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Foüs Stefano Keller la 22-an de marto.

Ekde la kreo de CDELI Andrée Gacond nelacigeble venadis po duonan tagon
semajne por registri la alvenintajn periodajojn. Tio signifas, ke la festado de la
50-jarajubileo de CDELI ankaü estos Ia festado de 50jaroj de helpa kunlaboro.

Se prezenti§as registra problemo, kiel ni vidas sur la foto, tiam kun sia edzo si serôas
konvenan solvon"
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SES inforrnas
Redaktaj datlimoj

2006-3: junio-aügusto: maje 15, tun
mencio de informoj ekde julio.

2006-4: septembro-oktobro: aüg. 15,

kun mencio de informoj ekde oktobro.

200Ç4: novembro-decembro: okt" 15,

kun mencio de informoj ekde decembro.

2007-l: januaro-februaro: dec. 15,
kun mencio de informoj ekde februaro.

2007-2: marto-majo: februare 15, kun

mencio de informoj ekde aPrilo.

Konsultu la retejon de SES !

www.esPeran.to/ses

SES-estraro
Bruno Gra{ prezidanto, Jurastrasse 23,

3063 IttigenÆern. Te1.: 031921 44 59.

Retpo§to: bqraf.o@bluewin. ch

Dietrich Weidmann, vicprezidanto, PF

301, 8034 Znrich. Tel.: 044 251 50 25.

Retpo§to : info@esperanto. ch

Mireille Grosjean, üc-Prezidanto,
Grand-Rue 9,2416 Les Brenets. Tel. :

032 932 18 88.

RetpoSto : mireille-erosjean@rpq.ch

Nicole Margot, sekretario, Chemin des

Lys 4, 1010 Lausame. Tel.: 021 653 14

67. RetpoSto: n.mareot@bluewin. ch

Hans-Werner Grossmann, kasisto,

Esperanto-Servo, PF 262, 4132

Muttenz l. Tel.: 076 460 89 92.

Retpo3to: esperanto-servo@bluewin. sh

PoSta ôekokonto
l7-581908-4

Svisa Esperanto-societo 2300 La Chauxde-Fonds

Kotizoj aI SES
Kun ricevado de SE9

Fr. 10 Infanoi Âis 18 iaroi
Fr.20 Junuloi de 19 êis 29 iaroi

Fr. 35 Plenkreskuloi ekde 30 iaroi
Fr. 50 Paroi ekde 30 iaroi
Fr. 70 Patronoi ekde 30 iaroi
Fr" 25 nura abono aISES informas



Svisa kalendaro
Informo de Ia kasisto : Koran dankon al ôiuj, kiuj kotizis por lajaro,2006,
Kiu ne jam pagis, tiu bonvolu fari tion UAOàu. fôtiaaUutô trovi§as sur la

apuda kovrilpa§o. Hans-Werner Grossmann

Aprile
1: Chaux{e-Fonds : CDELI : Kultura seminario.
3 : l,ausanne: LES : kun Claude Gacond.
4 : Genève, La Stelo : kun Dominique de Mestral
5: Luzern : LES : êe ges-roj Rey.
5: Wil : EKrW : Prelego de Stanislaw Pochanke.
27: Basel: ESB: Ludvespero.

Maje
I : l.ausanne: LES : Kunveno.
2 : Genève : La Stelo : kun Laurent Burgbacher.
3: Luzem : LES : Konversacia rondo.
3: Wil : EKW: Kunveno.
6: Chaux-deFonds: ôenerala Kunveno de

SES & S0-jara jubileo de CDELI.
G7: l,a Sagne : Kultura Semajnfino.
13 : F.apperswil : Koncerto de Jan. S. Skorupski.
15: Redakta datlimo de SËS informos
18: Basel-Reinach: ESB: Invito ôe B. Spalinger.
20: Chauxde-Fonds: CDELI: Didaktika sabato.

Junie
6 : Genève : La Stelo : UEA-rondiro kun Künzli.
7: Luzr,m'. LES : êe ges-roj Rey.
7: rüfil: EKW : Prelego de Bruno Graf.
22: Basel: ESB: Minigolfo.
23-25: Lausanne: LES: Ekskurso.

Julie
5: Luzem: LES : Konversacia rondo.
5: Wil: EKW: Promenado al la novaturo de rüil.

29 §is 6-a de aügusto: Floreaco: 9l-a U.K.

Aüguste
10: Luzem: LES: Ekskurso.
13: Wil: EKW: Tuttaga ekskurso.
15: Redakta datlimo deSES înforuas.

27: Basel: ESB: Ekskurso.

Septembre
4 : lausanne: LES : Kunveno.
6: Luzem: LES: Konversacia rondo.
6: rilil: EKW: Kunveno.
27: Basel: ESB: Kunveno pri la ferioj.

Oktobre
2 : l,ausanne: LES : Kunveno.
4zLuz-em: LES: ôe ges-roj Rey.
7: Chauxde-Fonds: CDELI: Kultura seminario.
15: Redakta datlimo de SES informas.
21: Chauxde-Fonds: CDELI: Ditlaktika sabato.

28: Basel: ESB: Prelego de llans-Peter Senn.

Novembre
4: Chauxde-Fonds: CDELI: Kultura seminario.

6 : Iausarure: LES : Kunveno.
8: Luzem: LES: Konversacia rondo.
8: Wil: EK'\il: Raporto pri la UK.
18: Chauxde-Fonds: CDELI: Didaktika sabato.

23: Basel: ESB: Invito ôe Flans-Peter Senn.

Decembre
2: Chaux-de-Fonds: CDELI: Kultura seminario.
6: Luzem: LES: ôe ges-roj Rey.
6: rrtrLril: EKW: Fondua vespero.
15: Redakta datlimo de SES informas.
17: Lausa.nne: LES: Zamenhofa Festo.

Januare 2007
3: Luzem : LES : Konversacia rondo.

Februare
15: Redakta datlimo de §E§ infornas.

-oOo-



ViYo de SES
êenerala Kunveno de SES kaj S0-jara jubileo de

CDELI
La Chaux-de-Fonds, Biblioteko de Ia Urbo

Ôiu rerervu la daton de la sabato 6-a de majo, dum kiu dipe festi§os la 5O-jara

jubileo de CDELI kaj la eldono de la enciklopedia universalallingvoi en^Sv1sla1do.

verkita de Andreas Künzli, kies kuneldonantoj estas Svisa Esperanto-Societo kaj

CDELI kun la Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds.

Horaro
th00 : Malfermo de la CDELI-salono.
La bibliotekistino Martine Schneller respondos al la demandoj de la esperantistoj kaj

vizitantoj de la modernigita biblioteko, ôar paralele al nia esperanto-aran§o okazos

tago de la malfermitaj pordoj de la biblioteko por la publiko. Nancy Fontannaz servos

la esperantis§n êe la akceptejo kaj aliaj kunlaborantoj de CDELI zorgos pri la libra
kaj brokanta servoj, sensoifigos la alvenantojn, kaj gvidos la vizi§n al la libraro,

arkivaro kaj koridora ekspozicieto de CDELI.

10h30 : En la aülo : ôenerala Jarkunveno de SES.

La tagordo kaj la raportoj aperas ôi sube. Laüstatute membroj rajtas fari
proponojn al la esüaro. Por esti diskutata dum lajarkunveno propono estu subskribita

de tri membroj kaj atingu la prezidanton unu monatou antaü la asembleo.

12h00 : Saluta spektakleto de la gelernantoj de La Grande Ourse.
12h30 : En la CDELI-salono : Aperitivo.
13h00 : Iro al la turâ restoracio Citérama por Ia tagman§o.
13h15 : Komuna tagman§o.
Menuoj vianda kaj vegetarana je po Fr 23.- Verda salato, meleagrajo aü ovaio,

gratenita terpomaio, fazeoloj, glaciaio.

14h30 : Reveno al la biblioteko.

15h00 : En la aülo :

Jubilea ceremonio festanta Ia kvindekjari§on de CDELI.
Parolantoj : La direktoro de la biblioteko Jacques-André Humair, Claude Gacond,

Andreas Künzli, Tomasz Chmielik kaj reprezentantoj de la aütoritatoj kaj de

esperanto-organtzaoj. Tradukaj dejorantoj : Mireille Grosjeankaj Luc Allemand.

Muziko: Akompanata de la fama itala pianisto Giuseppe Giusta el Cuneo, Jean-



Thierry von Biiren kantos erojn de vintra voja§o de schubert en la taduko de

Mad Mevo/Stakian.

16h30 : Konkluda trinkado en Ia CDELI-salono'
17h30 : Fermo de la CDELI-salono.

Plilongigu vian restadon en esperantujo
Kial veturi al La Chaux-deFonds por nura sabata programo ? Tial ôi sekve

anonci§as Kultura Semajnfino disvolü§onta tuj poste en la üla§o La Sagne najbara

al La Chaux-de-Fonds. Nepre profitu tiun ôi okazon por plilongigi üan praktikadon

de esperanto en certe te agrabla etoso. Informoj pagoj

Tagordo de la jarkunveno
1. Komunikoj de laprezidanto.

2. Elekto de la voônombrantoj.

3. Protokolo de la lastjara kunveno, aperinta en SË§ informos 2005-3, ne laütlegota'

4. Jarraporto 2005, jarkalkulo, bilanco, raporto de la revizoroj.

5. Bu§eto 2006.

6. Modifo de la statuto.

La Estaro proponas adapti la artikolon 16-an al novaj cirkonstancoj, interalie ôar du

personoj çrrtirôitte Grosjean kaj Dietrich weidmann) proponas sin por esti

kunprezidantoj de SES. Ni celas al pli da flekseblo en la organizo.

