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Per membrloo en UEA aü ola lunulara sekclo TEJQ'

vl ali§as al tutmonda reto de pli ol I000 lndividuol .

kai 1OO landai kal lakaj asocloi. Viai estas:

La kontaktol...
La Jarllbro de UEA kal
la Pasporta Servo de TEJo
mallêrmas al vl mondon sen limo.l.

La eldonafof...
La plel komplota EsP€ranta
llbroservo rogalos vln
per sla renoüglta katalogo de
pll ol 3 OO0 llbroi, kasedoi,
vldbendoJ kal multe Pll.

La kunlaboro...
La revuoJ Esperanto, TEJOiulmonde
k4 Kontakto donas unlke vastan
perspektlvon Prl nla movado.
Jen êlo por €tlkô aktlü, lnkluzlve optlmlsmonl

Ne manku al nia komuruu»o. Aligu al UEA'

Sondu vlaln komPlol4n nomon kal adreson, Prolsslon kal nasklodalon kun vla koÜzo

(vd. kotlztâbelon sube) al vla lânda poranto:

Sonja Brun, Waldeggstr.zï, 6343 Rotkreuz

I-a konfornajn prezojn rigardu

UEAJarIibro 1995, sur Paôo

en

30.
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GRUPAJ INFORMOJ

ESPERÀNTO-SOCTETO BASEL :
En Altersheim Neubad, Holeestrasse 219.
23.11.20.00h Monata kunveno: S-ro Claude Ga-

cond iniciatos a1 mini-agado pe-
re de Ia aperonta MINIGRAIvIATIKO:

7.12.95: Zamenhofa festo en Francio.
BELLINZONA:
Ni kunvenas êiam la 2-an sabaton en Viale

Motta 32.
11 .11.17.00h kaj 9.12.17.00h
ESPERÀNTO-SOCIETO BERN :
En restoracio AL FORNOrSpitalgasse 37.

7 .11 .1 9.30h kaj 5 .12.1 930h.
ESPERÀNTORONDO BTELO:
En restoracio AMI, Freiestrasse 8.
êiun vendredon 1 8.00-1 9.00h
ESPERANTO-SOCIETO "LA STELO'' GtrNÈVN:
En fnstitut National Genevois.
1 0.1 1 .1 9.00h Monata Kunveno.
8.12.1 9.00h Monata Kunveno.

LUCERNÀ ESPERÀNTO-SOCIETO :
8.11.14.00-16.00h paroliga kunveno en Big

Ben. Gvidos Franz Brügger.
23.11.20.00h Monata Kunveno en restoracio

SfMPLON. Andy Künzli parolos

E5ïrii35'i*""33u1fto . 
ES PERAN -

1 3 .1 2. 1 4 . 00 -1 6 . 00h paroliga kunveno en BIG
Ben. Gvidos Franz Brügger.

ESPERÀNTO-SOCIETO NEUCHâTEL :
Ni kunvenas êiumonate iun vendredon, Iaù
ebleco de Ia membroj.
ESPERANTOKLUBO WIL:
En restoracio Schweizerhof, Untere Bahn-
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hofstrasse 1 B.
8.1 1 .20.00h Monata Kunveno. Temo elektota.

1 4.12.20.00h Zamenhofa festo.
ESPERANTO-SOCIETO ZUERICH :
13.11.19.15h Monata Kunveno en Karl der Grosse.

Okazos lumbildprelego.
27.11 .19.15h Libera Kunveno êe familio ÿÿeid-

mann, Eisengasse 22.
11 .12.1 9.1 5h Zamenhofa festo en KarI der

Grosse. Amuza programo kun mu_
ziko, kafo, teo kaj kuko.

Ni deziras al êiui geamikoj solenan Krist-
naskon kaj êion bonan por Ia nova jaro 1996.

