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Dum la SAT- Kongreso

aperos la Nova P.I.V.
SAT-ANOJ KUTIMIﬂU AL EKSTERNACIA SENT-, PENS-, KAJ AGADKAPABLO!
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El la redaktejo...
Karaj gekamaradoj,
jen la lasta numero de
Sennaciulo antaº la
kongreso en Alicante.
ﬂi alportas al vi interesan, gravan informon pri la apero
de la Nova PIV, ﬁuste dum tiu ©i kongreso. Espereble vi jam aliﬁis kaj
partoprenos solenan inaºguron de tiu
grava verko. Pri la tuto ni informos
la ne©eestantojn en la unua postkongresa numero.
Dum tiu ©i kongreso ni devos
alpreni plurajn decidojn kiuj koncernas la estontecon de SAT. Al la kongreso estos prezentitaj novaj kandidatoj por la Plenum-Komitato kaj
ﬂeneralaj Konsilantoj. Fine de la
jaro vi ©iuj devos per referendumo
vo©doni por ili, tiel ke la nova P.K.
povu ekfunkcii ekde marto 2003.
Dezirante al ©iuj agrablan
SAT-kongreson kaj somerajn feriojn,
mi kamaradece salutas vin.
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Post 1971 aperas renovigita
Plena Ilustrita Vortaro
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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.
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ne resendas. La limdato de ricevo de
manuskriptoj estas la 10-a de kuranta
monato.
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Dum la SAT-kongreso en Alicante estos inaºgurita tute
renovigita Nova P.I.V. Tiun ©efverkon principe inaºguros
ﬁia ©efredaktoro, nia k-do Michel Duc Goninaz. Pri la
solenaÏo kaj aliaj informoj pri la nova verko aperos en la
postkongresa Sennaciulo.
La lan©a prezo de la Nova P.I.V. estas 70 € + reg.afranko.
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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1a de Majo en Parizo
Ni estis 1 +1 + 1, kaj tiel plu ﬁis 1 500 000 aº
multe pli
Unu, tute sola, tio estas jam
pli bona ol nulo ! Kaj tamen,
©ar unu sola moviﬁis, kaj
alia, ankº sola, faris same,
kaj ankorº alia, homoj tiel
amasiﬁis senfine. Kelkloke
ili tiel kunpremiﬁis ke estis
neeble atingi difinitan lokon. La kunpremiﬁo estis e©
momente tiel forta ke mi
mem, dum duonhoro, estis
ne tute kvieta. Ne plu estis
eble moviﬁi. ¢io povas okazi dum tiaj momentoj : plifortiﬁas la premo jen de unu
flanko, jen de alia; oni pli
malpli perdas ekvilibron.
Tamen, finfine, kvazaº

aplaºdoj al kiuj reciprokis
la manifestaciantoj. La
ekiro okazis de la Placo de
la Respubliko kun granda
malfruo. Ege diskreta estis
la polico laºlonge de la irvojo kiu kondukis al la
Placo de la Nacio tra la
Placo de la Bastille. En la
komenco de la manifestacio, ©e fenestro de unua
etaﬁo, viro montris grandan
paperfolion sur kiu li skribis : «Nous sommes 1. 250.
000» (ni estas 1 250 000).
Ni ﬁoje dankis kaj aplaºdis.
Plue alvenis homoj ankaº
de flankstratoj, kaj la homa-

hombloko — en kiu mi estis ! — moviﬁis en la direkto
de la bulvardo de la Templo de kie la manifestacio
devis forlasi la Placon de la
Respubliko. Malkompaktiﬁis la hombloko. Estis jam
eble moviﬁi pli libere. Ni
iris atendi sur la larﬁega trotuaro kaj komencis, ©irkaº
nia banderolo «Espéranto
- La Langue Internationale pour les travailleurs» (Esperanto - la
Internacia Lingvo por la laboristoj) disdoni flugfoliojn pri Esperanto kaj la
SAT-movado. ¢e multaj
balkonoj aperis slogantukoj aº -paneloj. De tie
homoj fotis aº salutis la
amason. Estis ankaº

