
Yivo de SES

Generala Jarkunveno
Basel: 21 marto 1998

Jam nun je la pa§oj 11-14 ni
anoncas, ke la §enerala jarkun-
veno de SES okazos en Basel je la
posttagmezo de la Zla de marto
kadre de kultura semajnfino
anoncita ankaü en la najbaraj
landoj. Tuj notu la daton de tiu tri-
landa renkonti§o en vian agendon
kaj ne forgesu ankaü tuj ali§i!

La prezidanto enketis

En julio Bruno Graf dissendis
25 demandilojn al grupoj kuj
aktivuloj por analizi la situacion
de SES. Kion la membraro
atendas de SES, kion entrepreni
por progresi, kiel plibonigi la
servojn? El multaj proponoj kaj
postuloj li retenas resume tiujn ôi:

SES-taskoj, kiuj gravas:
- infonni kaj varbi naciskale
- prezenti esperanton al la publiko
- informi regule la inform-mediojn
- informi bone la membraron
- organizi naciajn kaj regionajn
kunvenojn
- kura§igi kaj helpi la lokajn
grupojn
- kunlabori vigle kun JES, KCE, la
fakgrupoj, ktp.
- krei favoran etoson.

Progresigaj agadoj:
- kreipropagandankomisionon
- eldoni informilojn kaj varbilojn
- varbi êefe inter gejunuloj kaj
inskuistoj
- krei novan membro-kategorion
por la simpatiantoj
- lanêinovanbildonpri esperanto
- interkomuniki pli kun la lokaj
estraroj
- restartigi la agadon Pro
Eqrcrado

Plibonigo de la servoj:
- eldoni SES infortnas pli ofte
- oferti kaj la gazeton Heroldo de
Esperanto kaj la revuon Literatura
Foiro



- doni rabatojn al la membroj kaj
subteni lokajn projektojn
- redukti la kotizon, êefe por la ge-
junuloj
- ellabori liston pri prelegontoj por
la grupoj
- organizi viziton de internaciaj
gastoj
- peri kopiojn de Argus-sendajoj al
la grupoj koncernataj

Tiuj sugestoj estis tre utilaj por
defini strategion kuj celaron.
Efektive multaj el tiuj ideoj eniris
la SES -laborplanon. La prezidanto
Bruno Graf dankas al ôiuj
respondintoj pro ties kontribuoj.

Novaj membroj serôataj

La estraro volas kreskigi la
membronombron je L5Yo §is la
jaro 2000. Ne eblas, vi diras;
eblas, ni respondas. Vetu kun ni
kaj helpu al ni atingi tiun celon.
Mirakloj okazas ankaü en la nun-
tempo.

Cu vi konas esperantiston, kiu
ne estas SES-membro? Demandu
kaj enketu kaj varbu! Ni re-
kompencos vin por rekte varbita
persono per varbpremio de po
CIIF 20.-, kiun vi povos subtrahi
el via jarkotuo 1998a. Tiu oferto
validas §is fine de januaro 1998.

Sed ankaü SES varbas. Bon-
volu sendi al ni adresojn de
simpatiantoj, lernintoj, interesuloj.
SES dissendos varbleteron kaj
informilon al ili. Ni tenos liston
de eblaj membroj.

La nuna kotizo estas:
12.- infanoj §is la 18a jaro
25.- gejunuloj §is la 29a jaro

(anstataü 45.- pro zubvencio)
70.- membroj ekde la 30a jaro
100.- geedzoj
45.- emeritoj, pensionuloj
65.- geedzoj emeritaj

La kotizoj inkluzivas abonon al
Literatura Foiro aû laüdezire al
Heroldo de Esperanto.

Modelo de ali§ilo (fotokopiota
kaj sendota al la prezidanto: Bruno
Graf, Jurashasse 23, 3063 lttigen. I
031 921 M 59):

Mi ali§as al Süsa Esperanto'
Societo

Nomo:

Naski§dato:

Adreso:

TelefonoÆakso:

Dato kaj subskribo:

Varbita de:

Prospektoj kun ali§iloj haveblas.
Ni petas vin ekagi, nepre, kaj
antaüdankas al vi pro la subteno.

La Estraro aktiyas
Okazis du tuttagaj kunvenoj de

Ia estraro en Bern je la 30a de
aügusto kaj l8a de oktobro. Jen
resumaj raportoj pri ili, kiuj certe
interesos vin:
- La estraro penas plibonigi la
servojn kaj kontentigi la bezo-
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nojn de la grupoj kaj de la
membroj. Ekzemplo pri tio estas

la decidita transpreno de 5ÿ/o de

la ekzamenkotizoj. Tio stimulu
SES-anojn perfekti§i kaj akiri
diplomon. Do ekal ekzamenoj!
- Kelkaj grupoj dezfuas, ke la
estraro helpu por trovi preleg-
ontojn kaj por kunordigi vizitojn
de eksterlandanoj. La prezidanto
pretigas liston kaj 

^dosieron 
por

subteni la grupojn. Ce KCE en La
Chaux-de-Fonds êiumonate pasas

renomaj esperantistoj, kiuj povus
eventuale ankaü viziti grupojn. Ni
devus pli bone eluzi tiujn Sancojn.
- La rilutoj inter SES kaj JES
pliofti$is kaj disvolvi§as regula
kunlaboro tre dezirinda ambaü-
flanke. La estraro proponas
redukti la kotizon por gejunuloj

ÿis la 29 a jara§o inkluzive.
- SES ricevis konsiderindan
monsumon: Friu Liechti, Lilly
Schâirer kaj Margrit Guldin
likvidis agadfonduson, kiun sia-
tempe kreis Otto Walder. Ili §iris
al nia konto CHF 13'856.- Dankon
al la administrintoj pro la decido
disponigi tiun monon al SES por
agadaj celoj.
- Laprezidanto planas specialajn
renkonti§ojn en Bem por vigligi
la movadon. Ili devos kunigi,
kura§igi kaj lertigi respondeculojn
kaj aktivulojn. Ankaü kadre de la

$enerala kunveno okazu g:ridata
inter§an§o de spertoj kaj ideoj.
- Por sia trijara mandato la estr-
aro diskutis kaj aprobis celaron

lige l«rn la Kampanjo 2000 de
UEA. Tiu laborplano ne
konkurencas la Agadon 200j, sed
kompletigos kaj dinamismigos

Êin.

Celaro de SES
Iige kun la

Kampanjo 2000 de UEA
La estrara kunveno de la 18a

de oktobro L997 okazinta en Bem
aprobis la êi-subajn celojn
proponitajn de la prczidanto kaj
bazitajn zur la laborplano sugestita
de UEA.

L. Levi la organizan kaj idean
nivelon de SE§, precipe plijun-
igi kaj fortigi la societon:

altigi la membronombron je
t5%o $is lajaro 2000;

okazigi I aü 2 specialajn
aran§ojn jare por firnkciuloj kaj
aktivuloj kun la celo pliklerigi kaj
aktivigi la membraron;

kunlabori regule kun la lokaj
kaj fakaj grupoj / societoj por sub-
teni ties bazan laboron;

lanôi agadprogramon lrun ILEI
kaj KCE por varbi inter geinstru-
istoj kaj lernejoj;

lanêi agadprogrzrmon kun JES
por varbi inter gejunuloj kaj jun-
ulaj rondoj

krei novan logoon por SES
(leterkapo, infonnilo, ktp)
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2.Levi la presti§on de esperanto
kaj de ties komunumo:

restarigi Informan Servon por
la gazetaro kaj por la publikaj
instancoj;

plani 2 ait 3 propagandajn
projektojn jare por konigi
esperanton

produkti modernajn inform-
ilojn / varbilojn kaj ellabori
konceptojn kaj metodojn por la
varbado helpe de laborgrupo;

laei realece kaj kua§e novajn
bildon kaj perspektivon de
esperanto kaj de ties komunumo;

zorge planadi la agadon 2003
(centjari§o de SES k"j de la
esperanti§o de la pioniroj Hector
Hodler kaj Edmond Privat).

