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Laü foto aperinta en L'Impartial.

Martine Schneller, la bibliotekistino de CDELI, ortografTa ôampiono.

Ni gratulas Martine Schneller, kiu ôijare fari§is ôampiono pri la franca ortografTo

por §vislando. Sekve Si estis invitita al Kanado por la Dictée des Amériques kaj al

Afriko por la Dictée de la Francophonie (ambaü ôi-printempe).

Al t<ànado Si jam iris. La konkurso tie okazis Ia 17 -an de marto, kai §i revenis

Svislanden kun la bronza medalo. Al Afriko §i ne povos iri kaj lasis sian vicon al

sia tre §oja posteulo.
Al hlurnâlirto, kiu intervjuis §in por L'lmpartial kai L'Express, Martine Schneller

interalie menciis, ke esperanto povas helpi koncerne al ortografio en lafuanca.
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7. fanaporto pri la jaro 2006

La jaro 2006 estis certe la jaro de la eldono de la enciklopedio, kaj la jaro de nia
partopreno en Comptoir Suisse en Lausanne. Plie la jaro, dum kiu komenci§is la
ekzisto de du kun-prezidantoj. Tamen ni raportu laüpa§e.

Membraro.
SES nombras 153 membroj je la fino de la jaro. Malaperis 31 membroj pro

malali$o aü morto. Ni menciu la mortintojn : Heidi Baur-Sallenbach, Frarz Brügger,
Margrit Guldin, Elsbeth V/alder, André Sandoz, urbestro deLa Chaux-de-Fonds kaj
fervora subtenanto de esperanto kaj de Gastejo Edmond Privat, Jacques Dovat, edzo
de Lucierure, kaj Yvon Grosjean, edzo de Mireille. 13 novaj membroj ali§is. Ni
bonvenigas ilin.

Aktivecoj
Tri ekzempleroj de la enciklopedio pri planlingvoj en Svislando, verkita de

Andreas Kuenzli, estis videblaj dum la someraj kongresoj. Poste estis multaj
prokrastoj pro teknikaj kialoj. Fine lalibroj alvenis al CDELI la27an de decembro.
Belega dikega libro nepre havenda por ôiu svisa esperantisto kaj bonega donaco al
nesvisa esperantisto. La apero de la enciklopedio kongruas kun Ia S}-jarajubileo de

CDELI.

Vivo de SES 2007-l



Laü propono de Stefano Keller, ni povis aligi al ekspozicio pri daùrigebla evoluo
ene de la granda tutsvisa foiro << Comptoir Suisse ». Ni povis disdoni flugfoliojn kaj
paroli pri esperanto al dekoj davizitantoj. Giganta laboro-ankaü, sed valora. Stefano

àeSoris dumlafxatempo, aliaj geesperantistoj helpis lin. Ôiuj estu ôi tie dankataj !!
La sesan de majo okazis §enerala kunveno de SES en La Chaux-de-Fonds kaj 50-

jarajubileo de CDELI.
Sub la aüspicio de Svisa ILEI Sekcio, studsabatoj okazadas en CDELI ôiun trian

sabaton de la monato. Ili estas plej bona okazo por lerni la lingvon ka1/ai progresi. Ili
okazis la2lan de januaro, 18an de februaro, la 18an de marto, la2}an de majo, la
lTa:r de junio, la 2\an de oktobro, la 18an de novembro. Fidele kunvenas

proksimume dudeko da gesamideanoj.
Same okazadis la kulturaj seminarioj en CDELI en La Chaux'de-Fonds la 4an de

februaro, la 4at de marto, la unuan de aprilo, la 7at de oktobro,la 4an de novembro,

la2an de decembro. Vi konstatas, ke tiuj kunvenoj okazas ôiam la unuan sabaton de

la monato.
Plie lokaj grupoj aktive kunvenadas kaj havas sian propran vivon ie kaj tie en

Svislando. Por scii pri tio, kaze ke vi voja§adas en nia landeto, vidu nian organon

« SES informas ».

Informado
Mireille Grosjean daürigas sian laboron ene de Romandio. Paralele, Dieüich

V/eidmann agadas en Alemanio. La plej efika kaj grandskala informado estis nia
partopreno en ,,Comptoir Suisse". La informado devas esti la tasko de ôiu, ôiu

membro povas informi ôirkaü si en adekvata formo.

Financoj
Nia kara kasisto bu§etis plielspezojn en la alteco de 6'350.- CHF. Tamen la fina

rezulto monftas plielspezojn de 4'155.85 Cfm. Ni elkore dankas al li pro lia elstara laboro.

Organo
Nia organo « SES informas » aperis kvarfoje dum la jaro kun valoraj informoj ne

nur pri la vivo de la societo, sed ankaü kun kultura enhavo. Ni elkore dankas al la
redaktoro Claude Gacond.

Universala Esperanto Asocio (UEA)
SES estas landa sekcio de UEA. La ligoj estas nuntempe multe pli fortaj ol antaüe

pro la uzo de Interreto. Mireille Grosjean reprezentas SES-n en la komitato de UEA.

Nova labordivido ene de la komitato kun du kunprezidantoj
Ekde l,a Ôenerala Kunveno de majo 2006, Mireille Grosjean kaj Dietrich

V/eidmann estas la du kunprezidantoj de nia asocio. La laboro funkcias glate kaj la
farmaniero aspektas tute bona. La komitato kunvenis 2 foje en hotelo en Bielo, urbo
atingebla por ôiuj ene de horo proksimume. La du kunprezidantoj agadis nome de

SES en kunlaboro kun Claude Gacond nome de CDELI por finprodukti la

enciklopedion, kiun eldonas SES kaj CDELI kune.

Mireille Grosjean kaj Dietrich Weidmann

Vivo de SES 2007-t



2. Bilûnao - Ia*alhtlo - Bu§do

Bilanco

N-ro Konto 31j2.2006
1010 Po§tkonto t- ,0r6iE 1',356.9',1

101 I lFiksa po3tdepono 7'000.0( 7'000.0(

1030 WIRbanko 36',334.lC 33',627.3(

1060 Prunto al KCE 15'000.0( l5'000.0(

1090 UEA konto sesa-v (jarfine: C 174.14) 510.18 274.5E

I 100 lnventaro t.0c 1.0(

I 150 Antaüimposta bonhavo 237 78 158.9i

1300 Iransai aktivoi 375.0C 375.0C

Jumo aktivoi a-- 61,4ùsa 57',793.8û

2000 lransai pasivoi l'235.0( l'710.0c

2100 Kapitalo (larfine: 56'383.85 - 4'155.85) 56'386.8i 52',23l.0C

2400 A,gado 2003 105 (rezervitakapitalo) 3'852.8( 3',852 8(

Sumo pasivoi 61474.65 57'793.8(

Jarkalkulo Bu§eto

2006 2006 2007

3000 lnformado, varbado 2',802.3: 3'500.0c 4'000.0c

1001 Kontibuo al presado de la Svisa Enciklopedio 5'000.0c 5'000.0(

1002 lomptoir Suisse 2006 3'250.00

l0l0 Omagoi, labonimedoi 80.7i 200.0( 200.0c

1020 Subvencioi, premioi. proiektoi l'540.0( 2'000.0( 2'000.0c

110 SES informas elspezoi 2',340.3( 2'500.0( 2',500 0c

)t20 Kunvenoj kaj kunsidoj (GK, estrarai, regionaj) 657.2C 700.0( 700.0(

r 150 Abono al revuoj 150.0c 150.0( 150.0(

3200 Kotizoj al UEA, EEU, ktp. 235.6C 300.0( 250.0(

3210 Administrado (afrankoj, telefonoj, ktp) 647.94 800.0c 700.0c

3220 Bank- kai poStspezoi 171.05 150.0c 200.0c

3230 Donaco al KCE 450.0( 450.0c 450.0(

1500 Diversaîo 300.00 300.0c

iumo elspezoj t2'325.1: 16'050.00 l6'450.00

+200 Membrokotizoi 4'935.0( 5',500.0( 5'000.0c

42t0 {bonoi al SESi sen membreco 675.0C 800 0( 700.0(

4300 Donacoi, heredaîoi 1'564.15 2',500.0( l'500.0(
4600 Bank- kai poStinterezoi 995. 15 900.0( 900.0(

Sumo enpezoi 8'169.30 9'700.0t 8'100.0t

Plielspezoi 4'155.8: 6'350.00 8'350.0(

5.02.2007ftN{G
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3. Raporto de la kaskontrolantoi por la jæo 2006

Ni, subskribintoj, Dieter Rooke kaj Christiane Sixtus, kunvenis kun la kasisto Hans
Grossmann la lTan de februaro 2007 en Bern por konffoli la librotenadon.

La saldoj de la jaro 2005 estas §uste transskribitaj, la kontrolitaj ciferoj kongruas kun
la pruviloj, same la saldoj fine de 2006.

Ni konstatis, ke la konto "Agado 2003" (kun CHF 690.00 de la konto Agado 2005)
montras saldon de 3'852.80. Daüre Claude Gacond promesas fari finkalkulon pri si,
sed daüre nia kasisto povas nur atendi. Sajnas al ni ke nur en Esperantio oni toleràs
tian prokraston.

En la bu§eto 2003 trovi§is investo de CHF 5'000 por redaktado de perkoresponda
kurso germanlingve. Fakte elspezi§is en2003 CHF 2'500 por la enkomputiligo de la
malnova kurso. Ni konstatis, ke tiu projekto stagnas kaj eô ke la estraro neniom
bu§etis por §i por la jaro 2006 kaj 2007 . Ver§ajne tiu projekto ne havos sekvon, do la
CHF 2'500 estas perditaj.

Ni kore dankas nian kasiston Hans Grossmann pro la ffe zorge faritalibrotenado kiu
ne estas tiom facila. Ni proponas al la ôenerala Jarkunveno àprobi sin (kun
plielspezoj de CHF 4'155.85), la bilancon2006 kaj mal§ar§i là kasiston kaj la
estraron.

Bern, la27an de februaro2007

Kaskontrolantoj:

Christiane Sixtus kaj Dieter Rooke

1. Donaaoj fiaaditaj mfebruoru 2007

Nome de SES, Hons4Verner Grossmann, kasisto dankas jenajn donacintojn pro ties
malavara subteno al nia societo:

Guido Apius, Basel (18); Andreas Bickel, Genève (20); sonja Brun, Rotkreuz (19);
Nancy Fontannaz, Pully (20); stanislaw pochanke, wil (9); konrad Rey, Luzern
(89); Paul Scherer, Emmenbrücke (4).

Sumo ricevita enfebruaro 2007: IZg.- svisaj fronkoj.

Vivo de SES 2007-l



5. êmqala Kunvqo de§pûsa Espuanto-Sociûo
sabüe, la 28an de aprilo 2007

5.7 Invito

Loko: ê"r"ro
Maison des Associations
Rue des Savoises 15

Tramoj 13 aü 15 antaù la stacidomo (direkto Palettes)
tria haltejo (Place du Cirque) (vidu mapon)
Man§o en restoracio Allègre, samdome

Horaro:
Dum Ia tuta tago : libro-brokantado

1 0.30 Malfermo, akcepto
11.00 SES Ôenerala Kunveno
12.30 Man§o (plado Fr 15, menuo Fr 20)
14.30 Prelego de Claude Piron : "Sociorigina afazio"
16.00 Parto malfermita al publiko

Koruso esperantista
17.30 Programfino

Sekvas amika kunrestado kaj lasta rigardo al librobrokantajoj

5.2 Tagordo de la Generala Kunvmo de^SES

1. Salutado, kontrolo de ôeestantoj kaj senkulpi§oj
2. Evoluo de la membraro
3. Akcepto de la protokolo de la §enerala kunveno 2006
4. Vivo de la societo : akcepto de la estrarraporto
5. Financoj. Prezento kaj akcepto
6. Konsisto de la Komitato. Demisio de Sinjoro Bruno Graf
7. Projektoj por 2007 kaj 2008
8. Bu§eto 2A07
9. Diversajoj

Proponoj devas atingi Mireille Grosjean, pf g, 2416 Les Brenets aü rete
mireille.grosjean@rpn.ch §is la20a de aprilo 2007. Proponoj devas esti subtenataj de
minimume tri personoj.

