
Vivo de SES
Salutas la prezidanto

La 15an de marto la Ôenerala
Kunveno disvolvi§is en Berno
kiel konklavo: oni serêis novan
estron kaj ne sciis, kiu akceptos
piloti la Sipeton S.E.S. êis la
mistera jaro 2'000. Pro aliaj gravaj
taskoj en la movado Perla
MARTINELLI volis strikte for-
doni sian respondecon. La
komitato prezentis liston de 7
kandidatoj, inter kiuj ankaü mi. La
kunveno aplaüdis konfirme kaj la
nova estraro retiri§is por atribui la
funkciojn. Kontraüvole mi eliris
tiun unuan kunvenon kiel prezid-
anto, kiel ofte jam okazis en tiaj
situacioj.

Claude GACOND forlasis mem-
vole la estraron, sed li aktivas plu
kiel redaktoro de "S.E.S.
informas" kaj kiel komisiito por
la Agado 2003. Li plenumas
ankaü la funkcion de arkivisto de
C.D.E.L.I. en la Urba Biblioteko
de La Chaux-de-Fonds kaj finfine

nUmerô.,..3â'l

meritis iun mal§ar§on, kuj
kompreneble dankon.

Same niaj dankoj iras al Tazio
CARLEVARO, kiu ankaü mem-
vole retiri§is el sia funkcio de vic-
prezidanto pro troa profesia aktiv-
eco. Sed li daürigas sian utilegan
helpon por la perkomputila adres-
ado de "S.E.S. informas".
Mi estas malnova kaj nova

prezidanto. Ceramika memorajo
kun la bildo de ZAMENHOF
montras, ke mi organizis la
S.E.S.tagojn 1959-ajn en Bielo
kaj oficis durn tiu periodo kiel
prezidanto. Poste mi estis long-
tempe pasiva esperantisto pro
profesiaj kialoj. Kiel jardekoj
pasas! Kaj tiu homo devus gvidi
la societon al nova jarcento! Se ia
paralelo ekzistas inter la konklavo
kaj mi, tio estas la a§o de la rol-
antoj. Foje ankaü maljunaj papoj
donis novan dinamikon.
Mi neniel serêis postenon, sed

nun mi havas §in kaj volas ekagi.
Hodiaü mi estas pli realista, sia-
tempe mi estis tro idealista. Laü
êina proverbo ni San§u tion, kio
estas §an§ebla kaj lasu tion, kio ne



estas San§ebla kaj distingu unu de
la alia.

La §enerala kunveno frustre tu§is
min. Kie restas la membroj kaj la
junuloj? Ôu S.E.S. trovi§as 

- 
en

letargio? Mi esperas, ke eblos re-
vitaligi la societon, pa§on post
pa§o, kunlabori efike kaj eviti
kverelojn. La estraro tiros la ôaron
celkonscie helpata de vi ôiuj, mi
esperas. Kura§on kaj saluton!
Bruno GRAF, prezidanto.

Donacoj
En tiu ôi "SES informas"

ka§i§as po3t-pagilo, por ke ôiu
povu malavare esprimi sian
apogon al la poresperanta laboro
de S.E.S. Niaj donacoj fortikigu
nian societon kaj kura§igu ties
novan Estraron.

La nova Estraro
Jen la konsisto de la nova

Estraro:
Bruno GRAF, prezidanto. Im Park,
Jurastr. 23, 3063 ITTIGEN. 8031
921 44 s9.
Perla MARTINELLI, vic-
prezidanto. B.P. 237, 6830
CEIASSO 1. 80039 22 04 3s s0.
Nicole MARGOT, romanda re-
prezentanto. Ch. des Lys 4, 1010
LAUSAI\nIE. îOzL 653 t4 67.
Nicole nÉnou»rocxn,
membro. PF 103, 4005 BASEL. tl
0049 76 214 57 12

An§eto MELLIM, alemana re-
prezentanto kaj sekretario. Büntacher

21, 5626 HERMETSCHVYIL. 8
0s6 633 33 8s.
Ernst VON MAY, kasisto. Flurstr.
8r B, 9242 oBERUZWTL. 807 I
9st 61 30.
Barbara POCHANKE, membro.
Lettenstr. 70, 9500 WIL. 8071 9l l
68 30.

La adreso de S.E.S. estas tiu de
la prezidanto. La jura adreso restas
ôe C.D.E.L.I.

