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"LETERo DE LEGÀNTo,

Kiel informi pri esperanto?
Sub tiu titolo aperis speciala eldono de SES INFOR-
MAS (rnarto 1996, en kiu Marco Picasso resuIIES la
enhavon de }a seminario, okazinta en Lucerno kcrnen-
ce de januaro 1995. Mi pa.rtoprenis tiun sta§on kaj
atendis tiun resumon. Finfine Çi aperis, pli bone
malfrue oI nen-lam. I"li dankas pro la publikiqo kaj
volus provoki pluajn paêojn.

Ne sufiêas organizi interesan seminarion, kvarkam
laùdinde, ne sufiôas publikigi resufllon, kvankam
dankinde, eô ne sufiêas eldoni iam tibron pri tiu
temo. Kiel informi pri Esperanto derms esti porjek-
to de laborqrn:po de SES, kiu studas 1a problenraron
kaj ellaboras instrumentaron.

Tio necesas êefe por Ia svisgerrnana parto. Danke a1
KCE 1a Ronandio disponas pri sufiôaj fortoj, kaj
ankaù en riêino vivas korifeoj.
La svisa movado bezonas freêan sangon, novajn adep-
tojn. Esperanto kaj Esperantio atinqis evolustaton,
valoron kaj utilon, kiuj povus interesi honojn de
2000. Ni devus metode kaj sisteme informi kaj in-
strui, ne batali kaj propa.gandi.

Marco Picasso mem sl;ribas en Ia resumo interalie:
"...estus bone, se specifaj komisionoj ekzanrenus 1a
mesa§ojn, kaj en tiuj kcrnisionoj devus partopreni
spertuloj pri reklanrado aù pri psikologio ...
Necesas formi kadrojnrprecipe inter Ia junularo,
kiuj estas la surmerkatigantoj de Ia internacia
Iingvo. Praktike ni devas trovi grnrpojn, kiuj povas
§ui esperanton. Kaj tiel plu". -Bn:no Graf-
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GRUPÀJ INFORMOJ

ESPERANTO-SOCIETO BÀSEL :
23.5. Invito a1 gesinjoroj Senn
27.6. Minigolfo
BELLINZONA:

Ni kunvenas ôiam Ia 2-an sabaton en Viale
Motta 32, 6500 Bellinzona.
1 1 . s.1 7.00h kaj 8.6.1 7.00h
ESPERANTO-SOCTETO BERN:
En restoracio AL FORNO, Spitalgasse 37.

7 .5.1 9.30h kaj 4.6.1 9.30h
ESPERANTORONDO BTELO:
En restoracio MTGROS, Neumarkt, Bielo 3,
êiun îaùdon 1 8.00-19.00h.
ESPERANTO-SOCIETO,,LA STELO'' Genève:
En Institut National genevois, Promenade
du Pin 1, subtereta§o (haltejo Athénée de
busoj 3 kaj 5).
1 0.5.1 9.00h Monata kunveno
14.6.1 9.00h Monata kunveno.
ESPERANTO-SOCIETO LÀUSÀNNE :
^.êiun duan lundon en Ia monato Ia Esperanto-
konversacio-emuloj povas sin renkonti êe
Yvette Goy, quai de L'indépendance 6, en
Cully, Telz 0211799 19 36.
LUCERNA ESPERANTO-SOCIETO/T,US :
En restoracio Emmenbaum, Gerliswilstrasse8
en Emmenbrücke, (kun escepto de BfG BEN).
8.5.1 4.00-1 6.00 en BIG BEN, paroliga kun-

veno. Gvido Eranz Brügger.
23;5.20.00h "NovAJ rMpuLSoJ, NovAJ HoRrzoN-

TOJ'|: Parolos Carla Müller.
12.6.1 4.00-1 6.00h en BIG BEN: Paroliga kun-

veno kun Franz Brügger.
27 .6.2O. OOh ',VANKUVERo KAJ KALIFoRNIo'I . Pre-
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Iego kun lurnbildoj. Parolos Ernst GIâttIi
eI Brugg.