Vivo de SES
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Basel
Esperanto-Societo Basel

PF 103, 4005 Basel
Tel.: 0049 76214 57 12.

Kunvenoj :20h00 en la kelo de la malantaüa
domo, Riehenring 129.

enontaj kunvenoj
Aprile 26 : Temo: Agavoj.
Maje 25 : Ce Berthe Spalinger.
Junie 28 : Grun.
Julie 12 :Krad-rostado ôe H.-P. Senn.

-oOo-

Genève
Esperanto-Grupo,La Stelo"

Case postale 734, l2l2 Grand-Lancy.
Espéranto-infos : Tel. . 022 740 04 45.

Monata kunveno la unuan mardon de

monato (krom julie kaj aüguste) 20h00 en

stacidomo de Cornavin, kajo 1, Salono 2.

enontaj kunvenoj
Maje 1 : Temo : La prepozicioj.
Junie5:Temodecidota.

la
la

Kunvenoj: En
kunvenoj kaj

Raporto
2006 okazis l0 monataj
2 someraj renkonti§oj,

Loka vivo
unu en la parko La Grange kaj unu kun
pikniko en la botanika §ardeno. La
zamenhofa festo disvolvi§is en Etoy
kun la lainananoj.

Kursoj : En la Popola Universitato
okazis tri divers-nivelaj esperanto-
kursoj, kaj kun Claude Piron regule

renkonti§as konversacia grupo kaj kun
Christiane Sixtus komencantoj kun la
celo kompreni kaj paroli esperanton.

La bulteno Brasilcfolio aperis 1O-foje.

La komitatanoj kunvenis 1l-foje.

S-aû Brasikfolio 2007-3 marto.)

-oOo-

Lausanne
Laûzana Esp e ranto- S o cieto
CP 246, 1 000 Lausanne 22.

Tel: 076 4ll 14 55

esoeranto@.i suisse. com
<http ://www. esperanto. ch/Lausanne>

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

enontaj kunvenoi
Maje 07 : Kunveno.
Junie 24-25: Enôaleda semajnfino.

Prezidanta raporto
« Dum la jaro 2006 ôio funkciis glite

kaj glate, laü mia gusto eble iomete tro

Esperanto-vivo pa§o t



glate | >> slcribas Dominique de Mestral
enkonduke al sia prezidanta raporto
iom pesimisma. Kai §uste lia mal-
kontenteco objehive prezentas la
§eneralan situacion, kiu propras al la
grupa vivo, ôar §i lrunvenigas lingve
heterogenan membroron. Sed ni plue
citu lin kun la espero, ke li restos

tamen entuziosma prezidanto de lo
laùzano grupo por la sekvai jaroi.

Claude Gacond

« Ni organizis diversajn pli-malpli
interesajn kaj am:uzaln kunvenojn,
ekskursojn kaj babilrondojn. Okazis
diversaj ludvesperoj, prilingvaj kun-
venoj, eô turisma prelego. Pli precize,

aprile, Claude Gacond afable kaj brile
prelegis pri "i§ kaj ig" antaü malmultaj
duondormemaj ôeestantoj. Junie okazis
agrable amikema, frandema enôaleda

semajnfino, dum kiu ni ofte krokodilis
kaj do ne vere multe lernis. Decembre
tridek personoj el Ôenevo kaj Laiuano
partoprenis nian zamenhofan feston en

Etoy. Kompreneble ankaù tiam ni foje
gaje krokodilis sed tamen §uis belan
feston, pri kiu aperis artikolo en "24
Heures".

Dume nia informilo i§is pli kaj pli
kuirarta gazeto, ôar §ajne preskaü nur
Elisabeth konsentis skibi. Nu, laste kaj
balaste, eô la komitato ôiam krokodilas
dum siaj kunvenoj.

Nu, la problemo estas, ke nur mal-
multaj, eble neniu el ni, vere kapablas
libere, flue^kaj senerare esprimi sin en

esperanto. Sajnas, ke esperanto ne estas

tiom facila lingvo. Gi certe estas malpli
malfacila lingvo, ol la plej multaj alial
lingvoj, sed tamen §ia regado nepre
postulas regulan laboron, studadon,
legadon, uzadon kaj pensadon... Do,
por ke ni ôiuj progresu, endas laü mi

Esperanto-vivo paÔo 2

organizi, eble malpli ofte, pli riôajn, pli
altnivelajn, pli lernigajn kunvenojn.
Sed por ebligi tion, pli da homoj devus

partopreni en niaj kunvenoj kaj ne nur
partopreni, sed jam antaüe prepari sin
aktive: legi artikolojn aü librojn, pri-
pensi temojn, skribi demandojn ktp
Ekzemple, se ni invitos Claude Piron
por prelegi pri sia libro "L0 bona
lingvo ", nepras, ke almenaü partoprenu
dekkvin personoj, kiuj jus antaüe legis

aü relegis tiun ôi libron kaj preparis

almenaü kelkajn trafajn demandojn. Mi
do petas, cerbumu iomete pri tio.

Dominique de Mestral »

Eblo progresigi grupanojn ekzistas :

Gi konsistas el la organizo de kuna
irodo al la studsabatoi regule organiz'
ataj de CDELI la trion sabaton de la
monato. Tiam la ekzisto de triniveloi
studrondoj donas al ôiu la eblon reale
progresi en la prakikado de esperonto.

Kaj la kultura seminario okozanta la
unuqn sabaton de la monqto ebligas
intimi§i kun la kulturai karaherizaioi
propraj al esperanto.

En la grupoj latna legado de teotrai-
eto aù orta novelo cele al ties dirado
okaze de renkonto, povas esti ege

lerniga ahiveco vekanto bonhumoron
koj entuziasmon. Kiui ahoris Por
prezenti skeôon, tiui somtempe atingis
realan parolan kapobon.

En la retejo www. esperanto-
gacond,ch troveblas multaj rodio-
prelegoj, kiuj konservis sian ahual-
econ. Temas pri dialogoi facile leg'
eblaj. Kiol ne ekzerci§i ilin duope laùt-
lege prezenti al la aliai gruPanoi
enkonduke ol dishtto !

Claude Gacond

-oOo-



LTrzern
Lucerna Esperanto-Societo

Adligenstr . ll 49, 6020 Emmenbrucke.
Tel.: 041 280 4612.

Kunvenejoj:
Restoracio Emmenbaum: Gerliswilstr. 8,

6020 Emmenbrucke.
Restoracio,,bellini" (hotelo Continental-Park)
Murbacherstr. 4. Tel.: 041 228 90 50

Ôe Ges-roj Anna & Koni Rey, Heimatweg 4,

6003 Luzern. Tel.: 041210 25 88.

Venontaj kunvenoj
Aprile 11 : Ôe Rey: 14h00 : Paroliga
leciono. 14h30: De Hillel al Homaran-
ismo, kun Sonja Brun.
Maje 09 : Ce Bellini : 14h00-16h00 :

Konversacia rondo, kun Paul Scherer.

Junie 13 : Ô. Rey: 14h00 : Paroliga
leciono, kun Paul Scherer. 14h30 : La
historio kaj frabrikado de ôokolado,
kun Annelies Dettling.
Julie 11 : Ôe Bellini : 14h00-16h00 :

Konversacia rondo, kun Sonja Brun.
Aüguste L0 : Ekskurso vespera (Pro-
gramo anoncota).
Septembrel}: Ôe Bellini: 14h00-
16h00 : Konversacia rondo, kun Paul
Scherer.
Oktobre 10 : Ôe Rey : 14h00 : Parol-
iga leciono, kun Paul Scherer. 14h30 :

Pensiulino parolas pri aktiva 3-a a§o,
kun Margrit Scherer.
Novembre 14 : Ôe Bellini : 14h00-
16h00 : Konversacia rondo, kun Sonja
Brun.
Decembre 12 : Ôe Rey : 14h00: Parol-
iga leciono. 14h30 : Zamenhofologio
kaj Programo 2007, kun Paul Scherer.
2008 Januare 09 : Ôe Bellini. 14h00-
16h00: Konversacia rondo, kun Sonja
Brun.

-oOo-
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wil
Esperanto-Klubo Wil
www.esperanto.chlwil

Kunprezidantoj: Verena Chaves-Walder,
Rosenhügelstr. 22, 9230 Flawil. Tel. : 07 I 393
41 49. chaves-walder@bluewin.ch kaj

Wolfram Fischer. Steigstrasse 12, 9116

wolferrswil. Tel.: (P) 071.390.04.48 (O)
07 1.390.04.44. I ax 07 1.390.04.47
Kunvenoj: la unuan merkredon de la monato
je la 19 h 00 en la Restoracio Blumeneck,
Sântisstrasse I (apud la suda elirejo de la
fervoja stacidomo).

-oOo-

Zrtrich
Esperanto- Societo Ziirich

Akazienstr. 6 / PF 858, 8034 Zürich-Seefeld.
Tel.: 044 25150 25

io-fq@s-sP-ç-J4Pl-s'-ç!r' reto :

www. e speranto. ctrlzuriko

Regula merkreda programo: krom dum la
ferioj : 18.00-18.45 : kurso por komencantoj.
19.00-19.45 : konversacia rondo. (bonvolu
telefone ali§i dum la oficeja horaro §is la tago

antaüa : 044 251 50 25 aü retPo§te:

iuf b-@-e..sp-ç-ranLq.e.h).

Esperanto-kursoj
ESZ ofertas regule privatajn lecionojn

por l-3 personoj por ôiuj niveloj kaj
semajnfinajn kursojn en feridomo en

Alt Sankt Johann. Informojn petu de

Nelida Weidmann. Telefone : 044 251
50 25 aü rete : kursoj@esperanto.ch

Programo de ESZ
Laprogramo de ESZ troveblas sub:

h$p-.//.unnnry-.esp-9..r-aolp§!.r/..zuuk--o/prpgr.esq.hl-ml-

-oOo



Tutsvisa aktiveco

CDE,LI
Centre de documentation et d'étude sur la

Iangue internationale
Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la

Lingvo Internacia
Bibliothèque de la Ville, Progrès 33

Case Postale 3034,2303 La Chaux-de-Fonds
Tel. : 032 967 68 42.

Retadresoj :

claude.gacond@ne.ch

m-a:tinç.sç-h.n-e-l!-s:@n-e-.§.-h

nancy. fontannaz@ne. ch

monika.molnar@,ne.ch

Venontaj stud-aranâoi !

Didaktika stud-sabato okazas prin-
cipe la trian sabaton de la monato en

neferia periodo helpe al ôiuj esperanto-
lernantoj : tutkomencantoj, komenc-
antoj kaj progresantoj. Rezervu la
sekvajn sabatojn : junie 16, septembre
9, novembre 17.

Kultura sabata seminario okazas

principe la unuan sabaton de la monato
en neferia periodo. Rezervu la sekvajn
sabatojn : maje 5, junie 2, sePtembre
1, oktobre 6, novembre 3, decembre
1. La celo de tiu seminario, kiu dis-
volvi§as sub la aùspicio de SES, ILEI
kaj UEA, 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 disvolvi§o
de esperanto ekde 1894 gis 1910.

Konati§o kun la ôefaj verkistoj de tiu
pionira epoko.

Esperanto-vivo P.Ôo +

Instruas Claude Gacond aü inütitaj
fakuloj.

