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Retpo§to: claude. gacond@ne.ch &
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hejme: 032 926 52 32

Fakso: ôe CDELI: 032967 6829:
indiki: por Claude GACoND

Redakaj kunlaborantoj :

Nancy FoNTANNAZ, Andy KÜNZLI,
Richard SCHNELLER.

SES informas
Redaktaj datlimoj

por la venontaj numeroj
2002-5: novembro-decembro: oktobre
1 5. Por informoj ekde ia 15-a de novernbro.

20011 : januaro-februaro. decembre I 5.
Por informoj ekde la i5-a dejanuaro.

Antaüdankon al la estroj de la lokaj kaj
fakaj societoj pro la atenta konsidero,
kiun ili alportos al la koncernaj datoj
por la planado de sia aktiveco.

ItemenoorigïLo
SEs-estraro

Bruno GRRr, prezidanto, Jurastrasse 23,
3063 Ittigen/Bem. Çr'.031 92144 59. Ret-

po3to: b graf.o@bluewin.ch.
Dietrich Weton,tRruN, vicprezidanto, PF 301,
8034 Ziirich. @: Al 251 50 25. Retpo§to:

info@esperanto.ch.
Nicole Mnncor, selaetario, Chemin des

Lys 4, 1010 Larsanne.p: 021 653 14 67.

Retpo3to: runar@educrissier.ch.
Elisabeth LAUPER, kasisto, Chapeau Rablé
42,2300 La Chau.rde-Fonds. p: 032 914
39 34.
Retpo§to: elilauper@tbluewin.ch.
Chiara FReeRt, peranto itallingva kaj junul-
ara, Sâgenshasse 8, 7000 Chur. Retpo§to:

chiara-fp @.bluew in. ch.

Po§ta êekokonto
17-581908-4

Svisa Esperanto-Societo
2300La Chaux-de-Fonds

Anonco
Pa§o Neesperantistoj

& komercai
Esperantistoj &

nekomeroai

l/8 CHF 40 C}IF 20

Y4 C}TF 70 CÉIF 35

/2 C}IF 110 CTIF 55

1/1 CI.IF 180 CI{F 90
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Evîss ks[endsro
Septembre

17: Chaux-de-Fonds: CDELI: Studrondo.

19: Luzem: LES-kunveno.
21: Chauxde-Fonds: CDELI: Didaktika sabato.

26: Basel: ESB-kunveno.
28-29: Bellirzona: KCE: Monatfino-

Oktobre
01: Chauxde-Fonds: CDELI: Studrondo.

01: Genève: La Stelo: krmveno.

01 : Zii,rich: ESZ-informstando.
02: Wil: EKW-kunveno.
08 : Zii,rioh: ESZ-kunveno.
17: Luzem: LES-kunveno.
19: Bem: SES: Kunreno aktivuloj.
22: Chatrx{e-Fonds: CDELI: Studrondo.

23: Basel: ESB: informvespero.

Novembre
02-03: Rheineck: Kuneno Sunhejmo.

05: Chaux-de-Fonds: CDELI: Studrondo-

l)5: Genève: l,a Stelo: kunveno.
06: Wil: EKW-kmveno.
12 : Zwioh: ESZ-kunveno.
16: Chauxde-Fonds: CDELI: Didaktika sabato.

16-17: Basel: JES: Jar-kunveno.

19: Chauxde-Fonds: CDELI: Studrondo.

2l : Luzetn'. LES-ktrnveno.

I)ecembre
03: Charx-de-Fonds: CDELI: Shrdrodo.
03: Genève: La Stelo: kunveno.
04: Luzem: LES-kunveno.
M: Wil: EK\I/-kunveno.
07: Basel: ESB: Zameohofa Festo.

14-15: Zuioh: ESZ: Zamenhofa Festo.
17: Chau,xde-Fonds: CDELI: Zamenhofa Festo

27-Januare03: Borken (DE) 19-a Internacia
Fesüva1o.

2003-Januare
07: Chaux-de-Fonds: CDELI: Studrondo.

11 : Ztlrich: ESZ-kunveno-
I 6: Luzem: l,ES-kunveno.
18; Chauxde-Fonds: CDELI: Ddaktika sabato.

21: Chauxde-Foods: CDELI: Studrondo.

Februare
15: Charxde-Fonds: CDELI: Didaktika sabato.

Marte
04: Genève: La Stelo: kunveno.
15: Chaux-de-Fonds: CDELI: Didaktika sabato.

Maje
17: Chauxde-Fonds: CDELI: Didaktika sabeto.

29-jrmio û1: Zurich: Ôi"fira Renkonto: Centjara
Jubileo Esperanta-Bahaisma-

Junie
21: Chauxde-Fonds: CDELI: Didaltika sabato.

Aüguste
12-19: La Chauxde-Fonds: 76-a SAT-Kongreso.

§eptembre
05-14: Jubilea Kongreso pri h centjerilo de
SE§ k i de la esperantifo de Edmond Privat
kai Hector Hodler, heùgEra ktmveno en
GerÈve kaj fema kunveno en La Chauxde-
Fonds, migrado en historie sipifaj lokoj.

-o0o-
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Ali§u al tiuj tri
agravaj renkonti§oj:

Ni listigas la 3 sekvajn sabatajn
renkontojn pro ties tutsüsa grav-
eco, kun la espero, ko multaj SES-
anoj, esperanto-lemantoj kaj
praktikantoj ilin vizitos.

La unua kaj tria kunvenoj pro sia
didaktika karaktero ôefe altiros
studemulojn kaj instruantojn, kaj la
dua interesos aktivemulojn kaj
reprezentantojn espereble el ôiuj
esperanto-grupoj.

La tri aran§oj ebligos aktive
praktiki esperanton.

Sabaton Zl-an de septembro:
Didaktika Studsabato êe CDELI en
La Chaux-de-Fonds. Inforrnoj sur
pa§oj 9-10-aj.

Sabaton 19-an de oktobro: Krm-
veno de aktivuloj sn Bern.
Informoj sur la pa§oj 7-&-aj.

Sabaton 16-an de novembro:
Didaktika Studsabato pmalele al
Asernbleo de "Association suisse

des édlrcateurs à lapaix" ôe CDELI
en La Chaux-de-Fonds. Informoj
srn pa$oj 9-10-aj.

Donacoj
Elisabeth LAUpER, la sindonema kas-

istino de SES, estas nuntempe trans-
loki§anta en La Chaux-de*Fonds mem
al nova hejmo. Pro tio necese paneas
parton de §ia poresperanta aktiveco.
Tial §i listigos la ricevitajn donacojn
nur por aperigo en nia yenonta

bulteno.
Nome de SES ni esprimas al 3i nian

dankemon pro §ia efika laboro kaj
niajn bondezirojn por §ia fus1aliêo en
nova domo.

Claude GecoNo.
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Tre sukcesa renkonto
kun Renato Corsetti

Rolo de esperanto-klaso
Dum tritaga restado en Süslando

Renato Cotsgrn renkonti§is ne nur
kun plenkreskuloj. Kiel montras foto
aperinta akompane al detala artikolo
en la gazeto L'Impartial la lundon 17-

an de junio, kiun ni reproduktis, lin
akceptis esperanto-klaso de la lernejo

"La Grande Ourse" (Granda Ursino)
en la Salono Charles Ht-À,msnr de la
Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-
Fonds. Ôeestis vasta publiko de pli ol
60 personoj.

Tiuj infanoj interrete intervjuis la
prezidanton de UEA antaü lia veno en

Süslandon kaj atente trastudis liajn
respondojn. Kaj sub formo de

spektaklo humurplena ili rediris siajn
demandojn ôifoje al knabo, kiu per sia

ôapelo personigis [a UEA-prezidanton,
malkowigante la personecon kaj
gustojn de Renato Conssrn al la
interesata publiko. Kaj estas ôar la
UEA-prezidanto esprimis sian antaü-
plezuron viÀti la landon de ôokolado
kaj pa§tejoj, ke ili plenigis liajn manojn
de plej diversaj ôokoladajoj fine de sia
prezeoto sub [a aüplaüda konsento de
la ôeestantoj. Ôiu; aAmlris la oratoran
talenton de la ôef-aktoro, kiu estis
parkerinta êrujn respondojn de la
UEA-prezidanto kaj ilin deklamis en
harmonia lingvo bone komprenebla.

Sian spektaklon la geknaboj
inaüguris per kantoj sub la gvido de

Oliüer TzA,lr kaj poste sekvis
prezento de la mallonga, sed aktiva kaj
utila üvo de Hector HoDLER, la fond-
into de UEA. Per retrop§ekcio de

fotoj kaj de pentrajoj de lia patro
Ferdinand HoDLER, ili vidigis lin kiel
dikan bebon en Ia brakoj de lia patrino
Augustine Dt pnrr, kaj poste kiel knab-
eton kaürantan antaü protektemaj
an§eloj, kiel knabon revenantan de
promenado, kiel junulon pozantan
nude en la ateliero de la patro. Kaj oni
poüs admiri pentrajojn, kiujn la patro
faris antaü liaj okuloj. Tio estis pri-
pensiga biografia prezento ügligita de
la komentarioj de ôruj gelernantoj en

esperanto perfekte elparolata.

Aperitivaj diskutoj
Dum la aperitivo, kiu sekvis tiun en-

kondukan spektaklon, pluraj gepatroj
venis esprimi sian admiron pri la bel-
soneco de esperanto kaj sian fieron pri
la parol-lerteco de sia filo aü filino. Tia
kontakto estas tutcerte utila, kiam
esperanto estas intruata en lernejo. Al
la gepatroj de la lernantoj $ ebligas
unuan kontakton kun la esperanto-
publiko, al la infanoj $ donas ideon pri
la vivanteco de la lingvo, kaj la
esperantistaron mem §i konsciigas, ke
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apogo devas nepre esti alportata al la
lernejoj, kie esperanto instruatas.

Renkonto kun Ia klasanoj
La antaüan tagon Renato Consertl

estis vizitinta la lernejon La Grande
Ourse komence de la vendreda post-
tagmezo. Tiam dum tuta horo la ge-

lernantoj respondis al liaj demandoj pri
la üvo kaj laboro en sia lernejo. Tiu ôi
intervjua kontakto demonstris ilian
aktivan regadon de la lingvo. Tio estis

tutcerte finjara ekzameno tre pozitiva
kaj kura$ga por la instruistinoj Véra
Zasrawszu kaj Anke Bnouwrn, kiuj
meritas laüdon.

Pripensigaj prelegoj
Post la aperitiva paüzo la gelernantoj

kaj ties gepatroj forlasis la salonon kaj
trideko da esperantistoj, kiuj reale re-
prezentis ôiujn esperanto-organizaiojn
de Süslando, poüs §ui pri la tri
interesaj prelegoj de la UEA-prend-
anto, kiuj ôiufoje konkludi§is per

diskuta momento. Renato CoRsPrn
interesege montris, kiel kontrasta estas

la esperanto-vivo en la diversaj
regionoj de la mondo. Li komprenigis,
kiom malfacilas kunordigi la
esperanto-üvon en mondo diüdita de

ekonomiaj kurtenoj. Ne nur la

distancoj disigas la esperantistojn, sed

ankaü la giganta malsimileco de la
monrimedoj je dispono de la societoj
ôiam malriôaj, eô en la ekonomie
privilegiitaj landoj. Renato CoRsprn
komprenigis, kiel realismaj restas la
ideoj de ZAMENHoF pri la intergentaj
rilatoj. Ili restis same validaj en la
hodiaüa nova jarcento, kiel en la
komenco de la dudeka. La kampanjo

Lingaj Homaj Rajroj de UEA §uste
provas reaktualigi la lukton entrepren-
itan de ZAI\GNHoF cele al pli justa kaj
demokrata vivo intedingva.

La preleganto lasis tre pozitivan
impreson al la partoprenantoj, kiuj for-
lasis La Chaux-de-Fonds kun espero,
ke simila aran§o povos reokazi eble pli
longe, o1 dum nura sabato.

Utilaj kontaktoj
Tre densa estis la kunsida programo

de Renato CoBssrü jam la tutan
vendredan tagon. La matenon, post
vizito de CDELI kaj de la Biblioteko
de la Urbo La Chaux-de-Fonds, okazis
prepar-diskutoj pri la venont-jara fest-
ado de la cent-jara jubileo de SES kaj
de la esperanti§o de Edmond PRIYAT

kaj Hector Hodler, la fondintoj de

tlEA. Tiu jubileo ne nur estos tiu de

SES, sed ankaü iom tiu de UEA mem.

Montri$s, ke la jaro 2003 ankaü
markos aliajn jubileojrq kiel ekzemple
la 50-an jaron de la esperanti§o de
Claude GacoNo, la 40-an jaron de la
stari§o de la esperanto-fako en 1a

Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-
Fonds kaj la Z}-anjaron de 1a lemejo
La Grande Ourse. Tiujn faktojn SES

preti§as festi kun digno sub la aüspicio

de IIEA kaj aliaj institucioj kaj per la
eldono de Enciklopedio db Esperanto
kaj Interlingvistika en Svislando, kiun
redaktas Andy KttNzt-t.

Apogo de la biblioteko
Jacques-André HIIMAIR, la

direktoro de la Biblioteko, ricevante la
prezidantojn Renato CoRSETrt kaj
Bruno Gnar, havis la okazon esprimi
sian aktivan apogon al la projekto de
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enciklopedio. Li komprenigis, ke nome

de la Biblioteko ü helpos al Claude

GacoN» por la akiro de la necesaj

financaj rimedoj cele al la realigo de la
eldonprojekto.