Kunsido de la Estraro
La nova Estraro kunvenis la

26an de aprilo en Berno por
organizi la kunlaboron, plani la
agadon kaj solvi problemojn.
La informa servo por la gazetaro

ne funkcias, êar Tazio
CARLEVARO ne povas plenumi

§in pro profesiaj kialoj. Ni serôas
novan koncepton kuj kunlabor-
antojn. Ni devas nepre montri al la
publikaj medioj, ke esperanto
vivas.
Ni diskutis la financan situacion

de la societo, kiu ne estas mal-
bonE sed jarfine ree montras
perdon. S.E.S. bezonas pli da
mono por la informado kaj varb-
ado. La abono de Argus forprenas
25%o de la kotizoj kaj ne indas,
kiam la gazetaru servo ne
funkcias. Ni serôas eblecojn por
pliigi la enspezojn sen altigi la
kotizojn.
Claudia GESSLER, invitita kiel

gasto de la Junularo Esperantista
Svislanda, prezentis la aktivecojn
kai in de J.E.S. La Estraro
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decidis pri subvencio al la lastjara
deficito kaj pretas subteni kur-
antajn projektojn. J.E.S. disponas
pri modernaj varbiloj. La Estraro
deziras havi regulajn reciprokajn
kontaktojn okaze de estrarkun-
sidoj kaj laborkunvenoj.
La prezidanto konstatas, ke

S.E.S. ne havas sufiôe akhralan
varbmaterialon. Ni esploros
konsulte kun lokaj grupoj, êu
eblas uzi kaj adapti ekzistantajn
varbilojn kaj informiloj n.
Cetere la Estraro planos

strategion por la trijara mandato
kun celoj kaj agadoj lige kun la
kampanjo 2000 de U.E.A. Ni
faros limigitan enketon analizan
por ekkoni la bezonojn de la
membraro kaj envolvi la grupojn
en tiu procedo. S.E.S. volas pli-
bonigi la §eneralajn kondiêojn,
por ke la grupoj kaj membroj
povu agi pli efike kaj sukcese.

S.E.S. informas
Sciigoj pri "S.E.S. informas":
Claude GACOND plenumas sian

redaktan funkcion en la oficejo
mem de C.D.E.L.I. , kie li estas

§enerale atingebla la matenon. t
O32 967 68 55. Hejme oni voku
lin nur vespere pojt la 20.00. t
O32 926 52 32. Ciuj korespond-
ajoj por "S.E.S. informas" direkt-
i§u al lia po§tfako 5031, 2305 LA
C}IAUX-DE-FONDS 5.

La presado de "S.E.S. informas"
okazas en la presejo de niaj sam-
ideanoj Christiane kaj Raymond
POT SD(TUS en Genevo. La dis-
sendadon efektivigas la redaktoro
mem el La Chaux-de-Fonds helpe
de gluadresoj pretigataj de Tazio
CARLEVARO en Bellinzona.
Eldoni§as po 5 numeroj jare laü

la ci-sekva kalendaro:
Nro lt aperas je la la de

januaro. La redakcia limdato estas

laZOa de decembro.
Nro 2a: la de marto. Limdato:

2Oade februaro.
Nro 3a: [5a de majo. Limdato:

5a de majo.
Nro 4a: 15a de aügusto. Lim-

dato: 5a de aügusto.
Nro 5a: la de novembro. Lim-

dato:ZOa de oktobro.
Por faciligi la redakcian laboron

Ia raportoj kaj informoj sendi§u
kiel eble plej fme. La limdatoj
koncernas nur la lastminutajn sci-
igojn. "S.E.S. informas" fariEu
utila per siaj informoj kaj raportoj.

Vivo de J.E.S.
Fine de 1996 aperis la dua

volumo de Kompîl', disko eldon-
ita de Earokko. Kiel la nomo
diras, §i entenas muzikpecojn de
diversaj grupoj kaj kantistoj, de
tre diversaj muzikistoj. En §i oni
povas aüdi same MICKE
(Amplifiki) kiel f-inon
BARLASTON! Ankaü kantas
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diversaj "krokodilaj" grupoj, kiuj
nurpor tiu disko kantas esperante.
Ankaü tie la stiloj estas plej
diversaj (de tango ÿis rap kaj
hardcore), same kiel la landoj.

Car la eldonejo Eurokka ricevis
subvencion por tiu disko, estas

nuntempe granda kampanjo por §i
en kelkaj eüropaj landoj. Kaj junaj
svisoj ankaü partoprenis en §i!

Gazetara komuniko estis sendita
komence de marto al 49 lolaj
radioj en Svislando. Gin
akompanis jam preta mendokarto.
Tuj du tagojn poste venis la unua
peto pri intervjuo. Kaj ni eê ne
havis ekzempleron de la disko!
Sekvis kelkaj streêaj tagoj, kiam
indis serêadi informojn pri
Eurokka, venigi diskojn, trovi
homojn por intervjui§i en la
francE angla kaj gennana
lingvoj...
Entute okazis intervjuo en tri

radioj. Krome ses radioj rnendis la
diskon per nia karto. Ili ricevis §in
kun la prezenta dosiero. Ni tre
entuziasmi§is pri tioma reago!
Sajnas, ke esperanta muziko
interesas la homojn pli ol la
lingvo §enerale. Tia kampanjo
povâs okazigi iom da streêo, sed
vere indas!
Kun tiu disko estas su{iêe

ampleksaj informoj pri esperanto.
Gi ja ôefe celas montri al homoj,
ke esperanto vivas kuj bele
rezultas kante. Sed §i estas ankaü
bona okazo por esperantistoj, kon-

atili kun novaj esperanto-artistoj!
Ciu trovos ion por sia gusto.

