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Generala Kunveno
Bern ,2001 aprile 7

La jarkunveno de SES okazos en Bern posttagmeze

la sabatonT-an de aprilo. Antaütagmeze kiel kutime
kunvenos la aktivuloj por diskuti aktualan temon,

ôifoje pri la celaro kaj strategio de SES.

Proponoj al la Ôenerala Kunveno estu senditaj êis fine de

februaro al la prezidanto: Bruno GRAF, Jurastrasse 23,

3063 Ittigen. Ili eniros la tagordon, nur se ili portas la sub-

skribon de minimume tri SES-membroj, laü la statuta

artikolo l9-a. Kompreneble ôiu povas ôiutempe fari
sugeston al la estraro sen pliaj subskriboj.

La detalaj informoj aperos en la nr*.rà 2001 -2 de'§ES
informas".

La prezidanto : Bruno Gnar



SES-estraro
Bruno Gnnr, prezidanto, Jurastrasse 23,
3063 Ittigen/Bem. ÿ: 031 921 44 59. Ret-
po§to : bgraf.o@bluewin.ch.
Perla MnRnNELLt, Vicprezidanto, BP
232, 6830 Chiasso. Retpo§to:
heroldo@tin.it.
Nicole Mnnool, seketario, Chemin des
Lys 4, l0l0 Lausanne.p: 021 653 14 67.
Retpo§to: n.margot@bluewin.ch.
Elisabeth LeupeR, kasisto, République
13, 2300 La Chaux-de-Fonds. p: 914 39
34. Retpo§to: elilauper@bluewin.ch.
Dietrich WetouRHtt, kunlaboras en la
informado, PF 301, 8034 Zürich. p: 01
251 50 25. Retpo§to: info@esperanto.ch.

Po§ta ôekokonto
17-581908-4

Svisa Esperanto-Societo
2300La Chaux-de-Fonds

Anonco
Pa§o Neesperantisloj

& komercai
Esperantistoj &

r nekomercai
l/8 CHF 40 CHF 20
t/^ CHF 70 CHF 35

% CHF I IO CHF 55

l/l CHF 180 CHF 90

Rememorigilo
SES informas
Redaktaj datlimoj

Por SES informas N'2001-2
(marto-aprilo): 20-a de februaro.
N" 2001-3 (majo-aügusto): 20-a
de aprilo.
N' 2001-4 (septembro-oktobro):
20-a de aügusto)
N' 2001-5 (novembro-decembro):
ZA-a de oktobro.
N'2002-1 (anuaro-februaro
2002):20-a de decembro 2001.

Svisa kalendaro
de la okazontaioj

<www.esperanto.ch/kalendaro>
svisa esperanto-kalendaro en la reto

Ôiu organizanto post fikso de
dato tuj havigu §in retpo§te al
info@esperanto.ch aü per ordinara
po§to al Esperanto-Societo Zürich,
poStfako 858, 8034 Zürich.
Memkompreneble li sendu la

koncernan sciigon ankaü al la
redaktoro de '§E§ informas".
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KALENDARO
2001 januare 08 zürich publika

informvespero

1 0 La Chuu*-de-Fonds studrondo

12 SSZ §enerala kunveno Zürich

1 I lrs kunveno Luzern

20 cogt-t studsabato La Ch.-de-Fonds

23 La Ct au*-de-Fonds studrondo

27 «Cf,Asembleo La Chaux-de-Fonds

27-28 KCE monatfino La Ch.-de-Fds

februare 12 gsz ôenerala Kunveno

Zürich

14 Lu Chuu*-de-Fonds studrondo

16 r.gs Ôenerala Kunveno Luzem

16-22 KCE skiferio La Chaux-de-Fds

17 Coflt studsabato La Ch.-de-Fonds

24-25 KCE monatfino La Ch.-de-Fds

marte 13 Lu cn-ae-Fds srudrondo

1 5 las Kunveno Luzem

17 C»etl srudsabato La Ch.-de-Fonds

27 faChaux-de-Fonds studrondo

31 Asembleo de LF-koop La Ch.-de-Fds

31-aprile 1 «cE monatfino La
Chaux-de-Fonds

aprile 07 sps kaj SAEF Ôeneralaj

Kunvenoj en Bern

12-16 KCE kurs-sesio La Ch.-Fds

13-17 SAT-Amikaro 56-a Kongreso en

Chambéry (Francio)

19 t-gs Kunveno t*uzem

20-22 49-a printêmpa staso Mulhouse

25 taChaux-de-Fonds studrondo

28-29 KCE monatfino La Ch.-de-Fds

maje 10 Lu Cn-a"-r'onds studrondo

1 7 lns Kunveno Luzern

19 C»pt-t studsabato La Ch.-de-Fonds

24-27 KCE Internacia komunista
konferenco La Chaux-de-Fonds

26-27 KCE Jnonatfino en Rheineck

junie 13 u ctr-oe-Fonds studrondo

16 cppt-t studsabato La Ch.-de-Fonds

21 lEs Kunveno Luzem

23-24 KCE monatfino La Ch.-de-Fds

27 taChaux-de-Fonds studrondo

30 les Ekskurso Luzem

30-julie 1 rce monatfino Ch-de-Fds

julie 14-20 sAT 74-a Kongreso
Nagykanizsa (Hungario)

17-aüguste 20 rcp kurs-sesio La
Chaux-de-Fonds

julie 21-28 UEA 86-a universala
Kongreso de Esperanto Zagreb (Kroatio)

29-aüguste 5 TEJo 57-a Kongreso
Strasbourg (Francio)

aüguste 23 lgs Promenada kun-
veno Luzern

septembre 20 LES Kunveno
Luzern

oktobre 18 lns Kunveno Luzem

20 coEt-l studsabato La ch.-de-Fonds

nOvembre 15 leS Kunveno Luzem

17: CDELI studsabato La Ch.-de-Fonds

decembre 05 lrs Zamenhofa post-

tagmezo Luzem
'1 5 Cnelt studsabato La Ch.-de-Fonds

2002 januare 18 r-as Kunveno
Luzern

Ne forgesu sendi viajn sciigojn §is la 20-a

de februaro, por ke ili trovi§u en la

kalendaro de "SN informas" 2001-2
(marto-aprilo 2001).
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Vivo de SES
La Estraro informas

Memorigo pri
LF kaj Heroldo

. SES-membroj povas ricevi la
gazeton "Heroldo de Esperanto"
anstataü la revuon "Literatura
Foiro" kontraü krompago de CHF
10.
. SES-membroj povas ricevi
ambaü periodajojn "Literatura
Foiro" kaj "Heroldo de

Esperanto" konhaü krompago de

CHF 30.
o La krompagoj estas §irendaj
al LF-koop, po§ta ôekokonto l2-'
I I I l4-5, La Chaux-de-Fonds, kun
klariga mencio.

Bruno GRAF

Profitu de lS
IS : Inter§an§a Servo de SES,

kiu cirkuligas vid- kaj son-

bendojn kaj gazetojn. Konati§u
kun interesaj gazetoj, nekonataj de

vi, ekzemple:
"La Ondo de Esperanlo", soci-

kultura revuo el Ruslando, po 12-

foje jare.

"Monato", novajmagazino el
Belgio, l2-foje.
"Kontakto", gazeto por gejunuloj
kaj komencantoj, eldonita de

TEJO,6-foje.
"Esperanto", primovada organo

de UEA, l2-foje.
"Esperanto Ahuell", organo de

Germana Esperanto-Asocio, 6-

foje.
"L'Ësperonto", organo de ltala
Esperanto-Federacio, 9-foj e.

Kontaktu la peranton. Petu al li
la liston de la vid- kaj son-bendoj.
Profitu de IS.

Dieter Roore, Àussere Klus,
4702 Oensingen.

Donacoj
Donacoj en CHF al SES:

Yvonne AEBY, Genève: 20;
Pierre-Alain BUBLIN, Genève: 5;

Renate HEER, Bern: 50; Jeanne

JEANNERET, Neuchâtel: 50; Jean-

Jacques & Elianne LAVANCHY,

La Tour-de-Peilz: 85; PaRztval,
Biel: 20; lvo PP»uzzt, Zürich: 5;

Madeleine StarlaN-VutLLs,
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Onex: l0; Diehich WETDMANN,

Zürich: 3. Sume:248.
Donacoj en CHF por la Agado

2003: Anita ALTuERR, Bernex:
50; Andrée GACoND, La Chaux-
de-Fonds: l0; Walter GrANNrNr,
Zollikerberg: 55; Daniel &,
Myriam ScHeugacHER, Bern: 10.
Sume: 125.

Nome de SES la kasist-ino
Elisabeth LeupsR dankas tiujn
donacintoj pro ties malavareco.

Laborgrupo pri varbado
La laborgrupo pri varbado kun-

sidis la 9-an de decembro en Bern
kaj diskutis ideojn por la jaro
2001. Ni volas stimuli vian
agadon per kelkaj proponoj.
La Eüropa Konsilantaro de

Eüropa Unio deklaris 2001 kiel
jaron de lingvoj, dum kiu ni
konscii§u pri la lingva trezoro en
Eüropo. La plej eüropa lingvo
estas ver3ajne esperanto! Ni uzu la
deklaron por informi pri la Lingvo
Internacia.

Publikaj prelegoj
Lastan aütunon Claude PInoN

prelegis en la universitato de
Genève antaü pli ol 100 personoj.
Tio igas nin plani pliajn prelegojn
spite de malfacilajoj. Vi povus
oferti al societo aü lernejo
prelegon pri la lingva situacio kaj
esperanto. Depende de la dispon-

eblo povus paroli ekzemple
germanlingve d-rino Ursula
NIESERT, afergvidanto de GEA,
Dietrich Wrlouamx, Bruno
Gnar. Franclingve Mireille
GRosmaN, Claude PIRoN, Claude
GACoND. Ni petas vin ekzameni
la eblojn en via regiono.

Kursoj por gejunuloj
La 57-a ,Internacia Junulara

Kongreso okazos en Strasbourg de
la 29-a de julio §is la 5-a de
aügusto. Nia alvoko: Trovu gejun-
ulojn, kiuj lemos esperanton cele
al partopreno en IJK 2001. Estus
por ili interkultura aventuro kaj
samtempe interesa eksperimento,
sub la signo de la lingva jaro. Via
tasko esfus organizi la kurson, kiu
havus tute praktikan celon.

Standagado
Stanislav PocruNre sugestis

disponigi materialon por stand-
agado. La varbogrupo jesis tiun
ideon kaj pretigas materialon, kiel
tablotukon, presitajn afiSojn,
instruilojn, valizon, ktp. Se vi
povas kontribui per ia objekto,
prenu kontakton kun la kunord-
iganto, Patrick RrNtscn,
Bachmatten 27, 4lAZ Binningen.

ç, 061 301 54 40. La materialo
estu preta ekde julio, transpoftebla
de loko al loko.

Bruno GRq,r
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Esperanto? - Ja!
Kiel en la lasta nuinero 2000-5

de '§ES informas" vi trovas naci-
lingvan informilon, kiun vi povas

depreni kaj post tralego inform-
cele donaci al konatulo. Kaj vi
povas peti al ni la nombron de tiu
folio, kiun vi konsideras necesa

por informa agado. Tiuj informiloj
celas krei êirkaü esperanto lar§an
publikon da simpatiantoj. Tial

centre de nia bulteno ni provos

regule havigi al vi novan

specimenon de tiuj nacilingvaj
folioj kun la esper.o, ke ili estos

vastskale disvastigataj por konigi
la kvalitojn de esperanto. Ekal
kunordigita kunlaboro!