Post sia vizito de La Grande-Ourse,
Renato Consprn ankaü vizitis KCE-n
gvidata de ties prezidantino Sonja

BRt N. Sekvis vesperman§o en la
vila§o La Sagne kun Mireille
GRosJEAN, Bruno Gner kaj Claude

GacoNo, dediôita al diskutoj pri la

rilatoj de UEÀ ILEI kaj SES kun
UNO, ITNESCO kaj aliaj mond-
organizajoj.

Ni ne dubas, ke tiu vizito de Renato

CoRsETTI en Svislando kontribuos al la
firmigo kaj itensiügo de la rilatoj inter
UE4 SES kaj CDELI.

Claude Gacowo.

-oOo-

Kunveno de aktivuloj
sabate 19-an de oktobro 2t02r 12h00 - 16h30

Bern, konferencejo Galaxy Effingerstrasse 20

La estraro de SES inütas la funkci-
ulojn de lokaj kaj fakaj $upoj kaj ôiujn

aktivulojn al renkonti§o kun Andreas
ElltvffiRrcll prezidanto de Germana

Esperanto-Asocio.
Ni intervjuos lin, diskutante Pri

interesaj demandoj kaj problemoj de nia

movado. Necesas alfronti la êie spert-

atan malfacilecon disvastigi esperanton

kaj troü eblojn. Kiel procedi kaj
mobilizi homojn dum la angla invadas

ôion?

Kiu estas Àndreas EMMERTCH

kaj kion li celas?
Andreas EI,ÆUERICH naski$s en 1965

kaj esperanti$s en 1980. Li studis

ekonomikon kaj posedas propran

entreprenorL kiu ofertas kronrlecionojn
por lernantoj. Dum la 80-aj jaroj li
aktiüs en la Esperanto-Grupo de

Darmstadt kaj prezidis $n dum kelkaj

jaroj. Poste li transloki$s kaj fondis la

Esperanto-Klubon Odenwald. Li studis
lastatempe interlingvistikon ôe dottor-
ino Ilona Koult'tY en Poznan.

Andreas ENevffiRICH reprezentas la
junan generacion, kiu pledas por aktual-
igita strategio en la disvastigo de

esperanto. Li emfazas, ke ni ne Plu
yivas en la idealisma epoko kaj ke ni
konünku per utilismaj ideoj. Nia gasto

opinias, ke la homoj lernos esperanton,

se ili konstatos, ke esperanto donas ian

utilon pli SândarL ol la peno §in lerni.

Grava atuto laü li estas la sPecifa

esperanto-kulturo.
La konferencejo atingeblas piede en

10 minutoj de la stacidomo. Uzu la elir-
ejon ChristofFel, de Loeb al Bubenberg-
platz, Hirschengraben, Effingerstrasse.

Aütejo en City West, sektoroj ru§a kli{

verda; elveturu de la aüto3oseo ôe

Forsthaus/Insel, tra Laupenstrasse 2

I Svisa Esoeranto-societo informas 2002 Numero 4 paào7



l«4 dekstren Seilerstrassg dekstren
Effingerstrasse, dekstren Belpstrasse.

La kunveno komenci§os per komuna
tagman§o laù persona elekto (15 - 20

fr.). Gi helpas interkonatiêi kaj amiki§i.
Bonvolu anlaüunonci viun parto-
prenon al Ia prezidanto: Bruno GRAF,

Jurustrasse 23, i063 lttigen, tel 03I
921 44 59, rete:

b graf.o@,bluewin.ch. Antaüdankon.

Bruno Gnan, prezidanto de SES.

Al pli vasta
komunumo

UEA pledas por p1i vasta komun-
umo. La alvoko necesas, êar la
membronombroj estas falantaj. Nur
parto de la esperantianoj estas

organizitaj, membras aü kunlaboras
en klubo aù asocio. Tamen mi
miris, ke pli o1 100 el niaj mernbroj
estas ankaü membroj de UEA, vere
rimarkinda fakto.

En cirkulero al landaj asocioj
UEA emfazas, kial finfine oni ali§u
al loka klubo, landa asocio,
Universala Esperanto-Asocio.

,,La Esperanto-asocioj je ôtui
niveloj laboras por pli bona
mondo, por mondo sen Iingva kaj
kulfura diskriminacio, unuvorte
ili laboras por ,,lingva
demokratio*. Ali§ante aI loka,
nacia au futmonda asocioj, ü
estos parto de tiu movado, kiu de

pli ol unu jareento laboras por
homaj lingvaj râjtoi kaj provas
konvinki la mondon, ke ankaü en
la lingva-kultura kampo justeeo

valoras pli ol forto."
Ankaü se vi ne ligas esperanton

k-un kulturpolitika celo kaj
konsideras êin kiel hobion kaj
amatorajon, vi profitos multe p1i, se

vi apartenas al organizita grupo. Vi
estos pli bone informataj, motivitaj
kaj êirkaùitaj. Do aligu konatojn al
loka grupo aü SES aü UEA. Ili ne
konkuras sin, sed kompletigas umr
la alian.

Ankaü SES pledas por p1i vasta
komunumo en nia lando per nova
varbletero. Supozeble duono de la
esperantianoj ne apartenas al SES.

Ni estus duoble pli fortaj, se ôiuj
esperanti-anoj aligus al nia societo,
kiu reprezentas niajn interesojn sur

nacia tavolo, per informado de

interesatoj kaj de la gazetaro, per
kontaktd kun naciaj instancoj, per
prezento de moderna bildo pri
esperanto.

La prezidanto: Bruno GRAF.

-oOo-

Svisa Esperanto-Societo informas 2002 Numero 4 pa§o 8



t'uüwïss skttveco

CDELI
Centro de Dokumentado kaj

Esploro pri la Lingvo lnternacia
Biblioteko de la Urbo

Progrès 33, 2305 La Chaux-de-Fonds

ç 032967 68 55.
Fakso: 032 967 68 29, indiki: por CDELI.

Retadresoj: CDELI.VCH@ne.ch
martine. schneller@ne. ch

claude.gacond@ne.ch
nanclz. fontannaz@.ne - ch

Studsabatoj
didaktikaj ôe CDELI
Sub la gvido de Claude Gecoxo kaj

Nancy FoNTANNAZ didaktikaj stud-
sabatoj okazantaj preskaü ôiumonate
ôe CDELI alportas utilan helpon al la
lernantoj kaj instruantoj de esperanto.
Tial ilia frekventado estas konsilinda al

ôiuj studemuloj Kiu volas progresi en

la praktiko de esperanto, tiu rezervu la
sekvajn sabatojn:

Zl-ande Septembro
16-an de novembro
18-an de januaro 2003
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15-an de januaro
15-an de februaro
15-an de marto
17-an de majo
Zl-an de junio
Por minimuma kovro de la elspezoj
estas petata partoprenkotiio de F 10.-
Senpage por JES-anoj.

Ali§o
Por faciligi la organizon de la aran§o la
partoprenontoj bonvolu ôiam rete,
telefone aü letere anonci sian ali§on al
Claude Gacox».
Rete: gaeond@,bluewin.ch
Po§te: Esperanto, CP 5031, 23A5 La
Chaux-de-Fonds 5.

Telefone: A32 926 52 32 (hejme
vespere post la 20h00) aü A32 967 68
55 (CDELI matene).

Iloraro
th00: Malfermo de la CDELI-
salono: eblo aôeti brokantajn kaj
novajn librojn.
10h30: Oficiala malfermo kaj
formi§o de la stud-grupoj. ôenerale la
laboro disvolvi§as en la CDELI-salono
kaj en la biblioteka freska salono
Charles Hul,mrnr.
I 0h45: l-a stud-periodo.
11h30:Kafuma paitzo.
11h45: 2-a stud-periodo.



12h30 Kuna iro al la najbara italeca
restoracio Ital?anini, Serre 25, por la
komuna tagman§o.
14h30: 3-a stud-periodo.
15h15: Teuma paûzo.
15h30: 4-a stud-periodo.
16h15: Konkludo de la renkonto en

la CDELI-salono, kie eblas resti por
teumi, babili, akiri librojn §is la propra
forirmomento.
17h00: Oficiala fermo.

Enirejo aI Ia CDELI salono
3-a pordo nord-orienta de la Biblioteka
Domo, kiu estas Slosita sabate. Alven-
antoj premu la sonorilan butonorq kiu
trovi§as maldekstre de tiu pordo, kaj
iu tuj venos.

Por atingi Ia bibliotekon
EI la stacidomo:
La biblioteko situas ôe la strato
Progrès N" 33. El la stacidomo §i
atingeblas per la buslinio 4, direklo
"Hôpital". Bileto akirebla en la buso
mem. Petu la haltejon "Bibüothèque".
Aütomobile:
Aütomobilantoj ne parku sian veturilon
en la biblioteka korto, sed en la
najbaraj stratoj. Ekde la urba enirejo
videblas indikiloj konduke al la
biblioteko.

La kunvenon de Ia l6-a de
novembro karakterizos la parto-

preno de "Association suisse des

éducuteurs ù lu paix = ASEPAD(",
kiu dum la mateno kun Mireille
Gnosrr,ar.i organizos unue sian
Generalan Asembleon en la Salono
Charles HUIIIBERT, kaj poste êeestos

franclingvan paroladon de Claude
GAC0ND, kiu estos ankaü proponata al
ôiuj esperantostudantoj komprenantaj
la francan. Detalaj informoj aperos en

la venonta numero de §E§ informas.
Do ILEI-anoj kaj esperantistoj

nepre partoprenu tiun renkonti§on
de la l6-a de novembro, kiu kun-
venigos samtempe malsamajn
grupojn:
Tiu de la ne.esperantistaj

edukistoj, anoj de ASEPAIX, kies
vicprezidanto estas Mireille GnosreaN
(Schwiezerische Vereinigung fiir
pâdagogische Friedensarbeit). Dum la
komuna man§o kaj la posttagmezo ili
tiel konati§os kun esperanto per

kontakto kun la partoprenantoj al la
didaktika stud-sabato.
Espereble la membroj de Svisa

ILEI-Sekcio ôeestos tiun renkonton
kun aliaj pedagogoj el tuta Süslando.

La organizantoj: Mireille GnosrsAN
kaj Claude Gacox».

CDELI lasttempe danke ricevis kaj
katalogis la jenajn verkojn :
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Aütoro(i) Titolo Donaco de Nombro

Vatré, Henri Neoloqisma elosaro Claude Cucond I ekz.



Perrenoud- V/illiam IALA. Procès-vsrbaux I 930 Claude Gacond I ekz

Dieso- Fernando de Paco Claude Gacond 1 ekz-

Uibo, Enn Friko Claude Cracond I ekz.

Université IULM
fMilano)

Catalogo di esperanto KCE I ekz

Universite IULM
IMilano)

Catalogo di esperanto Andrea Montagner 4 ekz

Baehv. Ju.lio Mioranta olumo ôindita) Marsuerite Jaccard I ekz.

Prival Edmond Vivo de Zamsnhof J.-J. Lar,anchl I ekz

Bervelins. Gerrit Kanto u"i minotaùro J.-J. Lavanchv I ekz

Karen, Jifi Kantoi de vasanto.-- Ilrsanla Adamska I els.
Phillioson- Robefl Intemaciai lincvoi kai intemaciai .. 1IEA I ekz.

Valton- Arvo Enfremda urbo Eevi Lobiakas 2 ekz.

Ju"Zi Heimoi de tirdoi Eeü Lobiakas I els.
Beekmao" Yladimir Noktai aviadistoi Eeü Lobiakas 2 ekz.

Tammsaare" A. H. La maistro de Kôrboia [.ohiakas*Lavanchv 1 ekz.

Adamson Hendrik Vesperkanto Eevi Lobiakas I ekz.

Liiv, Juhan Al abeluio ôi flueas Lobiakas+Lavanchv I elç,
Vaarandi. Debora Ventolume Eevi Lobiakas l ekz.

Schemop. Par,rl Iom pri kai de J. C. Blumhmdt AdolfBurkhardt I ekz.

Bersensnren- V/emer [^a temoleto AdolfBurkhardt 1 ekz.

Burkhardl Adolf Tero kai Cielo : kantr Ado'lf Burkhardt l ekz.

Burkhardt, Adolf Pli ol kr"hkei tradukoi.. Adolf Burklnrdt I ekz..

Schiffer, Josef Mein Schlüsselloch : Esoeranto AdolfBurkhardt I ekz.

10 neue Lieder = 10 novai kantoi AdolfBurkhardl 1ekz..

Bomhohe, Edumd VenÊanto Eevi Lobiakas 2 eÿ.2.

Briischweiler- Jura Ferdinand Hodler Fotoalbum Claude Gacond I elz.
Ferdinard Hr:dler Claude Gacond 1 ekz..

Urbonas, Aloyzas Por la homo Eevi Lobiakas 1 ekz.

Nederland- Ole Tom kai Tina f+ konsiloi) J.-J. l,avanchv I efu..

K. Salustio Krispo La konspiro de Katilino J.-J. lavanchy I els.
Bervelins. Gerrit Tri 'stas tro J.-J. Lavanchv I ekz.

Iatte Kit vivas J.-J. l,ar,anohv I ekz

Po§atlaso de la mondo -T -J. Tavanchv I e'lcz-

Benozik, Viknos (Red.) Linova arto J--J. Lavanchv 1 ekz.

