4 (supre de Grossmiinster).
27.5.17.00h Varbostando en l-a Bahrùrofstrasse. Infor-

moj telefono 1 56 54 34.
3.6. kaj 10.6.17.00h Varbostando kiel supre. Infor-

moj telefono 156 54 34.
14.6.19.00h Ivtronata kr:nveno en KarI der Grosse. Kon-

certo de Ia orkestreto de ESZ.
17.6. kat 24.6.11.00h Varbostando en Bahrùofstrasse.
28.6.19.00h Libera kunveno en kafejo Valentino.

ooOoo
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ESPERAIVIO_SOCIEIO BASil. :
En restoracio "Mâgrd" ( en Bebbistrirbe).
21.5-20.00h lul,onata kunveno: Andy Kiinzli parolos pri:
"ESpERANrro KÀI TNTmLTNG\rrsrrKo mJ IÀ CARA rllpmro KÀr
SOVSIUNTO'"
Poste 1i raportos pri Ia "SVrSÀ ESeERÀIW0_LEKSIKONO,'.
24-6-20.00h Monata kunveno en Mâgd (Bebbi_stube).Carlo

Nicolodi rakontos pri sia vojaÇo al Lat-
vio' 

ooo.o

KORÀN DANKON
Okaze de l-a Çenerala kunveno en Lucerno (13-an de mar-
to 1993) nia societo prezentis du proponojn:

PROPONA A:
I(reo de kornisiono, kiu trastudu ôiuin necesajn aktive-
cojn por povi prezenti al la svisaj instancoj Ia plej
taùgan scenaron por la enkonduko de Esperanto en nia
lando, kiam Ia svisai aùtoritatoi decidos pozltive.
Ni danl<as, ke vi akceptis nian proponon kaj ni esperas,
ke nia estraro baldaù realigu tiun êi laborgrupon.
PROPONO B:
Por havi pli grrandan varbefekton per niaj regionaj kr:n-
venoj ni proponis alj-an aranÇritmon kun pli da pa.rto-
toprenantoj.
Tiun proponon la plimulto de la voôdonantoj nnlaprobis.
Kornpreneble ni akceptas tiun decidon kaj ni dankas, ke
vi donis al ni Ia êancon, subneti aI vi demokratmanie-
re nlajn ideojm.

Ni §ojas, se anl<aù estonte
kuti pri diversaj proponoj
êar tiaj fervoraj diskutoj
salo en la supol"

ni havos okazon libere dis-
dum niaj §eneralaj kunvenoj,
estas por nia movado "la

Norne de la Lucerna Esperanto-Societo
Prezidanto: Scherer.

ooOoo



F,Ji f un el> ra s
Hermann Schmutz

1896 - 1993

Okaze de §ia Ôenerala Jarkun-
veno 1993 la Esperanto-Societo
Basel elektis s-ron Hermann
Schmutz Honora Membro.
Bedaùrinde, kiam Ia prezidanti-
no vizitis lin en la Hospitalo,
kie li pasigis la lastajn mona-
tojn, por transdoni al Hermann
tiun mesaQon Ii jam ne plu
estis alparolebla.
Hermann, kiu eklernis Esperan-
ton en 1925 kune kun sia edzl-
no, êiam aktive partoprenis
Esperanto-aranQojn Iokajn, süsajn kal internaciaJn. Kiel fenojisto
ll inter alie ankaù partoprenis multajn UEÂ kaj SAT KongresoJn. IIi
tre ofte gastigis esperantistojn el la plej diversaj landoJ kaj nia
Societo ofte estis invitita.
Naskita en kamjirara medio, kie li ankaù pasigis sian juna§on, lia
unua laboro estis ôe kamparano. Tio estis streôa laboro kaj tiatem-
pe Iaù several metodoj. Pro tio li de tempo al tempo ne nur îanQ is
la laborlokon, sed ankaù la regionon. Lt labons en Seeland, kiel an-
kaù en la franca parto de Svislando, kie li povis pnzorgi ôevalojn.
Dum militservo li estis ordon-porListo (Ordonnanz) de sia ôefo.
Venante al Bazelo, kie li edziQis kaj kie unkut naskiQis la sola filo
Marcel,ll unue laboris ôe la fervojo. Bedatrinde en 19?1-22 Ia eko-
nomia situacio malboni§is kaj oni maldungis Ia lastalvenintojn, inter
ili ankarl Hermann. Tiam li kune kun la edzino povis transpreni
magtrzenon kai pli poste li sukcesis reiri al la fervojo.
Kvankam li devenis el modestaj cirkonstancoj, li per diligenteco kaj
ôiama laboremo sukcesis plibonigi sian vivtenon kaj povis aêeti pro-
pran domon.
Kvieta, kieI Hermann majstris sian vivon kun ]iaj kulrninoj kaj abis-
moj, ll la 18-an de marto forlasis nin por ôiam.
Ni konservu fidele la memoron al nia bona kaj sindonema samideano.

