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GRUPÀJ INFORMOJ

BELLTNZONA
ôiam Ia unuan sabaton en Viale Mottâ 32, je
1a 17.ooh. ôiu estas bonvena.
ESPERANTO_SOCIETO BERN :
En restoracio AL FORNO, Spitalgasse 37.
2.L1.1 9.30h kaj 7 .12.1 9.30h.

Informo: S-ino M.GuIdin havas novan telefon-
numeron: N-ro 031/381 56 74.
ESPERÀNTO-SOCIETO BIEL :
17 .30-1 B30h ôiun vendredon en restoracio
MANDARIN, Dufourstr.4l .

LUZERNÀ ESPERÀNTO- SOCIETO
En restoracio Simplon Habsburgerstr.l6 kaj
en Big Ben, ÿÿinkelriedstrasse 39.

4.11 . en Simplon:
1 930-20.00h paroliga Ieciono, gvido F.Brügger.
20.00-2020Lr Iibera babilado
20.20-20.45h interêanÇo de informol , poste

parolado de Istvan Morocz, Pri:
Personaj travivajoj kun Julio
Baghy, la fama Poeto hungara.

1 0.1 1 .1 4.00-1 6.00h paroliga kunveno en Big
merkredo Ben. Gvido Franz Brügger.
25.11.20.00h en restoracio Simplon: Parolos
jaùdo Andy Künzli pri:

1 . Svisa Esperanto-Leksikono
2. Esperanto-propagando en la re-

giono de Luzern.
1 5 .1 2. 1 4 .00 -1 6 .00h Paroliga kunveno en Big
merkredo Ben. Gvido Franz Brügger.
ESPERÀNTO-SOCIETO NEUCHÂTNT,'
ôiumonate iun vendredon, Iaù ebleco de la

membroj .

ESPERANTOKLUBO WIt:
En restoracio Schweizerhof, Bahnhofstr. 18.

3.1 1 .20.00h Ernst GIâttli parolos pri:
merkredo 40 jarojn de FISAIC (Federacio
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de kulturaj fervoj istaj societoj )

kun lumbildoj.
2.12.20.00 en restoracio Schweizerhof .

N I K O L A O _ V E S P E R O.
Gvidos §in leonie Sennhauser kaj
Barbara Pochanke.

ESPERANTO-SOCIETO BÀSEL :
25.11.20.00h Monata kunveno êe Berthe Spa-

Iinger, Egertenstrasse 11, en
Reinach. Ni daùrigos }a tradu-
kadon de ludo ( kvarteto ) kaj ni
kiskutos pri la jam farita tra-
duko pri Basel. (kiel nun daù-
rigi? ) .

11 .12.20.00h Monata kunveno en Riehenhof:
ZAMENHOFA FESTO. (apartaj in-
formilo kaj aIi§iIo sekvos).

ESPERÀNTO-SOCIETO ZUERICH :
1 5.1 1 .1 9.00h Monata kunveno en Karl der Grosse
(3-a lundo) LINGVA VESPERO PRI NEOLOGISMOJ:

29.11.19.00h Libera kunveno en kafejo Valen-
tino, Münstergasse 4.

13.12.19.00h J A R F I N A F E S T E T O;
T A G O D E L A L I B R O:
Gesinj oroj We j-dmann invltis a1
TIU JARFINA ÀRANêO êN ILI HEJ-
ME; eù^Eisengasse 22, B00B Zü,-
rich. Ciuj estas kore bonvenaj.

?: i:lt:ï:"^::iî:1.3=3: n ôi=

oo0oo

La Esperanto-Societo Zürich deziras a1 êlui
membroj kaj geamikoj belan kristnaskon kaj
bonan novan jaron 1994.

oo0oo
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LA SUNO PACIFIKÂ

La jaro 1993 ôis 1994
OHBA Shigeko (ToJ<io)

Jen venas la nova jaro. nrr ôi_ui landoj en la mondo
estas okazajoj aù festoj por la nova jaro. Hodiaù
mi parolas pri Ia okazajoj en Japanio. ftr nia lando
Japanio estqs du aferoj en jarfino kai iarkcrnenco,
nornatal "§rÜasu fiffi Ë"i' t"j "êoocÀcu ^ Ü..8''.
Err decernbro oni pôvas aùdi la vorton "SrUASU". Tio
estis ]a norno uzata por decemJcro en la malnova tem-
po, kiam japanio sekvis Ia lunan kalendaron.
Nun ankoraù vorto êrÙasu estas uzatâ por sigrnifi la
l-astan monaton de la jaro aù jarfino.
Estas tre interesa populara onidiro, kial decernbro
estas "êrÛÀsu":

