
Evîsp Espev snto-Eocieüo

înforrnes
jsru ZAOZ nurnerCI 1-e: janusea / februæo

Grava kultura kunveno sin pretigas
kun la prelega vizito de

Renato CoRSETTT.
êi okazos la sabaton 15-an de junio

en la biblioteko de La Chaux-de-Fonds
sub la akceptemo de UEA, CDELI, SES kaj KCE.

Nepre rezervu tiun ôidaton por renkonti la prezidanton de UEA.
Detalaj sciigoj aperos en la du venontaj numeroj de '§ES informas"

La Generala Kunveno de SES
okazos en Luzern la sabaton 6-an de aprilo
kadre de la festado de la 75-jarajubileo de

Lucerna Espera nto-Societo.
Ankaü nepre rezervu tiun ôi daton en via agendo.

Detalaj sciigoj aperos en la venonta numero de '§ES informas"



SES informas
Redakcio:

Claude GACoND, Po3tfako 5031,
CH-2305 La Chaux-de-Fonds 5

Retpo§to: claude.sacond@ne.ch &
gacond@bluewin.ch

rp èe CDELL A32 967 68 55,
lrejme: A32 926 52 32

Fakso: ôe CDELI: O32 967 68 29:
indiki: por Claude GACoND

Redakta kunlaboranto:
Richard ScHNELLER.

SES informas
Redaktaj datlimoj

por la venontaj numeroj
2A02-2: marto-aprilo: februare 15.

2002-3 majo- unua duono de sep-
tembro: marte 15.

2002-4: dua duono de septembro -
oktobro: aüguste 25.
2002-5: novembro-decembro: okto-
bre 15.

Antaüdankon al la esfroj de la lokaj
kaj fakaj societoj pro la atenta

Rememorigilo
konsidero, kiun ili alportos al la
koncernaj datoj por la planado de
sia aktiveco.

SEs-estraro
Bruno Gnnr, prezidanto, Jurastrasse 23,

3063 Ittigen/Bem. Q:031 92144 59. Ret-

po§to: bgraf.o@bluewin.ch.
Dietrich WetouRrutt, vicprez.idanto, PF 30l,
8034 Zürich. ep: 0l 251 50 25. Retpo3to:

info@.esperanto.ch.
Nicole Mnnoor, sckretario, Chemin des

Lys 4, l0l0 Lausanne.P: OZI 653 14 67.

Retpo§to: n.margot@bluewin.ch.
Elisabeth LAUPER, kasisto, République 13,

2300 l-a Chaux-de-Fonds. p: 914 39 34.

Retpo§to: elilauper@bluewin.ch.
Chiara FaesRt, peranto itallingva kaj junul-
ara, Sâgenstrasse 8, 7000 Chur. Retpo§to:

chiara-fp@.b luewin.ch.

Po§ta ôekokonto
17-581908-4

Svisa Esperanto-Societo
2300La Chaux-de-Fonds
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Svisa kalendaro
Januare 2002

02: Wil: EKW-renkonti§o.
07: Lausanne: LES-kunveno.
08: La Chaux-de-Fonds: studrondo.
08: Zürich: ESZ-kunveno.
18: Luzern LES-kunveno
22: la Chauxde-Fonds: studrondo.
26: La Chaux-de-Fonds: KCE:
êenerala asembleo.

3l: Basel: ESB: êenerala kunveno.

Februare
04: Lausanne: LES Ôenerala kunveno.
05: Genève: kunveno de La Stelo.
06: tilfil: EKtff-kunveno.
09: La Chaux-de-Fonds: CDELI:
Didaktika sabato.
12: La Chaux-de-Fonds: studrondo.
12: Zürich: ESZ: ôenerala kunvero.
19: Basel: ESB: Karnavala kunveno.
20: Redakta datlimo por SES itrformas.
28: Basel: ESB: Rakleda kunveno.

Marte
M: Lausanne: LES-kunveno.
05: Genève: Ôeneralajarkunveno de La
Stelo.
09-10: Ski-renkonti§o de JES.

12: La Chaux-de-Fonds: studrondo.
12 : Znnch: ESZ-kunveno.
16: l-a Chaux-de-Fonds: CDELI:
Didahika sabato.

2l : Basel: ESB: Lud-kunveno.
30 - Aprile 04: Vigy êe Thionville, FR:

57-a Kongreso de SAT-Amikaro.

Aprile
03: Genève: kunveno de La Stelo.

06: Luzern: Jarkunveno de SES kaj75-
jara jubileo de LES.
08 : Lausanne: LES-kunveno.
09: Zürich: ESZ-kunveno.
2O-21: La Chaux-de-Fonds: KCE:
SAT-Semajnfino.

Maje
06: Lausanne: LES-kunveno.
07: Genève: kunveno de La Stelo.
17-20: Husum, Germana Esperanto-
Kongreso.
18-20: Strasbourg: Franca Esperanto-
Kongreso.

Junie
01-07: Plovdic, Bulgario: 54-a IFEF-
Kongreso.
04: Genève: kunveno de La Stelo.
07-09: Zürich: ESZ: Semajnfina
seminario kun magiisto TRIKSINI.

15: La Chaux-de-Fonds: CDELI:
Prelego de Renato Consrrt.

Julie
20-26: Leuven (Belgio) Intemacia
Esperanto-Konferenco de OSIEK.

Aüguste
03-10: Fortalezq Brazilo: 87-a

Universala Kongreso de Esperanto.

Septembre
2l: La Chaux-de-Fonds: CDELI:
Didaktika sabato.

Novembre
16: La Chaux-de-Fonds: CDELI:
Didaktika sabato.
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Vivo de SES
êenerala Kunveno
La §enerala kunveno de SES

okazos en Luzern la sabaton 6-an de
aprilo kombine al la 75-jara jubileo
de la fondo de Lucerna Esperanto-
Societo.

Sukcesaj kunvenoj
La Regionaj kultura sabato en La

Chaux-de-Fonds kaj sunajnfino en
Ziirich bone sukcesis, ambaü kun
po dudekkvino da partoprenantoj.
Tiurilate üdu la raportojn en la
rubrikoj CDELI kaj Esperanto-
Societo Zürich.

Al lingva demokratio
Al lingva demakratio estas

plano por nova kampanjo kaj
strategia plano de Universala
Esperanto-Asocio ekde 2001. Dum
la Universala Kongreso en Zagreb
la Komitato de UEA aprobis novan
laborplanon kaj ankaü mi kiel svisa
delegito voôdonis por §ia akcepto,
kvankam oni povas havi en iuj

punktoj devian üdpunkton el nacia
rigardo.

Tiu laborplano estis diskutita en la
Strategia Forumo, kiu reprezentas
la esperantan komunumon:
Esperantion. hnpresis min la inter-
veno de branla reprezentanto, kiu
pretendis, ke la batvorto lingva
demokratio estas la plej forta por
UEA. En rilatd kun potitikaj
instancoj tio certe veras. En rilatoj
kun ekonomiaj establoj ni substreku
la enorman §paron kaj raciigon en la
internacia komunikado, kiun peras
rapide lernebla internacia lingvo
kiel esperanto. En rilæoj kun
individuoj ni akceirtu la praktikajn
avanta§ojrL pri kiuj esperanto-parol-
antoj disponas. Kaj en rilæo kun
tingvuloj ni reliefigu la strukhuon
de esperanto kaj §ian kulturon. Nia
argumentado konsideru la alparol-
iton. La nova laborplano emfazas la
jenajn agad-kampojn:

lnformado:
Tio signifas atingi, ke la inform-

anto kaj la homoj, kiujn oni volas
informi, havu §ustajn ideojn pri
esperanto. Tio ofte ne okazas.
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lnstruado:
Tio signifas atingr, ke lerniloj kaj

lem-okazoj estu facile roveblaj kaj
allogaj por la celataj homoj. Oni
facile neglektas tiun postulon.

Utiligado:
Tio signifas atingl, ke la celataj

homoj trovu ion valoran kaj
interesan por sia uzado de la lingvo.
Nepra principo en enkondukoj kaj
en kursoj.

Plijuni§o:
Tio signifas la motivigon kai

aktivigon de gejunuloj. Pli rapide
dirite ol farite.

Tutmondi§o:
Tio signifas Ia varbadon kaj aktiv-

igon de anoj en regionoj, kie
esperaûto ankoraü ne trovis
radr§n.

Profesii§o:
Tio signifas la varbadon kaj aktiv-

igon de insüuistoj, jumalistoj,
intelektuloj, ktp. Vera malforto en
la süsa movado.

SES kiel movado koncentri§u
unue al la informado kaj varbado,
kiu estas antaükondiôo por la instru-
ado kaj utiligado. La penefio de la
angla lingvo en la êiutaga üvo for-
pelis ôe multE membroj la kura§on
informi kaj varbi por esperanto. Ni
devas rekonvinki nin mem pri la
neceso kaj valoroj de Ia Lingvo
Internacia. Tial mi reprenas kelkajn
konstatojn el la Manifesto de

Prago,julio 1996, kiuj sajnas al mi
trafaj:

o Depost jarcento la celoj de la
esperanto-parolantoj ne perdis grav-
econ kaj aktualecon. Nek Ia tut-
monda uzado de kelkaj naciaj
lingvoj, nek progresoj en la komun-
ikad-tekniko, nek Ia malkowo de
novaj metodoj de lingvo-instruado
realigos jenajn principojrL kiujn ni
konsideras esencaj por justa kaj
efika lingva ordo.

o Komunika sistemo, kiu tutvive
privilegias iujn homojn, sed
postulas de aliaj, ke ili investu
jarojn da penoj por atingi gradon de
esprim-kapablo, estas fundamente
maldemokratia. Nur malgranda pro-
centajo el tiuj, kiuj studas fremdan
lingvon, elonastras §in. Plena
posedo de esperanto eblas ene de
jaro.

o La malegala disdivido de
potenco inter la lingvoj kondukas al
konstanta lingva malsekureco aù
rekta lingva subpremado ôe granda
parto de la monda lo§antaro. La tut-
monda uzado de la angla difektas
multajn lingvojn kaj malstabiligas
êefe Ia malgrandajn.

o Ciu lingvo liberigas kaj mat-
liberigas siajn anojn, donante al ili
Ia povon komuniki inter si, barante
la komunikadon kun aliaj. Planita
kiel universala kornunikilo,
esperanto estas unu el la grandaj
funkciantaj projektoj de la homa
emancipi§o - projekto por ebligi al
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ôiu homo partopreni kiel indiüduo
en la homara komunumo.

Renato CORSETTI, la nova prezid-
anto de UEA, alvokas, ke ni rei§u
movado, kiu parolas al la mondo en
maniero, kitur la mondo komprenas,
kiu instruas la lingvon per modernaj
metodoj kaj utiligas esperanton por
la normalaj bezonoj de la vivo. Mi
alôonas, ke sen lorta movado m ne
havos fortan komunumon.

Necesas celi ne nur al pasiva
informado (nur al petantd), sed al
aktiva informado, êu al la publiko
§enerala aü faka. Ni üdu, kiel aliaj
organizajoj procedas. Dum la UK
en Berlino okazis informaj
prezentoj de la amikaro Bruno
GRôNTNGS pri spirita kuracado. Mi
ne partoprenis manke de intereso
kaj ternpo. Sed kiam tiu movado
anoncis antaù nelonge prelegojn en
la universitato de Bern, mi scivol-
emis kaj ôeestis. Tiuj prelegoj
okazas en kelkaj svisaj urboj. Je mia
surprizo la granda aüo estis plen-
plen4 ôirkaü 500 personoj alestis.
Fine mi demandis al la organizanto,
kiel ili informis. Li diris, ke ta
financaj rimedoj estas limigitaj, ke
la helpantoj laboras honorofice,
spite ili metis 60'000 (sesdek mil)
fl ugfolioj n en leterkestojn.