ed
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NEKROLOGO

REUTEMANN_KLEE LiNA
ffian cle majo l9l7 en St.Gallen,
mortinta samloke la 26an de februaro 1992. Post la
baza lernejo en St. Gallen si vizitis Pgrknabinan
mezlernejon pri mastrumado, kic âi diplomi§is (1938),
kaj pli poste privatan faklerneion por dommastraj
dungitinoj. Sian profesion si ekpraktikis unue en
l.ausanne (\/D) kaj Horn (TC). Dum la dua mondmilito
si apartenis al la civila virina helpservo. Per la
lerniia profesio si havis la eblon enga§i§i ôu en
socialaj of icoj (ekzemple en resanigejo por
tuberkulozuloj en Davos GR kaj en maljunulejo por
blinduloi en St.Gallen), êu en la hotelfako^ (ekzemple
en pensiono en Orselina TI).En 1942 si akceptis
postenon en F.ugg (AG). De 1944 vivante en
St.Gallen, fine si transiris al la flega profesio kaj dum
pll ol 6 jaroi gin tg52 aktivis kiel flegistino en la
evangelia eklezia komunumo Tablat en St.Gallen.
Reutemann estis anino de la protestanta eklezio. En
1952 âi edzinifiis al lrl Karl Reutemann (fi]o de unu
el âlaj pacientinoj): de 1979 ôi estis vidvino; patrino
de 3 filinoi. Si ciam interesigis pri politiko, sed
neniam aligis al iu partio. Satokupoj: muzikoo libroj.
Dum kelkaj jaroj âi apartenis al kantÊoro.
Reutemann esperantistigis en 1933 kiel lernantino en
la porknabina mezlernejo Talhof post informa prelego
de la tiama prezidanto de Esperanto-Klubo St. Gallen.
Si ekpraktikis la lingvon en sia lernejo post la fino
de la ordinaraj lecionoj (la urbo pagis la
kurrsgvidantinon, kiu estis instruistino en apudprofesia
kleriga Iernejo kaj membro de la Esperanto-klubo).
Ôlrt<aü 1%6/37 ôi akiri:; la ateston pri lernado de
Esperanto-Klubo St.Gallen, en I949 la superan
diplomon de Svisa Esperanto-Societo (SES ) post
feriokurso kun ekzamenoj (Hâberenbad, Huttwil BE).
Si estis aktiva e:;perantistino de antaù la dua
mondmilito lls I 989 (de 1936 3i estas en rilato kun
EK St.Callen ): kiam fia prezidanto I u I H. Kürsteiner
estis; ankaù prezirianto de Universala Esperanto-As«-lcio
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(UEA), 3i ekhavis funkciojn de protokolantino ka.i
kunorganizantino de lokaj, regionaj k.rj landaj
kunvenoj, feriosemrrjnoj, prelegvoiagoi por
eksterlandanoj, ktp.; en 1963 si mem igis prezidantincr
de la klubo kaj poste estis; elektita Êi, honoria
membro. Membrino de UEA kaj SES: en la 40aj jaroj
si cstis alelektita anino de la Centra Komitato de
SES. En 1939 si ali§is ankaü al Kristana Esperanto-
Ligo Internacia (t(ELI ); post ia unuaa KEI-l-kongreso
kaj la Universala Kongreso en Malmô en 1948 ôi
komencis kolekti la izolajn membrojn kaj varbi novajn
ali[emulojn por KELI; kiam estis sufiôe da ili, en 195]
iii kunfondis propran svisan KELI-sekcion. Krom tio, âi
verkis artikolojn por la KELI-gazeto 'Dia Regno' kaj
ankaù por nacilingvaj qazetoi pri la kongreso de
Internacia Katolika lJnuigo Esperantista ( IKIJ E ) en
St.Galien (1966), donis multajn kursojr.r por
komencantoj kaj progresintoj en St. Gallen; ôi skribis
nekrologon pri ciuj mortaj membroj de sia klubo,
partoprenis multajn lokajn kaj enlandajn Es;peranto-
kunvenojn, 7 UK kaj t I KEll-kongresojn kaj
korespondis kun multaj gesamideanoj en pluraj landoj.
Sian nomumon kiel honora membrino de SES âi ne ptu
travivis, ôar el forpasis du semajnojn antaü tiu evento
pro kormalsano.

Kompilita de Andy KÜNZLI laù biograf iaj s;ciigoj
disponigitaj de la mortintino.

Ôi-tie ni eatus publikigi ankaü ia biogramon de Karl
REUTEMANN, la edzo de I-ina Reutemann-Klee, kiu
same kiel sia edzino estis tre vigla samideano. I-i
mortis en 1979. Kvankam lia nekrologo jam aperis en
Svisa Es;peranto-Revuo, junia-julia numero de 1979,
Andy Künzli antaù nelonge petis la intertempe
forpasintan vidvinon kompietigi ia biografion de
sinjoro Reutemann, kion 3i volonte faris.

(Aperigante tiuin du biogramoln ni ôatu:; denove pruvi
la seriozecon kaj progreson de la laboro lige kun Ia
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verkoleksi kona -enci klopedia 'Esperanto kaj
realvol<as ôiu1n

cele al la reali§cr

interlingvistiko en Svislanclo' ; n j
interesatajn esperantistojn kunlabori
de tiu granda projekto).

REUTEMANN Karl
ffi la 2iian de decembro lgto en
St.Gallen, mortinta samloke la 23an de majo l97g pro
stratakcidento. post vizito de la porkomercista lerneio
en St.Callen li laboris dumvive en la sama firmao pri
hejtado-aerumado, unue kiel korespondisto, poste kiel
organizanto de la kontrolado kai servado-riparado.
Kiel junulo li partoprenis Esperanto-kurson, sed
ankortiù ncniel ek.rktivis ûi. la interkonatiQo kun sii.r
onta edzino Lina Reutemann-Klee; multe helpis al li
lingve perfekti§i ankaü la korespondado kun hungara
samideano. Reutemann estis ano de Esperanto_«lubo
St.Gallen, SES, UEA kaj KELI. Li trapasis la superan
diplomon de SES kaj mem membris en la Ekzamena
Komitato de SES en la Z\ai jaroj. Kiam lia edzino
ifiis prezidanto de EK St.Gaile;, ti atcàptis 

-"r;i-A;;
sekretario. t.i flegis la rilatojn kun la tôtatrafikofJcejo kaj kun la gazetredaktoroj, mem
verkante propag,ndajn artikolojn. Kiam la edzino donis;kursojn, Ii ofte instruis unuopulojn, ekzemple
studenton de la komerca alilernejo en St. Gallen. por
vigligi la Esperanto-vivon en la regiono, printempe
!aj. 1ùtune li - 

kutimis organizi ekskursojn, dlontagajn
cirkau St.Giallen kaj tuttagajn en la kantônoj
Appenzc-ll. Thurgiru kirj Zürich: tiuj erranfioj trltjris
,nkau espcrirntistojn el aliaj regionoj. Kun sia edzinoIi vizitis multajn svisajn kaj intern,ciajn E-kunvenojn
l<irj kongresojn.

ooOoo
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I{ONUII,IENTO DE L. L. ZAIIENHOF

§Ë.r.ll
rmtrilTü #i

Nova monumento de L. L. Zamenhof , inaùgnrnta
okaze de }a kvina Pacifika kongreso de Esperanto
en QINGDÀO en Cinio. Tiu-êi Esperanto*monumento es-
tas la unua en ôinio. êi str..s en la Çardeno de Ia
Zamenhof-Hotelo.