La Kompil',mendeblas ôe: J.E.S.
Marion BELISLE, Serre 28,
2300 La Chaux-de-Fonds. E
032 914 30 78. Prezoj: kasedo:
CHF 22.- KD: CHF 32.- plus
sendokostoj.
Marion GROSJEAN.

Redakcia noto: Ni esperas, ke ne nur
junuloj mendos tiun ôi diskon, sed
ankaü olduloj informi§emaj pri la
muzikemo de la nova generacio.

Vivo de T.E.J.O.
Edukado al Paco
La remo "T.E-J.O. Tutmonde"

1997-2 anoncas, ke de la 4a §is la
lla de oktobro okazos en La
Chaux-de-Fonds T.E.J.O.-
seminario pri la temo "Edukado al
Paco". Interesatoj petu al
C.D.E.L.I. kopion de la koncerna
informilo-

Vivo de I.L.E.I.
Svisa I.L.E.I.-sekcio

La Svisa I.L.E.L-Sekcio havos
sian ôeneralan Kunvenon
dimanôe laTan de septembro je la
14.00 en Cully kadre de la regiona
semajnfino de S.E.S. Jam notu
tiun daton instruistoj de io ajn kaj
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estas bonvenaj! La jzra kotizo
estas CHF 20.- kaj la membroj
ricevas la organon "Internacia
Pedagogia Revuo"-
Mireille GROSJEAN : sekciestro.

Vivo de S.A.E.F.
S.A.E.F. tre atentas, ke la

esperanto-revuoj, kiujn $i ricevas
interSan§e per sia organo "Svisa
Fervojisto" 

^"ôigu 
la kolektojn de

C.D.E-L.I. Gis nun okupi§is pri la
transsendo de tiu grava materialo
al la Biblioteko de la Urbo La
Chaux-de-Fonds Marianne
KELLER en Vallorbe. Pro mal-
juni§o 3i ne plu povis plenumi
sian funkcion kaj §in anstataüas
Gertrud EGGENBERGER en
Winterthur. Sian dankemon
esprimas C.D.E.L.I al ambaü
S.A.E.F.-aninoj.

C.f».E.L.I
Blblloteko de la Urbo, Progrà 33,
2305 La Chaux-de-Fonds. t032 967
68 55. Fakso: O32967 6829.

Pri la prizorgado de la gazet-
artikoloj: C.D.E.L.I. tre atente
arkivigas ôiujn artikolojrL kiuj iel
mencias esperanton aü rilatas al la
mondlingvaj problemoj. Gabrielle
GACOND venas ôiusemajne el
Neuchâtel jam ekde pli ol 20 jaroj
por ordigi la kolektitajn artikolojn,
kiuj estas poste statistike

pritraktataj. Kaj §uste tiu scienca
analizado altiras esplorantojn: oni
povzrs ricevi realan bildon pri la
publika sinteno al esperanto kaj al
interlingvistiko.
Se S.E.S. rezignas je la perado

de Argus por kolekti la artikolojn,
kie la vorto esperanto estas

menciitq estas tre grave, ke ni nin
organizu alimaniere por tiu agado.
Tial ni alvokas ôiujn legantojn de
"S.E.S. informas", por ke ili tuj
sciigu al C.D.E.L.I., kiam ili vidis
la vorton esperanto en artikolo, ôu
per la alsendo de la koncernaj
gazet-pa§oj entenantaj la
artikolon, êu per simpla poSt-
karto. Ili êiam indiku aper-daton
de la artikolo, la ekzaktan nomon
de la gazeto kaj ties redakcian
lokon.
Antaüdankas Claude Gacond.

Movada vivo
Basel

Esperanto Societo Basel
PF lO3, 4005 BASEL. t0049 76 214 57
12. Kunvenoj: 20.00 en Altershein:,
Ncubad.

