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ïnf ormas
jaro 2003 numero 4-a: septembro / oktobro

kun informoj pri renkontoj ekde la 15-a de septernbro

knpartial foto Galky

Ilum la inaügura kunveno de b 76-akongreso de §AT,
Iaü foto aperinta en I Tmpartial ls l4-a'n de julio.

La kultura reprezentanto de la urbo La Chaux-de-Fonds,
sinjorino Lise Berthet (dua el la dekstro), en sia saluto al la
kongresanoj tre pozitive pmolis pri esperanto kaj pri la grav-
eco de CDELI.



SES informas
Redakcio:

Claude GACOND, Po§tfako 5031,
CH-2305 La Chaux-de-Fonds 5

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

& êe CDELI:032 967 68 55,
hejme: A32926 5232

Fakso: ôe CDELI: 032 967 68 29:
indiki: por Claude GACOND

Redaktaj kunl aborantoj :

Nancy FONTANNM, Andy KÛNzLI,
Richard SCHNELLER.

SES informas
Redaktaj datlimoj

por la venontaj numeroj
2003-5: novembro-decembro: okobre 15.

Menoio de informoj ekde la 15-a de nolernbrro.

2004-1: januaro-februaro: decembre 15.

Mencio de informoj ekde la 15-a de januaro.

2AA4-22 mafto-aprilo: februare 15. Mencio
de informoj ekde la l5-a de marto.

fteneerlüorigilo
SEs-estraro

Bruno GRRr, prezidmto, Jurastrasse 23,
3063 Ittigen/Bern. &: 031 921 44 59. Ret-

po§to: bgraf. o@bluewin. ch.
Dietrich Wetonltenn, vicprezidautq PF 301,
8034 Ziirich. e,: 0l 251 50 25. Re@o§to:

info@esperanto.ch.
Nicole Meneol selretariq Chemin des

Lys 4, 1010 Lausanne.&: AZI 653 14 6?.

Re@o§to: n.margot@bluewin. ctr-
Elisabeth LeupER, kasisûo, Chapeau Rablé

42, XN La Chaux-de-Fonds. &: 032 914
39 34.

Retpo§to: elilauper@b1uewin.ch.
Chiara FeeeRt, p€ranto itallingva kaj jrmul-
ara, Sàgenstrasse 8, 7000 Chur. Retpo3to:

chiara-fp@bluewin.ch

Po§ta ôekokonto
17-581908-4

Svisa Esperanto-Societo
23A0La Chaux-de-Fonds

Anoncoj
Pa§o Neespelantis§ &

Lommcsi
Esperantistoj
& nekornercai

1t8 F40 F20
114 F70 F35
ÿ2 F 110 F55
I F 180 F90
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Evîse ks[endsro
Septembre

20-21: Fribourg: Süsa Socia Forumo
25: Basel: ESB: kunveno.
27: Lausanne-Rolle: Centjara jubileo de la
fondo de §E§ kaj konoerrco de lajubileajaro.

Oldobre
01; Luzem: LES: kunveno.
0l: Wi1: EK§r': kuaveno.
23: Basel: ESB: kunveno & fam- Focke-Béroud.
25: Lausanne: êenerala Asernbleo de JES-

Novembre
04: Chauxde-Fonds: CDELI: Strûondo.
ll5: tuzem; I-ES: konversaoia rondo.
05: Wil: EKW: hmrcno.
15: Chauxde-Fonds: CDELI: Didakika sabato.
15: Rotkeuz: SAEF: 4l-a GERI.
25: Charxde-Fonds: CDELI: Studrondo.
27: Basel: ESB: ktmveno.

I)ecembre
03: Luzern: LES: Zamenhofa festo.
03: \tr/il: EK\Ir': Adventa yesperc.

06: Genèle: esperanta mar§o al Palaco deNaoioj.
{D: Chauxde-Fonds: CDELI: Studrondo.
27 $ 3 jan: Kiel: 20-a IFJ.

2(X)4 Januare
06: Charxde-Fonds: CDELI: Studrondo.
07: Luzem: l,ES: Konversacia rondo.
l7: Chauxde-Fonds: CDELI: Didaktika sabato.
20: Chaux{e-Fonds: CDELI: Studrondo.

Februare
03: Chauxde-Fonds: CDELI: Studrondo.
13: Mitholz: JES-SES: Lti*chbag-tunela vizito.
1115: Kandrsteg; JES: Süsa vintra sanajnfino
17: Chauxde-Fonds: CDELI: Studrondo.
21: Chawde-Fonds: CDELI: Ddaktika sabato.

Marte
09: Chauxde-Fonds: CDELI: Stu&ondo.
20: Chauxde-Fonds: CDELI: Ddaktika sabato-
23: Charxde-Fonds: CDELI: Studrondo.

Maje
lX: Chaude-Fonds: CDELI: Studrondo.
15: Charxde-Fonds: CDELI: Didaktika sabato.
lE: Chaux-de-Fonds: CDELI: Studrondo.

Junie
08: Chauxde-Fonds: CDELI: Studrondo.
19: Chauxde-Fonds: CDELI: Didaktika sabato.
22: Chauxde-Fonds: CDELI: Studrondo.

Novembre
20: Chauxde-Fonds: CDELI: Didaktika sabato.

Kiam datoj de esperanto-okazajoj ae aperas en la
Svisa kalendaro, la kaùzo estas bedafuinda
neglekto infonna fare do k koncernaj
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1Ærlo dE 888

Festado de Ia centiarajubileo de Ia
fondo de SES

Sabaton 27-an de septembro 2003
Lausanne-Ouchy-RoIIe

Festa programo

Lausanne -Ouchy

1. Ekde la 09h45: Rendevuo ôe la
hotelo Le Château d'Ouchy, ôe la
placo de lahaveno de Ouchy.
Tie ü estos muzike salutata de la
alpa komisto Rémy Schroeter, kiun
eê duece akompanos François

Randin), antaü sia dejorado kiel
filmisto de la festotago.

2. En la salono aü la §ardeno de la
kastela hotelo (laü la vetera
humoro) akcepta kafumo kun
korn-bulkoj kaj variaj trinkajoj, sen-
soifigos kaj redonos forton al la
voja§intoj forlasintaj &umatene sian
hojmon.
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3. 10hIS10h45: Malfermo.
a. Saluto de Bruno Graf, prezidanto
de SES.

b. Muzika momento kun Marion
Bélisle-Grosjean: l-a suito pol
violonôelo sola de J.-S. Bach.
c. Saluto de la laùzana urbestro
Daniel Brélaz.

Sipa veturo
4. 10h45: En§ipi§o alp-korne
anoncita.

5. 11h00-12hl2z Unuaklasa §ipa
veturo aperitiva al Rolle, kiun
ügligos:
a. rakontoj de Andy Ktinzli kaj
Claude Gacond pri la historio de
SES,
b. salutaj kontribuajoj de SES-anoj
el la tuta lando kaj de reprezentantoj
de lokaj kaj fakaj societoj,
c) kantoj de membroj de Laüzana
Esperanto-Societo,
d) diversajoj.

En Rolle

6.l2bl2t El§ipi§o en Rolle.
Grupa fotado êe la haveno êirkaù la
alpa komisto kaj promenadeto ôe la
bordo de la lago.

7. 13h00: Komuna tasman§o eN1

la havena restoracio Casino:
Menuo a.