sp:

J
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REKOMENDINDÀ VIZTTO
Estis antaù ne longa ternpo. Jam nratene oni vidis, ke
l-a suno restos fidele brilanta dum l-a tuta tago. Dum
l-a matennran§o okazis rapi-da decidol Hodiaù ni vizitu
la Ttafi]<rnuzeon en Luzern. Plenaj de antaù§ojo ni ra-
pidis al Ia stacidono kaj veturis al- 1a bela urbo Lu-
zerrl. Eh Ia trafil«nuzeo levi§is Ia denrando, kion ni
iru rigardi. Àfabla gardisto donis kelkajn valorajn
konsilojn. Unue ni miris prl Ia antaù nelonge dispo-
nigita tunelborrna§ino, kiu gigante stari-s meze de qr-
tra placo. Apud Çi anXaù tia bornnSino, sed aperanta
kiel bebo, en kornpa.ro kun la tre grranda fratino. Jes,
tiu maêinbebo estis uzata ôe la konstruo de Ia sutrna-
ra tune1o inter Ànglio kaj Francio. Ionge ni staris,
rondiris kaj en profundaj pensoj aùniris 1a 2 objek-
tojn.
Finfine ni ja ne volis rigardi unu vidindajon. Ni de-
cidis iri al- unu el la Pfl-haloj. Ankaù tie ni trovis
multon. PIej interesa estis sendube 1a prezentata hi-
storio, kiu prezenti§is en longa vico da interesaj
bildoj kun konforma priskribo. Esploristoj, invent-
istoj, gravaj okazintajoj pronenis antaù niaj okuloj
kaj la tempo nerjmarkeble pasis. Vere ankaù la dua
ejo estis tre vizitlnda loko. Car ôiu3 bonaj ajoj es-
tas tri, ni decidis por la planetario. B<zakte je 1a
1 3-a horo la granda ejo iorn post icrn nalheliÇis kaj
super niaj kapoj aperis la mirinde bela ôielo krl mi-
loj da steloj kaj steletoj. La planetario stnras dr
partojn. Ni rigardis la duan, kiu estj-s aI ni ne ênF

koraù konata. Duonan horon daùris la prezentado, al
kiu aldoni§is bornj kaj valoraj klarigoj. Ni aùdis
pri multaj planedoj en apenaù percepteblaj distan-
coj de miloj da lumjaroj. Ni konsciis, ke hona vivo
neniam sufiôus atingi tiorn forajn stelarojn, per aI
ni konataj veturei:r1ecoj.
Ni forlasis Ia ege interesan lokon kaj en niaj ka-
poj turni§is la nragia; kaj fasclnaj bildoj.
Estis vere rekornendina ekskurso. -H+F L-

ooOoo
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TUTSVI§A F@NDUS@ SUBTENIAS

üNTERNAGIAN KE}NG FI EStoIN

(oRGANIIIZ@TANDE JE§J

Por festi la 700an datrevenon de la unua alianco, kiu estis la

komenco de nia 3tato, la Fonduso "Agado-Flenkonti§o 91"

tegmentis multajn agadoln popolajn (ne-registarajn). Post

1991 0i naskis alian fonduson: "Renkonti§o 91 - Renkonti§o

2001", kies celo estas financa helpo al iuj renkonti§oj

interkulturaj.

Junularo Esperantista Svislanda JES akceptos en oktobro

1993 ôe KCE en La Chaux-de-Fonds Mezeùropan Junularan

Kongreson MEJK. Tio estas labora kunveno kvartaga, kies

partoprenontoj estos la estraranoi de Junularai Asocioj el

Aùstrio, Germanio, Hungario, Pollando, eefioslovakio kaj

Svislando. Dudeko da iunuloi partoprenos.

Kutime la landa asocio pagas la voja§kostojn de siaj membroj

kai la gastiganta asocio pagas la restadkostoin de ôiui

partoprenantoj.

La estraro de JES submetis precizan priskribon kaj bu§eton

(sume 2'850.-) al 'RenkontiQo 91 - Renkonti§o 2001". La 19an

de marto 1993 okazis la jara kunveno de tiu Fonduso en la

kastelo de Lenzburg. La membroi unuanime ne nur konsentis

pri financa helpo je sumo elcvivalenta al duono de la buQetitaj

elspezoj (laù statuto), sed rondigis tiun sumon donante 1'500.-

al JES por tiu okazontâib.

Estas grava agnosko al JES kaj al Esperanto en Svislando

odoo
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KT]LTURA
CENTRO
ESPERAI{TISTA

La Chaux-de-Fonds, Svislando

Informi§-u kaj ali]-u êe:
Kultura Centro Esperant.ista (KCE), CP 779, CH-2301
I-ir Chaux-de-Fonds. Tel. 039/26 74 07,

STUDAJ SEMAJNF-INOJ
@
1993 majo 29-31
Kurso A (por komencantoj): Stefano KELLER.
Kurso R (pro progresantoj ): Andy KüNZLI
(tekr;tostudado ).
Kurso C (por lertuloj ): Luigi BARBANA (ttalio): En
arbaro kun arbaristo. Akompane de Claude GACOND
(Svi:;ltindo).

Junia studa semajnfino
1993 junio 26/27
Kurso A: Claude GACOND:
Kurso B: Andy KÜNZLI (tckstostudado).
Kurso C: C]aude PI RON ( Svislando ):
bremsoj ka.l kuraQigaj signoj.