1r

I Per ^lanqo/ OSECIO
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ôar decembro estas l-a lasta monato de Ia jaro,
vendistoj de malnova tempo kuris^ kaj kuris tien
kaj reen kun kalkulo-kajero tlft,{E . SI Êü si-gnifas
instruiston kaj UâSIJ ,Ë havas signif on kuri -

En aliaj vortoj, StuaSU estas la tempo, kiam
eô instruisto, kiu estas normale Çentila kaj
kvieta, devas ôirkaùkuri por plenumi ôion bona.
§oocacu iIE havas la signifon de unua mo-
nato de ]a jaro, kaj ideografiaio So rE eq:
primas ôustân kaj cÀcu E estas la luno aù
monato. Festante la unuan monaton de Ia jaro,
ôirkaù 2 aù 3 tagojn oni pasigas tempon nela-
borante.Kiel oni festas? En malnova epoko per
tri punktoj de la vlza§o, nome okuloj, oreloj
kaj lango oni §uas Soocacu. Homoj vidas belajn
vestojn per okulojr Pêr oreloj interesan ra-
konton aùskultas kaj per lango bongustan man-
ôajon gustumas. Tiuj tri punktoi devenas de
tradicie hereditaj onidiroj.
Per okuloj: Virinoj surmetas KIMONO-n deseg-

nitan multkolore kaj viroj ankaù
en vira KIMONO de nigra kaj gri-
ZA NOMATA HAORI_HAKAMA

Per orelol: Por aùskulti interesan rakonton
oni iras aI tradicia rakontejor oo-
mata YOSE 6ffi , bele vestite-

Per Lango: oni man§as tradiciain kuirajoin-
Edzino, dommastrino, filino kaj
aliaj virinoj bonorde enmetas nan-
ôaiojn en specialan keston OÏru +.'Ë
kiu estas farita eI ligrno- Tio estas
nornata OSECI.
Dank'al rapida ekononia kresko de 60aj
jaroj pli kaj Pli malaperas supre men-
ciitaj aferoj. Car utiligante feriojn,
junuloi, J-aborantoj, of icistoj kaj
multaj aliai homoj iras aI skia-
do kai voja§o aI eksterlando-
Sed ankoraù restas l-a afero Per
Iango I
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oSEôIo

(Rim. de red.) rigardu la bildon pri OSEôIO)

JÀPÀNESKA KUTRAJO SPECTÀLÀ EN NOVJÀRÀJ TÀGOJ

NÀKÀNO KENJI (TOKIO)

Dank'al OSEôIO oni povas ôri novjarajn tagojn
sen §eno prepari manÇajo1n en la plej muttaj
familioj en Japanio. OSECIO estas speciala
kulrajo japanstila por novjaraj tagoj.
OSECfO estas Çenerale preparita en la finaj
tagoj de decembro, por kio dommastrino kon-
sumas sufiôan tempon, kaj pro ôi. konserveble-
co oni ne bezonas prepari man§ajoj n dum Ia
novj araj tagpj .
Bazon de OSECIO okupas 1a kuirajo nomata
NfSIMtr, kio fari§as el karoto, rafano, 1apo,
amorfofalo, rostita tofuo, laminario kaj a-
Iiaj, kune stufitaj kaj gustigataj de sojo,
sakeo (i.p.alkoholajo) kaj sukero.
Krom NISIME oni nombras kiel OSECfO-n ka-* maboko-n, batatopaston kun maronpecoj rseki-

'k* gitan engraùlon, kankron ktp. Aktuale ankaù
êinko, kolbaso, fritajo de kokido, froma§o,
k.a. inkluzivi§as laùvo1e.
Antaùe OSECIO estis manfarita de ôiu homo
respektive^ sed nuntempe tujpreta aù jam el-
farita OSECIO-ensemblojn oni povas aôeti.
La sperto fari OSECIO-n bongusta kaj deli-
kata estas pli kaj pli perdata for de japa-
naj hejmoj. Tre bedaùrinde mi pensas.
* kamaboko estas japana pudingo e} pistita

fiêajo en formo de kolbaso.** engraùlo estas anêovo/sardelo.

ooOoo
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'Nur l0iom, sed iam tradîcio !