Cu la esperantistaro povus fari
same? Neniu dubas, ke estas necese
fari pli. Ni refari§u movado. SES
disponigas varbilojn por disdoni, ne
por konservi en tirkesto. Ni

prezentis kelkajn en la lasta numero
de tiu bulteno. Ne ankoraü alvenis
mendoj, eble ôar mankas kuraso kaj
konvinko. Mi alvokas ün,
membrojn kaj grupojn, informu
regule pri esperanto. Plej simple
estas disdoni varbilojn al celita
publiko, kiel faris grupo kun
Mireille GR0SJEAN en la centro de
La Chaux-de-Fonds. Ôiuiare unuop-
uloj disdonu dekojn, grupoj centdn
da varbiloj. Veki§u kaj ekagu. Kiel
diris Zl,trlmuroF? Ni sernu kaj sernu
konstante.

La prezidanto: Bruno Gner.

Donacoj
Donacoj en CHF al SES:

Traugott Rinaldo AEBI, , Muri b.
Bern: 15; Daüd BUHLMANN, prilly:
15; Peter ELMER, Zünclt: 25;
Verena ELSNE& Ztild.ch: 15; Claude
kaj Andrée GACOND, La Chaux-de-
Fonds: 25;- Walter GIANNINI,
Zollikerberg: 75 + 50; Moreno
GReNpRoLr, Origlio: 25; Theo
Huaen, Petit-Lancy: 50; Jeannine
JEANNERET, Neuchâtel: 25; Alois
K0LLE& Ziirich: 35; Verena
MALLEPELL, Unterehre: 50; Marcel
MOREILLON, Genève: 40; Dolores
MORISOLL Monte Carasso: 15;
Carla Mtit t ER, Luzern: 35; Jimmy
RIVIERE, Prilly: 15; Armin
WEIDMANN, Uerikon: 15; Bettina
ZenNnen, Brugg: 25; Sume: 550.

Svisa ieto informas2002 Numero 1 paÊo 6



Donacoj en CHF por la Agado
2003: Lucienne DOVAT, Renens:
15; Nancy FoNTANNAZ, Pully: 40;
Richard ScHuer-r.En, Kronbtihl: 15;
Ruth kaj Bert Joris VAN
PUIJENBROECK, Winterthur: 10.
Sume:80.

Donacoj en CHF al JES:
Lucienne DOVAT, Renens: 20;
Sume:20.

Nome de SES la kasistino
Eisabeth LAUPER kaj la redaktoro
Claude GecoNo dankas la registr-
itajn donacintojn pro ties malavm-
eco. Ili krome esperas, ke la pagilo
akornpananta la nunan bultenon re-
vekos la malavarecon de la legantoj
de'§ÉlS informas".

Tutsvisa aktiveco

CDELI
Centro de Dokumentado kaj

Esploro prila Lingvo lnternacia
Biblioteko de la Urbo

Progrès 33, 2305 La Chaux-de-Fonds
ç 032967 68 55.

Fakso: 032 967 (t829, indiki: por CDELI.
Emailoj: CDEI,I.VCII@ne.ch

nancv. fo n tan naz@ ne. ch
claude.gacoJrd@ne.ch

martine.schnel ler@ne.ch

Venontaj studsabatoj
Februare 9: Didaktiko:
Studotemo: Ekzercoj leksikaj,
gramatikaj kaj stilaj lige al esploro
de beletraj tekstoj. Ekzameno de
materialo nuntempe kunverkata de
Claude GACOND kaj Nancy

FONTANNAZ surbaze de tekstoj de
Karolo Ptcg.

Marte 16: Didaktiko:
Studotemo: Enprofundi§o en la
trastudo de la esperanta verbo-
sistemo per aro da helpaj ekzercoj:
pri la rolo de la sufiksoj -ig kaj -i§
lige aI la verba valenteco (preciza
distingo inter transitiveco kaj ne-
transitiveco), pri la kornpleksa rolo
de la participaj sufiksoj, pri la du-
obla rolo de la sufikso -ad, pri la
senpera verbigo de neverbaj vort-
elementoj.

Junie 15: Kultura sabato
kun Renato Corsetti, la
prezidanto de UEA.
Septembre 21: Didaktiko
Novembre 16. Didaktiko.
(Ôiam studo ekde la 10h00 §is la

16h00 kun komuna tagman§o)

Svisa Esperanto-Societo informas 2002 Numero 1 pa§o 7



Novajoj de CDELI
Ni lastatempe danke ricevis kaj katalogis la jenajn novajn verkojn:

Aütoro(i) Titolo Donaco de Nombro
Kersaudy. Georges Lanques sans frontières- la eldonisto I ekz.
Steiner. Rudolf Kiel oni akiras ekkonoin... la tadukisto W. Nüesch 3 ekz.
Steiner. Rudolf La edukado de la infano... la ùadukisto W. Nüesch 3 ekz-
Steiner, Rudolf La okultoscienco en konturo la fadukisto W. Nüesch 3 ekz.

Studoi ori interlinwisüko Deüev Blanke 'l ekz.
Adoru : ekumena diserva libro Bemhard Eichkom 1 ekz-

Tezuka, Osamu La flambirdo (parto Futuro) Kansaia Lioo I ekz.
Soros, Tivadar Maskerado ôirkaü la morto UEA I ekz.
Polo. Marco La libro de la mirindaîoi UEA 1 ekz.

Forum Helveticum, kaiero 2 SES I ekz.
Russell kai Couturat Conesoondance.2 vol. la eldonisto 1 ekz.

PlF. festkaiero Zaoreb 87 Glaude Piron 1 ekz.
Autd.William Pa§oi al olena oosedo.3a eld- Claude Gacond I ekz.
Goscinny kai Uderzo Asteriks kai la Normanoi Claude Gacond 1 ekz.
Goscinnv kai Uderzo Asteriks kai Kleooatra Claude Gacond 1 ekz.
AiVanhov. O. M. Meditado êe sunleviôo Nancv Fontannaz 3 ekz.
Veme, Jules San Carlos Martine Schneller 2el<2.
Gilbreth. F. kai E. Treize à la douzaine Martine Schneller 1 ekz.
Setiilà- Mlho Esperanta leqolibro H. Hunkeler (posüasalo) I ekz.
Winqen.W. und H. Wir lemen Esoeranto. 6. Aufl. H. Hunkeler (posüasaîo) 1eka.
Daudet. Alohonse Tartarin de Taraskono H. Hunkeler (oosflasalo) I ekz.
Szczvoiorski-Andzre Sub la nobla ôevalo H. Hunkeler f oosüasalo) 1 ekz.
Grazzini, Corrado Vocabolario italiano-esoeranto H. Hunkeler (oosflasalo) I ekz
Tellini, Achille Vocabolario esperanto-italiano H. Hunkeler (posüasaio) 1 ekz.
Paluzie-Borrell. J. Diccionario esoeranto-esoafi ol H. Hunkeler (oosüasalo) 1 ekz.
Mrabet. Mohammed La soeoulo oranda Tazio Carlevaro 1ela.
Skorupski, Jan Cl'l 8001 ChoCHoLeNiel la aütoro 1 ekz.
Aîvanhov, O. M. Feliêu, eblas! Nancy Fontannaz I ekz.

Ni memorigas, ke:
unua ekzemplero de libro
dokumento ne povas eliri el
biblioteko,
dua ekzemplero povas eliri
kelkaj kazoj,
tria ekzemplero povas eliri laù
kutimai oruntebloi.

au
la

Dankon al êiuj donacintoj k
donacontoj! Ôis nun la kolektoj r

CDELI riôi§is nur danke al
donacerno de eldonejoj, redakci
kaj libroposedantoj.

CI, GACoND & M. SCHNELLER

en

la

intoj kaj
rlektoj de
(e al la
redakcioj

prunteblo



Martine ScHrururn
responde al informpetantoj:

1) Kial vi enirigas en la
komputilon nur noticojn kaj ne la
librojn menl tel ke ni povu legi
ilin rekte êe la ekrano? (S-ro D.R)

Laù la nuna stato de la tekniko
tio efektive eblus, kaj la tuta
CDELI-libraro ne okupus pli da
loko, ol §u-skatolo!

Cetere jam estas multaj libroj en
la interreto. Ankaü multaj plendoj
pro tio, ke aütoroj defendas siajn
rajtojn. Momente la ôefaj proble-
moj tiurilate do ne estas teknikaj,
se{ juraj.

Ciukaze tio ne estas afero de
bibliotekistoj, sed de eldonistoj kaj
de... interretaj piratoj.

aüflankg mi mem ne atendas
senpacience la momenton, kiam
paperaj libroj ne plu ekzistos: ver-
dire mi pli §atas legi libron en mia
lito aü en la ombro de amika arbo,
ol algluita al komputil-ekrano (sen
paroli pri §altiloj, elekho, radiado,
ktp.)

Tameq se - snme kiel en la
romano "Fahrenheil 451" tiu
momento venos, mi informas la
süsan esperantistaron, ke mi
parkerigos la tutan verkaron de P.

G. WoDEHousE kaj oni do povos
veni al mi, por ke mi recitu parton
aü latuton!

2) Ôu h §losilvorto estas cdeli aù
la kompleta nomo Centro de

Dokumentado kaj Esploro pri la
Lingvo Internacij? (S-ino ?)

3) La rubriko de la loka bazo, en
kiu ni sukcesis mencii la nomon
cdeli estas koda rubriko kun
maksimume 6 literoj; la vorto cdeli
kun nur 5 literoj do bon§ance povis
raügi.

En la noticoj mem la mallongigoj
male estas nepermesataj. Tiel vi
trovos Universala Esperanto-
Asocio kaj ne UEA, Sennacieca
Asocig Tutrnonda kaj ne SAT, kç.

3). Cu vi jam emeriti§is aü ôu vi
estas salajrita por labori en
CDELI? (S-ino ?)

Mi ne ankoraü emeriti§is, ve kaj
ne ve! Sed koncerne al mia pago
pli bone sin turni al s-ro Claude
GACoND aù s-ino Elisabeth
LAUPER: ili scias kaj diligente
zorgas pri ôio. Mi tamen povas
diri, ke mi ricevis antaüpagon la
22-an de novembro (kaj ver§ajne
ricevos alian antaü Kristrasko).

Klarigoj de Claude Gacond: Kiel ni jam
raportis, Martine ScnHgLI-sn proponis sian
libervolan helplaboron al CDELI por la
monatoj majo kaj junio 2001. Tiam Si estis
ne salajrita.

La direldoro de la Biblioteko, Jacques-
André Hutrlrun, havis la grandan feliôon
malkowi, ke en [a mondo reale ekzistas
almenaü tmu bibliotekistino ne nur reganta

esperanton, sed ankaü esperantologie klera.
Tial li dccidis dungi §in ekde la l-a de
januaro 2002 por la perkomputila katalog-
ado de la CDELI-librarq se §i kapablos
majstri la interbibliotekan RERo-sistemon
praktikatan de la romandaj bibliotekoj kaj
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de la nacia biblioteko. Kaj li samtempe
ankaü decidis instaligi la necesan komput-
ilon en la CDELI-salono mem, por ke tiu ôi
laboro poru efeklivi§i surloko.

