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El la redaktejo...
Karaj,
la tempo rapide
pasas kaj ni jam estas tri
monatojn antaº nia kongreso en Alicante. Estas
momento por decidiﬁi kaj partopreni
ﬁin, ©ar ﬁi estas tre grava por la estonto de nia Asocio. Ni devos decidi pri
multaj aferoj. Al la kongreso estos
prezentataj kandidatoj por la nova PK,
pri kiuj decidos jarfina referendumo.
Cetere, ©u vi jam pensis prezenti vin?
Ja, vi devas sendi vian kandidatiﬁon
al la SAT-sidejo (kun mallonga biografieto kaj foto) antaº la 5-a de majo.
Ni esperas ke pluraj el vi kandidatos
por ke ni vere havu internacian Plenum-Komitaton.
Ankaº ni bezonas kandidatojn
por la ﬂeneralaj Konsilantoj laº
horzonoj. Vian kandidatecon sendu al
la sekretario de ﬂeneralaj Konsilantoj, nia kamarado Jakvo Schram.
Amike al ©iuj,

via Redaktoro
Asocia sidejo de S.A.T., administrejo kaj
redaktejo: 67, avenue Gambetta, FR-75020
Paris, tel. +33.1.47.97.87.05, telekopiilo:
+33.1.47.97.71.90.
Retadreso: satesper@noos.fr.
TTT-paﬁoj:
http://www.sat-esperanto.org
Oficejo malfermita: lunde de 9h30-15h30;
de mardo ﬁis vendredo: 9h30-16h30. Ekster
la laborhoroj funkcias aºtomata registrilo.
PoÒtkonto: SAT n° 1234-22 K, Paris.
Redaktas: Redakta Komitato - P. Lévy, G.
Rollin kaj K. Barkovi©.
¢efredaktoro : KreÒimir Barkovi©
Ekspedejo de Sennaciulo: adreso de la
redaktejo.
Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la
aºtoroj mem. Ricevitajn manuskriptojn oni
ne resendas. La limdato de ricevo de
manuskriptoj estas la 10-a de kuranta
monato.
*
Imprimé par : S.I.B., B.P. 343, FR-62205
Boulogne-sur-Mer Cedex, Francio.
Aperas monate - Mensuel.
Le directeur de la Publication: Jacques
BANNIER
Abonnement annuel/jara abono France 52€
Autres pays/aliaj landoj : peti la tarifon de
nia peranto aº de la SAT-Centro.
Dépot légal à la date de parution.
Commission Paritaire n° AS-74399
Limdato por ricevo de kontribuaÏoj estas
©iam la 10-a en la monato.
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Internacia Esperanto-Konferenco 2002
Leuven (BE) 20-26.07.2002
Temo:

Scienco kaj Socio
en oficiala kunlaboro kun la
Universitato K.U. Leuven
El programo
Strukturo : antaºtagmeze de lundo ﬁis Ïaºdo okazos du duhoraj
prelegoj kun diskutebleco, la posttagmeza programo kombinos temon, distron kaj turismon. Ni
ankaº prizorgos agrablajn vesperprogramojn.
Scienco kaj Socio : interalie prelegos esperante reprezentantoj de
la universitato de Leuven (Loveno). Vi ricevos klarigon pri Naturscienca muzeo kaj muzeo pri
Mez-Afriko. Ni planas vizitojn al universitataj konstruaÏoj, kiel
la mikroelektronika centro IMEC kaj la monumenta universitata
biblioteko.
Leuven atendas vin : Leuven estas gaja universitata urbo kaj
provinca ©efurbo kun 85000 loﬁantoj. Atendas vin akcepto en la
urbodomo (vidu supran foton), vizito al beginejoj, gotikaj kaj baroka preﬁejoj, multaj statuoj kaj multegaj bonetosaj restoracioj
kaj trinkejoj.
¢iujn detalajn informojn kaj aliﬁilon petu ©e la loka organizanto:
Letere :
Esperanto 3000 Leuven, R. Ménada 44, BE-1320 Hamme-Mille
Rete : esperanto3000@esperanto.be
Telefone : ++32.10.86.01.12

ATENTIGO AL NIAJ KUNLABORANTOJ
Ni petas ©iujn niajn kunlaborantojn sendi al ni siajn tekstojn ©u per la reto
en la formato de teksto aº sur la disketoj en la formatoj de Word, Apple
(Claris)Works, aº prefere en la formato RTF. Bonvolu nepre tajpi viajn
tekstojn per la sistemo x (cx = ©, sx=Ò ktp) ©ar tio ebligas al ni facile
transformi la tekston en normalan Esperanton. Se vi sendas tekstojn
surpapere, vi tajpu ilin normale. Dankon.
La Redakcio
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El
E
llaa Mondo
M
Ell la
Moonnddoo
BARCELONO

Kampanjo kontraº militisma
kaj kapitalisma Eºropo
Kvinmil homoj amasiﬁis en la stratoj de
Barcelono
Manifestacioj estis
organizitaj en Barcelono de
la 9a ﬁis la 16a de marto
proteste al la Kunsido de
Eºropa Unio. ﬂi estis la plej
granda manifestacio kontraº la tutmondiﬁo de la
ekonomio ekde la sukceso
de la manifestacioj en Seatle, kio ebligas nin pensi ke
ni povos Òanﬁi la vojon de

la Historio. La policista terorismo ne povos ©esigi la
movadon. Per la partopreno
de ©iuj alia mondo estos realaÏo.