Esperanto:

SOMERAJ KURSOJ, PRELEGOJ KAI STAGOJ EN 1993

Julio 6- l0: Kiel plibonigi sian stilon en verkado kaj
üâAmâAo. Kun Tomasz Chmielik
Julio 6-10: Esperanta somerkurso por diversaj
Engvonîvêlol. Kun sperta esperanto-instruisto. La
programo estas individue aran§ebla.
Julio 6-17: Pretigo al ekzamenoj. Kun Katalin
SmilAïüsz.
Julio i0- I l: Virinoj en la esperanto-literaturo: êu
foiagonGiôj? Kun Giorgio Silfer.
Julio 9-17: Intensiva metodologia kurso por esperanto-
mstrulstoi, kun Duncan Charters.
Julio 13- 17: Esperanto, lingvo, lingvistiko. Kun Ilona
Koutny.
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Julio l3-17: Esperanta somerkurso.
Julio l7- lB: Ekzamenoj pri lingvokapablo je elementa
Ïal meza niveloj, laü Ia normoj de UEA-ILEI. Kun
ekzamenantoj de ILEI.
Julio 19-23: Etnismo: f undamenteroj, problemoj kaj
perspêmiîoI (IKEl-seminario). Kun Uwe Joachim Moritz
kai Daniele Vitali.
Julio 20-24:^ Lingvo en ^siaj socia, kultura kaj psika
kuntekstoj (gemela arango kun la sekvanta). Kun Ilona
Koutny.
Julio 20-24: Sociologia aliro al la Esperanto-movado
Gêmêi-a aranfio kun la antaüa). Kun Zbigniew Galor.
Julio 20-24: Esperanta somerkurso.
Julio 24-25: Julia studa semajnfino (kurso A por
IôAêncantol; kurso B por progresantoj; kurso/prelego C
por lertuloi: Edmond Privat, fama svisa lurnalisto kaj
esperantisto. Tekstolegado kun Tomasz Chmielik).
Julio 27-31: Esperanta Somerkurso.
Julio 27-31: Esperanto-feriado por familioj. Kun Blazio
Vaha.

eÙgusto g-Z: Esperanta somerkurso.
Augusto 3-7: La idealo de Zamenhof. Kun François
Degoul.
Aügusto 3-7: Esperantistoj: ôu kvazaü etno? El lingvo-
kultura vidpunkto. Kun Aleksandro S. Melnikov.
Aùgusto 7-B: Ekonomiaj aplikoj por esperanto: ôu
nuntempâ*Ïètio aù tasko imagebla nur por la xXI
jarcento? Kun Alexandre Rousset.
Aùgusto 10-14: La Esperanto-disvolvi§o dum unu
jarcento. Kun Claude Gacond.
Aügusto 10-14: Survoje al ekologia moralo: ekologia
konscio por Ia pluvivo de la homaro. Kun Lev V.
Medvedev.
AÈgusto l0-14: Esperanta somerkurso.
Augusto 14-15: Natura kuracado: la plej efika
vivmaniero. Kun Pierre-Marie Charrière.
Aügusto i7-22: Lingvo-kursoj por komencantoj. Kun
instruistoj de la KCE-a Instruista Skipo.
Aùguslo 28-29: Aùgusta studa semajnfino (kurso A por
komencantoj; kurso B por progresantoj; kurso/prelego C
por lertuloj: Edukado al pacaj rilatoj interkulturaj kaj
interpopola konduto. Kun Mireille Grosjean).
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OKAZIS LA ôENERALA ASEMBLEO DE KCE

La 27-an de februaro lgg3, la asocio 'Kultura Centrcr
Esperantista' en La Chaux-de-F'onds efektivigis sian
generalan asembleon, validan por la jaro lggL. La
raporto de la Direkta Komittrto de KCE estis unuanimc
akceptita. La prezidantino, Mireille GROSJEAN,
konstatis, ke post malfarcila jiaro )ggT oni povas
iintauvidi pli sukcesan l gg3. Si alvokis la
esperantistaron ne resti indiferentaj vidalvide de la
sorto de KCE.

Novaj sekretario kaj Direkta Komitato

Post la raporto pri la financoj krj la akcepto de la
laborpl;rno, estis donitaj klarigoj pri la laborkampoj de
Itr unuopaj membroi de la Direkta Komitato de KCE.
Prezentis sin ankaü la nova sekretario de KCE, Andy
KÜNZLI, kiu februare transprenis la sekretariern
laboron de KCE de Benjamin CHABOUDEZ, la
demisiinta sekretario, kaj de marto dungiQis ôe KCE
kiel plentem^pir oficisto. Pro tiu nova tasko, Künzli
formale eksi§is de la Direkta Komitato, kie li funkciis
kiel vicprezidanto. Samtempe anonciQis la demisio de
Nicole MARGOT (L.rusanne) el la Direkttr Komitato. Si
okupilis pri la libroservo. La êeestantaro dankis k.rj
aplaùdis la rezignantinon, kiel ankaù la novaj n
sekretarion kaj Direktan Komitaton, kiu nun ekzistias
el la prezidantino Mireille GROSJEAN (Les Brenets),
vicprezidanto Alain FAVRE ( Savojo ), kaj membrcr
Claude GACOND (La Chi:ux-de-I.'onds). Esprimon de
respekto kaj ^ dankemo rikoltis anketü la du alitrj
surlokaj de.iortrntoj, Mario LEpINE, financa
administranto de GEP krrj Ahmed AMEZIANE,
intend anto.
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SVISA ESPERANTO-SOCIETO
GENERALA KUNVENO 1993

PROTOKOI,O

Kvardeko da personoj partoprenis la Qeneralan kunvenon de Svisa
Esperanto-Societo Ia 15an de marto 1993, 1 lhi5-12h10, 14h10-
15h45, en la hotelo Steghof , Lucerno.

llalferno
FIê2Jâânto: Claude Gacond (La Chaux-de-Fonds), SES-prezidanto.
Asisto: Andy E. Künzli ( La Chaux-de-Fonds) , sekretario,
protokolanto; Ernst von tfuy (Oberuzwil), kasisto; Mireille
Grosjean, Marion Grosjean (Les Brenets), Perla l,lartinelli (La
Chaux-de-Fonds/Chiasso), komitatanoj.
Voênombrantoj: Lucienne Dovat (Lausanne), David Buhhann
( Pri11y) .
Claude Gacond bonveni.gas Perla llartinelli, 1a novan CK-aninon (Gi
estas ankaù ôefredaktôrino de 'Literatura Foiro').

TAGOSüX)

a) Protokolo de Ia antaua ænerafa kunveno
Sen tokolon de la
kunveno en 1992. (Noto de 1a protokolanto: la dato estas
anstataù §enerala kunveno 1991 devas esti 1992).