ESPERÀNTO_SOCIETO NEUCHÂTEL :
Ni kunvenas ôi-umonate iun vendredon, Iaù
ebleco de Ia membroj.
ESPERANTOKLUBO I{IL:
En restoracio Schweizerhof, Untere Bahnhof-
strasse 1 8.

B .5 .20 .00h Monata kunveno. Temo el-ektota.
12.6.20.00h Monata kunveno: "MEMORBTLDOJ

PRI KALIFORNIO", kun lumbildoj .
Prelegos Ernst Glâtt1i, Brugg.

ESPERÀNTO-SOCIETO ZUERICTI :
En la propra kunvenejo en Eisengasse 22,
subteretaôo, kie okazas êiuj renkontiôoj.
1 3.5.1 9.1 5h Monata kunveno: Kvizo.
20.5.19.1 5h Publika informvespero pri Espe-

ranto.
25. /26. /27 .5. (sabato-lundo.) Pentekosta Se-

majnfino en êa1edo t'NoLre Abri"
kun Esperanto-Societo Lausanne.
(En regiono de Vilars).

10.6.19.1 5h Monata kunveno.
24.6.19.15h Lingvaj ekszercoj kaj libera

kunveno.
oo0oo

KÀRAJ GESAIT{IDEÀNOJ, ôi-tie estas Ia Esperan-
to-societo "FLAMO" el Polujol Ni eldonas kaj
di.svendas etajn esperantaîojn kaj nature sci-
igas tion al êiuj eblaj gesamideanoj. Niaj

A.eldonajoj ne estas multekostaj, sed ptaôaj
kaj utilaj, ekzemple Ia Esperantokarto kun
bela kaj plaêa stampo, alglui§aj verdaj ste-
Ioj ktp. (La Esperantokarto estas tre bela/
rimarko de la red). Turnu vin aI:
Esperanto-Societo "FLAMO", Pk 16,
871 00 Torun 1 , Pollando.

oo0oo
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ôu vr scrAs,
ke vi povas aboni la sekvantajn Esperanto-^.perr_ooal ol n
EL POPOLA êTNTO LÀ GAZETO

eventoj LÀ ONDO DE ESPERÀNTO

HEROLDO de esperanto tr{ONÀTO

JUNA AIT{TKO RUSLANDÀ ESPERÀNTISTO

êe l-a Svisa Peranto
Christoph Scheidegqer
Im Schleedorn 6
CH-4224 Nenzlingen (Pc-n-ro 40-52612-71

oo0oo

NI FUNEBRÀS:

Ni havas Ia taskon anonci, ke vendrede 1a
1 6-an de februaro 1996, post longa malsano,
forlasis nin por ôiam nia multmerita hono-
ra membro

HELENE DE SASST-REBER

4an de julio 1907 ôis 1 6a de februaro 1996
Helene De sassi dum multaj jaroj estis fi-
dela kaj aktiva membro de nia societo kaj
disponigis sin por diversaj oficoj en 1a
estraro de nia Zurika Esperanto-Societorsed
ankaù por aliaj asocioj kaj organizajoj de
la Esperanto-movado kaj ekzemple Ia natur-
amikoj. r.aste Çis la jaro 1992, dum kiu êi
atingi-s sian 85an vivojaron, êi kun sindo-
nemo plenumis Ia taskon de kasistino de
ESz, ofico por kiu en ôiu asocio nur mal-
facile trobeblas kandidatoj.

La Esperanto-Societo Zuriko

oo0oo
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BET-32 (Antaùanonco)

LA BALTAJ ESPERANTO-TAGOJ/BET-32 hAVAS 1A
celojn interêan§i sperton pri esperantis-
ta agado, perfektiâi en Esperantorstarigi
taskojn por l-a Esperantomovado en la BaI-
taj Landoj, kaj interese pasigi Ia tempon
en Esperantujo.
BET-"32 okazos de la 2-a Çis la 10-a de aù-
gusto 1996r êo JüRMALA, 30-minuta veturo
per elektrotrajno de la centra fervoja
stacidomo de RIGA.
(La informilo n-ro 1 kaj a1i§ilo estas