Petite salade de rampon, erfs et lardons.
Assiette de filets de perehes, frites ou
pommes natures, sauco tartare.
Mousse de fruit maison.
Menuo b. (por vegetaranoj);

Petite salade mêlee.
Omelette ar»r champipons, frites.
Sama deserto.
Menuo c (por infanoj):
Demi-assiette avec frites kaj smra deserto.

8. La bankedon variigos kai
konkludos kulturaj momentoj
kun salutuortoj de la lokaj
aùtoritatoj kqi de la rolanino
Mrguerite Jaccmd, recitado de
poemoj de Edmond Privat far Luc
Allerrand, prelegetoj de Claude
Gacond Bruno Graq Mireille
Grosjearq Andy Kiinzli kaj Claude
Piron, k.c.
Muzika momento k1m kantoj
üolonôele akompanataj far Marion
Bélisle-Grosjean: kun Jean-Thierry
yon Biiren: La Esperq kaj kun Joël
Grosjean: Himno de Gojo de L. van
Beethoven, I. S. (Amptifiki),
Gracias a la vida I Dankon al la
vivo de V. Parra.

9. 15h30: Promenado tra la urbo.

10. 17hü): Kuni$o êe la
stacidomo kun adiaùaj kantoj de
laùzananoj kaj lasta alpkorna
muzikado de Rémy Schroeter.

Trajna reveno

11. 17h15: Trajna forveturo al
Lausanne.

12.17h362 Alveno en Lau*anne.

13. Adiaüa sensoifilo en lâ
stacidoma bufedo.
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AIi§o kaj pago:

Ali§o kiel eble plej rapida estas
absolute necesa ôar la lokoj ne nur
en la §ipo kaj rajno, sed ankaü en la
restoracio.j, devas esti rezervitaj kaj
antaüanoncitaj kelk4in tagojn antaü
la sabato. Por la komuna tagmango
la nombro da man§antoj estas eê

limigita je 70. Tial nepre tuj
utiligu la ali§ilon, kiu cstas aldon-
ita al la bulteno SES ïnformds por
senprokraste konigi vian ati§on kaj

{ujn de viaj amikoj.
Ciu ali§into ricevos pagilon al la
po§ta êekokonto 17-334343-4:
Renkontaj de Esperant*per-
horesponde, por la pago, kiu lin
koncernas. Do ne utiligu tiuccle la
pagilon de §ES, kiu êiam
akompanas la bultenon alvokante al
donacerro.
Ôar ta voja§kos§ §ipa kaj trajna
estas e,nkluditaj en la programo, tial
elekteblas diversaj progranrtarifoj,
kiuj estas Hare indikitaj sur la ali§-
ilo. Tiuj prezoj dependas de la
posedo aü ne de frajn-abonoj duon-
tarifaj aü §eneralaj. Por posedanto
de duontarifa trajnebono Ia
suma prezo de la festotago estas
frankoj 60. Gi inkludas ôion: la
kafirmon en la kastela hotelo de
Ouchy, la §ipan aperitivan veturon
unuaklasan, la tagman§on en Rolle
(trom la trinkajoj) kaj la trajnan
reYenorl.

Je sia alveno en Ouc§, ôiu ali§iato
ricevos insignon kur la propra
nomo, kiu validos kiel pagatestilo.

Aütaü§ojas vin renkonti dum tiu
festotago Claude Gacond kaj ties
kunlaboran§.

Forveturhoroj por
akurate alveni en Ouchy

Aoreu (üa Biel): 7h35 - Alveno Iausarne : th33
Basel: 7h24 - alveno lausanoe: th33
Bern: th47 - alverro lausanoe: th54
Biek 8h35 - alveno Laæarme: th33
La Chaux-de-Fonds: thl6 - Lausanoe: th33
Fribourg: 9h09 - alveno Lausanne: th54
Genève: thlS - alveno I-ausanne: th57
Luzem (via Olten): 6h3l - Lausaure: thi3
Neuchâtel: th52 - alveno Lausacne: th33
Olten (via Biel):7h47 - alveao Lausanne: th33
St Gdlen (via Bem): 6h11 -I-ausanre: th54
Sion: 8h14 - aheno Lausanne: th21
Solofturn: 8h11 - alveno Lausanne: th33
Thun (üa Berrr): 8h18 - alveno Lausanne: th-ÿ[
Vevey: th07 - alveno Lausarure: thZ1
Winterdrur (via Bern): 6h58. - Lausanne: th54
Yverdon: thl2 - alreno lausarme: th33
lYiL (via Bern): 6h39 - alveno Lausanne th54
Züriclr (via Bem): 7h34 - alveno Lausanne: th54

Je üa alveno u, lausqnne vin
atendos sur la stacidoma kajo
esperantisto, kiu gvidos vin al la
haveno de Ouchy pere de la subtera
fimikularo Metro. Vi havu je
dispono la necesan veturkostan
sumon je frankoj 2 (plena tarifo) aü
franko 1 (duontarifo).

Aütomobilantoj trovos parklokon
okcidente de la haveno de Ouchy
je distanco dekminuta piede de la
rendevuejo.
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I)onacoj
Donacoj en frankoj al SES: Yvonne

Aeby, Genève: 20; Jacques Anselme,
Epalinges: 20, Pierre Dorthe, Lausanne:
30; Naney Fontannaz, Pully: 5û; Yvette
Goy, Cully: 10; Rémy Grandjean,
Fontainemelon: 30; Hans-Werner
Grossmann, Muttenz: 30; Antoine
Longchamp, Lausanne: 15, Barbara
Muhlemanrq Nyon: 20; Daniel StoûÊer,

Zünch: 5; Lisette Testaz, Ollon: 25;
Marguerite Viredaz, Lausanne: 20;
Armin Weidmann, Uerikon: 30, Liliane
'lVenger, Chez-le-Bart (memore aI
Alfred): 100; Anonima: 50; Sume:455.

Donacoj en frankoj por la "Agado
2003": Pierrette Blanchet, Lausanne:
20; Taao Carlevaro, Bellinzona: 50;
Jean-Jacques & Eliane Lavanchy, La
Tour-de-Peilz: 200; Jeanne Mamin, La
Tour-de-Pei1z: 30; Dieter Rooke,
Oensingen: 2A; Richard Schneller,
Kronbühl: 25; SVDS Schweiz. Verein
fiir die Deutsche Sprache:
Ckistiane Sixtus Pot, Perly:
Sume:525.

Ni rememorigas, ke la Agado 2003
celas digne festi la centjaranjubileon de
SES kaj de la veno al espera*to en
1903 de la pioniroj Hector Hodler kaj
Edmond Privat, tio ôi per publikrilatigaj
agadoj kaj per eldono de Enciklapedio
dt Esperanto kaj planlingvistiko en
Svislsndo redaktata de Andy Künzli.
Tiu ôi Agado 2003 plu daüros dum la
tuta jubilea jara 2OA3-2004 per sin-
sekvo da manifestacioj.

80;
100;

Nome de SES la kasistino Elisabeth
Lauper kaj la redaktoro Claude Gacond
dankas la registritajn donacintojn pro
ties malavareco.

Informations sur l' e spéranto
Agado prizorgata de

Mireille Grosjean
La informa porgazeta agado de

Mireille Grosjean havas fruktodonajn
ehojq kiujn respegulas fotoj, kiujn ni
publikigas en tiu ôi numero de §E§
informas.