Gazetùra servo
refunkcias

Pli frue ol antaüvidite eblis re-
starigi la ga4etaran servon, kiu
infomras redakciojn pri esperant-
ujo. Unua germanlingva bulteno
jam aperis en oktobro, kiel
montras malgrandigita fotokopia
reproduktoje la sekva pa§o 5a.

Ni devis serôi novajn organizon
kaj stnrkturon. Ne trovi§is kapabl-
ulo, kiu povus prizorgi tutsvisan
servon. Tial ni decidis dispartigi
la aktivecon laü la lingvaj areoj.
Jenaj personoj akceptis plenumi

tiun gravan taskon: Andy Kiinzli
por la germana lingvo, Claude
Gacond por la franca kaj Tazio
Carlevaro por la itala.

Devos aperi 2 aü 3 bultenoj
jore, kiam prezenti§os aktuala
okazajo. Redaktoroj §enerale re-
presas novajojn kaj faktojn ligitajn
al realaj eventoj politikaj kaj
kulttuaj. Jen la sekreto por
sukcesa jumalista laboro.

Venonta

estrara kunsido
La proksima estrara kunveno
okazos la 24an de januaro 1998.
Gi pretigos la raportojn al la

§enerala jarkunveno okazonta en
Basel je la 2la de marto. Tiuj
tekstoj aperos en SES informas
1998-1- Pro tio tiu ôi revu-numero
aperos nur meze de februaro 1998.

^S..E,S. informus
Por la venonta numero de SES

informas, kiu aperos meze de
februaro la redakcia limdato
estas la 26a de ianuaro 1998.

(sekvo sur lapa§o 6a)
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' 

OKIOBER 1997

l-lNGyo
,NFoR/r4ArroNEN FûR pREssE UND ôrrrrurucgrglr

D ER SCHW E'ZER'sCHEN ESPERANTO.GESEII.SCHAFT

30 JAHRE
P LÀN S P RACH EN-ZENTRU M C D E LI
IN LA CHAUX.DE-FONDS

Am 28. September 1997 fand in La Chaux-
de-Fonds eine Jubilàumsveranstattung im
Rahmen des 31-jâhrigen Besleâens des
Centre de documentatlon et d'étude sur
la langue intematlonale (CDELI) statt. Das
CDELI, eine Abteilung der Stedtbîbliothe4
von La Châuxde-Fonds, wurde 1967
gegründet mit dem Ziel, alle plansprachlich
relevanten Dokumente etwa in Volapük,
EspeÉnto, Occidental oder lntedingua, zu
sammeln und wissenschaftlich auszu-
werten. Archivar des CDELI ist Claude
Gacond.
lnfo: COELI, CP 5031 , 2305 La Chaux4e-Fonds.
Tet. 032 967 68 55.

KOFFI ANN.AN GRÜSST
E5 P E RANTO -WE LT KO N G RE S S

Der 82. Ésperanto-Weltkongress land
vom 19- bis 26- Juli 1997 in der
australischen Stâdt Adelaide statt. Es
nal\men 1224 Teilnehmerlnnen aus 57
Lândern teil. Das Motto des Kongresses
laulelet Toleanz und Gerechtigkeit in einer
mul ti kultu rell e n G es el I sch afr .

ln seiner Grussbotschaft an den Kongress
dankte UNO-Generalsekretâr Koffl
Annan d$ Universala Esperanto-Asocio
für ihr Streben, Esperanto als Sprâche zur
Vereinigung der Menschen zu fôrdern und
für deren Vorschlag, 1998 das Sojâhrige
Jubilâum der Universellen DekleÊtion der

Menschenrechte gemeinsam mit der UNo
zu feiern,

N OB E LP RE I STRÀ G E R S E LTE N
ln La Chaux-de-Fonds

Am 24J25. Oktober 1997 wird im Espe-
ranto.Kultudentrum ln La Chaux.de-
Fonds eine Begegnung mit dem deulschen
Mathematiker, NobelpreistÉger und Espe-
rantisten Prof. Dr. Reinhard Se/ren ('1930)
stattfinden. Er wird in Esperanto über sein
Spezialgebiet Dê Theorie sprachlichet
Sprble referieren, die 1994 mit dem
Nobelpreis für Ôkonomie ausge-zeichnet
würde. lnfo: KcE, CP 311,2301 La Chaux4e-
Fonds.Tel./Fax 032 926 74 07.

ESPERANTO BEI DER WAHL DER
MISS SCHWEIZ
Anlâsslich der luahl der Miss Schweiz am 20.
September 1997 ln Genf begrüsste der
Moderetor das Publikum eusser in den
Landesspradten audl auf Espeanto mit den
Woien ,Salulon kaj bonvenon' (cdezi uN
willkommen).

Oie Schveizeri:che EspcronleGescllrchoft {Sviso EspercnloSocietol, gegründel I 903 in Rollc/VD, irt ein lqndesverhond
der Universolo EsperonleAsocio, gegrüôdel I 908 in Gen[, einer NGO mil Konlullolivilotur bei der UNESCO.
Verbondrodresse: Schweizerischc ErperontoGerellschoh, Jurqsk 23, 3063 Illigen. Tel. 03 l/92 1 44 59.
Redoltioa.' Andreos Kûôzlî, lîc.phil., Eigersh. 56, 3007 9ern. fel,/Fox 03 I /372 56 85. t-moil: ondyl.esp@Sluewin.ch
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Unlversal a Es pera nto-Asocl o
Dachorgenisation der

Esperanto-Bewegung, wurde 1908 in
,lector HodleL dem Sohn

Sdtweizer Malerc Fet
gegründet. Sie i

in 84 Staaten
Mitglieder in über 100 Lândern, so auch

Sdweiz.
Kündi, lic. phil., Bern,

, Les Brenets/NE,
Bé!isle-Grosjean, la Chaux-de.

Fonds, vertreten den Esperanto
bei den Vereinten Nationen in Genf.



(Sekvo de la pa§o 4a)

Agado 2003
Akompanas la decembran

numeron de §E^S informas pagilo
al la konto 653677-40-l de SES,
kun la espero, ke ôiuj §in rnal-
aYare utiligos por kreskigi la
fonduson de la Agado 2003. Jen
sciigoj pri la nuna stato de la
entreprenitaj aktivecoj :

Tre ver§ajne por la unua fojo
nia societo lanêis agadon long-
daüran kun preciza celo, kiun ni
rememorigas: atingi la centjaran
jubileon de pluraj eventoj kun
rezultoj reale videblaj ne nur fare
de ni mem, sed ankaü de la
publiko ekstera al nia medio.

Esperanti§o de Hector Hodler

Kiel festi la alvenon al
esperanto de la filo de la pentristo
Ferdinand Hodler? Tion ni nun-
tempe pretigas per listigo de la
pentrajoj de la patro, kiuj portretas
Hector Hodler kiel bebon, kiel
infanon kaj kiel junulon. Mi celas
la reprodukton de la koncemaj
skizoj, desegnoj, pentrajoj, kiuj
respegulas la kreskon de la fond-
onto de UEA. Necese aldoni§os
klarigoj art-kritikaj kaj biografi aj.

Tiu ôi verko estos enkonduko al
alia libro, kiu intimigos nin kaj la
franclingvan publikon kun la
plena jurnalista verkaro de la

fondinto de UEA kaj kun inspir-
into de la fondo de Ligo de
Nacioj. La franclingva artikolaro
de Hector Hodler aperinta kun la
subskribo Homo estas almenaü
sirme grava, kiel la artikolaro aper-
inta en la jurnalo Esperanto.
Publikigo de tiu dulingva verkaro
kun taugaj komentarioj kompren-
igos la decidigan influon de
Hector Hodler en la vivo de
ôenevo kaj de la tuta mondo.
UEA kaj Ligo de Nacioj ne
hazarde ekaktivis en lia urbo.

Jam ekde pluraj jaroj Claude
Gacond kolektadas la menciitajn
dokumentojn. De via financa
apogo al la Agado 200j iel
dependos la ekapero de la antaü-
viditaj libroj.