Per sia fonduso deponita ô€ SES kaj pri-
zorgata de ties kasistino Elisabeth LAUrER,
CDELI decidis salajri Martine ScnNsu-nn
ekde Ia monato julia §is fine de decembro,
sed malrapidi§is la pagado de la laborhoroj
pro administraj kaùzoj ktn la AVS-kaso,
êar nek CDELI, nek SES posedas la
statuson de labordonanto. Ôio fine trovis
kontentigan solvon jus antaü la fino de la
jaro 2001. Tio signifas, ke Martine
ScnNsllpn estis salajrita fare de CDELI
por duonjara laborperiodo per la fonduso,
kiu estas deponita ôe SES.

Ekde la l-a dejanuaro 2002 3i §uas pri
la statuso de biblioûekisto triontempe
engagita de la biblioteko por dujara periodo
cele al perkomputila registro de la libraro
kaj dol«rmentaro de CDELI, funkcio renov-
igebla post du jaroj, se esprimi§os libro-
konsultemo fare de praktikans de
esp€ranto kaj de inæresatoj pri interlingv-
istiko.

Nome de CDELI kaj tutcerte ankaü de la
esperantistaro mem ni esprimas al Martine
Scm{rLlsn kun viglo nian bondeziron
komence de la jaro 2002-a. Laborsojon si
daüre trovu en sia funlicio tutcerte utila. Ni
ne forgesos, ke estas danlie al §ia bonvola
helpo dumonata, ke CDELI mern aliiris pli
firman pozicion en la biblioteko de la Urbo
La Charxde-Fonds.

Kaj jen demando de Martine
SCTTNEI,I-cR:

Pseùdonimoj est{ts oftaj en
esperantio. Cu iu scias, kiu sin
ka§as malantaü la pseùdonimo
ETULo? Respondo al CDELI bon-
venas. Antaùdankon!

Sukcesa kultura sabato
Kun la akompano de agrable

suna vetero la regiona SES-
CDELI-kultura sabato de la l7-a
de novembro grupigis 25 parto-
prenantojn el Romandio kaj
Alemanio. Kiel diris Bruno GRAF
enkonduke kaj konklude, la studo-
temaro bone akordi§is kun la
eüropa jaro de la lingvoj.

Unue formi§is du paralelaj
grupoj por faciligi al Martine
SCHNELLER demonstradon pri la
perreta konsulteblo de la kolektoj
de CDELI. Dum dekduo da
interesa§ êirkaüis §ian komputilon
en la salono Edmond PRIVAT,
Claude GACoND ekzamenis la
nunar lingvan situacion kun alia
dekduo da ôeestantoj en la salono
Charles HUMBERT, kaj inverse. La
ôisupraj respondoj de Martine
ScHNeLLsn al demandantoj estas
fakte daùrigo de §iaj klarigoj.

Claude GACOND atentigis, ke
Lejzer ZAMENHoF karakterizis sian
planlingvan projekton helpe de la
neologismo "inlernocia", kiu en
1887 signifis "intergenla". Etime
la vorto "nacio" devenas el "natif'
[naskJ. Sed jam komence delaà}-
a jarcento la nocio "nacio" perdis
sian originan signifon por pli kaj
pli vigle sinonimi al la nocio
"§lalo", tiel ke hodiaù ,'intemocio,,

sinonimas al "inler§lata" ail "inter-
registara" Tial en la tridekaj jaroj
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de la pasinta jarcento naskigis la
nova vorto "etno" por iel redoni la
realan signifon de "nacio".
Zamenhof lanôis fakte lingvon
"interetnan" kaj ne "inlernacian"
laü la nuna signifo de tiu adjektivo,
lingvon ebliganan rilatojn inter la
eftroj laù neüftale homa sinteno.
Kontraüe la &anca komence de la
dudeka jarcento kaj nun la angla
komence de la dudekunua estas

"inlernaciaj" aü "intetegislaraj"
lingvoj neniel demokrataj kaj
respektemaj al Ia etnoj. Ili estas

" gl otofa gaj " ait " I i n gvovoraj ", dùrn
esperanto respektemas al ôiuj etnaj
lingvoj. Du kontraüj humanismaj
orienti§oj.

Kiam ree êiuj kunestis en la
salono Charles HUMBERT, Mireille
GROSJEAN tre interese raportis pri
la intemrmanôa planlingvo
Rumantsch Grischuru kiu ne celas
esti reale parolata, sed êefe skrib-
lingvo. Oni trovigas antaü situacio
certe influata de la alemana sin-
teno. La alemanoj uzas la
germanan kiel skriblingvon, s€d
parole fidelas al la propra idiomo.
§amas la sinteno de la rumanêoj.
Por ili la interrumaûôa ne venas
êesigi la parolan uzon de la loka
lingvo.

Post la komuna tagman§o
Mireille GRoSJEAN respondis al la
demandoj de la interesata publiko,
kaj poste Jean-Thierry VoN BüREN
estis ne nur intervjuata de Claude

GACOND koncerne al sia poliglot-
eco, sed ankaü de multaj ôeest-
antoj. Fakte esperanto estas pli
malpli la 15-a lingvo, kiun li regas.
Same kiel Mireille GROSJEAN, kiu
ankaü regas plurajn idiomojn, li
komprenigis, ke por ili ôiu lingvo
posedas propran personecon kaj
ebligas realan kontakton kun la
üzitata lando. Ni certe havos la
okazon foje franclingve intervjui
lin cele al artikolo, kiu atestos, ke
espffanto neniel minacas la aliajn
lingvoj. Ôe Jean-Thierry VoN
BüREN kaj Mireille GRosleeN la
esperanto-praktiko alportis novan
dimension al ilia lingva esploremo,
kiu restis ege aktiva.

Claude GACoND

ILEI
Svisa Sekcio

Mireille Grosjean
CP,2416 Les Brenets.

Edukado pacen
Esperantistoj en Argentino, kiuj

deziris prezenti al nacia kongreso
studprogramon cele al edukado
pacen kaj al instruado de
esperanto, petis al Atillio
ORELLANA RoJAs verki pri tiu
koncepto. Tiu ôi rilatis kun sia
svisa kolegino Mireille GRoSJEAN,
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kiu verkis por li tiucele 4-pa§an
dokumenton nun ankaù legeblan
sur la hejmpa§o www.asepaix.ch
de la süsa organizajo pedagogia
"Association suisse des Educateurs
à la Paix" La enirvorto por $a
konsulto estas'- "Cunicul um ".

En esperanto la teksto de tiu
kontribuo "Edukado pacen" estas
en posedo de Mauro LA TORRE,
prezidanto de ILEI, kiu zorgos pri
gia aperigo en "Internacia
Pedagogia Revuo", kaÿaù sur la
hejmpa§o de ILEI.

Ambaü versioj de tiu dokumento
estas ankaü rekte haveblaj ôe
Mireille GRoSJEAN mem, laü la ôi-
supre indikita adreso.

JES
Junularo Esperantista Svislanda
Jeunesse Espérantiste Suisse

Junge Esperantisten der Schweiz
Gioventù Esperantista Svizzera

Giuventetga Esperantista Svizzer

c/o Vera PocuerurE
Zurlindenstrasse 110, 8003 Zürich

Telefon-numeroj:
hejma: +4r.(0)1.451.16.51
ofi ceja: +41 .(0)1 .255.25.37

lab: +41.(0)1.255.37.87
mobike: +41.(0)79.431.53.30

veronika p@hofinail.com

Nova komitato
Benno FRAUCHIGES prezidanto
Oliüer AMREIN, üc-prezidanto
Vera POCFTANKE, sekretariino
Celestina KUHL, kasistino
Joëlle Gnos.lrlu, komitatano.

Specimeno de Ia bulteno de JES
akompanas "SES informas", al-
portante pliajn sciigoj n.

Kien meti la svisan flagon?
Inter la 29-a de julio kaj la 5-a de

aügusto preskaü 300 tJK-anoj
vizitis la eüropan parlamentejon.
La paroloj de la franclingva güd-
antino estis profesie tradukitaj en
esperanton. Ni do eksciis multat'n
aferojn pri la eüropa parlamento,
ties ejo, kaj Eùropa Unio mem. La
gvidantino ankaü klmigis al ni la
oficialan sinsekvon de la landaj
flagoj. Ili estu ordigiaj alfabetvice
laü la nacilingva nomo de êiu
lando. Pripensante tiorU mi
demandas min, kien meti la svisan
flagon? Ôu laü la germana nomo
"Schweiz" antaù Slovenio
("Slovenija", kiu te ver§ajne ali§os
pli frue ol Svislando), ôu laü la
franca nomo "Suisse" inter
Slovenio kaj Finnlando ("Suomi"),
aü ôu laü la itala nomo "Svizzera"
post Svedio ("Svenska")? Sajnas,
ke la lingvaj problemoj de Eüropa
Unio estos ankoraü pli gravaj, ol
iam antaüüdite!

Benno FRAUCHIGGER" JES, Bazelo
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KCE
Kultura Centro Esperantista
Strato Postiers 27, Po§tfako 311

2301 La Chaux-de-Fonds.
p kajfakso: (032) 926 7407.
kce. esperanto@bluewin. ch

Kunvenoj
Januare 26: ôenerala Asem-
bleo.

Aprile 20-21: SAT-sernajnfrno
kun la temo Kra rolo por la mal-
dektru en la nuna esperanlio?

Raporto
La novembra kultura monatfino

esüs dediôita al tri etapoj de la
historio de Kubo, ekde la praepoko

§is la nuna tempo.
Prelegis la kubanino Mayra

NufriEz HERNANDEZ. Si menciis Ia
malkowon de Ameriko en 14920ar
Kristoforo KOLUMBO, kaj parolis
pri la indi§enoj tiam vivantaj sur la
inzulo.

Jen kelkaj Savaj historiaj datoj:
l-a etapo: 1868.10.10, Carlos
Manuel DE CESPEDES liberigis
siajn sklavojn. Samjare komenci§is
la 1-a milito kun Hispanujo. 1895-
1898: lasta milito. José Martin

fondis [a l-an Revolucian Partion.
2-a etapo: 1902, Usono eniris
o{iciale en Kubon. Eksplodis milio
en 1955, kiun gajnis Kubo la l-an
de januaro 1959. Gi tiel sukcesis
resti sendependa lando. Per tiu ôi
evento komenci§is la 3-a etapo,
kies plej grava dato estas
1961.04.16, tiu de la Deklaracio de
la socialisma Kubo.

La prelegon riôigis intervenoj de
Dieter R0OKE kaj ANlo. Dum la
sabata distra vespero ni aüskulüs
tradician kuban muzikon.

Malgraü tio, ke estis nur mal-
multaj partopranantoj, la sernajn-
Iino estis bonsukcesa.

Anna Leszly

SAEF
Svisa Asocio de Esperante.Fervojistoj
Gedrud EGGENBERGER, Wurmbühlsf . 1 0
8405 Winterthur Q O52233 47 64

gertrud.e ggenberger@:blueu'in.ch

Gratulon al Ernst Gurru
En 2001 la esperanto-fervojistoj

kongresis en Cehio. 172 delegitoj
el 18 landoj partoprenis la 53-an
Kongreson de lnternacia Fervojista
Esperanto-Federacio (IFEF) de la
12-a §is la 19-a de majo 2001
en la belege situanta sud-
bohemia urbo Tâbor.
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Dank'al nia komuna lingvo
agrabla atmosfero esti§is tuj
inter la gekongresanoj.