Maje 22, En Singapuro kun
Nicole BEROUD.
Junie 7/8: Trilanda renkonti§o
en Bazelo: Vidu la detalan
informilon sur la paÊoj 6lhi.
Junie 26: Minigolf Bachgraben
en Allschwill je la 19.30.
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Trtlanda renkonttâo err Flazelo
'l .18, de Junio 1997

M tre âoius se ankaù kelkaj svisaj esperantistoJ el alial regionoj
trovos la vojon al Bazelo. Ni klopodis organizi interesan programon
dum kiu ankaù la amikeco ne malprofltas.
Por ke la restado ne fari§u tro multekosta ni interkosentis, ke an-
stataù Ia tranoktado en multekostaj hoteloJ ni ofertu tranoktadon
private êe la bazelal esperantistoj. Tamen, tiuJ lokoj estas limigitaj
kaf verSajne ne sufiêos. Nl rezervos pliaJn lokojn en la Junulargastejo.
Kiu tamen preferas hotelon ricevos de ni hotel-liston por mem

elekti kal mendi ôambron. Plia ebleco estas en la pensiono "Berg-

stüblt" en DE-79594 Inzllngen, Germanio (proksime de la landlimo).

Pltatto: Bonvolu kunporti vian piknikon por kradrosti. Aioj kiuj
devas esti konservitaj en fridujo metu en aparta sako
kun via nomo.

AltSlon rcndu at: Erpuaüo-Socncto BasêI, Postfæh lGl,lfiIî Besel.

--x
AIlQrIo

(ôiu1 devas aliâi) §is la 3l-a de majo

Familia nomo:

Individua nomo: Tel.:

Adreso:

Dato: Subskribo:
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Pro grarno
Sabato
1330 RenkontiQo ôe la badena stacidomo (atingebla de la svisa

kal franca stacidomo per tramo 2, kaJo3, direkto Eglisee.
140o Vizito de la Tinguely-muzeo (5.--)
1600 Kafumado en la kunvenejo Altersheim Neubad
1630 Prelego de Claude PIRON "Psikologiaj aspektoj de la

monda lingvo problemo kaj de Esperanto"
1830 VespermanQo en restoraclo
20oo Gitarludado kaj kantado kun Claude Piron

Dlmanâo
l0oo Vizito de la malnova urbo
l13o Veturado al la piknikloko
l2oo Ptkntko en Bettingen

Okaze de malbela vetero nl vizitos la zoologian lardenon.

Tramblleto: duonpreza traJnabo valldas
alie prenu el la aùtomato tagan karton (7.8O)

Gastisado; O private êe Esperantisto (bonvolu rezerryl rapide)
O junulargasteJo Q7.--l
O hotelo
O mi ne tranoktas en Bazelo
O pensiono "Bergstiibli" en Inzlingen, Germanio

unulita êambro DEM 40.--, dullta DEM 65.--
(bonvolu rezentl rapide)

Menuo: O Pirr" (multspecaj, vl povas elektil CHF 23.--
O fortulini al carne CHF 25.--
O Scatopine di limone kun Spaghetti aù Pommes Frites

cHF 28.--
Ôuj 3 menuoj kun miksita salato kal glaciafo
Bonvolu @ kton vi deziras.
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Aüguste 28: Feriaj raportoj.
Septembre 25: Invito en
kzlingen êe la familio FOCKE-
BEROUD.
Oktobre 23: Claude GACOND:
Evoluo de esperanto dum cent
jaroj per komparo de aütenta kaj
pirona versioj de zamenhofa
letero.

Bern

Esperanta printempo
Surprize komenci§is esperanto-

kurso en "Coop Freizeitcenter
Bern" kun 5 partoprenantoj
gvidata de Bruno GRAF. Tiu ôi
kurso estis anoncita en la
programo de "Coop" sub la titolo
"Vi havas la libertempon, ni la
programon!" Kial ûê, ôar
esperanto estas la plej ideala liber-
tempa lingvo.

Jam antaü 8 jaroj Ueli I{AENNI
gvidis kurson ôe "Coop" kaj lq
sekretario simpatie memoris pri
tiu evento. Sed kiel trovi interes-
otojn? Okazis informa leciono kaj
aperis informoj en la taggazetoj.
Mirinda intervjua raporto pri Perla
MARTINELLI en "Bund" presti§-
igis esperanton. Ôu do Berno re-
esperanti$as? Espereble jes!

La Chaux-de-Fonds
Esperanto-studo

En la salono de C.D.E.L.L Biblioteko,
pordo nord-orienta. t032 967 68 55.

Maje 28 kaj Junie 11: Studo kun
Claude GACOND: 19.45:
Komencan§;20.30: Legado de la
romano "La longa vojo" de
Richard Meye.

Kultura Centro Esperantista
Posticrs 27, 23Ol LA CHALX-DE-
FONDS. '30329267407.