En aügusto, sub la §enerala titolo
L'espéranto ÿit fEqeranto vivas]
Mireille Grosjean havigis al cento da
gazetoj plurajn tekstojq informojn pri
la evolukapablo de esperanto, pa§on
biografian pri Taz,ro Carlevarq la
Rezolucion de la 88-a Universala
Kongreso en Gôteborg kopion de
artiko§ de SAT-Àmikaro pri la lingva
politiko en Eüropo kaj pri la aüstralia
ambasadoro Ralph L. Harry (1917-
2Ot2).

Nun certe indus duobligi tiun êi ag-
adon per same moderne aktiva german-
lingva kampanjo, se ni volas eviti mal-
ekvilibron rilate al la esperanto-inform-
ado en la du ôefaj lingvo-regionoj
alemana kaj romanda de nia lando. Kiel
siatempe RenâWilliam Perrenoud ne-
lacigeble kaj kompatente &ancigis la
poresperantan informadon, kiun pretigis
Arthur Baur, nun espereble sin
proponos tradukantoO por la german-
igo de la bonega franclingva materialo
redaktata de Mireille Grosjean.
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anto de esperrnto kaj la svisa re
pruentanto en Ia Universala
Kongreso de Esperanto en Gôteborg.

Mi poüs konstati, ke la jurnalistoj kaj
politikistoj plej ofte ne rekte êerpas
artikolojn el la informado, kiun ni dis-
sendadas, sed ke ili §enerale kreas
p€nronan dokumentarorq el kiu ili
inspiri§as, kiam ili verkas propmn
artikolon aü paroladon. En iliaj tekstoj
mi haüs la okazon relegi frazojn el
dokumentoj, kiujn mi diskonigis antaü
multaj jaroj. Tio atestas, ke ofte la
koncernaj paperoj ne pereas en pap€r-
korbo, sed konservi§as favore al posta
r.lzo.

Claude GacondTiu ôi portreto aperis la 28-an de
julio en Ia biela taggazeto Le Journal
du Jura kun Ia mencio, ke tVlireille
Grosjean estas nelacigebla defend-

t'utwisp ektiveeo

CDELI
nancy. fontannaz@ne. ch

Efike helpis ta
familio Chmielik
En la julia monato, durn tri semajnoj,

gesrnjoroj Tomasz kaj Danuta
Chmielik kaj ilia filo Tomek alportis
tre efikan helpon en CDELI. Dum
Tomasz komputile registris la per-
korespondan kurson siatempe redakt-
itan de Herbert Mayer, Danuta ordigjs

Centro de Dokumentado kaj
Esploro pri la Lingvo lnternacia

Biblioteko de la Urbo
Progês 33, 2305 La Chaux-de-Fonds

&,032967 68 55.
Fakso: 032 967 682g,indiki: porCDELI.

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

claude.gacond@ne.ch
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arkivotajn korespondajojn de KCE kaj
Tomek komputile registris la kolekto-
situacion de la CDEl.l-periodapj.

El Pollando Tomasz Chmielik al-
portis la frukton de plurjara laboro sub
formo de gravurita disko, kiu ebligas
konsulti êiujn artikolojn de Edmond
Privat aperintêjn en la socialista gaeeto
In Sentinelle. Pri tiu efika laboro ni
havos la okazon reskribi.

Kaj reveninte en Pollando li daürigis
la kopiadon de la perkoresponda kurso
kaj fine de aügusto li poüs anonci la
konklutlon de tiu streêa laboro.

Tiel, dank'al lia helpa kontribuo,
paralele al la perkoresponda kurso por
la franclingvanoj, baldaù samtipa
kursoj por la germanlingvanoj povos
funkcii en Svislando. Kaj tiurilate ni
havas la §ojon anonci, ke ni troüs
kunlaboronton por Sn prizorgi en la
persono de la jusernerito Hans Werner-
Grossmann en Muttenz. Do la decido
de SES subvencii per frankoj 5û00.- la
reverkon kaj reeldonon de kurso por
la germanlingvanoj ne restos sen
rezulto. Ankaü pri tio ni havos la
okazon reskribi. Nun alvenis la
momento modernigi kaj kompletigi
tiun ôi kurson.

Claude Gacond

Studsabatoj
didaktikaj êe CDELI

Sub la gvido de Claude Gacond,
Nancy Fontannaz, Stefano Keller kaj
Monika Molnar didaktikaj stud-sabatoj
okazas preskaü êiumonate ôe CDELI
krom dum la feriperiodoj. Ili alportas

utilan helpon al Ia lernantoj kaj instru-
antoj de esperanto. Tial ilia frekvent-
ado estas konsilinda al ôiuj studemuloj.
Kiu volas progresi en la praktiko de
esperanto, tiu rezenar la 6 venontajn
sabatojn en sia agendo: novembre 15,
20M januare L7, februare 21, marte
20, maje 15, junie 19 kaj novembre
20.

La}A-an de majo la didaktika sabato
grupigs 22 personojn. Dum Stefano
Keller instruis al komeacantoj, Monika
Molnar paroligis la mezulojq kaj Ed
Borsboom, prezentis al la progresantoj
la neordinarajn vivon kaj personecon
de la fama esperanto-pedagogo
Andreo Cseh, pri kiu li jus verkis
interesan biografion- Liaj kompetento
kaj humuro refoje entuziasmigis ôiujn
instruatojn.

Je la 2l-a de junio ari$s deko da
pafioprenantoj. Stefano Keller laboris
kun la komencantoj kaj la progres-
antojn Claude Gacond renkontigis kun
la verkisto Kabe, kies historia influo
estas rememorinda.

Por la venonta novembra studsabato
Claude Gacond pretigas 4 sû.rdkaje§n
kun Nancy Fontannaz. Ili alportos
fundarnentajn konojn pri la vivo, penso
kaj verkaro de L. L. Zamenhofl
Monika Molnar, lçiu In$ali$s en La
Chaux-de-Fonds, gvidos paroligan
rondon por la üngvomezuloj. Kun
Stefano Keller preti§as prezento de
esperanto al tutkomencantoj.

Principe la studsabatoj okazas la
trian sabaton de la monato. La forpu§o
de la maja al la kvara sabato estis tre
escepta. Tio tamen ne malhelpis du ôe-
estantojn ankaü partopreni la semajn-
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finan aran§on de KCE. Jean-Jacques
Lavanchy, unu el tiuj partoprenantoj

en ambaü sinsekvaj aran§oj, sin

demandis, êu la samsabateco kaüziq
ke nur eta grupo frekventis la duan
renkonton. Ni povas respondi, ke fakte
ng ôar ambaü kunvenoj allogis mal-
similajn publikojn.

Claude Gdcond

Historia raporto pri CIIELI
En la franca estas nun verkita 36-

pa§a historia raporto pri CDELI, kiu
estas aôeteblaje la prezo de frankoj 5.-
kun sendokostoj inkluditqi. Interesatoj
esprimu sian deziron ricevi tiun ôi
dokumenton.

JES
junularo espÊretrtâ svislanda

Postfach 3324, 40AZ Basel
Telefon{umero: 061 301 2705

info@jesperanto.ch
www jesperanto.ch

Prezidanto. Benno Fnaucrrcgn
Sekretario: Joêlle Gnos.raaN

La jroia numero de fes?
kompreneble... akompanas nian
bultenon. En §i aparte gravas Iâ
anonco de manifestacio okaz-
onta en Genève la 6-an de
deccmbro.