Meze de Eürooo (+aliai bro§.) J.-J. I-aunchv 2ekz
Esperantista Klubo Kolin Kolin J.-J. l,avanohy I ekz.

Eksrnzicio de infanoentraîoi J.-J. l,avanchv I ekz.

Ganfranko Kontakto J.-J. Lavanchv I efu..

Pazarêik inütas vir ! J.-J. Lavanohy I ekz.

Pardutrice J.-J. Lavanchv 1 ekz.

Tamnai nowe.loi J.-J. Lavanchv 1 ekz

Saluton" Amiko ! J.-J. Lavanchy 1 ekz.

Huirrcz La idealo kai la realo de int. linsvo J.-J- Lalanchv I elrz.

Becruë. Petr §ileziai kanfoi J.-J. Lavanchv I ekz.

[,a deka konereso de 1a k.partio .I.-.J. Latanchv I ekz.

Sorurabend, Helrnut F,soeranto : lemeia ekso J--J. l,avanchv 1els.
sâ Inrii Cemobil J.-J. Lavanchv I ekz.



Strons- Arma Louise Leteroi el Cinio J.-J, I-avanchv I ekz
Ilromada, Rudolf Intima triptiko J--J. Lavanchv 7 ekz.

Selimovié. Me§a l,a dervi§o kai la morto J.-J. lavanchy 7 ekz.
Doko Rakontoi de nia oraoatroi J.-J. Lavanchv I ekz.

Bashv- lulio Dancu marionetoi ! ôindita) Marzuerite Jaccard 1 ekz.

Bashv- Julio Viktimoi ôindita) Marguerite Jaccard I els

Ni memorigas, ke :

1. rmua ekzemplero ne povas eliri el la biblioæko
2. dua ekzernpleropovas eliri enkelkaj kazoj
3. tna ekzemplero povas eliri laù la kutimaj ebleooj

Nome de CDELI la bibliotekistino Martine Scril'IELLER kaj la arkiüsto Claude Gacoto esprimas sian
dankemon a1 ôiuj donacintoj kaj donaoontoj ! (Pliaj ricevitaj titoloj aperos en venoata raporto). Estas inde re-
mernorigi, ke CDELI ne disponas pri aêet-bu$eto. Do ôio, kion $ posedas, rezultas al la malavareoo de
donacintoj. Neniam forjetu rubujen librojn, revu-numerojn ari aliajn dokumentojn en rilato krm esperanto aù
interlingvistiko. Ili ôiam estas bonvanaj êe CDELI. Kiam ili estas duoblajoj, tiam ili nêigas la brokantan kaj
inter§an§an libro-servon, kies utileco estas gravega por la esperanto-bibliotekoj, kolektemuloj kaj êruj serê-
antoj de elêerpitaj libroj aü rer,u-kolektoj.

ILEI JES
Svisa Sekcio

Mireille GRosreex
CP,24'16 Les Brenets.

mireille. grosj ean@.rpn.ch

Prigazetara informado
En kunlaboro kun SES sub la titolo

"L'espéranto vil" Mireille GRoslsAN
dissendis al la romanda gazetaro duan
dokumentaron, kiu raportas pri la
Universala Kongreso okazinta en
Fortaleza en Brazilo kaj prezentas la
esperanto-verkiston Claude PmoN.

Kopio de tiu informado troü§as en
la koverto akompane al SrS informas.
Fotokopie diskonigu §in al franclingvaj
konatoj.

Junularo Esperantista Svislanda
Jeunesse Espérantiste Suisse

Junge Esperantisten der Schweiz
Gioventù Esperantista .Svizera

Giuventetga Esperantista Svizzer
clo Vera PocrnMe

Zurlindenstrasse 110, 8003 Zürich
Telefon-numeroj:

hejma: +41.(0)1.451.16.51
oficeja: +41 .(0) 1 .255.25.37

veronika p@hotmail.rom

La Ôenerala jarkunveno de JES
okazos la l6-17-ajn de novembro
en Basel.
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KCE
Kultura Centro Esperantista
Strato Postiers 27, Po§tfako 311

2301 La Chaux-de-Fonds.
p kaj fakso: (032) 926 74 07.
kce. esperanto@bluewin. ch

Kunveno
Septembre 28-29: En Tiôino: Tagoj
pri Edmond Pnrvan.

SAEF
Svisa Asocio de Esperanto-Fervojistoj

Gertoud EGGENBERGER, Wurmtriihlstr. 1 0
8405 Winterthur Q 052233 47 64

gertrud.e g genber ger@.bluewin. ch

Kristnasko-kantoj sur
CD

Esperanto-Societo Südharz ofertas
l0 el la plej belaj kristnaskaj kantoj
kun orgena akompano. Ili registri§is en
la pre§ejeto de SieberÆIerzberg am
Harz. Oni aüdas la brilan tenoron
Alfons HoruaNN (Herzberg), kiu jam
prezentis diversajn opero,ariojn kune
kun la Sinfonio-orkestro de Gôttingen
kaj kantis en multaj preâejaj koncertoj.
La orgenon ludas tllrich KoIRUSCH
(Hèrzberg), konata muzikisto, kiu
ankaü direktas horojn. La esperantigon
de la kantoj prizorgis Joachim
GmssÀtsR (Herzberg), longiara prezid-

anto de Internacia Federacio de
Esperanto-Fervojistoj (IFEF) kaj
honora membro de UEA. Bela donaco
al üaj geamikoj aü al ü meml

La CD, kiu kostas Fr2l.- inkluzive
sendokostojn, haveblas ôe Gertrud
EccENeencen laü la supre menciita
adreso,

39-a GERI
Gaja Esperanto-Rondo-Instruiteca

okazos la sabaton 16-an de novembro,
th00-16h15, en "Lindenstube", 4-a
eta§o de "Zentrum Dreilinden" en Rot-
kreuz (rozkolora konstruaîo üd-at-
vide de la stacidomo.La partopreno
estas senpaga. Komuna man§o Fr 15.-
Studemuloj bonvolu ali§i §is plej mal-
frue la l2-a de novembro ôe Gertrud
EGGENBERGER laü la supre menciita
adreso.

UEA
U niversala Esperanto-Asocio
Svisa delegito: François RANDDT

14, Vallombreuse, 1004 Lausanne
Q O21 657 14 59

Nova chefdelegito de UEA

Süslando havas novan ôeftlelegiton.
Julie tiu reprezentado trânsiris de
Sonja BmrN al François Relmnr.

Sonja BnuN funkciis dum 9 jaroj kaj
plenumis tiun oficon perfekte kaj
akurate. §i into.mis regule pri la UEA-
kotizoj kaj kolektis ilin, inütis al IIK-
oj kaj vartis la delegitan reton. Ni
dankas §in kore pro la long-daüra serv-
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emo. §ajnis malfacile anstataüi siq sed
finfine troü§is bona solvo.

François RANDINT pretis akcepti tiur
oficon kaj UEA konfirmis lin. Li ofte
üzitas uK-ojn, aktivas kiel informisto
kaj kasisto de la loka grupo, estas kon-
ata kiel filmisto. Ni dankas lin pro la
kunlaboremo. Liaj servoj al UEA kaj al
Ia membroj estos §atataj.

Nia movado üvas de volontuloj. I1i
mankas, sed kelldoje surprize ek-
aperas. Tio estas feliôa momento en la
vivo de responsulo. Vivu la verda stel'
kaj la volontul'.

Bruno Gnar', prezidanto de SES.

Esperanto êe
Radio Suisse Romande

Vendrede 21-an de junio inter 09h30
kaj 11h00 kadre de la programo
'Mordicus' sub la titolo "L'espéranto,
un espoir üçu?" disaüdi§is tre

Basel
Esperanto-Societo Basel

PF 103,4005 Basel
p40497621457 12

Krmvenoj: 20h0û en Salono
ôe Haltingerskasse 97

qÉupe ÿTvo

poativa prezento de esperanto per
intervjuoj kaj intervenoj interalie de
Mario Bpustn Nancy FoNTANNAZ
Stéphane KelI.sn Claude pnoN kaj
François RANDD{. Kaseda registrajo de
tiu elsendo prunteblas ôe CDELI.

Oni sentis, ke la intervenoj de la
intervjuitoj ne estis kunordigitaj, sed
ke ôiu aparte tamen atentigis pri propra
uzo de esperanto, kiu montri§is kiel
lingvo efika, praktikq kulture valora,
identigq demokrata kaj moderna.

Menciindas, ke samtage pertelefonaj
informpetoj tuj direkti§is â1 CDELL
Nancy FoI.t-rAt'INAZ, kiu troü$s sur*
loke por prizorgi la perkorespondan
kurson por franclingvanoj, tiel poüs
tuj respondi al la alvokintoj sendante al
ili informilon kaj unuan esperantû-
lecionon.

Claude GecoNo.

Venontaj kunvenoj
Septembre 26: Ôiu rakontas pri siaj
ferioj.
Oktobre 23 2Ah0A, Kelo de la pr@ejo
Riehenring: Enkonduka vespero de
Benno FRAUCTilGER'. "Es7teranto: Das
English des 21. Jarhrlrunderts ?"
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Oktobro 31: Lindenberg 3: §is la 2-a
de decembro: Esperanto-kurso por
komencantoj.
Novembro 16-17: êenerala jarkunveno
de JES en Basel.
Decembre 7: Zamenhofa festo.

Bern
Esperanto-Grupo

Kunvenoj la duan mardon de la monato je la
19h30 (kom dum festotago) en Restoracio
Môwenpick im Wâchter, angulo Neuengasse
44 / Genfergasse 4. Kiuj volas scii, ôu io
okazos aü ne, voku Margnt Gu-ont
telefone:031 381 56 74.

Genève
Esperanto-Grupo "La Stelo"
Case postale 188, 12l1 CeUÈVf ZO

ç 022740 04 45
Monata kunveno §enerale êiun rmuan mardon de

la monatoje la 20h00 en la restoracio «lar
Cheminots»,7, rue des Gares, Genève.

enontaj kunvenoj
Oktobre I
Novembre 5,
I)ecembre 3
2003 marto 4: §eneralajarkunveno.

Lausanne
Laùzana Esperanto- So cieto

Case postale 389, 1009 PULLY
Q:021729 58 02

<esperanto@isuisse. com>
<http :llwww.esperanto.ch>

Kunvenoj: Stacidomo, l-a eta§o, ôiun unuan
Itmdon de la monato je la 20h00.

Diskuta rondo: êim trian lundon kun François
RaNofN, en Chailly-Lausarme. Bonvolu telefone

voki lin antaùe 021 657 14 59.

Raporto
Varmega ekskursa-tago.
La dimanôon 23-an de junio, dum

unu el la plej varmaj tagoj de la somero,
dudeko da laüzanaj societanoj kun
gastoj el La Chaux-de-Fonds respondis
al la invito de Marguerite Jeccano kaj
Georgette GeusssN por intimi$ kun
ilia regiono de Château d'Oex. La 3üt-
antaj migrantoj post rapida sensoifiêo
ôe la stacidoma kafèjo inaüguris sian
promenadon per trajna vetureto al
najbara haltejo, el kie ôiuj sekvis la
üglan gvidantinon Marguerite malkowe
al belajoj de la regiono: profunda
gor§o, akvofalo iom senakva kaj
impresiga pend-ponto super la rivero
Sarine. Gojplena komuna tagman§o en
froma§eja restoracio ebligis okulumi aI
la naski§o de grujera froma§o en kupra
kaldrono pendanta super fajro. Kaj
posttagmeze kulminis la vizito de la
regiono per grimpado aI la vidinta tre
originala üla§a pre§ejo, kie ka§i§as art-
afoj kaj el kie oni povas reveni üla§en
laü resto de kalvaria vojo.
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Konklude al tiu aran§o Marguerite
JACCARD donacis al Claude kaj Andrée
GacoN» por CDELI dokumentojn,
kiujn 3i heredis el sia onkla familio
Ja.vET en Morges. Tiu arkivo konsist-
anta el libroj, bro§uroj, revuoj, fotoj,
raportoj kaj protokoloj alportas
informojn pri la unuaj jaroj de la
esperanto-disvolvi§o en la lemana
regiono.

Nome de ôiuj partoprenintoj kaj de

CDELI ni dankegas al Marguerite
Jaccano pro tiu memorinda tago.

Claude Gacoxo.

Luzern
Lucerna Esperanto-Societo

Adligensf . I I 49, 6A20 Emmenbriicke

@ 04t 280 46 12.

Ôiuj krmvenol, kiam lok-indiko mankas, okazas

êe la hotelo-restoracio Emmenbauq Gerliswil-
strasse 8, 6020 Emmenbrticke, tute proksime de

Seetalpla@ facile atingebla per la trolebuso n-ro 2

kaj la fervojo. @e norde eblas veni aùtobuse de
Beromiirnster-Rothenburg.)

La unuan merkredon de ôiu monato - krom
aügusto kaj oklobro - okazas paroliga kunveno de

la 14h00 §is la 16h00 ktm Franz BtücoBn en la
restoracio Srmploo" Flabsburgerstrasse 14,
Luzem.

Pri Ia somera ekskurso
Bela vetero favoris la ôi-jaran

someran ekskurson de LES, okazntala
20-an de julio.

