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1. Gemeinsame Zamenhof-Feier Saarland und Rheinland-Pfalz und in Zweibrücken

Ort:
Festlicher Herzog-Christian-Salon
des Hotel-Restaurants
Europas Rosengarten am Park
am Sonntag, den 15. Dezember 2013
von 13.00 bis 21.00 Uhr

Adresse: Hotel Europas Rosengarten am Park
Rosengartenstraße 60
66482 Zweibrücken
Telefon: 06332-9770 (Frau Finger)
***************************************************************************
Anmeldungen erbeten an:
Oliver Walz, Postfach 2019, DE-66470 Zweibrücken
Telefonnummer: 06332-981190 oder 0151-250 96448
2. Öffentliche Bücherschränke
Wir möchten alle Öffentlichen Bücherschränke in Rheinland-Pfalz mit einem kleinen Lehrbuch
Esperanto, in das wir eine Kontaktadresse unseres Landesverbandes einkleben, ausstatten.
Laut der „Liste öffentlicher Bücherschränke“ in Wikipedia
(http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_%C3%B6ffentlicher_B%C3%BCcherschr%C3%A4nke ) gibt
es solche Schränke in Altenahr, Andernach, Bad Breisig, Ludwigshafen-Maudach , Mainz (an
verschieden Stellen) Mommenheim, Neustadt an der Weinstraße und Sinzig. Wer kennt noch
welche? Wer hilft mit die Bücher zu verteilen? Wir brauchen vor allem Leute in Mainz und
Ludwigshafen.

3. Petition auf AVVAZ
Guy Schaeffer aus Luxemburg schickt uns diesen Link auf eine Petition.
W.e.g. ennerstëtzt déi folgend Püetitioun op AVAAZ
Unterstützen Sie bitte folgende Petition auf AVAAZ
Svp soutenez la pétition suivante sur AVAAZ
http://www.avaaz.org/en/petition/Esperanto_langue_officielle_de_lUE/

Esperanto, oficiala lingvo de Eŭropa Unio, nun !
Ni, civitanoj de Eŭropo kaj de la mondo, ni vokas vin fari el Esperanto la 24an lingvon de Eŭropa
Unio, por Eŭropo pli demokrata kaj pli justa rilate al ĉiu lingvo kaj kulturo de la kontinento. Elekti
Esperanton estas plia paŝo en la eŭropa konstruado. Mankas debato je la eŭropa nivelo, Eŭropo ne
devas esti nur ekonomia, ĝi devas esti ankaŭ Eŭropo de la popoloj.
Kial tio estas grava
Unu el la fondaj principoj de la Eŭropa Unio estas la egaleco de la lingvoj kaj de la kulturoj. Pro
tio ke estas 23 lingvoj oficialaj, estas malfacile respekti tiun principon. Kaj la angla estas nuntage
favorata kompare al la aliaj lingvoj. Ekzemple, la angla estas la sola laboro-lingvo de la Eŭropa
Centra Banko. Havas malavantaĝon la eŭropanoj kiuj ne parolas la anglan. Elektu Esperanton, kiu
estas lingvo neŭtrala kaj facile lernebla, kiel la lingvon de la EU, por egaligi la interrilaton inter
la popoloj eŭropaj. Plue, havi tut-eŭrope la saman lingvon, tio permesus interdebatadon eŭropan en
kiu ĉiuj nacioj povus kompreni unu la aliajn; tio do kreus Eŭropon pli demokratian. Aldone, laŭ
la Raporto Grin, instigi la lernadon de Esperanto, tio ŝparus ĉiujare se oni komparas kun la nuna
situacio, 25 miliardojn da eŭroj, ĉar Esperanto estas inter kvin-foje kaj dek-foje pli facile lernebla ol
la aliaj lingvoj.
Bescht Gréiss
Guy Schaeffer

4. 4a EMA denove en Rejnlando-Palatinato
Ankaŭ la venontjara Esperantisto Migrado Aŭruna (EMA) okazos en Zell ĉe Mozelo. Ni
tranoktos kiel ĉi-jare sur Marienburg. Kiel ĉi-jare la nombro de la partoprenantoj estas
limigita je 30 personoj, do ne maltrafu la ĝustatempa aliĝo.
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