Entute tiu bulteno de JES, kies
diskonigon helpas SES, atestas pri
la kura§iga vigli§o de nia jrmularo

kei pri la redakta kapablo de Sa
gvidanto Benno Frauchiger. Tiu êi,
kiel raportas germanlingva
artikolo, konkludis sian civilan
dejoron kadre de la Biblioteko de
la Urbo La Chaux-de-Fonds serve
âl CDELI. Espereble aliaj junaj
esperantlingvaj civitistoj direktos
sian laboremon al CDELI por
daùrigi la perkomputilan rêglsü-
adon de esperantaj kaj planlingvaj
arhivajoj.

Claude Gacon{ la dankerna
a*rivisto de CDELI.

Proiekto
ankaü por SES-anol

Vizito de la baza
Lôtschberg-tunelo

(laü letero de Benno Frauchiger)

La venonta Svisa Vintra Semajn-
fino de JES okazos inter la l3-a
k4j la 15-a de februaro 2004 en
Kandersteg. Mi tie rezervis
ôaledon. Kaj, êm tute ryude (sube)
hoü§as la konstruejo de la nova
Lôtschberg-tunelo, mi informi§is
pri gvidatâj 

"iritoj 
al la konstruejo

de tiu tunelo. La vizito daùros 3
ho*jtu kaj inkluzivos viziton ôe la
informcentro Mitholz (inter
Frutigen kaj Kandersteg) kun filmo
pri la projektc, ktp. kaj vizito en la
tunelo me,m. La kostoj estas po Fr.
100.- por gflrpo de 17 personoj,
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minimurne devas esti 10 personoj.
Povas esti pli ol 17 partoprenantoj,
sed tiam ili dividi§as laü pluraj
grupoj, ôar la busoj por iri en la
tunelon nur akceptas 17 personojn.
La lingvoj estas la francq germ*na
aù angla. §i do bezonos traduk-
isro(Dn).

Tiujare, jam ôiuj datoj estas

rizorvitaj, do mi hrj rizervis Ia
vendredan postûagmezon l3an
de februaro 2004 por vizito. Mi
do proponas anonci tiun viziton
kadre de SES informas por [a jun-
uloj, kaj sarntempe por inviti SES-
anojn por kune viziti kun ni la
Lôtschberg-tunelon konstruatan,
kaj malfermotan en 2007. La jun-
uloj poste iros al Kmdersteg, por
daürigl la svisan skiferion.

Pri la financado mi proponas
jenon: JES okupi§as pri la organiz-
ado. La SES-partoprenanüoj
kontribuas per pû F 10.- por
persono. JES donas deficit-
garantion.

Pli detalaj informoj kaj oficialaj
invit-teks§ sekvos.

Kore salutas Benno Frauchiger

Grah:lon al la JES-prezidanto por tiu ôi
vizit-projekto. Interesatoj al tiu aran§o jam
nun anoncu sin lctsre, aü rete al Benno
Frauchiger, por ke li ekkonu ilian nombron.
Se mi ankoraü vivos, mi certe ôeestosl

Claude Gacond

Kontaktadresoj:
Reta: Benno.Frauchiger@bluewin.ch

Po§taj:
Benno Frauchiger, Herrengrabenweg
27,4A54 Basel, Tel.:06130127 A5

Benno Frauchigeq LASEN - EPFL,
1015 Lausanne, Tel.:021 693 4572.

Kunvenprogramo
Oktobre 25: êenerala Asembleo
de JES.

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

2301 La Chaux-de-Fonds.
& kaj fakso: (032) 926 74 A7.

kce. esperanto@bl uewin. ch

Raporto
"Socia Esperant*Forumot':

kïaj perspektivaj en Eüropo?", tia
estis la temo de la kultura semajn-
fino de KCE la 24-25-a1n de majo.
Nur eta grupo arigis por partopreni
en tiu interesa stud- kaj diskut-
rondo sur la gvido de Kristian
Garino, aktivulo en la regiona
esperanto-asocio "Vrgla Savojo"
kaj en Florenco, federalisto.

Laürnodaj estas la movadoj nom-
ataj Sociaj Forumoj post la Monda
Socia Forumo en la bra'ila urbo
Porto Alegro. Eùropa Socia
Forumo okazis en Florenco fine de
2002. nt respondas al la Ekonomia
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Forumo de Davos, kie la
ekonomiaj potenorloj decidas pri
komerca tuûnondi§o ari globati§o.

La diskuto, sub la gvido de
Kristian Garino, Giogro Silfrr kaj
Perla Martinelli, precizigis la
difinojn de la vortoj ntuffiondi§o"

kaj "globali§o".
Globati§o estas ligita al la celo

maksimumigi profitojn kaj vastigi
kapitalismon, Tu*nondi§o celas la
disvolvi§on de la ekonomio, do
ankaü de la kapitalismo, sed al-
donas al tio humanisman
dimencion.

La tutrnondi§on esprimas nur la
angls [fugvç. Neniu alia lingvo
pov{rs plene esprimi tion, kvankam
en Eüropo (laù Eüropa Konsilio) la
frarca kaj la germana estas la plej
parolataj, laü la nombro de ties
parolan§.

La amgla bildigas la globali§an
flankon en la monds, esperant€
devus bildigi la tuünondi§an
flankon: komunikilo kaj identigilo,
eble eüropa vojo al tuûnondi§o.
Kiel diris la vicprezidanto de UEA
Lee Chong-Yeong: socia forumo
pridiskutas homajn rajtqin, lingvajn
aspektojn de homaj rajtoj, lingvajn
rajtdn, neütralecon kaj %akâjt-
econ, inHuzive de ssperanto.

Konsekvence espemnto havas
gravan rolon por ludi en la sociaj
forumoj (regionaj, landaj, eüropa,
monda) kiel neütrale hcma lingvo.
Esperanto estas bezonata por krei

novan socion pli liberæ kaj pli
justan. Lâ Esperaata Ci*,itc
preferas agi ear la movadoj de la
federisma mondo, tio estas en la
alæmativaj sociaj rnovadoj, al kiu;i
aparteâas rnem la feaouneao
esperilrto, laü la substreka rimarko
de WalterZelazny.

Jean-Jacques Lavæchy.

SAT
76-a Kongreso d€ §ÀT
La Chaux-de-Fonds

l2-19-zi de julio

Raporto de Rich*rd Sch*eller

Multfaceta kongreo
La76-a SAT-kongreso okazis de

la l?-a $s 19-a de j"lio en La
Chaux-de-Fonds. Estis la dua en
Svislaûdo post tiu de la jaro l98t
en Basel. La programo de la
koagreso estis &e varia kaj §ar$tâ.
La laborkunsidoj de SAT kaj de

Ènaj frakcioj (ekologiima-verdq
komunist4 libereeanq mondEivit-
a$q sennaciista) ebligis trâkti
gravajn demandojn per libera
diskuto de lamernbroj.

Etiko de tutmondi§o *aj
federalismo

I}lm la inairgnro en Ia arilo de Ia
liceo Blaise Cendrar, la selretario
de SAT, Kre§imir Barkovià
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prononcis anstataüe la festparol-
adon de Kep Enderby (iama
aüstralia ministro ne povinta êeesti
la kongreson), kiu pledis por etiko
de tutnondi§o.

Lise Berthet, reprezentanta la
urbajn aütorita§n, klarigis la
funkciadon de la svisa federacio
laü historia esti§o kaj nuna
praktiko. Si esprimis la esperon, ke
la mondo realigos veran
universalan federacion kaj gratulis
la ôeestantojn pri la uzo de
universala lingvo. Post la malferma
sesio §i inaüguris anstataü strato aü
placo X'rukto§ardenon de
Esperanto sur municipa grundo.