La Prîntempa Semoino lnternacÎa (P§l)

de Aermana Esperanto-Asocîo festos sian

Wiaran iubileon

Lo l1a înternacia fomilia semolno okozos inter la I a ko19o de aprilo 1994 en

lo urbeto Junkeroto !ünkeroth) en lo germono regiono Eifelo tui opud lo

londlimo al Belgio kol lu&semburgio.

P§l estos aron§o por fomilioi, sed ne nur:

onkoü unuopu/oie$os bonvenoi !

P§l estos oron§o por Esperonttporolantoi, sed ne nur;

ankoü konenconfof osfos bonvenoi !

PSlestos oron§o por lurismemuloi, sed ne nur:
' ni onko(t prelegos, disfrufos, lernos, s/oidos,ludos ,..!

PSI ebleeslos oron§o por Vi, sed ne nur:

kunporlu onkaù Vioin fomilionoin grondain aü malgrondain,

Viain geomikoin koiViain kursonoin l

Petu tui plioin în{ormoin de: Printempo Semofno lnternacia

\Nolfgong Bohr

Johonnes-Krrsc hwengStr. I I

D53474 Bod Neuenoh r-Ahweiler

Germonio

telefono: W9)[0)264 I / 488 5

te/efofrso: ha49lpl264l / 40 I 4

ooOoo
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LIBRO"§EKtrO
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IÆiOILO FOR LA LIBROI(ATALæOJ TE

KULTURA CEMTRO ESFERANTISTA

Mi/ni êatus mendi senpage
Katalogo de KCE ( la mendo
librojn):

sekvantajn numerojn de la
Ia katalôgo ne devigas aêeti

Lernolibroj, vortaroj kaj akompana
I iteraturo por germanl ingvanoj
Lehr- und Wôrterbücher sowie lrÿeitere
L iteratur für Deutschsprachige
Lernolibroj kaj akompana Iiteraturo por
f rancl ingvanoj
Ouvrages disponibles pour francophones
étudiant I'espéranto
Lernolibroj kaj akompana Iiteraturo por
diverslingvanoj (i.a. en la itala,
angIa, hispana lingvoj)
Internaciaj (t.e. nur esperantlingvaj)
lernolibroj, facilaj legiloj, vortaroJ,
ktp. )

Prozo ( romanoj, noveloj, vojagrakontoj,
antologioj, ktp. ) 

^Poez io ( poemoj , versoj , teat rajoj ,
antologioj, ktp. )

Libroj por infanoj kaj gejunuloj
Esperantaj movado, lingvo, historio,
lnterlingvistiko
Scienco, politiko, historio, religio,
filo- zofio, geografio, turismo, ktp.
Muz ikkasedoj , I ingvoku rsaj kasedoj ,
d iskoj , kompaktd iskoj , v idbendoj ,
insignoj, glumarkoj, bildkartoj,
T-cem izoj
Literaturo en kaj pri aliaj plan- lingvoj
(precipe: ldo, Interlingua, Occidental-
InterI ingue, Intal, Voiapük)

la
de

N-ro 1

N-ro 2

N-ro f

N-ro 4

N-ro 5

N-ro 6

N-ro 7
N-ro 8

N-ro 9

N- ro l0

N-ro 11
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B_a INTERTIIACIÀ KI,ITTIRA ESPERÀNIO-FESIT\TATO (ÀRIû])

Vendrede 12-an de novernlcro:
Festlvalo de video-filmoj (en la sidejo de UFE):
- Prezento de la video-bendoj senditaj por la korkurso
pri videobendoj.
- trroklamo de la rezultoj de la konkr.rso
- Prezento de filmoj kaj videobendoj i.a. 1a fama

"Angoroj "

Komuna vesperman§o en tipa. pariza restoracio
Sabate 13-an de novembro:
It4atene:
ViZito de kelkaj tipaj kvartaloj de Parizo

Posttagrneze:
- rrnùgnrro de ekspozicto en la festivalejo
- Koncerto de Ftanz-Cæorg kaj Rita Rôssler (Germanio):

Popolmuzikaj influoj en Ia eùropa klasika muziko
- Folkloraj dancoj

- Te-atrajo (anoncota)

Vespere: Rok- kaj nalrokmuzika koncerto de SOICI(Hisp)

Dimanôe 14-an de novernbro:
l4atene: Literatura forumo: La tradukita literaturo
(kun partopreno de pluraj fan,aj tradukistoj de Ii-
teraturajol en Esperanto)

Posttagmeze:
- Teatrajo: "La lasta nokto de Marie-Antoinette" de
usona verkisto Joseph Bush, aktorita de Julia Castiau
(Belqio)
- Varietea programo: kantoj el Afriko, skeêoj el Nov-
zelando, kabaredajoj eI FYancj-o....