Sub la lerta gudo de Margrit
Scrunrn entute 10 lucernaj esperant-
anoj §uis la migradon de Eigenthal /
Gantersei al la restoracio Unterlauelen,

kie post la tagmango amuza kvizludo
portis la jam bonan humoron al §enerala
gajeco, kiam fin§ne ôiu riceüs mal-
grandan premion, i.a. libreton pri la
franca kuirarto, boteleton da brando,
jetonojn por la zupermerkata ôareto,
kandeleton, ktp.

Post posttagmeza vizita de la kapel-
eto Eigenthal la tago pludaüris per

surpriza inüto al la hejmo de Rosa
IVIETTLER, kie dum kaftrinkado kaj §uo
de diversaj frandaj,oj la bona etoso
kulminis en iom petola sed samtempe
lingvoinstrua demand- kaj respond-
ludo, §is kiam estis tempo por adiaü.

Menciendas ke nia nelaci§ema prezid-
anto Paul Scrunen de tempo al tempo
plezurigis nin per la ludado de §atata

akordiona muziko.

Sonja Bntx

PROGRAMO
Oktobre 17: 14h30: kun Frattu,

BRûc,GER: paroliga leciono. 14h30: kun
Dieter Roors: 87-a Universala
Kongreso en Fortalezo (Brazilo)
Novembre 6: Simplon 14h00-16h00.
2l: 14h00: kun Franz BRücGER:
paroliga leciono, 14h30: kun ôiuj LES-
anoj: kompilado de la programo 2003.
Decembre 4: Simplon 14h00-16h00.
2003 Januare 8: Simplon 14h00-
16h00.

16: 14h00: kun Franz BRüccER:
paroliga leciono kaj 14h30: intervjuo
pri la kosmo.
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Kantono de

It{euchâtel
Studaj rondoj ôe CDELI
La Chaux-de-Fonds

Jen la datoj de la venontaj kunsidoj
de la vespera stud-rondo, kiu renkont-
igas la unuan kaj trian mardon de la
monatoj la esperantoJernantojn, kiuj
deziras lerti§i en la esperanto-praktiko
per paroligaj ekzercoj, legajoj, ludoj,
gramatikaj ekzercoj, ktp. La studlibro
uzata estas Pafiaj al plena poseda de
\Milliam AutD, kiu estas surloke aôet-
eblq same kiel atiaj libroj. Helpos la
partoprenantojn Claude Gecox» kaj
Monika Mol-NnR el Hungario.

Datoj notindaj en via agendo:
Septembre 17.

Oktobre Olka'izz.
Novembre 05 kâj 16.

Ilecembre: 03.
Zamenhof,r Festo estos aran§ita la
17-an de decembro.
2003 Januare 07 kâj 18.

Eniro en la CDELI-salonon eblas

ekde la 19h45. Studo de Ia 20h00 §is
Ia 21h45. Fermo de la salono je la
22h00. Alvenantoj premu la sonorilan
butonon, kiu troü§as maldekstre de la
enirpordo aI CDELI. §ord-orienta
pordo de la Biblioteka Domo).

Claude GACoND.

Rheineck
Sunhejmo

Esperanto-programo
Novembre 2-3: Konferenceto por ate-
istoj Organizanto: Dieter RooKE,
Àussere Klus 14, 4702 Oensingen.

\ryit
Esperanto-Klubo V/il

Stanislaw PocHANKE, Letenstrasse. 70, 9500
Wn' ç' 071911 68 30

Krmvenoj: la rmuan merkredon de la monato je
la 19h00 en 1a Restoracio Blurneneck, Sântis-

strasse 1 (malantaü la stacidomo).

Venontaj kunvenoj
Oktobre 2: Kun Stanislaw PocHANKE:
Ni legas esperanto-gazetojn.
Novembre 6: Temo elektota.
Decembre 4: Kun Barbara PocHANKE:
Barbara-Tago kun fonduo.
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Zürich
Esperanto-Societo Zürich

Akazienstr. 6 / PF 858, 8034 ZÜRICH

@ 01 25150 25 <info@esperanto.oh>

Kunvenoj: la 2-an mardon de la monato je la
20h00 en Esperanto-Librejq Akazienstrasse

6,8008 Znriçh.

Raporto
Sukcesa sorêseminario kun la

magiisto Trixini

6 entuziasmaj sorôgelernantoj
sekvis la magian seminarion de
Trixini la 7-8-ajn de junio. La sorô-
novuloj eklernis bazajn principojn
de sorêado kaj plurajn trukojn. Do
se estonte dum SES-kunveno iuj
volos kvereli, tiuj riskos, ke unu el
la Trixini-disôiploj transformos ilin
en blankan kuniklon, kolombon aü
raton.

Dimanôon posttagmeze por
konkludo Trixini prezentis al 30-
personoj, inter kiuj multaj infanoj,
parton elsia programo.

Yenontaj kunvenoj
Oktobre marde 1:
17h00-20h00: Informstando: Hslpantoj
k{ interesuloj bonvenas I Informations-
stand. Helfer und Interessenten will-
kommen.
Oktobre marde 8:
19h30: Konversacia rondo por ekzerci
la lingvon / Esperanto-Konversations-
runde zum Ûben der Sprache.

20h00: Prelego en la germana lingvo:
"KiaI nun lerni esperanton?" (Venu kun
üaj geamikoj) I Yortrag in der
deutschen Sprache: "Warum ietzt
Esperanto lernen? (Bringt Eure Freunde
mit!).
Oktobre jaüde 24:
18h15-20h00. Komenco de la
esperanto-kurso por komencantoj
(kurso-2002-07) (regule dum 10 jaùd-
vesperoj §isjanuaro 2AA3) / Beginn des
Esperanto-Kurses fiir Anfiinger (regel-
mâssig 10 DonnerstagAbende bis
Januar 2003).
Novembre marde 12:
19h30-20h00: Paroliga rondo por
ekzerci la lingvon.
20h00-21h30: Monata Kunveno kun
debato pri la temo: Ia Nova Plena
I lustrita Yortqro aperinta somere.
I)ecembre sabate 14 kâi dimanôe 15:
Jarfina ZamenhoÊfesto de Esperanto-
Societo Zùnch kun bunta kultura kaj
muzika programo.
Sabate: komenco: 10h30 - Dimanôe
konkludo: 16h00. Kotizo kun man§o
Fr. 50.-
2003 januare sabate 11:
11h00 - 14h00: Monata kunveno:
Komuna maten-man§ego kun kultura
konversacio-rondo.

ESPERANTO SONAS POEME en
Radio LoRa Zuriko: iaüde 15.30 -
16.00 auf/je 97,SMHz

Regelmâssige Treffen - regulai
renkonti§oj:
2AO2: Ni renkonti§as regule la

2-an mardon de la monato je la
19h30 en la Esperanto-Librejo
Akazienstrase 6 en 8008 Zuriko.
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2003: Ek-de 2003 la regulaj
renkonti§oj anstataü marde okazos
la duan sabaton matene je la
11h00 kun komuna maten-man§-
ego.

Antaü-informo
(Rezervu la daton!)

2003 maje 29 §is junie I - jaüdon-
dimanêo en Zuriko.

QO02-05-29 estas la Ôi"li.o de
Kristo, do festotago en multaj lokoj)

Seminario pri la komunaj radikoj de
la esperanto-movado kaj la bahaismo en
Süslando okaze de la 100-jara jubileo
de Süsa Esperanto-Societo kaj de la
bahaa religio en Svislando,

Jam antaüüditaj programeroj:
Prelegoj pri la unuaj bahaanoj en

Svislando nome Fritz Smvnrp kaj
August Fonnr.

Re§ustigo
En la artikolo de Nancy FottrTANNÀz

pri la kongreso de SAT-Amikaro en

Metz (SE§ informas 2002-3 p. 3l-32,
la nomo de la fondinto de la mondcivit-
anoj estas Romain Gany. Fakte lia
nomo estis Garry DavIs !

Richard ScrurrsrtBn.

KoYJü9esen

Studo de historiaj dokumentoj kiel
korespondado de Fritz SsNtrvfl,E kun
Lidja ZAMENHoF, la familio
BLU|.,GNTAL, Martha Roor kaj aliaj.

Riôa kultura programo, inütita estas
ekeemple la Zuika Bahaa Koruso. kilp.
ktp.

§i ivitas per ôi-tiu mesa§o Bahaan
Esperanto-Ligon kaj ties membraron al
aktiva kontribuo kaj subteno)

Loko:
Esperanto-Librejo, Akazienstr. 6,

8034 Ztirich.
(Organizas: Esperanto-§ocieto

Zuriko kune kun la Baha-a Esperanto-
Komitato de Süslando.)

Kun amikaj salutoj: Dietrich M.
WEDMANN.

www. esperanto.cllkalendaro

87-a Universala Kongreso
Fortrlezza (Brazilo)

Aldone al nia bulteno SES informas
trovi§as franclingva râporto pri la 87-a
U§ verkita de Mireille Grosjean. Ni
menciu, ke §i ne nur aperis en sur la
podio en la inaügura kunveno kiel
salutanto nome de Svislando, sed en la
solena ferma kunveno kiel prezidanto
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de la Ekzamena Komisiono por la
Internaciaj Ekzamenoj de ILEWEA,
anoncante la rezultojn de la sesio. Ni
sciag ke ne nur pri ekzamenoj §i
okupi§is, sed ke ankaü Si aktivis en
diversaj kunsidoj kiel aktiva
reprezentanto de SES.

Claude Gacouo, Iistigita en la
kongresa adresaro pro sia statuso de
honora membro de UEA" estis restinta
en Süslando'serve al CDELI.

Dieter Roors sendis al ni raporteton.
En §i li interalie mencias, ke Süslandon
reprezentis 5 ôeestantoj, kiuj divers-
maniere kontribuis al la temo
"diverseco Sanco - ne minaco"; ke dum
la solena inaüguro en siaj salutvortoj
Mireille GnosrsaN menciis, ke Svis-
lando jus ali§is al UN cele al paca kun-
laboro; ke pro manko de pagipovaj
infanoj aü gepatroj ne okazis la infana
kongreseto, sed ke tamen granda
nombro da gejunuloj kolekti§is en la
korto kaj §uis sian apartaî programorL
ke el "Bona Espero" venis delegacio
kun verde-flavaj kap-rubandoj.

Lin mirigis la ligiteco de la brazila
esperanto-movado al spiritismo. Lia
gastiganto en Rio de Îaneiro ekzemple
eô fakprelegis pri la spirito de
ZA]',MNHOFI

Ekumena kongreso
De la 3-a Ss la 10-a de aügusto ge-

esperantistoj el 14 landoj kolekti§is en
la ôarma vila§o Berekfiirdô en
Hungario okaze de la 52-a kongreso de
KELI kaj IKUE. Tiuj kongresanoj
apartenis al pluraj konfesioj kaj

kompreneble parolis plej diversajn
lingvojn. Sed dank al 1a ôielo ne
prezenti§is lingvoproblemoj, ôar ili ôiuj
uzis la komunan lingvon esperanto!

La kongresa temo estis "limoj". Kaj
tiu temo dum la semajno pli kaj pli
reliefi$s dum prelegoj, preâoj, diskutoj,
ekskursoj, ktp.

Tre gravaj estis la neformalaj
kontaktoj inter la gekongresanoj.
Esperanto, la lingvo de espero, montr-
i§as bonega ponto ankaü inter homoj
kun diversaj religiaj konvinkoj. Grandan
emfazon ricevis la nova pre§- kaj kant-
hbro Adoru, kiu staris en la centro de la
konferenco, kaj kies 2 el 3 aütoroj -
pastoro Adolf Bunrcranor kaj pastro
Albrecht KRoNBERGER - ankaü parto-
prenis la kongreson aktive kontribuante
al la programo. Ili estis riceüntaj la
premion de la urbo Aalen kaj de la fama
fondajo Meiners. Ankaü tre §ojige estis,
ke denove kunestis Emst Leuze, kon-
ata Würtemburga muzikdirektoro.

Granda sukceso esüs la adiaüa
vespero, kiun la plej junaj gekongres-
anoj vigligis per prezentoj. Tre interesaj
estis ankaû la du ekskursoj, kiuj intim-
igis la ôeestantojn kun la fama "puszta"
(stepo). Bedaürinde la tempo estis lim-
igita, la semajno forflugis pli rapide, ol
ni volis.

Venontjare IKUE kaj KELI komune
kongresos en Rimini sub la temo "ü
estas miaj geatestantoj" Vi estas ôiuj
kore invitataj al tiu nova ekumena
renkonti§o!

Ruth VANPU]ENBRoEK
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Kiel esperanto pliriêigis
nian voja§on al Japanio
En printempo 2001 kun mia frato

Werner (&2-jara) mt (77-jara) decidis
fari komunan voja§on ùla lando de lq
Ievi§anla szno. Nia motivo estis üziti
japanajn geamikojn. Por Wener, kiu
studis la japanan, prioritaton havis
vizitoj en Chiba, Kanazawa kaj Osaka,
dum mi Satis üziti la urbojn Okayamq
Osaka, Nagasaki kaj To§o.

Por fiksi kun niaj konatoj konvenajn
üzito-datojn multaj leteroj kaj interretaj
mesa§oj estis senditaj tien kaj reen. El
tio rezultis fine la efektiü§o de nia
plano inter la 13-a de majo kaj la 4-a de
junio 2002.