Esperanta kaj etna kulturoj
Okazis interesa debato pri la

nova PIV sub la titolo "Plena
Ilustrita Vortaro unu jaron poste:
dankoj kqi mankoj" kun la du
akademianoj Perla Martinelli kaj
Michel Duc Goninaz.

Ne mankis interesaj prelegoj alt-
nivelaj. Frmçois Degoul prelegis
pri "La rolo de SAT kaj SAT-anoj
€n zamenhofologiaj studoj";
Gioryio Silfer pri "La Universala
deklaracio de lingvaj rajtoj";
'Walter 

ZeLany pri "Esperanto vid-
alvide al sociaj kaj religiaj pensoj
kun aparta analizo pri lantiismo";
Dariel Durand pri *41 tutrnonda
demolratio: la preskaü 60-jara
sperto de la mondcivitanoj".
Natalia Aroloviô rakontis per lum-
bildoj la vivon de "La pentrista
dinastio Benois" origine el
Peterburgo kaj rifu§intoj en Pmizo.

Okazis sta$oj pri japana kulturo
(Ando Viola Murasaki), kuba
muziko kaj danco (Mayra Nuflez
Hemândez), literaturali kafumoj
kun Istvan Nemere pri sia vivo,
verkado kaj laste aperinta titolo
o'Krias la silento" kaj kun Hans-
Georg Kaiser kiu prezentis sian
tradukon "La morhüa §ipo" de B.
Traven.

Socia forumo
La partoprenmtoj de politika kaj

socia forumo inter§anSs spertojn
el diversaj landoj. Dum la tuta
kongreso oni multe parolis pri la
Eùropa Socia Forumo okazonta en
novembro en Paizo kaj kiu inspir-
i§as de la Monda Socia Forumo.
Estis diskuto pri la maniero
prezenti esperanton kiel taügan
interkomprenilon por movado kun
prencaj celoj.

Teatro kaj filmoj en mperanto
Scivolerne oni atendis la

premieron de la dramo "La farnilio
de Anto Speri" temanta pri de-
naskqi esperantistoj, identeca l«izo
familia kaj §an§i§oj por la homoj
kaj sæioj orienteüropaj en la 1990-
aj jaroj Dum la aütoro Giorgio
Silfer mem okupi§is pri la lumoj,
la juna bulgara re§isoro Jordan
Todorov gvidis la italan arnatoran
trupon el Torino. La tuta skipo
rikoltis varnan kaj kuraâigaü
aplaüdon de la publiko.

Alloga estis spektado de
esperantaj filrnq kiel ekzemple
"Msfisto" de Istvan Szabô,
'oAngoroj" de J. L. Mahé, *Babel"
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de Yvon Daüg "En Eüropo iÊ",
hungæa kontraùrmilita fikno, kaj
"Espere despere", tri humuraj teatr-
ajoj pri esperaoto kaj §ia socio.

Muziko kaj kantd
Koncerlo de klezrnera kvarteto

"Raznnataztl' (kiu signifas "tuj
§atata'), sin inspiranta de jida
tradicia muziko, entuziasmigis la
aüskultantojn. Post longdaüra
bankedo la artisto Solo(tronik)
sukcesis dancigi eê grizharulojn
p€r modernaj ritnoj. Al tio
kontrastis la muzika recitalo kun
lidoj de Schubert kaj Schumann en
espermto interpretitaj de Loretta
Geiger kaj Jean-Thierry von Btiren
kun akompano de la pianistino
Raluca Péquiguot-Dumifiescu.
Sekvis dadaisma intsrludo per
koloraj kuboj kun sarnternpa recito
de Jarlo Martelmonto. Finis la
vesperon la populara kantistino
Anjo Amika

Malkovro de Ia regiono
Neù§atela folklora grupo reviv-

igis la tradiciajn kan§n kE
dancojn. En mallonga filmo kun la
voêo de Claude Piron suprizis nin
la sonoj kaj mekanikoj de muzik-
aütoma§ fabrikitaj kaj ankoraü
fabrikatêj en la regiono de in§eniaj
horlo§istoj kaj artistoj.

Kompreneble la kongresanoj
vizitis la urbon kaj §ian horlo§an
muzeon kaj ankaü la urban
bibliotekon, kie trovi§as CDELI.

Merl«ede matene okazis vizito
de la urbo Neuchâtel kaj post-
tagmeze ekskurso al Ia gor$oj de la

rivero Areusg kiu troü$as en
naturprotektita æeo. Mar§antoj tie
renkontis êarnon de
proksime kaj povis observi
§inklon, la sola paseroforma birdo
kiu kapablas nagi, plon§i kaj pied-
iri sub akvo serôante nutrajojn kaj
konstruas ofte sian nestoû malantaù
akvofalo. Por la tagman§o oni
regalis la ekskursmtojn per bon-
gustaj trutoj.

Dum kunveno de [a liberecanoj
Guy Cavalier prezentis la historion
de la î,rasa federacio. El la
kongreso de Saint-Imier originas la
unuaj anmkiist4j principoj. Kelkaj
kamaradoj grupe vizitis la lokajn
aktivulojn "Espace Noit''en Saint-
Imier.

La komunista frakcio riceüs la
viziton de la èaüdefonano Àlain
Bringolf, prezidanto de la Svisa
komunista partio (POP) kaj favora
al esperanto.

Tre kontentaj revenis la parto-
prenin§ aI la antaükongreso el
Grindelwald, loko en la montarg
kie impresas la pintoj de la Bernaj
Alpoj: daüre brilis la suno kaj ne
estis varmego.

Fino de sukcesa kongreso
En tiu semajno okazis ankaü

ekster la oficiala kongresa
programo esperantokursoj en KCE
proksime de lakongresejo. Same la
Esperanta Ciüto debatis aparte en
la magisüatejo dum du tuttagaj
kunvenoj.
La kongresanoj profitis de

speciala eldono de kvin dupa§aj
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numeroj de Heroldo de Esperanto
kun la taga programo kaj raportoj
pri la antaütagaj okazintajoj.

Cio ôi postulis de la organizantoj
grandajn fortostreôojn. Ver§ajne tiu
elêerpiga okupiteco estis la kaùzo
de kelkqi organiza$ mankoj kaj
malfruoj ne trg gravaj dum tiu
multfaceta kqi entute sukcesa
kongreso.

Fine la prezidanto de la plenum-
komitato de SAT, Jakvo Schram"
kontente konkludis kaj fermis la
kongreson invitante ôrujn al la
ve,non{ara en Bratislavo (Slovak-
io).

Rimarko
La agendo de ôi tiu kongreso

estis tre Sargita. La programo
aperis en Sennaciulo nur provizore
kaj poste kun §an§oj en la specialaj
eldonoj de Heroldo por la
koncerna tago. Plej ofte ni havis
tiujn indikojn nur je la deka horo
de la koncerna tago, kiam la kun-
venoj jan estis komencintaj ekde
la naüa. (En ôiutaga gazeto
ekzemple oni anoncas lakunvenojn
ôiarn la antaüan tæon.) Cetere tiu
agendo estis tre nepreciz4
ekzemple por prelegoj estis nur la
nomo de la preleganto inter
l«ampo.;, sed neniu mencio pri la
temo. Cu la nadicia metodo de
faldfolio aù bro§ureto kun detala
priskribo de [a okazontafoj liverita
kun la kongresaj dokumentoj kaj
eventualâj postaj §an§oj srn afi§a
tabulo en la kongresejo ne estus pli
taüga?