Claude GacoN»

Tutsvisa aktiveco

CDELI
Centro de Dokumentado kaj

Esploro pri la Lingvo lnternacia
Biblioteko de la Urbo

Progrès 33, 2305 La Chaux-de-Fonds

ç 032967 68 s5.
Retpo§to: <gacond@bluewin.ch>

Raporto
La novembra studsabato grupigis

1l uzantojn de komputilo ôirkaü
André GRoss\aaNNI veninta el

Mulhouse por instrui, kiel eblas

utiligi la supersignitajn literojn de

esperanto ankaü en retmesa§oj.

Matene li klarigis helpe de reko-
projekciado, kiel kodi§as la

komputilaj karaktroj kaj el kio
konsistas la riôeco de Unikodo,
kiu ekzistas en la Word-
programoj. Kaj posttagmeze li
instruis, kiel utiligi la makroojn,
kiujn li kreis cele al la aütomata

transformo de mesa§oj skribitaj
sen supersignoj, ôu per la

fundamenta h-ortografio, ôu per la
x-sistemo, ôu eô per alia rimedo,
al normale ortografiita lingvajo,
kaj inverse. Ôiuj povis ekzerci§i

kaj ricevi la koncernajn makoojn
por ilin instali en la propran

komputilon.
La partoprenantoj esprimis sian

kontentecon kaj la deziron povi
refoje profiti pri la konoj de tiu
fakulo pri komputiko, kies instruo

estas reale modela.
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La decembra didaktika sabato

grupigis 4 studemulojn, kiuj
malgraü la proksimeco de la krist-
naskaj tagoj ne hezitis veni. La
fonologiaj opozicioj propraj al

esperanto kaj rendevuo kun

Zamenhof per liaj paroladoj estis

la studtemoj.

Venontaj studsabatoj

Claude GacoNP senpage help-

adas la studantojn kaj instruantojn
de esperanto per la regula

organizo de tiuj didaktikaj stud-

sabatoj okazantaj princiPe ôe

CDELI la 3-an sabaton de la

monato ekde la 10h00 Êis la
12h45 kaj ekde la 14h15 §is la
16h00. Komuna tagman§o okazas

en najbara italeca restoracio.

Jen la datoj de la venontaj stud-

sabatoj :

2001 januare 20, februare 17,

marte 17, maje 19, junie 16.

Ôiufo3e la partoprenontoj al stud-

sabato bonvolu sin anonci ôu

letere, telefone aü rete. Tio facil-
igas al la instruonto la pretigon de

la didaktika renkonti§o.
Januare matene okazos dua

rendevuo kun Karolo PIcu kaj

posttagmeze preti§o por instrui
infanojn helpe de la legolibreto
"Esperanto por Infanoj" aü

"Familio Mttso".

Claude GacoNP

KCE
Kultura Centro EsPerantista
Strato Postiers 27, Po§tfako 311

2301 La Chaux-de-Fonds.
p kaj fakso: (032) 926 7407.
<kce.esperanto@bluewi n. ch>

Raporto
En la decembra monatfino

Walter ZELAZNY komparis du

leterojn de la iniciatinto de

esperanto: tiujn de 1895' al N.
BoRovKo kaj de 1901 al Antoni
KoPuaN. La unua letero ôefe

gravas aütobiografie. La dua

atentigas pri la noveco de esPe-

ranto mem. Estas rimarkinde, ke

ZAMENHoF ne karakterizis sian

lingvon per la adjektivo "helpa": li
parolis pri lingvo "internacia" aü

"neütrale homa". Por li esperanto

ne nur faciligu la komunikadon, §i
ankaü celu naski novan identecon

al homarana humanismo. Per la
"interna ideo", kiu akompanis la

lingvon ekde la "(Jnua Libro" de

1887, esperanto distingi§as^ de la
ceteraj inventitaj lingvoj. Gi far-

i§is karakteriza lingva fenomeno.

Claude GACoND, el raportoj
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Pri la Kultura Komisiono

Pasindare, mi ne memoras
ekzakte, kiam, sed antaü multaj
monatoj, kiam KCE proponis al
Nicole kaj mi re-ali§i al la Kultura
Komisiono, ni ambaü demisiis.
Sed strange, en la posta numero
de "Heroldo de Esperanto" aperis
listo de la diversaj kunlaborantoj,
kaj mi mire konstatis (sed nur
semajnojn poste, ôar mi preskaü
neniam legas §in), ke ni plu estis

inkluzivitaj. Cu vi bonvolu
informi la legantojn de ",SES

informas", ke la informo en

"Heroldo" estas mal§usta, kaj ke
ni ambaü eksi§is? Koran dankon.

Claude PIRON retmesag al C. cACoND

Venontaj aran§oj

2001 Januare 27 -28
Matene: Asembleo de KCE
Fonetiko de esperanto laü aktualaj
esploroj kun Daniele Vlrell
Februare 16-22 skiferio
kun François Dpcour-.

24-25 Mia Danubo, mia amo
kun Jan Stanislaw Sronups«l -

vespere verda karnavaleto.

Marte 31 Matene: Asembleo

de LF-koop

31 - Aprile 1 re*u pli pri la
kuracaj plantoj kun Stano

MARCHEK. 
,

Aprile 12-16 Printempa sesio

de Plurnivela Internacia Kursaro,
dua grado kun Stano MARCHEK,

tria grado pri metodiko kun Stefan
MACGILL.

17 Printempa sesio de la Svisaj

Esperanto-Ekzamenoj.

28-29 Psikologio kaj nia ôiutaga

vivo kun Claude PtRoN.

Maje 24-27 Intemacia
komunista konferenco (responsas

IKEK)
26'27 Kristana kaj naturamika

semajnfino ôe Sunhejmo en

Rheineck kun Hans KÂsrlt kaj
Sonja BntiN.

Junie 23-24 aü 3o-1 julio
Oma§o al Gaston WARINGHIEN

kun Michel Duc GoNntaz kaj
Perla MIRUNELLI.

Julie 31 êis 20 aügusto
Plurnivela Internacia Kursaro
(PIK).
Detaloj estas regule publikigitaj
en "Heroldo de Esperanto" kaj
ankaü haveblaj ôe la administrejo
de KCE, CP 311, Postiers 27,
2301 La Chaux-de-Fonds.
TelÆakso 032 926 74 07. Rete:

kce.esperanto@bluewin.ch. La
administrejo ankaü prizorgas al-
i§on kaj lo§adon de partopren-

ontoj.

Sonja BnuN
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SAEF
Svisa Asocio de Esperanto-Fervojistoj

Gertrud Eggenberger, Wurmbühlstr. 10
8405 Wintertïuç c{) O52233 47 64

Ôenerala Kunveno
La §enerala kunveno de SAEF

okazos matene la7-an de aprilo en

Konferenzzentrum Galaxy en
Bern antaü la §enerala kunveno de
SES, kiu okazos posttagmeze.
La lasta numero 179-a de "Syisa

Femojisto" interese raportas kun
fotoj pri la jubilea festo por la 75
jaroj de SAEF okazinta en Luzern
la7-an de oktobro.

Loka aktiveco

Basel Genève
Esperanto-Societo Basel

PF 103,4005 Basel
cp o049 76 214 57 12

Kunvenoj: 20h00 en Salono ôe
Haltingerstrâsse g7

Januare 25 zotroo ôenerata
Jarkunveno.

Februare 22 zonoo Fonduo
ôe Erna Dônwc.
Marte 6 tqnro Gâssle.

22 18h30 vespermanso en la
Restoracio Riehenhof 20h00:
David Ynr prelegos pri "Kiel
vendi esperanton?"

La heroaj jaroj de
Radio Genève

Pretigante elsendon pri la fondo
de "Radio Genève" en 1925 la
verkisto Michel BERETTI imagis
dokumentan fikcion, kiu raportu
pri la historio de "Ici Genève!"
inter 1925 kaj 1948. Li imagis
tipan familion PrRRnt, kiu unue
malfidis al la nova esprimilo, sed
baldaü ne povis plu vivi sen radio.
Verkante sian teatrajon Michel
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BEnern malkovris la decidigan
rolon de Edmond PRIVAT kaj de la
esperantistoj. Tial li venis
dokumenti§i en la arkivaro
Edmond Pruvar en la Biblioteko
de La Chaux-de-Fonds, kie li
aüdis pri la ekzisto de CDELI.
Baldaü poste li direktis al mi la
aktorojn devontaj ludi la rolon de
Pnrver kaj de esperantisto, por
perrete ricevi esperantigon de la
dirotajoj kaj pertefone instruon el-
parolan.
La duhoran teatrajon disaüdigis

"Espace 2" en la elsendo "Entre
les lignes" la sabaton 9-an de
decembro ekde la 18h05 §is la
20h00. Ci vigle menciis la fondan
rolon de la esperantistoj. Ôiuj
povis aüdi kiel prononci§as
esperanto. Kaj fine de la elsendo
mia nomo estis bone aüdigita,
kiam temis danki al la kunhelp-
antoj al la elsenda realigo.
Krome mi estis invitita al

spektaklo, kiu disvolvi§is la
lundon ll-an de decembro en la
"Maison de la Radio" en Genève.
Tre plaôa etoso regis okaze de tiu
teatra prezento, kien mi rajtis veni
kun 8 invititoj. IIin mi unue
renkontis por agrabla kunman§ado
en najbara restoracio. Kaj post la
teatra prezento ôiuj estis invititaj
kuncelebri la feston "Escalade"
per gustumo de tre bona legom-
supo akompanata de froma§o kaj

de la kaldrono ôokolada, kies
rompo kreis bonan desertajon.
Okaze de tiu festa teatrajo kaj de
la posta bankedo estis plurfoje
vigle diskonigita kaj la rolo de
esperanto kaj la ôeesto de nia
esperanta grupo.

Claude Gacond

Esperanto-Grupo "La Stelo"
Case postale 188,1211 GENÈVE 20

Q 022740 04 45
Monata kunveno §enerale ôiun unuan
mardon en la restoracio «Aux Cheminots»,
7, rue des gares, Genève.

Raporto
La decembra numero 2000-10 de

"Brasikfolio" per humurplena
raporto de Anita ALTHeRR
rakontas pri vigla etoso reginta
okaze de Ia decembra kunveno, en

kiu David Yarl klarigis, kiel oni
vendu esperanton! Ôi ankaü re-
memorigas, kiel Andres BICKEL
bone progresadis en la praktiko de
esperanto dum la 14-a skiferio en
Adelboden en la vintro 1970-71.

Februare 6 gabilado kaj pret-

igo de la Ôenerala Jarkunveno.

Marte 6 Ôenerala Jarkunveno,
kiun ôiuj devus partopreni por
subteni la malmultajn membrojn,
kiuj klopodas plu vivteni "La
Stelo"n.

