
33

SENNACIULOmarto 2003

Marto  2003                    74-a jaro, n-ro 3   (1173)

ISSN 1163.0442 MENSUEL/MONATA
 *Pri la enhavo de artikoloj respondecas la aºtoroj mem*

http://www.sat-esperanto.org/ *** retadreso: satesper@noos.fr
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8a de Marto
Internacia virina tago

Okaze de internacia tago de virinoj, ni prezentas al vi kelkajn el niaj aktivulinoj.
pafio 34
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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...

Nova PIV aperis !
Akiru fiin ©e SAT.

Prezo:70 € + afranko
Por Francio : 4,27 €, Eºropo 6,95 €

ekster Eºropo : 10,06 €

NIAJ
AKTIVULINOJ
Okaze de internacia tago
de virinoj, 8-a de marto,
nia redakcio decidis pre-
zenti al vi kelkajn el niaj
aktivulinoj, kiujn kutime
oni ne vidas publike. Tiuj
niaj kamaradinoj silente
kaj modeste laboras por
nia Asocio. Frontpafie vi povas vidi iliajn fotojn.

Unua vico - de maldekstre:
GraÂina OpulskieneGraÂina OpulskieneGraÂina OpulskieneGraÂina OpulskieneGraÂina Opulskiene, litova perantino;
Zdenka Svetli©i≈Zdenka Svetli©i≈Zdenka Svetli©i≈Zdenka Svetli©i≈Zdenka Svetli©i≈, kroata perantino;
Elzbieta Janusz, pola perantino;
Corrie Kwantes Kooij, nederlanda perantino;
Franciska Toubale, ofta prezidanto de kongresaj la-
borkunsidoj,

Dua vico - de maldekstre :
Inga Johanson, sveda perantino;
Tereza  Sabatier, nia kontistino;
Erna  Döring, svisa perantino kaj
Margarita Zelve, latvia perantino.

Agrablan virinan tagon al ©iuj niaj inaj membroj kaj le-
gantoj.

Karaj,
tiu ©i numero estas
parte dedi©ita al
niaj inaj kamara-
doj, kiuj estas gra-
va parto de la SAT-
anaro. Okaze de la
8-a de Marto ni
uzas la okazon por prezenti al vi kel-
kajn el niaj aktivulinoj.
Vi povas legi ankaº parton el la ricevi-
taj raportoj pri la manifestacioj kontraº
la militoj. Espereble alvenos pliaj kaj
ili aperos en la aprila numero.
Se vi ne ankoraº subskribis la Dekla-
ron de la PK kontraº la militoj, tion
daºre eblas fari en la reto (vd. p.  36).
En la lastaj numeroj de S-ulo vi povis
legi detalajn kongresajn informojn kaj
konstati la ri©econ de la programo. Ne
atendu la lastan momenton por alifii kaj
profiti de tiuj eventoj. Fine, en tiu ©i
numero vi trovas la rezulton de nia re-
ferendumo kaj la membrojn de la nova
internacia Plenum-Komitato. Dankon al
malnovaj komitatanoj kaj bonvenon al
novaj. Kamaradece via,

Redaktoro
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REZULTATO DE LA REFERENDUMO 2002

Gekamaradoj: Lilio Grandière, René Ballaguy kaj Ron Lynn kribris la alvenintajn
referendumilojn (alvenis entute 172 vo©doniloj) merkrede la 29-an de januaro kun jena rezulto

POR LA PLENUM-KOMITATO

KANDIDATO JES NE SINDETENO NEVALIDAJ
___________________________________________________________________________
BANNIER 154   7 10 1
BARKOVI¢ 170   1   1 0
BUSTIN 154   6 11 1
CAVALIER 158   4   9 1
MARKOV 146 12 13 1
PRENT 155   5 11 1
SABATIER 167   0   4 1
SCHRAM 166   4   1 1

___________________________________________________________________________

POR LA flENERALAJ KONSILANTOJ

KANDIDATO JES NE SINDETENO NEVALIDAJ
___________________________________________________________________________
DUC GONINAZ 163   2   3 4
LUTERMANO 137 12 18 5
OLIVIERA 151   2   8 5
YAMASAKI 159   0   8 5
PERSSON 165   1   1 5
___________________________________________________________________________

Sekve al tiu ©i referendumo, la nova Plenum-Komitato kaj fleneralaj Konsilantoj komencos
sian trijaran mandaton la 1-an de marto 2003.
Dum la unua kunveno la novaj P.K.-anoj elektos inter si prezidanton de la P.K.,» kies vo©o
estas decida en okazo, se ©e vo©dono montrifias egala nombro da por- kaj kontraº-vo©oj».
Jam nun la novaj P.K.-anoj distribuis inter si la taskojn pri kiuj ©iu el ili respondecos.
- K-do Schram - eksteraj rilatoj kun esperantistaj kaj neesperantistaj Asocioj, grupoj, sindikatoj,
politikaj partioj.
- K-do Prent : - pri la kongresoj (aktuala kaj estontaj), kontaktoj kun la OKK.
- K-do Markov : - pri eventualaj eldonaÏoj de SAT (kaj reeldonaÏoj), organizado de debatoj kaj
kontaktoj kun la Junulfako.
- K-do Cavalier - sekretariado de LEA-komitato, kontaktoj kun LEAoj.
- K-dino Sabatier - kontado kaj kasaj laboroj.
- K-do Barkovi© - fienerala sekretariado, redaktado kaj aliaj kutimaj oficejaj laboroj.
- K-do Bannier - ekspedo de Sennaciulo Adresaro kaj S.R., Diversaj laboroj kaj riparoj en la
Sidejo.
- K-do Bustin - plenumos diversajn taskojn kiuj dum la PK-mandato aperos kaj estos farendaj.