SAEF
§visa Asocio de Esperanto-Fervojistoj
Geftud EGGENBERGER, Wurmbühhû. 10

8405 Winterthur& 052 233 47 64
gertrud. eggenberger@bluewin. ch

Novembre 15: GERl-renkonto.

TJEA
Cefdelegito en Svislando

François Ralrnn-l
Av. de Chailly 1û, CP 115,

1000 Lausanne 12.
Tel. 076 41 I 14 55, fakso 021 657 14 56-

Universala Kongreso
en kiu Mireille Grosjean

aktivegis

1'80û personoj venis al Goten-
borg por la Uuiverala Kongreso,
inter ili proksimume 35 Svisoj.

Bela vetero feliêrgs la partopren-
antoJn. Sed ne nur... bona etoso,
interesaj prelegoj, amuzaj partoj.
homaj kontaktoj, novaj renkont-
iâoj, revido de gemdkoj. I-a
kongresejo similis svarmon de
mateno $s vespero.

Nia svisa reprezentânto Mireille
Grosjean transprenis 3 tâskojn, kiuj
okupis §in komplete: unue la
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(§i respondecis pri la
sesio, tio okupis sabaton kaj
rlimanôon por trovi surloke kun-
laborantojn, inter ili Nancy
Fontannaz kaj Jean-Thierry von
Btiren; tiuj ekzamenoj daùris 3 du-
onajn tagojn), due la komitato, kie
§i reprezentas Süslandon ekde
1998 (3 duonqi tagoj), trie lalnrer-
nacia Arta Vespero, kiun §i jam
gvidis en Fortaleza en 2002 kaj
kiun §i denove organizis en
Gôtenborg (2 posüagmezoj kaj unu
vespero). Dum tiu Intemacia Arta
Vespero Sinjoro Martin Meyer,
blindulo el Zuriko, ludis per sia
memfarita fluto, kies tromo estas
« panalotos » ; Jean-Thierry voû
Btiren belege kantis dum tiu
vespero,

Basel
Esperanto-Societo Basel

PF 103,4005 Basel, & 0049 7621457 12
Krmvenoi: 20h00 en la kelo de la malantaùa

domo, Rieheoring 129.

Yenontaj kunvenoj

Loks vïvo

Je Ia reveno de Mireille Grosjean eI
Ie UK en Gôteborg la gmeto
L'Impaaial raportis pri §i per tre
bona artikolo aperinta Ia 14-an de
aügusto kun portreto energiplena

Septembre 25: Ôiu rakontas pri siaj
ferioj.

: Por la centjara jubilea tago de
en Lausanne-Ouchy-Rolla
forveturo: 7h24.

Oktobre 23l. Inüto ôe la familio
BEROUD-FoCKE.

Novembre 27: Programo 2004.
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Surstrata agado en Basel

Sub sunplena ôielo mi demonstraciis
miajn esperantajojn okaze de la festo de
la unua de majo. Mian tablon kowis nia
verda standardo kaj flanke pendis flago
kun surskribo Pacestr fono êielarka.

Pasantoj interesi$s argumentante, ke
necesâs kontraüstari la imperiismon
anglan-usonan Pluraj diris, ke ili
persone konas esperantistojn kaj aêetis
donacojq ekzemple trivoluman
komikson pri la rusiaj revolucioj, poem-
aron de Maü Zedong aù de bulgaraj
poetoj. Nur de mia stando aôeteblis la
manifesto de komunistoj.

Mi konsideras la tagon kiel sukcesa
kaj mi nepre repartûprenos venontjare
la tagon de la laboristoj.

DeterRooke

Fribourg
Septembre 272 Por Ia centjara
jubilea tago de SES en Lausanne-
Ouchy-Rolte. Traina forveturo:
thCI9.

Forum Social Suisse
Zû-2larn de septernbro

SES havos budon

Post Porto Alegre en Brazilo
(Forum social mondial) okazos en
la sama stilo socia forumo en Svis-
lando, por Süslando, pli precize en
Fribourg la2û-21-a1n de septembro.

La organizan§ de la poresperanta
budo, Benno Frauchiger (prezidanto
de JES) kaj Mireille Grosjean,
ankoraù serôas kunlaboran§n el
tuta Svislando, kiuj bonvolos siu
anonci telefone êe Mireille: A32932
18 88. Temas pri disdoao de
informiloj surstrate kqj pri reqpondo
al eblaj demandoj.

Okazos seminario pri la lingva
problemo, kiun gvrdos Claude
Piron. Ni dânku aI li, ke li akceptis
prelegr.

Do, ni aliras al juna publiko mal-
fermita aI novafoj. Estas grava pa§o,
kiu povas porti multajn fruktojn.

Mireille Grosjean

Genève
Esperanto-Grupo "La Stelo"
Case postale 188, l2ll GENÈVE 20

Espéranto-infos: & A22 74A A4 45
Monata kuaveno §enerale ôiun uuan rnardon de
1a rnoarato je la 20h00 en la restmaoio «lax
Cheminots»,7, rue des Gares, Geoè\e- Komrma
vespernran§o ekde la l9-a hom.

§eptembre 2h Par la centjara
jubilea tago de SES en Lausanno.
Ouchy-Rollc Trajna forveturo:
thl8.

Raporto
En ta julia-aügusta numero 2003-
7-8 de Brasikfatîo Charmian
Common restrmas prelegon de
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Bruno Graf pri la stnrkturo de la
süsa esperantio per la sekva bildo
titolita

Strukturo de svisa Esperantio.

m^&j itYæ
@ô@&
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La artikolo de Charmian

Commorq kiu akompanas tiun ôi

bildon, povtls esti bona bazo
diskuta pri la nwra stnrkturo de la
süsa esperanto-movado.

Indæ atentigi, ke la koncerna

bildo ne bone komprenigas, ke
TEJO estas sekcio de UEA, ke

CDELI estas fako de.la publika
Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-
Fonds. Ci antat ne konsideras Ia
aktivecon de EsPeranto Per-
koresponde, kiu kadre de CDELI
kaj en kunlaboro kun SES funkci-
igas la perkorespondan kurson Por
la franclingvanoj kaj baldaü por la
germanlingvanoj, funkciigas libro-
servon kaj organizas studrondojn

por la neü§atelanoj kaj studsabatojn
didaktikqin por la instruantoj kaj
studaûtoj de esperanto, kiuj estas

regule frekventataj de §enevanoj.
Ôu tiu Esperanto perkoresponde

desegne devus situi inter la lokaj
grupoj? Kaj mankas La
Kooperalivo de Lileratura Foiro,
kiu havas internacian karakteron.

Jes jq komplekas nia movado, kaj
ûenta ekzameno de §ia efektiva
konsisto aga kaj jura povus esti

interesa studtemo por SES-

renkonto.

Claude Gacond

Lausalure
Laüzana Esperanto-Soc i eto

Case postale 389, 1009 PULLY
&,:021729 58 O2

<esperanto@isüsse.com>
<http://www.esperanûo.ch>

Krurveooj: §taoidorro, l-a ota§o, êirur tmuan

hmdon de la monato je la 20h00.

Diskuta rondo: ôiun tian lundon krm François

RANDTN, en Chailly-Lausanne. Bonvolu telefone

voki lin antaüe 076 4ll 14 55.

