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5.4.84 S-ino Siffrin (D)
Promenante tra la historia

urbo Aachen

5.5.84

Trilanda Renkon ,il„ e~n Esch j~r
(paloj 3 .5 ; kun ali:gilo )

7.6.84

S-ino Sino (D)
Torda Jemeno

a .:Le/7o aWl iJs)

ferioj
6.9. 84 F-ino ' 9ori tz (D )
Impresoj de Swanwick
7 OR GESU ! ! !
FORGESU !!!
aDRESO POR ALI ĜI:
Tim; 1 a nda
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Renkonti ĉjo 84

jedes M oritz
7.örnerfeld 44
efono 02403/66888
180 ESCHWEILER, 1G

(I,
Y?,S'. 1984)

4. 10.84 S-ro Adriaanse (HL)
Aspektoj de sana vivo
8. 11.84 S-ro de Laqatinerie (D)
Tradukistoj amuzisas
6.12.84 Ilenerala Jarkunveno 1984
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unua duono de 1984
Georges Vanbreuse
Transdono de stultajoj
cio al generacio
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Jacques Thibe
Pensado de Gaumano
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Programo de la venontaj kunvenoj
Ce ~ o r g e s u niajn radio - e l s e n d o j n ĉe
T 2.tio Barcarolle Fil - 103" ĉiun lundon je
19a horo (kurso,muziko,informo,) !
Jien nia adreso:
Verte 23-Bte 3, 4800 Verviers.
3rogramo por la dua duono aperos nur dum
lo.
s revido !
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la kunvenojn

OVO:

Claus Günkel
Edgar Allan Poe
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Aachen - 9urtscheid
'1i tre kore invitas vin partopreni
kun ni ĉe ni inter samideanol .
Kontakt' nin bonvolu.

- : Dramo de la Verviersa Esperanto -Grupo

emee

achen
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Okaze de r3rusela Esperanto-kurso en
la nasintjara oktobro du esperant istinoi de la sudlimburoa grupo „La
'larnoland", nome S-ina Mia 'iartens
k.ai S-ino Els Kervers- Van Tholen ,
gajnis voTago n al Po_lio. Ili lasis
la premiojn al ilian ielernantoj ,
kiuj petis viziti la katedralon de
la Nigra Madono en Czestocho ~t. a ;por
n re gi dum la nokta meso la Preqon
Sub La Verda Standardo de D-ro Zamenhof. Oni bedairinde ne povis fa✓i tion, sed pastro,de la parolo en
Maastricht, al kiu S-ino Martens aA.
pre~li mem.
partenas, demandis
S-inoartens do tradukis la noktomesan poemon kaj deklamis lin en la
prene.lo de Maastricht Kristnasknokte kun la unua strofo de La Preso .
Por ĉ iuj estis kortu ŝ anta afero scii
k(_- en la sama momento en tiom da di✓ersai urboj oni Esperante ka ,i es A
n rante pregas.

artikoletoj

ajnaj

La 12an de ianuaro ĉ i jara la auskultaaro en la ?unulgaste;; o Kalverbenden n
vis ekscii h.istori.o,in el la hiStorio
Eschweiler ( e ŝ vai1er ) [- friK.enzvi 1.-42+0].
La historio de nia ĉ i j ara 3Lr'-e jo ko-ci is antan 6500 jaroj dum la l.inear bend-ceramika temo kaj dar ri s due) la
✓omia erao, kiel multe da urboj en ni_
✓egiono. Dum la jarcentoj Eschweiler
✓is tre multajn kaj diversajn suveren:
Tiu mezgran da urbo estas urbo de indu:
trio, nomata la lulilo de la Rejnland :
mi noeksnluato. Jam en la 14a je. la
bonomonto (Kohlberg) kun 44 tavoloj e~
tis menciata. Eschweiler posedis unu _
la unuaj vanorma ŝ inoj kaj estas la unu
heimo de f i rrno j kiel Ph ön i x a u Hoesch
1B35 oni fondis la Eschwei leran EksnL
atan Asocion ( U V) , kiu havis longte--:un,, el la plej grandaj altfornoi. Por
ecia industrio Eschweiler ,iam 1541 ric
vis stari (domon, kiu ankoraû hodiaû es:
A
la cefa.