La festivalejo estos êl-foie en Parlzo mem, relative
proksime al la sidejo de UFE.
Pluajn informojn vi 6rcvas ricevi- êe: C. Nourmont,
2 orn Ktâppchen , L-5682 Dalheim. Fakso (352\ 67 66 02.

Union FTançaise pour I'Esperanto, 4 bis rue de la
C-erisai-e, 75004 Paris.

oo0oo
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Estimata redahorohedaktorino de, SES infoma,

afable ni petas vin, ke vi aperigu en la organo redaktata de vi la ôi-sekvan alvokon:

Kun antaüdanko kaj afablaj salutoj

flM,Jr U,lq^r
t)

HelmutlVelger

Es[o de Info-Servo r.a.

oo0oo

ALVOKO
Homaranoi. regislrigu senkoste vian adreson en

Tutmonda Homaranista Adresaro!

La mondkonata verkisto Umberto Eco diris: 'Kompare kun aliai proiektoj de in'

ternacia lingvo, malantaü Esperanto staras iu ideologio, kio klarigas kial Qi elteni

dum la aliaj fiaskis. Ekzistas Esperanla'religio', kiu igas homoin lerni kaj paroli

lingvon, dum ne ekzislas'religio' de Volapük aü de ldo. La anglan oni lernas nun'

lempe pro praklikajkaüzof. Sed povas ekzistiideajinstigol kiujdecidigas lerni ling'

von, kajiliestas forlaj."'Miuzis la vorton ideologio en tre lar§a senco: aro de ideoj,

de opinioj,'

Zamenhof skribis: "Lingvo inlernacia havas la celon, krei inter la gentoj neül

en rilato lingva, la homaranismo volas krei tian saman ponton en 0iui rila
j. La homaranismo estas nur plifortigita esperantisrno, kai Ôiui tion Ôi sentas,

kvankam ne ôiui volas tion ôi laüte diri.'

lnfo-Servo celas ebligi kontaklon inter ôiui, kiuj interesiQas pri homaranismo. Ti

ni preparas Tutmondan Homaranistan Adresaron. Se vi deziras regislrigi vi

adreson en liu ôi adresaro, bv. sciigi vian adreson al: lnfo-Servo, Bismarckstr

28, D-35037 Marburg, Germanio.
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A!. LA LOKAJ GRIJPGJ ![

0[<azos baldaù bona eblec0 por pripensi kaj pretigi la
instruadon de Esperanto en la lokal grupoj.

Gvidos tiun nenkontiQon Andnes ka j Camille BlCl(EL. Andres
ofte gvldis kaj gvidas kursojn en Genevo. tn kunlaboro kun
sia edzino li pretigis tridekon da ludoj parollga.l. Dum la
venonta r^enkontiQo la partoprenontoj p0v0s mem lari t1a.;n

ludojn manlaboranLe, tiel ke ili pov0s kunprerri la nclvarr

tnstrumatertalon hejmen kaj poste uzi Qin dum surlokal
kursoj, studvesperoj kaj aliaj.

Estus bone, se el eiuj lokaj grupoj venus unu
p ers0no.

Anoncu vian alvenon telefone a 039 / 26l4 07 au skribe:
KCE, poêtfaka 779,2300 La Chaux-de-Fonds.

Venontaj aran§oj ôe KCE:

Oktobro 30-J I kun Andy KUNZLI

Novembro 21-28 kun Claude GAC0ND

Decembno 29-Januaro 3: novjara renkontlQo

Sabate kaj dimanôe la 6an / 7an de novernbro 1991

ôe * Kultura Centro Esperantista KCE *

en La Chaux-de-Fonds

de sabate la tria posttagmeze 0is dimanÔe taqmeze.
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LA SUNO PACIFIK
KOALI.CIA REGISTÀRO DEBUTIS

NASKIGO DE KOALICIA KABINETO DE HOSOKAWA

Permesu iorn da politiko, por ni sciindal (fa reO)