Horaro de ambaü aran§oj
10 h 00: Malfermo, eblo aôeti librojn, babili
kaj katumi.
10 h 35 : Oficiala malfermo, formi§o de la
stud-rondoj. 10 h 45: Studo. ll h 30: paüzo.

11 h 45 : Studo. 12h30: Tagman§o.

14 h 15: Studo. 15 h 00 : Paûzo. 15 h 15 :

Studo. L6 h 00 : Konkludo. 16 h 15 : Teumo,

librovendo. 17 h 00 : Oficiala fermo.

Ali§o : Por faciligi la organizon de la
studaj kaj seminariaj sabatoj ôiu bon-
volu nepre antaü-anonci sian parto-
prenon almenaü Êis la vendredo
antaü la koncerna aran§oje la 11h00

ôu skribe al Claude Gacond, CDELI,
Biblioteko de la Urbo, CP 3024, 2303

La Chaux-de-Fonds,
ôu rete : çla ude. gpcop-d@,nq. ch,
ôu telefone : CDELI 032 967 68 42.

Partoprenkotizo : Por minimuma
kovro de la elspezoj la partoprenkotizo
estas po Fr. 15.- por partopreno en la
stud-sabato kaj po Fr. 20.- por parto-

preno en la sabata seminario. (Lernejano,

studento, metilernanto kaj JES-ano senpage).

Kiu ne antaüanoncis sian partoprenon §is
llh00 la antaüan vendredon, tiu pagas pluse

Fr 5.-.
-oOo-

La l-an de septembro nia
invitito Reinhard HauPenthal
prelegos pri la vivoo verkaro kaj
agado de Johann Martin
Schteyer, la aütoro de Volapük.

Nepre partoprenu tiun sabaton !



Pri la aktiveco de
CDELI en 2006

La laboro de la bonvolaj kunlaborantoj de

CDELI, kiuj konsistas el Claude kaj Andrée
Gacond kaj Monika Molnar el La Chaux-de-
Fonds, Nancy Fontannaz el Pully kaj
Stéphane Keller el Lausanne, estas organizita
por ke la bibliotekistino Martine Schneller
laboranta triontempe povu dediôi la
maksimumon de sia tempo al la katalogada
laboro en RERO. Nun ôirkaü 4000 noticoj
CDELI trovi§as en RERO, inter kiuj 594
kreitaj en2}06.

La bonvolula laboro estas tiel disdonita :

Claude Gacond okupi§as pri la kontaktoj kun
la esploristoj, eldonistoj kaj donacemuloj, pri
la gvidado de la bonvoluloj, organizo de la
kursoj kaj seminarioj, pri la ordigo de la libroj
katalogitaj kaj konsultitaj, pri la redakta kaj
administra laboro. Andrée Gacond registras la
periodajojn. Monika Molnar registras arkiv-
ajojn per la sistemo Archibase tzata de la
biblioteko kaj adaptita al CDELI. Nancy
Fontannaz okupi§as pri la libro-servo kaj pri
la kontaktoj kun la esperanto-studantoj,
Stéphane Keller zorgas pri informatiko,
interalie pri la retejo www.esperanto-
gacond.ch, kiu konigas la kolektojn de

CDELI. En 2006 li organizis la registradon de

la periodajoj, kies kolektoj tiel komencas esti

rete konsulteblaj.
Koncerne al la laboro de la bibliotekistino

Martine Schneller ni menciu, ke en 2006
konkludi§is la katalogado de la donaco Paul
Bouvier (500 titoloj sub la signo Li PB), kiu
estis la unua esperantisto donacinta sian

libraron al CDELI. La interlingvistika
dokumentaro de la nederlanda esperantologo
W.J.A. Manders, kies heredinto M. Derk
Ederveen el Voorburg en Nederlando donacis
al CDELI en 2005, daüre katalogi§as, same

kiel multaj gravaj donacoj ricevitaj en 2005
interalie de Arthur Baur en .Zurich, de la
heredintoj de Madeleine Stakian en Genève

kaj de libraro de Tazio Carlevaro en

Bellinzona ricevita en 2006. Inter la aliaj
valorajoj e^stas tiu de Elisabeth Burri en

Zumikon. Si kompletigis la donacon de 12

akvofortoj de la serio titolita Kaieno de la
esperantista pentristo Alfred Gloor (1892-
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1978), kiun §i faris en 2005, donacante la
tuton de laaliaj gravuraioj kaj akvareloj en sia

posedo. Interlie estas menciindaj 85 akvareloj
ilustrantaj la verkon Urax und Rezabell de

Marcel Dornier (Stuugart : Strecker und

Schrôder, l92l). Tiu libro, kiun la pentristo
komentariis, estas katalogita sub la signo ESP

934.
Laü la alfabeta ordo de la landoj ni listigas

la donacintojn, kiuj kontribuis al la riôigo de

la kolektoj de CDELI en 2006: Aüstrio :

Gerard Cool en Leiniz; Britio : BEA en

Londono, Francio : André Cherpillod en

Courgenard kaj Raymond Guegen en

Limoges; Germanio : Detlev Blanke en

Berlin; Hungario : Gyôzô Gaâl en Oros;
Japanio : Japana Esperanto Libro-
Kooperativo en To§o ;Nederlando : UEA en

Rotterdam; Pollando : Tomasz Chmielik en

Svidnik; Ruslando : Aleksandr Korjenkov en

Kalingrad ; Svislando : Tazio Carlevaro en

Bellinzona, Armand Cotton en Vandoeuwes,
Claude Gacond en La Chaux-de-Fonds,
Martine Schneller en Neuchâtel, Kurt
Schweizer en Ettingen kaj Jean-Thierry von
Büren en Savagnier.

La 6-an de majo, paralele al la inaüguro de

la renovigita biblioteko, okazis en la nova
labor-salono de CDELI kaj en la sam-eta§a

aülo de la duagrada lernejo, festado de la 50-
jara jubileo de la fondo de CDELI. Cento da

esperantistoj kaj amikoj de esperanto parto-
prenis tiun aran§on. Gelernantoj de la privata
lernejo La Grande Ourse prezentis teatraion
pri la planlingvoj. Jean-Thierry von Büren

kun la akompano de la itala pianisto Giuseppe

Giusta de Cuneo interpretis fragmentojn de

ÿY'int e r r e i s e de F r aru S chubert laü esperantigo

de Mad Mevo. La direktoro Jacques-André

Humair enkonduke diris la gravecon de

CDELI, Claude Gacond rememorigis la

komencon de sia interlingvistika aktiveco kaj
Andy Künzli anoncis la baldaüan aperon de la
Svisa Enciklopedio redaktita grandparte

dank'al la arkivo de CDELI.
En 2006 konkludi§is kvar-jara laboriga

periodo pro la transformado de la biblioteko.
Kvarfoje devis esti translokita la materialo de

CDELI, kaj ankoraü restas multo ne plene

reordigita, interalie la brokanta servo pro tio
ankoraü ne povas funkcii.

-oOo-
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Humphrey Tonkin

o Recenzas Andy Künzli

Por la aütoro
Humphrey Tonkin,
kiu estas konsider-
ata kiel "Ia plej
elstara gvidanto de
Ia Esperanto-mov-
ado de la lastaj jar-
dekoj" (dorsa kow-

ilo), Esperanto signifas lingvan revo-
lucion, sed la metodoj de la Esperanto-
movado disvastigi tiun lingvon apenaü
montri§as revolucial. La artikoloj de la
fama brita-usona esperantisto, publikig-
itaj en la libro Lingtto kaj Popolo, kiul
estas la skriba formo de prelegserio,
kiu devintus okazi kadre de la post-
diploma programo de Interlingvistikaj
Studoj ôe la Universitato Adam Mic-
kiewicz en Poznano, Pollando, mem ne
celas esti revoluciaj, sed klarigaj, in-
formaj kaj diskut-instigaj.

Ôir; et la ok aparte legindaj ôapitroj
estas dediôitaj aï alia prioritata temo,
kaj ôiu ôapitro starigas amason da
konsideroj, asertoj, tezoj, demandoj kaj
meditoj pri pasinteco, aktuala periodo
kaj estonteco de la Esperanto-movado,
de UEA kaj de Ia esperantismo. La
aütoro referencas al propraj kaj fremdaj

artikoloj, kies bibliografion oni trovas
fine de la volumeto.

Ôar er, [a historio de la Esperanto-
movado §iaj komunumanoj ofte debatis
kaj kverelis pri la adekvataj organizal
formoj kaj ne certis, ôu ili fondu or-
ganizSon aü prefere agu ekster aJîa
organiza kadro, Tonkin atentigas en la
unua ôapitro pri la lingvo kaj §ia rolo:
idearo kaj ideologio, ke necesas sin
demandi pri la deztinda identeco: ôu
do ni estas - aü estu - movado, lingvo-
komunumo, popolo aü civito, diasporo
aü ôu (novtipa) kulturo. Do la esper-
antistan socion oni povas koncepti laü
diversaj manieroj, depende de la va-
loroj atribuataj al $t, kaj oni povas vidi
gin tra pli o1 unu prismo. Necesas
ankaü respondi, ôu oni volas agadi por
Esperanto per sciencaj, turismaj, ko-
mercaj, kulturaj, (lingvo-)politikaj aü
alial celoj. La motivoj por esperant-
isteco povas tre varli, same la karaktero
de la Esperanto-movado en la plej
diversaj landoj. Tonkin firme rifuzas
ajnan decidon pri kio Esperanto estas

aü estu, ôar laü li fakte §i estas ôiuj el
tiuj difinoj kaj samtempe neniuj. Fin-
fine eblus adopti plurajn difînojn aü
identecojn, kaj Tonkin ne deziras eks-
kludi iun vojon eble taügan por Esper-
anto (ôar ni ankoraü ne scias, kio ni
vere estas).

Aktualaj problemoj de la Esperanto-movado

Lingvo kaj popolo
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La konkludo, ke ju pli efika Esper-
anto fari§as, des malpli ur§a estas la
bezono disvastigi §in, certe estas para-
doksa kaj malagrabla vero por la es-
perantistaro, kiun necesas digesti kaj al
kiu oni devas adekvate reagi: ne per
unui§o en negativa opinio rilate la
lingvan problemon en la mondo kaj la
eksteran publikon, ôar Ia ôirkaüanta
ekstera socio tiel malestime konsideras
nian lingvoprojekton, sed per pozitiva
aliro al tiu lingva realeco, eô se la
usonangla lingvo dominas. Lige kun tiu
sakstrata situacio, en kiu la esperant-
istoj devis kompreni, ke ili ne kapablas
San§i la mondon, la grava movada
funkciulo, kiu konscie travivis - kaj en
sia libro atentokapte rakontas la
movadan historion almenaü ekde 1955,
jaro de lia esperantisti§o, ne hezitas en
multaj okazoj lanôi kritikon aL la iama
kaj nuna Esperanto-movado, ôefrepre-
zentata de Universala Esperanto-Aso-
cio, sed samtempe li prezentas ankaü
vastan proponaron pri kio estus pli-
bonigendakaj farenda.