Svisan Asocion de Esperanto-
Fervojistoj (SAEF) reprezentis
4-kapa delegacio, kiu §uis ne
nur la kongresan etoson en
Tâbor, sed ankaü la komunan
trajnveturadon tien kaj reen,
kun po unu tago de interrompo
en la bela ôefurbo Praha.

La alternriôa kongreso farigis
neforgesebla okazajo. Krom la
solena malfermo pliaj kulminoj
estis sendube la fakprelegoj pri
fervojaj aktualajoj kaj la
muzika vespero en la urba
teatro, dum kies unua parto Ia
komponistino, pianistino kaj
kantistino en unu sola persono,
sinjorino Elena Pucsova,
prezentis serenajn ariojn kant-
itajn senescepte en esperanto.
Dum la dua parto entuziasmigis
la aüskultantojn la koncertkant-
istino Kateiina Kuor.r«ove kaj
la solkantisto Miroslav Suycra
per senmortaj melodioj el
verkoj de mondfamaj kompon-
istoj, kiel F. LEHIR, J.

Srnauss, E. Kr»u.iexB kaj aliaj.
Ôiuin tekstojn esperântigis
Joachim GmssNER, la honora
prezidanto de IFEF.

Dum la inaügura solenajo
estis nomumitaj tri novaj
honoraj membroj de IFEF,
nome la multjaraj kunlaborantoj
en la fervojista esperanto-mov-
ado Dieter Henuc (Germanio,
Henning Heucr (Danio) kaj
Ernst GrÀrru ( Svislando).
La venonta IFEF-kongreso

okazos de la l-a §is la 7-a de
junio en la bulgara urbo
Plovdiv. Ankaù nefervojistoj
estas kore bonvenaj!

Ernst GrÂrrt,r

Eô se vi ne estas profesie fervoj-
isto, sed nur voja§emulo feri-
kapabla ekster la amasferioj, kial
ne aligi al la venonta [FEF-
kongreso kaj veturi al S karavane
sub la gvido de la svisaj SAEF-
partoprenantd! Vi certe ne
bedaüros.

Claude GACoND

Senpaga sen o por SES-anoi
Je via dispono TV- kaj radioprogramoj:
Aüskultu sonbendojn, spektu vid-
bendojn. Profitu por via guo de laboro
jam farita por vi. Levu vian lingvo-
nivelon senpene.
Kontaktadreso: Dieter RoorE, Àussere
Klus 14,4702
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UEA
Universala Esperanto-Asocio

Svisa delegitino: Sonja Bntx
Waldeggstrasse 28, 6343 Rotkreuz

Q 04t 790 46 40.
e-maj lo : snbrun@.&eesurf. ch

Renkonto
kun Renato CoRSETTI

Renato C0RSETTI, la prezidanto
de UEA vizitos nin en junio.
Nepre rezervu la sabaton 15-an de
junio por konati§i kun li kaj aüdi
lin okaze de kultura sabato okaz-
onta en la Biblioteko de La Chaux-
de-Fonds. La detalan programon
de tiu ôi renkonto ni aperigos en
venonta numero
informas".

Claude GAcoND

de '§E^S

Kvinpetalo
Kurprogramo

Februare 19-23: Pralrikado de
esperanto, 2-a nivelo, por infanoj
kaj plenkreskuloj, kun Josée
LAFOSSE.

Marte 25-29: Praktikado de la
lingvo (l-a kaj 2-a niveloj) gvidata

de Nora Canacpa kaj Suzanne
BoURoT.
Aprile 19-25: "Bazalegolisto" de
William AULD. Enkonduko al la
baza literaturo, kun Ed.
Bonseoorvt.
Aprile 29 - maje 3: Botaniko,
kun Ru BOSSONG kaj Philippe
PELLICIER.

Maje 8-12: Piedmigrado kun
Monique DUSSENTY kaj Thérèse
PINET.

Junie 18-22: Alhrivela lingvo-
kurso kun muziko kun Terry PAGE.

Julie 9-16: Levi§as la kurreno,
aktorarto kaj altorado kun Paul
GUBBINS kaj Colin STMMoNDS kaj
samtempe: Inicado kaj praltiko de
jogo kun Arlette PLUTNT.AK.

19-23: Preparado al Altaj Studoj
kun Janine DLIMoULIN kaj Georges
LAGRANGE.

Petu la detalan informilon kwr la
tarifoj al: Esperanto-Centro Kvin-
petalo, Rue du Lavoir, FR-86410
Bouresse.p +33 (0) 5.49.42.8A.74.

kvinpetalo@club-i nternet. fr

La esperanto-studemulojn ni
instigas konati§i kun la agrabla
etoso reganta ôe Künpetalo en
Bouresse.

Claude GACOND
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Basel
Esperanto-Societo Basel

PF 103,4005 Basel
QOO497621457 12

Kunvenoj:20h00 en Salono ôe
Halüngersbasse 97

Venontaj kunvenoj
Januare - 31 20h: ôenerala
jarkunveno.

Februare 19 '19h30: Gasste
al la kamavalo. Trefpunkto sub la
arkadoj de la "Kunstmuseum".

28 19h00: Raktedo êe Hans-
Peter SENN, sinanonco fis la 26-a
de februaro.

Marte 21 20h: Ludvespero
"Scrable".

Genève
Esperanto-Grupo "La Stelo"
Case postale 188, 12't1 OeruÈVeZO

c0 022744 04 45
Monata kunveno §enerale ôiun unuan mardon
de la monato je la 20h00 en la restoracio
«Aux Cheminots»,7, rue des gares, Genève.

Loka aktiveco
Venontaj kunvenoj

2002 Februare 5
Martg 5l ôenerala jarkunveno.

Aprile 3.
Maje 7.
Junie 4.

Lausanne
Laüzana Esperanto-Societo

Case postale: 389, 1009 PULLY
ç: lo21) 729 s8 02

<lausanne.ch @ esperanlo. nu>
<http://www. esperanto. ch>

Kunvenoj: Stacidomo, l-a eta§o, ôiun
unuan lundon de la monatoje la 20h00

Diskuta rondo: ôiulunde ekde la 19h30 §is
la 21h00 ôc François RaN»rN, Vallombrcuse
14, kiam ne okazas kunveno en la staci-
domo.

Raporto
La januara numero de la pli kaj pli

belaspekta "lnformilo" de Laüzana
Esperanto-Societo vigle raportas per
abundo da fotoj pri la zamenhofa
festo okazinta la l6-an de decembro
en plaôe ornamita salono de la
restoracio Delta en Pully. Ridoj,
ludoj kun premioj, akordiona
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muziko, danco kaj bankedo
karakterizis tiun kunvenon.

Venontaj kunvenoj
2002 Januare 7: run yvetre

GOY: laucvortoj kaj krucvort-
erigrtoj.
Februare 4: ôiui aila ôenerala
Asembleo.

Mafte 4: fun Charlotre BLANC:
Sankta Jakobo de Kompostelo.

Apri le I: Crramatit,rmaao.

Maje 6: Rendevuo kun Karolo
PICH kun Nancy FONTANNAZ.

Laüzana Universitato
Menciindas la programo de
seminario dediôita al la artefaritaj
lingvoj:

En §ia unua kunveno, kiu okazis
la 28-an de novernbro en la Uni-
versitato de Lausanne, la slavisto
Patrick SERIor, kiu estas la organiz-
anto de la seminario, raportis pri la
uzo de esperanto en Sovetio: "Ia
problématique de la langue univer-
selle des travailleurs en URSS dans
les années 1920-1930 (L'espëranta
prolétorien)."

Profesoro Patrick Seruor decidis
organizi la duan kunvenon la 9-an
de januaro en Ia Biblioteko de Ia
urbo La Chaux-de-Fonds, petante al
Claude GacoNo viziügi CDELI-n
kaj klarigi la kaüzon de §ia ekzisto

en la koncerna urbo. Kaj la
profesoro Dan SAVATOVSKY (Paris)
prelegis pri "Les problèmes
linguistiques posés par la question
des langues artificielles
(perspective historique) .

Li restis plian tagon en La Chaux-
de-Fonds por konsulti Ia sliparojn
de CDELI kaj li malavare donacis
la libregon "l)iclionnaire des
langues imaginaires" de Paolo
ALBANI & Berlinghiero BUON-
ARROTI, sur kies pa§o 56-a estas
menciita CDELI en rubriko
"Iangue auxiliaire inlernotionale".

Jen la antaüüditaj sekvaj
konferencoj:

9-10 féwier Crêt-Bérard: S.

KUZNECOV (Moscou): "René DE
SAUSSURE, une ahernative explicite
ou slrucluralisme de l;erdinand."
A. DULICHENK0 (Tartu/j "Jakob
LINZBACH, Ie I,EIBNIZ es\onien des
années 1910".

13 mæs Gsnève: R. AMACKER:

"Le projet analogique ".
l0 awil Berne: (Rapport

collectif): "Les projets philo-
sophiques et logiques de langues
artiJicielles du point de vue des
linguistes."

15 mai Lausanne: I. IVANOVA
(Lausanne): "Baudoin DE CouR-
TEI,IAY et les langues artificielles."

29-30 juin Genève: "Colloque de
clôture".
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Por interesatoj al la venontaj
prelegoj jen la kontaktadreso:

Prof. Patrick SERIOT, Section de
langues slaves, Faculté des Lettres,
Université de Lausanne, BFSH2,
l0l5 Lausanne. Lia retadreso estas:

Patrick. Seriot@slav.unil.ch

Luzern
Lucerna Esperanto-Societo

Adligenstr. 1/49, 6020 Emmenbrücke
ç o41 28O 46 12.

Ôiuj krmvenoj, kiam lok-indiko mankas, okazas

ôe la hotelo-restoracio Emmenbaum, Gerliswil-
slrasse 8, 6020 Emmenbrilcke, tute proksime de

SeeTalplatz, facile atingebla per la holebuso n-ro 2

kaj la fervojo. (De norde eblas veni aütobuse de
Beromil,nster-Rothenburg, Ettiswil-Ruswil kaj de

Neuenkirch.
La unuan merkedon de êiu monato - lrom

aügusto kaj ol'1obro - okazas paroliga lcnveno de
la 14h00 §is la 16h00 kun Franz Brügger en la
restoracio Simplon, Hatrsburgerstrasse 14,
Luzem.

Pripensiga Zamenhofa Festo

Merkrede la 5-an de decembro,
sidantaj êirkaü bele ornamita tablo
prizoryita de Rosa METTLE& la
anoj de Lucerna Esperanto-Societo
festis la zamenhofan tagon. 9 parto-
prenantoj havis la plezuron aùdi ion
nekutiman el la vivo de L. L.
ZAMENHOF: FTanz BRÛGGER laüt-
legis tradukon de parolado de prof.
fuchard SCHULTZE, donitan en
decembro 1976 antaü germanaj
infanoj kaj ties gepatroj. Ôi portis la
titolon: "Nano kaj Giganto" kaj

temis pri Ia juna Ludoviko. En
facila lingvo ni aüdis pri la
cirkonstancoj kaj eventoj, kiuj
inspiris lin al la kreo de internacia
lingvo: specife pri la kvereloj inter
la gentoj en lia hejmurbo kaj la
problemoj pri paco kaj pacemo, pri
kiuj lia patrino instruis lin.