Esperanti§o de Edmond Privat

Jam aperis pluraj studoj pri la
vivo, la verkaro kaj la influo
politika kaj kultura de Edmond
Privat. Tamen §is nun la jurnalista
koutribuo de la amiko de Hector
Hodler restis neesplorita, ôar la
koncernaj artikoloj aperintaj en
multaj gazetoj ne estis facile alir-
eblaj.

Sed niapola samideano Tomasz
Chmielik laboregis por malaperigi
tiun ôi mankon. Vizitinte en
somero 1990 la urban bibliotekon
en La Chaux-de-Fonds, li mal-
kovris precizan celon al siaj
esploroj super Edmond Privat, kiu
ludis decidigan rolon favore al la
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sendependi§o de Pollando fine de

la unua rnondmilito.
Tomasz Chmielik malkovris

kelkdekon da kovertegoj, kiuj en-
tenis miksite franclingvajn
artikolojn de Edmond Privat
publikigitajn en la jaroj 1916-
1962. Unue li ordigis ôiujn ôi
artikolojn laü jaroj kaj laü revu-
titoloj. Poste li agrafis ilin al
paperfolioj kun §ustaj indikoj
dataj kuj enskatoligis tiun
materialon. Sekvis fotokopiado.
Tiel ekestis du konsulteblaj
kolektoj, kruj trovi§as en la
biblioteka salono Edmond Privat:
kolekto da originalajoj kaj kolekto
da fotokopiajoj.

Dua fotokopia kolekto migris al
Pollando, kie dum ses jaroj
Tomasz Chmielik enkomputiligis
êiujn haveblajn artikolojn. Nun
dankal tiu laboro la tuta artikolaro
estas registrita sur disketoj. Sed
ordigante trujn artikolojn li
rimarkis multajn mankojn. Tio
instigis lin al plia serôado dum liaj
sekvaj restadoj en CDELI. Sur-
loke li povis konsulti jarkolektojn
de tri organoj, kies kunlaborinto
estis Edmond Privat: La
Sentinelle, Coopération kaj
L'Essor-

Post iela-tiela kompletigo
Tomasz Chmielik preparis la
artikolojn el la nomitaj gazetoj por
multobligo forme de kajeroj. Li
dividis la jarajn kolektojn de La
Sentinelle en kajerojn kvaron-
jarajn fian-mar, apr-jun, jul-sep

kaj okt-dec), de Coopération en
duonjarajn (ian-jrrr, jul-dec), kaj
de L'Essar en jarajn. Jam ekde du
jaroj, helpata finance de Tazio
Carlevaro kaj de Claude Gacond,
li eldonas tiun ampleksan artikol-
aron de Privat. La kolekto de La
Sentinelle (1920-1956) formos
148 kajerojn, al kiuj aldoni§os 37
kajeroj indeksaj por ôiu jaro. El la
kolekto de Coopération (1928-
1962) aperos 34 kajeroj + 34
kajeroj indeksaj. L'Essor (1935-
1962) formos 28 kajerojn kun
sama nombro da kajeroj indeksaj.
En tiuj aldonaj kajeroj oni trovas
indeksojn de personoj menciitaj
kaj de aliaj propraj nomoj.

La sekva etapo devus esti
simila eldono de la kolektoj de Le
Droit du Peuple, Le Coopérateur
genevois, La Cooperazione, Le
Travail, se nomi la plej gravajn
titolojn de la gazetoj. Atentan
studon postulas la jaroj 1916-
1920, kiam Privat skribis por
multaj revuoj kaj gazetoj aperantaj
en Francujo kaj Svislando. Tian
studon kompletigos esploroj pri
aliaj gazetoj kaj revuoj, por kiuj
Privat kunlaboradis dum sia tuta
vivo. Tomasz Chmielik esperas,
ke la studindaj jarkolektoj de la
koncernaj periodajoj trovi§as en la
Nacia Svisa Biblioteko en Bern.
Por la plenumo de tiu lasta
esploro Tomasz Chmielik bezonos
restadi en Svislando almenaü dum
trimonata laborperiodo. Nur post
tiu laboro fine ekzistos plena ord-
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igita kolekto de la jurnalista verk-
aro de Edmond Privat. Tiam ni
povos ekzameni la serêadon de
subvenciaj monhelpoj por §ia el-
dono libroforme.

Helpe de la multobligita
koleho, kiun Tomasz Chmielik
nrmtempe publikigas Claude
Gacond provos kontakti la
redakcion de Coopération en la
espero, ke povos eldoni§i
antologio de la plej signifaj
artikoloj de Privat aperintaj en la
koncema gazeto. La koncemajn
kontaktojn Claude Gacond ek-
havos, kiam Tomasz Chmielik
estos finproduktinta plenan
kolekton de ôiuj artikoloj aperintaj
en Coopération.

Nepre necesos, ke kapablaj
kunlaborontoj franclingvaj prinotu
kaj prikomenür tiujn artikolojn el
historia kaj politika vidpunktoj.
Kaj estus dezirinde, ke la eldonota
antologio aperu en dulingva
kolekto franca kaj esperanta. Do
kapablaj esperantigontoj estas

serôataj.
Paralele al tiu laboro Tomasz

Chrnielik ankaü ekplanadis la
esperantigon de la franc^lingvaj
verkoj de Edmond Privat. Gis nun
li aperigis la bro§uron Liberté
doctrinale et sincérité (Libero
doktrina kaj sincero) en traduko
de Juanita Turbillon reviziita de li
mem kaj de Claude Gacond. La
bro§uro aperis fotokopie en 1993.
Poste sekvis la traduko de Le
Chancelier décapité (La

konceliero senkapigita) fare de
Thierry Flachon. Ekzistas ankoraü
du tradukoj de Flachon: La
Pologne sous la rafale (Pollando
sub §tormo) kaj La Pologne attend
(Pollando atendas). Tiuj tri verkoj
estas nuntempe fotokopie eldon-
oai:

Gis nun Tomasz Chmielik ne-
lacigeble daürigis sian laboregon.
Sed la eldono mem de antologio
de la plej signifaj artikoloj kaj de
la esperantigitaj verkoj dependos
de la rimedoj de la Agado 2003
kaj de subvenciaj apogoj, kiujn
Claude Gacond provos malkovri.

Svisa Planlingva Enciklopedio

Ekde 1992 Andy Kiinzli
kolektas materialon pri la historio
de la planlingvoj en Svislando. La
celo de liaj klopodoj estas eldoni
verkon kun la titolo Svîsa Plan-
lingva Enciklopedio, kiu prezentu
historiajn skizojn pri la diversaj
planlingvaj movadoj en Svislando
kaj biografrojn de ties adeptoj. La
akcento sendube reliefigos la
sukcesojn de esperanto, sed oni
trovos ankaü multajn indikojn pri
la historio de Volapiik, Ido,
Occidental, Interlingua, kaj aliaj
planlingvaj movadoj, kiuj ludis
rolon en Svislando kaj de iliaj

ldeptoj, kiuj agis en Svislando.
Gis nun estis kolektitaj informoj
pri pli ol 400 planlingvanoj, êefe
esperantistoj. Samtempe, multaj
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temal frapvortoj povis esti plenig-
itaj kun konvena enhavo.

La laboro antaüeniras ja
konstante, sed kun neeviteblaj
interrompoj, pro diversaj kialoj.
Prokraston kaüzas ankaü la retajp-
ado per IBM-komputilo, kiun
Andy Künzli akiris intertempe.
Tio donas samtempe la okazon
nove redakti la tekston.

Pli kaj pli klara fari§as la
koncepto de la volumo(j), ma$li
klara ties financado. Andy Künzli
unue antaüvidis eldoni la verkon
jam en 1998 okaze de la centa dat-
reveno de la unua publika prelego
pri esperanto en Svislando. Sed tre
ver3ajne nur ôirkaü la jaro 2003
fine reali§os la antaüvidita eldono.