Artikolo 16-a nuna:

,,La Estraro estas la plenuma instanco de Süsa Esperanto-Societo. Ôi konsistas el

*ioi*oor" kvin (maksimume sep) elektitoj fare de la Asembleo. Inter ili estas

fLrrEi,

ôiu partoprenonto bonvolu.,o uoroâÏfl3,"ru" Gacond kiel ebte ptej frue per

unu el Ia sekvaj rimedoj :

Letere al Claudi Gacond, CDELI, CP 3034, 2303 La Chaux-de-Fonds'

Rete al claude. eacond@ne.ch.
Telefone al032967 68 55.

êiu bonvolu klare indiki siajn nomon kaj adreson kaj la deziratan tagman§an

menuon ôu üandan, ôu vegetaranan.

La sukceso mem de la êi supre menciita programo grandparte dependos de kiel eble

plej frua alveno de la ali§oj.-Por la rezervo de la necesaj tabloj en la restoracio kaj la

aniatmendo de la menuàj-ôu vianfu ôu vegetarana, por la pretigo de la listo de la

partoprenantoj, por la mendo kaj instalo de la kunsidaj tabloj en la aùlo, por la

àrg*lro de Ë-aieritivo, ktp. nepre dezirindas, ke la ali§oj alvenu kiel eble plej frue.

Pri tio antaüdankas Claude Gacond kaj ties kunlaboran§.



prezidanto Qcies voôo estas decida en kazo de egaleco), vicprezidanto, sekretario kaj

Lasisto. La tri ôefaj lingvoregionoj de Süslando devas esti reprezentitaj en la

Estraro.'

Artikolo l6-a nova:

,"La Estraro estas la plenuma instanco de Süsa Esperanto-societo êi konsistas el

*iri-u-" tri, maksimume sep elektitoj fare de la Asembleo. La Estaro organizas

sin mem. Laprezidafunkcio povas esti plenumita de prezidanto, ücprezidanto aü de

du kunprezidan§ laü reciproka interkonsento. La lingvoj kaj kulturoj ekzistantaj en

Svislando estu laüeble reprezentitaj."

7. Repreno de la esperanto-ekzamenoj kaj retiro de la ekzamena regularo inter SES

mjrcr, ratifita i s.oa.tsqz.

En 1997 la jarkunveno de SES ratifis regularo" pri gÿ?TeogJ n.uj delegis tiun

taskon al KCÉ. Nuntempe la Estraro deziras, ke okazu en Svislando ankaü internaciaj

ekzamenoj de ILEI, ôar ni estas landa asocio de UEA Eblas ekzameni§i dum tlK aü

laùbezone enlande. Por tio necesas starigi ekzamenkomisionon, kiu konsistas el ti
rajtigtaj ekzamenantoj, al kiuj apartenas ekzemple Mireitle Grosjean, Claude Gacond

d.; Vfo"*u trrtolnar. Interesatoj povos elekti inter ekzamenoj de ILEI kaj tiuj de KCE-

8. Elekto de la estaro kaj de la kaskontolantoj-

Post gjaroj de prezidado Bruno Grafdeziras pludoni tiun firnkcion. Feliôe kandidatoj

ekzistas, tamen estas malfacile troü kapablajn personojn por la.estaro. Kun bedaüro

ni anoncas la retiri§on de Nicole Margot, kiu plenumis diversajn funkciojn dum longa

tempo.

9. Honorigo de membro.

Laù art. 7-a la estaro proponas elekti la internacie konatan kaj meritplenan Claude

Piron kiel honorær membron de SES.

10. Diversajoj.

Jarraporto 2005
Komence de la jaro la estraro kunsidas por reüdi kaj bilanci la agadon. Estas horo

de la vero, ear üdiêas la sukcesoj kaj malsukcesoj. Ofte oni ne estas kontenta pri la

rezulto, ôar la taskoj estas senlimaj. Respondeculoj konas tiun senton.

Ni fiksis celojn por 2005, sed ne povis plenumi ôiujn. La perkoresponda kurso en

la germana lingvo ne antaüeniris. Same la wisa planlingva enciklopedio ne ankoraü

etao*gis kaj piokrasti§is. Moutri§as, ke niaj laborfortoj estas tre limigitaj. Tamen la

plej multaj celoj pli malpli estas realigitaj.

La estraro funkciis, diskutis kaj decidis perrete. Tiel ni sparas tempon kaj monon.

Momente ni havas du ücprezidantojn, alemanan kaj romandan. Mankas itallingva

reprezentanto, sed itallingvaj taskoj maloftas. Bedaùrinde en Tiôino la nombro de la

e sperantistoj malkreskis.



La membraro restis stabila, kiel montras la statistiko de la kasisto. Tio jam estas

pozitiva punkto vide al la toa maljuni§o de la membraro' Ni nur nombras dekon da

Lejunuloj kaj JES ne sufiôe aktivis malke de interesatoj._Ni atendas novan iniciaton

i" tu j*ut*o. Finjare SES havis 167 membrojn kaj 16 abonanJgj| de la bulteno.

Inter iii estas 4 honoraj membroj, 7 dumvivaj, kaj 14 patronoj, kiuj pagas duoblan

kotizon.

Ni donas prioritaton al la informado. Mireille Grosjean redaktis diversajn

dokumentojn èn h franca lingvo kaj sendis ilin al redakcioj taj instancoj, La temÿj

traktas h lËrnadon, la propedàutikan val9r91, 
":p.".gt91sur 

lareto, la iwadon de la

angla kaj la eùropan tàgon,de la lingvoj. Oietrlgh Weidmann ai::"r.1,: 2 gazetarajt

koiuniËojn, el ùuj ."^ttr radio-intervjuo. fi 1e-Wo$is 
al pli ol 100 demandoj

retpo§taj kaj subtànis per informoj kaj .matenalg 
3 t:**tojn, kiuj prezentis

uUituduü*n pri esperanto. Laüdezire ni aperigis varbauoncon en agendo de

gimnazia klaso de Brig.

Nia bulteno SES informas aperis 5 foje danke al la laboremo de nia §atata

redaktoro Claude Gacond. Li laboras honorofice kaj dediôas multan tempon por

komposti kaj dissendi la informilon. Kiel estro de CDELI li estas aparte kompetenta

kaj 
- 
organzas regule studsabatojn en la urba biblioteko. Kune kun kelkaj

tuntaUoranto; li irkcesas aperigi ne nur inform-, sed kultuniôan bultenon. ôi
informas antâr: prl la üvo de esperanto-centroj kaj lokaj grupoj, kvankam ili ne auas

al SES.

Lajarkunveno okazis la 16-an de aprilo 2005 en la esperantejo de la Esperanto-

Socieio Ziirich. Estas agrabla kaj moderna lrunvenejo, la laborejo de Dietrich

V/eidmann. La jarkunveno disvolviSs glate. Du junaj üroj, Benno Frauchiger kaj

Rolfprnst, paroiadis ege interese pri ôina §akludo kaj Feng Sui. Estas bedaürinde, ke

ne partopienis pli da personoj. La protokolo pri la jarkunveno legeblas en sES

informos n-ro 3-2005.

Nicole Margot organizis regionan tagon en Lausanne la 15-an de oktobro 2005.

Matene Bruno-Graf ràspondis al la aktuala demando, kiel prezenti esperanton dum la

angla regas. Li intencis liveri realisman argumentaron kaj kura$gi la membrojn- La

poitt grr'"ro estis dediôita al ekologiaj temoj fare de prelegoj d9 d-ro Manfred

Westermayer kaj Alain Fawe. Kelkaj interesatoj vizitis dimanôe la urbeton Moudon.

Menciinda estas ankaü la prelegaro de André Cherpillod okazinta en CDELI la 6-

an de novembro 2005. La temo ,$illel la sa§ulo kaj la zamenhofa hilelismo" estas

filozofie esenca por esperantistoj. La sentencoj de Hillel, kiu stebis al toleremo inter

religianoj, aktualas ankoraü hodiaü.

Tiu estas la naùa kaj lasta raporto, kiun mi verkis kiel prezidanto, êar mi emas

retiri§i. Necesas novaj gvidantoj kun novaj ideoj. SES estas malgranda societo, sed

ties àisio estas granàa. Mi esperas, ke ni daüre tovos agemulojn por pluporti la

torôon.