Okaze de la 100-jara dafreveno de
la eldono de la verketo "Hilelismo -
projeho pri solvo de la hebrea
demando" sekvis skizo de Sonja
BRUN pri la temo 'De hilelisno al
homoranismo'. Si klarigis pri la
esenco kaj celo de hilelismo bazita
sur la instruo de HILLEL, hebrea
rab€no, kiu donis al ni nur unu
le§on: "Trahu la aliajn, kiel vi
volas, ke ili trahu vin. La cetero de
la religio eslas nur "httimoju, kre-
itaj de la homo mem kaj kiujn oni
rajtas sed ne devas prahiki-

Car hilelismo gvidis al la
esperanta homaranismo, nova
formo de kunüvado, kiu povas esti
vere interhom4 interreligia kaj
internaci4 la LES-anoj trastudis la
l0 principojn de homaranismo. La
komparo inter la homaranismaj
idealoj de L. L. ZAMENHoF kaj la
nuntempa reala situacio en Süs-
lando kun la ofte malfacilaj, divers-
facetaj situacioj inter svisoj kaj
eksterlandanoj, donis sufiôe da
materialo por diskuti. Ôe la fino ni
deüs konstati, ke post 100 jaroj ni
ankoraü havas multe da laboro por
kontentigi la severajn postulojn de
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nia majstro. Verdire, ni finfine estis
tre kontentaj pri la zamenhofaj
vortoj "La inlerno ideo de
esperanto havas nenian devigon
por ôiu esperanlislo aparla... ".

Sonja BRUN.

Venontaj kunvenoj
2002 Januare
09: en Simplon.

18: veirdrede 19h30: paroliga
leciono, 20h00: Voja§o tra
Venezuelo kun Margrit E.
BRUGGER.

Kantono de
Neuchâtel

Studaj rondoj ôe CDELI
La Chaux-de-Fonds

La studrondoj kun Claude GACOND
okaras §enerale la Z-an kaj 4-an
mardon de lamonato laü 2 ebloj:
a) de la 18h00 §is la 19h45 por

tiuj, ki rj venas kun propra
pilnika vesperman§ajo ;

b) kaj poste de la 20h00 §is la
21h45.

Interesatoj elektu la momentojn al
si konvenajn kaj notu la sekvajn
datojn:
Januare 8kaj22.
Februare 12.

Marte'12.
Se la ekstera enirpordo estas §los-

it4 sonorigu premante longe la
butonon, kiu trovi§as dekstre de Ia
enirpordo.

Ôiam kunportu la libron "Pa§oj al
plena posedo" de William Aut o
(kiu aêeteblas surloke) kaj ne hezitu
pretigi kontribuon: paroladetorq
§ercojn, ludon, ktp. Sed eê se vi
nenion pretigis, tamen venu!

Ciufoje improvizi§as agabla
pmoliga programo en arnika etoso.
Antaü ôio gravas, ke ôiu povu
progresi en la praktiko parol4
skriba kaj kultura de esperanto.

wil
Esperanto-Klubo Wil

Stanislaw PoCHANKE, Letenskasse. 70, 9500
wn. qt o7't 911 68 30

Kunvrxroj: la rmuan merkredon de la monato je
la I th00 en la Restoracio Blumeneck, Sântis-

strasse I (malantaù la stacidomo).

Venontaj kunvenoj
2002 Januare 2: renkontiso
kun Ernst VON MAY en la flego-
domo "Sonnmat", Niederuzwil.

Fgbruare 6: Jarkunveno kaj
kompilado de la programo 2A02.

Svisa Esperanto-Societo informas 2002 Numero 1 paÊo 19



Zürich
Esperanto-Societo Zürich
Akazienst.6 / PF 858, 8034 ZüR|CH
c{.' O'l 251 50 25 <info@esperanto.ch>

Kunvenoj: la 2-an mardon de la monatoje la
20h00 en Esperanto-Librejo, Akaziensüasse
6,8008 Zixrch.

Raporto
Sukcesa

Kultursemajnfino
8-9-ajn de decembro 2001

Proksimume 30 gesamideanoj (el
inter ili 12 gejumrloj de JES, kiuj en
aparta salono havis sian jar-kun-
venon) el la tuta lando kunvenis por
la 3-a de ESZ organizita kultur-
aran§o en la nova klubejo.

Posttagmeze Claude GACoND
konatigis nin kun Karolo PICH, unu
al niaj ver§ajne plej elstaraj verk-
istoj, kiun ni tute malprave apenaù
konas.

Nur niaj malplenaj stomakoj
eütis, ke tiu tre interesa rendevuo
poüs pludaùri. Estis la horo por
fonduo.

Post la fonduo nin sorôis per sia
magio la fama TRD(NI dum pli ol
unu horo, kaj la prezidanto de SES,
Bruno GRAF, tremis pro sia l«avato.
Kaj kvankam li rericevis §in de-

novg la sekvan matenon li ne plu
kura$is porti la saman.

Post TRIXINI, Sitta FôHR per sia
bela voêo §ojigis niajrr korojn kaj je
la fino Martin MEYER prezentis de
li inventitan blovinstrumenton, kiu
eki§is el blindulbastono.
La dimanôan mateûon post

prezento de projekto de nova
Eüropa konstitucio far Diehich
WEIDMANN, per diapozitivoj de
telefonkartoj TRIxINI ankoraù
kondukis nin al mondvoja§o dum
abunda matenman§a bufedo.

Cetere: Se vi volas lerni la sorôo-
arton, tiam de la 6-a §is la 9-a de
junio 2002 vi havos la okazon sekvi
kurson kun TRIXINI en la Esperanto-
librejo Zuriko (kurskos§
CHF 180.-, respektive 160.- por
membroj de SES aü ESZ).

Dietrich M. WEIDMANN

Programo de
Espera nto-Societo Zü rich

Mardon 8-an de januaro:
Esperanto-Librejo Akazienstrasse 6,
19h30: konversacia rondo por
ekzerci la lingvon (temo:
akuzativo).
20h00: monata kunveno: Ôu la
angla estas la mondlingvo? - Ist
Englisch die Weltsprache. Publika
prelego de lic. phil. Dietrich M.
WEIDMANN (germanlingve mal-
fermita por ôiuj).
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Mardon, 12-an de februaro:
Esperanto-Lib§o Akazienstrasse 6,
19h30: konversacia rondo por
ekzerci la lingvon (temo: atlit).
20.00 §enerala kunveno, gastoj bon-
venas. Tagordo: Laù statute la
memb§ ricevos en januaro.la
detalan tagordon kune kun la kotiz-
pagilo.

Mardon, l?-an de marto:
Esperanto-Librejo Akazienstrasse 6.
19.30: konversacia rondo por
ekzerci la lingvon (temo: iÿrg).
20.00: monata kunveno, temo
sekvos en la venonta nunero, gastoj
bonvenas.
20.00 monata kunveno, temo
sekvos en la venonta numero, gastoj
bonvenas.

Mardonr 9-an de aprilo:
Esperanto-Librejo Akazienstasse 6,
19.30: konversacia rondo por
ekzerci la lingvon (temo: aktivaj
participoj).
20.00: monata kunveno, temo
sekvos en la venonta numero, gastoj
bonvenas.

La kursoj
de Esperanto-Societo Zürich

k-2002-01:
f,speranto liir Anfiinger
Esperanto por komencantoj
Einfiihrungskurs: Ziel: Grundkenntnisse
Enkondulra kurso: Celo: bazaj konoj
24.0t.2002 - 07.02.2002 +
28.02.2002 - 1t.04.2002

jeweils 18.15 - 20.00
Donnerstag Abend / jaüdvespere

CHF 288.- (ESZ-Mtgtied er 24o.-;
Jugendl. bis 18 J. 50.-)

k-2002-02:
Kubanische Salsa ftir Anf;inger
Kuba salso por homencantoj
Grundschritte, die wichtigsten Formen
bazaj paSoj, la plej gravaj formoj
01.03.2002 - 0s.04.2002
jeweils 20.15 -22.00
Freitag Abend/vendredvespere
Einzelp. CHF 150.- Paare240.-
(ESZ-rnernbroj 120.-, paroj 200.-
junuloj §is l8 j. 60.-)

k-2002-03
Esperanto fïir Anfiinger
Esperanto por komencantoj
Einfiihrungskurs'. Ziel'. Grundkenntnisse
Enkonduka kurso: Celo: bazaj konoj
t6.0s.2002 - 18.07 .2002
jeweils 18.15 - 20.00
Donnerstag Abend / jaüdvespere
cHF 288.-
CHF 288.- (ESZMitslied er 24o.-;
Jugendl. bis 18 J. 50.-)

k-2002-04
Kubanische Salsa lïir Anfânger
Kuba salso por komencantoj
Grundschritte, die wichtigsten Formen
bamj pa§oj, la plej gravaj formoj
17.05.2002 - A.A6.2002
jeweils 20.15 -22.00
Freitag Abend / vendredvespere
Einzelp. CHF 150.- Paare}4Ù.-
(ESZ-membroj 120.-, paroj 200.-
junuloj §is l8 j. 60.-)
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k-2002-05
Zaubern lernen.
Wochenendseminar mit dem
Magier Trixini.
Lerni sorêL SemajnJina seminario
kun la magiisto TRIKSINI
Wir lernen die Grundlagen des
Zauberns. Zum Abschluss gibt es

am Sonntag eine Vorfiihrung mit
den Kursteilnehmern fiir ihre
Freunde.

Ni lernas la bazon de lo sorôado.
Je la fino dimanôe estos prezentodo
de la kursanoj por iliaj geamikoj.
7.06.2001 19.00 - 9.06.2001
proksimume 16.00
(Minimurna a§o: l6 jaroj)
cHF 180.-
(SES-, JES- kaj ESZ-membroj 160.-)

Mortoj
Ni ricevis la sciigon, ke rnortis en

BieUBienne Willy VorRoL, kiu
donacis antaü kelkaj jaroj siajn
esperantajojn al CDELI; en
Neuchâtel Jean-Paul HUMBERSET,
kiu aktivis en la sesdekaj jaroj en
Esperanto-Societo Neuchâtel, kaj en
La Chaux-de-Fonds Danielle
BEGUIN, kiu koncertis piane kaj per
aliaj muzikiloj okaze de esperanto-
kongresoj kaj aktivis en Adelboden
kadre de la esperantistaj skirestadoj.

Claude GACoND

lndekso enhava de
SES informas

Jaro 2001
Enkondukaj vortoj:

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

La redaktoro: Claude GACoND

Mallongigoj:
e-a = esperantâ

Ç-ista = esperantista
e-isto = esperantisto
e-o = osFrerânlo

i-a = intc'rnacia

n = nulnero
p = pago
ps = pseüdonomo dc
vd = vidu

Signifo de la kampoj:
"Tilolo de libro aü pcri«hrjo'
'Nomo de agado aü rerùionti§o'

A
"Adoru"lhimnaro): n5 pl4, 15.

Aebi'l'raugott Rinaldo: n3 pl3.
Aebv Yvome: nl p4.

'Agado 2fi)3': nl p5, n2 p8,9-12, n3 pl3, n 4 p9.
Âlthen Anita: nl p5, 10, n3 p6, 18.
Amika Anjo = ps Laszay Anna.
Amrein Oliüer: n4 p9.

Andrée: n4 pl2, 13.

Anton Gti,nter: nl pl8.
Appius Guido: n4 p9.
Argus: n3 p6,25.
Asæio JEAN: n4 p30.

Auld William: n,2p23,n3 pl6,2l, n4 pl3.

B
"Babylonia* : n2 p22, na fi 5.