Maje 17119: Pentekosta migrado
kaj invit' al japanesko kun
Jacqueline POUX kaj Etsuko
NAKAZAWA.
Junie 28129: Kiel personeco sin
strukturas kun Claude PIRON.
Julie 22127: Preparo al la matur-
eca ekzameno, literah-ua fako kun
Perla MARTINELLI kaj Giorgio
SILFER.
Aüguste 19/24: Kiel organizi
kongres(et)ojn kun Gian Carlo
FIGHIERA kaj La Faraono de B.
PruÿKabe kun Tomasz
CHMIELIK.
Septembre 27128: La streôo: kiel
eviti êin kun Tazio
CARLEVARO.
Oktobre 25126: Eduko al la lud-
teorio kun Reinhard SELTEN,
Nobel-laüreato.

Genève
Esperanto-Grupo "La Stelo"
PF 188, 1211 GENEVE 20. 18022 740
O4 45. KunvenoJ: 18.15 cn Restoracio
Manora, Cornavin 4.

Maje 23: Studo kaj informado.

Laü la organo "Brasikfolio"
1997-2 ni estas informataj, ke
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Ardachès kaj Madeleine aü Mad-
Mevo STAKIAN festis la 60-an
datrevenon de sia geedzi§o.
Gratulojn kaj longan vivon ni
deziras al ambaü. Ili havu ankoraü
la §ojon vivi kune dum multaj
juroj.

Lausanne
Laüzana Esperanto-Societo

PF 389, 1009 PULLY. ZOzt 729 58 02
KunvenoJ: 20.30 cn la Stacidomo, l-a
cta§o.

Maie 24125: Narcisa semajnfino:
tranokto en la ôaledo 'Notre Abri"
je la alteco l22O m super Les
Avants en narcisa paradizo. Ali§-
emuloj sin anoncu kiel eble plej
frue 8021 647 29 t7 aü,O79 2lO
89 50.
Junie 4z Publika debato kun
Claude PIRON en Hôtel
Continental je la 20.30:
"Comment sortir de la pagaille
linguistique? Par I'anglais,
I'espéranto ou le multilinguisme.
La antaüvidita ekskurso al Savojo
estas prokrastita pro la elektoj en
Francio.
Septembre 617z Regiona
Semajnfino de S.E.S. en Cully:
Vidu Ia detalajn informojn je la
paÊoj 10/13-aj.
Oktobre 6: Prelego pri la U.K. en
Adelaido.
Babila rondo en la hotelo
"Continental" fronte de la staci-
domo okazas ôiumonate la 3an

lundon. Maje 26, junie 16,
septembre 15, oktobre 20.
Raporto: La kurso por komenc-

antoj de la lZl|3aj dg ap{lo
renkontis tre pozitivan ehon. Gin
entuziasme partoprenis 12 lernem-
uloj instruataj de François
RANDIN kaj Nicole MARGOT.
La biblioteka ordigado grupigas

regule dekon da helpemuloj. La
7an de aprilo Andrée kaj Claude
GACOND instruis kiel fortikigi la
librojn helpe de travidebla
biblioteka glupapero.

Neuchâtel
Esperanto-Societo Neuchâtel
Prczidaato: Alfrcd WENGER, En
Séraizc 19, 2025 CffiZ-LE-BART. t
o32835 25 20.

Junie 6: 15.00 Posttagmeza
stud-rondo ê,e la prezidanto: a)

Jarkunveno. b) Claude GACOND:
Evoluo de esperanto dum cent
jaroj per komparo de aütenta kaj
pirona versioj de zamenhofa
letero.

Tiôino
La Bellinzona Grupo êesis ekzisti.

En Lugano pri la itala
La l5/l6ajn de februaro okazis

en Lugano la tradicia Kultura
Semajnfino. S-ino DE LORENZI
kompetente gvidis labazan kurson

Svisa Esoeranto-Societo informas 1997 Numero 3 naÊo 9



erzrârca AQrrra-î, - S océeto

INVITAS ViN POR

LA REGIONA SEMAJNFINO DE S.E.S.

lR 6nN rRu 7eru DE sEPrEMBno '1997

eu CULLY ( npuo Lnùzrruo )
Hôrrl Mauon Devel.

PROGRMO.

- GRUPO A:

KSI4ENCANTOJ - DEBUTANTS - ANFÂNGER - PRINCIPIANTI - BEGINNERS.
S0NIA BRUN irurcos LA KoMENoANToJN AL LA IrurrnmncrR Lrr,rovo.

- GRUPO B:

LINGVA KURSO POR PROGRESANTOJ.
PRorrsono GVIDos LA pRoGRESANToJN AL pERFEKTtôo lron KAJ pARoLA.

- GRUPO C:

L. -t-. ZAMENHOF KAJ JUDISMO. Dorrono ZeNEruHon, KRErNro DE
[speReNro, ESTIs pLI LIGITA KUN J-uDismo, oL oNI ôerurnRlr KREDAs.Li sERrozE AKTivrs EN LA ruRsrtêRutR croNrsMA lrovnoo, (nJ Èô
VERKIS GRAMATIKON DE LA JIDA LINGVO.