Andy Künzli konscias, ke la
komencita laboro estas granda,
longdaüra klopodo, kiu dependas
grandparte de li persone kaj kiu
bezonas multe da pacienco kaj
persisto, se oni volas serioze trakti
la aferon. Tio gravas, êar indas
aperigi maturan verkon, al kiu
povos fidi ne nur §iaj avera$aj uz-
ontoj, sed kiu estu ankaü serioze
konsiderata de la fakuloj. Tiel §i
fari§os rcala bazo por novaj
esploroj.

Estas rimarkinde, ke jam mrn la
kolektita materialo helpp Ia pret-
igon de aliaj esploroj. Gi do jam
vigligas la esploremon pri
historiaj eventoj iel en rilato kun
esperanto kaj planlingvistiko. Oni
komprenas do, ke la tuta

entrepreno estas subteninda de la
Agado 200j.

Raporto pri la

Metodika Tago
de la 15a de novembro en Bern

Tiu rmua metodika renkonti§o
iniciatita de nia prezidanto Bruno
Graf celis la didaktikan ekform-
i§on de utiligontoj de la perbilda
kurso: Enkonduka kurco de
esperdnto.

13 instruemuloj ricevis tiun
enkondukan klerigon- Jen la listo
de tiuj esperanto-instruantoj, kiuj
rajtos utiligi la koncernan per-
pildan kurson, kies nomo en la
lingvoj franca, germana kaj itala
estas:

Cours d'initiatîon ù l'espéranto
E sp er ant o- E infûh r u n g h u r s
Introduzîone all' esperanto

Nicole Béroud-Focke, Basel
Fraoz Brügger, Ernmeabrücke
Sonja Brun, Rotkouz
Bruno Graf, IttigeaVBcrn
Mireillc GrosJean, Lcs Brcnets
Ueli Eaennl, Zollikofca
Jean-Jacques Lavanchy, La Tour-de-
Peilz
Nicole Margot, Lausanne
StadslawPochanke, Vr'il
Vera Pochanke, Lausannc
François Randln, Lausannc
Christiane Slxtus PoÇ Perly/Genèvc
Jcan-Thierry von Büren, Savagnier

Kontraü pago de CHF 40.- ili
komencis ricevi la instnr-
materialon: 2 afï§arojn je fonnato
43, kiuin Claude Gacond disdonis
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al ili surloke Li prezentis ilin
diversmaniere:

unue per kelkaj teoriaj
konsideroj;

due per instru-dernonstracio
kun esperanto-komencanto, kiu
ôeestis kiel observanto. Tiu vizit-
anto bone ludis sian rolon de
kobajo, kvankam li ne estis
absoluta komencanto!

trie per detala prezento de ôiuj
afi§oj kun la necesaj didaktikaj
konsideroj;

kvare per kelkaj esperant-
ologiaj konsideroj, kiuj rivelis, ke
la lingvo-kono de la ôeestintoj
estas pli preskriba, ol reale pri-
slaiba. Tiu manko rilate al konoj
metodikaj estas grava handikapo,
kiu malfavoras la lanôon de
perfektigaj kursoj kaj la rilatadon
kun fakuloj pri lingvistiko kaj pri
la lingva instruado en la publikaj
lemejoj.

I"a partoprenintoj al la metodika
tago ricevos perpo§te la sekvan
instru-materialon:

a) afi§-prezentilon facile munt-
ebla;

b) didaktikan gvidilon je
formato A4;

c) specimenan kolekton de la
stud-materialo disdonota al la
lernantoj. Fotokopiado ebligos re-
produhi tiun ôi materialo laü la
necesaj kvantoj.

Jean-Jacques Lavanchy, kiu
praktikis \a koncernan instru-
metodon per la lumbilda projekci-
ado, klarigis kiel efika montri§is

tiu ôi enkonduka kurso, kiun li
regule frrnkciigis paralele al la
semajnfinaj prelegoj ôe KCE dum
dudeko da jaroj. Li laüdis §ian
modernigon sub la formo de afi§aj
pend-kajeroj. Tiu nova formulo
estas multe pli fleksebl4 ol la
antaüq kiu dependis de du
diapozitiv-serioj, de projekciilo
kaj de tavidebla ekrano, do de
multekosta aparataro ne tre facile
transportebla-

La nova formulo ebligas instrui
ie ajn: ne nur en klasejo, sed
ankaü en simpla hejma salono,
ekstere en §ardeno aü eô en herb-
ejo okaze de migradaj haltoj. Por
la efiko mem de la instruado, la
lernantaro ne devas superi 15 êe-
estantojn, kies a§o estu minimume
11 jaroj. La kurso konvenas do
por la instruado ne al infanoj, sed
al liceanoj, al plenlreskuloj en
vesperkursoj aü en societoj, al ge-
patroj kaj instruistoj okaze de
malfermo de esperanto-kursoj en
lernejoj, ktp.

La instruado estas plene efik4
nur se la didaktikaj konsiloj estas
fidele obeataj. Tial Claude
Gacond decidis disvendi la
koncernan instru-materialon nur al
la personoj, kiuj ricevos la
necesan metodikan formi§on.
Interesotoj por aliaj metodikaj
rendevuoj sin anoncu. Por ili li
organizos novaj n renkonti§oj n.

(Sekvo sur lapa§o 15a)
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SVISA ESPERANTO-SOCIETO (SES)

ESPERANTO-SOCTETO BASEL GSB)
TRTLANDÂ REGIONA ESPERANTO-KLUBO ( TREK)

kore invitas vin al

S E S êenerala Jarkrrrlverro
I( u I t rr r a. S e rn aJ n fi no

TrtIanda Renk<>nti§o
sabate kaj dimarêe la 21-an/22-an de marto 1998

en la kunvenejo de la evangelia/metodista eklezio,
Riehenring 729, Bazelo

Ni klopodis organizi interesan programon dum kiu ankaù la ami-
keco ne malprofitas. Eksterlandanoj raJtas partopreni la tutan
sabatan programon, ankatr la redevuon de aktivuloJ kaj la Sene-
ralan Jarkunvenon de SES.

Por komencantoj estos enkonduka E-kurso kaj pli lerLaj povas tra-
pasi l-an gradan ekzamenon, se kandidatoj prezentftas Qis 31.1.98.

Certe ankaù la prelego de Claude Piron kun diskuto estos
interesa por ê1u1.

Distra vespero, kantado kun Claude Piron kaj filmo de Francois
Randin.

Dum la rondirado dimarêe matene vi konatQos kun parto de nia
malnova urbo, kiu estas interesa kaj varioplena. Ankaù Ia tuj
posta vizito de la Tingueli-muzeo estas unlka epizodo dum tiu
semaJnfino.

Por ke la restado ne fanlu tro multekosta ni lnterkonsentis,
ke anstataùen multekostaj hoteloJ nl ofertu ànkaù tranoktadon
private êe esperantistoj. Junuloj havas [a eblecon senpage tra-
nokti en la kunvenejo, sur matracoj planken, sed ili kunporlu
unu littukon por meti sur la matraco kaj dormsakon. AIia eb-
Ieco estas la junulargasteJo. Plie ni povas oferti po unu hotelon
en Svislando, en Germanio kaj en Francio.
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PI{OGRAM()

SA BATO
HORO GRANDA

SALONO
MEZA ETA

SALONO SALONO

9,30 êen. Kunveno
de SAEF

10.30 Rendevuo de aktivuloj: Kurso por Ekzameno
inter'3anlo de spertoj komencantoJ l-a grado

12F0 Tagmarrlo

14.00 SES êenerala Kurso por Ekzameno
jarkunveao komencantoj daùrigo

daùrigo

16.00 Kafumado

17p0 Prelego de Claude Piron: "Psikologiaj aspektoj de Ia
monda ltngvoproblemo kal de Esperanto" kun diskuto

19.00 Vesperman§o

20.30 Distra vespero, kantado kun Claude Piron
Filmo "La AlpoJ SvlsaJ" de Francols Randln
Mallonga enkonduko pri Ia Tinguely Muzeo kun dia

22,3o (proksimume) Tranoktado

DIMA]VCO
9.30 Rondirado tra la rnalnova parto de Bazelo kun klarigoj

11.00 Vizito de la Tinguely Muzeo

13.00 Tagman§o kaj adiaùo

Pro gramêan§o j reservitaj
Mapou kua lndtko de la loko, vl rlcevos post la alfto
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Rendevuo o" ," ",*lÏ,li 
en suisai rnnkoi rcHF)

SES lenerala jarkunveno
l-a grzda ekzameno (membroj de SES 50%)

Tagman§o sabate salato, rizo

Kafumado
Aliâo al la kultura semaJnfino lis 31.01.1998

ek de la 01.02.98
infanoj §is l5-jara

E-kurso./vespera pro gramo/rondirado : en la alQkotizo
Muzeo (por la membroj de SES senpage)
VespermanQo rakledo, deserlo

^ 
r. 