Grandan parton de la teksto do
koncernas la rolon, taskojn kaj pro-
blemojn de Universala Esperanto-Aso-
cio (UEA), la pinta rolulo de la Es-
peranto-movado. En la dua ôapitro pri
lingva politiko internq kaj ekstera Ton-
kin lamentas pri la malkapablo de la
Esperanto-movado kongruigi la du sfe-
rojn de la interna kaj ekstera politiko.
Bedaürinde la esperantistoj ne scius
kiel krei atentokaptajn aran§ojn aü
novajojn, kaj ili ankaü ne kapablus
ekspluati favorajn kondiôojn (kiel ek-
zemple la Unesko-rezolucioj de 1954
kaj 1985). Aliflanke ne nur kulpus la
esperantistoj mem, sed gravan psikan
radiadon havus la "ekstera publiko",
kiu ne nur ne donus sufiôe seriozan
atenton al la Esperanto-projekto, sed

kiu grandparte ignorus ankaü la sig-
nifon de Ia "Iingva demando" eî la
mondo. Por rompi sian izolecon, Ton-
kin rekomendas al UEA alianci§i kun
tiuj, kiuj almenaü komprenas la gra-
vecon de la lingva dimensio en inter-
naciaj rilatoj. Por provizi infliajn per-
sonecojn el scienco, politiko kaj diplo-
matio en Eüropa Unio, kies lingvo-
politika sistemo laü Tonkin bankrotis,
servas la Nitobe-simpozio, kiu §is nun
okazis kvarfoje kaj kiu konvene unu-
igas la deziratan celpublikon. Sed sine
de UEA ekzistus por celtrafa lobiado
ankaü aliaj taügaj rimedoj kiel CED, la
revuo LPLP, sed ankaü la Universalaj
Kongresoj kaj aliaj aran§oj organizitaj
de UEA kaj ties Landaj Asocioj.

Koncerne la neütralecon de UEA,
Tonkin apartenas al tiuj, kiuj favoras
aliancojn kun samtipaj aü similcelaj
organizajoj, eô se ili estas neneütralaj
kiel ekzemple komunistaj. Kiam li gvi-
dis TEJO-n en la 1960-70aj jaroj, oka-
zis grava karambolo, eô kontuza batalo
kun Ivo Lapenna, kiu aplikis pli kaj pli
rigoran neütralecon, kiun Tonkin kaj
ties kunbatalantoj ne volis akcepti, ti-
mante, ke tiu apliko de neütraleco mal-
helpas enga§i§i en aferoj, kiuj ne rekte
tu§as la lingvan demandon. Do se te-
mas pri Lapenna, kiun Tonkin ja ad-
miregas kiel efikan funkciulon kun
multaj meritoj por la Esperanto-mov-
ado, li tamen kritikas lin kiel gvidanton
de la malnova skolo, kiu perdis la
komprenon por la juna generacio. La-
penna, kiu daüre estas traktata en la
libro, evidente devis resti por Tonkin
speco de ko§maro, de kiu li §ajne mal-
facile liberi§as,' ôar Ia travivitaj l<rizoj
kun li devis profunde impresi la tiaman
junulon, en kiu iuj mem kredis mal-
kovri la novan Lapennan. Akuzita de
Lapenna post 1974 kiel "kunvoja§anto
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de komunismo" aü kiel "naivulo",
Tonkin do ne hazarde sentas ambi-
valencon rilate al tiu figurego. Por
Tonkin la Praga Manifesto (1996)
heredis la spiriton de aktiva neütraleco,
laü kiu UEA ne timu utiligi politikajn
fluojn por progresigi proprajn celojn,
eô se ili estas kontestataj de multaj
"neütralaj " esperantistoj .

En la tria, teoria ôapitro pri kio estas
lingvopolrtiko? Tonkin atentigas, ke
lingvoplanado ne estas afero nur de
registaroj, sed ankaü de neregistaraj
organizajoj. Sekve UEA okupu la ade-
kvatan lokon en tiu diskutado, kondiôe
ke la diversaj difinoj kaj aspektoj de
lingvopolitiko kaj lingvoplanado estas

korekte aplikataj al Esperanto.

La kvara ôapitro emfazas Ia gra-
vecon de lingvokultivado kaj atribuas al
IIEA, kiu sendube estas konservenda,
sed ankaü reformenda kaj modern-
igenda, en tio amason da gravaj taskoj.
La aütoro lamentas, ke lingvokultivado
estas traktata de UEA iom hazarde,
senplane kaj senstrategie. Kiel gravega
influanto rilate la lingvouzon de §iaj
membroj, parolan kaj skriban, UEA do
neniel neglektu la lingvan nivelon de la
membroj, sed male, altigu Êin, mem
vzlla lingvon modele kaj krome ankaü
okupi§u pri la kultura dimensio de la
lingvo. Konsiderante la ofte fu§an kaj
aventuran Esperanto-lingvouzadon kaj
-kultivadon de partoprenantoj, precipe
leksikan, gramatikan kaj prononcan,
dum Universalaj Kongresoj, tiam oni
vere povrls dubi pri la ôi.rilataj suk-
cesoj de UEA. Sed Tonkin konsolas, ke
la saman problemon konus ankaü etnaj
lingvoj, krome preskribi la lingvouzon
ne eblus. Se Tonkin kritikas ankaü la
neadekvatan plenumadon de la prizorg-
ado kaj stimulado de la libro-kulturo en

Esperanto, li trafas alian vundan punk-
ton de la Esperanto-movado.

Kiom grandan signifon havas por
Tonkin la eksteroj rilatol kun UN kaj
Unesko, eblas konstati en la kvina ôa-
pitro. La ôefa celo de la ekstera agado
estas gajni statuson kaj influon por
Esperanto. UEA establis parte sukce-
sajn eksterajn rilatojn ôe UN en Nov-
jorko, Vieno kaj Genevo. Ekde la ek-
zisto de internaciaj organizoj, en la
l920aj jaroj funkciis Ligo de Nacioj,
eminentaj reprezentantoj de la Esper-
anto-movado prezentis rezolucipropo-
non por provi atingi agnoskon por
Esperanto sur Ia nivelo de signifaj
mondaj organizSoj. Post kiam fiaskis
la klopodoj en Ô.n.r,o, ôefe pro ïa
kontraüstaro de Francio (influo de naci-
ismo!), legendeca Ja fari§is la rezobrcia
sukceso ôe Unesko en Montevideo en
1954, iniciatita de Lapenna. Tamen la
"rezolucio sen bu§etaj sekvoj" ne havis
gravajn konsekvencojn, nek por Unes-
ko mem, nek por UEA. La rezolucian
sukceson de 1985 en Sofio, kie ôefrolis
Tibor Sekelj, Tonkin taksas eô pli alt-
valora, kvankam §i ne estus imagebla
sen la atingo de 1954. Eksteraj rilatoj
estas delikata tereno kaj dependas de
multaj faktoroj kaj kapricoj ofte mal-
facile antaüvideblaj. Same la sukceso
de eksteraj rilatoj dependus ne nur de
formala diplomatio, sed ankaü de per-
sonaj amikecoj kun gravaj funkciuloj,
kiuj simpatias al la afero de Esperanto.
En la historio de UEA estis kelkaj tiaj
kazoj, inter kiuj la epizodo kun M'Bow
eble estis la plej fama. Kiam Ia
mandato de tiuj homoj fini§as, ne mal-
ofte estas tre' malfacile trovi kon-
tinuecon. Nature ankaü Tonkin de-
mandas sin, §is kiu grado nia aktivado
ôe UN kaj Unesko plu havas ajnan
signifon. Tiu signifo certe iom depen-
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das ankaü de la volo aü ne de grandaj
Statoj daüre subteni tiujn mondorga-
nizajojn. Kiel konate, kun la eksi§o de
Usono kaj kelkaj aliancitaj landoj el
Unesko la signifo de tiu organizo §rum-
pis, sekve ankaü la agadoj, kiuj estas
ligitaj kun §i.

En Ia sesa ôapitro pri nunaj kaj
estontoj strulcturoj Tonkin montras sin
konvinkita, ke la falo de la komunismo,
la enkonduko de Ia kapitalismo en
Orienta Eüropo kaj la interreto pro-
funde San§is la mondon kaj postlasis
spurojn ankaü en UEA. Eô post Soka
malkreskado de la membraro kun sekva
rekresko oni ne havu iluzion, ke ôirilate
oni ne trovi§as sur descenda deklivo.
Sed tio ne nepre signifas, ke samtempe
la nombro de aktivuloj falis. Tamen la
renverso de tiu tikla stato povos okazi
nur pere de §an§o de niaj metodoj.
Antaü o1 enkonduki iujn ajn strukturajn
reformojn sur la ebeno de la Komitato,
Estraro kaj oficistaro, estas neeviteble,
ke UEA unue okupi§u pri siaj financoj,
kaj ankaü pri sia Strategia Plano. Ton-
kin ankaü kredas, ke simple §an§i
strukturojn verSajne ne pravigus la
originajn intencojn. Precipe la homa
faktoro devus esti atentata, kaj la Spar-
ado de mono por redukti personajn
laborajn kontaktojn inter kunlaborantoj
estus granda eraro. Krome necesus eviti
la rivalecon inter la Centra Oficejo kaj
la Estraro kaj forte distingi la rolon kaj
taskojn de ambaü instancoj. La Estraro
ludu sole superrigardan rolon, la Centra
Oficejo ricevu Ia okazon por garantii,
krom la administraj, aldonajn servojn
sur la eduka kaj kultura kampoj, nelaste
favore al la Landaj Asocioj. La mal-
nova konstruajo de 1887 en Rotter-
damo devus esti renovigita. La Uni-
versalan Kongreson oni ne devas mal-
munti, sed tamen reekzameni §iajn

celojn por plenumi tiujn celojn pli
bone. Antaü ôio necesus eviti, ke la
UK-publiko restu pasivaj konsumantoj,
ke la kultura kaj kleriga dimensioj estu
pli efike flegataj kaj ke la individuaj
kotizoj estus reduktitaj.

Pri ôefaj trajtoj de la Esperanto-
komunumo en la mondo oni povas legi
en ôapitro 7 . Tie Tonkin spertis la unu-
opajn esperantistojn kiel individuistoj
malfacile regeblaj. Sed esperantistoj
estus ankaü karaL<terizataj de forta lin-
gva lojaleco, kiu estas signifa faktoro
en la vivo de esperantistoj, kvankam ili
kutime libervole elektis Esperanton.
Samtempe la esperantistoj estas ligitaj
kun iu specifa ideologio, kiun oni
povas nomi lingva ideologio. Sajnas,
ke grandparto de ili lernas Esperanton
unuavice pro lingvaj interesoj, ne pro la
deziro San§i la mondon. Kaj ke la
avera$a esperantisto estas - aü estis -
kluba membro, gazet-abonanto, radio-
aüskultanto, voja§anto kaj kolektanto,
ni jam scias. Bedaürinde, en la epoko
de retpo§to iom perdi§as Ia privataj
korespondajoj, kiuj estus esence grava
materialo por esplori kaj analizi la
temojn traktitajn fare de ordinaraj es-
perantistoj. Kontaktoj en Esperantujo
kutime okazas skribe. Nun kelkaj es-
perantistoj produktas retpa§arojn, kiuj
enhavas amasegon da sciigoj kaj de-
segnas novan formon de informado. La
maniero labori kaj inter§an§i kontak-
tojn do profunde San§i§is kompare kun
la 50aj, 60aj, 7 0a1 1aroj.

La tiklan demandon de la esperant-
ista identeco traktas la fina, oka ôapitro
esploroj kaj estonteco.Laü, Tonkin, kaj
aliaj, ne tio estàs konvinka, ôu Esper-
anto havas aü ne havas akuzativon, sed

ôu §i havas estontecon. Kvankam di-
versaj gravaj verkoj pri la trajtoj de la
Esperanto-movado jam aperis, ni bezo-
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nas pli da soci- kaj psikolingvistikaj,
sociologiaj kaj demo grafraj studoj pri
la Esperanto-komunumo. Ni scias re-
lative malmulte pri la intelekta kun-
teksto de Esperanto, pri la kialoj de la
kulturaj praktikoj de Esperanto, pri kio
allogas aü forpu§as homojn rilate Es-
peranton, kial homo verkas poezion en
Esperanto, kial homo entute okupi§as
pri artefarita lingvo. Sendube Ia in-
tereso pri tiuj temoj kreskas, kaj flanke
de esperantistoj, kaj de esploristoj el
ekster la Esperanto-medio. Ekzistas
pluraj organizoj, kiuj lanôis kaj finan-
cas tiajn sciencajn esplorojn pri la
fenomeno Esperanto, kiel Esperantic
Studies Foundation (ESF) kun bu§eto
de pli o1 cent mil dolaroj jare. Same nia
historiografio estas kultivinda. Tamen
la fakoj esperantologio kaj interlingvis-
tiko restas daüre mar§enaj. Do estus
doma§e, se ni neglektus niajn bazaln
devojn kaj taskojn.

