
5V15Ê ESPERÊNTO - SOCIETO
INFORMAS

N-ro 4/1 993 JULIO-AÙGJSTO

PÀPERAJ PÀCOBIRDETOJ
(viditaj en Zürich)

Honore al 1a magia JÀPANIO, dum la juniaj muzifestsemajnoj,
oni kreis, laù la ideo de Ia desegrnisto/grafikisto Ngo Van
Da, dek mil paperajn pacobirdetojn kaj pendigis il-in super
urba kanal-o. Vere impresplena aspekto. -FL-
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GRUPÀJ INFORMOJ
Bellinzona:
Ciam la unuan sabaton en Viale Motta 32, )e La 17.0.0h.
Ciu estas bonvena.

ESPMAI\TO-SOC]HTCI BIE, :
17.30-18.30h ôiun vendredon en restoracio Mandarin,
Dufourstrato 41.

LUCERNA ESPMAI§TO-SOCIETO :
14.7.14.00-16.00h (merkredo) paroliga krinveno en
Big Ben, Winkelriedstrasse 39. Gvido I'ranz Brügger.

ATENIU: Gesinjoroj A+K Rey-Zollinger havas novan
adreson kaj telefonnumeron:
"stollbergstrasse 32, Ci;l-6003 Luzern. Telefon-nu-
mero estas 041 /22 25 92.

ESPERÀrVr0-SOCrE[O WsUCrÂtUr, :
êiumonate iun vendredon, taù ebleco de la menbroj.
ESPERANTOKLI'BO ÿÿTL:
kr Schweizerhof , Bahnhofstrasse 18.

7 .7 .20.00h KANIADO. Gvidos Verena Chaves-Walder.
1 .9.20.00h TEIO-KONRESO: Raportos partoprenintoj .

ESPERA}üIO_SOCIETO ZUERICH :
1.7.17.00h Varbostando en Bahnhofstrasse. fnfor-

moj te} 156 54 34.
12.7.09.45h EJ<skurso aI monto Rigi. Ni renkonti-
ôos je Ia 09.45h sub Ia granda horlo§o (renkonti-
§a punl<to) en Ia êefstacidono ziirich.
19.8. ka) 26.8.17.00h Varbostando en Bahnhof-
strasse, (kiel supre).
30.8.i9.00h Libera kunveno en kafejo valentino en
Mtinstergasse 4.
Bonvolu noti:
La ESZ-prezidanto, s-ro D. ÿieidmann havas novan
telefonnumeron: 01/251 50 25.

ooOoo
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ELSENDO PRI ESPERÀNTO EN LA SVTSÀ TELEVIDO

Ivlerkrede la 21 -an de de aprilo 1993 /19 .00
Ia Svisa Televido DRS elsendis 1 0-minutan
parton pri vizito en libera kunveno de la
Esperanto-Societo Zürich kaj pri la Svisa
Esperanto-Kongreso en Luzern, la i 3-an kaj
1 4-an de marto.
La programo estis bona, sed estis domaÇe,

ôar en la mallonga tempo ili ne povis montri
êiui n surbendigoj n f aritaj n en Ztirich kaj
Luzern. Tamen, oni certe povas esperi rke Ia
elsendo instigis multajn ricevi pli da in-
formoj pri la valoro de Ia lingvo lnternacia
BSPERANTO. _FL-

ooOoo

NOVÀ CEFDELEGITIITO & kot,lzperantino DE UEÀ

La estraroj de SES kai UEA estas decidintaj,
ke sinjorino BRUN Sonja, Küntwilerstr. 50,
6343 Rotkreuz, estas Ia nova ôefdelegitino
kaj kotizperantino de UEA por Svislando. Sia
telefonnumero estas o42 64 46 40. Si trans-
prenos tiujn oficojn je Ia unua de septembro
1 993; êis tlam funkeias ankoraù Ia malnova
delegito I'IEISS Niklaus.

ooOoo
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MORT-ÀNONCO

La 3-an de majo 1993 mortis, Bg-jara, dokto-
rino TINÀ PETER-RUETSCHI el Zürich.
Dum multaj jaroi êi estis aktiva membro de
Ia Esperanto-Societo Zürich kaj de Ia Svisa
Esperanto-Societo.
Sia plej ampleksa kai internacia laboro ,por
Esperanto estis sendube Ia tiel nomitaj