Bruno Graf



Bilanco Jarkalkulo Bu§eto
N-ro Konto
101O Postkonto
1011 Fiksa poêtdepono

1030 WIR banko

1060 Prunto al KCE

1090 UEA konto sesa-v (Saldo: € 327.04 ie kurzo 1.56)

1100 lnventaro

1 150 Bonhavo êe ESW: Antaüimposto
13OO Transai aktivoj

Sumo aktivoj

21OO Kapitalo

24OO AGADO 2003 (restanta rezervitia kapitalo)

,d{o AGADO 2005 (rezervita kapitalo, inklusive dum
- ' '- 2@5 ricevitaj donacoj de 200.00)

Sumo pasivoj

JARKALKULO

3O00 lnformado,vârbado

æ01 Kontribuo al presado de la Svisa E-Enciklopedio
3010 Oma§oj, labonirhedôj

3020 Subvencioj, premioj, projektoj

3110 SES informas elspezoj
3120 Kunvenoj kaj kunsidoj (êK estrara, regionaj)

3150 Abonoalrevuoj
3200 Kotizoj al UE{ EEU, ktp,

3210 Administrado (afrankoj, telefonkostoj, ktp)
322O Bank- kaj po§tspezoi

3230 Donaco al KCE
3240 Redaktado perkorêsponda kurso germanlingva

3500 Diversaioj

Sumo elspezoi

420O Membrokotizoj

4210 Abono al SESi sen membreco
4300 Donacoj,heredajoi

4600 Bank kaj poetinterezoj

4800 Diversaioj
Sumo enspezoj
Plielspezoj

1.1.2005 31-12_2005
g7u.o7 2'0't6.59
7'000.00 7'000.00

34',985.70 36',334.10

15',000.00 15'000.00
318.88 510.18

1.00 1.00

375.70 237.78

89.00 375.00
61',504.35 61',474.65

667.00 1',235.00

57'184.55 56',386.85

3',162.80 3',162.80

490.00 690.00

6t'504.35 61',474.65

,n^R Bud§eto Bud§eto
2005 2006

3',2æ.75 5'000.00 *3'5o0.OO

s',000.00
. 188.00 200.00 200.00

2'843.00 1'000.00 2'000.00
2',137.35 2'500.00 2',500.00

435.35 700.00 700.00
139.00 100.00 150.00

205.74 300.00 300.00
751.00 500.00 800.00

101.10 200.00 150.00
450.00 450.00 450.00

2'500.00 0.00

0.00 300.00 300.00
10'507.25 13'750.00 16'050.00

5'700,00 5'000.00 5'500.00
775.W 800.00 800.00

2,070.20 3'000.00 2'500.00

1'129.35 1',500.00 900.00

35.00 0.00 0.00
9709.55 10'300.00 9',700.00

797.70 3',450-00 5',350-00

1 Redukto por 2006 pro la kontribuo al la presâdo de le Svisâ Esperanto-Enciklopedio;

æ12007 estos denove 5'@0.00.

21.01.2006/HWG



Raporto de Ia kaskontrolantoj por Ia jaro 2005
Ni, subskribintoj, Dieter Rooke kaj Christiane Sixtus, kunvenis kun la kasisto Hans

Grossmann la l5an de marto 2006 en Bern por kontroli la librotenadon.

La saldoj de la jaro 2004 estas §uste transskribitaj, la kontrolitaj ciferoj kongruas

kun la pruviloj, same la saldoj fine de 2005.

Ni konstatis, ke la konto "Agado 2003" montras saldon de 3'162.80 same kiel en

2Û04. Ur§as nun, ke tiu konto povu esti.likvidata per la finkalkulo ricevenda de

Claude Gacond.

En la bu§eto 2003 hovi§is investo de CIIF 5'000 por redaktado de perko-responda

kurso germanlingve. Fakte,elspezi§is en 2003 clilr 2',500 por-la e$omputiligo dg la
malnoia kurso. Ni konstatis, ke üu projekto stagnas kaj eô ke la estraro neniom

bu§etis por S por lajaro 2006. Espereble tiu projekto havos sekvon, se ne la CI{F

2'500 estos perditaj.

Ni kore dankas nian kasiston Hans Grossmann pro la te zorge farita librotenado.

Ni proponas al h Ôenerala Jarkunveno aprobi §in (kun plielspezoj de CIIF 797.70),

la bilancon 2005 kaj malSar§i la kasiston kaj la esharon.

Bern,la 22ande marto 2006.

La kaskontolantoj Christiane Sixtus & Dieter Rooke.

Vizitkartoi kun esperanta simbolo
Ôu ü deziras belajn üzitkartojn kun esperanta simbolo? Se jes, Iegu plu.

Klaso de artmetia lernejo ERACOM en Lausanne kreis esperantajn simbolojn laü

iniciato de François Randin, kiu informis kaj instruis esperanton al la klasanoj, por ke

ili ekkonu la spiriton de la lingvo. SES financis la projekton kaj kune kun Lauzana

Esperanto-societo priju$s la l«eajojn kaj alju§is premiojn.

oo?.oo... l**ffi*
Siffiffi;H'

La ôi supra simbolo en verda koloro riceüs la unuan rangon. La diversgrandaj

rondoj simLohs lingvojn grandajn kaj malgrandajn, kiuj unui§as harmonie en la

malgranda e, emblemo de esperanto. La cirklo samtempe skizas la teron- La simbolo

estas noveca kaj originala.
La direkcio de la lernejo permesis la uzadon de tiu simbolo por la esperanta

informado en senco komunutila. Christiane Sixtus unuafoje uzis^ la simbolon sur

karteto varbanta por esperanto-kursoj en la popoluniversitato de Ôenevo. Si antari



pretas presigi personajn üzitkartojn kun tiu emblemo. Interesataj membroj turnu sin
tuj skribe al Christiane Sixtus, chemin des Mollex 15, 1258 Perly aù
sixtus@freesurf.ch.

Bruno Graf

Donacoj ricevitaj en decembro 2005
Donacoj en frankoj al SES: Jacqueline Fawe, Genève: 15; Nancy Fontannaz, Pully:

50; Chantal & François-Alain Perret-Gacond, Genève: 5; André Sandoz, La Chaux-
de-Fonds: 100; Berthe Spalinger, ReinachÆL: 15; Nekredebla Verdkata Socio
(IWS), St. Gallen:30; Henri V/ettstein, Versoix: 30. Sume:245.
Nome de SES la kasisto Hans-Vy'erner Grossmann dankas al la registritaj donacintoj

pro ties malavareco.
-oOo.

Kultura SemajnfTno en Ia vila§o La Sagne
Hotelo Von Bergen

Sabaton 6-ankaj dimanôon 7-an de majo
Sabata programo
18h04 : Trajna forvetwo de La Chaux-de-Fonds al La Sagne.
18h18 : Alveno en La Sagne.
Por la aütomobilantoj parkaj ebloj proksime de la hotelo.

18Hi0 : Akcepto de la partoprenantoj en la hotelo Von Bergen.
19h00 : Komuna vesperman§o. Prezo : Fr 20.-
Velura supo porea, miks-salato, bov-lango, terpoma kaôo kaj sezonaj legomoj aü
spagetoj kun arti§okoj, fruktokuko.
20h30: Claude Gacond rakontas pri Ia vivo en La Sagne meze de la dudeka
jarcento. Kun lumbildoj. Kanta konkludo kun Marie-Louise Münger, kiu lernis
esperanton en la lernejo de La Sagrre.

22h3A: Bonan nokton!

Litaj ebloj: La Hotelo Von Bergen kutimas gastigi migrantojn en ôambroj simplaj,
kelkaj plurlitaj.
3 ôambroj kun I geedza franceca lito: po Fr 69.- indiüdue aù geedze.
2 ôambroj 2-litaj. Po Fr 49.- por persono.
2 ôambroj kun geedza franceca lito + 3 li§. Po Fr 39.- por persono.
I ôambro kvarlita. Po Fr 39.- por persono.
Rezervo de la litoj laü la üca alveno de la ali§oj.
Eblos ankaü tranokti en hoteloj de La Chaux-de-Fonds.

22h59 : Trajna forveturo de La Sape al La Chaux-de-Fonds

10



23h13 i Alveno er La Chaul-de-Fonds'

Dimanôa programo
08h00 : Matenma§o. Prezo Fr 9.-

08h04
08h18
09h00

Trajna forveturo de La Chaux-de-Fonds al La Sagne'

Alveno en La SaPe
Pripensiga momento kun Marie-Louise Münger

10h00 :Paiizo.
iüË;^Ed*;nd privat en Poltando : Prelego de Tomasz chmielik kun prezento

de retrobildoj.
11h00 :Kafumo.
iiniS , n"" en pollando kun Edmond Priyat kaj Tomasz Chmielilc

12h00 : Babilado aù promenadeto en la üla§o'

12h45 z Komuna tagman§o. Prezo'.Ft 25--

ô"k"" supo, miks-Jahto, porka rostaio kun karo§ kaj terpomoj aù « rÔsti r> kun

fandfroma§o, glaciajo.

14h00 : organizo de aütomobila veturo al Tête de Ran por admiri la pa§tejojn

kovritajn de florantaj jonkviloj.

16h30 : Konkludo de la semajnfino en la stacidomo de La Chaux-de'Fonds.

-oOo-

AIi§o
ôiu partoprenonto bonvolu sin anonci al Claude Gacond kiel eble plei frue per

unu el Ia sekvaj rimedoj :
Letere al Claude Gacond, CDELI, CP 3034, 2303LaChaux-de-Fonds'

Rete al claude. gacond@ne.ch.

Telefone ù032967 6855.

Pro la eblo partopreni entute aü nur parte Ia aran§on, ôiu bonvolu klare indiki

aI kio Ii partoprenos: Ôu vesperman§o vianda aù vegetarana, ôu tanokto (deruata

litkategorio), ôu matenman§o, ôu tagman§o üanda aü vegetarana, ôu kuna migrado al

ta.lont<vilo1. Ankaü utilas la mencio : mi veturos tajne aü aùtmobile.

Lapagoj okazos surloke kaj estos petita partoprenkotizo de Fr 15.- por lakovrado de

la orsanirai kostoi (senkosüa por infanoj, lernantoj kaj studentoj)'



CDELI
Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia, Biblioteko de la Urbo,

Progrès 33, CP 3034,2303 LaChaux-de-Fonds. Tel. :032 967 68 55-

Retadresoj : qrartine.qchn- ellef@nq.ch, claude. gacond@ne.ch,

nanqy:fpntapnæ@nç"ç.h, monika.molnar@ne.ch.,

Atentu pri la venontaj stud-aran§oj !