Per aviadilo MD 11 de la flug-
kompanio Japan-Air-Lines (JAL) ni ek-
flugis de Zürich-Kloten la 13-an de
majo je la horo 17.50 kaj post 12-hora
senhalta flugo mole surteri$s la postan
tagon en To§o-Narita je la horo 12.30
laü japana tempo. Du konatinoj de mia
frato akceptis nin en la flughaveno kaj
veturigis nin al nia restejo en Chibq de
kie ni startigis ôiujn planitajn üzito-
voja§ojn

Nia ôarma gastigantino kun la antaü-
nomo Nobuko, kiu konas mian fraton
de pli fruaj restadoj en Japanio, amike
akceptis nin en sia bela lo§ejo kaj
disponigis al ni komfortan dulitan
ôambron. Por protekto de personaj
datoj mi mencios ankaü ôiujn aliajn ge-
amikojn nur per ties indiüdua nomo.

Malgraü aliaj kulturo kaj mang-
kutimoj mi sentis min dekomence tre
bone. Du ripozigaj tagoj en Chiba nin
refre§igis de la longa flugo kaj delaT-

hora tempodiferenco. Tial ekstartis la
l6-an de majo nia unua veturado per
grandrapida trajno Shinkansen, kiu
atingas rapidon de po 300 km hore. Sci-
ante, ke ni faros diversajn trajnajn
ekskursojn, ni akiris jam en Süslando la
voja§dokumenton "Japal-Rail-Pass",
kiu rajtigis nin uzi ôiujn trajnojn de
"Japan-Rail-Group " (JR).

Nia unua celo estis la urbo Okayama
(733 km sude de To§o), kie akceptis
nin sur la alvenkajo mia multjara
esperanto*amiko Naosuke. Li estis por
ni granda helpanto por nia voja§plano.
Kaj ü baldaü komprenos la titolon de
mia raporto. Letere mi petis lin rezerv-
igi por mia frato kaj mi dulitan ôambron
en hotelo ne tro for de la stacidomo.
Rapide revenis j ena respondo :

Mi priparolis visn trqnofuodon kun
la prezidanto de Okayarna Esperanto-
Societa, somideono Hideki, kia profesie
estas kuracisto. Jen lia reaga: "La du

fratoj estas invitataj esti la gosToJ d.e

miq edzino Husako kaj de mi en nia
domo!". Vy'erner kaj mi danke akceptis
la inüton.

Gesamideanoj Husako, Hideki kaj
Naosuke estis preparintaj al ni vetur-
adon per trajno kaj pram§ipo, uzânte
dum la ira voj4§o al Takamatsu la 13-

kilometran dueta§an ponton transmar-
kolaa Sewto-Ohasi, kun supre la aüto-
§oseo kaj sube la du§pura fervojlinio.
Revene la Sipveturado daùris unu
horon.

Ankaü la bankedo oferita de

Okayama Esperanto-Societo meritas
mencion. Sed mi nepre volis ankaü ion
kontribui, tial mi deklaris min jam antaü
nia ekflugo preta prezenti lumbildan
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prelegon pri la konstruo kaj ekspluat-
ado de la Jungfrau-Fervojo en Svis-
lando kun $a plej alte situanta stacio
Jungfraujoch (3454m Vmaro), kaze ke
tio estas dezkata. Kun plezuro niaj
gastigantoj akceptis mian proponon, kaj
mi povis projekcii miajn bildojn eô du-
foje, nome en Sanyo Knabina Altlern-
ejo, kie Husako instruas esperanton kaj
dum la bankeda vespero.

La l8-an .de majo ni veturis per
Sinkansen 506 km pli suden al la urbo
Nagasaki. Ankaü tie nia voja§o pliriô-
iâis dank'al esperanto. Ne havinte
kontaktojn kun samideanoj en
Nagasaki, mi petis mian amikon
Naosuke, êu li polus rezervigi por ni
dulitan ôambron en hotelo proksime de
la stacio? Rapide venis letero, kiu
konfirmis al mi la rezervigon en hotelo
Nyshikyushu Dai lchi. Kaj Naosuke
daürigis per jena §ojiga informo: Ia
prezidanto de Esperanto-Societo de

akceptos vin je via alveno en
la stacidomo ôe lo bqriero de la kajo.

Ôu ûo ne estas vere amika gesto, kiu
meritas laüdon? Je la alveno eô du
esperantistoj atendis kaj gvidis nin al la
hotelo, kie ili tuj oferis al ni lunôon.
Poste la samideanoj Yoshifumi kaj
Yosifumi montris al ni la impresplenan
monumenton, kiam estis jetita sur la
urbon unu el la pereigaj atombomboj.
Ankaü la sekvan tagon la jam menciitaj
samideanoj invitis nin al urborigardado
per rekviziciita taksio. Kulmino estis
aperitivo kaj bongusta tâgmaîgo oferita
de Esperanto-Societo Nagasaki. Cr"
partoprenis pliaj societanoj, kio êojrgrs
nin. Estis pruvo, ke la internacia lingvo
esperanto ne nur faciligas inter-

kompreni§on interhoman kun malsamaj
gepatraj lingvoj, sed ankaü stimulas la
amikecon inter anoj de diversaj
kulturoj. Mia frato estis impresita, kiel
bone funkcias la komunikado per-
esperanta.

Per grandrapida trajno "Kamone" ni
forlasis la plej sudan parton de Japanio
la 19-an de majo je 13.30 ne forgesinte
danki a1 niaj amikoj, kiuj arangs tiom
multe por ni.

Nia sekva celo estis la urbego Osaka,
766km pli norden. Tie atendis nin sur
la alvenkajo en la stacidomo Shin-
Osaka kvar geamikoj Werner kaj mi

§uis apartajn ekskursprogramojn tiel
multflankajrl ke ne eblas priskribi ôiujn
okazajojn, aliel mia raporto fari§us tro
ampleksa. Mi nur povas reliefigi, ke
dank'al esperanto nia vojaâprogramo
pliriôi§is ankaü en la urbego Osaka kun
pli o1 2,6 milionoj da lo§antoj, ôar
Mieko mia esperanto-korespondamik-
ino tiel bone kunordigis la kontaktojn
kun la geamikoj de mia frato, ke ni
ambaü multon profitis. Pro tio Mieko
meritas nian komunan dankon!

La 22-an de majo ni devis forlasi
niajn geamikojn kaj reveturi per
Shinkansen al To§o (Distanco: 553
km, veturdaüro: 3 h.)

Post pasigo de nur unu nokto ôe nia
gastigantino Nobuko en Chiba plenum-
i§is la 23-an de majo arda deziro de mia
frato. Li nepre volis vtzrti la instituton
"Euro-Centre" en Kanazama, (461 km
sud-okcidente de To§o). Renkonti§oj
kun la estrino Yasuko kaj la ôefinstru-
istino Noriko de la tiea lingvolernejo
estis lia vera celo, ôar antaù kelkaj jaroj
\Yerner frekventis tie intensiv-kurson
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pri la japana lingvo. Ankaü je tiu tago
surprizoj ne mankis. La unua atendis
nio jarn en la ôefstacio To§o, kie nia
voja§plano antaùüdis ekveturon je la
12.40 per "Max Ashiu. Ni sciis, ke
temas pri grandrapida tajno, sed la
surprizo por ni estis, ke tiu ôi trajn-
speco estas dueta§a. Feliôe niaj rezerv-
itaj sidlokoj trovi$s en la supera etaso,
kio plialtigis nian voja§o-plezuron.

Por mia frato la renkonti§oj en la
lingvo-instituto efektiü§is laüplane. Kaj
fine de la rendevuo kun la ôeÊinstruist-
ino ni traviüs la duan surprizon.
Nobulo, kiu akompanis ûin al
Kanazawa, kaj mi estis inütataj al kaÊ
umado en la instruista ôambro, kie
Codera bonvenigis min per la
esperanto-vortoj " Bonan Tagon sinjoro
Gldttli!' Mi iomete perplekse rigardis
§in, kaj §i tuj klarigis, ke §i aüdis antaü
multaj jaroj pri esperanto, kaj Si volis
ekscii, kio estas tio. Tial si aütodidakte
komencis studi libreton, sed pro aliaj
enga§i§oj §i poste flankenmetis §rn.

Tro rapide Ia 2 tagoj en Kanazawa
pasis, kaj per tio niaj organizitaj üzitoj
fini§is. Nur restis le reveturo al Chiba
(Kanazawa ekveturo 13.23, Clnba al-
veno 18.15, distanco : a87 km). Sed
mia jusfarita eldiro baldaü ne plu
konformis al la realeco. La geamikoj de
mia frato, kiuj posedis nian voja§-
planon, zorgis por aro da surprizoj dum
la sekvaj 8 tagoj. Anstataü reveturi al
Chiba, Nobuko güdis nin al Yokohama,
kie Werner kaj mi estis unue gastoj ôe
Kazumi kaj Terumichi dum 2 tagoj.
Poste estis Kuniko kaj Suzumu, kiuj
lo§as en To§o, sed venis al Yokohama
por inviti nin por plia nokto al Grand-

hotel Interkontinental, situanta ôe la
golfo de Yokohama. Ni do reatingis
nian gastigantinon Nobuko la 28-an
anstataü la25-a de majo. Jam la postan
tagon sekvis inüto al festa vesper-
man§o ôe Makiko, proksime 30 aüto-
minutojn for de Nobuko. Sed antaü ol
ni atingis §ian domon, ni travivis plian
surprizon. Estis veturado per Monoral-
Fervojo en la centro de la urbo Chiba;
por mi unika travivajo.

La 30-an de majo mi üzitis Japanan
Esperanto-Instituton en To§o. Mia
frato, kiu akompanis min, spertis la
amikan akcepton tie, üdis unuafoje sen-
nombrajn esperanto-publikajojn sur
granda librobretaro, tiel ricevante plian
impreson pri la esperanto-movado.

Ankaü la 37-a de majo estis plenega
je surprizoj, ôar venis diversaj geamikoj
de rüemeq kiuj alportis ne mrr
donacojn por li kaj mi, sed ankaü por
niaj edzinoj Elisabeth kaj Ruth.

Neantaüe planitan ekskurson al la
urbo Sendai (352 km norde de To§o)
ni traüüs la l-an de junio veturante per
grandrapida trajno kun la nomo Sendai-
Super-Express. Tagman§o en la 30-a
eta§o de turdomego kun elrigardo sur
la urbegon Sendai estis la kulrnino de
tiu ôi tago.

Ankaü dimanêe 2-an de junio ne
mankis surprizoj. Unu el ili estis la
inüto de Takako kaj Satoko al festa
adiaüa vesperman§o en belega
restoracio troü§anta en la 50-a eta§o
de hotelo Prince ôe la marbordo de
Pacifika Oceano en Chiba. La §uo de la
bongustaj man§ajoj, la observado de la
subiranta suno, kiu Sajnis droni en la
maro kaj la iluminita urbego disvastigis
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melankolion, kiu anoncis la neprokrest-
eblan adiaüon je la postmorgaüa tago.

Eê la 3-a de junio alportis surprizon,
ôar en kafejo estis aran$ta renkonti§o
kun konatino, kiu iam estis gasto êe

Werner kaj Elisabeth.
Mardon la 4-m de junio ni deüs

definitive adiaüi aI niaj amindaj kaj ôiam
helpopretaj gastigantinoj, refoje dank-
ante ilin plenkore.

Je la 10.30 laü japana tempo ni ek-
flugis ree per Jal-MD I l, kiu masjtris la
distancon de pli ol 10'000 km per 12-
hora senhalta flugo kaj surteri§is en
ZiiLrich la saman tagon je la 15.43 laü
süsa tempo.

Ernst GrÀrrLt
Brugg, 31-an de julio 2002

Esperantumi en Baltio
Baltio konsistas el Estonio, LaÛio kaj

Litoüo, sude troü§as rusa enklavo kun
la urbo Kaliningrad (Kônigsberg). Tie
kaj en Riga, ôefurbo de Latvio, eblis
gustumi ôi-somere sinsekve tri
esperantajn aran§ojn. Komenci$s per la
Internacia Semajno pri Ekologio kaj
FolHoro en Riga (l-7 dejulio), planita
de la pola entrepreno Monda Turismo
en Bydgoszcz. Güdis kaj ôiôeronis
Mara Tnr,mnl{aNs, fuaz-aü kiel solist-
ino. Venis du busoj el Pollando kun
folHoraj ensembloj kaj grupo de
esperantistoj. Aldoniêis deko da
esperantistoj el diversaj landoj.

Baltio estas kulture konata pro la
naciaj kantofestoj, kiuj havas longan
tradicion. La polaj eusembloj kantis kaj
dancis ofte dum la ekskursoj, ankaü kun

lokaj folkloraj grupoj, kie ni estis ôiam
kore akceptitaj. Ni vizitis perbuse
plurajn naciajn naturparkojn, kiuj estas
oazoj de verdeco kaj kvieteco,
paradizoj por turistoj. Prelegoj informis
pri ekoturismo, agado de Verda
Punkto, homa sano kaj sanigaj
produktoj. Kadre de la programo okazis
akcepto en la nova urbodomo de Rig4
kie urba reprezentanto esprimis
simpation por esperanto, ankaù por la
Eüropa Unui§o. La malnova urbo de
Riga" 800-jara§a, inter verdaj §ardenoj,
estas perlo deHarita kulturheredajo de
Unesko, kontrastas kun la monotonaj
kvartaloj konstruitaj dum la sovjeta
periodo. Riga videble moderni$s de-
post la liberi§o en 1991.