§enera Ia
mal§usta:

b) Raporto de la Centra Komitôto (aperinta en 'SES informas' n-ro

Unuanime akceptita.

c) Financa raporto (aperinta kun komentoj en Si n-ro 2/93).
ÜîuanÏmâ;EcepilTà.

d) Raporto de la kaskontrolantoj (dumkunvene laütlegita de Ernst
Glâttli) .
Unuanime akceptita.

e) Bu0eto por Ia jaro t99f kaj kotizoj por la jaro 1994.
Pôst propono de la CK de SES altigi la jarkotizon por 1994 je 20%
(de Fr. 50.- a1 Fr. 60.-; motivo: §enerala kreskado de la kostoj),
Ernst Glâttli (Brugg) opinias, ke tiu altigo probable kauzos
eksmembri§ojn. Kron tio, Ia organo'SES informas' (SI) taùgus
kiel modesta informilo en facile komprenebla Iingvajo, dumrLiteratura Foiror (LF) estus por multaj membroj tro al"tnivela
legajo kaj cetere kostus al SES tro multe.
Claude Gacond respondas, ke unue ekzistas kotiz-kategorio, kiu
ebligas sole aboni S1. Due, se SES nuligus Ia dissendadon de LF al
Ia membraro, tio signifus ankau rezignon pri parto de la kultura
agado de la organizajo. Danke al LF la membraro fakte kreskis, kaj
sen LF 1a rilatoj kun Ia instancoj stagnus. Rememorigante, ke LF
estas servo a1 la membraro, Didi lüeidnann (ZÛrich) emfazas, ke
estas grave gardi ôiujn tiajn servojn.
Giorgio Sitfer (La Chaux-de-Fonds/Chiasso), farante proceduran
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demandon, proponas voôdoni unue pri la principo altigi aü ne la
kotizon,'due pri la kiomo de Ia altigo. La membraro konsentas pri
Ia principo altigi Ia kotizon.
Silfer sjgestas ankaù altigi la kotizon nur je 10S. Tamen, la
membraro àkceptas Ia altigon je 2O%, La baza kotizo por 1994 do
estos fr. 60.-
La bu§eto akceptiQas unuanime.

f) Elekto de honoraj lBmbroj
@a CK decidis nomi du novajn honorajn
membroin: Lina Reutenann (st. GaIlen) kaj Dante Bertolini
(Locar-no). Bedaùrinde s-ino Reutemann subite mortis Ia 26an de

februaro 1991, tlal restas nur Bertolini. Sekretario Andy Kiinzli
prezentas la nekrologon de Lina Reutemann, petante momenton da

silento honore al Ia lorpasinta membrino, kaj poste la biografion
de Dante Bertolini. La emocie tu§ita honorito dankeme kaj poetece
reagas kaj tiel harmonie kontribuas aI la solena momento' dum kiu
Ia prezidanto enmanigis aI li Ia honorigan dokumenton.
(La nekrologo de Lina Reutemann aperas en ôi tiu eldono de sI; la
biogramo dJ Bertolini kaj la teksto de lia elpaêo en venonta
eldono de LF).

o) Prooonoi de Lucerna Esperanto-societo (la koncernajn tekstojn
oni bv. kompari en Sl 2/95, t-)).
(La pIi granda parto de tiu tagordero estis traktita post la
tagman§o.-Unuanime elektita tagprezidanto: Giorgio Silfer).
Prôponô A) Niaj taskoj, kiam esperanto estos enkondukita en

Svislando, ktp.
La subskribintoj de Ia proponoj, Franz BrÛggrer, Angelo t'iellini
kaj Paul Scherer, konsideras, ke ]a komento de Ia Estraro de SES

ne respondas al la proponoj de LES (v. SI 2/93, p. 3-5)i ili
postulas tempon por doni kompletigajn klarlgojn kaj.forigi
àventualajn miskomprenojn. La tagprezidanto donas po 5 minutojn
da paroltêmpo aI pora kaj kontraua pledantoj. Brügger' evidente
iom kolera pro la sinteno de la Estraro de sES rapide fini tiun
tagorderon, prezentas la vidpunkton de LES. Mireille Grosjean,
prézidantino de KCE, precizigas la taskaron kaj celaron de KCE.

svisa ILEI-sekcio kaj KCE-a Tnstruista skipo (KIS), memorigante,
ke fakte tiuj instantoj jam transprenis kaj estas plenumontaj Ia
ro1on, fiun IES dezirus doni al kreota laborgrupo. La menciitai
instancoj ne intencas monopoli la instruadon de esperanto en

Svislandô kaj ne pretendas okupi§i solaj pri êiuj demandoj
ligitaj kun §i. Tamen, oni finfine konsciu, ke ia koncernaj
stiuktüroj ju* ekzi.stas kaj oni invitas ôiujn kunlaboremulojn
partopreni la tiurilatan laboron.
Didi Teidnann, prezidanto de Esperanto-soci.eto Zürich' subtenas
la proponon de LES.
Silfer, rememorigante, ke SES okupiQas principe pri informa kaj
propagânda agaooJ, dum KCE pri Ia instruado de 1a lingvo, faras
amendàn p.opànon al 1a suverena §enerala kunveno: aldoni punkton

'd, al la rezolucia rekomendo: "Tiu agadgrupo aktivos nur en

strikta kunlaboro kun KCE, svisa ILEI-sekcio kaj CDELI"'
Voôdonado: Por la parto a de la propono (1a tekston bv. Iegi en sI
2/93, p. J) voôdonas 17 pore, 9 sindetenas.
Por la parto b de }a,:ropono (Ia tekston bv. Iegi en S1' p' l-4)
voôdonas 19 pore, 'l kontraue, l0 sindetenas.
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Por Ia parto c de la propono ( Ia tekston bv. legi en SI
4) voôdonas 24 pore, 5 sindetenas.
Ankau Ia amenda propono de Silfer akcepti§as per 24 poraj
sindetenoj). Surbaze de tiu ôi decido, la propono A de
rezolucia rekomendo al Ia Estraro de SES.