Didaktika stud-sabato okazas principe la trian sabaton de la monato en ngfe_n1

peiodo helpe al êiuj esperanto-lernantoj : tutkomencantoj, komencantoj kaj
progresantoj. Rezervu la sekvajn sabatojn : maje 20, oktobre 21, novembre 18.

Kultura sabata seminario okazas principe la unuan sabaton de la monato en

neferia periodo. Rezervu Ia sekvajn sabatojn : aprile l, oktobre 7, novembre 4,

decembre 2. La celo de tiu seminario, kiu disvolü§as sub la aüspicio de sES, ILEI
kaj UEÀ ne estas la studo mem de la lingvo, sed kleri§o koncerne al la historio kaj al
la literaturo de esperanto. Partoprenintoj al 15 tiaj sabatoj estos rekompencitaj per

ricevo de atestilo.

Venontaj studtemoj : La unua-libro de 1887, ties planlingva argumentado, prilingva
enhavo kaj originalaj beletaj tekstoj. Komparo inter la lingvo de 1887 kaj la hodiaüa.

Decidigaj influoj de la unua revuo La Esperantisto, de Louis de Beautont, de Kabe-

Horaro de ambaü arangoi
l0 h 00: Malfermo de la CDELI-salono kun eblo aôeti librojn kaj babili kafumante.

10 h 45: Oficiala malfermo, formi§o de la stud-rondoj.
11 h 00: l-a studperiodo.
l1 h 45: paùzo.
12 h 00: 2-a studperiodo.
l2h 45:Paiuo por komuna tagmanÊo en najbara restoracio.

14 h 15: 3-a stud-periodo.
15 h 00: teuma paùzo.
15 h 15: 4-a stud-periodo.
16 h 00: Konkluda kunveno.
l6 h 15: Teumo, librovendo.
17 h 00: Oficiala fermo.

Por faciligi la organüon de la studaj kaj seminariaj sabatoj ôiu bonvolu nepre antaü-

anonci siau partoprenon al Claude Gacond almenaü Ss la tago antaü la koncerna
aran§o je la 16h00 ôu skribe: Claude Gacond, CDELI, Biblioteko de la Urbo, CP

3024, 2303 La Chaux-de-Fonds,

Ali§o

72



ôu rete: claude. gacond@ae.ch
ôu telefone: CDELI: 032 967 68 55 (hejme 032 926 52 32).

Partoprenkotizo: Por minimuma kowo de la elspezoj la partoprenkotüo estas po Fr.

15.- por partopreno en la stud-sabato kaj po Fr. 20.- por partopreno en la sabata

seminario. (Lernejano, studento, metilernanto kaj JES-ano senpage)- Kiu ne

antaüanoncis sian partoprenon §is 17h00 la antaüan tagon, tiu pagas pfuse Fr 5.-.

-oOo-

KCtr
Kultura Centro EsPerantista

Stato Postiers 27, Po§tfako 311, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tel. & Fakso : 032926 74 07, kce.esperanto@.bluewin.ch

Raportoj kaj programo aperas en lajumalo Heroldo de Esperanto

-oOo-

Svisa ll,Ef-sekcio
Prezidanto : Mireille Grosjean, Grand-Rue 9,2416 Les Brenets.

SIS ne havas propran aktivecon. La bonegaj kursoj donataj ôe CDELI en la urba

biblioteko de La Chaux-de-Fonds okazadas sub la aùspicioj de SIS. Kunlaboras en la
instruado Nancy Fontannaz, Claude Gacond Stefano Keller kaj Monika Molnar. La
kursoj okazas la trian sabaton de la monato. Okazas ankaù kultursabatoj kun prelegoj

komence de la monato.

La prezidantino Mireille Grosjean.
-oOo-



Loka vivo
Averto : Por la junia-aügusta numero 2006-3 de SES informos,kiu dissendi§os fine
de majo la redakta datlimo estas'je la 15-a de majo. Inforrrantoj pri la loka üvo
bonvolu tuj haügi siajn raportojn Ss tiu dato al Claude Gacond, PoStfako 3034,

C.DELI, Biblioteko de la Urbo, 2303 La Chauxde-Fonds. RetpoSto:
claude. eacond@ne.ch

Basel
Esperanto-Societo Basel, PF 103, 4005 Basel, Tel.: 0049 76 214 57 12.
Kunvenoj : 20 h 00 en la kelo de la malantaüa domo, Riehenring 129.

Kunvenoj
Aprile 27: Ludvespero.
üaje6: êenerala^kuoveno de SES kaj 50-jara luUrtef de CDELI en La Chaux-de-
Fonds.
L8 : Invito ôe Berthe Spalinger en Reinach je la 19h00.
Junie 22 : Minigolfo en la Grttur '80, 19h00 apud la restoracio.
Aüguste 27 : Ekskurso.
Septembre 28 : Ni rakontas pri la ferioj.
Oktobre 28 : Hans-Peter Senn prelegos pri « Agave-regiono » en Portugalio.
Novembre 23 : Invito ôe Hans-Peter Senn. Programo2007.
Decembre : Zamenhofa festo.

-oOo-

Bern
Esperanto-societo Bern: Prezidanto: Daniel Ruchti, Moos, 3763 Diirstetten. Tel.:
079.312.41.44 kaj Landgarbenst. 18, 3052 Zolhkofen. Sekretario: Ueli Haenni,
Praktischer Arzt, Kreuzmatte, Kreuzst . 2, 3052 Zollikofen. Tel.: 031 911 23 22 kaj
Linckweg 2,3052 Zollikofen. Tel.: 031.911 .64.72.
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Genève
casepostater8s,r2t,"tTr§iif ,"rH*;i"TH;':ret.:022740044s-
Monata kunveno la unuan mardon de la monato (laom julie kaj aüguste) en la

stacidomo de Cornavin, kajo l, Salle des conférences 2,iela20 h 00. ,

Aprile 4 : kun psminique de Mestral el la laiizana grupo.

Maje 2: kun Laurent Burgbacher el la laüzana grupo.

Junie 6: Rondifo laü la UEA-lokoj en Genève kun Andreas Ktiuzli. Rendewo ôe la

stacidomo Cornavin je la 18h15 kaj ekpromenado je la 18h30. Poste organizi§os
man§eto en kunvenejo 

-ooo-

Lausanne
Laüzana Esperanto-Societo

Case postale 246, 1000 Lausanne 22.Tel 021 657 14 56

esperanto@isuisse.com <http://www.esperanto.ch./Lausaille>
Kunvenoj : Stacidomo, l-a eta§o, ôiun unuan lundon de la monato je la 20 h 00.

Kunvenoj
Aprile 3 : Kun Claude Gacond : ekzercoj pri la rolo de la sufiksoj ig kaj iâ.
Maje 1 : Kunveno.
Junie 23-25 : Ekskurso.
Septembre 4 : Kunveno.
Oktobre 2 : Kunveno.
Novembre 06: Kunveno.
Decembre 17 : Zamenhofa Festo.

-oOo-



Lrrzern
Lucerna EsPeranto-Societo

Adligenst. ll4g,6A20 Emmenbrücke. Tel': 041 280 46 12'

Kunvenejoj: Hotelo watdstâtterhof: Zentralstr 4 (proksime de l_a-1!agdomo).

TeL 04l'227 12 71. Restoracio Emmenbaum: Gerliswilstr. 8' 6020 Emmen-

brücke. ôe Anna & Koni Rey, Heimatweg 4, 6003 Luzern. Tel.: 041 210 25 88.

Venontaj kunvenoj
Aprile 5: ôe ges-roj Rey: 14h00 : Paroliga leciono kun Paul scherer, 14h30 : La

Maje 3: Konversacia rondo kun Paul scherer en vy'aldstâtterhof 14h00-16h00.

Junlie 7: ôe ges-roj Rey: 14h00 : Paroliga leciono kun Paul Scherer, 14h30.

Homaranismo kun Sonja Brun.

Julie 5 : Konversacia rondo kun sonja Brun en v/aldstàtterhof 14h00-16h00-

Aüguste 10: Ekskurso: Vespera programo kun Koni Rey'

Seplembre 6: Konversaciaiondo kun Paul Scherer en Waldstâtterhof 14h00-16h00.

olitobre 4: ôe ges-roj Rey: 14h00 : Paroliga leciono kun Paul scherer, 14h30- vorto-

Mozaiko kun foni Rey
Novembre 8: Konversacia rondo kun Sonja Brun en V/aldstâtterhof 14h00-16h00'

Decembre 6: ôe ges-roj Rey: 14h00 : Paroliga leciono kun Paul scherer, 14h30.

Zamenhofologro kaj programo 2007.

2007 Januare 3: Konversacia rondo kun Paul Scherer en V/aldstâtterhof 14h00-

l6hoo' 
-ooo-

Kantono de Neuchâtel
Neü§atela grup-vespero

pro la riparoj en la biblioteko de la urbo La chaux-de-Fonds, kiu malebligis

normalan àliron al la CDELI-salono ni deüs beaüinde nuligi niajn vesperajn

kunvenojn. Tuj kiam la CDELI-salono estos normale enirebla vespere, tiam ni

diskonigts ton at ta esperantistaro de la kantono Neuchâtel per kunvoko al inaùgura

festeto, dum kiu ni planados la venontan progmmon.

