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El la redaktejo...
Karaj gekamaradoj,
kiel vi povos konstati,
en tiu ©i numero la
©efa kaj plej ampleksa teksto estas la detala Raporto pri la laborkunsidoj
en Alikanto. Bedaºrinde, la eÌo en
la salono estis tre forta kaj la magnetofona registraÏo estas malbona. Via redaktoro kaj lia helpantino, nia k-dino GraÏina, kiuj kompilis la tekston, havis tre gravajn
problemojn por bone kompreni la
intervenojn de kongresanoj en la
salono. Povas esti ke io ne estis
bone komprenita aº mankas en la
teksto. Ni petas pardonon. Ja ni
ambaº faris tiun ©i laboron plej
bone eble. Tamen ni esperas ke ne
estos multe da mankoj kaj ke vi
estos korekte informitaj pri ©iuj
temoj kiuj estis traktitaj. Dankante pro via komprenemo, plej kamaradece salutas vin, viaj

Korekto
En la adreso de nia nova hispana peranto okazis eraro. Jen la
bona adreso :

Pedro A. Hernandez Ubeda
c/Sainz de Baranda, 44 - 3° D
ES-28009 Madrid

Viaj reagoj...

IEK 2002 en Loveno
Dankon al René Bouchet pro la ©arma kaj trafa raporto kaj la belaj fotoj!
Ankaº mi ©eestis tiun aranﬁon unuan fojon. Tamen pri unu punkto de
lia raporto mi ne konsentas, nome la mencio de la OSIEK-premio, kiun
li komentis jene : «Post pluraj vo©donadoj, ﬁin finfine ricevis k-do
Barkovi©.» (Du vortojn mi grasigis.) Fakte okazis nur du vo©donadoj.
Por la kvin kandidatoj pri la premio la rezulto de la vo©dono estis jena :

Auld
14
Barkovi© 22
Berveling
8
Cherpillod 7
Mistretta
5
-----------------GraÏina kaj KreÒo
Entute
56
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Do, jam la unuan fojon Barkovi© ricevis la plej multajn vo©ojn. Nur la
fakto, ke li ne ricevis la absolutan plimulton, necesigis duan vo©donadon.
ﬂi havis jenan rezulton:
Auld : 22

Barkovi©: 34

(entute: 56)

Mi sentis la bezonon mencii tiujn detalojn por tiuj homoj, kiuj ne ©eestis
la aranﬁon.
Nora Caragea

Jam estas oktobro kaj pluraj el vi ne
pagis ankoraº kotizon 2002!
¢u forgeso?
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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Protokolo
de Laborkunsidoj en Alikanto
landoj. Nome de aºstraliaj SAT-anoj kaj de Aºstralia EMarde, la 2-an de julio okazis solena malfermo Asocio salutas la kongreson k-do Bernie Heinze. Aktuade la 75-a kongreso de SAT en belega malnova kastelo. le la aºstralia registaro estas tre tre dekstra tiagrade ke li
Prezidanto de la OKK, k-do Marteno Bustin salutis la mem nuntempe hontas pri sia lando pro agado de tiu preskaº faÒista regiskongresanojn,
taro. K-do Max
bonvenigante ilin
Hollinger salual Alikanto kaj al
tas nome de
nia 75-a kongreaºstriaj esperanso. Samtempe li
tistoj dezirante
pardonpetis pro
sukceson al la
kelkaj mankoj
kongreso. Nome
kiujn la OKK pro
de britaj espemanko de tempo
rantistoj kaj
kaj kelkaj aliaj
SAT-anoj saluproblemoj ne
tas k-do A.
sukcesis plenuPrent. K-do
mi. ﬂenerala
Jakvo Schram,
sekretario de
kiu “ne kulpas
SAT-PK, k-do
esti belgo”, taBarkovi© invitas
men salutas la
unue la preprekongreson nome
zentantojn de
de belgaj federaLEA-oj saluti la
cioj. Li esprimas
kongreson.
la esperon kaj
Nome de SAkonvinkon
ke la
TEB (la Brita
Atendante la inaºguron de la kongreso
novaj
membroj
LEA) salutis la
Fotis : Gabalda
alvenas kaj ke la
kongreson k-do
estonto de SAT
Arturo Prent.
estas
certa.
K-dino
Liba
Gabalda,
kiel
origine ¢eÌino,
Nome de SAT-Amikaro (franclingvia LEA), salutis k-dino
salutas
la
kongreson
kaj
deziras
sukceson.
S-ro Jacques
Juliette Ternant. ∑i informas la kongreson pri la tre prokMorin
salutas
persone
kaj
prezentas
siajn
aktivecojn
por
sima kunlaboro inter SAT kaj SAT-Amikaro, kiuj dum
enkonduki
Esperanton
en
ekologiajn
mediojn.
Li
inforpluraj jardekoj havis siajn respektivajn sidejojn en la sama
lokalo en Parizo. Pro manko de spaco finfine SAT-Ami- mas ke en la reto la Sendependa ekologia partio uzas ankaº
karo akiris novan belegan lokalon en la 13-a pariza dis- Esperanton. El Italio salutas nia landa peranto, Carlo
trikto. ∑i invitas ©iujn kiuj vizitos Parizon, viziti ankaº Bourlot kaj deziras sukceson al la kongreso. Ankaº li
tiun novan lokalon kun granda montrofenestro kaj bone dankas al la OKK pro la farita laboro. Juna Irananino
lokita ©e la granda bulvardo. Same Òi aludis pri la ekspo- salutis la kongreson nome de iranaj esperantistoj, lando
zicio pri Historio de Laborista E-Movado, venigita el en kiu bedaºrinde SAT ne havas membrojn. Nome de jaFranz-Hüser Instituto (Dortmund - DE), kiun prizorgis, panaj SAT-anoj kaj esperantistoj salutis k-do Yamasaki
kun gekamaradoj el la pariza SAT-rondo, nia karmemora Seikô. Li informis la kongreson ke en aºgusto okazos ork-do Ivo Peyraut. Fine Òi salutas la kongreson nome de ganiza kunsido en Japanio por fondi la japanan LEA-on.
SAT-Amikaro. Propranome Òi salutas la OKK-on pro la El Litovio salutis la kongreson nia landa perantino, k-dino
farita, farata kaj farota laboro. K-do Bernabeu klarigas, GraÏina Opulskiene, kiu deziras nome de litoviaj SATke post la lasta kongreso de HALE li decidis eksiﬁi el anoj kaj ﬁenerale esperantistoj sukceson en laboro kaj
HALE. K-do Barkovi© esprimas deziron ke tiu problemo agrablajn kongresajn tagojn. K-dino Corrie Kwantes,
de HALE estu traktata dum la kunveno de LEA-Komi- nederlanda perantino salutis nome de nederlandaj SATtato. Nome de SLEA salutas la kongreson k-do Pelle anoj kaj esperantistoj. El MalgaÒio salutis k-dino Lala kiu
Persson. Li konstatas kun bedaºro ke la membroj de SAT ﬁojas povi veni malgraº multaj malfacilaÏoj kaj deziras
estas pli kaj pli maljunaj kaj esperas ke tamen alvenos la sukceson al la kongreso. K-dino Zofia Banet Fornalowa, esprimas la konvinkon pri la estonteco de SAT. La
junuloj kiuj povos daºrigi la vivon de SAT.
Sekvas la salutoj de reprezentantoj de diversaj mondo estas en tia situacio ke la asocio kiel SAT estas

SOLENA MALFERMO
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