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Naciismo kaj riskoj pri reapero de faŝismo

SAT-anoj kutimiĝu al eksternacia sent-, pens- kaj agadkapablo!
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uan fojon ni havas la
okazon sciigi al vi
ke ĉi numeron
akompanas la Adresaro! Jen estas tio
ĉi
la
agrabla
flanko de malglataĵo okazinta en
nia laboro. Efektive, la Adresaro
devintus
aperi
kune kun la antaŭa
numero kiel suplemento, sed la plano lastminute ne povis realiĝi pro
momenta nedisponeblo de la
enpaĝiganto. Sed la enpaĝigantoj Ĝilo kaj
Andreo estu dankataj kaj laŭdataj pro ilia
bonega laboro: ili kune dediĉis multegan
tempon al grandega tasko, kiu ebligas nun al
vi teni inter viaj manoj finfine Adresaron
freŝdatan!
Kiel suplemento venas ankaŭ kun ĉi numero
aliĝilo por la SAT-Kongreso 2014 en Dinano
(FR). Ni nur povas rekomendi al vi unue
plenigi la aliĝilon kaj sendi al la OKK, due tuj
rezervi viajn tempon kaj vojaĝ-biletojn por
certigi vian partoprenon. Ni ja pensu, ke eble
morgaŭ oni estus morta, kaj tamen estus
bedaŭrinde lastan fojon ne esti vizitinta la
Kongreson de nia asocio!
En la regula parto de nia revuo, vi trovos
ampleksan temdosieron pri “Naciismo kaj
riskoj pri reapero de faŝismo". Ĝi estas aparte
interesa rilate la situacion, kiun konis SAT
antaŭ nelonge, kiam membroj eksiĝis pro
suspekto je naciismo. Okazo al ni rekonsideri
la ĉiasociajn eventojn sub lumo de tutmondaj
okazaĵoj.
Ni estas aparte fieraj prezenti la unuan
aperon de nova rubriko Teatro, kiun vi ĉiun
numeron retrovos, danke al Flora Markov kaj
Marcelo Redulez. Tiu ĉi rubriko havas al ni
apartan signifon, pro du ĉefaj kialoj. Unue ĝi
pliampleksigas la artan temaron, lastatempe

traktita ĉefe el literatura aŭ
muzika vidpunkto. Due
la prizorgantoj ne
estas membroj de la
redaktoskipo: por
kontribui,
necesas ne enmergiĝi en laboregon,
sed nur emi alporti sian propran ŝtonon al la
konstruado de nia
prirevata socio.
Samkiale estas salutinda
la apero de "LEA-ana elan'",
rubriko pri la vivo de la diversaj LEAoj. Eĉ se ĉi-foje la prizorganto estas eksa
skipano plu laboreganta diverskampe en SAT,
ĝi respondas al grava bezono pri pli densa
komunikado inter la diversaj LEA-oj kaj
neformalaj laborgrupoj, kiuj aktivas por la
diskonigo de SAT kaj de Esperanto en
laborista medio.
Fine, kiel kutime, vi trovos ankaŭ diverstemajn artikolojn, kiuj kompletigas ĉi buntan
numeron. Ni deziras ke vi havu egan plezuron
per legado de tiu ĉi Sennaciulo.
La RK (Redaktoskipa Kunordigotrio)

REMEMORIGO – limdatoj por venontaj
dosiertemoj:
Usona imperio. Kunordiganto Kani - 12-a
de Januaro 2014
Latinameriko. Kunordiganto Brandon
Sowers - 12-a de Marto 2014
Kongresa Temo: Civitanoj loke konstruas
ontecon. Kunordiganto Guy Martin - 12-a
de Majo 2014
Konspiroj kaj konspirteorioj. Kunordiganto Djemil Kessous - 12-a de Julio 2014
Pliaj proponoj bonvenaj por la postaj
numeroj.
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