LA MORTOTUKO DE TORINO TSTAS A0TENTA. Ln Tonrun MonroruKo Esrrs
DEKLARTTA FALsA posr LA FAMA DATADo pEnrnnsoNo'14. Sro.lÀ ln
DATADo EsrAS FALSA. CerEne, TEMAS ôr riE pRi HrsroRIo KAJ
SCIENCO, TUTE NE PRI RELIGIO.

ANDRE CHERPILLOD, AKADEMiANo, BoNE KoNAIA DE ôIuu TRA SIAJ
MULTNOMBRAJ ESEOJ KAJ VORTAROJ MEM ELDONATAJ, AKCEPT I S VI ZI TI
NIN DUM NIA SEMAJNFINo. LIn.: INTERESoJ ESTAS TIEL VARIAJ KAJ
âLLoGAi, KE Nr pETis LrN TRAK-Tr. DU. Cu çr AKCEpros nù ôu Nr
êuos NUR pRr UNU EL Tru rruo? Nr RnroRRù NE scrAs, sED cERTE
TIU SEMAJNFINO PROMESAS MULTON.
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HORARO

Sranron. 06.09.1997

14u.00 MALFERMo DE LA AKcEPTEJo
KAJ DE LA LIBROSERVO DE
KCI eru LA HorELo
Mauon Dnveu

15H.30 rrunùouno
16u.00 PRELEGo, KURsoJ
16H.45 pnûzo
17H.00 PRELEGo, KURSoJ
17n.45 pnùzo
18u.00 PRELEGo, KURSoJ
19H.00 vrsprRt.lRNôo
20H.30 DIsTRA vESPERo.

DItu

09n.

10u.
10u .
1 1n.
1 1H.
1?u.
12u.
13n .

30

00
45
00
45
00
45
00

, 01.09.1997

MALFERMO DE LA
L I BROSERVO
PRELEGO, KURSOJ
PAUZO
PRELEGO, KURSOJ
PAUZO
PRELEGO, KURSOJ
FERMO DE LA SEMAJNFINO
EBLECO DE KOMUNA
Nnuêo pon rruu
DEZ I RAS.

Metu rnuceloruMETUO PROPONATA POR LA VESPERMANGO:

Ur.rul praoo: Bovrolie pnsrrôo
KUN FUNGOJ

Crreu preoou: Faurur lnauôrre
BOVIDAJO KUN KREMO
KungureRn.l NUDELoJ
Lnùsezorunu LEGoMoJ

nù

LortR srnloPo KUN
oEREFoLIo ( rt§o)
VlpoRrutnrrAJ TERPoMoJ
Vrnon Srlnro

VEGEÏERANOJ:

Uuun puoo:

Crra plnoo:

UHul puoo:

Cerl ptloo:

Drsrnto:

Pnrzo:

Vreerenlno.l:

Knuol.r LEGoMoJ DE LA sEzoNo
EN SALATO

Euvot-vtrn LEGoMKUKo
KUN TOMAÏA PUREO

nû

KuNHeRen rnpuôtruo

Kuurunon Rtzo

SrzorurRurrn PARFEo

Koprplere MENUo KUN 3 pLnoo..l:
MEruuo ruru 2 plloo..t:
CerR prloo Lnû Ererto:

Komptrrl MENUo KUN 3 pr-Roo.l:
l^ïeNuo rur.r 2 e-r-noou:
CEFA PLADO LAU ELEKTO:

CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF
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ORGANIZA SEKRETARIO.

NrcolE |\4ARGOT, cH. DES Lvs 4, CH-1010 LAUSANNE. TtL. ( 021 )
653.14.67.
Ctu,r pAGoJ sENDoTAJ AL po§rn ôrRr<oxro 10-77957-3, N. Î'IARGOT,
LAUSANNE. Vra nrtôo yALrDos posr LA KoNFIRMA pAGo-DE LA-Korrzor
LA MENDo DE HorEr-ôRNaRo posr RrurRùpRoo DE CHF 50. -- nù
CHF 30. -- EN MATMULTE KosrA r-oêe;o. Pos MENDr ônMs3our'r KAJ
sABATAN vEsprRMRNêoN, Mr BEzoNAS LA Rr-tôrr-ouru lr-uruRù poR LA
4R oE srprEmeno.

ALIGILO

FMILIA NOI.IO:

PeRsoNl t'touo:

AoREso:

Tereroro:

Mr pnRropRrNos EN LA cRUPo:

PREZOJ MENDOJ
APROKSIMAJ POR
LA HOTELOJ.