Septembre 27: Centlara jubilea
tago de SES.
Rendevuo en Ouchy je la 09h45.

La helpantd ne forgesu iri atendi
la trajne alvenantojn sur Ia
koncemai stacidomaj
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Lttzern
Lucerna Esperanto-Societo

Adligenstr. ll 49, 6A2A Emmenbrticke
8.441 280 46 12.

Ôrq kunvenoj, kiam lok-indiko rnankas, okazas
ôe la hotelolestoracio Emmenbaum, Gediswil-
strasse 8, 6020 Emmeabrucke, hrte proksime de
SeetalplatA faci.le atingebla per la kolebuso n-ro 2
kaj 1a fervojo- @e norde eblas veni aùtobuse de
Beromttnsta-Rothenburg.)
Ia rmuan merlredon de êiu monato - krom

aügusto kaj oktohro - konversacia rondo de la
14h00 §is ia 16h00 kun Fmnz Bnüccen en la
restoracio Simplon" Habsburgerskasse 14,
Luzern.

Raporto
Ekskurso de la 9-a de aügusto

Unu el la kulminoj dum societa
jaro certe estas la ekskurso. Pruvis
tion la fakto, ke sabate la 9-an de
aùgusto entute 15 esperantanoj estis
a[ogrtaj de la iom mistera invito. Ili
ne bedaüris. En belega vetero kaj
sub la lerta güdo de Koni Rey ôruj
travivis plej §ojplenaj4 amuzajn
kvm horojn kun multaj suryrizoj.
Post inteqrce misdirektita êiftaù-
promenadeto ni suriris rmu de la
famaj vapor§ipoj, kidj majeste
cirkulas sur la lago lucemq la
Unterwalden', konstruita en la jmo
1902; §i do a§as eê unu jmon pli ol
Svisa Esperanto Societo !

ûficiala bonvenigo en esperanto
tra la laùtparolilo kaj persona saluto
de la kapitano Mosimann estis

danke aplaüdita kaj tostita per libere
ssrvita aperitivo en la salono, kiu
aspekas ankoraù tiel, kiel la
arkitekto Filippo Cassino el Milano
siatenrpe ornamis §in.

Kapitano Mosimannkaj Kony Rey
Fotis Sonja Brun

La voja$o iris en la direkto al
Alpnach. Por atingi tiun havenon la
Sipo devis subiri malalan ponton,
kio nececis la subenmetigon de la
kamentubo kaj de la signaliloj. Eô la
stirejo devis esti mallevigit4 teknik-
aj,o kiun ni observis kun granda
miro de sur la ferdeko.

Sur la hejmenvoja$o alia surprizo
atendis nin en formo de luksa inter-
mmâo, akompanata de bonaj trink-
ajoj laüguste.

La bona etoso estis riôigita per la
akordeonludado de nia muzikist<r
Paul Scherer.

La gaja babilado, ridado kqi eô

dancado atestis la grmdan sukceson
de la LES-ekskurso 2003. La tuto
estis sponsorigtta; sed ôe la fino 1a

partoprenantoj estis petataj
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kontribui laüplaôan sumon al
Esperanto establo. Imitinda gesto!

Sonja Brun

Venontaj kunvenoj
Konvemacia rondo de la l4-ahoro
$s la 16-a kun Franz BRüCKER en
restoracio Simplon la 5-an de
novembro kajT-an de januaro 2004.

§eptembre 27: Par la centiara
jubilea tago de §ES en Lausanne
Ouchy-Rolla Trajna forrseturo:
6h54.

Oktobre 1: 14h00: Konvçrsacio
kun Frmz Bnüccrn; 14h30:
Distrajoj kun Paul Scrmxsn.
Decembre 3: Zamenhofa festo.
14h00: El la verkæo de Zamenhof
kun Paul Scuenrn; 14h30:
Kompilado de laprogramo 2004.

Kantono de

Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds

Septembre 27t Por la centjara
jubilea tago de SES en Lausanne
Ouchy-Rolle. Trajna forveturo:
th16.

5 denaskuloj
en La Chaux-de-Fonds

Romain, kiam Ii estis dujera, kun sia
patrino Marion laü foto siatempc

aperinta en Ia taggazeto Le Noureau
Quoridieru

La l6-a de julio ebligis kunvenon .de

5 infanoj, kiuj parolas aü paroletas (en
la a§o de 12 monatoj!) esperantûn.
Temis pri Romain (1998) kaj Samuel
(2ü02) Bélisle kaj 2 sama§aj usonaj
gastoj. Plie alvenis familio Lelarge-
Kovats kun Martin (2001). Katelin
Kovats-Schmideliusz, la patrino, multe
laboris êe KCE kune kun Claude
Gacond kaj Mireille Grosjean en la
80-aj jaroj Si venis al Les Brenets por
kunsido kun Mireille Grosjean. Entute
estis en La Chauxde-Fonds 13 ge-
esperantistoj, kiuj akceptis sinjorinon
Hugi el Jcrurnol du Jura en Biel,/Bienne.
La jurnalistino estis ege impresita kaj
§atis demandadi al êiuj pri esperanto kaj
esperanto-edukado. La rezulto de tiu
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kunveno estis preskaù tutpa§a artikolo
pri esperanto en tiu biela jurnalo.

Studaj rondoj ôe CDELI
Dum la lastaj vesperoj êiuj alportis

kaj klarigis ludojn, kio kreis tre
agrablan paroligan etoson.

Datoj de la venontaj studvesperoj:
novembre 4 kaj 25, decembre 9, 2OO4
januare 6 kaj 20, februare 3 kaj L7,

marte 9 kaj 23, maje 4 kaj 18, junie 8

ko;j 22. Notu tiujn datojn en via
agendo.

Eniro en la CDELI-salonon eblas ekde la
19h45. Studo de la 20h00 §is la 21h45.
Fermo de la salono je la22h0O. Alvenantoj
premu la sonorilan butonon, kiu trovi§as
maldekstre de, la enirpordo al CDELI.
(Nord-orienta pordo de la Biblioteka
Domo).

Claude Gecoruo.

Neuchâtel
Septembro 27: Por la centjara
jubilea tago de SES en Lausanne-
Ouchy-Rolle. Trajna lbrveturo:
8h52.

wil
Esperanto-nuUo Wit

Prezidanto: Stanislaw PocrrANKE, Lettenstrasse

70,9500 wil. & 071 9l I 68 30.
Vicprezidânto: Verena CHe\teS-Wet-»Bt, Rosen-

hügelstrasse 22,9230 Flarvil. & 071 393 41 49.
Kunvenoj: la unuan merktedon de la monatoje
la 19h00 en la Resloracio EHumeneck, Sântis-

strasse I (malantaü la stacidomo).

Venontaj kunvenoj
Septembre 27: Por la centjara
jubilea tago de SES en Lausanne-
Ouchy-Rolle. Trajna foneturo:
6h39.

Oktobre 01: Raportoj kaj impresoj pri
esperanto-kongresoj en 2003.
Novembre 05: Temo elektota.
I)ecembre 03: Adventa vespero kun
V. Cuavss-WalDER, B. PocsaNxr
kaj L. SaNNUAUSER.

Zirich
Esperanto-Societo Zürich

Akazienstr. 6 / PF E58, 8034 ZÜRICH
& 01 251 50 25 <info@esperanlo.ch)

Kunvenoj regule ia duan sabaton de la
monato matene je la I lh00 kun komuna

man§o en la klub-sidejo Esperantejo,
Aliazienstrasse 6, 8008 Zürich-Seefèld.