La irnùqiuro en lundo de l-a koalicia kablneto estri-
'ta de la gvidanto de Japana Nova Partj-o, Morihito
HOSOKAWA formale firns 38 jarojn de unupartia rega-
do de la Liberala Demokratia Partio. Li iniciatis
grravajn êanôojn en Japa.na Politil<o.
Nove ncrnita êefa kabineta sekretario Masayoshi
TAKEMURA anoncis Ia nomojn de la novaj ka-
binetaj ministroj tri tagojn post FCISOKÀWA estis
elektita kiel êefministro.
Post Ia anonco, HOSOKAhIA parolis aI raportistoj, ke
lia adrninistrado havas la restrrcndecon antaùenpuêi
reformojn. "Ni daùrigos Ia bonan aferon de pasinta
administrado kaj êanôos aù reformos tion, kio devas
esti êanâita. La registaro ôiam konsideros Ia popo-
Ion", li diris.
La nren-rbraro de la nova kabineto estas eksterordina-
ra pro J-a fakto, ke escepte de Tsutomu HATA, kiu
estis nornata vicêefministro kaj ministro pri eks-
terlandaj aferoj, ôi-ui menü:roj tenas kabinetan po-
zicion por Ia umra fojo. Ankaù du nepolitikistoj
estis elektitaj kiel ministroj de Ia kabineto same

I
//,t/,/t

J /'r -/I

I

Internacia
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kiel tri virinoj, rekorda nonbro.
Kun tri virinaj norninatoj, la kabineto havas pli da
virinoj en Çi o1 neniam antaùa kabineto. Unu e1 i1i,
Ryoko AKAMATSU, estas antaùa burokratino êe l-a l4ini-
sterio de laboristaj aferoj kaj antaùa arnbasadoro de
Urugvajo. Atiaj du estas Manae KIIBOIA, kiu ricevis
Ia pozicion de §enerala direktoro de la instanco pri
B<oncxnia Plarndo, kaj lrlakako HIRONAKA, kiu apartenas
aI Kqnei-partio kaj nun estas Çenerala direktoro de
la Instanco pri medio.
Aliaj minisLroj el Ia privata sektoro estas Akira
MIKAZUKI, emerita profesoro de Tokia Universitato pri
juro, kiu servos kiel ministro pri justico.
Por formi sian kabineton HOSOKAWA êajnas, ke li ser-
êis certigi la stabilecon je efektivigo de politiko.
preskaù ôiuj Slosilaj pozicioj estis donitaj a} mern-

broj de Ia Sinsei-partio, kiu apartiôis de la Libe-
rala Denokratia Partio, kaj estas la plej sperta je
administrado.
La meznonbra a§o de la ministroj en la kabineto estas
59.4 jara, do 1.3 jarojn pli jurn o1 ltijazaùa kabi-
neto kaj Ia plej jurn meznornbra aÇo ekde Ia 1 -a Sato-
kabineto en 1964.
Japa.nio nun renkontas la turnopurrl<ton kai §ia popolo
foite deziras êanôojn kaj refornrojn en baldaùa tempo.

(Shigeko oBA)

oo0oo

S E L SÀRLÀNDÀ ESPERANTO_LIGO INFORMÀS, KE

de la 10-a ôis Ia 12-a de decembro 1993 oka-
zos la 42-a kultura semajnfino de la Sarlan-
da Esperanto-Ligo ( SEL ) . Laùtradicie ôi oka-
zos en Ia Kardinal-Wendel-Domo en D-66424
Homburgo.
(Detaloj trovi§as en SES INFORMAS 5/93 paôo B)

oo0oo
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AMBAÜFLANKE DE LEMANA LAGO

La unuan senrajnfinon de septembro okazis regiona esperantista

renkonti§o ambaüf lanke de Lemana lago, kio laù mia memoro estas

unuafojajo, Ekkunveni en Laüzano (en Vaudo, Svislando), trans§ipi la
lagon, plukunveni kai tranokti en Abondanco (en Savojo, Francio), tio

ne estas nura originalaio, sed profunda evento, kiu proklamas: ni ne

konsideru landlimojn (ôar ianr Vaûdo kaj Savojo estis samlandai); ni

iru renkonte al naibaraj homoj, pejzagoi, hlstorioj kaj kutimoj; ni vidu

la mondon el alia perspektivo (do Vaüdon el la suda lagbordo, dum

plej ofte Lauzano konsideratas kiel etapo al Genevo au al Valezo).