Krom aproboj certe ne mankos an-
kaü kritikaj reagoj kaj kontrastaj pri-
taksoj, kiujn provokos la eldiroj, ko-
mentoj kal tezoj, opinioj kaj vidpunktoj
de Tonkin, prezentitaj en Lingvo kaj
Popolo, flanke de aliaj movadaj aktiv-
uloj. Pro sia drasta subjektiveco la -
oratore kaj stile tamen brila - notaro
eble klasifiki§as malpli kiel akademi-
eca fakprelego kadre de interlingvistika
kurso en universitato, sed §i multe pli
valoras en la §enro de movadologiaj
manlibroj por ôiu, kiu deziras konati§i
ne nur kun la pensado de unu el la plej
elstaraj, spertaj kaj kleraj movadaj ak-
tivuloj, sed ankaü por pli bone kom-
preni bazajn debatojn, diagnozojn, ana-
lizoln kaj interpretojn pri la Esperanto-
movado, kiel §i aperigas sin dum jar-
dekoj kaj nuntempe. Do estus bone, se

la "plena verkaro" de Humphrey Ton-
kin povus baldaü aperi.

Enhavo

Antaüparolo
1. La lingvo kaj §ia rolo: idearo kaj ideologio. Movado aü lingvokomunumo? Neütraleco.

Nia afero - esperantismo. Tyresô kaj Rauma. Konkludo.
2. Lingva politiko interna kaj ekstera. Niaj celoj. Ekstera politiko kaj internaj celoj.
3. Kio estas lingvopolitiko? Lingvoplanado. Lingvaj elektoj. Konkludo.
4. Lingvokultivado. Institucioj. La praktikantoj. La rolo de UEA. Konservi la historion.

Disvasti§o.
5. Eksteraj rilatoj: UN kaj Unesko. La unua stadio. La dua stadio. Latria stadio. Lal«ara

stadio. La sekvoj.
6. Nunaj kaj estontaj strukturoj. Sociaj §an§oj La Komitato de UEA. Lataskoj de la

Estraro. La homa flanko en la Komitato.Larolo de la Centra Oficejo. LaCentra Oficejo kiel
eduka kaj kultura centro. Rilatoj Centra OfrcejoÆstraro. Mortas la membraraj organizqoj;
naski§as la kampanjaj. Esperanto Internacia. La Universalaj Kongresoj. Kongresaj reformoj.

7. La Esperanto-komunumo en la mondo.Identeco kaj ideologio. Praktiki Esperanton.
Gazetaro kaj Interreto. Voja§i, kolekti, aüskulti. Informado kaj instruado. Kiom da
Esperanto-parolantoj ?

8. Esploroj kaj estonteco. La paradokso interno/ekstero. La lingvo'kaj la komunumo.
Strukturoj por esplorado. Esploroj kaj planado. Anstataü konkludo.

Bibliografio
Aldonaj dokumentoj. Deklaracio de Tyresô (1969). Manifesto de Raümo (1980). Manifesto de

Prago (1996). Indekso.
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Cu ekzistas lingva ekologio ?

Dum la renkonto en Laùzano de
lq I5a de ohobro 2006 kun prelegol
pri ekologio la aùtoro prezentis Jenan
temon tuSanta lingvistikon kaj
biologion.

o Aloin Fovre

La vorto "ekologio" venas de la gre-
kaj radikoj o(rcoç , "restejo, vivejo" kaj
),ôyoç, "parolado". Laù PIV ekologio
estas scienco pri la rilatoj de la vivuloj
inter si kaj kun sia medio. Efektive la
sciencistoj tradicie distingas inter kun-
ekologio ai sinekologio (rilatoj inter la
vivuloj) kaj memekologio aù aùto-
ekologio (rilatoj de ôiu vivulo kun sia
frzka medio).

Cu lingvo estas vivulo? Biologie ne.

Lingvo estas sistemo de signoj, kun
morfemoj kaj fonemoj. Tamen oni foje
diras, ke lingvo naski§as, mortas, oni
eô parolas pri a§o de lingvoj. Dum sia
prelego en la lasta UK en Vilno, Prof.
Jouko Linstedt el Helsinko asertis, ke
fakte lingvo ne havas a§on, ôar ne
havas komencon. Ciu laügrade devenas
de iu alia; eô esperanto havas font-
lingvojn. Tamen tio Sajnas sufiôe drasta
opinio; ankaù lia ekzemplo de la franca
lingvo, kiu, generacion post generacio,
preskaü trankvile distanci§is de la
latina, ne estas tre bone elektita. Fakte
Ia franca estis ege manipulita de

oficialaj "gramatikistoj" kaj varianto
parolata de tre malmultaj homoj, ôefe
korteganoj, estis pli kaj pli altrudita al
la regnanoj, poste eô al homoj en aliaj
landoj - ni ekzemple ne forgesu, ke la
franca ne estas etna lingvo en Svis-
lando.

Ciukaze se lingvo ne kompareblas
kun vivulo, individuo, §i tamen pli
similas specion. Kaj eô se §is nun, male
al ies asertoj, malmulton oni scias pri la
evoluo de la vivuloj, tamen la supozataj
procezoj povus esti pli malpli similaj
koncerne lingvojn kaj speciojn. Ekzem-
ple specio/lingvo povas krei§i surloke,
per laügrada aü pli ver§ajne diversritma
evoluo. En iu kazo genoj, en la alia
prononcmanieroj, vortoj, esprimoj no-
vaj anstataùas la malnovajn. Kialo po-
vas esti iaspeca "natura derivo", sed

tutcerte rolas §an§i§oj en la medio : por
specio temas ekzemple pri klimataj
varioj, por lingvo pri novaj politikaj aü
produktaj kondiôoj. Aliokaze bariloj
povas aperi kaj disdividi la komun-
umojn. Por specioj temas interalie pri
montaroj, marbrakoj... por lingvoj pri
novaj landlimoj. Tiel granda specio,
granda lingvo dispeci§os - en la dua
kazo ni pensu pri la latina. Dum sia
fama vizito al la Galapagoj, insularo en

la orienta Pacifiko, Darwin konstatis,
ke la fringoj estas malsamaj en ôiuj
insuloj, kie ili adapti§is al la loka
medio, eô se ili plej probable havis
komunan devenon. Same okazas por
lingvoj, ekzemple la polineziaj en Paci-
fiko, aü, se resti kun la eùrop(deven)aj
lingvoj, la afrikansa, kiu en kelkaj jar-
dekoj fari§is nekomprenebla por neder-
landano. Ankaù Ia akadia en Nord-
ameriko ne estas komprenebla por la
eüropaj franclingvanoj, kvankam nun
la akadianoj disilonas lernejojn, en kiuj
oni instruas pli "normitan" francan. En
tiuj kazoj ne nur disi§o kaj izoli§o, sed

ankaù nova medio efikis.

Kulturaj pa§oj 6



Ankaü influo de lingvoj unu sur la
alia povas esti tre forta, ôefe se la
lingvejoj apudas. Ekzemple la rumana,
kiu estas latinida, havas multajn vortojn
slav- kaj hungar-devenajn. Cia artikola
sistemo tute similas tiun de la bulgara,
kiu apudas sed ne samgrupas. En Nord-
ameriko la angla kaj franca posedas
komunajn trajtojn, kiuj ne ekzistas en
iliaj eüropaj - aü alikontinentaj - vari-
antoj. Same, en natura medio, specioj
ofte influas unu la alian, ili eô kun-
evoluas: tio ekzemple validas pri floroj
kaj insektoj aü birdoj, kiuj foje
"strange" samaspektas. Ankaü ekzistas
la fenomeno de La"gena transdono" far
viruso aù bakterio, kiu povas preni
genetikan materialon el vivulo kaj
transdoni al alia.

Oni nun preskaü same parolas pri
malapero de lingvoj, kiel pri malapero
de specioj. Same kiel fakulo pri besta
aù planta gmpo, lingvisto sentas sin
devigata protekti sian minacatan stud-
objekton. Antaù kelkaj jaroj sciencistoj
rimarkigis, ke en la mondopartoj aparte
riôaj je biologia diverseco, pro la abun-
daj ekologiaj niôoj, ekzistas ankaù mul-
taj lingvoj - unue e,ar etaj homaj grupoj
povas memstare vivi en tiuj lokoj, kie
nutrajoj tre multas. Oni ofte citas la
ekzemplon de Nov-Gvineo, kiel en la
tre bona libro Vanishing Voices de
Dqniel Nettle kaj Suzqnne Romaine.
Malpli ofte oni verkas pri la nemal-
multaj lingvoj eùropaj, kiuj trovi§as
rande de malapero. Interesa ekzemplo
estas tiu de la francprovenca, indi§ena
lingvo tie ôi en Lausanne, kvankam
nun tre malofte uzata de la urbanoj, eô

se pluraj homoj sidantaj en la salono
foje uzas §in. Tiu latinida lingvo kre-
i§is en la nun sufiôe forgesita burgunda
regno, kiu ekzistis en vasta rodana-
jurasa-alpa regiono ekde la kvina §is la

dekunua jarcentoj, foje memstare, foje
sub la franka regado, tamen ôiam kun
forta nivelo da memkonscio. Kvankam
Ia f.oaj tekstoj maloftas kaj tio
validas por preskaù ôiuj tiutempaj
eüropaj lingvoj - oni rajtas konjekti, ke
la francprovenca estis relative unueca
en tiu epoko. Sed, ekde la morto de
Rodolfo la tria en ï032, la burgunda
regno dispeci§is en pli kaj pli multaj
feüdoj, kiuj neniam poste grandskale
rekuni§is. La lingvo perdis sian me-
dion, aù pli §uste devis disi§i por
adapti§i al tre multaj etaj medioj, frag-
mentoj, kiuj neniel respondas al la
petoj de la "moderna" vivo. Nun grupo
da homoj provas konsciigi la lo§antojn
de tiu areo pri tiu interesa heredajo,
proponante interalie komunan skrib-
manieron por ôiuj dialektoj de la lin-
gvo. Sed tia tasko malfacilas : la ko-
muna sento malfacile, nur iompostiome
rekrei§as, êar attaülonge aliaj identecoj
aperis, eô favorate de §tatoj, kiuj uzas
la francan kaj la italan. Konklude la
francprovenca fari§is senniôa, kaj por
relanôi §in oni do bezonus rekrei sian
portantan socion, retrovi por §i medion.
Tio ôi cetere montras, ke postuli nur
"kulturajn" rajtojn ne sufiôas : savi
lingvon signifas ankaü savi socion,
popolon, etnon, do batali ankaù sur la
politika kampo. La samon oni povas
diri pri minacataj specioj, kies eko-
logian niôon oni devas plejofe protekti
aù eô rekonstrui.

Dum specioj kaj lingvoj malaperas,
aliaj male tendencas iÊi invademaj,
prenante la lokon de la aliaj. Oni povas
facile rimarki, ke entute la diverseco
malplii§as. Ekologiaj modeligoj mon-
tras, ke en iuj lokoj ekzemple baldaù
restos nur tri mamuloj .la rato,la vulpo
kaj la homo (krom kelkaj hejmaj
bestoj). Same en ir'rj vastaj (sub)-
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kontinentoj restos post kelkaj jardekoj
eble nur Ia angla, la rusa kaj la ôina.
Jen, denove, tre simila situacio en
ambaü kampoj.