Bachmarur Louise: nl pl2, n2 pl8.
Baok Otto: nl pl8.
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Badoux Françoise: n4 p9.
Bahaismo: nl pl3.
Bakker Ans: n5 pl7.
Ballaguy Reoé: n4 p22.
Bandiê Milan: n5 pl7.
Barandovskrâ-Frank Vera: nl pl8, n5 p28.
Baupierre: ps Vatré Henri.
Baur Arthur: n4 p9.
Bélisle Mario: n5 p24.
Bélisle Marion: n2 p8.
Bélisle Romain: n2 p8, n5 p24.
Berettio Michel: nl p9, 10.

Béroud-Focke Ncole: n4 p25, n5 p3,6,12,21.
'Bibliograûo de e-o kaj interlingvistiko Iaü la
kolektoj de CDELI": n4 pl l.
Biblioûeko de la Urbo la Chauxde-Fonds: nl
pl0, n2 pl2, n3 p5, n4 p8, 10, 12,30, n5 p7, 10.
Bickel Andres: nl plO.
Blair Tony: n5 p32.
Blanc-Maillard Charlotl,e: n3 pl9, n4 p9,nS p22.
Blanke Detlev: nl pl7, 20, n5 p18, 26-27.
Bormarm tJ/emer: nl pl9, n5 p28.
BomvkoN.: nl p7.
BorsboomEd: rûp7,24.
'Brasikfolio': nl plO, n2 pl7, n3 pl8.
Briner Arme-Marie: n2 p8.

'Brtickenbauer': n1 ÿ1, 24.
Brügger Frarz: nl pl2-13, n2 pl8-19, n3 p20-21,
rA p27-28,r$ ÿ3-24.
Brilgger Margrit E.: nl pl3, n2 pl9, n3 p2l, n4
p28, n5 p24.

Brulisaua lüaunrs n5 ÿ3-24.
Brun Sonja: nl p8, 13, n2 pl6, 18-19, n3 p56, B,
2l,tA p5,28, n5 pt5,20.
Bublin Piene-Alain: nl p4.
Bttlrlnunn Daüd: n2p14,21,n4 p9,n5 p3,12.
Buller Osmo: n5 pl7.
Bulthuis: n4 pl3.
Brukhardt Adolf: n3 pl6, n4 p20, n5 pl4-15.

C
Cantagrel Gilles: n5 ÿ9-)2.
Carlevaro Tazio: nl pl 8, n2 p22.
Castelli Giuseppe: n2 pl8.
Centro de Dokumenhdo kaj Esploro pri la Lingvo
I-a = CDELI: nl p3, 6-7, 10, 13, n2 pt, 3, 7, 9,
ll-15, 19,21,23,n3 p2-3,5,9, l3-15, 21,n4pl-
3, 8-13,25,32, n5 pl-3,5-7, l0-13, 15, 28.
Chambéry'56-a Kongreso de SAT-Amikaro,: nl
p3,rûfi,ilp22.
Chaves-Walder Verena: nl pl4,n3 pZ2.

Chavignon Philippe: n4 p23.
Chmielik Tomasz: n3 pl3.
Chong-Yeong Lee: n5 p17.
.Colour-Key": 

n5 p20.
Cook Brown James: nl p19.
'Coop4azeto": n3 p24.
Cop Raoul: n4 p3 l.
Corsetti Renato: n4 p3, 13, n5 p3, 12, 17 , 19.

D
Dahan Lucien: n3 p5, 18.
Dahlenburg Till: nl p20.
Deolerck Christian: n2 p24.
De Diego: n5 p30.
Degoul François: nl p8, n5 pl6_
De §aussue Rene: n5 p28.
Dessapt Pierre: nl pl l.
Dettling Arurelis: nl pl3, n2 pl8, n3 p2l, n4 p28.
'Dia Komedio. @ante): n5 p3l.
"Dctionnaire de poche français-e-o & e-o-
français': n2 pl0.
'Dimanêa koncerto de Anjo Amika',: n3 pl6.
Di Vetta Arlette: n4 p9.
Dôring Ema: nl p9, n3 pl7 , n4 p22.
Donzé Gérard: n4 pl l.
Dorthe Pierre: n4 p9.
Dovat Lucieûne: n2 pl4, n3 pl3, n5 pl2.
Duc Goninaz Michel: nl p8, n2 pl6, n3 pl6, n4
p19,23.
'Dudekkvar sonetoj' (.abe louise): n2 p23.
Dmai Laszlô: n3 p4.
"Duonvoôe" (Waringhien): n4 pl9.

E
"L'Educateur": n2 p7.
'La edukado de la infano el la üdpurkto de la
spiritoscienco* (Steiner Rudoll): n3 pl.
Egg;enberger Gertrud: nt p9, n2 pl6, n4 p2l, n5
p3,12,16.
Eichkom Bemhard: n3 pl6, n4 p20, n5 pl4-15.
Eisenegger Elisabeth: n3 p22-24.
Ekspozicio pri e-o ôe Ecole Club Migros,: n4 p26,
n5 p6.
Ekzamena Komitato: n4 p3l.
Elsner Verena: n3 p24, n4 p9.
"Enciklopedio pri e-o kaj interlingvistiko en
Süslando: n2 p9, n3 p8, n5 p7.
EPFL (tmiversitato): n3 pl9-20, n4 ÿ7,t5 p5,
14,22.
Erbetta Marcel: n5 pl8.
Emst Rolf: n5 p4, 10.

E-a Ciüto: n2 p6.
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"E-a Songazeto': n3 pl6.
'Der Esperanüst.: nl p20.
'E-o'(JEA): n\ p4,tr2 p8, n4 p6.
.LE-o'@F): nl p4.
'E-o Aktuell. (cEA): nl p4.
E-o{entro Kvinpetalo: nl pl6-17,û ÿ4.
E-o-kft-rliistaro de Süslando: n2 p2 l.
E-o4rupo aù Klubo de EPFL: n4 ÿ7, n5 p5, 14.
"E-o? - Ja!': nI p6, inter p.14-15, n2 p7, n4 p34-
36.

E-o-Junularo de Süslando: n2 p2l, n4 p31 .
"E-o? - Oui!': n2 p7.

E-o organizajoj lokaj:
Basel: E-o-Societo Basel = ESB: nl p9, a2 pl7,
n3 p2-3, 17,n4 p2,25,n5 p2-3,6,20-Zt.
La Chaurde-Fonds: Studrondo: nl p3, 13, n2 p3,
19, n3 p2-3, 21,n4 p2-3,28, n5 p2-3,25.
Genève: E-oCrupo La Stelo: nl plO-l I, n2 p?-8,
17,n1 ÿ-3,18, n4 p2,25-26, n5 p2-3, 5, 10, 2l-
22.

l,ausanne: l-atuana E-o-societo = LES: nl pll-
12, 17, n2 p17, t3 p2-3, 19-20, n4 p2-3,26-27,
n5 p2-3,54,22.
Luzem: Lucema E-o-societo = LES: nl p3, 12-
13, n2 p3, l7-19, n3 p2-3,20-21,n4 ÿ-3,21-2t,
n5 p2,6,23-24.
Wil: E-o-Klubo Wil: nl pl4, n2 pl9, n3 p2-3,22,
n4 p2,29,fi p24,6,25.
Zii,rich: E-o-Societo Zürich = ESZ: nl p2-3, 14-
15,t2p7,19, n3 pr6-7, 22-26,n4 pl-3,7, t5, lB,
29-30, n5 pl-2, 4, 6, 13, 25-26.

'E-o por infanoj'= "Familio Muso': nl p7.
E-o-po§tmarko C}IFO,7O (nlono): n2 p8, n4 p3l.
"E-o? - Sil": n2 p7.

'Esperantologia Fahrltato' (KCE): n4 p2 l.
-Esperantologio 

/ Esperanto Studies': nl pl8-20.
Espnovo: nl pl9.
Eüropa Federista Partio: n4 p3 l.
'Eventoj.: n3 p3.

F
Fabbri Chiara: n4 p2,4, n5 p2.
Fabre Joelle: n4 p26.
Far.r-e Alain: rA p7 , n1 p5,7 -9 .

Fellrnarm Ulrich: nl pl9.
Fiedler Sabine: nl pl8, n5 p26.
FontannazNancv: nl p12, n3 p5,8, 13, 15-16, n4
pl3.
Frauchiger Benno: n4 p17.
Fregonara Odette: n3 pl3.

Freud: n5 p32.
lreundeskeis' (muikgnrpo): n5 p23.

G
Gabrielli Lina: n2 p23.
Gacond€iroud Andrée: nl p5, n2 pl5, n3 pl3,
n4 pl3, 3 l.
GacondClaude: nl pl,5-8, 10, 13, 15, 17,21,n2
pl,7,9-13, l5-16, 19,21-24,n3 pt,4-9, l3-lS,
20-21, 21, 25, 28, n4 pl, 3, 8, t3, 24-ZS, 2t -ZB,
30-31, n5 pl, 3-5, 7{, I I, 13, 17.
Galor Zbigniew: n5 p27.
Gasser Wolfgang: n3 pl3, 15.
Gastejo Edmond Privat: n4 pl l.
Gaudin Jean-l,oup: n4 p9.
Cawan Miro: n5 pl9.
'Ia Gazeto': n3 p7.
Gescllschall lttr Inrcrlinguistik: nl pl7-20, n2
pl4.
Gcrmana Esperanto-Asocio = GEA: nl p4-5.
Giannini Walter: nl p5, n3 pl3.
Glâttli Emst: n3 pl3, n5 p3,7-8, 12.
Gode: nl pl8.
Gcrcthe: n3 p28.

Goy Yvette: nl pl6-17,n3 pl9, n5 p22.
Grabowski: n5 pll.
Graf Bnrno; n l pl -2, 4-5. inter I 4-1 5,8-o? -Ja!,,
,r2 p2,6,8-9, 12, n3 p2-l I, n4 p1-2-8, 36, n5 p2-
ll, t7-19.
-Grajnoj 

en Vento': n5 pl8.
La Grande Ourse (ernejo): n5 p7.
Grandjean Rémy: n3 pl3.
Graubert Sophie ps Grosjean Mreille.
Grigorjevskii Andrej: n5 pl7.
Grosjean Mireille: nl p5, n2 p7-8, n3 ÿ,7, t4
pl, 8-9, n5 pl, 4, 7, I l, l(t-17, 24-25.
Grossmann André: nl fi, n2 p7, 15, n4 pZZ, n5
p2l.
Gunkel Claus J.: nl pl9, n2 p24.

H
Haenni Ueli: n3 p4.
Haitao Liu: n5 p26.
Heer Renate: nl p4.
"Hel'(Nordal Sigurdur): n2 p23.
-Heroldo 

de E-o": nl y',8, n2 pl6, n3 p7, 16, n4
p4-5.
'Heroldo komunikas': n3 pl6, n4 p2l .

"Historio de la e-o-literaturo": n4 p20.
Flodler l{eckx: n2 pl2.
Humair.Iaoques-André: n3 p5, 14, n4 plO-l l.
Htrngara Biologia Àsocio: n3 p20.

Svisa Esperanto-Societo informas 2002 Numero I oaio 24



Hunkeler [Ians: n4 p30.

I
Ido: n2 p9.

Imf,eld-Stamm Gudrun: n4 p9.

"L'lmpartial': n4 p20.
'Indekso'SES informas'jaro 2000: nl p2l-27.
'La Infana Raso' (Ardd William): n3 pl6.
'Informilo- (ailzana Eo-Societo): nl pl7.
'I-a E-o-Konferenco': n2 p24, n3 p3.

I-a E-o-Mrzeo (Wien): n2 pl, 13, n3 pl4, 28, n4
plO, n5 p7.

'I-a Eüropa Semajnd: n4 p3 l.
'I-a Jmulara Kongreso' = 'TEJGKongreso': nl
p3, 5, n2 p3.