La renkontiûo dediôigis pluraspekte al Savojo. Historie: memorindas,

ke ia Savoia §tato, kiu ekzistis ankoraü pasintjarcente, atingis kulminon

de siaj potenco kaj etendi0o dum la 15a jarcento, kiam gi i0is dukejo,

Al gi tiuepoke apartenis ôiuj bordoj de Lemana lago. Arkitekture: vizit-
igis la Laüzana katedralo, kiel unu el pluraj savojai atestaîoi en Vaudo,

Pentrarte: admiri§is la elstaraj murpenkaîoj el la glora 15a jc,, nun

restaürataj en la klostro de Abondanca abatejo. Gastronomie: la dudek

patoprenantoj malkovris lokan specialaîon de fandita froma§o "Berthoucl"

kaj buntan bazaron kun mirige varia froma0oferto (Kiu kredus, ke savoja

Emental-froma0o pli bongustas ol la svisa? Mi provis... kaj kredas!).

Certe la semajnfino ne plene rolis kiel svis-franca renkonti§o ôar,

krom la tri prelegistoi, ôiuj partoprenantoj venis el la svisa parto de

Lemano (de Genevo gis Will). lamen nepras laudi Séverine Mussard,

Pascal Dubourg Glatigny kaj Alain Favre pro ilia serioza, konvinkita

kaj fake detala prezento de nia komuna, ôirkaûlernana pasinteco.

oo00

Andres BICKEL
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EDOUARD WALDVOGEI. - IOO JARA

L.a 30an de aprilo 1993, Edouard Waldvogel, la plej
maljuna svisa esperantisto, atingis sian centan
vivojaron. Of iciale reprezenti§is la neù§atelaj urbo
kaj kantono fare de altrangaj oficistoj. Ankaù Claude
CACOND kaj Andy KÜNZLI, prezidanto kaj sekretario
de Svisa Esperanto-Societo, estis invititaj de la
familio Waldvogel ôeesti la naski§tagan ceremonieton
en la maljunulejo Clos-Brochet en Neùôatelo.
Surbaze de diversaj fontoj, Andy KüNZLI kompilis la
sekvantan biogramon de Edouard Waldvogel.

WALDVOGEL Edouard

I-a pastro

Naski§is la 30an de aprilo lB93 en Schaffhausen. En
I899 lia dulingva (alemana kaj f ranca) familio
transloki§is al Neù§atelo, kie lia patro Samuel
Waldvogel estis nomita profesoro de la germana lingvo
en gimnazio (latina kolegio). Lia patrino devenis de la
neùÊatela familio Lambert de la Béroche. Edouard
Waldvogel estis protestanta teologo, licenciita de la
neùSatela universitato pri demandoj koncerne la
separadon de la eklezio kaj la ôtato en Francio.
l9l6-1920 lin enga§is la franca reformita eklezio por
gvidi la parofiejon en Mazamet (Tarn, suda Francio)
kiel flegisto de militvunditoj. En 1920 li estis ordinita
kiel pastoro de la parohejo de la nacia eklezio en Les
Eplatures apud La Chaux-de-tronds (N41. lgB2-38 li
aktivis kiel pastoro en Sierre (VS); tiun ôi dulingvan
parofiejon li forlasis pro idea konflikto kun kelkaj
influaj personoj, kiuj ne dividis liajn vidpunktojn en
la diskuto pri paco kaj milito. En l93B li translo§i§is
al Estavayer-le-Lac (FR), kie li restis âis lgSB, la
jaro de lia profesia retiri§o kaj transloki§o al Chez-
le-Bart (NE), kie li pasigis la venontajn tZ jarojn.
Sed ankaù post lia pensiuli§o ti anstataùadis laùpete
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pastrojn por diservi, provizore funkciigi diversajn
sengvidajn parofiejojn kaj prezidi Ia edukan kaj
pedagogian centron de Estavayer-le-Lac. En 1974
Waldvogel ali§is al la sociala institucio rFoyer de la
Côte' , kaj depost 1982 li vivas en la maljunulejo
'Clos-Brochet' en NeùSatelo. Malgraù siaj f ruaj
lizikaj malhelpoj (precipe surdeco kaj malbona
vidkapablo), Ii estas ankoraù konscia kaj lucida.
Waldvogel edzi§is en 1929 kun la bernanino Alice
Geissbühler (*1954) kaj estas patro de 2 gefiloj.