-oOo-



wir
Esperanto-Klubo Wil. www.esperanto.ch/wil

Kunprezidantoj : Verena Chaves-Walder
Rosenhügelstr.22,9230 Flawil. Tel.:071 393 4149. chaves-walder@bluewin.ch
vy'orfram Fischer 

""'%iïîîf'; ?lI1#:lt'Tiîài'Ti; 
rpr oit -rq03a a8 ..,)

Kunvenoj: la uuuan merkredon de la monato je la 19 h 00 eu la Restoracio
Blumeneck, Sântisshasse I (apud la suda elirejo de Ia fervoja stacidomo).

Aprile 5 : Lnpresoj de la 17 -a Lingva Festivalo en Ul«ajnio per lumbildoj kun
Stanislaw kaj lingva ekzercado kun Oliüa.
Maje 3 : Provleciono kun oliüa kaj verena kaj reteja prezentado kun 'ivor&am.
Junie 7 : Prelego de Bruno Graf kaj lingva ekzercado kun Oliüa.
Julie 5 : Promeno al nova turo de Iü/il kun Barbara, kunportu rostajojn.
Aùguste 13 (dimanôo) : Tuttaga ekskurso kun Verena kaj Liliane.
Septembre 6: Kunveno.
Novembre 8 : Raporto pri la uK en Florenco kun Roberto kaj lingva ekzercado kun
Wolfram.
Decembre 6 : Fonduo kun la familio Fischer kaj poemoj, rakontoj kaj kantoj.

-oOo-

Zürich
Esperanto-Societo Ziirich

Akazienstr. 6 / PF 858, 8034 Ziirich-Seefeld. Tel.:044 251 50 Zs
info@.esperanto.ch. reto: www.esperanto-ch/zuriko

Regula merkreda programo, krom dum la ferio.i
18.00-18.45 : kurso por komencantoj.
19.00-19.45 : konversacia rondo.

fuor la merkredaj kursoj bonvolu ali§i $s la tago antaüa sub telefono 044 2sl 5a 2s
dum la oficejhoraro aü retpoSte sub info@esperanto.ch).

-oOo-



« Donitaj Paroloj >> :

Libro-inter3an§o iniciita de tri eklezioj

De la 13a $s la 15a de januaro 2006 la tri eklezioj de la neüsatela kantono
(reformita, katolika-romana kaj katolika-kristana) organizis libro-inter§an§on,
l"ü lu f"rro."to Bookcrossing'. LaparoÊaranoj estis inütitaj, forlasi en pubtikaj

lokoj (kafejo, stacidomo, ...) librojn,kiuj plaêis al ili. Poste eble iu prenos $n,
legos kaj relasos atiloke. Kompreneble la enhavo devis rilati kun pli-malpli
kristana temo.

Unu semajnon antaùe la legintoj alportas la librojn al respondecul(in)o en ôiu

komuuumo. Post rapida ekzameno de la enhavo oni gluis glumarkon klarigante

la agadon. La titolo kaj la aùtoro estis notitaj, por eble retoü la devenon de la
libà Je h menciitaj datoj ôiu iris al elektita ioko, por lasi la libron. En Le Locle

estis enkafejo. Trinkintekafon, ni foriris, lasinte la libron surtable.

Speciala reça§o estas de la l0-a de januaro malfermita
(www.oarolesdonnees.ch) . Tiel ôiu povas lasi komenton aü reagon pri la agadon

aü pri librofi), kiu(j)n iu toüs. Laü statistikoj inter 700 kaj 1000 libroj estis

dislasitaj en la kantono.

Per tiu ideo la eklezioj volas montri, ke ili aktivas en la societo, ili esüas

proksimaj de la lo§antaro. Anstataù grandegaj afi§oj por pagi impos§n, ôi-jare
la ti komunumoj elektis modernan kaj senpagan disdonon. Kompreneble, kiel
en ôiu grupo, kelkaj reagis negative, sed la plej junaj akceptis afable tiun
amuzan ludon.

La libro-inter§ango estas internacia kaj pli kaj pli konata: ôiu povas ludi !

Ekzemple ü legis libron, kiu vere plaôis al ü. Vi decidas

lasi §rn en stacidomo, vagono, sur benko aü en restoracio.

Nenio pli ! Vi povas ankaù registri ün en la retpa§o

www.bookcrossing.com. Tiel vi eble vidos, kie üa libro
estis troüta. Meze nur 20Yo de la registritaj libroj ricevas

reagon. Certe kelkaj mortas en rubujo; sed tio estas ankaü

la ludo. Mi rigardis la retpa§on 'bookcrossing' kaj mi
rimarkis, ke en la mondo « voja§as » libroj pri kaj en Esperanto. Estas do nova

metodo, por alvenigi novajn personojn al la lingvo.

Mi do rekomendas al ü : se vi trovas libron, ne forjetu $n, sed legu kaj lasu $n
en publika loko por alia nova voja§o I

t8

Jean-Marc Leresche



teknosg?o
Internacia Teleüdo lanôuta
Ambicia projekto: la unua televidkanalo
en esperanto: interna cia.tv, mallonge
ITV, ricevebla nure per la reto. La unuaj
filmetoj por testi la sistemon nun pretas.
Rimarkojn sendu al admin@internacia.tv.
Bon§ancon al la unua reta televidejo en
Esperantio! Espereble §i vivegos. .

La grandema Gangalo
Vere profesia retejo en la internacia ling-
vo estas gxanga[o.com. La optika kva-
lito tre altas. Oni tuj vidas, ke iuj dediêas
multe da tempo al tiu projekto. Sed tia
profesieco ne estas senpaga. Por aliri
ôiujn servojn oni devas kotizi malmodest-
ajn € 35 por 6 monatoj. .

Kio estas MAS?
Monda Asembleo Socia (MAS) estas tut-
monda organizo de êiuj homoj, kiuj ne
nur konvinki§is ke pli bona mondo eblas,
sed kiuj pretas kune diskuti kaj agi por re-
aligi §in. Ili agas por la monda paco, de-
fendas la interesojn de la tuta homaro kaj
klopodas por evoluigi - komencante êe
si mem - eksternacian pens- kaj ag-ma-
nieron home solidaran. Pli je mas-
eO.Org. .

Mortis la radio. Renaski§is la radio!
La esperantistoj bone scias pri la mal-
aperado de mallongondaj radioprogramoj
en esperânto (ekz. Svisa Radio Internacia
en la 90aj jaroj). Sed ne plu necesas pri-
ploradi ekde nun. ]es, vi legas §uste:

ear radio nove inventi§is - dankhl la
interreto kaj ties teknikaj eblecoj. La nova
maniero aüskulti radion estas tempe sen-
dependa kaj sonkvalite multe pli alta ol la
tiamaj kaj ankoraüaj mallongondaj elsen-
doj. Podkasto nomi§as la plej nova ma-
niero $ui radi(ec)ajn elsendojn. Oni abo-
nas al certaj stacioj, kaj aütomate, tuj

pri interreto, tekniko, socio kaj ta sekvoj.
kunmetita por vi de rotfoâesperan.to

kiam pretas nova elsenda epizodo, via
komputilo ricevas la sondokumenton.
Plej bone tio eblas per la softvaro iTunes
de Apple (senpage ôe appLe-com/ftu-
nes). Ne nepras :tiu komforta ebleco,
ankaù eblas aüskulti epizodojn üzitante
la koncernan podkastan retejon.

Ia vorto podkasto estas kombinaio el
iPod (faîpadl,la fama portebla muziklud-
ilo, esperante: podo) kaj brodkasn (dis-
aùdigo)- La praideo estis, ke oni aùskultas
Ia elsendojn survoje per sia iPod aü alia
MP3-ludilo. Tamen, ne necesas havi tian
ileton (nek trovi§i survoje). Simple suflêas
komputilo kiel riceülo-aüdigilo.

La unuaj podkastoj en esperanto estas
tiuj êi:

- Radio Verda (radioverda.com):
Àrono kaj l(arlina el Kanado aldonas epi-
zodon ôirkaü trifoje semajne.

- esPodkasto (espera n.to/podkasto):
Rolfo el Esperantio babilas semajne pri
§ojo kaj frenezi§o.

- Esperanto-Radio-Arkivo (radioarki-
vo-org): §i kolektas kaj havebligas diver-
sajn elsendojn en kaj pri esperanto jam
aperintaj aliloke.

Podkastoj estas senpagaj. Kaj ôiu per-
sono estas libera publikigi sian propran
podkast-elsendon per la reto. Ne plu es-
tas privilegio de iuj ôtatoj decidi pri sendi
aü ne sendi en iu lingvo aü ne, respektive
pri enhavoj - podkastado estas baze de-
mokratia - kaj tial furoregas! Radio fin-
fine sendependi§as (kompreneble ankaü
geografie).