^'lagmango dimarfCe salato, nudeloj
tÀ kokidaj femuroj (B) Tofu

karotoj, deserto

senpage

senpage

50.--
12.--

(A) gratinita tinko (B) gratinitaj ovoj
IegomoJ, deserto

senpage

20.--
30.--

§enpage

lnkludita
5.--
10.--
12.--

tranêita

Âlfltlon boavolu sendl al:

i'"'"":::__:_:_:t"" 
Baser' Posrfach ro3' 4005 Baser

><-----

AIrêt1o
êlul devas alftl Qts la lO-a de marto l99g

familia nomo:

Indivtdua nomo:

Adreso:

Tel.:

Pkc: ........................ Urbo:

Dato: Subskribo:
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PrezoJ por tnnoktado

A Prlvate êe Esperantisto senPage
B En la kunveneJo (kunportu littukon+ dormosakod senpage
C JunulargasteJo 2 lit/l ltt(plurlitaêambro) CHF 75.40/26.30
D Hoteleto en DE 'Krone' 2litoJ/l ltto DEM 100.--/10.--
E Hotelo en FR 'Europe' 2liLoj/l lito FRF 380.--/290.--
F Hotelo en CH 'Rochat'2 lltol/l lito CHF t80.--/12O.--
Ciuj tranoktadoj lnkluzivas Ia -matenmagon

AI Ia hotelo en DE vi povas kunveturi

Âtentu: de la13.-22.03. en Bazelo okazas Ia "Mustermesse"
dum'tiu granda foiro la hoteloj en ta tuta regiono estas
premplenaj. Kiu volas tranokti en hotelo tuj atQu. Ankaù
la aùtomobilistoj havos malfactla]on trovi parkejon.

AlQu tranoktadon al ni, sed pagu surloke kie vi tranoktas.

Via alQo nur validas post ricevo de ta alilkotizo kaj la reston
vl pagu surloke êe via alveno. Sed vt nature rajtas ankaù pagi Ia
tutan aranQon inkl. manQoj kal muzeo kiam vi alilas.
Bonvolu liri ta sumon al PC 40-257185-5, Esperanto-societo
Basel, Trilanda, Postfach 103, 4005 Basel, Qis ptej malfrue la
l0-an de marto 1998. Dankon !

>< -----
Notu viajn dezirojn kaj antaùpagon. Detaloj por menuoj Vd. p.3

al antaùpasas
O ali§kotizo: lis St.t. 20.-- poste 30.-- |

O rondirado tra la urbo -.-- I inkludita't
O muzeo O membro (senpage) s.-- |

a Espennto-kurso por komencantoj -.-- | tnkludita
O l-a grada ekzameno 45.y'10-- I

Menuo: sabate tagmeze aO g Q 12.-- |

sabate vesDere rakledo O 10.-- |

dimanêe taemeze aO gO .-----12.--l
Mi tranoktÉrs en (BJ. noti la literodU z litoj O I ltuO
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(Sekvo de lapa§o 10a)

Sed kiel estis anoncite, la
instru-materialo estos pli kosta,
ôar la prezo de CHF 40.- estis
lanêa prezo, kiu apenaü kovras la
produkto-kostojn. La reala aêet-
prezo ôiam tre modesta, estos tre
ver§ajne CHF 60.-

Aliaj kursoj, kiuj celos la
instruadon al progresantoj kaj al
kandidatoj al ekzamenoj, estas

nun redaktataj.
Post duonjaro nova metodika

tago povos esti anoncita. ôi al-
portos la didaktikajn konsilojn al
la utiligo de tiu instru-materialo,
kiu ne celas anstataüi la tradiciajn
Iemo-librojn, sed ludi mr
kompletigan rolon.

Por utiligi tiun didaktikan
materialon la instruantoj devos
nepre akiri minimumajn lingv-
istikajn kaj metodikajn nociojn

§enerale nekonatajn en la
esperanto-mondeto. Por efike
instrui lingvon, oni devas koni ties
lern-malfacilajojn. Tiurilate,
almenaü en Svislando, tre mal-
multaj nunaj esperanto-instruantoj
ricevis la necesan formi§on. La
venontaj metodikaj tagoj estos do
enkonduko al tiu ôi formi§o, ôiam
kun samtempa lerti§o al la uzo de
praktikaj instruiloj.

Movada vivo

CDELI
Cenfuo de Dokumentado kal Esploro prl Ia

Llngvo Internacla, Bibliotcko de la Urbo,
Progrès 33, 2305 L.a Chauxie-Fonds, enirejo:
pordo nord-orientz.f032 967 68 55. Fakso:
032967 6829.

Publikiginda disertai o

CDELI estas frekventata de

studentoj, kruj efektivigas
sciencajn esplorojn en rilato kun
esperanto mem aü kun planlingv-
istiko pli §enerale.

Kelkfoje esplorinto havas la
§entilecon havigi al CDELI
specimenon de sia disertajo. Tion
êi faris Nikola Markarian kun la
akompano de afabla letero kun
dankoj pro mia helpo. Mi citas
§in:

Jenfinfine lapio de la disertajo
kun kiu vi helpis min lastsomere.
Mi multon lernis farante §in lcaj
tre danlcas vin denove pro Ia
diversaj utilaj sugestoj kaj kura§-
igaj vortoj, kiujn vi donis al mi en

CDELI.
Nikola Markarian prezentis sian

franclingvan laborajon en la
Universitato de Suney (Britio)
sub la titolo Contre la Tour de
Babel: quel avenir pour
l'espéranto dans la France et dans
l'Union Européenne? Fakte §ia
studo meritus publikigon pro sia
noveco en la rnaniero prezenti
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esperanton kaj pro la statistikaj
informoj, kiujn §i alportas per la
analizo de originalaj sondadoj ôe
francoj esperantlingvaj kaj ne-
esperantlingvaj.

Claude Gacond

Esperanto perkoresponde
Po§tfako 503f 2305 La Chaur-deFonds 5

Raportas Claude Gacond

La perkoresponda lrurso de
esperanto por franclingvanoj
firnkcias nun en tr:a reverkita
versio multe pli komplet4 ol la
antaüa-versio, kiu estis jam tre
efïka Ôi esperantigis iom pli ol
1400 personojn ôefe en Svislando,
Francio, Belgio kaj franclingva
Afriko.

La lernantd ricevis novan
lecionon nur kontraü resendo de
test-folio, kiu konkludis ôiun
ôapitron. Mia unua aktiveco de
emerito estis la perkomputila
analizo de la test-folioj de la 13
ôapitroj de la kurso. Tiuj analizoj
reliefigis la didaktikajn mankojn
de mia hrs-programado kaj la
lern-malfacilajojn proprajn al la
franclingvanoj.

Post 6 monatoj de intensiva
laboro, kiam tiuj 18'000 folioj
estis trastuditaj, mi povis komenci
la reverkon de la kurso. La ôefaj
plibonigoj estas aldono de legajoj
kaj de multaj kompletigaj klarigoj
kaj ekzercoj. Nun naü lecionoj
estasjam riceveblaj.