) /o\

voôoj (7
LES iQas

Propono B) Rezigno pri parto de Regionaj Kunvenoj (RK) de SES kaj
Iokaj asocioj (Ia tekston bv. legi en SI 2/93, p. 4).
Brügger komentas la proponon de LES. Ieidrann t rovas ôinsuperflua. Silfer atentigas, ke 1a propono riskas esti
kontraustatuta, ôar en kazo de akcepto, SES, konsistanta sis nun
nur el - ind ividuaj membroj , altrudus ôI autonomaj iokaj
organizajoj (kiel ekzemple al Tiôina Esperanto-Ligo) la propran
vidpunkton; Oni ne forgesu, ke la RK estas komuna aranQo de SES,
KCE kaj la loka asocio. Tial, por ke Ia propono ricevu laùstatutan
karakteron, §i devus havi almenaü alian vortumon, kiel: estonte,
SES êiujare subvenciu nur unu 2-tagan Regionan Kunvenon. Car la
akcepto de tiu propono §parigus al SES nur fr.100.- jare (la
subvencio por unu RK estas fr. 150.-),0i apenaù esence influus la
f inancoj n de SES. La proponintoj konsentas pri ôi t iu novavortumo. Stanis/aw Pochanke (Vrlit) proponas rezigni pri Ia
aldonajo "Iauvice". Post fermo de Ia diskuto oni voôàonas pri 1amodifita formulo de tiu, propono: per 6 poraj kaj 14 kontraùaj
voôoj kaj 12 sindetenoj §i malaprobiQas (1a prôponode pochanke doperdas sian signifon kaj ne estas voôdonenda).

h) Diversajoj
Niklaus YTEISS (Zug) anoncas sian demision
por Svislando.
( Noto de Ia protokolanto; SI baldaü
membraron pri 1a nova ôefdelegito).

kiel ôefdelegito de UEA

oficiale informos la

ooOoo

KOREKTO EN SES INFORII{ÀS 2/93 II,IARTO_ÀPRILO

Koncernas 1a artikolon sur paôo 17:
"TNIERNACTA SEMAJNo DE ESpERANTo". rnter-
tempe mi ricevis korekton de la adreso por
aIiÇo1, nome:
',CENTRE CULTUREL ESPERANTo DE I,IoNTPELLIER
5, Rue du docteur Roux
F-34000 }4ontpel-lier" .
Interesuloj bonvolu atenti pri tiu-êi êan§o.

o&o
-FT,_
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GRÀNDEGA ôo.ro

ekestis en Ia familio de Ia prezidanto de

Ia Esperanto-Societo Zürich,

DTETRICH KAJ NELIDA I}iETDIVIANN

ôar Ia 29-an de marto, je la 22.23h naski-
grs tr-lrnet.o

LINDÀ_I.{IûÀELA

En la nomo de ESZ kaj SES mi tutkore gra-
tulas kaj esprimas plej sinceraln Bondezi-
rojn por Ia etulino kaj la feliêaj gepa-

troj. Do, LINDA-MffiasLa estas la ptej juna

esperantistino en Svislando: ôi estu ankaù

Ia steleto de fetiôo en via familio. -FL-
**r( ***

La 49-a TNTERNÀCIÀ JUNULARÀ ESPERANTO-KON-

GRESO IJK okazos de Ia 7 -a ôl= la 1 4-a de

aùgusto 1993 en VRÀCA, Bulgario.

ooOoo

KORESPONDPETO

Natalja Chernysheva deziras korespondi kun

Svisa amiko.
ADRESO: SLi -34419 ROSTOV-DON, 17 linija 5

KV2O.

ooOoo
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KELKÀJ TMPRESOJ PRI LÀ SVISÀ ESPERÀNTOKON-

GRESO EN LUZERN, LA 13-AN KÀJ 14-ÀN DE II{ÀRTO

Sabate 1a 1 3-an de marto 1 993 kolektiÇis an-
taùtagmeze kvardeko de gesamideanoj en hotelo
Steghof en Luzern.
Kvazaù kiel invito la ampleksa Iibro-servo al--
tiris multajn geesperantistojn. Andy Künz1i,
kiu prizorgis Ia libroservon, ôojis pri la in-
tereso de la gastoj. La elekto ne estls facila,
ôar prezenti§is longa tablo kun granda nombro
da libroj, gazetoj kaj informiloj.
Je Ia 11.15h la prezidanto, s-ro Gacond, ma1-
fermis 1a Çeneralan kunvenon. La kutimaj ra-
portoj rapide pasis, nur la bud§eto vekis dis-
kutadon, êar temis pri altigo de la membroko-
Lizo. Tamen, la êeestantoj finfine konsentis
pri altigo de 20?" por la jaro 1994. Konside-
rante la diversajn kosto-altigojn oni konsci-
is, ke altigo estas necesa. Oni pensu nur pri
la afranko-elspezoj ktp.
Pli da tempo forrabis la 2 proponoj faritaj de
Ia. Lucerna Esperanto-Societo, tiet ke Ia an-
taùtagmezo ne sufiôis kaj êi-rilata diskutado
okazis nur post Ia tagman§o. Detaloln vi tro-
vas en tiu-ôi bul-teno sur paôoj 15-17.
Surprizo estls Ia alveno de skipo de la Svisa
TeIevido. IIi faris multajn surbendigojn kaj
ni esperas, ke l-a konforma elsendo veku ankaù
da intereso êe la publiko.
Dimanôe je la i0.00h: Daùrigo de la forumo kaj
de la kursoj.
Rigardo al Ia estonteco: A1 Ia jaro 20A3: Ia
1 00-jara jubileo de SES kaj de Ia esperanti§o
de Edmond Privat kaj Hector Hodl_er.
Generale vidite oni povas diri, ke Ia tuta a-
ran§o plaôis kaj montris tamen, ke Esperanto
en Svislando vivas. Precipe la juna generacio
f aris multe da ôoj o . irai ( FL ) aùAi s diversa j n
vidpunktojn tre pozitivajn. ôirrk.re por mia
edzino kaj mi estis agrabla travivajo. -AK+FL-

ooOoo
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*londa Kunagado vigle evoluas!

En la unua jaro kaj duono de sia ekzisto, la esperantista Unesko-asocio Monda Kunagado por
Eduko, Scienco kal Kulturo vastigis sian agadon al ôiuj kontinentoj. Inter §iaj projektoj tmvi§as 

.

eduka kaj trejna su-bteno al afrika E-komunumo, seminarioj kaj eldonaioj pri minoritataj iingvoj
kaj kulturql, Lontraùrasisma trejnado, kolektado de vivrakontoj el diversaj landoi k3j esplorado

deia rilatoiinter lingvo, kulturo kaj ekologio. En ôiuj agadoj Monda Kunagado serrlas

kunlaboron kun organizajoj ekster la Esperanto-movado.