Korrzo (rrurnNo.t sENpAGE, CHF 40.--
STUDENTOJ, EMERITOJ
cHF 20.--
pnnou CHF 60.--)

Loêaoo rru CULLY, rur uarrumnHôo:

-UNULITA ônMeno ruru ouSo CHF 110.--

-DULrrA ônMsno ruru ou§o CHF 150.--

-KAMPADEJO PAGO SURLOKA

PrHsroHo en LAUSANNE. (pRorsrME DE LA srActDoMo.
NrRûroNoeiLrsroJ ESTos KoNDUrorRu ) :

-uNULrrA ônmsno (ouSo rn-l

-PLURLITA ôaMsRo NEcEsEJo

-MATENMANGO sunrrnêe )

VrspEnNnruêo ELEKTTTA

DATO

cHF 55.--

cHF 8s.--

CHF 6.50

CHF

ENTUTI

SUBSKRIBO:R I MARKOJ :
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Pen eùrouosn-o: FoRLAST le nûrovo.ror'r EN Llusniurr eù rru Vrvry,
UZI LA LAGBORDAN VoJÙN, EL LIuSnruI'IE DIREKTEN VTvTY, TI VTvTy
D I REKTEN Lauslr':1,:r .

Prn rnRruo: tl Leuslr,nrE uzr LA REGIoNAN TRAJNON DrR[rrtN Vrvrv.
rl Vevrv uzr LA REGIoNAN TRAJNoN DTREKTEN LRusRr,rnr.

Ln Horeio I4AJOR DAVTL srruAS ruTBoRDr DE LA LAGo.

rÈ§=

/i cmrr
// ,"+,

uë#s _ i\

i-'-':nrae,

;jZialr

r-iIIe
Grudr

',, \t

/4\,/1\,\
I

I
' i.i

L\ TOr-n-:
II F:. PF: I LZ\ \:

'.,;,:'-w"?*îfrî"r.
{,ft:H?i':. ,, 1-Le5-'urL5,/t" a ,

/"t\'-"- ' Soorue
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de esperanto al interesata grupo de
lokaj itallingvaj komencantoj. La
mezan kurson gvidis alteme Alain
FAVRE kaj Nicole MARGOT,
bedaürinde kun malmultaj parto-
prenantoj. Feliêe la ôeestantoj
multe profitis pro tiu malgrand-
nombreco.

Ankaü tre malmulte vizitata estis
la prelegserio por la spertaj
esperantistoj, kiun gvidis elstara
itala matematikisto kaj beletristo,
denaska esperantisto, akademiano,
kaj universitata profesoro Carlo
MINNAJA. Aütoro de multaj
tradukajoj kaj de l'400-pa§a itala-
esperanta vortaro, li majstre pri-
skribis la problemojn kaj la kapt-
ilojn de tradukado, kaj prilumis la
belojn, kiujn tamen eô tradukita
poezio ebligas konservi.

La komunan vesperon ni pasigis
en eksperimenta teatro, kie la
esperantisto kaj profesia aktoro
Giuseppe VALENTI speciale por
la semajnfino prezentis elstaran
unuhoran teatrajon: "La mond-
voja§o et 79 tagoj", kiu amuzis
kaj ôarmis la ôeestantojn (plen-
kreskulojn kaj infanojn), kiuj
longe kaj varme aplaüdis.

Restas demando: ôu indas elspezi
monon kaj energion por pretigi
ion altnivelan, al kiu tamen nur
unu alemano, unu romandino kaj
kvar italoj partoprenis? Evidente
trê, kaj tiu konkludo signifas
almenaü nuntempe la finon de la
kulturaj semajnlinoj en Lugano.

Tazio Carlevaro.

\ilIL
Esperanto-Klubo \ilil

S. POCIIANKE, Lctcns{r. 70, 9500 Wil.
tOTl 9ll 68 30. KunvenoJ: 2O.OO cn la
Rcstoracio Schwcizcrhof, Unt. Bahn-
hofstr. 18.

Junie 11: Ekskurso. Renkonti§o
sur la vilaâplaco de Obenrzwil je
la 18.00.
Julie 9: Temo elektota.
Septembre 10: 53a T.E-J.O.-
Kongreso en Assisi (Italio) kun D.
Pochanke.
Septembre 13: Tuttaga ekskurso.
Petu la koncernan informilon.
Oktobre 8: 49a I.F.E.F.-Kongreso
en KoSice (Slovakio) kun G.
Eggenberger.