La idealisto kaj helpanto

Dum sia tuta vivo Waldvogel estis idealisma pacemulo
kun sinteno kontraùmilita. Post lia armedeioro en
santaôemento li partoprenis la laboron de la
Internacia Civilservo de Pierre kaj Ernest Cérésole,
kadre de kiu li aktivis en Grizono, Valezo kaj
LihtenStejno ( 1925). En 1941 li apartenis al tiuj
helpantoj, kiuj akceptis anojn de la 85a franca
armekorpusol en aùtuno 1943 Ii okupi§is pri ôirl<aù
300 grekaj soldatoj, kiuj estis internigitaj en Italio
kaj f u§is al Svislando. Kun sia edzino li okazigis
vesperajn kunvenetojn, dum kiuj la grekoj lernis la
f rancan kaj Waldvogel la grekan lingvon; helpe de
Hans Jakob li tiam ankaù propagandis E-n. Post la
dua mondmilito li organizis kun la E-istoj Fritz
Liechti kaj Jules Gilliard helpagadon favore al la
malsataj germanoj (tie} nomata Interhelpa Servo
1947 / 48).

La esperantisto

La unuan kontakton kun E \ilaldvogel havis en 1905 aù
en 1906 dum aù tuj post la la UK pere de Ia patro
Samuel Waldvogel ( 1854- 1924; ôi tiu mem laùtrecitis
E-poemojn) en la familia somerripozejo Uerikon (ZII)
apud Ia zurika lago. En 1907 /OB Waldvogel konscie
tiavivis la Ido-krizon. La duan fojon li kontakti§is kun
E dum la unua mondmilito en suda F'rancio. Sed nur
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en 1927 li definitive ali§is al la E-movado dum la
civilservo en Feldis (GR), akirinte lernolibron de iu
franca E-isto. Vintre de 1927-28, lo§ante en Les
Eplatures, li vizitis E-kursojn gvidatajn de Emma
Crisinel kaj Charles Rosen en l,a Chaux-de-F'onds (NE)
kaj baldaù ali§is al la loka E-Grupo, kies prezidanto
li poste fari§is. Kiel E-aktivulo li prelegetis, studis la
E-historion, en l93l en Soloturno trapasis la superan
diplomon por instrui la lingvon, organizis la
vesperkursojn por senlaboruloj, gvidis la prelegojn de
Tiberio Morariu kaj vaste korespondis kun alilandaj
gesamideanoj. Pro la UEA-I El-skismo en 1936
Waldvogel distanci§is de la movado, sed konvinkita de
Gilliard, li revenis al §i en I944 (verkante 'konfeson
de reaperanto'). Kadre de la 32a UK en Berno en
1947 \i gvidis E-lingvan diservon en la urba katedralo
predikante pri 'Se mi parolus la lingvojn de homoj
kaj an§eloj, sed ne havus amon, mi fari§us sonanta
kupro aù tintanta cimbalo' (I. Kor. 13/13) kaj
kolektis monon por la Interhelpa Servo. Ankaù okaze
de la 42a UK en. Marseille en 1957 li gvidis la
protestantan diservon. Fari§inte ankaù aktiva KELI-
membro, li ôeestis kelkajn aran§ojn organizitajn de tiu
asocio (ekz. Rüdlingen SH 1953, Münchenwiler BE
1957, Boldern BE 1965). La lastan E-diservon, kiun li
celebris, okazis en Melley-Renens (VD) en oktobro
1972 kadre de semajnfino de la romandaj E-istoj. En
la 195Oaj jaroj Waldvogel aktive helpis ankaù al la
juna svisa E-junularo.

Ni respektoplene kaj
Waldvogel!

kore gratulas al

oo0oo

Edouard

MEMORIGO
Ekde la 1 -a de
delegitino/Usa
Sinjorino Sonja
IlIaldeggstrasse

oktobro 1993 la Svisa ôef-
havas novan adreson:
Brun, ESPERANTO,

28, 6343 Rotkreuz
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LIECHTI Fritz - 8O-jara
de aùgusto 1913 en