E1UROP,ISC!HE GESELLSCHAFT ZUR
'FÖRDERUNG SUPRANATIO'EALER B3E7. IEHUUGEH IM RHEIN-HAAS-MOSEL-UM
(AERS)
'UPA ASOCIO DE SUE3TENO DE
JPRANACIAJ IHTERRILATOJ EHE LA
T ti EG IOi1O R EJHO, tiOL O KAJ MOZELO
Tio estas asocio, kiu intencas
aktivigi la interkonpreni ĝ on al
'niaj najbaro,' en Eûropo. Ekzemple ili arangas u internaciajn
komfortvespero jn" au ekskursoj n
Vi povas demandi pri ilia progra mo ĉ e la ĉ efsidelo de AERS.
Pli da informoj vi ankaû povas
havi de la redaktoro de la 3LK,
Claus Günkel,ekz. la statuton.
Demandu kaj in f ormi gu ĉ e
AERS
Obere Sohlstratie 12
D - 6507 11(ELHEIM 1
Telefono 06132/75196

1TE s
ELrrsc H SPRAc. 4I G

Li rka i 1900 Eschweiler plimodernigls
nova kvartalo sude de la Inde kun ekze
•
le la unua ban- kaj du ŝe jo en la Ader
✓egiono.
Sed ne pensu, ke hodiaû Eschweiler es:
nur urbo de industriruinoj aŭ malmoder
ai domoj. Ekde 1970 qi modernilis por
ti butikuma kaj vidinda urbo kun piedf
antaj zonoj, ampleksaj stratoj, nova
irejo, nova urbdomo, giitkurejo ktp k:
Krome Esch w eiler estas granda karnava:
urbo. Pozlunde ĉiu jare okasas unu el
nl e,l ega j kar_ navalnrocesioj , 1963 ri
tis la kvara el la plej grandaj de Ce:
man io kun 75000 spektan to j kaj spekta ino,i.
Venu la 5an de maso , venu kaj spertu.
La urbo Ae la Tnde kore inv '_ tas vin.

ISCH\d - -7 1LEP 1 VITAS
vi interesiĝ as priatomenergio?
ĉu vi volas bone manĝ i ?
ĉ u vi deziras amuzii ?
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‘tt \‘:,C(3..; - tos r iar

CIVOS

TRI L AN DAN

RENKONTI DN.
Kiam ? la 5-an de majo 1984 (Eropa Tago)
en ESCHWEILER-WEISWEILER

Kie?

PROGRAMO
1

- 9 3 0h Akceptejo en la festhalo

Festhalle Weisweiler
Berliner Ring , Telefono (02403) 65133.

Renkontiĝo en la ĉefa enirejo de la elektrofarejo RWE Kraftwerk
Werkstraße .
Gvidado tra tiu ĉi centralo.
Tagman ĝo en la supre indikita festhalo.
Laborkunsido ĉe kafo kaj kuko LAÛVOLE.
Poste ni depende de la vetero vizitos la urbon Eschweiler.
Saluto far nia alta protektanto de la urbo Eschweiler.
Prelego de S-ro Christian Darbellay pri "Atomenergio kaj ĝiaj alternativoj" kun posta diskutado.
.

Distra vespero. Kantoj,popolaj dancoj,tombolo,muziko kaj ludoj.
KA3 intertempe abunda vesperman ĝo ĉirkaŭ la 18a horo.

vo jon al la festhalo vi facile trovos per la mapeto sur pa ĝo 4. En kazo de
k
u i ĝ o vi trovos la vojon tuj al la elektrofarejo a ŭ per la mapeto sur pa ĝ o
j
o er la priskribo interparenteza supre de la mapeto.
Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke
= Rejnland - Vestfaliaj Elektrofarejoj)
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SE VI VENOS PER AŬTO

Eblo 1: Venante de la li: transire j o "AACHEN - LICHTENBUSCH" :
Uzu la aûtovo_Ton A4/E5 tra "AUTOBAHNKREUZ AACHEN" (aŭ tovo ja kruco)
la direkto "KÖLN , ESCHWEILER" .
Preterpasu la ŝ i 1 don "ESCHWEILE R ` sen eliri.
Uzu la sekvantan elirejon "ESCHWEILER
WEISWEILER" .
Veturu tuj maldekstren vojon da 700 m kaj denove maldekstren en la
straton "Werkstraße", kie trovitas blanka ŝildeto "RWE Kraftwerk".
lis la ĉ efa enire,lo de la centralo estas krome vojo da 800 m.

