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Tem-dosiero:"Homa nutrado" 

 

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

Karaj legantoj,  

en fine, denove kun granda malfruo, la Majo-junia 
numero de Sennaciulo. La redaktejaj problemoj, kiujn 
frontis Sennaciulo dum la lastaj monatoj, estis abunde 

pridiskutitaj dumkongrese, okaze de ĝeneralaj kunsidoj, de 
laborgrupoj, kaj de pli specifaj kunsidoj de la membroj de la 
redaktoskipo.  

El la konstato, ke la redakta kunordigado estas tro peza por 
unu homo, kaj ankoraŭ ne plene horizontale dispartigebla 
inter ĉiuj skipanoj, eliris la propono, ke ĝin transprenu 
redaktoskipa kunordigotrio, konsistanta el k-doj Robin' 
Beto, Andreo Hoaro kaj Vinko Markovo, kiuj subskribis kun 
la PK interkonsenton, por ke Sennaciulo aperu dumonate 
kaj 36-paĝe, ekde de la nuna numero, ĝis la juli-aŭgusta de 
la jaro 2014, kiu devus foriri al presejo antaŭ la venontjara 
kongreso en Dinano.  

La nuna numero konsistas plejparte el materialo jam 
finpretigita antaŭ la kongreso. Nur la diversaj agadraportoj, 
fakte jam aprobitaj, estis foje poluritaj surbaze de 
dumkongresaj demandoj kaj rimarkoj. Kun la juli-aŭgusta 
numero, ekspedota fine de Septembro, aperos la tre 
atendita SAT-adresaro, jam preskaŭ finenpaĝigita. La 
dosier-temo por la septembro-oktobra numero estos 
"Naciismo ktp". Tio estos okazo por pritrakti la politikan 
kuntekston de bedaŭrinda disputo, aludita en la raporto de 
la KK, kiu kostis al SAT la perdon de ses kamaradoj, kaj 
ankaŭ por pli vaste cerbumi pri la faŝismaj minacoj en la 
nuna mondo. Sekvos en Novembro-decembro dosiero pri 
"Virinaj kondiĉoj", kaj en Januaro-februaro alia dosiero pri 
"Politika situacio en latinameriko".  

Per ĉi tiu nova funkcimaniero, ni celas kaj regulan aperon de 
la revuoj, kaj pli bonan partigon de la laboro inter la 
redaktoskipanoj. Sed tio ne solvos ĉiujn problemojn. Estis 
konstatite dum la kongreso, ke tre ofte mankas bilda 
materialo akompane al la tekstoj. Ankaŭ pri tio kontribuoj 
estas treege bonvenaj, aparte sub formo de personaj fotoj, 
desegnoj, aŭ eĉ simplaj sugestoj, kiujn povos eventuale 
realigi teĥnike pli kompetentaj skipanoj. Por ke Sennaciulo 
kaj Sennacieca Revuo denove estu la elstaraj revuoj de la 
esperantista proletaro tutmonda, ni bezonas vin, karaj 
legantoj. Ne hezitu kontribui!  

Agrablan, kaj espereble verkostimulan legadon deziras 
al vi   
 la RoKo (Redaktoskipa Kunordigotrio). 

 

 

 

 

Planitaj temdosieroj 

 

La datoj respondas al limdatoj 
por ricevo de kontribuoj. 
Kontribuojn sendu al la 
redaktoskipo.  

� Madrida Kongreso 2013  
(Impresoj kaj raportoj) – 
12-a de Septembro 2013  

� Faŝismo kaj naciismo  
Kunordiganto Vinko - 12-a 
de Oktobro 2013  

� Virinaj vivkondiĉoj 
Kunordiganto Tereza 
Kapista - 12-a de Novembro 
2013  

� Usona imperio 
Kunordiganto Kani - 12-a de 
Januaro 2014  

� Latinameriko 
Kunordiganto Brandon 
Sowers - 12-a de Marto 2014  

� Kongresa Temo: Lokaj 
civitanoj konstruas 
ontecon - 12-a de Majo 
2014  

� Nekonata - Bonvenas 
sugestoj - 12-a de Julio 2014  

J 
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