^riceveblaj ôe 1a redakcio de SES INFORMAS.
Bonvolu aldoni aI vi afrankitan koverton.
Dankon. ) -FL-

oo0oo

KORESPONDDEZIROJ EL LITOVIO
Mara Timermane, KR.Valdemara 1 45/I-32,
Riga LV-1 01 3 Litovio:
Mi deziras trovi leteramikojn en Svislando.
Mi estas 35-jara s-ino, biologo laù pro-
fesio, kaj mi interesi§as pri turismo kaj
naturkuracado. Plue mi tre êatus ekscii pri
etnografio, kulturo kaj naturo en via lan*
do, interêan§i opiniojn pri sendependa dis-
vastigado de nutraj-produktoj kaj kosmeti-
ko.
Kaj samloke: F-ino Una Timermane, 14-)ara,
komencantino. Mi interesi§as pri kosmetiko,
moderna muziko kaj vojaÇoj.

oo0oo



6-

La pk:j aktuala, utlla kaj tutmonrla
gfazeto lD()r

Ao lr:mantoi

erperns kvnroni:rre sur 32 gis 3G ilustriüai pa$oi

:rruiko rle junukri k:ri lerrr:rntoi
* interesaj, annuzaj rakontoj
* dialogoj kaj teatrajetoj
* enigmoj kun valoraj premioj
* rol-ludoj kaj kantoj por grupzl uzo
* ôio en simpla Iingvajo (mil radikoj)
* pltrm-amikoj en eiuj kontinentoj
* korespond-petoj aperas senpage
* ni aperigos viajn verkojn

anriko por l:r instruistoi
c provizas rêgulan fonton de preta cel-lingva legomaterialo

e profundigas viajn instruaSojn en aliaj viglaj kuntekstoj

(D instigas viajn lernantojn aktive paroli Esperanton, pere de
skecoj, rol-ludoj kaj partoprenigaj kaj diskutigaj ekzercoj

C aplikas praktike modemajn situaci-komunikajn teknikojn
el la nuntempa mondo de lingvo-instruado

:rrriiko por l:r urllv:rrlo
ligas lernejajn klasojn kun la
aktiva esperantistaro
akcelas la rejunigon de la Parol-
komunumo
portas irrforntojtr pri aran§oj kaj
servoj interesaj por junuloj
stimulas koresPondadon, geme-
ligojn kaj intemaciajn kontaltto.jrr
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PEIO Ef, Uirtsk

Estinrataj gesamideanoj,
Esperantistaj anoj de Biblio-studrondo e1 Minsk
deziras kontakti kristanojn en Srrislando. Ni êrn-
kaù volonte akceptus donace librojn ktp por la
îus fondita bibtioteko. Bonvolu turni vin a1:
S-ro Alexey Tlolnrachov, P.O.-Box 386 l(insk 113,
BY-2201i3 Belaru6 crS.

Koran antaùdankon.

oo0oo

EVENTOJ
ôu vi volas esti informita?
EVENTOJ volas helpi aI vi en tio. Ni rapor-
tas pri Ia eventoj de 1a movado, pri la
aperantaj novaj servoj kaj utilig-eblecoj,
pri Ia novajoj de UEA kaj TEJOI mi aparte
atentas pri la aplikado de Ia lingvo, .Pri
Ia Esperanto-aranôoj, Pri Ia agado de fa-
kaj asocioj.
Por Svislando Chr. Scheidegger, im Schlee-
dorn 6, 4224 Nenzlingen (Pc 40-52612-7)es-
tas nia peranto. La jarabono estas 53 CHF.
Ni §ojus bonvenigi vin baldaù. -EVENTOJ-

oo0oo

KORESPONDPETO:

Estimataj geamikoj,
Mi havas 62 jarojn kaj mi estas edzigita.
Tre volonte mi êatus korespondi pri fremd-
Iingvoj, religioj, vegetarismo kaj ùitera-
turo. Sinceran dankon antaùe.
Mia adreso: S-ro James Brennan

23 Kathrose Drive
!ÿi I Iowda le' Ontario M2J 3P4 Canado

oo0oo



(detala programo)

Teatro en gsperanto
cent jarojn poste

Eger (Hungario), 05-09 julio tgg6

vendredon ta 5'n dejulio
ekde llhü) funkcias akceptejo kaj libroservo
15h00 turisma vizito en Eger // asembleo de Esperanta pEN-cenrro (nepublika)
18h30 vesperman§a paüzo
20h30 interkona vespero: kun kantoj de Anjo Amika kaj kun ludoj.