-

~

de Köln (Kolonjo) :

l0 2: Venante

Uzu la aŭtovojon A4/E5 en la direkto "AACHEN"
Preterpasu la ŝ ildon "DüREN" sen eliri.
Uzu la sekvantan elirejon "ESCH W EILER - \TEIS ,EILER , INDE - !" .
Veturu tuj dekstren kaj post vojo da 100 rn maldekstren en la strat,
"Werkstraße", kie troviĉ as blanka ŝildeto "RWE Kraftwerk".
Cis la ĉ efa enir-ejo de la centralo estas krome vojo da 800 m.
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f esthalo Festhalle Weisweiler
horlogo k bushalte jo 4,Frankenpl
ŜD bushal tejo „Weiseeiler Spielpla
telefona kabino
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DE WELSWEILER

,VENU,

VENU MULïNÖVYPE ,
L.1
POR K E LA
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POR ĉ Iu ó

VI VEN OS PER BUSO
6
6
?9
52
53
94
96

J il i_ch - Eschweiler
ei 1 e r
Al s dorf - Eschweiler - ; ei '
Aachen - Eschweiler
schweiler buscentralo
Eschweiler ĉ efstaciJoiio J 1 i ch - W ei swe i ler - Esch eil er
rMr en - !') ei su ei l er - Eschw lier
.
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Denende de la linio eliru ĉ e lt Fra kenplatz" aû ĉe , eisweiler Spielplatz".
A
qe eliru ce ,,RWE Abzwei (Iun q" !

SE VI VENOS PER TRAJNO (LIi Io AAC EN

-

Knl.;)

Vi alvenos ĉ e Eschweiler Hauptbahr4hof ( ĉefstacidon o) .
Ĵblo

1 :

vi iros per la buslinio 5 3 al Eschweiler Bushof (buscentralo)
pluen per linio 28 al Wei sweiler Frankenplatz

'

Eblo 2 : rekte per la buslinio 94 Ial ‘1ei swei.ler Frankenplatz au Weisweller
Spielplatz
1
• vi-anoncu vin, ke vi venots trajne, je la kioma horo, ka1 ni
blo 3 •
akceptos vin ĉ e la ĉ ef staci dono
ESCHWEILER
la urbo en verda Ĵ o.T
la urbo ĉe la Inde
la urbo inter nova kal olda
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AN KOFAû NE KOMPRG N tS
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POR LA PROSPERO DE

BONA ESPERO

Tiun ĉ i sloganon ankaû la ne-esper antistoj konas, kvankam la moto „por
la prospero de /3ona ĉispeno" ne estas
tiel a ĉ~a kiel la lerneja bieno mem.
La 14-an de julio 1957 kvin brazilaj
esperan tisto j subskri bi s kontrakton,
eduki socialajn georfojn sur 500 hektaro j (la ruro en Goias
lau la homa
•
difino. Oni konstruis domojn kaj a ĉ etis pli da ruro; la bieno baldaû duo bl dis. Ciam pli kaj pli da gejunu loj havis alnenaû por kelkaj jaroj
helpon kaj gardon.
En Eŭ ropo kaj eĉ Brazilio nur kelkaj
geuloj konis tiun projekton de niaj
l in pva j amikoj. Sed tio sangOis per
Ursula kaj Guiseppe Crattapaglia el
Italio, kiuj tre tre entuziasme la boris kaj as tie kaj atentigis en la
tuta mondo.
Tiun deziron, forlasi nian superci ✓i l i zi tan mondon, ni certe ĉiuj iam
perceptis. Kia dependa oni estas, ni
rimarkas rapide, kiam malestas ĉiuj
teînikaj iloj. Aldone ja devas esti
la vere firma persistemo kaj konvinko kontinui mal praie; nur per jardek(iatira uzado de ĉ iuj fortoj plibon igi la vivkondi ĉo jn de Bona &spe/to.
1 lovan lernejon junal geesperantistoj
per financa subteno de 7enne des /Lomrin_4 konstruis, ĉ iuj pontoj estis ren ovigataj, per persista almozpetado
gerrnana j gcesperantisto j atingis, ke
f? Ĉ iie/Leon financis traktoron.