maso estis tiom impona ke
ﬁi dividiﬁis laº trii stratoj
por atingi la celon. Foje
aºdiﬁis tre impresa kelksekunda kriegado alvenanta el la kapa parto de la manifestacio; al ﬁi reehhis tiuj
kiuj aºdis ﬁin kaj tiel plu ﬁis
la fino.
La homoj havis ﬁenerale
kvietan aº e© ridetetan mienon... kiam ili ne ridegis. Ili
bone akceptis la flugfoliojn; ni estus povintaj disdoni
almenº dekmilojn. Ni havis
nur eble 1500 aº 2000. Ili
ne estis forÏetitaj. La etoso
estis amika, preskaº festa.
Nian banderolon oni bone
rimarkis, kvankam ni daºre
marÒis sur la trotuaro, escepte post la Placo de la
Bastille kie ni povis enviciﬁi

inter ©iuj aliaj. Estis ankaº
homoj kiuj venis al ni, ©u
por peti flugfolion aº informon, klarigon. La kontak-

daj problemoj, kiuj trafas ne
nur Francion, kies ﬁenerala
stato estas relative bona
kompare al la plimulto el la

toj estis interesaj. Estas notinde ke al la alvoko de SAT
respondis ankaº membroj
de FET, kelkaj gejunuloj de
JEFO, SAT-Amikaro kaj
eble aliaj organizoj, eble
dudeko aº trideko da personoj entute. Oni povas supozi ke pro la granda malfacileco moviﬁi en tia homamaso, aliaj esperantistoj ne
povis atingi nin, precipe se
ili ne bone konis la lokon.
Kelkaj perdiﬁis dumvoje.
La proporcio de gejunuloj
en la manifestacio estis
aparte grava.
En la manifestacio, la sloganoj ne estis speciale reverencaj al la du restantaj kandidatoj al prezidenteco :
«Au pays des aveugles, le
borgne est Führer» (En la
lando de la blinduloj, la
unuokululo estas Gvidanto,
pro tio ke la kandidato Le
Pen, reprezentanto de la
ekstremdekstra politiko, estas blinda je la maldekstra
okulo); «Le Pen, 100% de
matière grasse, 0% de matière grise» (Le Pen, 100%
da grasaÏo, 0% da inteligenteco), aº e© : «Le 5 mai, je
trie mes déchets : je vote
Chirac» (la 5-an de majo, mi
kribros miajn rubojn, mi
vo©donas por Chirac).
Sed nun, post tiu tre bela
momento, kia ajn estos la
rezulto de la balotoj, restos
amaso da tre gravaj solven-

landoj de la mondo.
La lingva dimensio de tiuj
problemoj estis tute neglektita dum jardekoj. Ni kaj la
tuta mondo pagas nun
egkoste la koncentriﬁon de
la regado de ©iuj fluoj de
interÒanﬁo per unu sola
pseºdointernacia lingvo,
kiu servis kaj plue servas,
kun plifortiﬁanta efikeco,
unue la interesojn de kelkaj
nacioj malprofite al ©iuj ceteraj.
Jam de jardekoj, la ceteraj
nacioj elspezas grandan parton el la budﬁeto de edukado por instrui lingvon kiu
igas ilin dependaj de potencoj kies ambicio estas superregi la tutan mondon kaj
akapari al si ©iujn
ri©ofontojn. La sindikatoj ne
kapablas efike interrilati internacie, e© nur eºrope, kaj
ties membroj e© tute ne povas interkompreniﬁi, interkonatiﬁi por malkovri ke ili
havas komunajn interesojn.
Kreskas ©ie tra la tuta mondo la risko de konfuza konflikta detrua situacio en ©iuj
landoj, dum la tuta ekonomia sistemo, kiun disvastigas kaj Òirmas Usono, respondecas pri tiu situacio regata de potencaj financaj
interesoj entute senigitaj je
homeco.
Ni, membroj kaj simpatiantoj de la SAT-movado, estis je nia ﬁusta loko en tiu
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