La 6an kaj 7an de marto 1993, la Konsilantaro de Monda K.unl8ado kunsidis kun pluraj

aktivuloj en Bertino. Oni konstatis firman bazon de la asocio: ô. 300 membroj en pli ol 40

landoj, iufiôaj enspezoj por kovri la bazajn servojn, kaj kreskantareto de pgranloj kaj aktivuloj.
L: revuo tvtonda Forumo, redaktata de Mark fettes, aperas kvarfoje jare kaj traktas plej

diversajn internaciajn temojn: ekz. la 'novan mondan ordon' proklamitan.de Prezidento Bush, la

labomn de UN pri la medio kaj evoluigo, strategiojn por k.lerigo kaj pacedukado, kaj
kompreneble la agadon de Unesko kaj de Monda Kunagado mern

l.,a ekzistokialo de Monda Kuuagado, tamen, trovi§as en §iaj pmjektoj. Tirc sukcesa estis la

seminario pri minoritataj lingvoj kaj kulturoj en l.{ordio, kiun gi pas_intjare organizis kun la
nordiaj E-aiocioj kaj la Samea Societo de Gotenburgo. Tia agado daüros sub.la gvido de Màrtha
Andreâsson, tiu anàuviOas aperigi raporton pri la seminario (en Esperanto kaj l1 sveda) klj_

antologion de la samea kulturo (en Esperanto), kaj stimuli la organizon de similaj seminarioj en

aliaj ràgionoj. Pludaùras ankaù la projekto de Ulrich Becker, kolekti skizojn Fri la vivo de

ordinaàj esierantistoj en diversaj partoj de la mondo, kun la celo plivastigi komprenon pri ties

kultura kaj socia diverseco.

Grandajn eblecojn de kunagado prezentas nova pmjekto de Annsibyll Kamphausen. Esperanto-

klubo cn la benina vilago Ôaôu (naciskribe Tshauhu) komencis gardenkulturan projekton, por
kiu ii jam trovis financan kaj teknikan subtenon de internacia virina organizaio- Monda

Kunagado celos kunlaborigi siajn membrojn kun la caôuanoj, ne nur sur ia §ardenkultura
kamp"o sed ankaù por piibônigo de la sanservoj, edukado kaj ekonomio de la vila§o. Se funkcios

tiu eta modelo, oni e;peras pri §ia plivastigo al aliaj vila§oj, en Afriko kaj eble ankaù

alikontinente.

Simile vastajn perspektivojn havas Lev Medvedev, ia organizinto de la. rusa_AlS-sesio (28

decembro tSgt'- t januaro1992)pri la temaro'lingvo-kulturo-ekologio'. Fine de 1992, Unesko

decidis enmeti la aian§on en la programon de [a Monda Jardeko por Kultura Evoluigo kaj

kura§igi gian pluan diivolvon. llonda Kunagado akcçtis tiun taskon, kaj pioritate klopodcs

orguiiii s*imiliemajn konferencojn en aliaj mondopartoj. Medvedcv mem gvidos seminarion pri
ekirlogio en l: Chaux-de-Fonds de la 10a §is la 14a de aùgusto 1993-

Responde al kreskantaj zorgoj inter eùropaj esperantistoj, Monda Kunagado okazigos praktikan

seminarion pri'trejnaâo t<ontmu rasismo' en aùtuno 1993, sub la gvido.de pmfesia aktivulo sur

tiu kampo, EtisaU"itr Schwarzer. ôis § esperantistoj povos, per tritaga intensa klerigado,

profundigi sian komprenon pri ia fontoj de rasismo kaj lerni kiel malfortigi kaj forigi iltn-
§chwarzàr esros ankaù unu él kvar kontribuantoj al la Tago de la Paco en ia valencia UK, sub la

temo'KJerigo por paco en la 2la jarcento'. L:'Iàgo, kiun organizas Monda Kunagado, krom
socia paco tiatios intau pacajn rilatojn kun proksimuloj, plcol kaj justecon en monda skalo,

kaj la ekologian dimension de paco kàj sekureco. AJia aran§o de la Tago estos la 2a Foiro de la

Paôo, kiu krinigas aktivulojn pri tutmondaj pmblemoj por komuna diskutado kaj planado.

Pliaj detaloj pri ôi tiuj aran§oj trovi§as en la revuo Monda Forumo, kiun ricevas ôiu membro de

MonOu Kunagado kontraù 30 nederlandaj guldenoj jare (por diversaj landoj ekzistas malpli alta

kotiz.o). Por pTovekzemplero kaj ali§ilo skribu al ulrich Becker, Plauener Str. 39, D-O-1092

Berlin, Germanio, aù al via landa peranto-
Mark Fettes

ooOoo
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Inforuoj pri UEA

Universala Esperanto Àsocio (UEA) estas la tutmonda
Esperanto-orqanizo. èi kunligas Ia unuopajn Esper-
antistojn kaj Ia landajn Esperanto-asociojn.

ô;-u Esperantisto povas fariQi individua membro de
UBA. Kiel tia membro oni rajtas uzi Ia Delegitan
Reton, kiu funkcias en proksimume 70 landoj en êiuj
kontinentoj. Krome individuaj membroj de UEÀ povas
fariÇi tokaj kaj faka j oeJ-egito j. Ekzi.stas diversaj
membrokategorioj, preeipe membro kun jarlibro kaj
membro-abonanto. Pri la koti-zoj informas vin 1a
landodelegito kaj kotizperanto de UEA.

UEA klopodas disvastigi kaj utiligi Esperanton kaj
edukas aL tutmonda konscio. Tio estas ebla nur, se
UEA havas multegajn individuajn membrojn, kiuj kon-
tribuas per kotizoj. Ju p1i multaj homoj parolas
kaj skribas Esperanton, des pli praktike valora kaj
kulture riêa Qi fari§as. UEÀ regmle okazigas Ia tre
konatajn Universalajn Kongresojn. Ankaù pri ili kaj
la kongreskotizoj informas vin fa landodelegito.