Aprile 3 P.ogramo decidota.
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Maje 1 Progrurno decidota

Junie 5 Programo decidota

Lausanne
Esperanto en liceo EPSIC

Laü retmesa§o de Edmond
Luowlc en Stosswihr (Francio) ni
ricevis la informon, ke de kelkaj
semajnoj kopio de la TTT-pa§oj
pri RAKONTU AL MI LA
RADION de Pierre DESSAPT estas
instalita sur la interna reto de la
teknika liceo EPSIC en Lausanne,
inkluzive de la versio en
esperanto. Do pli ol 2600 lern-
antoj povas tralegi la francan kaj
esperantan versiojn kaj povas
samtempe akiri informojn pri
esperanto. Por ke legantoj de nia
bulteno ",SË,S idormas" povu
konsulti tiun ôi TTT-pa§on de la
liceo, jen §ia troveblo:

http ://www.epsic.ch/Branches/A
udiovideo/index.html

Laüzana Espera nto-Societo
Case postale : 389, 1009 PULLY

cp: (021) 729 58 02
<lausanne.ch @ esperanto.nu>

<http://www. esperanto.ch>
Kunvenoj: Stacidomo, l-a eta§o, ôiun

unuan lundon de la monato je la 20h00
Diskuta rondo: êiulunde ekde la 19h30

êis la 21h00 ôe François RANDTN,

Vallombreuse 14, kiam ne okazas kun-
veno en la stacidomo.

Raporto
Kiel vendi esperanton profesie?

Laü tiu ôi titolo ni renkonti§is la
6-an de novembro kun David
Yeru. La dialogo estis tiel vigla,
ke li apenaù povis plenumi sian
prelegtemon! Ni unue listigis la
argumentojn, kiuj malhelpas la
disvastigon de esperanto. Tuj
temis pri la angla (am internacia),
pri esperanto artefarita, ne utila,
sen kulturo, seksista (!), aü pri la
ofta argumento: "Mi ne havas
tempon", aü uMi ne havas
konvenan eblon lerni §in". Sed la
resumo de ôio estas nescio.

Jen nepraj kvalitoj de bona vend-
isto: 1. laboro, 2 entuziasmo, 3

vendlerteco
François RANDIN aldonis, ke por

tio ne necesas scii esperanton.
Fakte li pravas.

Tamen ni devas esti pretaj aôeti
tion, kion ni vendas!
Lernu eviti disputon, ôar se vi

gajnas §in, vi perdas la vendon.
Por esti efika:
l. komDrenu la demandon, re-
diru, kion vi komprenis por cert-
igi.
2. traktu la demandon per taüga
mallonga respondo.
3. fermu la aferon petante
konsenton de via demandinto.
4. denove aüskultu.
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Ekzemplo de taüga respondo
kontraü la argumento, ke
esperanto estas artefarita:
1. Se mi bone komprenas vin,
vi opinias, ke esperanto ne povas
funkcii, ôar kreita de homo antaü
nelonge?
2. Sed aütomobilo ankaü estas
artefarita ôevalo elpensita de
geniulo antaü nelonge. Tamen si
bone funkcias kaj veturigas nin
ien ajn! Same por esperanto!
Anstataù "prelegi" (argument-

adi), starigu demandojn. Kaj
memoru, ke ili aôetos ne pro tio,
kion vi diris, sed laü tio, kion ili
diros alsimem.

François RaNon'r asertas, ke la
ôefa malhelpo por la disvastigo de
esperanto estas manko de mono
por informiloj, lernolibroj, kuj
ôefe por pretigi kaj dungi taügajn
instruistojn.
Bona sperto de David Yarr:

vendado de esperanto-gazetoj,
"Pasporta Servo", ktp. ôe inform-
tablo pri esperanto. Kaj li al-
parolas kelkajn:
- Cu vijam aüdis pri esperanto?
- Cu vi konas esperantistojn?
Lia ôefa celo: ke plejmulte da

personoj aüdu almenaü unufoje,
ke esperanto estas lingvo, inter-
nacia, facila. Tio estas eta semo
por iam poste.

Indas, ke ni realigu lian revon!

Nancy FoNTANNAZ

Venonta rendevuo

Februare 5 zotroo: ôenerala
Asembleo.

Luzern
Lucerna Esperanto-Societo

Adligenstr. 1/49, 6020 Emmenbrücke
cp 041 28O 4612.

Ôiuj kunvenoj, kiam lok-indiko mankæ,
okazas êe Ia hotelo-restoracio Emmenbaum,
Gerliswilstrasse 8, 6020 Emmenbrücke, tute
proksime de Seetalplatz, facile atingebla per la
trolebuso n-ro 2 kaj la fervojo. (De norde eblas
veni aùtobuse de Beromünster-Rothenburg,
Ettiswil-Ruswil kaj de Neuenkirch.

La unuan merkredon de ôiu monato - krom
aügusto kaj oktobro - okazas paroliga kunveno
de la 14h00 §is la 16h00 kun Franz Briigger en
la restoracio Simplon, Habsburgerstræse 14,
Luzem.

Programo 2001
Januare 18 jaüde t4hoo:
paroliga leciono, 14h30: ,'Kiel

vendi esperanton?" kun David
Ya«I elKanado.

Februare 07 en Simplon.

16 vendrede 20h00: ôenerala
kunveno.

Marte 07 en Simplon kun
Franz BRücGpR.

153atOe 14h00: paroliga leciono,
14h30: Impresoj pri Pollando kun
Louise BecuuauN.
Aprile 04 en Simpton.
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1 93auae 19h30: paroliga leciono,
20h00: Historio kaj principoj de
Bahaismo kun Rosa Mern sn.

Maje A2 ensimplon.

173atae 19h30: paroliga leciono,
20h00: Biografietoj de famaj
komponistoj kun Paul ScgpneR.

Junie 06 en Simplon.

21 latae 19h30: paroliga leciono,
20h00: Demandluda ekzameno pri
la Originala Verkaro de
ZaunNuop kun Dieter Roo«r.
Junie 30 sabate: Ekskurso kun
An§elo MeLLNl.
Julie 04 en Simplon.

Aüguste 23 jaüde tehoo:
kolekti§o êe "Emmenbaum" por
promenado kaj poste humura
literaturo kun Soja BRUN.

Septembre 05 en Simplon.

203auae 19h30: paroliga leciono,
20h00: Infanoj kaj bestoj kun
Monika RUCKLI.

Oktobre 18 jaüde t4hoo:
paroliga leciono, 14h30: Historio
kaj fabrikado de salo kun Annelis
DETTLTNG.

Novembre 07 en Simplon.

1 5 3a,:Oe 14h00: paroliga leciono,
14h30: kompilado de la programo
2002.

Decembre 05 merkrede
14h00-16h00 en Simplon:

Zamenhofa posttagmezo kun
Franz BRûccEn kaj Sonja Bnr-rN.

2002 Januare 09 en
Simplon. r

1 I vendrede 19h30: paroliga
leciono, 20h00: Voja§o tra
Venezuelo kun Margrit E.
Bnüccpn.

Kantono de

Neuchâtel
Studaj rondoj ôe CIJELI
La Chaux-de-Fonds

Ôenerale je la2akaj 4a merkedo de la monato
de la 20h00 §is la 21h45 kun Claude GACoND.

Marde okaze de koncerto la merkredon.

Venontaj kunvenoj

Plenl«eskuloj:
2}}ljanuare 10kaj23
februare 14
marte 13 kaj 28
aprile 25
majo 10
junie 13 kaj 27

Geknaboj:
Regule la mardon de la
17h00 §is la 17h45.
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wil
Esperanto-Klubo Wil

Sranislaw PoCHANKE, Letenstrasse. 70,
9500 wit. rp 071 911 68 30

Kunvenoj: la unuan merkcdon de la monato
je lal9h00 en la Restoracio Blumeneck, Santis-

strasse I (malantaù la stacidomo).

JanUafe 3 Renkontiso kun
Er-ast VoN May en la Flegodomo

Esperanto-Societo /

Sonnmat-Niederuzwil, do ne en la
Restoracio Blumeneck.

Februare 7 ôenerala Kun-
veno.

Marte 7 Provleciono de
esperanto por ôiuj interesatoj kun
Verena Cgavps-Wet-»eR.

Es peranto-Gesel lschaft

8. Januar 2000, Montag, Esperanto-
Buchladen, Akaziensh. 6

I 9.30: Konversationsrunde zur Ver-
besserung des Sprachniveaus fiir
Anftin ger und Fortgeschrittene

20.00: Ôffentlicher Informations-
abend

18. Januar 2000, Donnerstag
Esperanto-Buchladen, Akazienstr. 6
20.00: Beginn Anfiingerkurs

13. Februar, Montag, Esperanto-
Buchladen Zürich, Akazienstr. 6

19.30: Konversationsrunde zur Ver-
besserung des Sprachniveaus fiir
Anftinger und Fortgeschrittene

Zürich
PF BsB, 8034 züRtcH cp 01 2st so 2s

<info@esperanto.ch>

Programo
8-an de januaro, lundon, Esperanto-

Librejo, Akazienstr. 6
19.30: Konversacia rondo por pli-

bonigl. la lingvan nivelon - por
komencantoj kaj progresantoj.
20.00: Publika informvespero

l8-an de januaro; jaüdon,
Esperanto-Libiej o, Akazienstr. 6
20.00: Komenco de komencanta

kurso
i3-an de febuaro, lundon,

Esperanto-Librejo, Àkazienstr. 6
i9.30: Konversacia rondo por pli-

bcnigi la lingvan nivelon - por
komencantoj kaj progresantoj.
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20.00. êenerala kunveno
Tagordo laüstatuta, specialaj tag-

orderoj: partnereco kun Kunming,
bu§eto por varbado

20. 00: General-versammlung
Tagesordnung gemâss Statuten.

Besondere Punkte: Partnerschaft mit
Kunming, Werbebudget

Raportoj
Memorinda kristnasko

Retmesa§e Claude PrRoN tiel
rakontis siajn kristnaskaj tagojn :

Niaj aventuroj: Nia kristnaska
periodo estis neordinara. La 24-
an de decembro, je la kvara
matene, Nicole kaj mi staris sur
nia balkono de la tria eta§o en
malvarmego kaj fumego, dum for-
brulis apartamenlo unua-eta§a.
Post dek kvin minutoj la fajro-
brigado alvenis,kaj ni malsupren-
Stupis laù la granda Stupetaro.
Feliôe neniu el la lo§antoj

suferis ion ajn fizike, kaj nelrred-
eble bon§ance nia apartamenîo ne
suferis pro la akvo. Sed Êi
ankoraù odoras jefumo.
Kaj la sekvantan tagon, la 25-an,

do dum Kristnasko, nia plej juna
filino komencis senti la srreêojn
de nasko, dum §i venis rigardi la
staton de nia apartemnento. Sia

dua filo, Samuel, naski§is je la
21h12. eio tre bone disvolvi§is
(ni teorie atendis la naskon nur
por la 4-a de januaro, sed ni
kompreneble sciis, ke tian daton
oni ne prenu serioze). La kompat-
inda etulo havos samtage naski§-
d at o n koj lcr i s tn as kon !

Al Samuel kaj ties gepatroj kaj
geavoj ni deziras feliôigan 21-an
jarcenton. Kaj ni mem feliêas, ke
nia esperanto-verkisto ne travivis
detruon de sia grava dokumentaro
dum la lasta kristnasko de la 20-a
jarcento! Tiel li povos daürigi sian
redaktan aktivecon sen paneo.