Podkastado estas vera revolucio - kre-
du min! Ekzistas jam milegoj da pro-
gramoj en multaj lingvoj kaj pri plej di-
versaj fakaj temoj. La komerca radio, kiu
ludas la samajn 50 (konatajn) kantojn
êiun tagon, estas mortonta! (Kaj pro tio vi
apenaü aùdas ion pri podkastado en tiai
radioj - ili timegas podkastadon.)
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POLAMTJZEO
EN LA KASTELO RAPPERS\AIL

1a
sabaton, la I Jan de majo 2006 je la l6'00-a

en la ekspozicia salono
de Pola Muzeo en la kastelo Rapperswil

Jan Stanislaw Skorupski

poeziakoncerto

NAWGARE NECESSE EST
poemoj kaj kanzonoj skribitaj sub veloj

kantataj pole kaj en Esperanto

gennane legataj de

Helmut Vogel

kun piana akompano de

Witold Czajkowski

2,0



Kulturai paâoi

Artikolajn bonvenigas : Richard Schneller, Hôhenstrasse I b, CH.9302 Kronbûhl, rtschnellet@gmail.com

« La batalo kontraü la malsato perdi§as
pro la milito kontraü Ia terorismo >>

Tio estas la konkludo de la speciala

nutrajo, la sviso Jean Ziegler*, en sia
ôi-jara rapdrto prezentita en la
ôefsideio de W en Nwibtu. :;

o Laïi swissinfo

Malgraü la celo duonigi Ia nombron
de la malsatantoj en la mondo §is la
jaro 2015, üu nombro kreskis en la
lasta jaro je 10 milionoj por atingi 820
milionojn. Laü Ziegler tio estas la
sekvo de falsaj prioritatd de UN kaj
Usono. Dum la vendado de arrniloj
daùre lreskas kaj preterpasis en la
lasta jaro la limon de 1000 miüardoj
da dolaroj, la internacia komunumo ne

sukcesas diqponigi s,ufiôe da rimedoj
por lukti konüaü la malsato en la

Gangalo : Oni rigardas vin kiel unu el
la plej olra-langaj lritikistoj de la
« tutmondigita rabobesta kapita-
lismo ». Vi atakis banlajn kaj la gran-
dajn konzernojn kaj engafis vin por la
malsatuloj. Cu oni metis êi tion en
vian lulilon?

Jeara Ziegler: Ne, hrte ne. Mia en-

CaÈùÈo estas la sekvo de bazaj ta-
üvajoj en Afriko. Tuj post la murdigo
de Patrico Lumumba @atrice Lu-

mondo. La bu§eto de la Monda pro-

$:uno por nutrajoj - kiu ebligis la
postvivon de 9l milionoj da homoj en
la lasta jaro - estis reduktita je 30

* Jean Ziegler (7l-jara), emerita pro-
fesoro pri sociologio kaj ekonomio en la
§eneva universitato kaj la Sorbono en
Parizo. Socialdernokrata deputito en la
svisa parlanento (1967-1 983, 1987-1 999).
Konata pro siaj atakoj kontraù la süsa
banka sekreto. De la jaro 2000 speciala
raportisto de UN pri larajto je nutrajoj. La
esperanta portalo Ôangalo prezenüs
intervjuol kun Jean Z.tegler, maldekstra
politikisto kaj renoma sociologo, pri lia
lasta verko « La imperio de la hont-
indego», en kiu li forte kritikas tut-
mondi§on. Ni represas gin hm la permeso
de la redakcio kaj de la kadukinto.

mumba), mi laboris certan tempon
kiel oficisto de UN por Kongolo kaj
8aüüs üe Ss tiam por mi ne-
irnageblan mizeron kaj subigon. La
institucio UN havis sian sidejon en la
hotelo Royal. Sub la fenestroj ripeü§is
êiuvespere je krepusko la sama spek-
taklo. Longaj ücoj de malsatantaj
infanoj el la antaüurboj de Kin§aso
movi$s rekte aI la barikadoj, kiujn
gardis armitaj soldatoj.

Intervjuo kun Jean Ziegler
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La nigraj infanoj ne rajtis enpa§i en
la bla:rkulan enklavon; eô la almoz-
petado estis malperrnesita al ili, Post
la latbarilo jen Ia annitaj soldatoj. Unu
el ili levis de tempo al tempo sian ma-
§inpafilon al la êielo. Salvo krake ek-
sonis, sed la malsatigitaj infanoj mov-
i$s plu. Ce la barilo la plej multaj el
ili renversi§is. Aliaj jets sin per lasta
fortostreôo kontraü la dorndrata barilo
kaj firnrlaoêi$s al gi, kaj atiaj falis
krur malfermitaj brakoj sur la stâton.
Gis mia vivofino mi ne forgesos la
aspelton de iliaj okutoj.

eu b infanoj mortis sub ta okuloj
de ôiuj?

Jes, kiel fajna pluvo, softa muziko
fluis laù la blankaj fasadoj de la
hotelkonstuajo malsupren, sub la
lustro en la interno iu ambasadoro
akceptis iun negociston el iu eüropa
lando. Tiu leüs sian ôampanglason
kaj laüdis per üoige solenaj vortoj la
civilizigan mision de la Okcidento en
Kongolo. Kun nazo premita al la
fenestro mi vidis la infanojn moni . La
neskueblaj armitaj soldatoj, kiuj staris
kun la dorso al la konsruajo, limigis
sin je tio : üam kaj tiâm per kolbo de
fusilo dra§ sur la kapetojn , kiuj kun
kvazaü superhoma streâ§o de tempo
al tempo aperis super la barikadoj.
Aliaj soldatoj, kiuj estis ekipitaj nur
per ponardo, liberigis la mortantajn in-
fanojn el la dorndratoj, en kiu ili esüs
firmlffoêigintaj, per tio, ke ili deigis
iliajn fingrojn per tranêilpinto. Poste
ili jeüs la senvivajn korpojn sur la
straton. En üu momento mi juris al mi
neniam denove - anl<aü ne hazarde -
esti sur la flanko de la ekzekutistd.

Kiel juna viro vi volis iri al Kubo,
cu/

Esüs nokto en aprilo 1964. Jaron
antaüe mi estis rondvoja§inta kun la
grupo Clarté en Kubo. Mi volis reveni
tieq por viy tie. La kuba delegacio,
gvrdata de Ce-Gevaro (Che Guevara),

qro la unua sukerkonferenco en
Genevo, enlo§i§is en la hotelo Inter-
continental, en la komunumo Petit-
Saconnex Dek-du kubanoj kune loflis
en tri ôambroj en la sepa eta§o. Mi
petis al ili donacon. Ni diskutis la
tutân nokton. En la oriento, srrper la
Mont Blanc ekmateni$s jam. Sube
veki§is la urbo. Ôi*af h hgogolfo,
trempita en laktecan lumon iom post
iom estingi§is la koloraj neonpaneloj
de la bankoj kaj asekuraj kompanioj
kaj famaj juvelistoj. En sia oliwerda
uniformjako, la magn Ôe-Gevaro sta-
ris êe la fenestro. Li vokis min kaj
di{s per sia êiam iom raùka voêo:
« Cu ü vidas tiun urbon ?... Ci tie ü
estas en la cerbo de la monstro ! Kion
plian vi volas ? Via batalkampo estas

ôi üe. » Lia kruda kaj definitiva rifi:zo
de mia deziro elmigri ofendis mh Mi
estis konvinkit4 ke la argentinano
dubas pri mia revolucia engaS§o aü
pri miaj kapabloj. Sed Ce-Gevaro
kompreneble pravis.

En via libro « La imperio de la
hontindego » vi priskibas tiun
monstron lciel (( noÿan klason de

feîldaj regantoj, la kosmokratojn de la
grandaj konzernoj ».

Tiuj novaj feüdistoj havas pü da
potenco ol iam posedis imperiestro,
re§o aù papo. En la jaro 2AO4 b
kvincent plej grandaj konzernoj kon-
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trolis 22 Yo el la monda produktado.
Ilia sola agomaksimo estas la maksi-
mumigo de profitoj. Ilia profit-avido
estas :senlima. Ilia ekonomia milito
inter si kaj konlraü la popoloj estas
pernanenta. tri evoluigis mondvastan
sistemon de la struktureca perforto.
Cent lvardek jarojn antaü la naski§o
de Kristo, la romia batalesEo Komelio
Scipio Emiliano komplete detuis kaj
ebenigis Kartagon kaj murdigis mul-
tâjn el $aj 700 000 lo§antoj. Sed post
lia reveno al Romo, li denove estis
submeüta al la ius gentium, at la jura
sistemo, kiu regulis la iilatojn de
Romo al aliaj popoloj. Sed nun regas
la ekstrema perforto permanente. Ne
temas plu pri preterpasanta << mal-
heligo de la prudento », kiel Max
Horkheimer komprenis $n.

Kial vi elelûis kiel elirpunkton de

vialcitiko la Francan Revolucion ?

Kun la kolapso de la Statsocialismo
kaj la rifirzo de la marlsismo ligita aI
tiu ekestis ganda spirita vakuo -
ankaü êe la maldekstrularo. Granda
parto de la eùropa kolektiva konscio
estis srrper§utita. La libro volas montri
la eldellivan horizonton de la historio,
la grandan « Epokon de la Klerismo »,
kiu poshrlis la homajn rajtojn, el kiuj
multaj plu atendas sian efektiügon -
la rajto pri vivo, pri libero, pri indo,
sed ne laste ankaü la rajtoje strebado
al feliôo, kiu estis fiksita en la
prearnblo de la Sendependeca Klarigo
de Usono. En la l8-a jarcento tio estis
pura utopio, sed nun lia homaro
disponas ankaü pri la materiaj rimedoj
efektivigi tiujn rajtojn. Sed samtempe
malsato kaj mizero ampleksi$s pli
terure ol en êiu alia epoko de la

homaro. Kvankam la Franca Revo-
lucio estis la decida mortopu§o por la
feüda sistemo, nun komenci$s refeùd-
ismigo de la mondo: la transnaciaj
konzemoj etendas sian potencon trans
la tutan planedon Tero.