For haviqi kotiztabelon kaj n1i precizajn informojn
skribu al Niklaus Weiss, Sagistrasse 20, 6300 ZUG.

Sciu tamen, ke t.iu êi adreso validas nur §is fine
de aùgusto 1993. Poste al-iulo fariÇos landodelegito
kaj kotizperanto de UEA por Svisujo. Mi dankas al-
êiuj individuaj membroj de UEA pro la fido, kiun
ili estas donintaj aI ni dum la oasintaj sep jaroj.

-N!ÿ-
ooooo

Ta, 29-a) BALTIÀiI ESPERÀNIO-13ffiI (BEr)

okazos de Ia 9.7 .-17 .7 .1993 en PRIHULI (Cesis-Re-
giono), en teknika lernejo.
Adreso: Organiza kornitato BE'I29, p/k 150, Riga 50
Latvio LV-1050.
Prospekto ricevebla ôe Ia redakcio de SES INFORMAS-
Bv aldoni por vi afranJ<itan koverton. -FL-
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AGADO 2OO3

Kutrme kultura movado havas precizajn agadcelojn. La diskuta
forumo de la Svisa Esperanto-Kongreso okazinta en Lucemo en marto
klare montris, ke bedaùrinde §is nun nebulaj estis niaj celoj. Ni paroladas
pri propagando, sed ne kapablis eldoni grafike kaj enhave efikajn
dokumentojn. En la bibliotekoj mankas enciklopedia verko raportanta pri
la vivo kaj aktiveco de la kontribuintoj al la disvolvo de esperanto en

Svislando. Tial la kulturaj ka.; lernejaj medioj, la politikistoj kaj aùtoritatoj
prave rajtas ignori nin.

La forumaj diskutoj sentigis, ke la membraro de SES deziras
forlasi tiun nekontentigan situacion per bone planitaj agadoj, kaj ke tiam
financaj apogoj certe manifesti§os, kiam proponi§os subtenindaj agadoj

Fortiki§s SES ka1 solviSs ties organizaj problemoj. Tial alvenis la
momento rigardial la estonteco kun projeklol realigeblaj.

Utila libro

La lucerna forumo komenci§is per prelego de Andy Künzli, kiu priskribis
la unuajn jarojn de SES raportante pri ties l0 unuaj prezidantoj. Kun

interesaj personecoj ni konati§is, ka1 êiuj &estantoj esprimis al Ia parolinto

sian rnteresi§on pri la utila laboro, kiun li plenumas per esploroj pri la vivo
de la svisaj esperantistoj. Ni ekkonsciis, ke la aperonta leksikono aù

enciklopedio pri "Esperanto kaj Interlingvistiko en Süslando" estos

utila libro, kiu atestos pri nia ekzisto en bibliotekoj kaj superal lerne.yo.l.



'))_LJ_

Nacilingvaj resumoj faciligos la konsultadon de tiu verko al la
svisa klerularo, kaj tiel fini§os la tempo, kiam oni raltis ignori nin. Sed la

verkado kaj eldono de tia libro kun fotoj kaj bildoj ne improvizi§as. La
bone planita laboro de Andy Künzli indas je financa kaj teknika apogoj
fare de la membraro de SES. Tial vi trovas aldone al tiu maja-junia
numero de "SES informas" verdan enpagilon kun la mencio "Agado
2003". Ni esperas. ke dankalviamalavareco la menciita libro ne bezonos

atendi la centjaran jubileon de SES por trovifr en la bibliotekoj de

Svislando kaj tutcerte sur multaj aliaj librobretoj.

Trilingva varbilo

La "Agado 2003" ne lirni§os je tiu eldonprojeklo. Jam nun preti§as la
eldono de trilingva "Minigramatiko de Esperanto" uzebla por surstrataj
kampanjoj kaj por enlondukaj kursoj. Claude Gacond verkas tiun libreton
kun deko da kompetentuloj el tri lingvaj partoj de Svislando. Fine de la
pasinta jaro SES kreis eldonfonduson por povi peti al la grafikisto de

"Literatura Foiro" la redesegnadon de la antaùviditaj bildoj. Ni menciu, ke
la koncerna kurso kaj tres bildaro estis sukcese elprovitaj dum 15 jaroj sub
la formo de tre taùga aùdvida enkonduka kurso de esperanto. En
Lucemo Jean-Jacques Lavanchy gvidis la kurson por komencantoj pere de
tiu instruilaro.

Paroliga materialo

En Lucerno la paroligan kurson gvidis Andres Bickel per interesaj ludoj,
krujn multaj ekzamenis kaj elprovis kun granda intereso. Estus bone, ke
per la "Agado 2003" ni povu helpi al la eldono de la plej efikaj paroligaj
ludoj.

Konindaj verkistoj

La jaro 2003 ne nur estos la centjari§o de SES, sed ankaù tiu de la
esperanti§o de la pioniroj Hector Hodler kaj Edmond Privat, al kiuj nia
movado kaj Svislando mem tiom tuldas. Ni esperas povi apogi
eldonagadojn de la gazetartikoloj de tiuj gravaj redaktoroj. Jam nun en
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Pollando Tomasz Chmielik pretigas provizoran eldonon de la artikolaro
de Edmond Privat. Povu la "Agado 2003" akceli tiun publikigon kaj

konigi âin en universitatajn mediojn. Studentoj trovos en à riêan

materialon por doktori§aj esploroj.

Informmaterialo

Kelkaj certe demandos, êu estas antaùvidita la eldono de

informmaterialo? Nijese respondas. Sed tiu materialo devos esti enhave

kaj grafike altnivela. Tial ni submctos niajn projektojn al fakuloj. En êiu

lingvoregiono de Svislando ni provos formi laborgrupon, kiu kolektos

idcojn, laborigos kompetentuloln kaj kontrolos la efikon de la eldonota

materialo. Via apogo al la "Agado 2003" ankaù akcelos tiun aktivecon.

Malavaru

Tial ni vigle alvokas: Kunlaboru per vigla {inanca apogo pere de la
verda enpagilo "AGADO 2003", kiu akompanas tiun majan numeron

de "SES informas".

Nome de ta Estraro de SES antaùdankas Ia prezidanto.
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La redaktfino de "51" 4/93 estas la 15-a de junio 93'