sabaton la 6un de jutio
th00 inaüguro
th30 (ieorges Lagrange: 'l'rafo kaj ntaltrafo en la esperunro_rcatnt

1 th30 bonveniga aperirivo
12h00 tagman§a paüzo
15h00 I-a sigtriÿt de la teatn» en minota lingvo

organizita de Espcranta pEN-c;:ntro kun hungaraj verkisroj kaj kririkir
18h30 vcsperman§a paüzo
20h00 teatra prezento de Andres Bickel
2lhl5 tcatra prezento de Vida Jerman

dinranôon Ia 7un de julio
th00 Zofia Banet Fornalowa: La unuaj jarcj de nia teatro: lgg6-1914

llltJq Ljubomir Trifonôovski I,i la esperanta pupteatro
12h00 tagman§a paûto
16h30 teatra pretcnto dc Jerzy Fornal
Itlh00 tcatra prezento de Bulgara Esperanto-'leatro
19h30 vcsperman§a paüzo
20h30 vizito cn la hcjmo de la Taüra Sango (r,inkeloj)

lundon la 8u' de jutio
ckdc 8h30 duontaga ekskurso (kotizo aparte pagcnda)

kun prczento «Ic lastaj novajoj en nia libromerkato
libcra posttagmezo
l{lh-j0 vcsperman§<l
20h00 teatra prezento de Bulgara Esperanto-Teatro
21h30 (iiorgio Silfer: prezento tle l.a spegukt ,le Velodajo

mardon la 9nn de julio
_ 
th00 Bclka Baleva: Pefektigo en espetanto p,:r rcarruj fonrutj

10h30 ronda tal>lo Kien la esperankt-teauo? (ividas liwân Nemere
l2hoo Icrmo.
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HEROLDO DE ESPERANTO

MARTO, 1996
senpaga ekzemplero de heroldo

ELEKTO EL PLT OL 2OO ESPERÀNTO-KUNVENOJ 1996

La printempa duobla numero de "HEROLDO DE
ESPERANTO" enhavas detalan liston de êiui
plej gravaj feriaj renkontiôoj, seminarioj,
internaciaj kursoj, kunvenoj kaj kongresoj,
kiuj okazas en Esperanto êie en Ia mondo.
La listo por 1996 detaligas datojn,adresojn
kaj programojn, kaj priskribas pli o1 200
aran§oj n.
Oni povas senpage ricevi Ia supre menciitan
duoblan numeron, marpoête; mendante ôir, êe
Ia redakcio (Via Sandre 15, I-1 0078 Venaria
Reale (Tori-no) Italio. )

KieI konate, "Heroldo de Esperantorr, fondi-
ta en 1920, estas la plej populara gazeto
en Ia internacia lingvo kaj estas eldonata
de laùteÇe registrita kuttura socj-eto sen
profita ceIo.

A. Fighiera-Sikorska,
redaktorino

oo0oo,

JEN KORESPOND_PETO EL BULGÀRTO

F-ino Asia Kondova, pk 64 , 1 680 Sofio de-ziras trovi gekorespondantojn en Svislando.
Mi estas 22-)ara studentino pri ekologio
kaj dezirus korespondadi pri êiui temoj.Mi
antaùdankas kaj salutas tutkore

oo0oo
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TEMO: Esperantosta§oj en departemento Hé-
rault (Francio)
Kara samideano, êu vi konsentus disaùdigi,
aperigi kaj sciigi al viaj legantoj 1a je-
najn informojn?
i ) Esperanto-restado kun diversnivelaj es-
perantokursoj okazos en feriejo "Batipaume"
ôe Ia mediteranea marbordo, de Ia 12-a
(posttagmeze) ôis Ia 16-a (tagmeze) de ju-
nio 1 996-
fnformas Cercle Biterrois d'Espéranto,
9, Rue Georges Picot, F-34500 Beziers.
2l Internacia Esperanto-Semajno kun 3-ni-
velaj kursoj okazos en feriej o "Iâ Iazaret",
en Sete (uérault), de lundo la 9-a §is 1rm-
do la 16-a de septembro 1996.
Jen bonega okazo sin bani en Ia Mediteranea
Maror €D internacia etosor por (ek)lerni Ia
fnternacian Lingvon, por ripozi aù viziti
tre agrablan regionon.
Informas Centre Culturel Esperanto de Mont-
pe1lier, 5, Rue du Docteur Roux,
F-34000 Montpellier. ,-Louis Ensugue-

oo0oo

.P,=:**-Ç*:=
Esperanto Kongreso i fû
Den Haag I1-18 mafo 1996 4.-ri'