Steffisburg (BE), de 1950 vivanta en Zuriko.
Vizitinte la bazan kaj mezan lernejojn en Uetendorf
(BE), li elektis la profesion de elektromekanikisto ôe
la fervojo Steffisburg-Thun-lnterlaken (STI) kaj poste
laboris en §tata1 entreprenoj en Thun (8n1. Post tio
Ii vizitis la traf iklernejon en Berno, kie li
diplomi§is. En 1935 li kleri§is kiel radiotelegrafisto ôe
Radio Suisse en Berno (kiu kontrolis la internacian
telegrafan trafikon), la postan jaron instrui§is por la
sama firmao sur la flughaveno Zuriko-Dübendorf, post
la finaj ekzamenoj, 1937-40 deiorante samloke. 1940-
50 li aktivis (por la sama entrepreno) sur la
flughaveno Altenrhein (SG), radiostacie kontrolante la
aertrafikon. 1950-64 li oficis en la aertrafika
informado por pilotoj sur la flughaveno Zuriko-Kloten
kaj 1964-78 estis Êia estro. Li kunfondis Ia
internacian informservon por pilotoj (ankoraù null
uzatan). Hobioj: naturkuracado kai kolektado de
poStmarkoj. Liechti apartenas al la protestanta
eklezio. Edzo de Hanny Liechti-Kilchhof er kai patro
de 2 filinoj.
Liechti e-isti§is en 1944 en kurso de Willy Nüesch en
Rheineck (SG), posedas la ateston pri lernado kaj la
superan diplomon de SES. Li ekaktivi§is en 1947 kaj
restis aktiva Êls nun. 1944-50 li membris en la E-
Grupo Rheineck (SG), de 1950 en la Zutika E-
Societo, 1964-92 funkciante kiel Êia prezidanto (en

lg74 elektita âia honora membro, 1992 âi, honora
prezidanto). 1947-50 prezidanto de SES, en 1974 àia
honora membro; de 1986 li denove apartenas al la CK
de SES estante âiu vicprezidanto kaj de l99l ankaù
redaktas la periodajon 'S ES informas', kiun li lanôis.
Membro de UEA. lgsl-77 Liechti prezidis la îus
fonditan svisan KELI-sekcion, kreis kaj redaktis
'Kristanan Bultenon' kaj organizis kun sia edzino
plurajn KELI-kongresojn: en 1953 en Rüdlingen (SH),
en 1957 en Münchenwiler (BE ), en 1965 en
Boldern/Meilen (ZH\, en 1979 sur Bienenberg/Liestal
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(BL) kaj partoprenis en samaj kongresoj en
Pietersberg (Nederlando ), Torre- Pellice/'l'orino
(ltalio), Lahn (Germanio), krom tio en UK Berno en
1947, UK Munkeno en 1951 kaj UK Lucerno en 1979,
sed li ôeestis ankaù la IFEF'-kongreson en 1972 en
Lugano (TI). Li kunlaboris ankaù en la Eùropaj Ferio-
Semajnoj de SAEF': en 1971, 1973 kaj 1975 en F'ürigen
(NW), en 1974 kaj 1976 en Magliaso (l'l), en 1977 en
Wengen (BE) gvidante ties superajn lecionojn (kiel
tiama ano kaj prezidanto de la Ekzamena Komitato de
SES). En 1979 li kunfondis la 'filatelan servon' okaze
de la lucerna UK kaj en 1975/76 lanôis la unuan E-
balonon en la mondo. Krome Liechti estas la aùtoro
de la 'Kaseda E-Kursor por germanlingvaj
komencantoj, la unua kaj sola tiaspeca en CH.

Ni kore gratulas kaj bondeziras la jubileanton!

oo0oo

PUBLIKÀ ESPERÀNTO-KÀNTVESPERO EN ZUERTCH

Sabate la l8-an de septerücro
blika Esperanto-I(antves5rero,
ranto-Societo Ziirich.
Kvardeko da vizitantoj Çojis pri la prezentaioj. En-
konduke Benjamin Ctraboudez/Piano, kaj }4arion Grosjean/
violonôelo, per tre bela muziko bonvenigis Ia &esbarrt=n
rondon.
Poste la kantistoj Klara Mlkota kaj Laszlo Garamvôlgyi,
ambaù premiitaj hungaraj artistoj, ôojigis la ôeestant-
aron per diversaj hungaraj kantoj. La muzikan akonpa-
non prizorgis Iaszlo GararmzôlWi. La respektivaj aptaù-
doj pruvis Iâ kontentecon de la aùskultantoj.
Ia prezidanto de ESZ, s-ro D.!ÿeidmann, klarigis,ke tio
estas la unua tia aran§o de ESZ kaj esprimis Ia espe-
ron, ke §i ne restu Ia sola.
Dankon al la organizintoj, dankon al la muzikistoj kaj
kantistoj. Ia vespero estis ag.rabla kaj memorinda
evento. -FL-

1993 okazis en Zürich pu-
organizita de la Espe-
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