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- Lastmomente-
Grava bato por S.A.T.

FORPASIS KAMARADO IVO

La 5-an de januaro 2002, forpasis en sia 68-a jaro, la prezidanto
de la Plenum-Komitato de S.A.T. - k-do Ivo PEYRAUT. Tiu ©i
informo atingis nin kiam Sennaciulo estis presopreta. En la
februara numero ni dedi©os pli da spaco al nia forpasinta
kamarado.
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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

El la redaktejo...El la redaktejo...El la redaktejo...El la redaktejo...El la redaktejo...

ATENTIGO AL NIAJ NORVEGAJ MEMBROJ !
Kamarado Per ENGEN, nia landa peranto, havas novan

adreson. Jen fii:
Per ENGEN
Østregate 14

NO-2317 HAMAR
Norvegio

NOVA PERANTO EN ITALIO
Ni havas novan peranton, kiun ni elkore bonvenigas. Jen la
adreso:
Carlo BOURLOT, Via Quarello 40, IT-10135 Torino (TO).
Tel: 011-3970477 (vespere fiis 23h.)
Rete: <s.bourlot@tiscalinet.it>

Karaj gekamaradoj,
kiel vi povas legi en la
pafio 9 de ©i tiu numero,
la malsanifio de la
prezidanto de la P.K. es-
tas grava bato por ni

©iuj. Sed malgraº tio, la funkciado de
nia Asocio devas daºri. Tion ni povas
efektivigi dank’al via helpo. Do,
kunlaboru en Sennaciulo kaj sendu al
ni informojn kaj proponojn por la
aktivado. La aktiveco de la Asocio ne
dependas de ok kamaradoj de la P.K.
sed de ni ©iuj, de vi, SAT-anoj. flis
nun la P.K. plenumis ©iujn decidojn
de la kongreso en Nagykanizsa. Sed,
antaº ni staras pluraj taskoj - aperigo
de nova PIV, kongreso en Alicante,
batalo favore al Sekvojo kaj grupo
Portos, ktp. Aktivu laº viaj ebloj en
tiuj agoj kaj proponu aliajn. Varbu al
SAT novajn membrojn, ©ar ni bezonas
novajn ideojn kaj novajn fortojn.
Dezirante al vi ©ion plej bonan en tiu
©i nova jaro 2002, restas kamaradece
via,

Redaktoro
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Djemil, Renato kaj mi for-
lasis Parizon la posttagmezan vendre-
don  14an de decembro sentante sin
kvazaº delegitoj de aliaj kiuj ne ha-
vis la oportunecon liberifii. La vetero
estis bela kun temperaturo subnula.
Alvenintaj en la belgan ©efurbon ni
rendevuis kun la loka SAT-grupo en
la persono de nia k-dino Klementine
kiu zorge montris nian lofiejon kaj
gvidis nin en la urban centron. ¢iu
ricevis dosieron komponitan el la las-
ta kajero Esperanto Info kaj detaloj

de la sabataj aranfioj kun la necesa
urba plano .

Sabaton la 15an matene Kle-
mentine akompanis nin fiis ULB (
Belga Libera Universitato ) situita en
sudorienta parto de Bruselo. Jam sur-
loke niaj gek-doj Stela el Antverpeno
kaj Klaºdo el Bruselo ©eestis. La unua
amfiteatro estis rezervita de la mova-
do Socialista Internacia Rezisto. Kel-
kaj el ni eniris por sekvi la debatojn
sed pro pezaj lingvaj tradukoj rezignis
. La disdonado de niaj  seslingvaj flu-
gfolioj estis pli motiviga kaj ri©a de
personaj kontaktoj.Tiel ni konatifiis
kun juna SAT-ano Mikaelo el Ham-
burgo. En la dua amfiteatro la paro-
ladoj de la delegitoj okazis  en franca

lingvo kun resumo
en nederlanda. Ni
restis sufi©e long-
tempe por aºskulti
plurajn asociojn inter
la 80 anoncitaj.
Krom la kutimaj, ve-
nis delegitoj de aso-
cioj por Palestinio
kaj  Kamerunio kiuj
alparolis la Eºropajn
Òtatojn cele ke ili
©esu siajn hipokrita-

jn politikojn.
Komence

de la posttagmezo
©iuj grupifiis por
partopreni la stra-
tan manifestacion
nomitan “MarÒado
por la paco” kaj ni
havis la surprizon
renkontifii kun k-
do Bruno el Thion-
ville. Lia helpo por
tenado de la SAT-
standardoj estis

bonvena ( mi aldonas, ke

nun Bruno
rolas kiel
OKK-prezi-
danto en la
preparo de la
SAT-Ami-
kara kongre-
so kiu oka-
zos en Vigy
de la 30/03/
02 fiis la 02/
04/02 ). ¢ar
estis la lasta
tago de tiu
supro la pro-
cesio arigis
malpli da
personoj ol

Partopreno de SAT-anoj okaze
de la Eºropa Supro en

BRUSELO

dum la aliaj tagoj kaj samtempe oka-
zis en okcidenta parto de la urbo inter-
nacia anarkiista manifestacio.  La plej
©eestantaj movadoj estis FAU, SAC,
CNT kaj poste kelkaj pli marfienaj kiel
la nia.

Niaj flugfolioj estis bone ak-
ceptitaj kaj post la fino de la demons-
trado inter placo Shuman kaj  Pordo
de la 50-jarifio ni jam konsciis ke gra-
va parto de la varbado trovifias meze
de tiuj  bolantaj agoj. Ni devas dedi©i
pli da fortoj kaj ankaº havi taºgan
materialon. La nunaj  eventoj montras
ke la unua paragrafo de nia statuto res-
tas ne nur aktuala sed ankoraº avan-
garda kaj aplikenda . Frostorigidaj, ni
eniris trinkejon por bilanci kaj gratuli
niajn k-dinojn Klementine kaj Stella
antaº la  tuja forveturo Parizen .
flis venonta agado.

Guy

Aludo pri la baldaºa alveno de eºro

Sindikatoj kaj asocioj aktive partoprenis

Feli©e la policistoj ne tro intervenis