Tion anoncas informilo titolita
Information sur l'espéranto
eldonita je 250 ekzempleroj, kiun
mi daüre reeldonos kun la necesaj
aktualigoj. Mi pretas sendi je la
dæfuata kvanto tiun tre efikan
infomrilon al ôiuj, kiuj povos sin
disdoni al konatoj, §in aldoni al
societaj dokumentoj, §in proponi
al redaktoroj de klubaj bultenoj,
ktp. Interesatoj pri tiu varbagado
petu specimenan ekzempleron aü
tuj la necesan disdonotan kvanton.

ILEI
Internacla Llgo de Esperantlstal luskulstoJ

Preddanto de la Svtsa ILEI-Sekclo: François
RANDIN, Valombreuse 14, 1004
IAUSANNE.

Decido
La l5an de novembro okaze de

la Metodika Tago en Bern la
membroj de la Svisa ILEI-Sekcio
decidis, ke Claude Gacond
renkonti§os kun Giorgio Silfer por
fin-redalti la punktojq kiuj
ankoraü mankas en la ekzamena
regularo de SES-KCE. Ilia labor-
bazo estos la protokolo aperinta en
SES infurmas 1997 4 p. lO/ 12.

Iliaj decidoj estos senditaj por
definitiva aprobo al la komitato de
Ia sekcio pere de ties prezidanto
François Randin.
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JES
Junularo Esperantista Süslanda

Adreso: CP 32,2416 Les Brenets.

Raportas Marion Bélisle

Post jam kel§ara tradicio
okazis ankoraü ôijare la §enerala
asembleo de JES en Kultura
Centro Esperantist4 La Charx-de-
Fonds (22.11.199'7).

Vigla grupo da junul(in!)oj
debatis dum pluraj horoj pri la
aktivecoj de la asocio, dum ne
malpli vigla grupo da komenc-
antoj malkovris la sekretojn de la
esperanta gramatiko sub la gvid-
ado de Claude Gacond. La
vesperon ni §oje pasigis ôirkaü
rakleda fajro, kaj dimanôon de-
nove kun entuziasmo kursadis.

La êefa atingo de la pasinta
jaro estas la membri§o de multaj
novaj homoj (12), kio altigas nian
membraron al preskaü 30 gejun-
uloj. Tiu kresko ôefe estas la
rezulto de la bona kunlaboro de
esperantistoj en Lausanne (JES-
anoj kaj membroj de la laüzana
grupo), kaj de la tiea printempa
kurso por komencantoj. Ni provos
estonte okazigi tiajn kursojn
ankaü en aliaj urboj.

Plej grava problemo nuntempa
estas manko de redaktoro por nia
gazeto: La Atpa Kanguruo. Ôiiare
jam ekpaneis la gazeto, kaj ni nun
provos ankoraü trovi novan
redaktoron. Ni ankaü pridiskutis
altemativajn solvojn.

Niaj celoj por la venonta jaro
estas ôefe kunlaboro kun SES pri
varbado de gejunuloj kaj organiz-
ado de kursoj, kaj ekkontaktoj kun
CSAJ (Svisa Konsilio de
Junularaj Asocioj), kio eble povos
gvidi al pliaj ontaj kunlaboroj.

La datoj de la venontjaraj
renkonti§oj 1 998aj estas:

28an de februaro /lan de marto:
Skisemaj nfino en Meiringen.
21l22ajn de marto: Trilanda
renkonti§o kaj SES-jarkunveno en
Basel
2I/22 de novembro: JES-ôefkun-
veno.
Aldoni§as partopreno en kutimaj
intemaciaj aran§oj

La novelektita komitato de JES
estas:
Dawid Pochanke, prezidanto
Juliane Ineichen, vic-prezidanto
Chiara Fabbri, kasisto
Vera Pochanke, sekretario
Celestina Kuhl, renkonti§oj
Marion Bélisle kaj Sarah Siksou,
inforrnado kaj eksteraj rilatoj

KCE
Strato Postiers 27, PoStfako 3 I l, 2301 l-a

Chanxde-Fonds. 8/fakso: (032) 926 74 07

La oktobra monatfino kun la
Nobel-laüreato Reinhard Selten
renkontigis 17 interesatojn kaj 8 la
novembra kun Bfuthe Lapenna pri
ties edzo Ivo Lapenna.

Svisa Esperanto-Societo infonnas 1997 Numero 5 pa§o l7



Novjara renkonti§o

Dela27a de decembro §is la 3a
de januaro 1998: feriado kun
silvestra nokto, lerno de §akludaj
sekretoj kun Nicola Palladino,
ligno-arto kun Tamas Szabo,
{ilmoj, ekskursoj.

Monatfinoj en 1998

Notu jam la ôisekvajn datojn
kaj temojn en via venontjara
agendo:
Januaro 24125: Asembleo de
KCE + La swereneco de la §tatoj
kun Sonja Kolev4 juristino.
Februaro 2L122: Ludovila
Zamenhof, la okcidentano kun
François Degoul, zamenhofologo.
Marto 28129: Fonetilwj aspehoj
de esperanto kun Daniele Vitali,
fonetikistino.
Aprilo 25126: Renkonto kun
Istvan Nemere, verkisto.
Majo 30 / junio l; Pentekosta
migrado en la jurasa naturo lcun
naturamika fakulo.

TEJO
Tuûnonda Esperanflsta Junulara Organlzo

Seminario pri Edukado aI Paco
Raportas Marion Bélisle, organizanto

En la junulargastejo de La
Chaux-de-Fonds okazis dtrm la
dua semajno de oktobro la
seminario de TEJO pri la temo
Edukado al Paco.

Preskaü tridek gejunuloj de tre
diversaj landoj l«rni§is por spert-
i§i pri la temo kaj trei intemaciajn
kontaktojn (inter ili kvar membroj
de JES). La seminario traktis la
temon Edukado al Paco el du
kompletigaj vidpunktoj. Unu-
flanke la partoprenantoj povis
konkrete konscii§i pri propraj
antaüju§oj kaj efiko de malegalaj
rilatoj pere de tre diversaj "ludoj"
proponitaj de Charly Maurer
(Svislando) kaj Sabine Trenner
(Germanio). Aliflanke variaj
prelegoj prezentis iom pli
abstrakte la kongresan temon.
Mireille Grosjean (Svislando)
prezentis solvadon de konlliktoj
kaj efikon de inter§an§aj aktiv-
ecoj, Claude Gacond (Svislando)
prelegis pri la svisaj esperanto-
pioniroj en la pacema agado, kaj
Yves Lador (Svislando) en-
kondukis la juran aspekton de
homaj rajtoj.

Cetere la partoprenantoj ankaü

{rem prezentis elektitajn temojn.
Cio tio rezultis en plene plena
progmrno, kiun tamen ôiuj §uis,
§ajnas. Distra parto ne mankis.
Unutaga ekskurso al la rivero
Doubs kaj al la famaj subteraj
nruelejoj sukcesis ankaü korpe
lacigi la partoprenantojn... Same
plaôis al rnultaj la enkonduko al
aikido fiapana pacema batalarto)
gvidata de Mireille Grosjean. Plej
amika tamen estis la "interkultura
vespero", dum kiu êiuj kuiris
tipajn man§ojn el sia hejma lando.
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La seminario sukcesis ankaü
veki interesi§on ekster esperantio,
ôar plezure multajn ehojn ni trovis
en la gazetarc post tiucela
komuniko. En deko da gazetoj
aperis la komuniko, same german-
lingvaj kiel franclingvaj. Dum la
semajno ni ankaü ricevis la
viziton de RTN 2001 (loka radio),
RSI (Svisa Radio Internacia) kaj
Canal Alpha + (loka televido),
kiuj per kontribuoj de la parto-
prenantoj prezentis ôefe la lingvon
esperanto.

