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 SAT-anoj kutimi#u al eksternacia sent-, pens-, kaj agadkapablo!  --- Lanti

       Kongres-temo 2009 : Migri senlandlime, vivi sennaciece

   SAT Kongreso - dankon Arci Esperanto
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       Eldona Fako Kooperativa  

Kompendio de la 
Kapitalo de Karlo 
Markso

Tiu kompendio de 1878 liveras al 
ni la esencon de la analizo farita 
de Karlo Markso en la Unua Libro 
de La Kapitalo, pri la kapitalismo 
- "en kiu ne la produktorimedoj 
estas je la servo de la laboristo, 
sed ja la laboristo je la servo de la 
produktorimedoj".

Destinita al popola publiko, skribita 
en stilo senbalastigita de la scienca 
aparato kiu igas foje malfacila la 
originalan verkon, tiu resumo estis 
aprobita de Markso mem.

La a!toro, Carlo Ca"ero, itala 
liberecana komunisto, ne estis dis#iplo 
de la germana teoriisto, kiun li 
kontra!is dum la skismo de la Unua 
Internacio en 1872.

La anta!parolo de James Guillaume 
memorigas al ni la iradon de Carlo 
Ca"ero kaj la tendencojn, kiuj 
alfronti$is tiam sine de la laborista 
movado.

Kiel aneksa%o legeblas la 
korespondado inter Ca"ero kaj 
Markso.

160 pa!oj.
Formato 18x12 cm.
Eldonita en julio 2009.
Prezo : 10"

La eldona fako kooperativa celas faciligi la plenumon de la statutaj 
taskoj de SAT per eldono de kleriga materialo, pretigita kadre de kolektiva 
laboro kaj kun la!eble kohera eldon-politiko, anka! kolektive difinita.

Eldona Fako Kooperativa. 67, Av Gambetta - FR-75020 Paris 
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Donacoj

Kamarado forlasis nin

Ĉi-printempe mortis Willy Alois Ehlers 

(matrikulnumero 34355), loĝinta ĉe 

Spießweg 38, 13437 Berlin, Germanio.

Niajn kondolecojn iras al la geparencoj
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La Pacista Frakcio daŭrigas du agadojn.

Unua agado: La batalo kontra! la 
kontra!personaj minoj.

Ekde pluraj jaroj, la Kongreso de SAT sendas 
al la Ambasadoj de (inio, Finnlando, Hindio, 
Israelo, Pakistano, Rusio kaj Usono, leteron 

por peti, ke tiuj landoj 
subskribu kaj ratifu la 
Konvencion de Otavo, kiu 
malpermesas la uzon, la 
fabrikadon kaj la komer-
con de kontra'personaj 
minoj. (iam, la letero 
estas esperante skribita, 
kaj la duobla)o de $i tiu 
estas skribita la' la paro-
lata lingvo en la lando, kiu 
organizas nian kongreson. 

(i tiun jaron, la Kongreso decidis da'rigi tiun 
agon (Vd. la unuan paragrafon de la Deklaracio).

En E'ropa Unio, Pollando subskribis sed ne 
ratifis la Konvencion, kaj Finnlando nek sub-
skribis nek ratifis !in.

Finna SAT-ano diris al ni, ke la finna registaro, 
kaj anka' la plimulto de la finna popolo ne estas 
favoraj pri tia subskribo, $ar Finnlando kaj Rusio 
havas proksimume 1 313 kilometrojn da komuna 
landlimo.

Dua agado: la batalo kontra! la pafa*o*etoj 
el bomboj.

La Gvidrezolucio de la Kongreso en Kazanlako 
proponis ke la kamaradoj de SAT intervenu por 
ke ilia registaro subskribu la Konvencion de Oslo, 
kiu malpermesos la uzon, la fabrikadon kaj la 
komercon de iuj pafa)o)etoj el bomboj.

Fine de a'gusto, 98 #tatoj subskribis la Konven-
cion, kaj nur 17 #tatoj subskribis kaj ratifis !in 
(1).

Do, necesas daŭrigi la batalon por ke la ŝtatoj 

subskribu ĝin, kaj por ke la subskribintaj ŝtatoj 

ratifu ĝin.

La ratifo gravas, $ar: 
 – la' la 17-a artikolo de la Konvencio, $i tiu 

validi!os por la #tatoj, kiuj subskribis kaj ratifis 
!in, nur la unuan tagon de la sesa monato post 
la trideka ratifo. Por la subskribintaj #tatoj, kiuj 
ratifos !in post la trideka ratifo, la Konvencio 
validi!os la unuan tagon de la sesa monato post 
la ratifo de tiu #tato.

Plie,
 – la' la 3-a artikolo de la Konvencio, la #tato, 

kiu subskribis kaj ratifis !in, devontigas sin detrui 
$iujn pafa)o)etojn el bomboj malpermesitajn en la 
Konvencio plej malfrue 8 jarojn kaj 5 monatojn 
post la dato de sia ratifo de la Konvencio. 

Do, la' la plej bona hipotezo: se 30 #tatoj 
ratifus la Konvencion anta' la 1-a de januaro 
2010, la Konvencio validi!us nur la 1-an de junio 
2010 kaj la 30 unuaj subskribintaj kaj ratifintaj 
#tatoj havus limtempon de 8 jaroj por detrui siajn 
stokojn de malpermesitaj pafa)o)etoj el bomboj, 
t.e. !is la 1-a de junio 2018. 

Ekde februaro, $iun monaton ni skribis, nome 
de la Pacista Frakcio de SAT, al la franca Prezi-

Ni agu, ni !iam agu!