Claude GacoNo

Svisa Esperanto-Societo informas 2001 Numero 1 paÊo 15



Sta§o en Bouresse
l8-22-ajn de aprilo 2000

Saluton!Yvette
Saluton! Marguerite
Malproksime tuj aperas je la sesa

kaj duono la tri lumoj de la trajno.
Nia trajno! Rapide, ni eniras la
vagonaron, kiu staras sur la kajo.
Ni elektas fenesholokojn.
La naturo veki§as. Ni §ojas pri la

bela mateno.
Ni decidas paroli esperante dum

la tuta voja§o, dum la tuta tago.
Bone! Bone! Nenia dogano. La
trajno rapidas pli ol nia interparol-
ado. Ni serêas malfacile la
precizajn nomojn, kaj verbojn. La
parolado estas nek interesa, nek
pasiiga! Dum la §usta momento
eniras nian kupeon ôarrya
l«okodileto, kiu §entile salutas nin
kaj senkulpi§ante sidi§as inter ni;
li parolas, paroladas. Ni tiel bone
aüskultas lin, ke ni preskaü
forgesas niajn belajn promesojn.
Parizo! Jam? Rapide ni eliras la

vagonon kaj serêas taksion por
atingi la Montparnasse-staci-
domon.
Post bela voja§o tra la kamparo

franca la trajno haltas en Poitiers.
Tie, supre de la elirStuparo staras
granda sinjorino tenante enmane
kartan tabuleton. Estas por ni.
La afabla sinjorino petas nin en-

iri sian veturilon. Post unu horo ni

atingas Bouresse kaj povas saluti
niajn geamikojn kaj la estontajn
gelernantojh.

Estas tre amike. Hela kaj agrabla
estas nia êambro.
La Esperanta Centro konsistas el

pluraj domoj ôirkaù bele florita
herbejo. Tie la vivo estas simpla
kaj kora. Granda man§oôambro
kun du tabloj, multaj se§oj kaj
taburetoj gastigas ôiujn. La man§o
estas servita en grandaj pladoj.
Preskaü ôiufoje la teleroj rondiras

§is unu el ni, kiu Satas roli la
familian patrinon. La man§o ôiam
sufiôas kaj bongustas.
Pluraj ôambroj pretas gastigi la

gelernantojn por la kursoj.
Yvette kaj mi kredante, ke la

unua grado estos tro facila por ni,
ni forlasas gekomencantojn kaj
atingas la ôambron de la dua
grado.

Tre interesaj estas la diversaj
kursoj. Dum la tuta semajno ni
kura§e studadas la diversajn mal-
facilajojn de la esperanta lingvo:
prepoziciojn, sufiksojn kaj pre-
fiksojn; ni aldonas §ustan fînajon
al akuzativaj vortoj; ni studas la
malfacilajn vortojn "pri-per-pro-
por" kaj la famajn "ig" kaj "i§".
Post la granda cerbolaboro Ia

vido al la belega, rozkolore florita
azaleo de la korto kaj taso da
varma teo refortigas nin.
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Jen la grava ekzamentago; ni
preskaü pretas por alfronti la dua-
gradan ekzamenon.
Yvette kaj mi iras senhezite en-

skribigi. Sed... Georges
LAGRANGE petas al ni la ateston
de la unua ekzameno.
- Ôu ni havas §in? Ne? Nu, tiam

vi devos fari la unuan, se vi volos
ekzameni§i.
Tiel ni faros!
Iom malfieraj ni estas.
Sed baldaü revenas al nia koro la

§oja penso: Se ni bone laboros ni
revenos al Bouresse la venontan
jaron. Ni revenos por la dua.
Hura!

Marguerite JACCARD

(El la oktobru "Informilo, 2000-
7 de Laüzana Esperanto-Societo)

10-a Konferenco de
Gese//schafr

für lnterlinguistik
Berlin, Novembre 17-19
La 17-19-ajn de novembro

okazis en Kastelo Glienicke
(Wannsee) en la okcidenta parto
de Berlin la 10-a Gll-konferenco.
GIL estas mallongigo por "Gesell-
schaft fiir Interlinguistik"
('Societo por Interlingvistiko").
Ci tiu asocio estis fondita en l99l
en Berlin kaj estas prezidata de
d-ro Detlev BlaNrr. (Noto: l)
Fakte, GIL estas la.daürigo de la

en l97l starigita Komisiono pri
Interlingvistiko kaj Esperant-
ologio kadre de Kulturligo de
Germana Demokata Respubliko.
GIL estas le§e registrita kaj state
agnoskita kiel komunutila asocio,
kiu havas du principajn agad-
kampojn, respektive celojn: 1.

kolekti kaj aktivigi interlingvistike
respektive esperantologie korqpe-

aprile 8-12: Preparado al la
ekzameno Kapableco kun Pierre
Roypt kaj Georges LAcRANcE.
17-22: Historio de la lingvo
esperanto, didaktikaj konsiloj al
instruantoj kuj studantoj kun
Claude GACoND. (Grave por la
parola parto de la ekzameno

bleco)

Esperanto-Centro
Kvinpetalo

Rue du lavoir, FR-86410 Bouresse
ïel. kaj fakso: 0033 549 428074

<kvin petalo@clubb-internet. fr>

(Petu la detalan kurs-informilon
kun la partoprentarifoj)

2001 februarc 20-24 praktikado

de la lingvo (2-a grada ekzameno)
kun Josée LAFoSSE.
27 - marto 3: Iberia skolo: novel-
istoj, poetoj, kun Georges
LacnaNcp.
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tei-rtajn kaj interesatajn koleg-
(in)ojn (internen direktita ago-
kampo) por trakti interlingv-
istikajn temojn sur scienca nivelo,
2. kaj reprezenti lar fakon inter-
lingvistiko en la nacia (kaj inter-
nacia) lingvistika medio (eksteren
direktita agokampo).
Sub "interlingvistiko" GIL

komprenas la sciencan disciplinon
(aü kampon), kiu esploras la inter-
nacian lingvan komunikadon kun
ôii:j §iaj aspektoj. Tio inkludas
etnajn lingvojn kaj planlingvojn
(inter tiuj aparte esperanton) aü
aliajn elpensitajn lingvojn kiel
internaciajn komunikilojn. Gravas
su'ostreki, ke GIL komprenas sin
ki:l neesperantistan organizon. La
kcnferenca lingvo de GIL, kiu
es.as neütrala rilate al Ia plan-
lingvaj sistemoj, kutime estas la
germana, kvankam ankaü aliaj
lingvoj estas uzeblaj.
Por.'fari§i membro de GIL

necesas ali§peto al la estraro, kiu
akceptas (aü malakceptas) la
peton. Nuntempe GIL nombras 65
membrojn, precipe lingvo-scienc-
istojn. EI Svislando membras en
GiL d-ro Tazio ClRr-EVARo kaj
Andy KûNzr-1.

GIL eldonas la bultenon "Inter-
I inguistische Informationen" (mal-
longigo Intl) je po kvar kajeroj
jare kaj publikigas la prelegojn de

la fakprogramoj en kromkajeroj
(Beihefre).
Pli pri GIL kaj ties statuto oni

povas legi krom en IntI interalie
en la nova periodajo "Esperant-
ologio Esperanto Studies",
kajero l, 1999 (redaktoro Christer
Ktssr-uaN).
GIL estas rete atingebla sub la

adreso:

http ://user.berlin. de/-gil.berlirÿ.

Ôi-lara programo de GIL
Ôi-.jare la kadra temo de la

konferenco estis dediôita al la
strukturo de diversaj planlingvaj
sistemoj, konataj kaj malpli kon-
ataj. La "naturalisman" parton
haktis d-ino Vera BaneN-
DOvSKÂ-FRANK el Paderborn
(Latino sine flexione), profesoro
Otto Bac« el Vieno (occidental)
kaj Peter LIEBIG el Leipzig, kiu
estas reprezentanto de "Union
Mundial pro Interlingua" (Gooe).
Invitita prelegi estis ankaù Günter
ANroN el Kôthen, prezidanto de
"Uniono por la Linguo Inter-
naciona (ido)". La temon "natural-
ismo kaj aütonomeco en plan-
lingvoj laü la ekzemplo de la
frazeologio" prezentis d-ino
Sabine FlEoLpR el Leipzig. De ôi
tiu gerrnana fakulino pri
frazeologio en planlingvoj (kaj en
esperanto) cetere jus aperis §ia
habilitacia verko (Sabine
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FlroLER, "Plansprache und
Phraseologie: Empirische Unter-
suchungen zu reproduziertem
Sprachmateriol im Esperanto",
Peter LeNc 2000, DM 98).
La ceteraj kontribuoj koncernis

jenajn temojn:
En sia struktura komparo de

esperantidoj kaj la lingv(istik)a
kitiko de esperanto, Claus J.

GüNrel el Eschweiler
<www.slages.de> raportis pri la
aktuala stato de la diskuto de
kelkaj esperantistoj en interretaj
novaj-grupoj (v. ,,esp-novo" sub
<www.egroups.com>, kiuj deziras
reformi esperanton. Ekzemple li
montris ideojn pri kelkaj novaj
afiksoj en esperanto, kiujn la
novaj-grupo pridiskutas aü

sugestas por enkonduko. En la
historio, la adeptoj de la plan-
lingva ideo ne nur §atis ôiam de-
nove mem krei novajn plan-
lingvojn, sed ankaü daüre reformi
ilin. Tial komence de la 21-a jar-
cento ni nombras proksimume
1000 planlingvajn sistemojn
respektive proj ektoj n.

La lingvoprojekto ,,Loglan" estis
prezentita de Ulrich FELLMAITTN,

Frankfurt/Main. Ôi tiun ,,logikan
lingvon" komencis kompili d-ro
James CooKE BnowN en Usono
ekde 1955; §i estis publikigita en
1960 en "Scientifïc American" kaj
trovis nemalmultajn adeptojn inter

usonaj natursciencistoj kaj
matematikistoj. La leksiko de
Loglan, klasifebla pure apriora,
fontas je la materialo de la 8 plej
disvastigitaj nacilingvoj en la
mondo; §ia gramatiko sekvas la
principojn de la simbola logiko.
La pluevoluigata varianto de
Loglan nomi§as "Lojban", kiu ek-
de 1987 estas propagandata de

"The Logical Language Group".
La kemo de la prelego de d-ro

Werner BoRMANN el Hamburg
sub la moto ,,La lasta instanco -
kiu decidas pri la §usteco dè plan-
lingvaj esprimoj?" koncernis la
demandon, en la kazo de
esperanto kompare kun inter-
lingua, kiu persono aü kiu
instanco kompetente decidu(s) pri

§usta esprimo aü termino en iu
faka kampo. Ôiu tiu afero fari§us
ege aktuala kaj grava, se ekzemple
iam iu planlingvo ludus
eventualan rolon en EU.
Laste, d-ino Cornelia MAN-

NEWITZ el Rostock enkondukis la
partoprenantojn en la aspektojn de

la komunikado inter teranoj kaj la
estajoj el la kosmo. Pli proksime
Si montris diversajn komunik-
situaciojn kaj rimedojn el kelkaj
sciencfikciaj filmoj. Krome Si

parolis pri Ia klingona lingvo, ôar

tiu ôi lingvo fakte fari§is certa-
grade sciencfikcia kultlingvo. La
klingonan lingvon, cetere aparte
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malfacilan, elpensis iu usona
lingvisto por la kosma gento de la
klingonoj. Kiel konate, la
klingonoj estas agresema fripona
tribo en la kosmo, kiu batalas
kontraü la spaco§ipo "Enterprise".
Tiel, la 10-a Gll-konferenco tro

rapide fini§is. La I l-a GIL-
konferenco estas fiksita por la 23-
25-aj de novembro 2001 en la
sama loko.
Post la konferenco mi havis la

okazon, kadre de la "lingvo-foiro"
Expolingua en Berlin, ôeesti
publikan prelegon de Detlev
BleNrE pri la temo "Serôante
universalan lingvon - inter utopio
kuj realeco". Ôeestis proks. 20
interesitaj personoj, inter ili
multaj gejunuloj.