Arestitoj estis batitaj
en la Barcelona
policejo
(La 17an de marto
2002).
De sur la stratoj eblis aºdi
la bruon de la batadoj.
La unuaj arestitoj
estis liberigitaj la 17an de
marto. Du arestitoj de Sendependa Centro de Amaskomunikiloj raportis ke ili

ne povis manﬁi, ne havis
sufi©ajn vestojn kaj ne povis iri al necesejo. Ili ankaº
raportis ke de sur la strato
ili aºdis la kriojn de homoj
kiuj estis batitaj. Oni alvokis la manifestaciantojn stari antaº la policejo por premi cele al ©esigo de la batadoj.

Raporto de atestanto
En la Komenco
©io aspektis trankvila sed
poste...
La etoso estis trankvila en la marÒo kontraº
Eºropo de la Kapitalo kaj de
la Milito. Mi estis ©e la fino
de la marÒo kiam ni eniris
en straton paralelan al la
maro kie estis statuo de
Kristoforo Kolumbo, kiam
mi konstatis detruadon similan al tiu de uragano. Mi
vidis almenaº 5 detruitajn
bankojn: la fenestroj kaj la
pordoj estis detruitaj kaj la
komputiloj estis Ïetitaj sur la

stratojn. Aºtomobiloj estis
renversitaj kaj fajroj estis
en la malpurigejoj. ¢e la
statuo de Kolumbo la etoso
komencis aspekti kiel milito. Estis almenaº 5 konfliktaj punktoj. En ©iuj anguloj
estis policistoj kun Òirmiloj,
kaº©ukaj kugloj unuflanke
kaj aliflanke estis la manifestaciantoj kiuj Ïetis Òtonojn. Estis multaj homoj: la
policistoj estis puÒitaj en
senelirejon kaj ne povis

kontraºstari la manifestaciantojn. Ili nur sukcesis
reagi kiam alvenis la policaj trupoj per kamionetoj.
Tiam la policistoj agis sovaﬁe. Ili eniris restoraciojn
kiuj iﬁis rifuﬁejoj de la manifestaciantoj, batis multajn el ili, detruis la rifuﬁejojn kaj batis la homojn samtempe.
Johano
Fonto: Sendependa Centro
de Amas-komunikiloj

BRAZILO

«¢iuj mortis pro kancero»
En la momento kiam en
la kongresa lando 25 milionoj da infanoj agonias pro
la torturo fare de malsato,
malsano kaj mizero, okazis
kunsido de BID (Interamerika Banko por Disvolviﬁado) en la sama loko kie okazos la UK. Banditoj (kapitalistoj kaj Òtatestroj) kunsidos por daºre subpremi
nin.
Ekstere, laboristoj protestos sub terura minaco de la
polico. Oni diras ke FBI
jam estas en Fortalezo.

PROTESTOJ
En la ©irkaºaÏoj de la Strato
Esperanto, en urbo São Miguel Paulista (©e Zamenhof
Esperanto-Klubo), homoj
tragedie mortas pro kancero
pro la polucio fare de la kemia Industrio Nitro-Quimica de la kapitalisma grupo
Votorantim. Eks-prezidanto de Brazila EsperantoLigo, fondinto de Zamenhof
Esperanto-Klubo, emocie
citas la nomojn de siaj
amikoj kiuj laboris en la
kemia industrio kaj asertas:

Johano

BELGIO

Manifestacio kontraº la
rasismoI
Ni iris al manifestacio kontraº maltoleremo
kaj rasismo. Ni, la dura
kerno de la flandraj SATanoj, Stella, Willem kaj mi.
La granda diskuto, nuntempe en Belgio estas: ©u doni
balotrajton al enmigrantoj?
La diskuto de iom da tempo akras inter la partioj kiuj
estas nun regantaj en Belgio. La verduloj volas ke enmigrantoj, kiuj loﬁas pli ol

10 jaroj en la lando, ricevu
balotrajton, do la samajn
rajtojn kiel la eºropanoj kiuj
loﬁas en Belgio. Ankaº la
socialistoj kaj la franclingvaj liberaluloj favoras la
balotrajton. La flandraj liberaluloj kontraºas, same kiel
la ekstremdekstraj partioj
kiel Vlaams Blok. Jes, ni
havas en Belgio diversajn
specojn da loﬁantoj. Ni havas anojn de Eºropo (EU)
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