Ano de specio estas individuo,
vivulo. Sed kio estas ano de lingvo? Ôu
"lingva parto" de homa individuo? Aù
pli §uste parto de lingva parto de in-
dividuo? Car, ekzemple en tiu ôi sa-
lono, kie Sajne ôiu komprenas min, ni
ôiuj estas almenaü dulingvaj. Kaj lin-
gvojn oni "posedas" §is iu grado. Dum
aparteno al specio estas plejofte tuta -
ekster la fenomeno de hibrideco kaj de
la tamen gravaj problemoj, kiuj ek-
zistas ôirkaü la difino mem de la specio

- aparteno al lingvo estas pli relativa.
Sed ankaü tion iuj dezirus nei. Multaj,
eô se ne plenkonscie, opinias, ke pro-
funde ôiu homo apartenas - apartenu -
al unusola lingva komunumo, tio estas,
ke lil§i vere konas aü iel devas koni,
"havi" nur unu lingvon, preferinde sian
nacian. Tia sinteno ekzistas ôefe de la
deknaùa jarcento, epoko de la triumfo
de la nacioj (aù almenaü de tiuj, kiuj
sukcesis havi Staton). La fama tiuepoka
franca historiisto Michelet skribis: "La
franca historio komenci§as kun la fran-
ca lingvo, la lingvo estas la signo de
nacieco". Fine de la unua mondmilito
la usona prezidento Roosevelt diris, ke
"en lJsono estas loko nur por la angla"
kaj nuntempe la movado US English
§ajne agas en tiu direkto, eô se §i ba-
talas "nur" por la oficialigo de la angla
en lJsono. Sed tio montras ankaù, ke
por naciistoj lingvo devas havi difinitan
medion - tiun de la naciStato.

Oni povas profiti la okazon por fari
nemalgravan demandon: kiu estas la
medio de esperanto? Ôu tiu de la tuta
homaro? Iuj Satus, sed estas ver§ajne
tro postuli. Eble Zamenhof dekomence
pli bone perceptis tiun medion, kiun li

poste difinis per la "interna ideo". Tiu
ôi, male al tio, kion oni povas legi
ankoraü nun, ne estas reduktebla al ia-
speca "ni-sento". Ôi rilatas al ne nur
internacieco, sed ankaù al f/,ozofta
sinteno, kiu verSajne pintas en iuj
movadoj politikaj kiel la sennaciistoj
aü religiaj kiel la oomotanoj kaj ba-
ha'anoj, medioj, kiujn oni devus eble
pli profunde esplori.

Nun revene al la paraleligo inter
lingvo kaj specio : ôu oni ne povas
trovi similecon inter lingvo, parolo
(konsideratal laü la fama de Saussure-
koncepto) kaj socia medio unuflanke,
kaj genotipo, fenotipo kaj ekologia niôo
aliflanke? La lingvo/genotipo konsist-
igas la bazan, malmolan kernon; pa-
rolo/fenotipo trovi§as meze, produktitaj
de la interagoj de tiuj kernaj strukturoj
kun la medio, biologia/nattra aù socia.

Konklude oni plej verSajne rajtas
paroli pri ekologio de lingvoj, iel same
kiel oni parolas pri ekologio de specioj.
Aldone oni ne forgesu, ke ôiu specio
difini§as per genetika apartajo, kiu en

si mem estas iaspeca lingvo. Tiun ko-
don ôiu individuo posedas en persona,
idiosinkrazia formo, same kiel homo
posedas lingvon. Kompreneble la gene-

tikan kodon oni akiras kiel rezulton de

reproduktado, la lingvan almenaù parte
per lernado, kaj ambaü estas submetitaj
al la efikoj de la medio.

-oOo-

Tutmonda Festivalo de la Tero

F;n2007, tiu festivalo okazos de la 18a §is
la24a de junio en diversaj lokoj de la mondo
kun la temo "La solidarecoj". Iniciatoj estas

§is nun anoncitaj en pli ol tridek landoj de la
5 kontinentoj. En 2006 estis nur dudekkvin
landoj, kaj 200 asocioj. (En Francio estis 315

eventoj en 30 departementoj, 15 grandaj urboj
kaj multaj vila§oj kun §enerale juna publiko).
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EI-EKTITAJ::POEMOJ
.......,KAü.IMAK§IMOJ..... ..

ius operis "Elehitoj poemoj kaj
maksimoj " de Johann Wolfgang von
Goethe. Eleho, trqduko kaj eldono de
Willy Nüesch, Berno 2007.

La juna Goethe estis interalie influ-
ita de la pensulo Johann Gottfried
Herder, kiu reagis kritike al la verkistoj
de la racionalisma periodo. Same kiel
Jean-Jacques Rousseau li postulis "re-
iron al la naturo", tio signifas kreadon
elkoran, el la travivajoj, el la "la tem-
pesto de la pasioj" ("Sturm und
Drang", periodo de la gennana litera-
turo inter la epoko de la racionalismo
kaj tiu de la klasiko). La juna Goethe
admiris kiel modelon V/illiam Shake-
speare : "Naturo ! Naturo ! Nenio tia,
kia la naturo de la homoj ôe Shake-
speare."

La amkanto Bonveno ka1 qdiaùo .

"Mia koro batis, rapide surôevali§i..."
estas ekzemplo pri ôi tiu juna§a stilo
(sed ne trovi§as inter la elektitaj tra-
dukoj) Malpacienco estas la natura im-
pulso de la juna homo emanta brakumi
la vivplenon kaj kuni§i kun la amatino.

Tamen la adiaùo post feliôa kunesto
doloras.

La sekva poemo ankoraü respegulas
la admiron de la naturo kaj la senton
vivi en Sia sino.

Sur la lago

Per nova sqngo, fre9a pur'
la mondo nutras min ;
ho, ôarmas, bonas la natur'
tenqnta min ôe I' sin' !
Niqn boaton lulas ond'
en rema taktmezur',
nubeca monta horizont'
aperos dum vetur'.

Kiql vi, okul'vinfermas ?

Ora rev' !, ôu vi reSermas ?

For, vi rev' ! eô oralam ;

ankaù ôi 'stas viv'kaj om':

Sur la ond' briletas
mil Svebantaj steloj,
en nebul' kvietas

foral montaj beloj ;
matenvent' sin lulas
en la golfobskur'
sin en lag' spegulas

fruho §is matur'.

(1775, Voja§o en Svislandon)

Sekvis periodo malpli entuziasma
kun deziro je retiri§o kaj pripensado.
Goethe skribante leteron al la grafino
Stolberg

Cion donqs lo diol senfinaj
al karuloj siaj plene,
ôiujn §o1o1n senfino1n,
ôiujn dolorojn senfinajn, plene.
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De la liriko pri pasiaj travivajoj
Goethe transiris en sia matura§o al pli
pensema kaj etika sinteno kiel montras
la suba ekzemplo. La sencon de la
homa ekzistado li vidas en la plejeble

granda plenumo de morala vivo. Les-
sing kaj Herder esprimis samajn pen-
sojn kaj Kantio evoluigis tutan filozo-
fian sistemon tiurilatan.

Noblo estu la homo,
helpema ka1 bona !
ear sole tio
distingas lin
de ôiuj estajoj,
kiujn ni konqs.

Vivu lo nekonatal
antaùsentataj
superaj estajoj I
Ilin similu la homo ;
lia ekzemplo instruu nin,
kredi je ili.

ear h nqturo
estas sensento :
lumas la suno
al bonaj, malbonaj,
kaj al krimulo
kiel al la plej bono
brilas luno kaj steloj.

Vento, riveroj,
tondro koj hajlo
mu§as en sia vojo
kaj ekkaptas,
preterpasante
unun post la alia.

En la amason
palpiras feliôo,
kaptas jen lcnabon
buklan, senkulpan,
kaj jen la kalvan
kulphavan kapon.

L'o dia
(Lo dieca)

Laù bronzaj, eternaj
grandaj le§oj
devos ni ôiuj
plenumi rondirojn
de nia ekzisto.

Nur sole la homo
kopablas neeblon :

li distingas,
elehas kaj ju§as ;
kqj la momenton
li dotas per daùro.

Sole li rajtas
rekompenci bonulon,
kaj puni malbonan,
sanigi ka.j savi,
ôion erare vagantan
kunligi utile.

Kaj ni yeneros

la senmortulojn,
kiel se ili homus,
kaj farus pogronde,
kion la plejbonulo

faras nur podetale.

La nobla homo
estu helpema kaj bona !
Senlace li kreu
utilon kaj juston,
estu al ni modelo de tiuj
qfiaùsentatal estajoj I

(1775/1786, Vajmaro)
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Indekso enhava de

Jaro 2005
Enkondukaj vortoj:

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

La redaktoro: Claude Gacond

Mallongigoj:
e-a = esperanta
e-ista = esperantista
e-isto : esperantisto
e-o = esperanto
i-a = internacia
n = numero
p = paÊo

ps = pseüdonomo de

vd = vidu
Titolo de libro aù periodajo

A
Abrégé grammatical et pratique de la langue
internationale e-o : n5p25.
Aebi Traugott Rinaldo : n3p14.
Alia Venecio : n5p24.
Allemand Luc aü Luko : n1p5, 8, 28-29, n2p4, n3pl6-
11, n5p28.
Allotte de la Fuÿe : n3p26.
Allsprachendienst E-o, E-o-Librejo Ztriko . n5p21.
Altherr-Perië, Anita : n3p6, 20, n4p3, 17.
Andreae-Lâtt Christiane : nlp10, n5p7.
Antropozofia Kristologio : rA p26.

Asnes A. : n4p2l-23.
Auld: n3p28, n4p30, n5p25.

B
Babeuf: n2p23.
Bachmann Loise : n3p14.
Badoux Françoise : nlp10.
Balenoj, delfenoj kaj aliaj mirindajoj... : n5p24.
Barkoviô Kre§imir : n5p26.
Baudouin de Courtenay Jan n4p22.
Baur Arthur : n3p5, n4p27.
Baur-Sallenbach Heidi : n3p5, n4p21. .

Bazilio Joe : n3p32.
Bélisle-Grosjean Marion : n4pl9 -20, 28.
Bélisle Romain & Samuel : n4p19.
Béroud-Focke Nicole : nlp24-25.
Bétrix-Koleva Sonia : nlp10.
Beyeler Kim : n1p28.
Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds : n1p4, 9,

n3p6-14., n5p24.
Bieri S. : n3p14.

Blanc Maillard Charlotte : nlp10, n4p8.
Blanc Claude : nlp10, n3p7.
Blanchet Pierrette : n3p14, n5p7.
Blanke Detlev : n4pl2-L3, n5p24-25.
Blanke Wera : n4p13.
Body Marie-Christine : n5p24.
Bolton lohn:rAp23.
Borel Jean & Jules : n4pl2.
Bormann Werner : n4p13.
Boulton Ma{orie : n5p24.
Bourlet Carlo : n4p26.
Bratschi Bertrand : n5p8.
Brecht Bertold : rAp26.
Brügger Fratu : n4p21 -28.
Brügger Margrit : n4p28.
Brun Sonja : nlp25 -26, n2pl6, r3p23, n4p 1 8, n5p 1 1.

Bulletin de la Société Jules Verne : n3p27.
Burgbacher Laurent : nlp28-29, n3p5,23.
Bush (prezidanto) : n2p25.