Andy Künzli, Blockweg 8, 3007
Bern (kiu volonte donos pliajn
informojn pri GIL kaj la ret-
adresojn de la koncernaj menci-
itoj) '

Noto l: Detlev BLANKE, grava
gennana esperantologo kaj inter-
lingvisto, doktori§inta en 1976,
estis signifa funkciulo en la GDR-
a Esperanto-movado. Kelkaj leg-
antoj eble memoras la modestan,
sed por interlingvistiko utilan
bultenon "der esperantist" el
GDR, kiun BLANKE dum multaj
jaroj redaktis. Ekde l99l li pri-
zoîgas la po4foje jare aperantan,

bibliografie orientitan bultenon
"Interlinguistische Informationen
(IntI), kiu iusence daürigas la
sciencajn tradiciojn de "der
esperantist" kaj publikigas
amason da utilaj informoj pri la
ampleksa faktemaro. En 1985
aperis en la presti§a orientberlina
eldonejo Akademie-Verlag lia
habilitacia verkajo "Internationale
Plansprachen", unu el la ôefaj
referencaj verkoj pri interlingvist-
iko kaj esperantologio en la
gerrnana lingvo; cetere, la aütoro
planas funde frilabori §in. Alia
menciinda eldonajo estas la
"Konversationsbuch Deutsch-
E sp eranto " (pri laborita noveldono
ôe IEM Wien 1998), kiun BLaNre
verkis kun Till DaHLpr{sunc.
BlaNrp krome aütoris multajn
artikolojn por plej diversaj fakaj
revuoj kaj enga§ite esploradis/as
la historion de la esperanto-mov-
ado en GDR kaj de la germana
laborista movado. La lingvisto
estas ankaü konata de la esperant-
ologiaj konferencoj kadre de la
Universalaj Kongresoj. Li ofte
prelegas pri la historio kaj
konstruo de planlingvoj okaze de
diversaj fakaj kunvenoj kaj
docentas êe Hulaeolor-
Universitato antaü kvardeko-kvin-
deko da gestudentoj. En majo
2001 li fari§os 60-jara.
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lndekso enhava de

SES informas
Jaro 2000

Enkondukaj vortoj:

Por favori retrovon de artikoloj
kaj de informoj aperintaj en nia
organo jen ni publikigas indekson
de la pasinta jaro.

Claude Gacouo

Mallongigoj:
e-a = esperanta
e-ista = esperantista

e-isto: esperantisto
e-o = esperanto

i-a = intemacia
n = numero
p = pâgo

ps = pseüdonomo de
vd = vidu

Signifo de la kampoj:
"Titolo de libro aü periodajo"

'Nomo de agado aü renkonti§o'

A
Adamson: n4 p24.
'Agado 2003': n3 p6, n4 p5, 7, l0
'Agotago': n2 p6, n3 p5.

Akademio de Esperanto: n2 p13, n4 p22.
"Al lingva demokatio": nl p4.

Albault André: n4 p20, 21, 22, 25.
"La Alpoj Svisaj": n4 pl 5.

Althen Anita: nl p6, n2 p2l-22.
Amika Anjo: ps vd
Argus: nl p6, n3 p4, 5, n5 p5.

ASEPaix: n5 p9
Association mondiale des éducateurs à Ia Paix
= ASEP: n5 p9.

Ateista Tutmonda E-o-Organizo : ATEO: n4
pl6.
"Aufbau": n3 pl5, n4 pl6.
Augier M.: n3 pl8.

Auld William: nl p4, n4 p24,n5 p26,27.
Aüstria Esperanto-Movado: nl p2.

B

"Babel": n4 pl5.
"Babylonia": n2 p I 6-l 7.
Bachmann Louise: nl pl3, n2 p3,23-24, n3
pl7, n4 pl9.
Badoux Françoise: n5 p7
Baghy Julio: n4 p24, n5 pl l.
Baillod J.: n3 pl8.
Banet Fomalowa Zofra: nl pl0, n2 pl9, n3
p14, n4 p14, n5 p13.
Banque Coop: nl p7.
"Barko sen piloto": n5 p27.
BaurArthur: nl p5, n4 p9,13,27.
Béguin Daniel: n2 p32
Béguin Félix: n2 p3 1.

Béguin Max-Henri (nekrologo): n2 p29-32.
Béguin Pierre-Ami: n2 p32.
Béguin Renée: n2 p32.
Béguin Violette: rA p32
Béguin Willy: n2 p3l.
Behrmann: n2 pl3.
Bélisle Marion: n5 p4, 15.

Bélisle Romain: n5 y', 15.

Benin Môrice: nl p2,n2p2.
Béroud-Focke Nicole: n2 p5, n3 p3, n4 pl 6.
Bertolini Dante: nl p6.

"Bibliografio de Esperanto kaj Interlingvistiko
per Ia kolektoj de CDELI": n1 p7.
Blanc Maillard Charlotre: n4 pl8. :

Blanc Claude: nl pl2.
Bohr Wolfgang: n2 p2.
Bonnet François: n5 p I 8.

Borel Jean: n4 p23.
Bormann Wemer: n5 p26.
Borsboom Ed: nl p24, n2 pl8, n3 pl, 2, 13,

16,24,n4 pl l, n5 p28.
Bossong Ru: nl p24.
Boulton Marjorie: n4 p22,23,24.
Bourot Suzanne: nl p24, n2 p32, n5 p28.
Bovet Piene: n4 p23.
"Bræikfolio": nl pl l, I2, n2 p2l, n5 pl6.
Breguet V.: n3 pl8.
Breitung Wemer: n3 pl5
"Briefan E-o-freunde": n2 p9.

Briffa Ruzar: n4 p25.
Broadribb Donald: n4 p25.
Brtlgger Franz: nl p12, 13, n2 p24, n3 pl8, n4
p19, n5 pl7.
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Brun Sonja: nl p10, 13, n2 p5, 20,24, n3 P4,
7,8, 15, 17,n4p13,14, 15, 17, n5 P5, ll, 12,

13,27.
Bühlmann David: nl p5, 12, n4 Pl2, 13.

Bujdoso lvan: n4 pl3.
Bureau intemational de l'éducation: n5 p9.

Burkhardt Adolf: n5 p27.

Buschor Emst: n5 pl0.

C
Camacho Jorge: n3 pl, n4 Pl 1.

Caneti Elias: n5 p26.

Carlevaro Tazio: nl p5, 6, 8, 15, n2 p5, n3

p20,21,22,23.
Cætro Fidel: n2 p28.

Caycedo: n4 p22.

Ceresole Piene: n2 p3l.
Centra Librejo E-ista: n4 p2l.
Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la
Lingvo I-a = CDELI: nl p6-7, ll, 13, n2 plO,

11, 18, n3 p1,2,4,5, 10, 12, 13, 16, 18,20,
23,n4 97, ll-12, I9, 26, n5 Pl, 3,4,7,8, ll,
15,17.
Champion Jean: n4 p25.

Chanière Piene-Marie: n3 Pl0.
Chaves-Walder Verena: nl p5, 14, n2 p24-25,

n3 p19, n4 p20, n5 pl9.
Chen Zaiwei: n5 p25.

Chmielik Tomasz: n4 Pl3.
Ciss Ibbrahim: n3 pl8
Contemo: n4 p24.

"Cosmoglotta" nl P7.

Cotton Armand: nl Pl l.
Cotton Yvonne: nl Pl 1, n3 Pl6, n5 Pl5.
Cseh Andreo: n3 p2.

Csiszar Ada: n4 p23.

ô
ÔinaAkademio de Sciencoj: nl p9, n2 pl9, n3

pl4, n4 pl3.
"Ôu esperanto postvivos la jaron 2045?"'. n2

p5, n3 p20-23.

D
Dahan Lucien: nl P8, n2 Pl3, n3 P3, 10.

Dashgupto Probal: n4 P25.
Declerck Chris: nl P24.

"[æ déli des langues": n3 P2l.
Degoul François: nl P9, n2 Pl9, n4 Pl3.
"Deklaracio pri Homaranismo": nl pl l.
Dc Kock: n4 p24.

Delmotte Alain: n4 P26.

Denis P,: nl p2,n2 p2.

De Reynold Conzague: n4 p23.

De Saint-Pierre Bemardin: n4 p25.

De Saussure René: n4 p23.

Descoeudres Eric: n2 p29

DettlingAnnelies: nl p13, n2p24,n3 pl1.
'Didaktikaj Studsaba§?: nl P9.

Dilpok: n4 p25.

Di Vetta Arlette: n3 p3.

Don Suisse / Schweizer Spende: n2 p3 l.
Dor Henri: n4 p24.

Dorthe Pierre: n4 p9.

DovatJacques: nl pl2, n4 Pl7.
Dovat Lucienne: nl p5, 12, n4 p9, 13, 17.

Dresen: n4 p24.

Dubois Hans: ps vd Carlevaro Tazio.

Ducommun Edouard: n4 P23.
Dumoulin Janine: nl p24,n5 P28.
Dumoulin Yannick: nl p24.

Dussenty Monique: n5 p28.

E
Ecole Club-Migros: nl p9.

"L'Educateur": nl p8, n2p6, n3 p4, n5 p4, 10.

Eggenberger Gertrud: n4 Pl3, n5 Pl2.
Eisenegger Elisabeth'. n2 p25-26.

ekspozicioj: nl p9, n5 pl8-19,20.
ekzamenoj: nl p8, n3 pl4.
"EI Popola Ôinio": n4 p9.

Elsner Vreni: n2 p25-26.

Embba: n4 p24.

Enderby: n2 p14, 15.

"Enkonduko al literatura kritiko": n4 p15.

Emi Hans: n5 pl3.
Emst Natalie: n5 p25.

Emst Roll nl p22-23, n2 P6, n3 P7, n4 P28,
n5 p25.

'E-a Civito': nl p3, 9, 13, n2 pl0-16, 24.

E-a PEN: n2 pl l.
UEA: nl P3, n3 P15., n4 P9

"L'E-o" de Itala E-o-Federacio: nl p2.

"E-o Aktuell": n4 P9.
E-o-Edukistaro de Svislando: n4 p23.

E-o-Kulturpremio de Aalen kaj fondumo

FAME: n5 p26,27.

"E-o: lingvo, literaturo, movado": nl p4.

e-o-kursoj: n3 p9-10,

"E-o per Post": n4 P27.

E-o organizajoj lokaj:
Bascl: E-o-Societo Bæcl = ESB: nl pl0, n2

p5,20, n3 pl5, n4 Pl6, n5 Pl4.



Bem: Esperanto-Societo Bem: n2 p20-21, n3
pl6, n4 pl6.
La Chaux-de-Fonds: n2 p2 I .

Gcnève: E-o-Grupo La Stelo: nl pll, n2 p5,

2l-22,n3 pl6, 17, n4p4,6, l6-17, n5 pl4, 16.

Lausanne: Laùzana E-o-Societo = LES: nl pl2,
n2 p5,22-23, n3 pl2, 14, 17, n4 pl7, n5 pl4,
16.

Luzem: Lucema E-o-Societo = LES: nl p6, 12-

14, n2 pl, 6,23-24, n3 p3,5, 17-18, n4 p18-
19, n5 pl7.
Neuchâtel: E-o-Societo Neuchâtel: nl p7.