28 geknabo j nun lernas en Bona
no, kies familioj logas en ĉirkaŭ o
da 80 kilometroj. Tiuj infanoj ner
lernas skribi kaj legi, ankaû la n~
cesan bazon de sana nutrado,higienc
ĉ ardenlahoro kaj domf legado. Dum 1~
pasintaj ,jaroj pli ol 200 geknaho j
inter 5 kaj 13 jaraj povis frekvent
tiun grandiozan lernejon.
Ega j elspezo j baldaŭ atingos tiun ĉ
bienon, i.a. oni bezonas novan vetu
filon, ĉar la nuna nura, malnova V/t`Rulli, haldau disigos.
Pro tiuj m iscirkonstanco,j la 24an d
marto 1981 oni fondis la subtenan a
socion "3ona E6p ito e. V. " cn Telgte
En la estraro estas i.a. Hargret
Brandenburg, esperantistino, kiu ja
prelegis pri Bona/spezo kiel gast ino de Esperantista
Rondo la 3an de
S
novembro 1983.
"Bona Epeio e.V." estas agnoskita
komunprofitdona asocio, kies membro
almenaŭ dufoje jare ricevas inform lion pri Bona eispezo. Membroj pagas
monatan kotizon da 5,- qm, gesubten.
antoj pagas lau iliaj eblecoj kaj ri
cevas kvitancon.
A1i ĉjilon al S ino Margret Brandenbur
Brinker Damm 24
D-4404 TELGTE
.

-

Bankkonto : Snar. da-Bank,Münster (';Fest
BLZ 400 605 60 kto-n-ro 900 826
30i1A ESPERO
Po ŝ tĉ ekkonto de la Sparda-Bank:
5732 - 465 Dortmund
por 900 826 ROKA ESPERO

Liebe deutschsprachige fl ichtesperantisten !
Der „Tri l an da Ku ri ero" (Drei l än derku rier) ist eine fast ausschließlich in
Esperanto geschriebene Zeitung.
Die jetzige Ausgabe beharidel t, wi e Sie
vielleicht schon mit Ihren wenigen Esperanto-Sprachkenntnissen herausgefunden haben, schwerpunktmäßig das Drei Uindertreffen 1984 in Eschweiler am
5% 1ai dieses Jahres. Dies ist ein
Treffen, an dem Sie Ihr Esperan towi sscn auf die Probe stellen oder Erfahrungen und Eindrücke internationaler
Beziehungen sammeln können. Wir laden
Sie herzlich ein und helfen Ihnen bei
auftretenden Schwierigkeiten gerne.
Da Sie sich für die übernationale
Sprache Esperanto interessieren, aber
sie weniger als Ihnen lieb ist beherrschen, haben wir uns gedacht, Ihnen
etwas unter die Arme zu greifen.

Schreiben Sie an uns in Deutsch , wi
w erden auch deutsche Beiträge im Ku
✓ier abdrucken, wir übersetzen Ihnen
gerne Schriftstücke, wir können Ihne
Lernhilfen und Bücher empfehlen.
Unsere Treffen (siehe auch Seite 1)
finden stets donnerstags um 19.30 Uh
in der Jugendherb rge Kalverbenden i
Aachen-Burtscheid statt, gut mit Kfz
oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erreichen. 1984 treffen wir uns dort
an folgenden Tagen: 5.4., 7.6., 6.9.
4.10., 5.11. und 6.12.1984.
Auch darüber hinaus lassen sich nach
Absprache Treffen einrichten.
Wir freuen uns auf Sie.

e

Esperantista Rondo Aachen
Esperantisten-Runde Aachen

A. Uebags , Ka rl -E1arx -Al l ee 172
5100 AACHEI`l , Ruf 0241/65568
W. Bienen , Eynattener Straße 56
5100 AACHEH , Ruf 0241/62350
C. Giinkel , Hoosweg 36
5180 ESCHWEILER , Ruf 02403/28951