ESZ KAJ LA REDAKCIO
DE SES INFORMAS

oo0oo

SERôAtA ESTAS

Familia rondo estas serêata de samideanoj

Dieter kaj Ciril (patro kaj filo 6-jara)
por praktiki nian li_ngvon, ôiun unuan kaj

,^J-an dimancon monate. Adreso:

Dieter Rooke
Aeussere Klus 2
4702 Oensingen

oo0oo
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DONACOJ AL SES KÀJ ÀGÀDO 2OO3

En la unuaj sep monatoj de 1995 SES ricevj_s
Ia jenajn donacojn:
POR SES: (konto 33)
ÿV. Schaufelberger 15.- , I^I. Laederach 20.- ,H. Reymond 25.- , A. Kessler 5.- , F.MüIIer
10.- , A. Veith 15.- , A. Koller 15.- , W.
Kobelt 15.- , E. Lauper 20.- , L. Schaerer
15.- | L. Dovat'l 5.- F. Liechti 15.- ,H. Re-
nard 15.- , E. lValder 15.- , p. Dorthe 15.-,
J. Mamin 35.- , L. Schaerer 50.- , A. B1anc
5.- , B. Spalinger 15.- , D. Lambercy 15.-

POR ÀGADO 2003: (konto 34)
A. Veith 30.- , L. Schaerer 20.- ,
chanke 60.- , E. Lauper 50.-

S. Po-

SES tutkore dankas aI
kontribuoj .

ôiui r por Ia valoraj
-La kasisto-

oo0oo

KORESPOND_PETO

Karaj geamikoj , mi kura§as skribi aI vi, u-
zante Ia j-nternacian lingvon Esperanto. Mi
multe deziras plibonigi mian Esperanton kaj,
se Dio volas, krei esperantoklubon en mia
l-ando. Mi deziras Ia j arlibron 1995 kaj
"dictj-onnaire frànçais-esperanto", kaj mi
tuj ekas koni kaj uzi la esperantan lingvon.
Tial pardonu aI mi miajn erarojn. Mi volegas
scii Esperanton kaj transdoni §in multerkaj
farigi samideanojn multajn. Dankon a1 êiu
skribonto. Via afrika amiko

Alassane Wedraogo
Dit apache
Kos sovka -Ko Iongo -Mac i_ na
Mal i -respubliko

oo0oo
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N E K R O L O G O:

Aldonante aI la mortanonco de paul Bâchli,
en SES INFORMAS 3/95, mi aperigas koncizan
priskribon pri liaj aktivecoj.
Paul Bâchli naski§is Ia 30-an de junio 1 901
kaj forpasi-s la 1 0-an de marto 1995. Do en
siaj 94 vivojaroj ti multe faris:
- Post Ia porinstruista lernejo kaj la gim-

nazio Ii faboris ses jarojn kiel instru-
isto kaj poste transiris aI Ia industrio,
kie li okupis diversajn komercistajn poste-
noj n,

- estis ankaù aviadila
Svisa armeo.

êefIeùtenanto en la

- Kiel bonega konanto de Ia latina lingvo
Ii lernis Esperanton en Ia memstudadoren
l-a jaro 1960.

- En }a Svisa Esperanto-Movado Paul Bâchti
- aktivis:
- de 1960 ôi= 1977, instruante Esperanton

en 1a komerca lernejo en Wohlen/Ac,
- kiel asesoro kaj kasisto de SES 1978,
- kiel kunredaktoro de Ia Svisa Esperanto-

Revuo, 1973-1976 kaj 1978-1979.
- Ii prizorgis la dokumentan servon de SES,
- 1i redaktis du germanlingvajn propagando-

broêurojn por SES, "!ÿas ist Esperanto" ?
kaj "die zweite Sprache für aIIe",

- kunlaborado en la komitato de la Eùropa
Ferio-Semajno/Efs, organj-ziLa1 de SAEF,
kie 1i gvidis Esperantokursojn kaj aran-
ôi" vesperajn prezentadojn 1970-1977,

- Ii estis elektita HONORA MEMBRO de SES,
- por UEA Ii estis fakdelegito en Ennetba-

den/aC, pri asekurado,
- PauI ofte prelegis kaj verkis artikolojn

pri Esperanto.
Vere, Iaborriôa vivo fini§is post 94 jaro). Koran
dankon, Paul pro via grandanirna kaj multflanka aga-
do. -AK, EG, FL-
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AGADO 2OO3
Alvenis la momento reparoli pri la Agado

2403, kiun ni lanôis en 1993. Kiel vi scias, la kontri-
buajoj alvenintaj dum la pasintaj jaroj ekformas
fonduson, kies celo estas la pretigo de la festado de
la centjara jubileo de SES, kiu estis definitive fondita
en 1903.