Wil: E-o-Klubo Wil: nl pl4-15, n2 p24-25, n3

p19, n4 p20, n5 pl9.
Zürich: E-o-Librejo: nl pl5, n2 p27, n3 pll,
19, n4 p1,2,2O,n5 p22,23.
E-o-Societo Zürich: nl pl5,2l-22, n2 p5,20,
25-28,n3 p3,5,7,9, ll, 14, 19, n4 p3, 5-6,
20, n5 p2, 3,24-25.
"E-o und das Plansprachenphanomen": n2 p23.

"E-o Wort fitr Wort": n2 p6.

"L'Essor de l'e-o": n2 p9.

"Etnismo": n4 p4

'Eùropa Feriosemajno en Svislando' = EEF: nl
p2l,n4 p27.

Eüropa Konsilio (Stræbourg): n4 p7.

Eùropa Unio: n5 pl5
"Ezopa Sa§o": n3 pl6.

F

"La Familio Bonvolo" (vidbendo): nl p8.

Favre: n3 p12
Favre Alain: nl p8, n3 p3, n4 pl, 4, n5 pl4,
15.

"La familio Zamenhof': n5 pl3.
Felseghy Judit: n2 pl3.
Femandez Miguel: n2 pl4.
"Festlibro por André Albault: De A al B": n4
p20-25,28.
Filali Renate: n2 p23, n3 p3.

filmoj: n3 pl8, n4 pl5, 17, n5 pl6.
FontannazNancy: nl p8, n5 p6,7,9, 15.

"Fonto": n4 p6.

Fomal Jerzy: n4 pl4.
Foner Emil: n2 p24.

Francis John: n3 pl, n4 p1 l.
Fregonara Odette: nl p5, n4 pl6, n5 pl4.
Freundeskeis: n3 p5, n5 p6.

Friot Jean-Noël: n5 p9.

G
Gabbrielli Furio: nl p5.

Gabrielli: n4 p23.

Gacond Andrée: nl p7, n4 pl7, 18.

Gacond Claude: nl pl, 2, 7, 8, 9, 11, 22, 23,
24, n2 pl,2,9, 10, l l, 13, 16, 18,21,22,26,
32, n3 pl, l,4, 5,6, 7, 8,9, 10, I I, 12, 13, 14,

16, 18, 19, 24, n4 p1,2, 3, 5, 10, ll, 12, 14,

17, 18, 19,25, 28, n5 pI, 5, 6, 8, 9, I I, 16, 17,

2r,27,28.
Cacond Gabrielle: nl p7.

"Gadjo dilo": n4 pl5.
Gâumann Emest: n3 pl8.
Galego C.: tl p2, n2 p2.

Gandhi Mahatma: n2 p29, 3 l.
Gætejo Edmond Privat: n5 pl7.
"La Gazeto": n5 p27
Gerber Suzanne: n4 p9.

Germana E-o-Asocio: n2 pl0, n4 p9.
Germana E-o-Biblioteko: n5 p26, 27.
Gesbib (Gestion de Bibliothèques): nl p7.

Gesellschaft fltr Interlinguistik nl p6.

Giannini Walter: n4 p9.

Glânli Emlr nl p22, n2 p25, n3 pl9, n4 p9,

12,20,27, n5 pl2, 19.

Goy Yvette: nl pl2.
GrafBruno: nl pl, 3, 4,5,7,8, n2 pl, 5, 6, 9,

10, 12, 13, 15, 16, n3 p3,4, 5,6,7, 8,9, 10, n4

p5,6,8,9, 12, n5 p2,5,6,25.
"Grajnoj en Vento": n4 p23.
La Grande Ourse (lemejo): nl p9, n5 pl7.
Grassini Aldo: nl p2.

Graubert Sophie: ps vd Grosjean Mireille.
Grosjean Mireille: nl p8, I l, n2 p6,21-22, a3
p3, 10, n4 p5, 12, n5 p4,9, 10.

Grossmann André: n3 p23-24, n5 pl, 8

Grossmann E.: nl p2, n2 p2.

Gubbins Paul: nl p24,n5 p28.

Günkel Claus l.: n4 p25.

Guldin Margrit: n2 p20, 21, n3 p3.

Gut Erica: n2 p25.

H
Hacin Helena: n4 p2l .

Haenni Ueli: n2 p20,21.
Haupenthal lrmi: n4 p20.

Haupenthal Reinhard: n4 p6, 20, 22, 24, 25.
Hauptmann: n2 p25.
Heide: n4 p24.
Hermann André: n2 p25.

"Heroldo de E-o": nl p3, 10, n2 p20, n3 pl4,
n4 pl3, 15, n5 pl I, 12.

Hen Renate: n4 p9-10.
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Herrmann Hans: n2 p20,21.
Hiltbrand Marc: n4 pl3.
Hirsch Piene: n2 p29.
'Historio de la e-o-literaturo": n5 pl l.
HodlerHector: n3 p6, n4 p5,7, 10, n5 pl2.
Homaj Rajtoj: n2 p28.
Hubert A.: nl p2, n2 p2.
Hunkeler Hans (nel«ologo): n4 p27.
Hunkeler-Ponzio Ines: n4 p27.

I
Indekso enhava de "SES informas" jaro 2000:
nl p. 18-21.

"La Infana Raso": fis p27.
"Informilo de Laüzana E-o-Societo": nl pl2.
"lnter Ni": n5 p8.
I-a E-oJnstituto : IEI: n I p8, n3 p2, n4 p t I .

'l-a E-o-Semajno de la Kulturo kaj Turismo': n2
p2,n3 p2.

I-a Fervojista E-o-Fervojistaro = IFEF: n4 p27.
I-a Fervojista E-o-Kongreso: n4 pl3.
I-a Folklora Festivalo: n4 pl5.
I-a Kolektivo de E-o-Komunistoj = IKEK: n5
pl0. )

I-a Komitato por Etnaj Liberecoj = IKEL: n4
p4.

I-a Ligo de E-istaj Instruistoj = ILEI: nl p8, n4
p7, n5 p9, 10.

IlEl-Konferenco: nl p8.

"l-a Pedagogia Revuo": nl p8, n4 p22, n5 p9.
"l-isto": n2 p28.

J

laccudMarcel: n4 p27.
Jaccard-Besson Marguerite: nl p5.
Jacottet F.: n3 pl8.
Jacottet R.: n3 p18.
Janton Pierre: nl p4.

JareckaJanina: nl pll.
"La Juna Penso": n2 p29.
Junulara E-o-Franca Organizo = JEFO: n5 pB

Junularo E-ista Svislanda = JES: n3 p5., n4 p6

K
Kabe: n4 pl4.
Kamparana Muzeo de La Chaux-de-Fonds: n2
p29,32.
Kâstli Hans: n2 p25.
Kalocsay Kâlmân: n3 pl6, n4 p23,24.
Kætelo Grésillon: n4 p22.
Kellerman lvy: n4 p22.

Kem Fl.: n3 pl8.

Kem Fr.: n3 pl8.
Kem Gilliane Sarah: n3 pl8.
Kessler Alice: n2 p25.
"Kinarto kaj ni": n4 pl5.
Kobelt Walter: nl p5,22, n4 p28, n5 p7.
'Konferenco de I-a Komunista E-o-Kolektivo'=
IKEK: n2 p28.
'Konferenco de la svisaj kantonaj
edukdepartementoj': n4 p7.
Konsilio de Eüropo: n5 p9.
"Kontakto": n4 p9.
Korjenevskaja-Gourion Nina: n I p24.
"Kredu min, sinjorino!": n5 pl0.
Kristana E-o-Ligo I-a = KELI: nl p2l.
Kuba E-o-Asocio: KEA: n2 p28.
Künzli Andy: n4 p23.
Kultura Centro E-a : KCE: nl p6, 8, 9-10, n2
p19-20,26,29,31,n3 p4,7,14, n4 p7, l3-15,
23, n5 p3, 8, 10, l l, 12, 17,26.
'Kullura Sabato': n4 pl
"...kun siæpeca spico": n I p5.

"La Kuracisto": n4 p24.

"Kuriero de Esperanto": n5 p14.
Kuz Rainer: n5 p27.
"Kvaropo": n5 pl0.
Kvinpetalo: nl p24., n2 p34, n3 p24, n5 p28.

L
l,ltderach Wemer: n4 pl0.
Lafosse Josée: nl p24, n5 p28.
Lagrange Georges: nl p24, n5 p28.
Lagrange Patrick: nl p24.
"Le langage secrct de Peter Jameson": n4 p26.
Lapenna Ivo: n2 plZ, n4 p?l, n5 p27.
Lauper Elisabeth: nl p5, n3 p6,7,9, n4 p5, 9,
n5 p2, 5, 7, I l.
Lavanchy Jean-Jacques: nl p5, n4 pl2, 13.
Lavanchy Elianne: nl p5.
Léger Roger: n4 p22.
Liechti Fritz: nl p21-22.
Liechti-Kitchhofer Hanny (nekrologo): n I p2l-
22, n2 p25.
LF-koop: n3 p4,7, n4 pl4, n5 p3, 12.
Ligo de Nacioj: n4 p23.

Lister: n4 p14.
"Literatura Foiro": nl p3, p5, 8, n3 p5, 8, n4
p5, 14, n5 p4,6.

"La Litomi3la Tombejo": n5 p7.

Lôsch Edith: n2 p25.

Ludwig E.: nl p2,2 p2.

Lycée Jean-Piaget (Neuchâtel): n5 pl8-19.
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M
MacGill Stefan: n3 pl4, n4 p14, n5 pl2.
"Makrooj Grossmann": n3 p23
Malézieux Marie: nl p24,n2p32.
Mallia Carmel: n4 p25.

Marchand Alexandre: n4 p25.
Marôek Stano: nl p9, n2 p19, n3 pl4, n4 pl4.
Margot Nicole: nl p8, n2 pl, 5, 10, 12, 13, 17,
n3 p4, 6, 'l ,8,9, n4 p5, n5 p2, I l.
Martinelli Perla: n2 p5, n3 p4, 7, 8, 9, n4 p5,
13, n5 p2, 5, 13.

Martinot Yyonne: nl p9, n2 pl9.
Masala Bruno: nl p3,9, n2 pll, 12, 13, 14,
15,16.
Matejka Alphonse: nl p7.
Mattos Geraldo: n4 p25.
Maura: n4 p24.
"Mazi" (vidbendo): nl p8, n4 pl7.
Meier Stephan: n2 p25.
Mellini Antelo: nl p5, n2 p5,23, n3 p4,6,1.
'Mez-Eùropa Konsultiio': n5 p5

Mevo Mad: ps vd Stakian Madeleine.
Meier Hans: n5 p7

Meyer Martin:n2 p25.
MinnajaCælo: n5 pll.
Miserez Roland: n4 pl0.
Miyamoto: n4 p24.
Moon Brian: nl p2.

Morgentau / Matenroso (lemejo, Zürich): n4
p2,20,n5 pl9,21.
Moritz Uwe Joachim: n4 pl,4, n5 pl4, 15.

Morocz Istvân: n2 p25, n4 pl0.
Moser Ulrich: n4 pl0.
Muelly Michael: n2 p25.
Muhlhouse-E-o: n5 p8.

"Muzikskatoloj": n4 pl 5.

N
Nandir: ps vd Randin François.
Narwitz Simon: n5 pl8.
Naville Emest: n4 p23.
Nervi Mauro: n3 p 1, n4 p I I .

"Neue Luzemer Zeitung": nl pl3, n2 p23.
"Neue Ztlrcher Zeitung" : Y22' n, ,, t.
Neves Gonçalo: n4 pl 1, 25.