I-a IGtolika Unui§o E-ista = IKUE: n5 pl4.
I-a Komeroa kaj Ekonomia Fakgrupo = IKEF: nl
p28.

'I-a Komrmista Konferenco' (IKEK): nl p3, 8, n2
p3, 16, n3 p16.
I-a Ligo de E-istaj Instruisloj = TI.FI: n4 p24, n5
p17.
Interlhguâ: n2 p9.
"Interlinguisüsohe Informationen*: nl pl 8, 20.
Intelingvistiko: nl pl7 -2O.

'lntemaüonale Plansprachen. @lanke Detlev): nl
p20.
Interreto: nl pl 1, n3 p3, I l, 28, n4 pl2, 32-33.
'Inter.§an§a Servo de SES'= IS: nl p4.

J
Jaccard lüarcel: n3 p27.
Jaccard-Besson Marguerite: nl pl6-17, n3 pl3.
Jayet Marguerite: n3 pl3.
Jearureret Jeanne: nl p4, n3 pl3.
Jemun Vida: n5 pl9.
Jovanoüêlliô: n5 pl9.
Jung: n5 p32.
Junularo E-ista Süslanda = JES: n4 p4,6-9, 14-
18, n5 p2,4,6-7, 9, 13.

K
K{stli llans, nl p8, n2 pl6, n3 p23-25.
Kajino Jo§iko: n2 p22.
IGlocsay IGLnân: o4 p I 9, n5 p30-3 I .

Keller Stefano: n3 pl t, 15, 20,t4 p27,t5 p5,22.
'Kiel oni akiras ekkonojn pri la superaj mondoj?'
@udolf Steiner): û pt,27.
Kiselman Christer: nl pl8.
Kobelt Walter: n4 p9.
Koffi Gbeglo: n5 pl7.
Koûnan Antoni: nl p7.

Koller Alois: n5 pl2.
Buroo de la Minoritataj Lingvoj: n3 p7.

'Kontakto': nl p4, n4 p5, n5 pl l.
*Kon Tiki": nj p 21.
"Konversationsbuch Deutsch-E-o' (Blanke /
Dahlenburg): nl p20.
Koutny llona: n5 p28.
'Kristana Bulteno': n4 p3 1.

Kristana E-ista Ligo I-a = KELI: n4 p3 I, n5 pl4.
Kronenberger Albrecht: n5 pl 5.

KuenyRobert:nl p28.
Kiimzli Andreas aü Andy: nl pl8, 20, n2 p9-10,
12,22, n3 p4, 8, n5 pl,6-7 ,25,28.
Kulhra Centro E-ista = KCE: nl p3, 7-8, n2 p3,
14-16, n3 p2-3, 14- I 5, 20, 24-?5, n4 p2-3, 19-21,
n5 p2, 14-15,25.
'Kulnra Komisiono'(KCE): nl p8.

Kulturligo de GDR: nl p17.

L
l,abe Louise: n2 p23.
T-aborgrupo pri varbado': nl p5, n2 p8.

Laderaoh Jean-Rodolphe: n4 p9.
I-tderach Wemer: n2 p8.

lafosse Josée: nl pl7.
lagrange Georges: nl pl7.
Lanoux Victor: n5 pl8.
Lanz Tina: n3 pl3.
Laszay Anna: n3 pl6, n4 p20-21, n5 p15.
latino sine Ilexione: nl pl8-
La Torre Mauro: n5 pl8.
l,aubacher Eric: n2 p24.
Lauper Elisabeü: nl p2, 5, tO p2,6,8-9, n3 p2,

5, 13, n4 p2,9, n5 p2-4, 12.

l.avanchy Elianne: nl p4, n3 pl 3.

Iavanchy Jean-Jacques: nl p4, n3 pl3.
'Libro de Amo' (klocsaÿ: n4 pl9.
Liebig Peter: nl pl8.
Liechti Fritz: n3 p7, (nekologo) n4 p30-31.
Liechti-Kilchhofer Flanny: n4 p3 l.
LF-koop: nl p3, 8, rA fi, $,23, n3 fi-1, 16, n4

P4-5.
Lindstedt Jouko: n4 p32-33.
Lipari Mchela: n5 pl7.
'Literahra Foiro" = LF: nl p4, n2 p7, 15, n 3 p5,
6-7,n4ÿ-5.
Loglan: nl p19.
Longfellow: n5 p3 l.
Loup Pierre-Henri: n3 pl9.
LudwigEdmond: nl pll.
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M
Maccill Stefan: nl p8, n2 pl4, 16, n3 pl5, n5
pl8.
Madoro Max: n5 p22.
Maison de la Radio (Genève): nl plO.

"la malfennilo" (-anoux Victor): n5 pl8.
Mallepeli Verena: n2 p8.
Malovec Mirolslav: n2 p24.
MarmewiE Comelia: nl pl9.
Marêek Stano: nl p8, n2 pl6, n3 pl5, n4 p20.
Malgot Nicole: nl p2, t2 p2, 6,22, rr3 p2, 6-7 , 9,

il p2,n5 p2-3,9,12.
Markarian Martil: n2 p23.
Martinelli Perla: nl p2, I, nl p2,6, 16, n3 p4-5,
9-10,16,n4 p4,7,19.
Martorell Flor€al: n4 pl9-20.
Masala Bnrno: n2 p6.

Matlhey Denise (nel«ologo): n4 p30.
Maura Georgo E. ps Waringhien Gaston.

Mayer Herbe(: n2 pl, 3, 13, 19, n3 pl4, n4 pl0,
î5 p7.

Meier Hans: n4 p25.
Meksiko: '5-a Tdtamerika Kongreso de E-o': n3
p22.
Mellini An§elo: nl pl3, n2 pl8, n3 p4, 20-21,n4
p27,r5 p12.
Mesiê Stjepan: n5 p17.
Mettler Rosa: nl pl3, n2 pl8.
Meyer C.-F; n3 p28.
Meyer Martin: n3 p24.
Migros @cole Club): n3 p2, 19,n4 p26.
Minnaja Carlo: n4 p20.
Miserez Roland: n2 p8.
Mitterand François: n5 p32.
"Monaton: nl p4, 28, n4 p6.
Morariu Tiberio: n2 p?l .

Morgenstem Christian: n3 p28.

MoritzUwe Joachim: n2 p7.
Morocz Istvan: n2 p11,21.
Mottola Valerio: n3 pl6.
Mulhouse: 'Printernpa sta§o'nl p3, 28, n2 p3.

N
Nagykaniszsa'74-a SAT-Kongreso': nl p3, n2 p3,
n3 p3.

Niesert Ursula: nl p5.
Nordal Sigurdur: n2 p23.
Novalis: n3 pl8.
Nuesch Willy: t3 pl,27-28.
Nrurez Hemandez Maya: n5 pl5.

o
Occidental: nl pl8, n2 p9.
Oeste Wilhelm theodor: û p23 .

'Ondo de E-o": nl p4, n4 p6.

'Originala verkam" (Zamenhof L.-L.): nl pl3, n2
pl8, n3 p20.
Osibov lvo: n5 pl7.

P
Pace Gilda: n3 pl8.
Panival: nl p4, n4 p9, n5 pl2.
?asporta Servo': nl pl2.
'Pa§oj al plena posedo' (Auld William): n2 pl5,
23,nl p2l.
Peduzi lvo: nl p4.
Peneter Georgo Peterido pa Waringhien Gaston.

'Perkoresponda kurso de e-o por franlingvanoj*:
n2p71.
Perrenoud William: n4 p30.
Perret{entil Marlène: n5 p24.

Perret{entil Willy: n5 p24.
Piê Karolo: nl p7,r0 p3,14,24, n3 p3, 15, n5
pl,30.
Pilipoüê Sa§a: n5 pl9.
Piron Claude: nl p5, 8, 15, n2 p7{, 16, n3 p2-3,
7, 16-18, n4 p2, 17, 23, 26-27, 36, nS p5, 2l-22,
29-32.
Piron Nicole: nl p8.

'Planeta': n3 p23.

'Plansprache tmd Phraseologie' (Fiedler Sabine):

nl pl9.
Plejado (libro-kolekto): rA p23.

'La plej longa tago en la vivo de Maria Teresia'
(Gavran Miro): n5 pl8.
'Plena llustrita Vortaro de Eo' = PIV: n4 pl9,
22.
'Plurnirela Intemacia Krnsaro' (KCE) - PIK: nl
p8, n2 pl6, n3 pl6, n4 p20.
Pochanke Barbara: n3 p22,n5 ÿ,12.
Pochanke Dawid: n4 p4.
Pochanke Stanislav: nl p5, n3 p22, n4 p29, 

"5ÿ,e,t2,2s.
Pochanke Vera: n4 pl4-16, 18, n5 pl,46, 13-14.

Pot Raynrond (presejo): n3 pl8.
?rintempa sta§o': nl p3, n2 p3.
hirmt Edmond: nl plO, n2 pl2,2l, n3 pl3, 18,

n4 pI3,30.
Prirat Yvorne: n4 p30.
Pucar Ivioa: n5 pl9.
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R
Raberazaha Désiré n4 p22,23.
Radio Ganève: nl p9.
Radio Lora (Zitrich): n3 p23.

"Rakontu al mi la radion': n12 pl 1.

Randin François: nl pl l-12, rû pl7, n1 19, n4
p26,n5 p4,6,22.
RasiêNikola: n5 pl9.
RemauMarthe: n4 pl9.
Rentsch Patrick: nl p5.

"Résonnances": n2 p7.

Rey Hans: n4 p9.

Rey-Zollinger Konrâd: n2 p8.

Rey Silvia: n4 p9.

Richez Jean: n3 pl3-
Riüère.Iimmy: n3 pl3.
Robbineau Bruno: n4 p23.

Robbineau Mar)'vonne: n4 p23.

RofuBruno: n4 p3l.
Rolf Emst: vidu Emst Rolf
Rooke Dieter: nl p4, 13, 28,rQ 6, 16, 18, n3 p4,

13, 20, 22-24, 26, n4 p54.
Rottr Lidia: n3 p22.
Royer Pierre: nl pl7.
Ruckli Monika: nl pl3, n2 pl8, n3 p2l.

S

Saladin Thierry: n4 p23.
SandozAndÉ: n4p13,32.
Sandoz4iroud Cosette: n2 pl5,2l, n4 p3, 13,

(nekrologo) 3 l -32.

SAT-Amikaro: nl p3, n2 p3, 10, n4 p22-21, n5

p16,24.
Saviô Zarko: n5 pl9.
Schaerer Lilly (nekrologo): rû p20-22, n3 p4.
Schaubacher Daniel: nl p5, n4 p9.

Schaubacher Mpiam: nl p5, n4 p9.

Scheidegger Ch.: n3 p7, n4 p6.

Scherer Paul: nl pl3, n2 p18, n3 p6, 13, 20, n5
p3,6.
Schiller: n3 p28.

SchnellerMartine: n4 pI,8, 10-13, n5 p1,7, I l.
Schneller Richard: n2 pl?, n4 p9, n5 pl, 12, 26-
29.
Sermaeieca Asocio Tutmonda = SAT: nl p3, n2
p3, 14, n3 pl,n4p19,22,24,32,n5 pl8,31.
"Sennaciulo": n4 p22.

Servo Ciüla I-a = SCI: nZ p21, n4 p1l .

Silfer Giorgio: n2 çrt, û pl4-16, n4 p19-21, n5
pl5, 17.