La TEJO-seminarioj okazas
regule du-foje jare, en diversaj
landoj de Eüropo, kaj pri diversaj
temoj. La venonta okazos dum
printempo 1998 en hispana
Eüskio, kun la temo Homaj
Rajtoj. L,a serninarioj ricevas
{ïnancan subtenon de la Junulara
Fondumo de Konsilio de Eüropo,
kaj kelkfoje de privataj fondajoj
(ôi-jare de la svisa fondumo
Rencontre 2001).

Grupa vivo
Basel

Esperanto Societo Basel
PF 103, 4005 BASEL. î0049 76 214 57 12.
Kunvenoj: 20.00 en Altersheim, Ncubad.

La venontaj kunvenoj okazos je la
22a de januaro kun fonduo ôe

Erna Dôring, Klingelbergstr. 11,
4056 Basel. 8061 261 70 68. Al-

i§o §is la 
^19a 

de januaro; 19a de
februaro: Generala kunveno; 3a de
marto, 23a de aprilo, 28a de majo,
25a de junio, 27a de aügusto, 24a
de septembro,22a de oktobro, 26a
de novembro. Notu tiujn datojn en
via agendo.

Dum la kunveno de la 23a de
oktobro diskuti§is la organizo de

la trilanda renkonti§o okazonta je
la 2l/22aj de marto. Nicole
Béroud trovis aron da helpemuloj-
La 27ar de novembro prelego de
Claude Gacond venigis dudekon
da interesatoj, inter kiuj juna
migranta paro el Pollando. Ôiuj
aôetis dokumenton, kiu komparas
du versiojn de letero de L.-L.
Zanenbof al Alfred Michaux: la
zamenhofan tekston mem kaj
modemigitan reverkajon de
Claude Piron. La studo de ambaü
versioj alportas sciigojn pri la
vivo kaj judeco de Zamenhof kaj
samtempe informojn pri la
gramatika kuj stila evoluo de
esperanto ekde 1905 §is nun. ôiuj
partoprenintoj certe daürigos
hejme la fin-esploron de tiu
dokumento, kiu bone respegulas
la vivantecon de esperanto kaj la
tiamajn zorgojn de Zamenhof.

La Chaux-de-Fonds
Esperanto-studo

La duajn kaj kvarajn merlredojn de
la monato inter 19h45 kaj 21h45:
sfudo de esperanto klm Claude
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Gacond en la C.D.E.L.I-salono. Se la
enirpordo estas §losita: sonorigu.

La venontaj studvesperoj paroligaj
okazos je la 10a de decembro, 14a

kaj 28a de januaro 1998, lla de
februaro, lla kaj 25a de marto.
Ciuj komencantoj kaj progresantoj
estas bonvenaj.'8O32 967 68 55.

Genève
Esperanto-Grupo "La Stelo"
PF 189, l2tl GENEVE 20. 8022 740
04 45 KunvenoJ: 18.15 en Restoracio
Manor4 Cornavin 4.

Lausanne
Lrüzana Esperanto-Societo

PF 389, 1009 PULLY. t02t 729 58 02

Kunvenoj: 20.30 en la Stacidomo,
l-a eta§o. La venontaj kunvenoj
okazos je la 12a de jar»aro, 2a de

februaro: §enerala asembleo, 2a de
marto, 6a de aprilo kaj 4a de majo.
La venontaj diskut-rondoj en hotelo
Continental okazos je la 26a de
januaro, 15a de februaro kaj 23a de
marto ekde la 18h §is la 20h. Notu
tiujn datojn en via agendo!

La informilo de Laüzana
Esperanto-Societo komencis havi
kolorojn. La decembra numero
anoncas, ke la zamenhofa festo
malfermi§os la l4an de decembro
je la 14h30 per rendevuo en la
restoracio Le Della en Pully.

Nleuchâtel
Esperanto-studo

La trian merkredon de la monato
inter 19h45 kaj2lh45: paroliga studo
de esperanto kun Claude Gacond êe

Gabrielle Gacond, Emer-de-Vattel
58, 2000 Neuchâtel. E (032) 725 48
45. Komencantoj kaj progresantoj
estas bonvenaj. La venontaj
renkonti§oj okazos je la 21a de
januaro kaj 18a de marto.

wIL
Esperanto-Klubo Wil

S. POCHANKE, Letenstr.70,9500 Wil. 8071
9ll 68 30. KunvenoJ:20.00 en la Restoracio
Schweizcrhot Unl Bahnhofstu 18.

Januare 7: Interesaj esperanto-
leteroj kaj travivajoj en esperantujo.
Februare 4: 5a Intemacia Kultura
kaj Turisma Esperanto-Semajno en
Sant Carles de la Rapita (Katalunio)
kun lumbildoj. La renlonti§o okazos
en la hejmo de familio Pochanke
(adreso supre). Rakontos B. S.

Pochanke.
Marto 4: Ludovespero gvidata de L.
Senhauser.

ZT]RICH
Esperanto-Societo Zürich

PF 858, 8034 ZURICE EOI 25 l5o 25
KunvenoJ: 19.15, Eise,:rgasse 22, 8A34
Zûrjch.
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Nekrologoj
Raportas Claude Gacond grand-

parte dankal la materialo kolektita
de Andy Künzli por la Svisa Plan-
lingva EnciWopedio.

Hans Bipp
La 4a:n de novembro mortis en

Birsfelden nia honora membro
Hans Bipp en la a§o de 85 jaroj.
Antaü kelkaj jaroj, kiam li devis
retiri§i en hejmon por maljunuloj,
li donacis al CDELI sian riôan
esperanto-dokumentaron, kiu re-
spegulas lian efikan aktivecon
kadre de la fervojista movado-

Hans Bipp naski§is la Zlan de
majo l9L3 en Wil (Sc).
Esperanton li lernis en sia 16a jaro
en 1929 en kurso gvidata de
Rudolf Gottlieb Maeder. Baldaü li
fari§is tre aktiva esperantisto
precipe kadre de SAEF, al kiu li
ali§is en 1932 dum siaj studoj en
la tra{ika lemejo de St. Gallen
(1931-1933), kie li lemis la
profesion de stacidoma oficisto.

Dum restado duonjara en
Londono li perfekti§is en la
praktiko de la angla lingvo kaj tuj
poste li dejoris êe diversaj staci-

domoj en Romandio (1936-1939),
ekregante ankaü la francan
lingvon. Kaj li revenis Alemanien
por labori kiel informeja oficisto
en la ôefa stacidomo de Zijirch,
antaü ol estri la informejan ofic-
ejon en Ziirich-Paradeplatzkq en-
fui la Generalan Direkcion de
SBB/CFF en Bern kiel administra
olicisto. Ankaü viglan familian
vivon li havis kun siaj 7 gefrloj.

Post la dua mondmilito li re-
starigis SAEF, per la kreo de
provizora estraro kun Emil Keiser.
Li transformis la SAEF-amikaron
al bone otgarizita asocio, serôante
kontaktojn kun kolegoj en ôiuj
lingvaj areoj de Svislando. Kadre
de SAEF li plenumis la funkciojn
de kasisto (1950-52, prezidanto
(19s2-s6) kaj komisiito (1969-
72). ùm la kvindekaj jaroj li
gvidis esperanto-kursojn en la
skcidomo de Ziirich.

Internacie li aktivis kadre de
IFEF, partoprenante ties
kongresojn ekde Ia unua en
Aarhus en L949, kaj prezidante la
LKK-n de la 7a en Ztirich en
1955. De 1975 §is 1989 li aktiv-
egis kadre de la Terminologia
Komisiono por la traduko de la 6-
lingva "ôenerala Vortaro de Fer-
vojaj Terminoj" de Internacia Fer-
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voja Unui§o. IFEF eldonis la
konceman vortaron en 1989.

Hans Bipp trovis ôe la francaj
kolegoj inspiron, kiu sugestis al li
en 1952la fondon de Svisa Unu-
i§o Arta kaj Intelekta de Fervoj-
istoj (UAISF). Ties unua vic-
prezidanto li fari§is. En tiu ôi
orgauzajo Hans Bipp plenumis la
funkciojn de estrarano kaj delegito

§is la jaro 1972,kiam li ricevis la
titolon de honora membro.