Raportindaj historiaj faktoj

La saman jaron 1903 La liceanoj Hector
Hodler kaj Edmond Privat eklernis esperanton. Tre
rapide ilia pionira aktiveco per la organo La Juna
Esperantisto vasti§is al la tuta mondo kaj fari§is la
fundamento de vera kultura metamorfozo de la espe-
ranto-movado. La organizo de la 2-a Universala
Kongreso en 1906 kaj la fondo de UEA en 1908
ôesigis la prilingvajn diskutojn profite al ekuzo de la
Lingvo Internacia por vasta gamo da tutrnondaj en-
treprenoj.

Kaj René de Saussure, la frato de la lingvisto
Ferdinand de Saussure, unu el la unuaj prezidantoj de
SES, per siaj eseoj pri la vort-farado de esperanto,
alportis ekde 1910 decidigan kontribuon favore al la
defendo de esperanto kontraü la erarigaj vid-punktoj
de Louis Couturat. Li estas unu el la pioniroj de la
interlingvistiko. Pri ôio tio multo estas raportinda ne
nur por la esperantistoj.
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Materialo por kontakti la publikon

Ni pretigas materialon, kiu ebligos vendi espe-
ranton surstrate pere de mini-libroj: mini-gramatiko,
mini-leksikono, mini-biblioteko, kç. Sub la nomo
Pro Esperanto tiuj orkestritaj surstrataj vend-agadoj
de mini-libroj kaj de kasedoj celos la kontaktadon de
kiel eble plej vasta publiko.

Kaj paralele en nacilinvaj fakaj revuoj ni pu-
blikigos historiajn raportojn pri la pli o1 centjara
disvolvi§o de esperanto en Svislando kaj eseojn pri
la kulturaj atingoj de la Verda Mondo. Sed ôion tion
ni povos realigi, nur se ni disponos pri la necesaj
financaj rimedoj. Tial ni vigle alvokas ôiujn SES-
anojn ne forjeti la mon-pagilon, kiu akompanas tiun
ôi numeron de "SES Informas", sed kontraüe alporti
viglan apogon per malavara kontribuajo. Viaj dona-
coj kreskigu la kapitalon de la "Agado 2003".

Kreo de labor-grupoj

Jam okaze de la venonta Ôenerala Asembleo
de SES en 1996 ni esperas povi ekspozicii la plej
maturajn projektojn de la antaüvidita agado. Kaj tiam
povos krei§i nacilinvaj labor-grupoj por la traduko
de tiu materialo en la tri ôefajn lingvojn de Svislan-
do, kaj eô, se tio eblos, en la romanôan almenaü por
kelkaj dokumentoj.

Ni esperegas, ke al nia hodiaüa alvoko multaj
pozitive reagos. Antaüdankeme via

Claude GACOND
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I TITEELDÜAC IA
FES:TTVAI-O

Ia jarfina aran§o por vi l- 2-a-

27 d-ec f-995 3 Jarr 1996

por pez sonoj 25-55 ja..ra-ÿai
I<aj jtttza.j fa.nti I i oj

It O lf E Iü E] f., Et G (Gerrrt::rrr.ao )
(inter Bremen kaj Hamburg)

Internacia Festivalo prezentas specifan programon
por la "dua generacio" (meza§uloj) kaj junal fami-
lioJ kun aü sen lnfanoj, sed ankaü gejunuloj estas
bonvenaj. IF okazas sub profesinivela gvldo kun
lnternacla teamo. Bonvolu atentl, ke IS, junulara
aran$o de GEJ, okazas samtempe, sed ne samloke.