Sixtus Pot Christiane: n3 p7 , 13, n4 p26, n5 p1, 5,

8.

Skcrrupski Stanislaw: n1 p8, n2 pl4,nl p23.

Socialdemokrata partio: n4 p32.
Spafinger Berthe: t3 pl7,n4 p75.
Spekuliak Mato: n5 p17.
Stahlberg Sabira: n4 p5.

Stakian-Vuille Madeleine: nl p4, n4 p9.

Steiner Hugo: n3 p14,27.
Steiner Rudoll n-1 pl.
Strasbourg: '57-a TEJO-Kongreso': nl p1, 5, n2

p3, n3 p3, n4 p15-17.

Straznice 'l-a E-o-KonGrenco' (OSIEK): n2 p24,

n3 p3.

"Studoj pri interiingüstiko / Studien zlr
Interlinguisük" : n5 p26-29.
"Sud-Rejna Kuriero': n3 pl7.
Sunhejmo (Rheineck): nl p8, n2 p16.

Süsa Asocio de E-o-Fervojistoj = SAEF: nl p3,

9, n2 p1, 14, 16, n4 p2l, 30-3 1, n5 p2-3, 7, 16.

'Süsa E-o-Reruo": n3 p7, n4 p3 l.
Svisa E-o-Societo = SES: nl p14, û pl,3-12,
20-22, n3 y'-l3, n4 p1-8,24,30-31, n5 pl-ll,
13,26.
-Svisa E-o-Sooieto informas': nl p8, n3 p7, 23-

24, n4 6-7,9-10, 31, n5 p4, 8, 17.

'Süsaj E-o-Ekzamenoj'(KCE): nl p8, n2 p16.

'Svisa Fervojisto": nl p9.

T
'Tago de E-o': n2 p10.
"Iæ Temps": n2 p8.

Ti§ljar Z,latzko: n4 p22, 23.
TonkinHumphrey: n5 pl7, 18.

Trifonchovski Ljubomir: n4 pl9-20.
Tutmonda Asocio dc Konstruistoj E-istaj =
TAKE: nl p28.

Tutmonda E-a Junulara Chganizo = TEJO: nl p3,
n2 p3, n3 p3, n5 pl l.
'Tutsüsa kongreso de la junularaj parlamentoj':
n5 p25.

Tzaut Olivier: n4 p9, n5 p7,12.

tI
lltrik Aneta: n5 p20.

Union Mundial pro Interlingua: nl pl8.
Uniono por la Linguo lnternaciona (ido): nl pl8.
Universala E-o-Asocio = UEA: n2 p8, 14, n 4 p5,
23 -24, 32, n5 p3. 7, 11, l7 -20.

'Universala Kongreso de E-o'= UK: nl p3, n2 p3,
8, 21, n3 p3,n4 p23-24, n5 pl7-19.
"Unua libro" (Zamenhot): nl p7.
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Valano.lotr.{n Jx Piron Claurle.
Van Puijtnlrrtrr"k-Waklcr llert Jons: n4 p9.
Van l\riicnbrxxk-Walder ltuth: n4 p9.
Vasscnrt Jaqucline: I pl9.
Vatré llenri: nrl pl2, 13.

Veith-Schii,rnperli Amalic (nekrologo): n4 p30-
31.

Verraszto Agnes: n4 p20.
Vigry: '5?'a Kongreso de SAT-Amikaro': n4 p23.
'[Vingt quatre] 24 heures": n4 p26.
Vitali Daniele: nl ptl, n2 pl5.
Volapulr: n2 p9.

Von Btiren Jean-Thierry: n4 p8, n5 p | , I I .

Von May Emst: nl pl4, n5 p25.

"l-a Vorta Klaso'(Giorgio Silfer): n3 p16.
'Vorwârts": n3 p23.
Vurpillot Femando: n4 p20.

w
Walder Elsbeth: n3 pI3, n4 p9.
Wanner Su:rannc: n4 p9.
Waringhien (iaston: nl ptl, n2 pl6, n3 pt6, n4
p I 9-20, n5 p29-32.
Weidmann Armin: n3 p22, 24,n4 p9.
Weidrrann Dielnch MiÊael: nl p2,5, n2 p2,6,
n3 p2, 5-8, 13,22-24,26, n4 ÿ, n5 p2, 46, 8-9,
12,26.
Weidmann Jasmin: n3 p23.
Weidmann l-inda: n3 p23.
Weitlmann Gonzilez-Fonseka Nelida: rû ÿ,22-
24,26.
Wenger Alfred: n5 p4.
Wennerggen Bertilo: n2 pl5.
Wcttstein I'lcnri: n2 p8, n3 pl3.
'WlR-gazeto": n3 p23.
"WoZ": n3 p23.

Y
Yaki David: nl p9-12, n2 pl7-18, n3 p21,28.

Z
Zagreb-.'86-a UK': n2 p3, n3 p3, n4 p23-25, 16,
n5 pl7-20.
Zamenhof L.-L.: nl p1, 13, rA pl8, n3 p20, n4
pl9, 36, n5 p30.
Zapelli Pasquale: n5 pl7.
Zælazny W altar nl p7 , n4 p20, n5 p t 6.

-oOo-

Redaktora vorto
Mi min organizis, por ke nia

bulteno "SES inJbrmas" apefi;_
akurate, sed tamen tiu ôi nov-
jara ilumero atingas vin kun
bedaürinda malfruo.

Kelkaj eventoj vigle perturbis
mian planadon:

Ôe CDELI mem mi devis
akceleg^i üanslokigon de amaso
da arhivajoj, kies prizorgo
montriÊ,is temporaba.

Mi jese respondis al Ia deziro
de profesoro Patrick SÉttor de
la laüzana uûivcrsitato, por ke
CDELI akceptu la duan kun-
sidon de seminario dediôita al
Ia artefaritaj Iingvoj (vidu la
koncernan raporton sur la paÊoj
l7-18-aj), kaj tio ree estis
temporaba por mi.

Kaj line komputila fu§ajo al-
doni§is. Dankon al Elisabeth
LAUPER pro §ia kompetenta
helpo, kiu refojÊ demonstris
mian amatorecon en la
koncerna fako.

Konklude: Tamenan feliêigan
jaron 2002-an mi esprimas a!
êiuj legantoj de "§Ë'§ informas"
kun antaùdankoj al la sendontoj
de informoj, raportoj kaj
artikol-proponoj.

Claude GACOND
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Wâhrend des deutschschweizer
Esperânto Kulturwochende in Zürich am
8, Dezember, trafen sich 12 junge Leute
nicht nur zum Fonduessen, sondem für
die Generalversammlung des jungen
esperanto scftweiz. Es wurde einen neuen
Vorstand gewàhlt und über neue Statuten
und ein neues Erscheinungsbild von 1bs
beschlossen. Auch wurde über die
Aktivitâten im kommenden Jahr diskutiert.

Es freute uns sehr, dass auch Mitglieder
der Esperanlo-Jugend Baden-
Würtemberg dabei waren, und hoffen so
natürlich auf eine produktive
Zusammenarbeit.

Der wichtigste Entscheid war wohl jener
über das erste Treffen im kommenden
Jahr. So wird vom 9. bis 10. Mâtz 2O02
ein Skiwochenende stattfinden, in irgend

decembro 2001

informbulteno de I' junularo esperanta svislanda

eksf erordinare...

La §eneralan asembleon konkludis
bongusia fonduo organizita de la Zurika
esperanto-societo. Dankegon! Tre amuza
kaj perpleksiga estis la magio de Trixini
dum la yespera progÉmo. Nun... des pli
bone, se 1bs retrovos sian iaman viglon
dankal iom da magio!

einem hübschen (hoffentlich) verschneiten
Dorf in den Alpen. (wahrscheinlich in
Engelberg). Falls Du Lust hast dabei zu
sein, reserviere schon mal das Datum,
und schick uns das respondilo auf der
Rückseite.

Zum Abschluss der GV wurde uns von der
Esperanlo-Gesellschaft Zürich ein feines
Fondu zubereitêt. Vielen Dank! Danach
vezauberte uns von Trixini,
der Magier mit dem blauen
Stein. Nun, umso besser
wenn 7ês/ gerade dank ein
bisschen Zauber seine
frühere Lebendigkeit wieder
findet.

...fonduumis en Zuriko !

Dum la svisgermana kultura
semajnfino en Zuriko la 8an de Tre grava eslis la decido pri la unua
decêmbro 2001, 12 junuloj renkonti§o venontjara, kiu okazos de la
kunvenis ne nur por fonduumi, 9a §is la 10a de mafto 2OO2 en
sed por la §enerala asembleo (espereble) ne§plena alpa vila§o, ver-
de la junularo esperanta §ajne Engelberg. Do se vi emas parto
svislanda" Estis elektita nova preni, nepre rezeryu la daton, kaj jam

.-- -i--. - .-*---*---*omita+e--kei ak€El$teF-s€vê stat+*ts--*aF ,-seilgrmiÊ++espendile elorsflankef-
nova viza§o de 7bg kaj la venontjara
agado. La êefaj §an§oj de la statuto,....
nun, mi Sparos tion, petu ilin êe la
prezidanto, se ü interesi§as! Por doni
novan viza§on, ni §an§is iom la nomon kaj
decidis pri nova logo.

Ni tre §ojis pri la êeesto de membroj de la
esperanta junularo Baden-Würiemberg,
kaj esperes, ke stari§os produktiva
kunagado.



n.L
le§ " eksterordinare. ..
§

Le 8 décembre, à l'occasion d'un week-
end espéranto suisse-alémanique à
Zurich, 12 jeunes se sonl réunis non pas
seulement pour une fondue, mais aussi
pour l'assemblée générale de la jeunesse
espérantophone suisse. A part l'élection
d'un nouveau comité, elle a adopté de
nouveaux statuts et un nouveau logo. Et
évidemment, on a parlé des aclivités
futures.

Nous nous sommes bien réjouis du fait
qu'il y avait aussi des membres de la
jeunesse espérantophone de Baden-
Würtemberg. Ainsi, nous espérons
pouvoir réunir nos forces pour nos
activités communes.

La décision la plus importante est celle de
la première rencontre des 9 et 10 mars

informbulteno de l' junularo esperanta svislanda, decembro 2001

2002 pour un
week-end de ski
(probablement à
Engelberg).
Donc, si tu ai-
mes la neige et
l'espéranto, ré-
serve déjà ces
dates, et envoie-
nous le coupon réponse ci-dessous pour
recevoir plus d'informations.

A la fin de l'AG, la société d'espéranto de
Zurich nous a préparé une fondue
délicieuse. Merci! Et pour finir la soirée,
Trixini, le magicien à la piene bleue, nous
a mystifiés. Tant mieux, si sa magie aide
.1bs/ à retrouver sa vigilance de jadis.

teksto:
Benno Frauchiger

fotoj:
Annette Ubik

redakcia adreso:
jes! kompreneble...

c/o Benno Frauchiger
Herrengrabenweg 27

CH - 4054 Basel
benno.frauchiger@bluewin.ch

tr jesl mi interesi§as pri la junularo esperanta svislanda. Mi§atus membri§i kiel

O aktiva membro (Fr. 20.-)
tr patrona membro (Fr. a0.-)

B jesl mi emas partopreni la skisemajnfinon. Bonvolu sendi al mi informojn kaj alisilon.

nomo :

adreso:

naski§tago:

telefono :

emailo :

jesl, c/o Vera Pochanke, Zurlindenstrasse 110, CH - 8003 Zürich
veronika_p@hotmail. com

Sendu respondilon al :

aù rete :