Vi êiam mencias la francajn revo-
luciulojn Babeuf, SaintJust kaj Jac-
ques Rotx kiel ôefatestantojn l<ontraù
la novaj regaltoi de la mondo.

La Franca Revolucio haüs jam
propran nnldekshan opozicion - fon-
§n, kiujn mi denove liberigis. Sa{tt-
Just deklaris, ke ciülaj kaj politikaj
hornrajtoj taügas al nenio sen socialaj
kaj ekonomiaj hornrajtoj. Roux vokis
al la Konvencio: << La libero estas

vanta cerbofantomo, se unu klaso
senpunate povas malsatigi aliajn. »
Tio validas nun pli ol iam. En
Argentino, Brazilo kaj en aliaj landoj
de Sudameriko estas demol«atio, sed
la malsato laeskas. Tio ne signifas, ke
demokraüo kaj poliükaj hornrajtoj
estas mal§ustaj, sed ke ili estas tute
nesufiôaj. Tial la batalo por
ekonomiaj, socialaj kaj ktiltumj rajtoj
estas nerezigtebla.

Kion vi esperqs êe tio pri la Unu-
i§ntaj Nacioj?

IJN dum jardekoj le$gts multajn
gravajn konvenciojn, speciale arikaù
pri homrajtoj. Se oni rigardas la
tekstojn, oni üdas, ke la rajto pri
humaneco senôese evoluas. Sed en la
realeco pti kaj pli da baroj en la
intemacia rajto estâs §iritaj teren La
plej juna ekzemplo: La nova usona
ambasadoro Johano Bolton (John
Bolton) volas adaptigi la konvencion
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pri torturoj al la novaj praktikoj de
Usono kontraü la teroro. La torhroj
estr denove difinataj. Nur la restanta
kripligo de prizomrlo restu mal-
permesita. UN mem estas nun ege

malfortigita La novaj feüdistoj de-
pendas nek de la §tatoj nek de UN. La
Monda Organizo pri Komerco, la
Monda Banko kaj la Internacia Mona
Fonduso sufiêas al ili kiel servopretaj
solduloj de siaj stmtegioj. En tiu êi
jaro Unui$ntaj Nacioj festis sian ses-

dekan fondotagon, sed bone eblas, ke
ili ne longetranwivos §in.

Kial vi tamen transprenis la'ortcon
de precipa raportisto de UN pri la
rajtoje nutrajoj?

Certe, la influebloj en üu ôi ofico
estas etaj. Sed mi vidis ankaü la
bon3ancon uzi la ekonomiajn kaj
socialajn rajtojn kv^azaü armilo kon-
traü la imperion Ciukaze mi povas

krei per miaj UN-raportoj - la kvinan
mi prezentos je la dudeksepa de
oktobro 2005 en Novjorko - trans-
pârentonpri la sekvoj de la regado de
la novaj feüdaj mastroj. La nombro de
la homoj, kiuj sufgras pro malsato
kreskas en êiu jaro. Cu jus en Ni§erio,
ôu en Mongolio aü^ en la okupitaj
palestinaj teritorioj. Cie mi travivis la
êiutagan masakron per malsato. Cent
mil homoj mortas êiutage pro malsato
aü $aj senperaj sekvoj - plej ofte en
la cent kaj dudekdu landoj de la Tria
Mondo, en kiuj üvas 4,8 flrvar komo
ok) miliardoj de homoj. Malsato
fari$s amas-nenügilo. Kaj tamen kon-
statas la sama raporto pri la monda
nutrado, kiu prezentas tiujn viktimajn
nombrojq ke la monda agrarekono-
mio en sia nuna evolu§tupo pows

nutradi sen problemoj dek-du miliar-
dojn da homoj, la duoblon de la
aktualâ mondlogantaïo - ôe po 2700
kalorioj ôiutage. Ne ekzistas fataleco.
Infano, kiu mortis pro malsato estas

murdita La mondordo de la hrtnnond'
igita rabobestkapitalismo ne n-ur mur-
das, â estas ankeü absurda Gi mort-
igas, sed §i mortigas sen bezono.

Ôu vi pensas, ke la jarmita celo -
duonigo de la parto de la monds
lo§antaro, kiu suferas pro elcstremaj
malriôo kaj malsato - estos atingita

§is la jaro 2015 ?

Ne, malriôo kaj malsato pli kaj pli
kreskas anstataü tio, ke ili malpliipas.
Rigardu la homamasi§on en la hispana
enklavo Meli§o. Cu en Nigerio, Iüa-
lio, Senegalio aü Maüritanio - multaj
familioj aü vila§oj ne plu vidas alian
elirvojon el la mizero krom sendi sian
junajn virojn al Eüropo. Ili kolektas
monon por ili, kun la espero, ke üuj
povas trapasi la longan vojon tra la
Saharo kaj povas grimpi trans la
dorndratajn barajojn.

Kion la Eùropa Unio devusfari por
la solvado de la rifu§into-krizo?

En 2004 pagis la industri§tatoj al
siaj kamparanoj 394 milardojn de
dolaroj por la produkatado kaj la
eksporto... preskaü po duona miliardo
da dolaroj ôiutage ! Sur la foirplaco de
la senegala ôefurbo Dakaro oni povas
aêeü eüropajn fnrktojn kaj legomojn
por triono de la prezo de la indi§enaj
fruktoj kaj legomoj. La eüropa dum-
pingopolitiko dezertigas la aûikajn
agrarekonomiojn. EU devus forigi
siajn gigantajn agrarzubvenciojn, kaj
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mâlaltigi la importbarojn porvaroj kaj
produktoj el afrikaj landoj kaj nuligi la
§uldojn de la evolulandoj. La homoj
devas trovi en siaj landoj enspezon
homindan - sed ne per almozoj. Dum
la industriaj landoj en la jaro 2003

helpis al la Tria Mondo per §tataj

evoluelspezoj kun amplekso de kvin-
dek kvar dolarmiliardoj, la samaj
landoj devis trans$ri lcvarcent tridek
ses.miliardojn dolarajn por §uldoj. Do,
ne tiom gfiryas doni pli da mono al la
homoj 'de la Tria Mondo, sed pli
gravas malpli §teli deili.

Kiel UN-komisiito vi suJiôe ofte
havis debatojn kun tiuj novaj feùdai
mastroj...

Ili ôiuj gloras la samajn ilojn: oni
devu privatigi. Ili timemas abundon
kaj disponigeblon de varoj, êar tio
influas la maksimuman profiton. Ili
nun volas regi ankaü pri Ia naturo,

antaü ôio pri la alvofontoj, kaj pri
vivo - ili volas patentigi la geneükajn
ecojn de plantoj kaj de bestoj nur por
ilia utilo.

La kosmokratoj mem ne havas tru-
pojn. Sed ili posedas - tiel vi slcribas -
falde armitan brakon : la usonan §tat-
administradon.

La rab-atako al Irako, en rnarto
2003, montras tion tute evidente. Ni
rigardu por momento la personaron:
Condolezza Rice esüs, antaü ol 3i

avancis en Va§ingtono, direktorino de

Chewon, Bu§ (Bush) elgajnis sian
posedon en la naftoindustrio. Rums-
ield estis ôe Texaco kaj Ôenej (Che-
ney) êe Haliburton. La miüto en Irako
estas la rekta plenumo de la konzern-

strategio de la naftokompanioj. La
rezulto estas preskaü dumil mortaj
usonaj solda§ kaj cent sesdek mil
civilüoj kaj solda§ el Irako, kiuj
mortis de la komenco §is julio de tiu
êi jaro en la milito aü pro $aj sekvoj.
Sed Irako havasja la duan rangon en
la mondo, se temas pri la nafto-
rezewoj: cent dek-du miliardoj da
barelplenoj.

La brazila prezidanto Lula aperas
en via libro kiel granda lumfiguro.

Lula estas por mi granda espero. En
Brazilo ekis demokrata, kontraùkapi-
talis[a revolucio, kiu grandskale deci-
dos pri la estonteco de la kontraü-
kapitalisma popohnovado en la tuta
mondo. Kun la programo << Fome
Zero | >> (malsato nula), Lula volas
forigi la melssfsrt. Kvardek-kvar mili-
onoj el la 182 milisnoj da brazilanoj
estas permanente l€j grirve mal-
tronutrataj. Sed Lula arüaù ôio heredis
de la militdiktaturo eksterlandan Sul-

don, kiu havas amplekson de 244
miliardoj da usonaj dolaroj. La pagado
de la §uldoj malhelpas la batalon
konüaü la malsato. En la Partio
Laborista jam levi$s indigno. Lula
trovi§as en tute malbona Laj komplika
situâcio, li bezonas nian solidarecon.

Kun granda simpatio vi citas
Babeufpri la'necesa detronigo de êiuj
malnovaj barbaraj institucioj - ôu

utopio?

Ne, se la viktimoj de la barbara
tuûnondi§o fariêas aktivaj formantoj
de sia sorto. Kun mia libro mi volas
helpi ekigi üun procedon, kiu pows
lonflü en ribelon de alianci$ntaj
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aütonomaj fortoj de planeda ciül-
socio, kiu skize jam aperas. Mia libro
volas esti arrrilo en üu êi batalo. En
mia oficejo en Ôenevo pendas foto. êi
montras Bertolt Breht @ertolt Brecht)
sidanta sur parkbenko en Berlino, kun
libro en la mano. Sub üo estas sl«ib-
ita : « Bertolt nreht - annita ».

Interujto oi§nalefaita en la germatw
lingvo luj publikigita en la gazeto Neues

Ddutschland, 15a de olctobro 2005, p- 3.

