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  Antaŭmendu novan SAT-EFK-aĵon!
   

Plano B
 
 Mobilizo por savi civilizacion
 De Lester R. Brown
 Elangligo kunordigita de Robin Beto

Jen finfine kompleta kaj fundamenta 
esperantlingva referenc-verko pri nuntempa stato 
de la mondo (el naturmedia, sociala kaj politika 
vidanguloj). Per tiu sinteza dokumento, Lester 
R. Brown per klaraj vortoj ne nur provizas al ni 
sufi!e precizan kaj koncizan superrigardon pri 
okaza"oj kaj okazonta"oj naturmediaj kaj socialaj 
- kaj kiel ili influas sin reciproke !irka# la mondo 
- sed li liveras anka# vastan solvo-proponaron, 
kiun li zorge kaj sisteme ilustras per tre konkretaj 

ekzemploj kaj eksperimentoj jam disvolvi$antaj 
en la mondo.

Lester R. Brown estas fondinto en majo 2001 
kaj prezidanto de la Ter-Politika Instituto (Earth 
Policy Institute), kies celo estas provizi planon por 
konstrui da#ripovan estontecon kaj gvidliniojn 
pri kiel atingi tiun !i celon.

Elangligon de la plej lasta $isdatigo de !i tiu 
verko de Lester R. Brown realigis tuta skipo, 
kunordigita de Robin Beto, en kiu partoprenis 
Michael Cayley, David Kelso, Jack Warren, 
Giridhar Rao, Charmian, Leo De Cooman kaj 
Nicola Ruggiero, !iu alportante nemalhaveblan 
parton al la laboro.

Inter viaj manoj balda# ku%os libro, kiu certe ne 
nur multe pripensigos vin sed anka# provizos al 
vi faktojn kaj sciojn por instigi vin al agado. 

Plano B eldoni$os por la Milana SAT-Kongreso, 
sed jam nun eblas anta#mendi $in kontra# 18,00 
e#roj! Profitu la okazon: ne estas sendokostoj por 
anta#mendoj pagitaj anta# la 1-a de julio 2009!

Por antaŭmendi:
Vi loĝas en Francio:
sendu ĉekon favore al “SAT-junulfako” je 
18,00 € por ĉiuj .... ekzempleroj al
Robin BETO
Village 65130 FRECHENDETS
indikante la liver-adreson.

Aliaj landoj antaŭmendu per:
1. Ĝiru 18,00 € por ĉiuj .... ekzempleroj al  
poŝtkonto de:
SAT-Junulfako
IBAN : FR60 2004 1010 1238 3190 9J03 
356
BIC : PSSTFRPPSCE
kun indiko “por eldonkooperativo”
aŭ al SAT-konto ĉe UEA: satx-s
kun indiko “por eldonkooperativo”

2. Sciigu la ĝiron, mendon kaj liver-adreson 
al:
Robin BETO Vidu adreson ĉi supre - rete: 
robin.beto@laposte.net
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Nekrologo
Forpasis nia fidela k-do

Giordano Moya Escayola  matr. 29379

Verkisto de pluraj libroj pri esperantismo. Kunorganizis la 59-an 

Kongreson en Sant Cugat de Vallés (1986), dum kiu li prelegis pri 

“Milito kaj paco”

****
La 9an de decembro 2008 forpasis en en Valle Viejo,  (Argentinio) 

k-do

Josefo Drucker  matr. 33378

Josefo Drucker, naskiĝis en Leiden. Nederlando, en 1922, kaj migris 

Argentinion kun sia familio kiel infano. Studis en Bonaeraj lernejoj kaj 

poste diplomita en universitato kiel industria teknikisto. 

En sia juneco, Josefo fariĝis esperantisto en Bonaera Esperanto Asocio, 

kie li persone havis la ŝancon konatiĝi kun Lanti kaj Tibor Sekelj.  

Membro de AEL- Argentina E-Ligo, kunlaboris en kongresoj kaj 

kunvenoj. 

Nian adiaŭon al unu el la lastaj SAT-anoj el nia lando, granda amiko 

kaj fidela SAT-ano !

La 18-an de aprilo 2009 mortis 98-jara nia k-do

Kurisu Kei  matr. 26950

Li naskiĝis la 18-an de julio 1910, mortis la 18-an de aprilo 2009. 

Membro de Sennacieca Asocio Tutmonda, honora membro de Asocio 

de Ĉeĥa-Japana Amikeco (en Ĉeĥio), funkciulo de Asocio de Japana-

Ĉina Amikeco (en Japanio), honora membro de UEA (1991) kaj 

de ĈEA. Esperantisto ekde 1930, kunredaktinto de la kulturaj gazetoj 

Marŝu kaj Majo, eĉ sub malfacilegaj kondiĉoj aktiva esperantista proleto, 

kio kostis al li sesfojan areston. Li japanigis el Esperanto libron La 

danĝera lingvo de Ulrich Lins kaj multajn aliajn konatajn verkojn.Kurisu 

Kei bonege reprezentis la esperantistan movadon en ekstermovadaj 

medioj.

****
SAT ricevis informon pri forpaso de nia kara k-dino Johanna - Jo - 

Van Hulst matr. 30225. 

Sindona membro de SAT kaj dum multaj jaroj peranto de SAT en 

Nederlando.

La kremacio okazis lundon la 4an de majo 2009.