Newell: n4 p24.

Nicolodi Carlo: n2 p2, n3 p2.

Nitobe: n4 p23.

'Nitobe-Simpozio de I-aj Organizajoj': nl p4.

"La nova realismo": nl p5.

Nuflez Mayra: n5 p2l .

o
Occidental: nl p6-7.
"Ora Metodo": n5 pl9.
Organiza Societo de I-aj E-o-Konferencoj =
OSIEK: nl p3, n5 p27.
Orienrfranca E-o-Asocio: n5 p8

'Orientsvisa Semajnfino / Ostschweizer
Wochenende: n3 pll, 14, 19, n4 pl,2, n5 p6,
21.
Ortelli Luciano: n5 p7.

P

Pace Gilda: n3 pl6.
"Pajleroj kaj stoploj": nl p4.
"Paul et Virginie": n4 p25.
Peduzzi Ivo: nl p5.
Pennacchietti Fabrizio: nl p9.

Pellicier Philippe: n5 p28.
Perez Francisco: n4 pl3.
Penepoud William: n4 p27, n5 pl9.
Penet François: n4 pl7
Perrinjaquet G.: n3 pl8.
Piê Karolo: n4 p24, n5 p7, 8.
Pinet Thérèse: nl p24, n5 p28.
Piron Claude: nl p2,6,8, n2 p5, n3 p2l, n4
p6, 10, 13, 16,17,23,26, n5 p4, 15.

Piron Nicole: n4 pl0, 13.

Plutniak Arlette: nl p24, n5 p28.
Pochanke Barbara: nl p5, n2 p5,24-25, n3 p3,
6,19,n4 p20, n5 p19.
Pochanke David: n2 p24.

Pochanke Stanislaw: nl pl4, rA p24-25, n3
p19, n4 p20, n5 p19.
Poux Jacqueline:n5 pl 7.

'Prallika Stago de parolata e-o'en Strasbourg:
nl p2, n2 p2.
premioj: n3 p5 (Agotago), n5 p26-27 (FAME),
27 (OSTEK).

'Printempa Semajno I-a': n2 p2.

Privat Edmond; n2 p3l, n3 p6, n4 p5, 7, 10,

23.
Projekto Kunming: n5 p25.

Pro Natura: n2 p32.

a
Qi Jian: n5p25.

Quaglia Alice: n4 pl0.

R
Radio [ora: n3 p20, n4 p2,20,n5 p22.
Radio Vieno: n3 p21.
Ragnarsson Baldur'. n4 p24,25.
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Randin François: nl p8-9, 12, nZ p5, 18, n3
p13, 17, n4 pl7, 18, n5 p9, 16.

Ranger Ana Maria: n2 p25.
RapleyJohano: nl p24.
Reaga servo: n3 p5

Rentsch Patrick: n2 p5.
"Retoriko": n5 p26.

"Résonances": n5 pl0.
"Revoja§o al Kubo': rOp28-29.
"Rika Metodo': n4 p23.
Ringli Heinrich: n5 pl4.
Robineau: nl p9, n2 pl9.
Rooke Dicter: nl p5, 13, 23, n2 p4,8, 9, 17,
24,25-26,29, n3 ÿ,8, 17, n4 p6,9, 12, 15,
16, 18, n5 p6, 7, 10, ll,17,22.
Rosset S.: n3 pl8.
Rossetti Cezaro: n4 pl5, n5 plO, I L
Rossetti Reto: n5 plO, I l.
Rossi Simona: n2 p20.
Roth Lydia: n2 p25.
Royer Piene: n5 p28.
Ruchti Daniel: n2p20,21, n3 pl6, n4 pl6.
Ruckli Monika: nl p13, n2 p24,n3p17.
Rudolf-Steiner lærnejo: n2 p23.

S

Sandmeier Heinz: nl p5.

Sandoz Cosefte: nl p7.

"Satjagraho hodiaü aü Aktualeco de aktiva
neperforto": n2 p29.

Schaerer Lilly: n3 p3, n4 p 10.

Scherer Margrit: nl pl3, n2 p23-24, n3 pl7,
n4 pl8.
Scherer Paul: nl pl3, n2 p4,8, n2 p23-24, n3
p5, 18, n4 pl0, 19,5 pl7.
Scherm Michaelt n5 p26.

Schleyer Johann Martin: n4 p24,25
Schneebeli Rudolf: n4 pl0
Schneller Richard: n3 p23, n4 p6, 25, n5 p7.
Schwartz Raymond: nl p5, n4 pl4.
"Schweizerische læhrer-peitung" nl p8, n2 p6.

Schwerdtner Eberhard: n5 p26,27.
"La seketa lingvo de Peter Jameson": n4 p26.
Sennacieca Asocio Tutmonde = SAT: n4 p9.
"Sennaciulo": n4 p9.
Servo Civila I-a = SCI: n2 p29,11,32.
Senn Hp.: n3 pl5.
Sennhauser L.: n2 p24-25, n3 pl9, n4 p20, n5
pl9.
Shakespeare: n4 p22, 25.
Shen Chengru: n4 pl3-14.

Silfer Giorgio: nl p3, 9, n2 pl0, I 1,12, 13, 14,
15, 16, 19, n3 p3, 4, 5,6,'7,9,14, n4 pl3, 15,
n5 pl0, I I, 17.

Simmons Colin: nl p24,n5 p28.
Sixtus Pot Christiane: nl p8, n2 p5, n3 pl0,
16, n4 p26, n5 p7.
Skorupski Stanislaw: n2 p5.
Snideliusz Katalin: n4 pl3.
Societo Yvonne Martinot = SYM: n5 p28.
Song: n5 p2 I .

Stakian Madeleine: n I pl I, n2 p22,n4 pl}.
Stamm Sieglinde: nl pl4.
Steele Trevor: n3 pl, n5 p27.
Stimeô Spomenka: n3 pl, I 6, n4 p I I .

Srücheli: n2 p25.
Sunhejmo: n3 p4.

supersignoj : nl p22-23, n3 p23 -24, n4 p28.
Supervielle Jules: n4 p22-23.
Svisa Asocio de E-o-Fervojistoj = 5*t' n,
p21, n4 pl2-13,27,n5 pl2.
Svisa E-o-lnstituto: n4 p23.

Svisa E-o-Societo = SES: nl p4, 6, 7, 8, 9, I l,
13,n3 pl, n4p27,n5 pll,15,16.
celaro: n4 p7
centjari§o de SES: n4 p5,7, 10.

donacoj: nl p5, n4 p9, nS p7.

Estraro: n3 p9, n4 p5-6, 8, n5 p2,4.
gazetara servo: n4 p5, n5 p5.

'CeneralaJarkunveno': nl pl, 13, n2pl,3-16,
24,26,n3 p3-9, n5 p3,5.
inter§an§a servo: n4 p5.

kotizoj: nl p5, n5 p4.

kunvenoj: nl p3.

"Svisa E-o-Societo informæ" = SES informæ:
nl p2l,n2 p5, n5 pl 1,20.
"Svisa Fervojisto"'. n4 p27.
SvisaILEI-Sekcio: nl p4,8-9,n2p6, l8-19, n3
pl, 13, n5 p9.

T
Tacconi: nl p6.

Tangshan-a E-o-Asocio: n5 pl3.
Tarkony: n4 p24.

"TEJO Tutmonde": n4 p9.

"Le Temps": n5 p4, 1 0, 1 5, l 8

"Tendaraj tagoj": n4 pl4.
Testaz Lisette: n4 p I 0.
Tilleux Gilène: nl p24.
Ti3lar Zlatko: n2 p5.

Tomasszczyk Joêjo: n3 p I 6.
Tomatis: n4 p22.
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Tonkin Humphrey: n4 p25.,
Traore H.: n3 pl8.
Trifonêovski Ljubomir: n3 pl4, n4 p13, 14.
TschanzJakobb: n4 pl2.
Tutmonda Asocio de Konstruistoj E-ista.j =

Tutmonda E-ista Kuracista Asocio: n4 p24.
Tzaut Olivier: n5 pl7.

U

Union française d'espéranto = UFE: n4 p22,

Unesco: n4 p7, n5 p9, 10.

Universala E-o-Asocio = UEA: nl y', 6, 10, n2
pl2,14,15,20, n3 p8, 15, n4 pS, tS., ZZ, nS
p9, 13

Universala Kongreso de E-o: nl p8, 10, 15, 21,
n2p20,28,n3 p15, n4 pl5, 17,27, n5 p3, 13.
Unui§o Arta kaj Intelekra de Svisaj Fervojistoj
= VKES): n4 pl2.
Unui§o de Germanaj E-o.lnstruistoj: n5 p26.
Urbanova: n4 p24.

V:
Vasserot Jaqueline: nl pl2, n3 pl3.
Vasserot Pierre-Henri: nl pl2.
Vatré Henri: nl p6, n4 p6,23,24.
Védrine Henri: n4 p24.
Veith Amali: n4 pl0.
VelikovJordan: nl p8. 

'

Vilborg Ebbe: n4 p25.
Vincent Janine: n5 p28.
Vinck José: nl p24.
Vischer Eva: n3 pl 7.

Vitali Daniele: n4 pl3
"Vivo de d-ro L. L. Zamenhof': nl p5.
Vogelmann Bruno: nl p5.
Volapük: n4 p25.

Von Büren Jan-Thierry: nl p8, n2 p5, 19, n5
p9,19. \
Von May Emst: nl pl4, n3 p6.
Vuilleumier Paule: nl p8, n5 p7.

w
Wadolowska T.: n2 p25, n3 pl9.
Wang Yuchun: n4 pl3.
Waringhien Gaston: n4 p22,n5 pl2.
Weidmann Armin: n2 p25-26.,n4 pl0, n5 p7
Weidmann Dietrich M: n2 p5, 6,25-26, n3 p3,
4,5,6,7,8,9, n4 p5, n5 p2,3, 5,6,25.
Weidmann Jasmin: n2 p25, n5 p6.
Weidmann Linda: n2 p25.

Weidmann-Gonzales Nelida: n2 p2i-26,n4 p3,
n5 p2l.
Wells John: n4 p25.
Wenger Alfred: nl p7, n2 plg, n4 pl0, 12.
Wettstein Henri: nl p5.
tffingen W. &H.: n4 p27.
"Wir lemen Esperantà": n4 p27.
"Wôrterbuch Deutsch-E-o & E-o-Deutsch',: nl
p2.

Y
Yaki David: n2 p25, n5 pl6.
Yamasaki Seikô: n4 p25.

Z
ZaftSylvan: rAp26.
Zamenhof Aleksandro: n5 p I 2.
Zamenhof (familio): n4 p14. . ,l
ZamenhofFclikso: n4 pl5, n5 pll. :

ZamenhofHenriko: n4 pl5, n5 pl2.
ZamenhofKlara: n4 p24.
ZamenhofLejzer Ludwig: nl p5, ll, n2 pl2,
15, n3 pl4, n4 pl2, 14, 21,24,25,n5 pB.
Zamenhofleono: n4 pl5, n5 pl l.
Zamenhof_Lydia: n4 p 14.

Zaslawski Vera; nl p9.
Zehnder Betina: n2 p25.
Zelaay Walter: n4 pl3, 15, n5 pl2.