C
Camacho Jorge : n3p28.
Carlevaro Tazio &. Teresita : nlp10, n3pl4.
Carol Luiza : r2p27-28,n5p25-26.
Cart Théophile : n3p28-29, n4p26.
CDELI = Centre de Dokumentado kaj Esploro pri la
Lingvo I-a: nlp3-5, 8-9, 11, 22-23,n2p1,3,12-13,
n3pl, 6-14, 2L-22, n4p3, 9, 16, 28-29, n5p24.
Charrière P. M. : nlp10.
Chaussot Isabelle : n3p3l.
Chaves Gabrielle : 5p7.
Chaves-Walder Verena : nlp26-21, ùpI7, n3p24,
n4p20,5p7-8,11.
Cherpillod André : nlp11, 23, n2p7, n5p24-25.
Chibleur E. : n3p27.
Chmielik Tomasz : nlp5, 1, rûp4, ll, n5p24.
Chrdle Petro : ilp14.
Chronique huronne : n4p29.
Civito: n3pl9.
Comptoir Suisse : n3p3, 14, n4pl, 4-9, n5p7.
Conversational E-o : n5p24.
Corsetti Renato : n3p15, 19, n4p10, 13, n5p1, 3-6,24.
C^zajkowski Witold : n2p20.

C
Ôizitaite Aida : n4p14.
Ôohô Senad: n3p30.

D
Dahan Lucien : nlp10.
La Dangera Lingvo : n4pl2.
Darbellay Christian : n4p14.
De Beaufront Louis : n2pl2, n4p25-26.
De Diego de la Rosa Fernando : n3p21 .

De Diego Fernando . n3p21-29.
Dek Liven : n3p28.
Deklaracio de Homarano: nlpll.
De Mestral Dominique & Elisabeth . n2p3, n4p3,11-
18, n5p6.
Delfour Jaseph . n3p26.
De Saint-Yves Héraklès ps vd André Sandoz.
Dettling Annelies : nlp25, n5p11.
Dia Regno: n4pl5.



Di Vetta Arlette : n3p6, n4p7.
Le discourse sur les langues sous les regimes
autoritaires : n5p24.
Dôring Erna : n3p14.
Dambrauskas aü Dombrovskij A.A. : n4p22-24.
De Sassi Maüro : n5p9.
Don Karlos : n4p32,n5p24.
Donkihoto : n3p27,29.
Dorthe Pierre : n3p14.
Dovat Jacques : n3p5, n4p28.
Dovat-Clément Lucienne : n3p5, t4p28,5p7.
Dreyûrs : n4p25.
Drezen E.K. : n4p26.
Ducret Richard : n3pl4.
E
Eco Umberto : n5p11.
Eisenegger Elisabeth: n1p10.
Elektitaj poemoj kaj aforismoj : n5p24.
ElmigerDaniel : n3pl4.
Elsner-Bürki Verena : n3p14.
Emmerich Andreas : n4pl2.
Enderby : n3p19.
ERACOM (lernejo) : n2p9.
Ernst Rolf . nlp2, n2pl9, n3p2, n4p2.
Der Esperantist : n5p24.
La E-isto : n2pl2.
E-o express : n5p24.
E-o organizajoj lokaj:
Basel : ESB = E-o-Societo Basel : nlp3,24-25, rûp3,
14, n3p3, 22,n4p3,17, n5p10.
Bern : E-o-Societo Bern : nlp25, n2pL4, n4p29.
Genève: E-o-Grupo La Stelo : nlp25,2p3, 15, n3p5,
23, n4p3,17, n5p10.
Kantono de Neuchâtel: n1p26, n2pl6, n4p18.
Lausanne: LES = Laizana E-o-Societo . nlp25, rt2p3,
9, 15, n3p3, 5,23,n4p3,18, n5pl0.
Luzern: LES = Lucerna E-o-Societo : n1p3, 25-26,
n}p3, 16, n3p3, 23, n4p3, 18, 27 -28, n5pl0.
Wil: E-o-Klubo Wil : nlp3, 26-21, n2p3, l7, rûp3,
24, n4p3,20, n5-9, Ll.
Zürich: ESZ - E-o-Societo Ztirich --'. n2p7 , 17 , n3p3,
15, 24, n4p3, 10, 20, n5p3, 8, 12.
E-o Perkoresponde : n1p9.
Etnismo : n4p6.
Eüropa E-o-Unio : n3p18.
Eüropa Komisiono : n3p2l.
Eüropa Konsilio : n3p7.
EU = Eüropa Unio : n2p25, n5p24.
L'extraordinaire diversité des langues et sa
répercussison sur I'e-o : n5p25.

F
Fawe Alain: r2p1, n3p6.
Fawe Jacqueline : n2p10.
Fenomeno Svislando: n4p27 .

Ferrândez Miguel : n3 p28.
Fiaux Monique : n3pl4.
Fischer Mlrta : n3p5.
Fischer Olivia : nlp27, n2pl7, n5pl 1.

Fischer-Schmitter Wolfram : nlp26-27, n2pl1, n3p5,
24, n4p20, n5pl 1.

Fonds Edmond Privat : n4p29.
Fontannaz Nanry : nlp2, 4,23, rÛpl0,l2-13, n3p2, 5,
11,n4p2,7-8, 16. n5p6.
Fonto '. n3p29.
Fornal Jerzy '. n5p26.
Frank Christoph & Ines : n5p11.
Frauchiger Benno : nlp28-29, n3p5,32.
Friedly Georgette : n3p14.

G
Gacond Andrée '. n2pl, n3p6, n4p31, n5p7.
Gacond Claude : nlp2, 5-7,9, 11,23-24, rApI-7,9-
15, n3p2,6-9, L2, n4p2, 16,27-29,31, n5p2,9.
Gambarini Raphaël : n3pl2.
Gastejo Edmond Privat : n4p29.
Gerda malaperls (filmo) : n3p15, 23,32, n4p10, n5p3.
GEA = Germana E-o-Asocio : n4pl l-14.
George Sand und der deutsche Emanzipationsroman.
Gimes Miklos : n5p23.
Giusta Giuseppe : nlp5, rÛp4,n3pl,9.
Glâttli Ernst : n3p14.
Gorecka Halina : n4p14.
Graf Bruno : nlp2,3, 10,24,26, r2p2-3, 6-7, 17,
n3p2, 4-7, 12, 19, n4p2, n5p6.
La Grande Ourse, lernejo . nlp4, 10, n2p4, n3p5, 7-8.
Grattapaglia : n4pl4.
La graveco de lafideli§o : n5p25.
Grin François : n3pl8, 31.

Grosjean Ivon : n3p5, n4p28.
Grosjean Joëlle : n4 p28.
Grosjean-Robert Mireille '. nlp2,5, rùpL, 4-6, 13,
n3p2-1, 9- I l, I 9, n4p2, 5 -6, 8, 19 -20, 28, n5p2, 7 .

Grossmann André : nlp25.
Grossmann Hans-Werner : nlp2-3, L0, n2p2-3,9-10,
n3p2,7, 14, n4p2, n5p2, 4, 6,8.
GuegenRaymond: n5p25.
Guevara Che: r2p22.
Guldin Margrit: n3p5, n4p29.

H
Hachette (eldonejo): n5pl9.
Haenni Ueli : nlp25, n2pl4.
Haupenthal Reinhard : n5p25.
Henry César: nlp8.
Heroldo de E-o : nlp23, rÛpl3, n3p22, n4pl6.
Herr Renate : n3p14.
Hillel (la sa§ulo) : nlpll-22, n2p1, n4p23-24, n5pl0.
Hodler en Mostar: n5p10.
Hofmann Gert : n4p14.
Homaranismo : nl pl I -22, n4p2l-26, n5p 10, I 3-20.
Huguenin Noël : n3p14, n5p1.
Humair Jacques-André : nlp5, n2p4, n3p8,II-12.
H
Êru§ôov : n5p22.

I
Ido: n3pl2, n4p24-25.
ILEI : I-a Ligo de E-istaj E-istoj : nl pl1, rûp6, n3p6-
'7, 20-21, n4p16.
L'Impartial: n3p22.
Interlingua: n3pl2.
Interlinguistische Beitrcige : n5p25.



J
Jaccard-Besson Marguerite : n3p 14.

Javal Emile : n4p25-26, n5pl3-14.
Jayet Marguerite : n3pl4.
Jerman Vida : n5p26.
Jesuo Kristo : n4p23-24.
Johannot Anne-Marie : nlp10.
Johano Paùlo la dua : n5p25.
JES = Junüaro E-ista Svislanda : n1p3, 28-29, n3p16-
t7
K
Kabe: rÛpl2.
IQidâr Jilnos : n5p23.
Kâstli Hans : n5p7,9.
Kaiser Cezard . r2p26.
Kalocsay:n3p28.
Kapista Tereza: n3p31, n5p26.
KappelerBeat: n3p31.
Kataluna E-o-Asocio : n3p30.
Keller Stefano: n1p23, n2pl, 13, n3pl-2,4,'7-ll, 14,
n4pl-2, 4, 6, 8, 9, n5pl-2.
Kiel mi trovas la Kriston . rùp26.
Kio povus esti Eùropo (filmo) : n3p18.
Kobiela Martina : nlp28-29.
Koller Alois : n5p7-8.
Korobejnikov Andrej : n3p18.
Korody Zsofra:n3p21.
KELI: Kristana E-ista Ligo I-a : n4p15, n5p8.
Künzli Andreas aü Andy nLpl-2,4-5, 8-9, II-23,25,
rûp3 -4, L5, i3p2, l0-l 3, I 5, 19, n4p2, 9 -LI, 15, 21,
n5p5.
KCE = Kultura Centro E-ista : nlp23,n2p6,13,n3p6-
7,22, n4pl5,29, n5p27 .

La Kvina Evangelio : r2p26.

L
Lastan jaron en Marienbad (filmo) : n4p15.
Lavanchy Jean-Jacques : nlpl0, n5p7.
Lavangetto Giampaolo : n3p20.
Lepape Racine Christine : n3p32.
Leresche Jean-Marc: n2p18, n4p20.
Libra Foiro (Genève) : n3p5.
Libroservo de CDELI . n5p21.
Lins Ulrich : n4pl2.
Lord Don : n5p24.
Luginbtihl Annina : nlp28.
Lula (prezidanto) : ûp25.
Lumumba Patrice: n2-21.

M
Madella Luigia : n3p2l.
Maléter Pril : n5p23.
Mallepell Verena : n5p1.
Mamin Jeanne : n3p14.
Marchon Gabriel '. n5p1.
Margot Nicole : n1p2,2p2,6-7, n4p1, 5-8, n5p5-6.
Martin Charles-Noël : n3p26.
Masson Henri : n3p30.
Matvejevié Predrag : n5p24.
Mayer Hans-Peter : n4pl4.
Mayer Herbert : n4p14.
Meier Hans : n5p7.

Menzi Peter : n3p14.
Messeiller SA (presejo) : nlpl, n3p12.
Mevo Mad : ps vd Stakian Madeleine.
Meyer Conrad Ferdinand : r2p26.
Mickle Gary:n5p26.
Moch Gaston : n4p26.
Molnar Monika: nlp23, n2p6,12-13, n3p1, n4pl6.
Monato'. n3p24.
Moon:n4p14.
Morgenstern Christan : n3p29.
Mozeo : n4p24.
Münger Marie-Loüse : nlp6-1, n2p10-1 1.

Muster Eduard : n1p10, n3p14.

N
Nagy Imre : n5p23.
Naumann Aleksandro : n4p26.
Nekredebla Verdkata Socio : n2p10.
Neues Deutschland : n2 p26.
Neves Gonçalo : n3p21 -28.
Nicolet Claire & Bernard : m3p14.
Noser Madeleine : n5p7.
Nüesch Didier . n5p7.
Nüesch Willy : rOp26, n3p29, n4p32, n5p24.

o
Occidental-Interlingue : n3p12.
La Ondo de E-o. n5p26.