KOORDINITAJ ESPERÀNTOKURSOJ,
organizi-ta) dum 10 jaroj. Koordinitaj estis
tiuj kursoj, kun samaj tekstoj de doktorino
Peter, êD popolaltlernejoj de pluraj eùropaj
Iando3 , kiel:
Aùstrio, Belgio, Anglujo Danujo, Italio, Ne-
derlando, Svedujo kaj Svislando. La sukceso
estis vere rimarklnda.
En Ia §enerala kunveno de Ia Esperanto-Soci-
eto Zürich, de la 1 3-a de februaro 1989, oni
elektis doktori-non Peter HONORÀ MEIIBRO. Tiun
omaÇon êi vere meritis.
Kvankam êi kutime laboris malantaù la kulisojT
Ia meritoj por la lingvo internacia Esperanto
estis rekonitai en ôi-u partopreninta lando.
En la Esperanto-Societo Zürich 1a mortintino
restas en bona rememoro. -FL-

ooooo

VOKO EL YITZ ERO
EI ROSTOV-DON atingis nin voko de patrino kun
dujara bebo. En sia letero 3i prlskribas Ia
premigan situacion. Inter alie âi diras:
"Mia filineto havas du Sarojn kai mi havas
nenion por nutri ôit . Mi kutimas malsati, sed
estas netolereble vldi kiel malsatas bebo.
l,lankas ne nur nutrajo, sed ankaù vestoj por
mi " Cu vi havus iun aj n eblecon iomete helpi
aI mi"?

ooOoo
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PROGRAMO
Sabaton 13:30

l4:30

la 4an kaj San de septembro 1993

Lausanne, LeCazard, Centre de loisirs et de culture
Pré-du-Marché 15, 1004 Lausanne

kaj Abondance (Norda Savojo), Hôtel des Touristes

Malfermo de la akceptejo en l*Cazard (lausanne)
Inaùguro
Iom da Historio - Alain Favre
Mezepoka arkitekturo en Romandio, Vizito de la
Katedralo - Séverine Mussard
Ekiro al la haveno, en3ipi§o en Ouchy
ElSipi§o kaj enbusi§o en Evian
Vesperman§o (vidu la menuon dorsflanke)
Distra vespero - Andrès Bickel

Iom pli da historio - Alain Favre
Pentri en la XVa : Toskanio I Savojo. Vizito de la
Klostro kaj de ties unikaj pentraJoj - Pascal
Dubourg Glatigny
Promenado kaj aèeto de tipaj produkt{oj en la
bazaro de Abondance. Ebleco de ekskurso kaj
pikniko laù la vetero aù libera manlado (ne kostas
multe en Abondance)
Enbusi§o en Abondance
Al veno en Ouchy-l,ausanne.

Dimanôon

17:3O
18:55
20:00
2l:30

09:30

l2:00

15:15
16:3-5
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PRELEGOS ffi
fl Séverine MUSSARD, arthistoriistino, Universitato Paris X.
fl Pascal DUBOURG GLATIGNY, arthistoriisto, Universitato Paris X.
fl Alain FAVRE, instruisto, kunverkis historian libron pri Savojo,
V i cprezi danto de Kultura Centro Esperantista.

ffiDISTRA VESPERO
Andrès BICKEL proponas al vi variajn ludojn amuzajn kaj paroligajn, en kiuj
ôiuj povas ludi samtempe, êu kune, teame aù pare. La ludoj strebas disvolvi
i nterkonadon, fantazion, refl eksoj n kaj vortriêecon.

4 Posta dancado eblas ffi

ffiMENTJO
Savoja Specialaft aù supo
Berthoud (fandita froma§o) unua plado
terpomoj, SinkaJo garnita viando
deserto : norvega omleto froma§o, deserto

KIEL PARKI EN LAUSANNE ? parkejo senpaga ekzistas en Ouchy,
borde de la lago, oriente de la haveno.

Per la buso no 2 §is la haltejo - RIPONNE - vi povas atingi le Cazard.