SF: Gertr.Eggenberger
ülurmbühlstrasse 10
8405 Winterthur

PAFTT()PRE1rII' EN LA
IFK EN

DEN HAAGi (NL)

Niaj nederlanclaj geamikoj klo-
podas aran§i interesan, nefor-
geseblan kongresonl PêÈu 'in-

formilojn kai ati9lloin de la
redaktorino de SF.
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Eurokka - Eeperanto-Rok-Acoclo - FR-Sf 450 DONNEVILLE - Franclo -
tel./faks. +33 61.8 1.95.65

Kara!

Jen la nova îreila RoK-gazet'- ni esperas ke §i plaôos al vi. Tiu ôi speciala
numero prezentas la muzikgrupoj n partop ren intaj n en Vinllkos mo- Ko mp ll'
Vol. I aperinta en marto.

Ni profitas la okazon por anonci ankaü la ekpretigon de la 2-a volümo, kies
apero antatrvidatas por 1996 (üdu la koncernan antaümendilon).

Kun tiu êi numero aperas ankaü la nova katalogo de Vlnllkocmo, kiu
prezentas ôiujn produktaroin haveblaj êe ni.

Krome ni kalkulas pri via helpo kai kunlaboro por diskonigi kai disvastigi la

informojn pû R0K-gazer'kaj Vtnllkosmo, por instigi pliajn abonantojn kaj
mendantoin; por tion sukcesi, ôiuj rimedoi validas: gaztoi, informiloj, anoncoi
en E-kluboj kaj en radioj, ktp.

Vi p ovas m ultobligi la RO K - gazet''Abonllon kaj Vlnllkoemo'M end ilotn.
Ni invitas vin ankaü partopreni en la redaktado de RoK'gazet': sendu

artikolojn, informojn, novaiojn, ktp .

Via kunlaboro estas gtavega kaj helpegas nin.
Antaüdankojn!
Pleirok-amikajn salutoin de la respondeculo de Eurokka nome de la

ROK-gazet'-redakcio.

Rol(-
Êa?.§tr

Floréal Martorell

*
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PP
8053 Zürich

1.

KÀRÀJ GEARTISTOJ DE ARTO-ALFÀBETÀ

Jen kelkaj informoj rilate al- ekspozicio de
ARTO-ALFABETA 1996r ên la kongresdomo de
BIELO:
Dimanêe, la 21-an de aprilo 1996, post 1500h
alporto de la artverkoj kaj starigado de Ia
ekspozicio en kunlaboro de Peter Fraefel.
Lunde, Ia 22-an de aprilo 16.00h gazetara
konferenco en Ia kongresdomo de BIELO. Ciuj
artistoj povas partopreni.
Lunde, Ia 22-an de aprilo 20.00h inaùguro
de Ia ekspozicio ARTO-ALFABETA 1996. 18.00-
19.30h en Ia restoracio de Ia kongresdomo,
vesperman§o kaj kafo.
MOLGA-STATUTOJ:
Nun iIi ne nur ekzistas en êinarrusa kaj es-
peranta lingvoj, sed ankaù en la pola ling-
vo.Kura§a Esperantisto tradukis ilin kaj
proponis a1 la registaro, ke Pollando pre-
zentu ilinr por konsultado, aI Ia §enerala
asembleo de UN. -PZV[-

2.

3.

Limdato por
Ll96 êstas

kontribuaîoj aI
la 5-a de junio

SES INT'ORII{AS
1996

Red-Adreso: Fritz
8053 Zürich. Tel:

Liechti l{iesliacher 17
011381 77 13