Ni elektis agrablan klerigejon en norda Germanio,
en trankvila regiono periferie de urbo, tamen la
centro estas en distanco de nur 2 km - vi havos
2o-minutan promenon kaj konatiÿos kun êarma kaj
tipe nordgermana urbo kun 2O mil enloÇantoj. La
ejo disponas pri unu-, du- kal kvarlitaj êambroj.
Unulitaj êambroj nur por tuttempa partopreno.

Rotenburg (Wümme) estas bone atingebla aütostrate
kaj fervoje. En Ia urbo estas trajnstacio, inter-
nacilinie vi 3an§u en Bremen aù en Hamburg; alven-
tage ni aran§os "transportan servon". Distancoj al
aûtostratoj Bremen/Hamburg, Hannover/Bremen 20 km;
al urboj: Bremen 45 km, Hamburg 75 km. _HDP-

PS: Kompleta programo kaj ali§i1o estas riceveblaj
êe Ia redakcio de SES INFORII4S, !{iesliacher 17,
8053 Zürich. -FL-
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K.C.E. ree viglas
Ekde la komenco de la jaro 1995, sub la prezido

de Giorgio Silfe_r; Kultura Centro Esperantista ree altiras
la studemulojn. Ôar ne ôiuj SES-anoj ricevas la monatan
cirkuleron "Ce la domparo", kiu raportas pri tiu kultura
agado kaj anoncas la venontajn renkontisojn, ni opinias,
ke alvenis la momento atentigi ôiujn legantojn de "SES
Informas" pri tiuj aran§oj.

La septembra monata cirkulero anoncis la pro-
gramon por tuta jaro, do §is la fino de aügusto 1996. Jen
la listo de venontaj kulturaj monatfinoj: Oktobro 2l-22,
prelegos la bulgaro Kiril Velkov. Novembro 25-26. De-
cembro 28 §is Januaro 3 okazos Jarfino ôe la Domparo.
Nia SES-prezidantino Perla Martinelli kaj Giorgio Silfer
matene kaj vespere gvidos vin al la legado de la espe-
rantoJibroj necesaj por trapasi 1a skriban parton de- la
FEl-ekzameno Atesto pri Lingva Kapableco. Kaj
Marco Picasso kaj Jacqueline Poux gvidos vin en ski-
promenadoj kaj, se vi havos intereson, al promenado
tra la alfabetoj de la mondo.

La sekvaj kulturaj monatfinoj estos: Januaro 27-28; Fe-
bruaro 24-25; Marto 23-24; Aprilo 27-Zg, Malo 25-27:
Granda pentekosta renkonti§o; Junio Zg-30. Ekde la
mezo de julio §is la mezo de aügusto okazos kurspro-
gramo, kiun ni anoncos en venonta numero de ,,SE§ In-
formas".

Ni_instigas la esperanto-grupojn listigi unu aü eô plurajn
el la jus menciitaj aransoj en sian programon, por kara-
vane partopreni ilin. Kaj ôiu indiüdue notu la anoncitajn
datojn en sian kalendaron.

Claude Gacond, la rakled- kaj fondu-pretiganto
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ESpERANTo-LrGo DE oKCTDENTÀ aùsrnar,ro
(de Idyss Einihovici )

Mia viveduki§o komenci§is dum Ia skolta ja*-
boreo, kie mi starigis esperantan budon, 1a
28-an de decembro 1994 ôi= Ia 10-a de janua-
ro 1 995. Mi dejoris de 09.00-1 7.00h.
Partoprenis 1 3000 skoltoj . La plimulto estls
angle parolantoj. fli aspektis feliôaj, sed
Ia skoltoj eI aliaj landoj estis mal§ojaj,
êar iIi ne kapablis komunikiôi.
Dum mia dejorado Ia tutan tagon mi konversa-
ciis kun skoltoj kaj gvidis klason. La 9-10-
jara§uloj entuziasme studis Esperanton kaj
Iaùais Ia lingvon. Kiam mi menciis:
-ke en Ia mondo estas 3000 lingvoj,
-ke bonêance inter ili trovi§as unu lingvo
speciale kreita de Ia geniulo d-ro Ludoviko
Zamenhof, Esperanto, kaj