Tradukis Cezar Kaiser (Ifans-Georg Kai-
se), kun la aprobo de la administmcio de

la gazeto : htp://gxangalo.con/modules/-
interujuo/ziegler.php. Ciui mitoi rezerv-
itaj. Gotgalo, oktobro 2005.

Antropozofia Kristologio. Elektitai
tekstoj. Elekto, traduko kaj,eldono de

Willy Nùesc\ Berno 2005, 320 P.
Kiel teologo kaj emeria pastro de la

Komunumo de Kristanoj antropozofi-
inspira, la tradukintoældoninto elektis
el prelegoj de Rudolf Steiner tekstdn
rilate kristologion Li ôerpis êefe el la
cikloj de paroladoj pri la kvar evan-
gelioj kaj la Apokalipso, sed ankaü el
« De Jesuo al Kristo », « Kristo kaj la
homaanimo », ktp.

Nove aperis

__-___________ooooo_

Ôi tiu 4lta volumo estas la dek-tria
el la serio de tradukoj el la verkoj de
Rudolf Steiner en esperanton fare de

Willy Niiesch. ,Pri kristologio oni
povas troü du aliajn titolojn : << Kiel
mi trovas la Kriston ? » kaj << La kvina
wangelio ».

Por informoj aü libromendoj :

Willy Nüesch, Brücldeldstrasse 11,

CH-3012 Bemo, tel. 031 302 66 56.

La roma fontano

Radi' levi§as, falas en
La basenrondon el marmor',
Post vuali§' la alan jen
En duan rondonfluasfor ;
La daa donas, post elqlen',
Al tria siajn ondojn plu,
Samtempa don', samtempa pren',

Ripoz'kaj flu'.

La kanto de Ia maro

Nuboj, idoj, migri êu sen bido
Volas vi ? Bonfartu ! Gis revido !
Mi ne povas teni en patrinai
Li goj vin, fi guroj migrinWinaj.

Vi de miaj ondoj forsopiras,
Car la tero tie vin altiras :
Bordoj, klifoj, faÿo de l' lumtaro !
Ek, infanoj, for al aventuro !

Veliipantoj, en I' aero ltrozu !
Kulmojn serêu !
Superfaùk'ripozu !
Kaiizu luktoj n, fulmoj n kaj
tempestojn !
P ortu ar db at al aj n purpurv e stoj n !

Mu§u en la pluvo, en lafontoi !
Fluu al lo putoj, al la ondoj !
En iveroj vin tra landoj trenu-
Venu, ho infanoj, horevenu !

El Conrad Ferdinand Meyer, Elektitaj
poemoj, tad. Willy Niiesch, Berno 2@5.
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Momento kun Luiza Carol

Luiza Carol estasverkisto de Israelo,
kiu publikigis en la angla kai rumana
kaj revasverlci libroin en esperanio

baldaù. Nun §i estas lernanto, bonega

lernanto !

c Richard Schneller
(Perreta interujuo en novembro 2405)

« SES informas » : Luiza Carol, vi

ferias en Zermatt. Kial vi elektis ôi
tiun lokon porferiado ?

Luiza Carol : Mia edzo kaj mi amas

Svislandon kaj ferias en la AlPa
montaro tre ofte. La unuan fojon ni
vizitis Süslandon en 1982 kaj ekde

tiam ni reviziüs gin Pli ol dudek
fojojn. Kelldoje ni restis tie nur kel-
kajn horojn aü tagojrq pasante; kelk-
foje ni restis tie unu monaton aü eô ses

semajnojn. Ni amas Svislandon pro la
pureco de la montara aero kaj §ajnas al
ni ke eô la animoj de la homoj estas

pli puraj tie ol en aliaj lokoj. Ni amas

üe la zorgon de la homoj Por ne

dama§i la belegan naûlrilt ôiricaüaion
kaj ne dâmagi la belegan socian ôir-
kaüajon. Kiam mi revas pri la estont-

eco de la homaro, mi §atas imagi la
tutan mondon kiel unu belan kon-

federacioq same kiel Svislando. Sed

nuntempe, tio estas nur revo...

ei-iare la ne§o frue alvenis en

Zermatt kaj la malvarma vetero ne

invitas al promenoj, ôu ne ?

Mi tre amas la ne§orq preciPe en la
montarc. Kiam ne§as, §ajnas al mi ke

la êielo lavas la mondon en Pura
blankeco. En Zermatr ne bloüs, la
ne§o falis vertikale, malrapide, per
grandaj flokoj kiel reve. Post du tagoj

la ne§o malaperis en la urbeto, sed S
resüs sur la montopintoj brilante.
Demetinte la blankajn paltojn, la arboj

surmetis siajn aütunkolorajn ves§n,
la plej diversajn. La lastajn du semaj-
nojn de oktobro, ni lo§is en aparta-
mento ôe la bordo de la arbaro; tra la
fenestro de la banejo mi poüs vidi
grandan abion, kelldoje vizitâtâ de

sciuro. Dum la tutâ monato oktobro,
estis multaj serenaj vesperoj kiam la
stetoj §ajnis tiom grandaj kaj tiom
proksimaj ke mi senti§is same kiel
astronaüto en kosmoSipo,

W vivas en Israelo sed naski§is en

Rumanio, profesie instruas la anglan
kaj pianludon. Cu en via ôiutaga vivo
vi uzas la hebrean, la rumanan aù la
anglan ? Kiujn lingvoin oni §enerale
plej ofte uzas en Israelo ?

La oficialaj lingvoj de Israelo estas

hebrea kaj araba. Tiuj estas la plej

uzataj iingvoj cie ia ialdo. Se'i en

Israelo oni parolas ankaü multe da

aliaj lingvoj, ôar tie üvas multaj en-

migrintoj. En mia ôiutâga vivo mi
uzas êiujn lingvojn kiujn mi konas pli-

à7



matpli, kaj mi uzus ankaü pli multe da

lingvoj se mi scipovus pliajn Kun mia
edzo kaj filino kaj kun amikoj de

Rumanio, mi uzas la rumanan. Kun
mia bofilo kaj liaj gepâtrcj, mi u:as la
hebrean. Kun amikoj verkistoj en la
angla, mi rrza5 fu anglan. Tre malofte,
mi uzas la francan krm amikoj el
franclingvaj landoj. Mi uzas hebrean
en vendejoj, stacidomoj, po§tejoj,
malsamrlejoj, ktp. Mi uzas ôiujn tiujn
lingvojn plus Esperanton kiam mi
ricevas kaj sendas leterojn per

interreto. Lastatempe, mi ekuzjs ankaü
Esperanton por paroli kr:n esper-

anüstâj amikoj. Kun la nepineto, kiu
estas du kaj duonojaraêa oni decidis
en la familia kunsido ke mi devas
paroli la hebrean Mi esperas ke tio
helpos al mi plibonigi mian hebrean.
La vero: la rumana estas la sola lingvo
kiun mi scias bone. Gi estas mia
naski§lingvo kaj neniam mi poüs
lerni alian lingvon same bone kiel §i.

eu viaj lernantoj de la angla ren-
kantas malfacilajojn kaj, se jes,

kiujn ?

Ili renkontas la samajn malfacilajojn
kiujn mi renkonüs kaj renkontas
lernante iujn ajn naciajn lingvojn. Oni
lernas regulojn, post tiam oni lemas la

esceptojn de la reguloj, la esceptojn de

la esceptoj de la reguloj... Finfne la
lernanto demandas: « Kial ? » kaj la
instruisto levas la §ultrojn respond-
ante : « Mi ne scias kial. Tiel oni
parolas. >>

Se mi bone komprenas vi uzas

specialan metodon por lingvoinstru-
ado pere de rolludado. eu vi povus

doni kelkajn indikojn pri tio ?

Ôiu3 lingvo-instruistoj pli-malpli
uzas diaiogojn. Mi §atas ludi kun
infanoj, uzante pupojn kaj maskojn.
Tio iel maltedigas la lemadon.

Kiaspecan libron vi §atus verki, ôa

poezian ôu prozan kaj pri kiu temo ?

Gis orq mi verkis êiujn specojn de
literaturo krom romano. (Fakte, foje
mi verkis ankaü românon, sed mi ne
estis kontenta pri S kaj ne eldonis §in.
Eble mi reskribos Sn iam.) Frecipe mi
§atas verki por infanoj kaj porjunuloj.
Lastatempe, mi verkis teatrajojn por
junuloj. Ili rilatas al maturi§ado kaj al
mem-integrigo en Ia socion.

Vi serôis kontaktojn kun svisaj
esperantistoj. eu vi sukcesis havi tiajn
kontaktojn ?

Jes. La svisaj esperantistoj kiujn mi
kontaktis estis ege qfablaj kaj pacience
helpis min paroli. Ci-jare, por la unua
fojo, mi ne senti§is fremda en Svis-
lando, danke al la varma << rondo
familia».

---ooOoo-

Vizitindaj retpa§oj

- Fine de novembro la Eùropa Ko-
misiono - unu el la ôeftj decidorganoj
de EU - publikigis unuafoje oficialan
komunikon pri multlingveco kaj lin-
gva diverseco sub la titolo « Nova
strategia kadro por multlinpeco »> :

http://www. liberafolio. orÿAgado/
/eumultlingveco

- CDELI informas pri la evoluo de

internaciaj planlingvoj kaj la progresoj

de la interncia lingva komunikado:
http : l/www. plansprachen. ch
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