P
Paccaud Marc : nlp10.
Panchaud André : n3p25.
Parma E-o-Asocio : n3p2l.
Parzival : n1pl0, n5p7.
Pereira Karen : ûp32.
Perië-Alther Anita : n3p6.
Perret-Gacond Chantal & François-Alain : n2p10.
Petitpierre Max : n4p29.
Petrovic Radojica : n3p15.
Piron Claude : n2p6, n3p5,1, 15,23,28, n4p3, 10,

17-18, n5p3,1,27 .

PIV : Plena llustrita Vortaro 2005: n5p21 .

Pochanke Ciara : n5p11.
Pochanke-Grzywa Barbara : nlp27, n3p5, n5p9, I 1.

Pochanke Dawid : n5p9, 11.

Pochanke Leonardo, Luryna, Nicole, Raffael &
Veronika. n5p1l.
Pochanke Robert : n5p9, 11.

Pochanke Stanislaw : nlp26-21, n3p5, 5-9, 11.

Pochanke Vera: n5p9.
Pola E-o-Asocio : n5p9.
Pri la kristand amo : encikliko : n5p25.
Privat Edmond : nlp7, n2p11, n4p29.
Privat Yvonne n4p29.

R
Radio Pilatus : n4p28..
Radio Sarajevo : n3p30.
Radio Sunshine : n4p28.
Randin François : nlp24, n3p5, n4p18.
RERO @omanda biblioteka reto) : n5p24.
Rey Anna & Koni : n1p3, 25-26, rûfi, É, n3p3,23-
24, n4p3,18, n5p10.
Riaim Sean O. : n3pl8.



Rice Condolezza : n2p25.
Rinaldo Traugott : n5p7.
Riüère Jimmy: n3p14.
La roma triptiko; n5p25.
Rooke Dieter : n2p9, n3p7, n5p4.
Rorbach Marc : n4p28.
Roux Jacques : n2 p23.
Ruchti Daniel : ntp25, rApL .

Ruslanda E-isto '. n4p2l-22,26.
S
La Sagne (semajnfino) : n1p3, 6,n2p3,5, 1-11.

Saint-Juste : n2p23.
Sandoz André: n4p29.
Sandoz-Giroud André : nlp10, n2p10, n3p6, n4p15.
Schiller Friedrich : n4p32, n5p24.
Schneebeli Rudolph : n3p5.
Schneller Martine : nlp4, n2pl2, n4p16.
Schneller Richard : nlp2, rÛp2l,27, n3p2,25,27,31,
n4p2,30.32, n5p2l-22.
Scherer Margrit: n5pl l.
Scherer Paul : n1p25 -26, rr}pl5, n3p23, n4p18, 27 ,
n5p7,11.
Schleyer : n3p26.
Schubert (Vintra Voja§o) : nlp5, rÛpi, n3p1,9.
Sebert Hippolÿe'. n4p26, n5p13, 19.

Senn Hans-Peter : nlp3, 24, n2p3, 14, n3p3, 22, n4p3,
17, n5p10.

SAT = Sennacieca Asocio Tutmonda : n3p30-31,
n5p26-
Sennaciulo: n3p30.
La Sentinelle : n4p29.
Seriot Patrick : n5p24.
SES informas : n3p14.
Sieger J.U. : n5p11.
SiegristBeat : n5p11.
Siegrist Lilian : n5p1 t.
Sixtus Pot Christiane . n2p9-10, n3p14.

Skorupski Jan S. : n2p3,20.
Spagnolini Piero : n3p20.
Spalinger Berthe : nlp3, 24, rûp3, 10, 14, n5p10.

Stakian Armène . n3p9.
Stakian-Vuille Madeleine : n1p5, n2p5, n3p1, 9-10.
Stalino : n5p22.
Steiner Rudolf : rûp26.
Svisa Akcidenta Asekurejo SUVA : n3p23.
Svisa Antologio : n4p21 .

SAEF = Svisa Asocio de E-o-Fervojistoj : n4 p28.
Svisa Enciklopedio Planlingva: Universalaj lingvoj en

Svislando: nlpl, 4, 8-10, n3p6, 10-13, 18, n4p9, 14,

24,32, n5p5,9, 12.

Süsa Radio I-a: n4p21,32.
Sud-Rejna Kuriero : nlp25.
SES = Svisa E-o-Societo : n1p3-1 l, n2p3-9, n3p3-1,
19,2I, n4p3-10, 12,16, n5p3-8.
Svisa ILEI-Sekcio : n2pl3.
Szilâgyi Jôszef : n5p23.

s
Stimec Spomenka : n5p10.

T
Tassencourt Charles : n3p26.
Tellier Angela : n3p18.
Testaz Lisette : nlplO.
Tisljar Zlatko: n3p18, n4p13.
Toltoj Lev Nikoalevië : n4p22.
Tonkin: n3p19.
Trait d'Union : n3p27.
Triesta E-o-Asocio : n3p20.
Triolle Renée : n5p25.

U
Ungar: n3p28.
UEA = Universala E-o-Asocio : nlpll, n2p3,15,
n3p6, 19, 21,28, n4p10, 13,16, n5p3,6, 13-19.
UK : Universala Kongreso de E-o : nl p3, 24, n3pl8-
20,23,26, n4p3,7, 18,20-21,26,28, n5p1 1.

UN: Unüâintaj Nacioj : n2p2l-24.
Usono n2p25.
v
Varsoüa Pakto : n5p23.
Verne Jules : n3p25-27.
Verne Michel: n3p26.
Vevey, Fotila Muzeo: n4p3, 18.

Vigny Marc : n3p14.
Yiredaz Marguerite : n3pl4, n5p7.
Vogel Helmut: n2p20.
Volapiik : n3pl2.
Von Büren Jean-Thierry : n1p5, n2p5, n3p1, 5,7-9,
19.

w
Waldenberg A: n4p22.
Walder-Guggenbühl Elsbeth : n5p8-9.
Walder Monika, Otto & Ruth : n5p8.
V/arhol Andy : n3p20.
Waringhien Gaston : n3p28.

Weidmann Armin : n3p5.

Weidmann Dietrich : nlp2,2p2, 5,7, n3p2, 6-7,24,
n4p2,31, n5pl-2, 4,6.
Weidmann Jasmin & Linda : n5pt,5,12.
lVeidmann Nelly : n5pt,6,12.
IVeiss André& Colette : n5p26.
Wilde Oscar : n5p25.
West Mike : n5pl2.
Westermayer Manfred : n2p1 .

Wettstein Henri : n2p10, n3p14, n5p8.
WulffChristian : n4pl4.

Z
Zamenhof Aleksander : n4p22.
Zamenhof L.L.: nlpll-22, n3p25, 28, n4pl9-26,
n5p13-20.
Zaslaws§ Véra : n5p8.
Ziegler J ean: rûp2 I -26.
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Redakciaj informoj
Iom post iom mi trovas kunlabor-

antojn, kiuj pretas transpreni redaktan
taskon.

La kunlaboro de Richard Schneller
koncerne al \a redaktado de kulturai
paÊoj komencita en 2004 estas ege

kontentiga.

Kaj Stefano Keller, la nova sekretario
de la SES-estraro, jus akceptis prizorgi
la parton de nia bulteno dediôita al la
Vivo de,SE',S.

Jaron post jaro montri§as, ke akurata
publikigo de la kvina kajero de nia
bulteno estas malfacilega tasto. Tial ni
eksperimentos la jaran eldonon de kvar
kajeroj trimonataj. Oni konsciu, ke la
pretigo, aperigo kaj dissendado de unu
sola numero de SES informas kaizas al
la redaktoro almenaü dek tagojn de
plena laboro. Tial gravas, ke nia
bulteno ne dependu nur de unu sola
laboremulo, sed de redaktora teamo, se

ni volas eviti eldonan krizon.

Nun mi serôas redaktoran kunlabor-
anton, kiu pretos transpreni la bultenan
parton dediôitan al la esperanta vivo
grupa kaj tutsvisa. Jen la kompetento,
kiu karakterizu tiun kunlaboronton :

reala interesi§o pri la aktiveco de la
lokaj grupoj kaj de la tutsvisaj organiz-
ajoj, kaj ankaù altnivela regado de

esperanto mem. Espereble iu sin sentos
kapabla por sin proponi por transpreni

la redaktan taskon priskribi la aktiv-
ecojn de niaj esperanto-rondoj.

Kaj tutcerte la kovrilaj paêoj de nia
bulteno bezonus la helpon de kapabl-
ulo, kiu alportus sian grafikistan
talenton al la plibeligo de nia bulteno.
Ankaü tiurilate mi serôas regulan kun-
laboronton.

Kaj mi dankas la teamon, kiu regule
helpas min por la dissendo de nia
bulteno. André Sandoz, Andrée
Gacond kaj ofte Nancy Fontannaz pri'
zorgas tiun helplaboron, gluante la
etikedojn pretigitajn de nia kasisto

Hans-V/erner Grosmann kaj enkovert-
igante la bultenon, kiun la printejo nun
liveras falditan kaj agrafrtan, kio estas

granda progreso tempoSpara.

Al tiu fotokopia printejo ni liveras
materialon je formato A4, kaj la
bulteno mirakle aperas A5-formate. Tio
estas granda progreso teknika, kompare
al tio, kio ekzistis antaù unu jaro, kiam
ni mem devis pretigi ôiujn pa§ojn je la
formato A5, kaj poste mem faldi kaj
agrafi la kajerojn.

Kaj pri ôio tio certe devos diskuti la
nun krei§anta redaktora teamo kun la
estraro de SES cele al daüra plibonigo
de nia bulteno.

Dankon al ôiuj kunlaborantoj kaj
antaüdankon al la kunlaborontoj.

Claude Gacond.



Svisa kalendaro
12 : Basel : Krad-rostado ôe H.-P. Senn.

15 : Redakta datlimo de SE§ informas

Aüguste
4-8: Jokohamo: Universala Kongreso.
10 : Luzern : Ekskursa vespero.

9 : Chaux-de-Fonds : CDELI: Studsabato.
12 '. Lazern : Konversacia rondo kun Scherer.

Oktobre
6 . Chaux-de-Fonds :CDELI: Seminario.
10 : Luzern : Kunveno kun Margrit Scherer.
15 : Redakta datlimo de SE§ informas

Novembre
3 : Chaux-de-Fonds :CDELI: Seminario.
17 : Chaux-de-Fonds :CDELI. Studsabato.

-oOo
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Aprile
11 : Luzern : Kunveno kun Sonja Brun.
26 : Basel . Kunveno kun la temo : Agavoj.
28 : Genève : Ôenerala Kunveno de SES.

Maje
Genève:Kunveno.
Chaux-de-Fonds : CDELI : seminario.
Lausanne : Kunveno.
Luzern . Konversacia rondo kun Scherer
: Redakta datlimo de §E§ informas
: Basel : Renkonto ôe Berthe Spalinger.
Luzern : LES : ôe ges-roj Rey.

Junie 2007
2: Chaux-de-Fonds : CDELI : seminario.
5 : Genève :Kunveno.
L3 : Luzern : Kunveno kun A. Dettling.
L6 : Chaux-de-Fonds : CDELI: Studsabato.
24-25 : Enôaleda semajnfino.
28: Basel: Grün.

Julie
ll'.Ltzern : Konversacia rondo kun S. Brun.

25
25
6:

tembre

anonco

Kabanretpa§o de Svisa Alpa-Klubo en Esperanto

Migrante §ui la montaran ôirkaüdon, travivi la naturon je alteco de 2'540

metroj super la mamivelo. Tio eblas por familioj, grupoj aü unuopuloj ôe

la Albert-Hpttr,t-Kabano de la Svisa Alpa Klubo. - Krom tio montgrimpi,

skiadi por komencantoj kaj spertuloj. Trovu informojn kaj ôion sciindan

esperante ôe www. albert-heim-huette-sac. ch