El LA STACIDOMO uzu la buson n" 5 §is - RIPONNE -

ffiAVERTO
Dum tiu semajnfino ni bedaùrinde ne povos organizi lingvajn kursojn. Tamen la
prelegantoj pretas resumi kaj respondi demandojn en êiuj oficialaj lingvoj de
Svislando kaj en la angla.
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ffi ALIGILO ffi
FAMILIA kaj persona nomoj :

ADRESO:

l.OTIZOJ:
rir aù tri lita êambro sen duGo :

unulita êambro sen du§o :

dulita ôambro kun du§o :

unulita ôambro kun du3o :

PREZOJ MENDOJ
cHF 134.-
cHF l4l.-
cHF 153.-
cHF la+.-

La kotizoj entenas : prelegojn, voja§kostojn, enirbiletojn, vesPerrnan§on (sen

trinkajoj) kaj unu tranokton.

DATO : SI.JBSKRIBO:

a------>É-u\

ORGANIZANTOJ :

Alain FAVRE, pl. de la Mairie,F-74140 DOUVAINE ( e oo'33 194'02'oB)
Nicole MARGOT, ch. des Ly's 4, CH-1010 LAUSANNE ( @ 021 I 653.14,67)

rf Ali§o resendota al
Nicole MARGOT, ch. des Lys 4, CH-1010 LAUSANNE

ccP to-77957-3

Via ali§o validos post la konfirma pago de la kotizo'
Abondance estas tre Satata'kaj vizitata loko, dô necesas ali§ijam nun I

_NM-
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POLSKTE I{ADIO WARSZAWA
30. 01 . 1993

PAROLAS VARSOVIO...

Pola Radio aüdlgas slaJn Esperanto-elsendoJn êlutage
de la 4-a de aprllo 1959. Nuntempe onl disaüdlgaa du
elsendoJn:

15.30 h. - 31,50 mt 41,99
/= 9525, 7L45,

22.30 h. - 41.,LB m, 4t,27
/= 728,5, 7270,

m. 49 .?? m, 2OO m

6095,' 1503 kHzl

m, 49,22 m, 2OO m
6095, 15O3 kllzl

Atcntonl La horoJ cstas lndlkltal laü la nuna mezeüropa
tempo I

En Ia elsendo je la 15.30 h. oni aüdigas êlutager êB-
cepte de dlmanêoJ, novajojn kal trarlgddon de la varso-
vla gazetaro, krome polaJn kal E-movadaJn temoJn, dlm-
anôe ni reaüdlgas samhore Ia leterkcston.

En Ia elsendo Je la 22.30 h. post la aktuala komcn-
tarlo onl pova6 trovl la JenaJn prognameroJn:

lunde - koncerto kun bondezlroJ;
,r.de - trarlgardo de E-revuoJ kal bultenoJ;
merkrede - famllla magazino [Pollando hodlaür';
FfA; - kultur-magaztno;
vendrede - [HomoJ kal problemoJ,, - êefe E-movadal lnter-
-Fâî6'IoJ, sonnaportoJ, dlskutoJ ktp. ;
sabate - leterkeato, lafoJe kun.la pertclefonal lnter-
-îlîoj kun,'aüokultantoJ ;
dlmanôe - fiEsperanto-ekspresorr - raportoJ prl E-movadaJ

okazaJoJ, lntervJuoJ kun E-agantoJ, E-sonraportoJ ka.

Bonvolu informi pri la E-elsendoJ de
geamlkoJn, samklubanoJn, vlan lokan
da programlnformiloJ vl povas rlcevl

Pola ltadio vlaJn
E-bultenon ktp. PIi
êe: Pola Hadlo,

Hsporanto-Redakclo. OO-95O VARSOVIO

ooooo

Box-46. PoIlando.
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KARAI LreAÀrIQf,
De 1a l,lalta Esperanto-Societo mi ricevis la Bultenon
IVIEZMARA sTmCI. g:rr ôi estis interesa artikolo pri la
vojaÇo de Ia evangelisto PaùIo, en la jaro 60 post
ni-a tempokalkulo. Gi temas pri Ia insulo l4alta. Mi
permesas aI mi prezenti §in al la legantoj de SES