Ankaü en Riga, 7-14 julio, disvolvi$s
la 38-aj Baltiaj Esperanto Tagoj,
orgamataj depost kvar jardekoj alterne
en unu el la tri baltiaj landoj, tiun fojon
de la latüa movado. La organtza
komitato konsistis el dek personoj. La
nombro de partoprenantoj varias de
jaro al jaro, nun estis 170 ali§oj. La
koncepto de la aran§o similas al
Uuniversala Kongreso, sed kompren-
eble pli modesta laù nivelo kaj riôeco.
Prelegoj, diskutoj, koncertoj, filmoj,
kursoj, ekspozicio, ekskursoj, urbaj
vizitoj, dancado, ludoj, kvizoj. Mi tre
Satis la koncerton de la vira koruso

,,Absolventi". La lafia lirgro, kiu ne
apartenas al la ugro-finn4 venas de
balta lingvofamilio. Dum diskutoj mi
konstatis, ke la esperanto-movado en
Baltio ne estas tiel forta kiel mi supozis,

$ dependas de unuopuloj kiel ôe ni. Plej
forta $ estas en Litoüo, kie en Vilno
ekzistas esperanto-buroo. Kaunas
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posedas esperanto-domon kaj printis
bele ilustritan urboprospekton en
esperanto. Litova Esperanto Asocio
nombras 1100 membrojn laü la jarlibro
de UEA kaj eldonas belan gazeton
Litova Stelo. Yilno estas raünda urto,
ankaü en plena moderni§o. Oni povas
antaü§oji pri la Universlala Kongreso
en 2005 okazonta en tiu loko.

La vieito de la Balta Esperanto-
Forumo, i4-l8julio, en Kaliningrad
postulis rusan" vizorl afero burokrata.
Kaliningrad, kiu ne plu estas iama
Kônigsberg, apenaù vidindas. Historia
trezoro estas la katedralo, kiu entenas
riôan muzeon pri la filozofo Immanuel
Kaur. La konstruajo estas en malbona
stato kaj feliêe en restaürado. Estis mal-
facile elturni§i en la urbo, sen koni la
kirilan alfabeton kaj la rusan lingvon.
Oficistoj malantaü grôetoj ofte ne serv-
emis, kontraùe de homoj surstrate. Nu
mi ja estis en esperanta forumo, kie
rusoj poüs helpi. Hatina Gonrc«e k{
Aleksander KoRJE{Kov, la eldonantoj
de la revuo La Ondo de Esperanto
bone organizis tiun forumon en la
kulturpalaco. Partoprenis plentempe
ôkkaü 50 personoj, ôefe poloj, rusoj,
litovoj. Parolis aütoroj de la revuo, kiel
Alen KRIs (sociologiaj temoj),
Wolfgang KRscHSTEnlr (recenzoj),
Valentin MrlNtr(ov (literaturo), ankaü
Kalle KmrvirÀ pri nordia kunlaboro.
Aleksander KoRJENKov prezentis la jus
esperantigitan hbron Malriêaj homoj de
Fjodor DosToJEVSKr. Dum arta
vespero aktoroj kantis rusajn
romancojq vera §uo. La forumo volis
konatigi esperantoo en la urbo, per
ekspozicio, gazetara konferenco kaj

teleüda elsendo. Sed Kaliningrad :l::ol-
i§os pro la -/noj postulotaj ankaü de
najbaraj §tato;, kaùre de la proksimeco
al la Eüropa Unio. Avanta§oj por unuj,
malavanta§oj por aliaj.

Bruno Gnar

Viglaj esperantistoj
en Ruslando

En aprilo/majo 2002 mi denove vizitis
Ruslandon pro profesiaj kaj ankaü
personaj kialoj. De tempo al tempo oni
ja devas üziti tiujn landojrl kies lingvon
oni sufiche bone scipovas, por praktiki
gn kaj por senti sin iom bone inter
amikoj kaj sanrlingvanoj.

En Moskvo, urbo kiu impresege kaj
ofte nerekoneble §an§i§-is depost la
sovetiaj tempoj, mi reüdis preskaü ôiujn
malnovajn esperanto-geamikojr! kiuj ne
elmigris el Rusio kaj kun kiuj mi pa$grs
tiom da tempo, kiam en 1988/89 mi
restadisjaron en tiu granda lando. En la
ruslanda êefurbo daüre funkcias kelkaj
kluboj, kaj estis §ojinde konstati, ke al-
doni$s kelkaj novaj aktivuloj, kiuj en
kelkaj kazoj disponas tre bonan lingvo-
konon. La alveno de eksterlandano en
Rusio por ili daüre estas alloga afero,
ôar la rusoj, êefe pro ekonomiaj kialoj,
ne havas la okazon ofte viziti fremdajn
landojn. Tial, la scivolemo flanke de la
rusoj pri ôiuj eblaj temoj daüre estas
despli forta, kaj pro tio la konversacio
kun ili neniam estas enua. Do, krom
esperanto-kluboj, ell Moskvo daùre
funkcias la esperanto.eldonejo
"Impeto", kiu en la lasta jarcento
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produktis centon da esperanto-lib.oj.
Güdita de du tri esperantistoj estas
ankaü la turisma firmao "Samiko".
Antaü jaroj ili üzitis Süslandon kun
voja§grupo kaj nuntempe servas
klientojn, kiuj deziras voja§i ôefe al
Skandinavio. Estas ankaü interese
mencii, ke en la lastaj jaroj, profesoroj
Sergej N Kuzxecov de la Moskva
Universitato kaj Aleksandr D.
DurtôsNKo, slaüsto el Tartu (Estonio),
daüre okupi§as pri interlingvistikaj
temoj kaj starigis tre bonajn fakrilatojn
kun profesoro Patrick Spnror de la
slavistika sekcio de la Laùzana
Universitato, regule üzitante Svis-
landon. Jam dufoje mi mem êeestis
seminarion en Crêt-Bérard (apud
Puidoux-Chexbres YD), organizitan de
SEmor, kiun paftoprenis ankaü
DuuôExro kaj KuzNECov, kiel li
prelegis pri la fratoj Ferdinand kaj René
DE SAUSSURE (pri tio mi povos raporti
alifoje).

Mi daürigis mian voja§on al Nijnij-
Novgorod (iama Gorkij), la tria plej
granda urbo de la Ruslanda Federacio,
En tiu urbo, situanta apud la rivero
Volgo, mi haüs la okazon observi
seminarion partoprenatan de junaj
esperantistoj el tuta Ruslando, kirj
preparis sian someran esperanto-tend-
aron OkSEJT. Estis vere imprese senti
la vervon de tiuj gejunuloj, kiel ili
prelegis, faris grupajn laborojn kaj §uis
la komunan tempon inter si laü tre
simplaj üv- kaj instrukondiôoj. Ôi tfu
etoso vere rememorigis al mi la
aran§ojn en la ankoraü ne tiom fora
sovetia tempo. Post tiu evento, mi
veturis kun Sa§a Blinov ai Ôeboksaro,

ôefurbo de la Ôuva§a Respubliko, kelk-
cent kilometrojn pli oriente de Nijnij
(kiel la lo§antoj nomas sian urbon). Ôi
tiu tre serioza homo, ôuva§o laü etna
aparteno, kiu antaü deko dajaroj vizitis
TEJo-serninarion en La Chaux-de-
Fonds kaj multe interesi§as pri movadaj
temoj por progresigi esperanton en sia
lando, estas la nuntempa motoro de la
jpnulara esperanto-movado en la urbo.
Ceboksaro. Li enkondukis min en la
ravan (r eldoradon » de esperanto-ge-
junuloj en sia urbo. Tie ekzistas eô
plurl esperanto-junularaj kluboj k"j
kanthoroj, gvidataj ôefe de BLtwov, kiu
ankaü majstre instruas esperanton al
komencantoj laü efika konversaci
ekzerca metodo, kaj de aliaj ôarmaj ge-
junuloj, kiel ekzemple de la studentino
Olja Ivamrnova, kiu pasigis restadojn
en eksterlando, eô en Usono kaj kiu
multe interesi§as pri Svislando. La
kulmino de la agado de la ôeboksaraj
esperantistoj estas la ôiujare okazanta
Lingva Festivalo. La celo de tiu aran§o
estas prezenti kaj pridiskuti diversajn
etnajn lingvojn kaj - diskrete - montri
la planlingvon esperanto kiel funkci-
antan pontlingvon, Tiel oni faras utilan
kontribuon al la diskonigo kaj pli bona
kompreno de esperanto en Ruslando,
aplikante popularsciencajn metodojn kaj
evitante propagandecan stilon. Mi vere
miris pri la bonaj esperantoJingvokonoj
kaj la interesi§o pri esperanto flanke de
kelkaj junu§, kiuj profesie estas fak-
uloj pri turkologio aü finnugristiko, viv-
antaj en Ceboksaro kaj Jo3kar-Ola, ôeÊ
urbo de la Marea Respubliko, 100
kilometrojn norde de Ôuva§io. La bona
hazardo volis ankaü, ke okazis renkont-
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i§o kun la UEA-estrarano pri inform-
ado, Andreo Gnrcomrsvsrr (antaüe
ANamrN), kiu jus transloki$s de la
urbo Ivanovo al la urbeto Sumerlja en
sudokcidenta Ôuva§io. Lia edzino
Nata§a, sarrre esperantistino, kiu de-
venas de tiu fora proünca loko, jus
naskis infanon.

La venonta haltejo de mia unumonata
voja§o tra Ruslando estis Kazano, la
ôefurbo de la Tatara Respubliko. Ôi tie
oni afable montris al mi la urbon kaj
invitis min al vespera komuna renkont-

lêo kun la junaj esperantistoj de la urbo.
Ceestis eô unu samideano de la fora
urbo Perm. La esperanto-grupo en
Kazano estas prezidata de Aleksandr
GAI-KtrrI, juna klera tataro laü nacieco,
kiu bonege parolas esperanton kaj
disponas vastajn interesojn pri lingvoj
kaj üngvistiko. En aügusto li translok-
i$s al Berlino por tie studi kaj labori
por kelkaj jaroj. Certe li ege mankos al
tiu ankoraü malforta esperanto-ôelo en
la tatara ôefurbo. Fine de mia voja§o tra
la Volga regiono mi veturis al la urbo
Illjanovsk (cetere naski§urbo de
LENnt), kie mi estis same amikece
akceptita de esperantistoj kiel en ôiuj
aliaj urboj.

Malgraü la daüre malfacilaj
ekonomiaj kondiêoj, kiujn la rusland-
anoj frontas kaj devas paciencege elteni,
ili sindonis al mi tre pozitive kaj grand-
anime. Estis kortu§e sperti sinrerajn
gastamon, akompanon kaj helpemon,
komunajn promenadojn kaj longajn
diskutojn pri gravaj kaj malpli gravaj
temoj. Regajninte la liberecon, kiu sen-
igis ilin de la antaüa politika premo, la
ruslandanoj povas nun montri sian

veran viza§on: La interhomaj kontaktoj,
la komunikado kaj la strebado al pli
altaj spiritaj valoroj estas por ili pli
gravaj ol materia riôeco kaj persona
indiüduismo kaj egoismo, karakterizaj
por la homoj en okcidentaj industri-
landoj Nu kompreneble, ankaü la rus-
landanoj strebas al pli bona materia
üvo. La rusoj kutime tre fieras pri siaj
propraj urbo kaj patrujo kaj klopodas
montri ilin el s§ plej bonaj flankoj. La
klera junularo de Ruslando estas tre
kapabla kaj tre inteligent4 kaj §uste §i
estus ur§e bezonata por la evoluo de la
propra patrujo. Tamen, pro manko de
allogaj laborlokoj kaj mizera salajrado,
multaj ankaü deziras forveturi al ekster-
lando, portempe aü por ôianr, por spert-
i$ alilande kaj por perlabori pli da
mono. Rapida pliboni§o de sia propra
persona situacio por êiuj estas la espero
de ni êiuj.

Voja§oj kaj restadoj en Ruslando
povas esti do tre interesq agrabla kaj
sukcesa afero kaj neforgesebla sperto.
Kondiôe ke oni havas personajn
kontal*ojn, scipovas esperanton aü la
rusan lingvon (ôar la angla aü aliaj
fremdlingvoj ne ôiâm estas aktive reg-
ataj de la homoj) kaj ke oni akceptas pli
modestajn lo§kondiôojn, fojfoje mal-
agrablan surprizon kun oficistoj kaj
trajnbiletoj kaj iom alian mentalecon de
la homoj rilate kutimojrq konduton kaj
pensmanieron. Tio vere tre gravas.

AndyKtNzu
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Litzelstetten solene memoris pri
Johann Martin ScuTEYER

(1831-1912)

Dum dek jaroj (1875-1885) la
kreinto de la planlingvo Volapiik
kaj pioniro de la mondlingva ideo
estis pastro en êi tiu siatempe
karnparana üla§o, kiu situas sur
monteto borde de la Konstanca
Lago kun êarrna üdo al la proksima
insulo Mainau. Sur la muro de la
pasfa domo nun trovi§as memor-
tabulo kun indiko, ke tie SCHLEYER

por la unua fojo haüs la intuicion
pri la stnrlrturo de sia planlingvo.