-ke §i estas facile lernebla kaj povas an-
stataùi 3000 lingvojn,

-iIi instinkte kaj entuziasme ekkriis:
estas magia lingvo" l I

Mi ek§uis aùdi Ia vorton "magia", êar mi ne-
niam aùOis -tlun esprimon rilate al Esperanto.
Laù mia opinio 1a skolta movado estas la
plej fertila grundo por propagandi Esperan-
ton.
Dum mia longa (50-iara) Esperantisteco mi ne
uzis la vorton magia. Estas la infaninstink-
to, kiu edukis min kaj mi estas ôoja.
Nia estonta generacio kuêas en Ia edukado de
Ia monda lingvo EsperanËo, kaj ôi- devas esti
nia fokuso. Esperanto estas lingvo belsona
kaj facilè lernebla. Ni reklamu presti§an
Esperanton. Senlace, senôese kaj daùre ôi es-
tu nia espero.
En mia a§o de 92 jaroj Ia kontakto kun skol-
toj estas mia valorega edukado. Kunvivu mian
dinamikan sperton kun skoltoj kaj ni iru
avangarde sukcesplene.

-Via Idyss Einihovici-

"0i
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TNTERNÀCTA KUNLABORO

:i
À.1

iËr)ï

fri êtatestroj celebras ta nratfernxcn de la ponto
de arnlkeco. De naldekstre: S-roj: Chuan (fajlando),
Keating (aùstratio), I(hamtay (Laoso).

PONTO DE ÀII{IKECO

Ea aprilo, antaù hcrnarnasoj de centmiloj, ôefminis-
tro de Aùstratio, PauI Keating (Kiteng), inaùguris
Ia unuan ponton trans Ia rivero }4ekong inter Laoso
kaj Tajlando, unu eI Ia plej grandaj riveroj de la
mondo. Keating diris, ke Ia ponto -kies koston kov-
ris Aùstralio- estas simbolo de amikeco inter Aù-
stralio kaj Ia êebordaj landoj.
La ttPonto de Amikeco" estas grava paêo en Ia evoluo
de Ia baseno Ivlekongo. La anstataùigo de malrapidaj
prametoj per nroderna aùtovojo plifaciligas konercon
kaj turismon inter Iaoso kaj Tajlando kaj ebligos
eê pli da kunlaborado en la valo de la rivero. PIa-
nitaj estas ekzemple diqoj kaj elektrocentralo3.
La ponto estas 1300 metrojn longa kaj la plarndo
kaj konstruado okupis 6 jarojn. Gi kostis ô. 30 l\,ti-
lionojn da usoraj dolaroj. 1 5 aùstralianoj kaj 300
metiistoj de Laoso kaj Tajlando konstruis la ponton.
Car en Tajlando oni veturas voj-naldekstre,kaj dek-
stre en Laoso, oni devj.s provizi interêan§an siste-
mon por aùtorxcbitoi. -Ralph Harry-
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81-a UNMRSALÀ KONGRESO DE ESPERANTO PRÀGO

(êeÊa Respubliko), 2O-a-27-a de julio 1996.
Jen eI la unua bulteno:
Sepdek kvin jarojn post Ia unua Unj-versala
Kongreso en Prago (Ia 13-a UK en 1921, kun
2561 partoprenantoj ) Ia plej granda Mani-
festacio de la tutmonda Esperanto-Movado
venas aI unu el Ia plej fascinaj urboj de
Eùropo. Prago verdire ne bezonas reklamadon,
êar §i nun denove estas unu eI Ia fokusoj
de Ia eùropa turismo.Iasence ankaù nia kon-
greso ne bezonas rekl-amadon,êar âi tradicie
arigas pli da partoprenantoj oI êiui atiaj
internaciaj movadaj aran§oj kune. Ni krome
estas bonâancaj, ke la fino de julio ne es-
tas en Prago turisma ôefsezono, tiel ke ni
§uos ne nur trankvilan sed ankaù forte ra-
batitajn prezojn en Ia unike bela metropolo
de Ia êeÊa Respubliko.

oo0oo

Limdato por kontribuajoj al SES INFORMÀS 1 196
estas Ia 6-a de decembro 1995.