INFORMAS. _FL-

IütÀ PÀXRO SÀ$IKTÀ PÀMO

ôirirr" je ta 10-a de februaro
ni Maltanoj memorigas la êippereon
de Sankta Paùlo sur }4alto.
r,a êippereo okazis en Ia jaro 60
p.K., sur Ia rokoj de la bordo,ho-
diaù nomata por Ia Sanktulo, al-
puêigita de Ia nordorienta vento,
hodlaù ncrnata "Gregale" aù greka
vento. La rakonton de ôi tiu por ni
1-;1ora episodo oni povas legi en Ia
Aq.oj de Ia Apostoloj: ôapitro 27-
2,9. Pri Ia §ipperea loko memorigas
statuon de la granda Apostolo.
Sankta PaùIo restis tri monatojn

ôi tie, kaj Iaù Ia Agoj, li estis akornpanata de Sankta
Luko. Estas menci-inde, ke ôiufoje, se ni Maltanoj ekpa-
rolas la nonon Sankta Paùlo, ni ôiam aldonas la vortoin
"Nia Patro", ôar Ii ja estis tiu, kiu konvertis la tiu-
tempajn insulanojn aI la Itedo de Kristo, kiu Kredo re-
stas §is mrn, post dumil jaroj, la Itedo de it4altanoj .

Trovi§as en lr4alto multaj preôejoj dediêitaj al ôi- tiu
granda Sanktulo. Jen Ia komenco de êapitro 28 de la
Agoj: "Ka3 kiam ni savi§is, tiam ni sciiÇis ke la insulo
estis nornata Melita. Kaj la barbaroj montris aI ni ne-
ordinaran bonecon; ôar ili ekbruligis fajron kaj akcep-
tis nin êiujn pro la tiama pluvo kaj pro la nnlvarmeco".

oc0oo
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KONKURSO PRI VIDEOBENDO

ESPERANTO-FRANCE organizas konkurson pri vi-
deobendo por prezenti Esperanton al franca
publiko. La konkursajoj estu en PAL/SECAM,
Iaù VHS-sistemo; daùros inter 1 5 kaj 30 mi-
nutojn. Ili estos prezentitaj okaze de Ia
Festivalo en Parizo kaj devas atlngi UFE,
4 bis rue de la Cerisaie, F-75004 Paris an-
taù la 4-a de novembro 1 993. La kompleta
regularo ( en franca lingvo ) estas havebla
de UFE kontraù afrankita letero.
Renée Triolle, 4, Impasse des Charpenti-ers,
F-571 00 ThionviIle.

ooOoo

EKUMENA KONGRESO 1993
46-a de IKIIE 43-a de keli

16-23 de julio
okazos en GRÀND sômnme , F-O'I22O \rnrlms.

eli§ilon sendl al: Sinjoro Philippe Cousson

26, rue de Pré Ventenet, F-86340 Nouaille-I4aupertuis.
Aliôilo ricevebla êe la redakcio SES INFORMAS.

infornrc al ôiuj:
Pro diversaj kaùzoj

FCIRMÀS aperos nur

1 993.

oo0oo

venonta numero de SES fN-
Ia unuaj tagoj de septernbro

-FL-

ooOoo
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8053 Zürich
PP/JournaI
8053 Zürich
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væle lagata luruhta gazelo

rakomendinda por komencanlol
bela kal moderna

diversa kaj amrna
lnteresa pot êiul

Abonu ôe via
UEA-kotizperardo aü
pstu provolaempleron
kontraü unu intornacia
respondkupono ûe TEJO,

Nieuwe Binnenweg 176,

NL-3015 &J Rotterdam,
Nodsrlando.

ANONCETOJ
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I ;;"Ë;;:-B;;4"; tii"tuôu kajutrità, elektra ror- Iô-"---:.-:--. ; ^. aô no-disko kal allal utrralol. 8
§ Hans Kâstli, EsSrerantotendumejo Ô

ô Sunheimo B
8 al:;ii'.i Rheineck (rerefono: 071 /44 12 20\ E
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REDAI§EIIT de "SI" 5/93 estas ]a 14-a de aùgiusto 1993.