La 29-an kaj 30-an de junio oni
solene memoris pri la 90-a datre-
veno de la morto de la badena
prelato, sabate per prelegoj,
dimanôe per konsekro de nova
sonorilo kaj pontifika meso kun
kantado de la Volapük-himno.

La prelegoj reliefigis la malpli
konatan flankon de tiu personeco,
liajn medion kaj tempon. Li certe
estis lingva talentulo kaj posedis
sciojn en pluraj dekoj da lingvoj,
verkis poezie kaj proze en la
germara kaj la latina, sed ankaü
l«eis kaj enscenigis teatrajojn, ludis
diversajn muzikinstrumentojn,
komponis oratorion kaj proponis

simpligitan muziknotadon. Alfred
EBLE parolis pri la monata revuo
por katolika poezio << Sionsharfe >>,

kiun SCHLEYER eldonis de 1876 §is
1884 kaj en kiu 1i publikigis unua-
foje sian projekton de planlingvo.
La temo de Reinhard HAUPENTHAL

estis << Martin Scru,rvrn, lia vivo
kaj verko kun speciala konsidero pri
lia tempo en Litzelsteffer ». Li
ôerpis interalie el la 700-pa§a tag-
libro en simpligita ortografio k4i el
la malmultaj ankoraù ekzistantaj
dokumentoj. La oratoro pentris tre
vivantan bildon de la familia kaj
socia vivo kaj kultura agado de la
plej fama filo de Litzelstetten.
Menciindas, ke jus aperis represo de
<< Philaletes >>, 334-pa$a voltrmo
kun poezioj de SCHLEYER en la
germana.

Richmd SCHNELLER
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RecenZo
Rudolf STUNER
lia antropozofio en esperanto

La filozofio de libereco. 205 pa§oj,
Berno 2002.

Teozofio. Enkanduka en super-
sensajn mond-ekkonon kaj homo-
destinon.l5l pa§oj, Berno 2002.

Kiel oni akiras ekkonojru pri la
swperaj mondaj ? 157 pa§oj, Berno
2001.

La okultoseienco en lconturo- 321
pa§oj, Berno 2001.

Laü mia scio ekzistis $s nun eô ne
unu verko de Rudolf Srpn$en en
esperaflta traduko. Willy NüESCH
kura§e kaj decidite ne timis traduki kaj
mem eldoni la kvar bazajn verkojn
antropozofiajn kaj intencas daürigi sian
eldonlaboron per dekkvino da aliaj
titoloj jam tradukitaj. La bro§uritaj
libroj plaôe aspektas: sobra kaj klara
tipografio. - Pri la prelego Ia eduksdo
de la infano oni trovas recenzon kaj pri
la tradukinto prezenton de Claude
GacoNo en SES-informas n-ro 3/2001.

- Antaü ol pritrakti la enhavon de la ôi-
supraj volumoj, mi dezirus skizi kelkajn
biografiajn informojn koncerne Rudolf
Srshrcn (§tajner)

Deveno kaj infaneco
Rudolf Srnnrrcn naski§is la 27-an de

februaro 1861 en Kraljeüca ôe la
hungara-kroata landlimo en modesta
familio de Johann kaj Franziska
STEIrIER-BRIE. La patro estis telegraÊ
isto ôe la Aüstra Suda Fervojo kaj devis
ofte translo§i§i al alia stacidomo. Jam
post unu jaro kaj duono la familio venis
al Pottschach, sesdek kilometrojn zude
de Vieno, al la Semmering-linio. Tiu
fervojo estis konsiderata tiam kiel
teknika miraklo. êis sia oka jaro Rudolf
SrtnrsR viüs kun fratino kaj frato en
tiu bela kampara regiono ôepiede de
montaro. Li estis ekde la frua infana§o
en kontakto kun du polusoj : ekvilibriga
naturo kaj alloga tekniko.

Juneco
En 1868 la familio eklo§is en la staci-

domo de la vitkultiüsta üla§o Neudôrfl
ôe la rivero Leithq kie Rudolf SrrnrinR
pasigis sian junecon- Estis vila$o kun
tipe tradicia socio: la pastro kaj la
instruisto estis la du plej kleraj personoj
kaj de ambaü la juna knabo ricevis
instruojn kaj instigojn rilate oatur-
sciencojrl arton kaj religion, dum lia
patro estis überpensulo. Ôar ü estis
bona lernanto, Johann deziris, ke li far-
i§u in§eniero kaj li povis eniri la
teknikan liceon en la proksima urbo
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Wiener-Neustadt. Lia preferata stud-
objekto estis geometrio kaj matematiko

§enerale. En la libertempo la dekkvar-
jarulo serioze klopodis studi la verkojn
de la filozofo Kavr (Kantio). Speciale
ü scivolemis pri la ekkono-teorio. Por
kontribui al la financigo de siaj studoj li
donis ek-de sia dekkvinajaro subtenajn
lecionojn al pli junaj aü sama§aj lern-
antoj.

Studoj en Vieno
En i879 lia patro sukcesis ricevi

postenon en la stacidomo de Inzersdorf
proksime de Vieno kaj Rudolf STEDIER

komencis frekventi la teknikan altlern-
ejon en tiu granda urbo studante ôefe

biologion, hemioq fizikon kaj
matematikon, sed ankaü filozofion,
literaturon kaj historion. Lia profesoro
pri germana literaturo, Karl Julius
SclRôER, vekis lian intereson pri
Gorts (Goeto). ScIm.ôER malkovris
la &umaturan talenton de sia dudekunu-
jara studento kaj rekomendis lin por la
eldono kaj komentoj de la Natur-
sciencaj skriboj de Goethe en la serio
<< Kürschners Nationalliteratur >>. Dank'
al la konataro de sia profesoro, Rudolf
SrsnrIER estis akceptita en la familio
Sppurr (§peÊ| kiel edukisto kaj devis
interalie okupi§i pri knabo suferanta
hidrocefalion. Tiu sperto estis utila en
lia posta üvo por ellaboro de kuraca
pedagogio.

lVeimar, Berlino
En 1890 li forlasis Vienon kaj fari§is

konstanta kunlaboranto ôe la Arfiivo pri
Goethe kaj Schiller (§illero) en Weimar
kaj prizorgis la eldonon de la natur-
sciencaj striboj de Goethe por la

« Sophien-Eldono >>. Tie ü konatiSs
kun multaj scienculoj kaj verkistoj. En
1897 li transloki$s al Berlino kaj trans-
prenis la redaktadon de la literatura
revuo Magazin für Literatur. De 1899

§is 1904 li instruis historion en popola
altlernejo. En 1902 oni fondis la
germânan sekcion de la Teozofia
Societo kaj Rudolf Srsnven i$s ties

§enerala sekretario. Lt komencis
intensan akfvadon kiel preleganto,
unue en Berlino, poste per preleg-
voja§oj en diversaj eüropaj urboj.

« Goetheanum » en Ilornach
La jaro 1913 estis signifa por

Srrnvrn" ôar fondi$s la Antropozofia
Societo kaj oni komencis konstrui la
unuan << Goetheanum >> en Dornach
proksime de Bazelo, dukupola konstru-
ajo plejparte el ligrro servanta por la
prezentoj de << Faüst I kaj II » de

GosrHE kaj la « Misterodramoj » de

SrEtrvER. G brulis fine de la jaro 1922
kaj poste rekonstrui§is el betono kaj
i§is centro por la antropozofoj el multaj
landoj kaj plej diversaj fukoj. Kiel
pedagogo Ii fondis en Stutgarto en
1919 Ia lernejon Waldorf, kies novaj
edukmetodoj apliki§is poste en diversaj
eksterlandaj edukejoj En 1921 mal-
fermi§is laü lia impulso klinika kaj
terapia instituto en Arlesheim, kie li en-
kondukis la eüritmion kaj pedagogion

kuracajn. - Rudolf STSBIER mortis la
30-an de marto 1925 kaj postlasis
imponan kvanton da manuskriptoj kaj
notoj de prelegoj, kiujn lia edzino Marie
SrunrmR-voN SmwRs komencis eldoni.
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filozofiaj laboroj
Jam kiel okjarulo Rudolf Srsn'teR

konscii§is pri sia kapablo de natura
klarvido, sed ne parolis pri tio ar sia
medio, î,ar li sentis, ke oni ne
komprenus lin. Li estis en kontraüa
situacio kompare kun la << moderna >>

homo : la spirita mondo estis por li
same reala kiel la fizika. La merito de
SrsnmR estas, ke li dum sia tuta vivo
esploris tiun flankon de la ekkoneblo,
priskribis la rezultojn de siaj esploroj
kaj diskonigis i1in. En tio li procedis
metode kaj science klopodante je
objektiveco. Unue li sentis la neceson
kompari siajn intemajn spertojn kun la
ekkonoteorio de la filozofoj. Lia
doktori§a laboro titoli§as '. La bazq
demando de Ia ekkonoteorio kun
qparîa konsidero pri lq scienca
doktrino de ficurr. Sekvis Lafilozofio
de libereco (1894), Friedrich
Nlgrzscttt, batalanto kontrqù sia
tempo (1895), In mondkoneepto de
Gornts (1897) inter multaj aliaj laboroj
(9s publikigoj inter 1890 kaj 1897).
Nur poste li evolügis propran mond-
koncepton, la antropozofion, kaj donis
impulsojn por pral«ikaj aplikoj sur
diversaj kampoj : arto, agrikulturo,
medicino, pedagogio, religio, ft1p.

Kvar bmaj verkoj
antropozofÏaj

La lilozqfio de libereco (1894)
La subtitoloj de la originalo bedaür-

inde ne troü§as en la traduko, kvankam
ili estas signifaj : << Bazoj por moderna
mondkoncepto. Rezultoj de anim-
observado laü naturscienca metodo. >>

En sia filozofia ôefuerko, samtempe
fundamento de la antropozofia spirito-
scienco, Rudolf SrenlIER pritraktas la
esencajn demandojn de la ekkona
procezo kaj etiko. En la unua parto,
<< Scienco de la libereco >>, la aütoro pri-
traktas detale la demandon, kiagrade
kaj sub kiuj kondiôoj la homo estas
libera aü male sekvas konscie aü ne-
konscie la aütomatismojn de sia naturo
korpa aù psika. La dua parto, << La
realo de la libereco >>, prilumas la etikon
de la homo kaj socio. La aütoro pledas
por aktiva memrespondeco, << morala
intuicio » kaj etika indiüdualismo. Li
provas montri, ke la specife homa de Ia
homo estas la kreiva libero.

Teozofio (1904)
Estas la unua libroforma provo mal-

fermi la << spiritan okulon >> de Ia
moderna homo << blinda » por la spirita
mondo. La homan estajon oni devas
konsideri je tri niveloj : korpo, animo
kaj spirito. La ôapitraj ritoloj indikas la
pritraktitajn temojn: La esenco de la
homo; Reenkorpi§o de la spirito kaj
üvdestino; La tri mondoj : frztkq
anim4 spirita; La vojo al ekkono. - La
aütoro enkonduke rimarkigas, ke oni ne
povas legi tiun libron kiel oni kutime
legas libron, necesas « ellabori » §in
pa§on post pa§o, kelkfoje eê frazon
post frazo. Li daürigas (p. 9) : « En tiu
ôi libro estu donata priskribo de kelkaj
partoj de la supersensa mondo. Kiu
volas rekoni nur la senseblaq tiu
rigardos tiun priskribon senesenca
fantaziajo Sed kiu volas serôi la vojojn,
kiuj elkondukas el la sensebla mondo,
tiu tuj ekkomprenos, ke homa vivo ek-
havas valoron kaj signifon nur per en-
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rigardo en alian mondon. Far tia en-
rigardo la homo ne estas - kiel timas
pultaj - fremdigata al la < reala > vivo.
Car li nur per $ lernas sekure kaj firme
stari en tiu üvo. Li lernas ekkoni la
lcaùzojn de la üvo, dum li sen $ kiel
blindulo palpiras tra la efikoj . » - Grava
temo de Teozofio estas la reenkorpi§o
de la spirito kaj la homdestino. El
propra spirita sperto la aütoro
konfirmas malnovan instruon ankoraü
nuntempe validan por multaj homoj ôefe
en Oriento : << La homa spirito devas
enkorpi§i êiam denove kaj la le§o
konsistas en tio, ke li reprenas la
fruktojn de la antaüa vivo en la sekv-
ontajn. »

Kiel oni akiras ekkonojn prt h super*j
mandoj ? (190,1-19CI5)

Rudolf STBnDR estas konünkita « ke
en ôiu homo dormas kapabloj, per kiuj
li povas atingi ekkonojn pri superaj
mondoj r>. Li montras la vojon al tiu
celo. Verdire ne estas facila vojo kaj
necesas multe da kura§o, volo kaj
persisto. La memedukado necesa por
atingi tiun kapablon utilas ne nur al la
<< spiritolernanto », sed ankaù povas
havi animekvilibrigajn efikojn por aliaj
homoj, êar $ celas ankaü moralan fort-
i§on. - La pado de ekkono devas
komenci§i per strebado al spirita
objektiveco. La rimedoj por tiu mem-
kontrolo de la pensoj, sentoj kaj volo
estas la ekzercoj de interna koncentrado
kaj meditado en trankvila animstato. La
libro estas helpa kondukilo por homoj
serêantaj ekkonojn pri la superaj
mondoj.