ë
I
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Ôe niaj najbaroj
Fakprelegoj en

popularscienca stilo
en Storckensohn apud

Mulhouse (Francio)
L a 49-a printempa staso pri

parolata Esperanto de Orient-
Franca Esperanto-Asocio
okazos je la 20-22-aj de aprilo en
la montara vila§o Storckensohn
je 40 km de la urbo Mulhouse en
la orienta parto de Francio. Gin
organizas la loka grupo
Mulhouse-Esperanto kun la
kutimaj kursoj por komencantoj,
progresantoj kaj praktikantoj. Al-
done al tio okazos seminario, kiu
ricevas specialan pritrakton. Du
fakaj asocioj TAKE (Tutmonda
Asocio de Konstruistoj Esperant-
istaj) kaj IKEF (Intèrnacia
Komerca kaj Ekonomia Fak-
grupo) prizorgos serion da
prelegoj fare de fakuloj pri plej
diversaj temoj sed en popular-
scienca stilo por klera publiko.
Jen kelkaj el la planitaj prelegoj:
Kemio por nutrajoj - Pri konstru-
ado - Polderoj en Nederlando -

P.P.
cH-2305

La Chaux-de-Fonds 5

"EVG" - Konstruado kaj Êia
elektra muntajo-sistemo
Konstru-fiziko - Esperanto kaj
ties literoj en komputilo kaj reto -
Esperanto-komerco (komerco per
la reto) - Memorteknikoj
Spertoj el sta§o en ôina komerca
firmao - Asimilado de trejnkurso.
Por pliaj informoj kuj alisi

skribu al: Robert KUENY, 30,
rue des champs, FR-68690
Geishouse. Retadreso:
mulhouse.esperanto@mageos. com

Anonco de D Rooke
Rondo familia: Proponas

skisemajnfinon, patro kun I l-jara
filo denaskulo. Dum aôa vetero ni

ludu hejme. Mia adreso: D.
Rooke, Àussere Klus, 4702

Oensinsen.

mn*m *"$!I
In-formlSu prl la oküonlâJoJ €n la nwa 6a Jar'mXo
p€re ds le htêrrela rowo MONATO. êi report€€ el
ôlqj ?$uIoJ do la mondo, tra le okuloj dB làkql loê,
mtoJ kq, lnformos vtn prl æpôktoJ ktqln allql nælÀl
kd lnt€rmcla,J rmoJ €n la mondo prot€retenlâa. ôi
gstaa la nura rwuo klu plem.rmæ la ælon de Espor-
mto flsf\rndo: llrforrü ns prl, Àod. por Esporanto.

Mondu la rsva-ron ôs la sldonanto
f'bndre E8pers,nto-Llgo
I'rankrUklsl l4O - B-?000 Âltwerpon - BELGIO
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Informations- und Diskussions-blatt, Januar 200 I
Redaktion: Bruno Grat Prâsident der schweizerischen Esperanto-

Gesellschaft, Jurastrasse23,3063 Ittigen, Tel. O3l g2l 44 59.
E-Mail : bgraf.o@bluewin.ch

Esperanto? - Ja! So heisst das neue Infoblatt, das die
schweizerische Esperanto-Gesellschaft von zeit zt zeit
publiziert, mal deutsch, mal franzôsisch, mar italienisch. Es richtet
sich an Interessenten und sympathisanten, die (noch) nicht
Esperanto verstehen. vielleicht ha,len sie einmal einen
Einfiihrungskurs besucht, dann aber aufgehôrt. viele unterstützen
die Idee einer internationalen Sprache, finden aber nicht zeit, sie
zu lemen. Sie setzen sich andere Prioritâten.

Keine ware. Man kann Esperanio nicht einfach kaufen wie
zum Beispiel eine Reise. Auch eine leichte sprache will gelemt
sein. Bis man die Technik beherrscht, braucht es viel Uebung, wie
bei einem Musikinstrument. Einige lemten Esperanto im
selbststudium, doch das sind die Pioniere. Besser ist es, einen
Kurs zu besuchen, vor allem, wenn man Anftinger ist. Man
tâusche sich nicht, auch wer Esperanto lernt, benôtigt eine Dosis
Ausdauer. Psychologen sagen, dass man am besten lemt, wenn ein
Leidensdruck-besteht. Nun ist aber niemand genôtigt, Esperanto
zlJ lernen. Nicht aus Fremdmotivation, sondem aus
Eigenmotivation lernt man diese Sprache.

Warum lernen wir X'remdsprachen? Weil wir aus
wirtschaftlichen Gründen dazu g.r**g.n sind. In der
viersprachigen schweiz ist es selbstverstiindlich, dass man fremde
Sprachen lemt. Fremdsprachen sind ein Muss, um
vorwiirtszukommen, was vor allem auf Englisch zutrifft.
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Esperanto ist aber keine Arbeitssprache, eher eine Freizeitsprache.
Deshalb entschliessen sich nicht mehr Leute, sich diese
internationale Sprache anzueignen.

'Warum lernen Leute dennoch Esperanto? Das hat sich im
Laufe der zeit stark veriindert. zu Beginn des 20. Jahrhunderts
herrschte ein Trend vor, eine welthilfssprache wie zum Beispiel
volapiik oder Esperanto zu lernen. Die Idee einer gemeinsamen
internationalen sprache lag sozusagen in der Luft. Fast kônnte
man von einer Aufbruchstimmung sprechen, die sich auch im
Vôlkerbund manifestierte. Man lemte Esperanto, um die
internationale VerstÊindigung zu erleichtem und das
sprachenproblem zu lôsen. Es waren neben humanistischen vor
allem sprachpolitische Beweggrtinde.

weiterentwicklung. Heute hat sich die Motivation, Esperanto
zu lernen, etwas verândert. Im Laufe von 100 Jahren hat sich
Esperanto weiterentwickelt und innerlich gefestigt. Aus einem
Projekt ist eine lebende Sprache entstanden. Der ,,Fina venko,, ist
zv{at nicht eingetreten, aber es hat sich eine kleine
Sprachgemeinschaft gebildet, die Esperanto verwendet und nutzt,
vor allem im persônlichen Bereich. Die Esperantisten sind in über
100 Liindem vertreten und pflegen ihre Kultur.

Neue Motive. In diesem Umfeld ist es natürlich, dass neue
Motive dazugekommen sind. Aleksander Korchenkov, Redaktor
der Zeitschrift La Ondo de Esperanfo, beschreibt sie in der UEA-
Schrift Dislutkajeroj No l, Esperanto post la jaro 2000. ,,Heute

lerne man Esperanto, um den Wissenshorizont zu erweitern, um
neue Kontahe aufzubauen und Freunde in andern Lcjndern zu
gewinnen, um die Freizeit auszugestalten oder aus besonderem
Interesse an Sprachen. Praldische Motive sind in den
Vordergrund getreten, politische in den Hintergrund.,,

Anglisierung und Materialismus. Auch wenn Esperanto viele
Vorteile bietet und Sinn macht, hat es heute einen schweren
Stand. Die unaufhaltsame Anglisierung und Amerikanisienrng
unterwandern nationale Sprachen und Lebensart, oft ohne dass wir



es wahrnehmen. Auch das ausgeprâgte Nutzdenken beeintrâchtigt
kulturelle und idealistische Bewegungen. Man macht nur, was
nützt, \ryas Geld bringt. Englisch spielt die Rolle einer
v/elthilfssprache und scheint Esperanto entbehrlich zu machen.
Doch bei niiherer Betrachtung muss man ein Fragezeichen setzen.

Esperanto als Spezialitât. Esperanto unterscheidet sich
wesentich von Weltsprachen wie Englisch, Franzôsisch, Spanisch,
usw.und behâlt seine besondere Funktion.

o Esperanto ist eine übernationale Sprache, gehôrt allen
Menschen, keiner Nation. Es ist politisch neutral und frihrt zu
sprachlicher Gleichberechtigung.

o Die Grammatik beruht auf Regelmâsssigkeit und Logik.
Der Wortschatz ist international. Esperanto ist deshalb. viel
rascher lernbar als Nationalsprachen.

o Esperanto ftirdert die direkte Verstiindigung von Mensch
zu Mensch - ohne Dolmetscher und Uebersetzer. Es spielt im
Konzert der Sprachen eine spezifische Rolle.

Englisch und Esperanto. Im UEA-Heft Dislrutkajeroj 4, La
strategio de Esperanto en la nova jarmilo, nimmt Gian Carlo
Fighiera, Kongressexperte, zur Frage des Englischen Stellung. Er
schreibt u.a. dazu:

"Zweifellos ist heute die englische Sprache das dominierende
Verstdndigungsmittel auf allen Gebieten des modernen Lebens.
Ileltweit wird sie qm meisten gelernt und in \lissenschaft,
Technik, Handel und allen internationalen Beziehungen
verwendet. Jugendliche müssen Englisch krinnen, um eine Arbeit
zu bekommen. Wissenschafter müssen ihre Arbeiten in Englisch
verffintlichen, um ein internationales Publilrum zu erueichen.

Auch die Esperantisten anerkennen realistischerweise diesen
Tatbestand, lernen und verwenden nach Bedarf Englisch, denn
Esperanto und Englisch sind zwei verschiedene Realitriten. Trotz
der grossen Ausbreitung bleibt die englische Sprache im Ilesen
eine Nationalsprache, wrihrend Esperanto übernationolen
Charakter hat. Englisch verspricht quantitativ mehr Nutzen als

J



andere Sprachen, aber Esperanto
vermittelt in einer grossen weiten
Zuge hor i gke it und Int e gr at ion.

ist qualitativ überlegen. Es
ï4relt das Bewusstsein von

Diese ueberlegung fi)hrt zu forgender Empfehrung: Man lernejede sprache, die gefartt oder aus iiruflicËen Gründen
erforderlich ist. Tler aber das internationale Zusammenleben
persônlich erfahren môchte, lerne und benütze das leichte und
schône Esperanto, weir es ethnische Grenzen aberslringr und
Türen zur \ÿ'elt ôffiet.,,

Attraktiv für Junge.. Diese Botschaft vennag vor allem
Jugendliche zu begeistern, die nicht in Konventioien gefangen
sind. Der verfasser war letzten sommer zeuge des Eiperanto-
Kulturfestivals in Helsinki, wo eine junge ôeneration Regie
fiihrte. Nichts ist erfrischender, als einem Treffen beizuwohnen,
wo Jugendliche verschiedenster Liinder miteinander diskutieren,
musizieren, Theater spielen und vortrâgen folgen. und alles in
Esperanto, als wâtre es das selbstverstzindlichste In aer wett.

und jetzt? Haben sie bis hier geresen? Fiihren sie sich
angesprochen? Dann verfolgen Sie doch, was sich im
Esperantoland abspielt. Das Mitteilungsblatt,,s Es in\ormas,, ftihrt
eine Agenda über veranstaltungen in der Schweiz. Jeden Monat

-fi1den einige Treffs statt. Der internationare
veranstaltungskalender ist noch vielftiltiger. wer Esperanto lernt
und nutzt, zieht einen persônlichen Gewinn. wir geben Ihnen
lazu,einen Tipp: Kaufen sie in der Buchhandl*gi., kleinen
sprachfiihrer,,Esperanto v/ort frir wort',, Kauderwe'isch Band 56.
Dazu gibt es auch eine Kassette. Eine vergnügliche Art, sich mit
Esperanto vertraut zu machen.

- wenn sie Fragen haben, treten sie mit uns in Kontakt. v/ir
beraten Sie gerne.

Bruno Graf schweizeri sche Esperanto -Gesellschaft , Jurastrasse
23,3063Ittigen. Tel. 03r 92r 44 59, E-Mail:bgraf.o($bluewin.ch