ZT]RICH
Esperanto-Societo Zürich

PF 858, 8034 ZÛRICH. tol 25 150 25
KunvenoJ: 19.15, Eiscngasse 22, 8034
Zürich

Maje 17118: lntensiva kurso por
komencantoj.
Maj 221252 Ekspozicio de
Parzival pri mond-mono.
Maje 26: Lingvaj ekzercoj.
Junie 9: Monata Kunveno.
Junie 30: Parlamentanino Heidi
Râbsamen el Lucerno, prezentos
la projekton ekotopio.
Julie 5: Renkonti§o en Haupt-
bahnhofje la 10.30por ekskursi al
Zugerberg.
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Stanislaw
SKORUPSKI

La pola-esperanta poeto Jan
Stanislaw SKORUPSKI (naskita
1938.07.18) nun vivanta en Zürich
verkis dum la pasinta somero tiom
da sonetoj, entute 732, ke li estis
registrita en la Guines-rekord-
libro pro la plej granda sonet-
ciklo. Liaj poemoj, kiujn li skribas
en la lingvoj polq germana, rusa
kaj esperanta estas verkitaj sur-
baze de la principo, ke poezio
estas unue parolata aü kantat4 kaj
nur poste skribata, kiel dum la
kultura pratempo.
La 3lan de januaro kaj l/Zajn de

februaro en la Teatro Stok Jan
Stanislaw SKORUPSKI legis kaj
kantis esperante, germane, pole
kaj ruse ciklon da sonetoj. Lin
piane akompanis Witold
CZAJKOWSKI. Tiuj tri vesperoj
estis tre sukcesaj.

Libroj
François RANDIN eldonis

plurajn informilojn. Inter ili ni
aparte menciu la 21-pa§an
broSuron "Le langage... un
tabou? Alors parlons-en! Une
réflexion à haute voix de
François Randin", kies inspiro
estas la libro "Le défi des langues"
de Claude PIRON-

Sekve al kolokvo organizita de
"Institut de Recherches et de
Documentation Pédagogiques" en
Neuchâtel aperis en marto 1997
325-paSa libro titolita "Les
langues et leurs images. Textes
réunis et présentés par Marinette
MATTHEY." Inter tiuj kolokvaj
prelegoj trovi§as la komunikoj pri
esperanto de Claude PIRON:
"Idées reçues: I'exemple du
chinois et de lespéranto" (paâoj
l4l/l4s) kuj de Lilli
PAPALOIZOS: "Représentation
de la langue et de la
communication en milieu
espérantophone" (p. 146/l5l).
Samlibre legi§as kontribuajo de
Mireille GROSJEAN: "Aspect
linguistique des échanges de
classes" (§,. 263 /265).

La raporto "Rapport de la
Commission de la Bibliothèque,
por la jaro 1996", publikigita de
la Urbo La Chaux-de-Fonds,
dediôas la pa§ojn 36/37ajn al la
aktiveco de C.D-E.L.I. Interesatoj
petu tiun raporton al C.D.E.L.I.
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Mortoj
Mortis Mauricio DE SASSI la

I l-an de januaro 1997. Nekrologo
aperos en venonta "SES-
informastt.

Mortis Albert LIENHARDT
(1904-1996), konata ankaü sub la
verkista pseüdonomo Bernard
TIIAILLET. La maljunaj SES-
anoj bone memoras lin pro lia
regula partopreno tre aktiva en la
SES-aran§oj, §is kiam mankis al
li la forto forveturi el Mulhouse.
Konati§inte 20-jara kun esperanto,
li kreis post la dua mondmilito la
eldonejon NOVA, kiu publikigis
vortarojn, lerno- kaj lego-librojn
kaj skrib-reformajn studojn. Ne-
lacigeble li instruadis esperanton
en ôeestaj kursoj kaj per-
koresponde, kio vigligis la mov-
adon en Alzaco kaj Loreno. Lia
plej sukcesa verko estas tutcerte
Amuzaj Dialogoj, kiu helpis
multajn komencantojn bone
progresi en la parola uza de
esperanto. Li multe helpis min,
kiam mi redaktis mian kurson
korespondan por franclingvanoj,
kontrolante kun efika atento ôiuin

P.P.
cH-2305

La Chaux-de-Fonds 5

lecionojn por elpeli el ili mal§ust-
ajojn leksikajn, gramatikajn kaj
klarigajn kaj por proponi
didaktikaj n plibonigojn.

Claude Gacond.

Anoncoj
Mi estas kvardekkvarjara

in§eniero multe interesita de via
lando. Do mi turnas min al via
societo kun espero trovi
korespond-amik(in)on. Mi interes-
i§as pri diversaj temoj. Korajn
salutojn. Mia adreso: Jevy
MICHOLSKI, Pocztowa 9, PL
26-660 Jedlinsk, Pollando.

Ôu vi estas denaske german-
parolanto? Ôu vi iam legis aü
aüdis fabelojn de Grimm? Ôu vi
pretas esti letere intervjuata?
(Anonime kaj germanlingve)
Personojn, kiuj donis 3 jesajn
respondojn mi serêas por esti
materialo en mia diplomlaboro
por la universitato de Helsinko.
Volonhrloj turnu sin al: Riitta
HiimiilÉiinen, Koskelantie 3l B 22,
FIN-00610 HELSINKI, Finn-
lando.
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