La okultaseienco en konturo (1910)
Tiu libro prezentas novajn üd-

punktojn rilate temojn jam pritraktitajn
en la du antaüaj verkoj. A1doni§as
centra ôapitro pri kosmologio, la monda
evoluo kaj la homo. En la enkonduko la
aütoro refutas multajn eblajn kritikojn
kaj avertas la leganton pri sia pedagogia
intenco (p 8) : << Mi tute konscie celis
doni ne < popularan > prezenton, sed
tiarq kiu necesigas eni§i en la enhavon
per §usta pensostreôo. Per tio mi al miaj
libroj surstampis tian karakteron, ke ties
legado mem jam estas komenco de la
spirita ekzercado. Ôar h trankvila,
prudenta pensostreôo, kiun necesigas
tiu legado, pliintensigas la animofortojn
kaj per tio ilin faras kapablaj proksimi$
al la spirita mondo. >>

Se oni volas studi trujn lib.ojr,,
necesas ne nur scivolemo pri la temoj,
sed ankaü senantaüju§a sinteno rilate la
prezentitajn faktojn. - La traduko estas
enhave fidela, kun agrable malmultaj
gramatikaj aü tajperaroj. Iom peza estas
kelkfoje la akumulo de la pasivoj en la
kunmeto de esti plus participo, dum
ofte eblus varii per simpla verboformo,
« -i$ >> aü ôirkaùfrazo kun << oni... >>. La
sintakso tie kaj tie cerbumigas la leg-
anton, êu pro la malfacileco de ruj pri-
traktoj, ôu pro la influo de la gerrnana ?

Aliflanke trovi§as kelkaj originalaj vort-
kreCîoj. Bedaürinde ne estas glosoj por
la (neoftaj) neologismoj aü terminoj. La
tradukinto opiniis la enkondukon de l'o
necesa por la adjektivigo de
substantivo, ekzemple : << Inter la limoj
difinitaj de naski§o kaj morto la homo
apartenas al la tri mondoj, al /b korpa,
l'o aruma kE l'o spirita. » Sed fine ôi
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tiuj iom pedantaj lingvaj l«itikoj re-
spegulas nur miajn personajn preferojn
kaj ne maipliigas la meritojn de la fidela
traduko. Ni estas kontentaj kaj dankaj
al la tradukinto kaj eldoninto, kiu ebl-
igis kun sindonema kaj persista labor-
ego la konatigon de la antropozofio al
la esperanta publiko.

Richard Scr*nusR

Inter la akompanajoj aI tiu ôi §Ë',S

infarmas, ka3i§as mendilo, kiu
faciligas la akiron de la esperantig-
irai i de Rudolf STEINER.

ÿ[sn[ingvïstiho
Johann Martin Scnr.rvnn

aütoro de Volapük
mortis antaü 90 jaroj

Johann Martin Scru-sven, katolika
pastro de la diocezo de Freiburg am

Brisgau (Germanio), naski§is la l8-an
de julio l83l en Oberlauda kaj mortis la
18-an de aügusto L9l2 wKonstanz.

Post siaj teologiaj studoj en Freiburg,
Scrlpvsn ordini§is pastro kaj laboris
kiel pastro en diversaj parokoj de la
arkidiocezo, laste, inter 1875-1885 en

la vila§o Litzelstetten, paroko St. Peter
und Paul. Nuntempe, Litzelstetten estas

parto de la urbo Konstanz apud la
Bodana Lago.

De 1885 $s sia morto, Scru-rYen
üüs en Konstarz, en la domo
Schottenstrasse 37 (tabulo sur la domo
memorigas pri tio). Ôi tle ti abunde

verkis kaj publikigis, precipe pre§-
kolektojn kaj praktikajn konsilarojrq
ankaü religian lirikon.

De 1876 §is 1884 Scm.pvpR eldon-
adis la revuon « Sionsharfe >> (Ciona
Harpo. Monataj folioj por katolika
poezio). En ôi tiu revuo, en 1879 aperis
lia unua skizo de la planlingvo Volapülq
kiun ScrnpvsR famigis tra la tuta
mondo. En Litzelstetten pri tio memor-
igas tabuloj ôe la pastra domo, la ôef-
strato kun lia nomo, la Volapük-Vojo
kaj la Hotelo Volaptlk.

Johann Martin ScH-EYER apartenas

al la famaj pioniroj de la mondhelp-
lingva demando kaj donis gravajn
impulsojn al la ideo de internacia
kompreni§o per komuna, facile lern-
ebla, neütrala lingvo por ôiuj, en la

senco de L.L. ZANffiNHoF, kies verko
naski§os iom pli poste.

En sia tempo ScHLEYER apartenis al
la nekutimaj, firmaj kaj kura§aj person-

ecoj, kiuj ne timis publike esprimi sian

kredo-konvinkon kaj per tio riski fari§i
viktimo de "Kulturkampf' (tiama §tata-

eklezia diskordo). Scru,eyEn e$is alte
respektata personeco, kaj pro lia fidelo
al la papo kaj Romo, li estis nomumita
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persona papa prelato far papo Lro
)«II.

Pro la grandaj meritoj kaj kontribuoj
de Scm-pven faritaj al la monda kulturo
kaj civilizo ekestis la ideo lanôi la beat-
igon de Johann Martin ScHLEYER, kune
kun la beatigo de la pastro-martiro Max
Josef MsrzcsR (1887-1944). Ôi-hstan
proponon faris en junio 2001 pastro

Bernhard EICm(oRN, D-Villinger; al la
arkiepiskopo de Freiburg. Samtempe
formi$s Intérnacia Komitato por la
Beatigo de Prelato Scrnovrn" al kiu
apartenas la jenaj membroj: d-ro André
Areaulr (Francio), d-ro Martin
Btr LnIGER, Nikolaus BR.nYER, pastro

Bernhard EICrx.oRN, Reinhard
HAUPEll.ffIAL kaj pastro Bernd
ZruwnuaxN (ôiuj en Germanio),
Andreas KûNZLI (Süslando) kaj
Gonçalo Nrvss (Portugalio). En sia

unua kunsido la l9-an de oktobro 2001
en Litzelstetten §i decidis:

peti la urbon Konstanz protekti [a
tombon de Scrnsven kiel historian
monumenton;

represi la plej gravajn verkojn de
Scru,ErER, precipe ties religian lirikon;

registri la ampleksan verkaron de

Scm.pvsn en kompleta biografio;
eldoni en antologio ôiujn $snunajn

biografiajn studojn pri Scrnrvrn;
kolekti ôujn memorajojn pri

Scru,sycR (fotoj, leteroj, dokumentoj,
k.a.)

La rilatoj kun la arkiepiskopo de

Freiburg am Brisgau., d-ro Oskar
Sarpn, estas enkondukitaj. La pasinta
kunsido de la ScslrvpR-komitato
okazis fine de junio denove en

Litzelstetten, kiu estis ligita kun solen-

ajo okaze de la morto de ScnrpvsR
antaü 90 jaroj kaj la inaüguro de la plej
granda sonorilo en la parokejo St. Peter
und Paul fare de pastro Bernd
Z[\rû\ÆRMANN, posteulo de ScrLeYEn
en tiu paroko.

Lige kun la beatigo de Scru.nvpn
estis startita subskribo-kampanjo por
subteni la beatigon de prelato
ScruBvsn. Supozeble la beatigon de
Sctil,EYER, se entute $ okazos, antaü-
iros longa decid-proceduro fare de

ekleziaj instancoj.
Kiu deziras finance subteni la laboron

de la Scru.pvpR-komitato, estas invitata
fari donacon al la speciala konto de

pastro Bernhard ErcmlonN, n-ro 211

93-704, ôe Postbank Stuttgart @LZ
600 100 70), noto: Beatigo ScilsYEn.
(Germanaj donacintoj ricevos ckde 10.-

euroj kvitancon por sia financ-oficejo).

Andreas KüNZLI

Korespondajoj lige kun la beatigo de

Scr*pyen estu direktataj al la

sekretariato: s-ro Reinhard
HAUPENTHAL, P.B. 19, FR-84340
Malaucène (Francio). Tel.lFax. +33 8
(0)4.90.65.28.33. E-Mail:
SchleyerKomitee@ao1.com. Ôl tie
ankaü mendeblas literaturo pri
ScÉ{LErER. En Süslando korespond-
apjn kaj demandojn akceptas Andreas
KûNZLI @lockweg 8, CH-3007 Bern.
Tel. 079 757 3477,Fax031 372 5685.
E-Mail: kuenzli@osteuropa. ch)

Pliajn informojn oni povas troü sur:
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Tv[ oytoj
Ines Htrxxrr.nn-PoxztNo

(30.06.1915-01.07.2002)

La l-an de julio mortis en la
Kantona Hospitalo de Aarau, unu
tagon post sia 87-a naski§tago,
sinjoriao Ines HUNKSI-ER-P0NZI0,
la vidvino de Hans Hmrfelen, kiu
dum jardekoj laboris por la
esperanto-movado kaj morfis antaù
du jmoj.

Ines mem ne aktive partoprenis
la poresperantan asocian aktivecon,
sed 3i lemis la lingvon internacian
jam antaü multaj jaroj kaj aktive
subtenis sian edzon, kiarn li instru-
adis esperanton al la 3 gefiloj.
Ankaü lian poresperantan aktiv-
econ si ügle apogis. Tiurilate indas
mencü §ian enga$§on en la
organtz.a komitato de la SAEF-
aran§o Eüropa Feriosemajno en

Svislando (EFS), kiu efektivi§is
ôrujare de 1959 §is 1977. Kaj
ankaü dum la Postkongreso de la
64-a Universala Kongreso okazinta
etr 1979 en Luzern §i estis fre
aprezata helpantino.

Ernst GlÂrruI

Hans HnnnuxvN-LucINBttHL
Hoho aü Simsalabim

(06.03.1926 - O6.t1.2W2)

En la pre§ejo de München-
buchsee |a l}-ar de julio dum la
fimebra ceremonio sekvinta la en-
tombigon de Hans HERMANN,

Claude GACOND adiaüis nian sam-
ideanon per tiuj ôi esperantlingvaj
vortoj:

Per la morto de sia samidesno
Hans HERRMANN la esperant&
komunumo perdas tre alctivan
membron. Tial ni deziras esprimi
nian danlcemon pro ôio, kion li
malavare plenumis favore al la
lingvo internocia l{flj ol ties
humanismo pacemû.

Hans HERRMAN lernis espe-
rcnton en sia l6-a jaro en 1942.
Li intensive studis la lingvon kaj
post la traposo de la supera
elaameno en l95l li tuj komencis
gvidi kursojn en Lausanne, Zug
lrnj Bern. Kun Bruno GMF li
snlwù luj agis lmdre de Svisa
Esperanta-Societo, per la fondo de
junulara sekcio. Kaj jam en 1953
li elehi§is kiel prezidanto de la
plenkreslula societo.
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En esperantujo li rapide famigis
kiel magiisto sub la nomo HOHO.

Li §aîis prezenti sorôajojn §enerale
nekonatajn en Okcidento, kiujn per
esperonto instruis al Ii kolegoj el
la tula mondo. Tion li ne nur
rakontis al la samideanoj, sed
anlrsù al la nacilingva publikn, kiu
tiel aùdis poroli pri la valoro de

esperanTo-

Inter 1950 l{aj 1980 nenombr-
eblaj estis la esperanTo-aran§oj,
en kiuj li mirigis la esperanto-
publikon per sia trampo lerteco:
infcnojn lernantajn esperanton en

la lernejo luj iliajn gerytojn
enîuziasmi gitaj n, gej unulojn okaze

de semajnfinaj aran§oj, plenlcresk-
ulojn en la tutsvisaj renkonti§oj,
kaj eô partoprenanlojn de inter-
naciaj lrongresaj. Kaj ôiufoje post
lia sorôado ôirlmù li fonnigis
rondo da inîeresatoj. Fahe lerta
pedagogo li estis, ôar eê la
lwmencantoj vigle partoprenis Ia
drskutoin. Ciui volis malkovri
lrelkajn truk-sekretojn. Responde al
ilia scivolemo li trankvile instruis
magrajon, kiu subite sorôe finigis
per neWarigebla konkludo! Vere
majtra sarêisto knj paroliganta
estis nia HOHO.

Inter la arkivqj dokumentoj, kiujn
lia frlino Cornelia HERMANN hav-
igis al CDELI kelkajn tagojn post
la funebra ceremonio, revuo
konkrete malkowigas la aktivan
rolon de Hans HERMANN en la

medio de la esperantlingvaj magi-
istoj. En tiu bulteno titolita Miro,
de la Magia lnternacia Rondo, leg-
eblas ne nur liaj artiko§, sed

ankaü trovi§as foto en la numero
l-2 de 1951, kiu montras lin dum
li sorôas. La suba klarigo tekstas:

Svisaso, tio estas nia svisa kolego
Hans HERRMANN el Zug, .Svis-

lando. Tiu revuo malkowigas unu
el la fon§ de la sorêajoj de Hoho
aü Simsalabim, kiel li estis nomata
en la gennanlingva familia mort-
anoncilo.

La pastorino, kiu prononcis la
funebran oma§on en la pr€ejo
malkowigis afiajn riôajojn de la
personeco de Hans HERRMANN,

kiu ne nur estis ege kontaktema
voja§em4 sed ankaü multe pentris.
La mencütaj revuo Miro kaj
pastorina gernanlingva teksto nun
konsulteblas en la mkivaro de

CDELI.

Claude GACoND kaj Andy
KÜNZLI

-ooo-
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