Septembre 27: Por la centjara
jubilea tago de SES en Lausanne-
Ouchy-Rolle. Trajna forveturo:
7h34.

Raporto
Dietriech Weidmann estis

intervjuita pri esperanto, kaj sekve
al tiu radio-elsendo li ricevis
diversajn informpetojn. lnter ili la
plej grava estas peto veninta el la
Popola Altlernejo en Trogen, kiu
petis la organizon de esperanto-
kurso en Trogen. Fakte la direktoro
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post aüdo de

sian peton al
la intervjuo direktis
Esperanto-Klubo en

Wil kaj Pochanke transsendis §in al
Dietrich Weidmann.

Lïbroj
Tri novaj tradukoj
Lastatempe aperis tri novaj

titoloj de Rudolf steiner en
traduko de Willy Nüesch.

A ntrop o zoJia a ni mkale n daro
Kvindek du semajnaj sentencoj

kiel akompano de la animo tra la
sezonoj. Originalo kaj traduko
vidalvide.

A n t r o p o zoji aj g v i dfr a zoj
Rudolf Steiner skribis post la

fondi§o de la êenerala
Antropozofia Societo (1923) §is
sia morto en marto 1925 serion
da 185 Antropozofiaj gvidfrazoj
kaj Leteroj al la membroj, kiuj
regule aperis en la informbulteno
de la societo. La subtitoloj
indikas la temojn'. La vivanta
naturo de la antropozofio kaj §ia
flego - La ekkonovojo $e la
antropozofio La Mihaelo-
mistero.

La kvina evangelio
(El la Aka3o-esplorado)

Dum serio de prelegoj pri la
kvar evangelioj Rudolf Steiner
permesis al siaj aüskultantoj
profundajn enrigardojn pri la
spirita valoro de tiuj revelacioj.
La reanltol de la spiritaj esploroj
pri la vivo de la historia Jesuo
konsistigas la enhavon de la
kvina evangelio. Al la ôefaj
motivoj de la prelegoj apartenas :

Travivajoj de Jesuo de
Nazareto dum infaneco kaj jun-
a§o §is la bapto en Jordano.

Lia suferiga konscii§o pri la
ôeso: de la grandaj antikvaj
spiritofluoj.

Liaj rilatoj kun la Esenoj kaj
Johano-Baptisto.

Travivajoj dum iro al la bapti§o
en Jordano.

Richard Schneller
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Prelegpropono

de tajvana esperantoparolanto
vizitonta Germanion, Francion kaj

Svislandon kun sia edzino

S-ro Zhong Qiyao intencas viziti
Germanion, Francion kaj Svislandon
kun sia edzino. Laü rekomendo de la
irana esperantisto Reza Kheir Khah
<reza@ms58.hinet.neP, kiu vivas
kaj multe aktivas en Tajvano, ni
proponas al kluboj, kiuj povas

inviti, helpi aü gvidi ilin, aü konsili
ilin pri nekosta tranoktado, rekte

rilati kun li <zhong@accton.com.tw
<mailto:zhone@.accto >.

Jam tre bone okazis voja§o de

irana esperantistino, kiun Reza

rekomendis antaü kelkaj monatoj.
Bonvena estos kunordigado en

Germanio, Francio kaj Svislando
por organizi plej racie tiun restadon

profite al publika diskonigo de

osperanto en amasiqformiloj (kopio

bonvena al la Gazetara Servo por
sekvi la evoluon de la afero). Post

unu semajno, Qiyao vizitos Reza'n

por paroli pri tiu voja§o Jen mem-

prezento de Qiyao:

Mi estas üro. Mi naski§is en

1968 en Honkongo (Hong Kong,
Ôirra Ôeftero), diplomi§is kaj laboris
en Usono, kaj nun lo§as en Tajvano
(Taiwan). Mi esperas voja§i kun
mia edzino, maksimume de 2003-
oktobro-O4 (atingonte Eüropon) §is
oktobro-19 (forlasonte Europon),
depende de tempo-haveblo de gast-
igantoj aü gvidantoj. Pro viza
oportuneco, tre eble, ke ni unue

vizitos Germanion, kaj poste

Francion kaj Svislandon. Mi lernis
esperanton antaü pli ol dekjaroj, kaj
nun parolas sufiôe bone por ôiutagaj
aferoj, sed ne teknikaj sciajoj. Mia
edzino ne parolas esperanton. 

^ 
Mi

estas membro de UEA, Cina
Esperanto-Ligo, kaj Tajvana
Esperantista Asocio. Mi iam kaj iam
partoprenas en esperantaj kunvenoj

en Tajvano. Mi iam kaj iam (eble

unu aü du fojojn jare) gastigas

esperantistajn gastojn. Mi instruas

esperanton interrete. Profesie, jam

ekde dek jarq mi estas in§eniero pri
komputilaj programoj. Mi laboras
por kompanio, kiu fabrikas varojn
por komputila reto. Eksterprofesie
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miaj interesoj inkluzivas budhismon,
naturmedian protelrtismon, trafikan
plibonigon. Por prelegi iom pri
Tajvano, eble mia edzino povos
pretigi ion, kaj mi tradukos Sin

esperanten. Ni man§as malmultan
viandon, ne drinkas alkoholajojn,
kaj ne fumas. Ni petas nefumantajn
gastigantojn kaj gvidantojn. Qiyao.

Laü informo de la Gazetara servo

de SAT-Amikaro redaklata de Henri
Masson <qspsrahlo@alub-

internet.fr> http://www.esperanto-
sat.info

Pri la lKEK-Konferenco
De la 23-a §is la 28-a de majo

Dieter Rooke partoprenis la
konferencon de Internacia Kolektivo
de Esperantistoj Komunistaj, kiu
okazis en Bankjo, termobanejo
proksima al Sofia. En tiu aran§o
renkonti§is 2 britoj, 2 svisoj: (Ana
Lisa Nicolodi kaj Dieter Rooke), I
portugalo, I kubanino, I serbino kaj
multaj bulgaroj, inter k rj T.
Trifonôovski, kiu salutis nome de la
Civito.

Okazis prelegoj pri la komunistaj
movadoj tutmonde, pri la lnternacio,
pri la eksa komunista re§imo en

Bulgario, pri la historio de bulgara
esperanto-movado, pri Kubo.

Rimarkinda estis dum la inaüguro
la kontribuo de ûoro, kiu, post la

esperanto-himno, prezentis kantojn
el diversaj regionoj de Bulgario.

Dank al socialista deputito la
konferencanoj informi§is pri la nun-
tempa stato politika kaj ekonomia en
Bulgario post la kolapso de la
komunisma re§imo en 1998. Nun la
bulgaroj 95Yo vivaê,as mizere kun
eta salajro aü pensio,

Reelekti§is estraro de IKEK, kies

nova prezidanto estas la brito S.

Keable.

20-ajubilea
lnternacia Festivalo

en Kiel
(Norda Germanio)

27 decembro - 3 januaro 2003

La koncerna festivalo estas unu
el la plej famaj esperantaj aran§o1

por familioj kaj personoj 25-55
jara§aj. Kiuj §atus festi la eniron
en novan jaron en agrabla
esperanta etoso, tiuj petu la
detalan informilon al:

Hans-Dieter Platz, Postfach
1148, DE-34303 Niedenstein
(Germanio).
Retpo§to:

HDP @.internacia-fe stivalo. de

-oOo-
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