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Sennaciulo

O FICIALA ORGANO DE S ENNACIECA ASOCIO TUTMONDA

SAT-anoj kutimiĝu al eksternacia sent-, pens- kaj agadkapablo!

Homarano
Ekbruligis mi fajron en kor’,
Ĝin estingos nenia perfort’;
Ekflamigis mi flamon en brust’,
Ĝin ne povos estingi eĉ mort’.
Brulos fajr’ ĝis mi vivos en mond’,
Flamos flam’ ĝis ekzistas la ter’.
Nom’ de l’ fajr’ estas am’ al homar’,
Nom’ de l’ flam’ estas am’ al liber’.

Vasilij Eroŝenko

 REDAKTANGULO 
Karaj legantoj,
Antaŭ viaj okuloj troviĝas la lasta numero
de Sennaciulo por la jarkolekto 2019. Temas
pri aparte ampleksa numero. Ĝi ja enhavas 52
paĝojn. Notinde, vi trovos en ĝi sufiĉe multajn
originalajn raportojn kaj pripensojn pri
lastatempaj okazaĵoj el diversaj partoj de la
terglobo. Ilin kompletigas la laboro de kelkaj
fidelaj kaj persistemaj tradukistoj.
Kun tiu ĉi numero estas ekspedita ankaŭ
Sennacieca Revuo. Ĝia finpretigo verŝajne
kaŭzos ioman atendon inter la dissendo de la
reta kaj de la papera versioj de Sennaciulo.
La legado de la abunda ricevita materialo
ne malhelpu vin pripensi pri aliĝo al la
Bjalistoka kongreso. La paperan aliĝilon vi
ricevis kun la antaŭa numero, kaj vi povas
retrovi ĝin en la retejo de SAT. Ne atendu la
proksimiĝon de la venonta kotiz-altiĝo (post
la 28a de februaro) por decidiĝi. Fruaj aliĝoj
helpas al la organizantoj kiel eble plej trafe
antaŭprepari la eventon.
Partopren-instigan legadon kaj feliĉan
novjaron deziras al vi
La Redaktskipo

Frontpaĝa bildo
En Sapporo (Japanio) - Agado solidara
kun la batalantaj honkongaj civitanoj.

EnhavoEnhavo
TRA LA M ONDO: AZIO

4 Peto al Ĉina Konsulejo
4 Raporto pri la agado “Ni subtenas civitanojn en Honkongo”
7 Kolero en Honkongo, geopolitika pulvejo
1 1 Vizito al la vilaĝo Iitate
TRA LA M ONDO: EŬROPO
1 3 Pri la balotado Portugalie
1 4 Pollando: maldekstruloj revenas parlamenten
1 5 Situacio en Grekio
1 6 Germanio helpas al blokaditaj suferintoj
1 7 Renkontiĝo kun la sola reprezentanto de la komunist-tendenca
partio PdA-POP en la svisa parlamento
1 8 Perspektivoj 201 9-2020
20 Reakcia Internacio
TRA LA M ONDO: M EZORIENTO
23 Kvin jaroj de la jazida genocido
24 Intervjuo al Suad Hesen
26 Ĉar la milito ankoraŭ ne finiĝis
TRA LA M ONDO: AMERIKO
28 Tutamerikaj landoj: Ni kuniĝu, ankaŭ en la kultura riĉeco!
29 La malamo, tiu flanka damaĝo
S OCIOSCIENCO
30 La sengepatra socio
34 Indiferenteco
M EDIO
35 Klimata katastrofo senĉese proksimiĝas
37 Klimata varmiĝo
PACISMO
37 Memortago de la fino de la okinava batalo
40 Kontraŭmilitaj libroj de KAVA-PECH
41 La turo “La mondo estu sub unu domo”
TRA ESPERANTIO
44 La 71 -a Internacia Fervojista Esperanto-Kongreso
46 La unuan fojon Unesko uzos Esperanton en festivalo
I NTELEKTA MEMDEFENDO
46 Ni daŭrigu la lukton... semantikan!
48 Sorĉisto-ĉasado
B ELETRO
49 Usonen!
EL LA SAT-ADMINISTREJO
51 Perantoj | Kotizoj | Praktikaj informoj
Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la
aŭtoroj mem. Ricevitajn manuskriptojn ni ne
resendas. Kontribuojn sendu al:
sennaciulo.redaktejo@gmail.com