Okaze de la 5O-jara jubileo de

SAEF en 1975, kun Kurt Greutert,
Hans Bipp verkis detalan historion
de SAEF, kiun publikigis la revuo
Svisa Fertojisto.

Povu nia nekrologia rememor-
igo esprimi nian kolektivan dank-
emon al tiu esperanto-pioniro,
kies efika aktiveco estas reale
impresiga.

Maüro De Sassi
Ne estis facile redakti

nekrologian artikolon pri nia sam-
ideano Maüricio aü Maüro de

Sassi, kies vera individua nomo
estis Maurizio, ôar pro modesteco
li malofte akceptis paroli pri si
mem. Li naski§is en Ziirich la
28an de marto 1909 kiel filo de
tiôina elmigrinto, kaj mortis ankaü
en tiu urbo la llan de januaro

1997.
Tre frue li perdis siajn ge-

patrojn, unue la patron, kiam li

estis tre jun4 kaj lapatrinon, kiam
li estis nur l7jara- Tial li konati§is
kun la tiama socialamizerc propra
al sia tiôina patrujo. Ankaü lia
edzino Helenapartenis .al elmigr-
inta needio. Sia familio forlasis
Ruslandon dum la unua mond-
milito. Ambaü fari§is konvinkitaj
kaj aktivaj pacistoj, migremaj kaj
sportemaj naturamikoj kaj li rnem
aktiva membro de la Svisa Partio
de la Laboro.

Maürico trovis laborlokon kiel
librotenisto ôe la zurika ma3in-
fabriko Biihrle, kiu produktis
ankaü annilojn. Tio lin morale
suferigis kaj igis lin malavare sub-
teni porpacajn agadojn, inter kiuj
li situigis esperanton.

Malgraü sia modesta deveno,
Maürico de Sassi atingis mult-
rilate grandan klerecon. Lingve li
estis poligloto, administre li estis
tre kapabla konsilanto, natur-
science li estis ideala gvidanto en
migradaj restadoj. Lia politika
aktiveco esprimi§is ne nur kadre
de la komunista partio nacilingva,
sed ankaü esperante tra KEK
(Kolektivo Esperantista Komun-
ista). En la naturamika movado li
gvidis viglan esperanto-sekcion.
En la §enerala svisa komunumo li
diligente plenumis plurajn
frrnkciojn kiel SAT-peranto, kiel
kunlaboranto de KCE por ties kas-
konholo, kiel membro de la
Kultura Komisiono kaj kiel
prezidanto de la Komisiono
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Esperanto Lemejen. En Zririch li
aktivis kadre de la loka grupo.

Por mi mem li fari§is tre
kompetenta konsilanto por la
verkado de la Enkonduko kurso
de esperanto kaj de alia instru-
materialo. Dum dudeko da jaroj ni
renkonti§is tre regule en labor-
kunvenoj metodikaj, kaj ôiam li
estis plenuminta sian taskon kun
ekzempla akurateco kuj reala
kompetenteco.

Liaj esperanto-libroj kaj
dokumentaro, kiun CDELI heredis
tra perado de Dietrich Weidmann,
per sia konsisto mem respegulas
tre interesan personecon, kiu ne
nnr bone konis la originalan
esperanto-literaturon, sed ankaü
havis tre prccaajr sociajn pri-
okupojn. Tial la koncema
dokumentaro ege riôigis la
CDEll-kolektojn je verkoj ne tre
konataj de la avera§a esperantist-
aro.

Marcel Erb etta
Marcel Erbetta malkovris

esperanton komence de la kvin-
dekaj jaroj pere de sia pedagogia
aktiveco kadre de la instruista
Freinet-movado. En 1951 li ali§is
al la esperanto-kurso, kiun
organizis Bruno Graf en lia urbo
Biel,/Bienne kaj jam la postan
jaron li utiligis esperanton por
interlerne.j aj inter§an§oj.

Marcel Erbetta naski§is en
Saint-Imier la 9-an de decembro
1911. En tiu jurasa urbeto li
komencis en 1931 sian instruistan
karieron en la elementa lemejo kaj
konati$is kun Mariette Thiébaut,
kiu instruadis la francan, la anglan
kaj la kant-arton en la duagrada
lernejo. Li faki§is pri la instruado
de la germana per restadoj en
Germanujo. En 1937 ili geedzi§is
kaj en 1945 lli transloki§is en
Biel,/Bienne kun siaj 3 gefiloj,
inter kiuj ambaü {ilinoj Jacqueline
kaj Lucienne esperanti§os. Liaj
konoj de la gennana ludigos al li
aktivan rolon rilatigan en la
pedagogiaj medioj de lia dulingva
urbo. Tio akirigos al li statuson de
kunlaboranto de la porinstruista
lemejo por la formado de junaj
instruistoj, kiuj sta§is en lia klaso.
Li aktivis en la organizajo Société
pédagogique romande kaj en
komisionoj de la social-demokrata
partio kaj internacie en la movado
Freinet, kies internacian
kongreson li organizis en la
friburga regiono Gruyères. En
1956 lia didaktike efika
entrepreno Grajnoj en Vento
komencis dinamismigi inter-
naciajn kampanjojn de instruado
de esperanto en lemejoj elementaj
kaj duagradaj. Li grupigis la inter-
§an§emajn klasojn en rondoj kaj
centrigis la eldonadon de iliaj
kajeroj.
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Per tiuj dikaj bro§uroj trifoje
jare la lernantoj, apud la propra
konhibuajo, trovis kontribuajojn
el dekduo da aliaj klasoj. Tiu
pedagogia agado ricevis la
moralan apogon de la Konsulta
Kornisiono pri Lemejoj de UEA
kaj de Esperanto-Edukistaro de
Svislando, sed linance gi êefe
dependis de la propraj rimedoj de
Marcel Erbetta En la j*oj
1957/67, kiam kulminis tiu aktiv-
eco, fimkciis 1l rondoj (biela
aüstr4 franca, anglq zagreb4
jugoslav4 slovena, eston4
bulgara kaj urugvaja)

La entrepreno iom post iom
intenompi§is ôirkaü la jarcj 1970,
kiam malvigli§is la eksperimenta
instruado de esperanto, pro la
enkonduko de pli frua kaj pli
sistema instnrado de la naciaj
lingvoj. Ne plu restis loko por
eksperimentoj favore al esperanto,
malgraü la ripetataj pruvoj, ke tiu
instruado iga" pli sukcesa la
instruado de la fremdaj lingvoj.

Marcel kaj Mariette Erbetta
amiki§is kun Istuan Szerdahelyi
(1924-1987) okaze de ILEI-
konferencoj. Estâs pere de ilia per-

P.P.
cH-2305

La Chaux-de-Fonds 5

ado, ke ilia a:niko Istvan konati§is
ktrn la interlingvistika riôeco de
CDELI.

Marcel kaj Mariette Erbetta
apogis tre aktive ôiujn provojn
renkontigi klasojno kiuj estis lern-
intaj esperanton. Oni trovas ilin en
somera rondvoja§o tra Jugoslavio
en 1959 okaze de pedagogia
seminario en Celje (Slovenio). En
julio 1960 kun Jugoslavia
Esperanto-Federacio, Grajnoj en
Vento kunorganizis la unuan Tut-
mondan Seminarion por Geknaboj
kaj Geinstruistoj sur la insulo Krk
(Kroatio). Pro manko de financa
apogo fare de UEA kaj de la ôefaj
esperanto-org aniz$oj, tiuj frukto-
donaj eksperimentoj ne povis
ripeti§i. ili superis la mon-
rimedojn de sindonemaj instru-
istoj. Tial senkrua§i§o, malbon-
farto pro akcidento krrn motor-
biciklo, iom post iom silentigis
nian kolegon post lia emeriti§o en
1976. Konklude al sia esperanto-
kariero li §atis ordigi la mirindan
materialon, kiu estis en liaposedo,
por ke en CDELI §i estu baldaü
konsultebla de estontaj kolegoj.
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