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Asocia sidejo de S.A.T., administrejo kaj 
redaktejo: 67, avenue Gambetta, FR-75020 
Paris, tel. +33.1.47.97.87.05, telekopiilo: 
+33.1.47.97.71.90.
Retadreso: satesperanto@free.fr.
TTT-paĝoj: 
 http://www.sat-esperanto.org
Oficejo malfermita: lunde de 9h30-15h30; 
de mardo ĝis vendredo: 9h30-16h30. Ekster 
la laborhoroj funkcias aºtomata registrilo. 
PoÒtkonto: SAT n° 1234-22 K, Paris. 
IBAN: FR 77 30041 00001  0123422K020 
39
BIC: PSSRFRPPPAR
Redaktas: Redakta Komitato -  P. Lévy, G. 
Rollin kaj K. Barkovi©. 
¢efredaktoro : KreÒimir Barkovi©
Ekspedejo de Sennaciulo: adreso de la 
redaktejo.
Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la 
aºtoroj mem. Ricevitajn manuskriptojn oni 
ne resendas. La limdato de ricevo de manus-
kriptoj estas la 10-a de kuranta monato.
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Autres pays/aliaj landoj : peti la tarifon de 
nia peranto aº de la SAT-Centro.
Dépot légal à la date de parution.
Commission Paritaire n° AS-74399
Limdato por ricevo de kontribuaÏoj estas 
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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 CD en la formatoj de Word, Apple 
(Claris)Works, aº prefere en la formato RTF. Bonvolu nepre tajpi viajn teks-
tojn 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... Reeldono de Nova PIV  
korektita kaj fiisdatigita

La unua eldono de Nova PIV post iom da tempo el©erpifios kaj ni 
estos devigataj reeldoni fiin. Intertempe estas korektitaj eraroj el 
la unua eldono kaj la nova eldono aperos korektita kaj fiisdatigita. 
Bedaºrinde, por tiu nova eldono, nia Asocio ne disponas pri sufi©e 
da mono. Pro tio ni decidis malfermi 

FONDUSON
por reeldono de Nova PIV

Ni invitas SAT-anojn kaj ©iujn esperantistojn kontribui al tiu fon-
duso kaj tiel ebligi la reeldonon de PIV. Pro nesufi©a nombro de 
niaj membroj el kiuj e© granda parto pagas nur simbolan kotizon, 
la vendo de PIV grave helpas al la financa ekvilibro de nia asocio 
kaj fiia normala funkciado. Esperante vian komprenemon kaj ma-
lavaran partoprenon en tiu nia entrepreno, ni anticipe dankas al 
©iuj. 

*****

Tiuj gekamaradoj, kiuj eventuale estas pretaj prunti la monon por 
tiu ©i reeldono, ni akceptas

PRUNTON
kiun ni repagos post la vendo de la reeldonita PIV. Elkoran antici-
pan dankon al ©iuj partoprenontoj en tiu kampanjo. 

La P.K. de SAT

AL INSTRUANTOJ DE ESPERANTO
Anonimulo aĉetis stokon de malnovaj PIV (eldono de 1987), 
kun duobla celo:
1 helpi al reeldono de la nova PIV
2 helpi al neriĉaj seriozaj lernantoj per senpaga disdonado de 
ja iom olda vortaro, tamen ne tute kaduka ilo (oni ja efi ke uzis 
ĝin dum jaroj). 
Instruantoj komuniku adresojn de tiaj seriozaj malriĉaj ler-
nantoj, al la sidejo, aŭ rete : <satesperanto@free.fr>.
(Tio kompreneble celas ankaŭ enloĝantojn de malriĉaj lan-
doj.)

Karaj,
jen postkongresa 
surprizo. Kiel vi 
povas konstati, la 
frontpaĝo estas 
iom aliaspekta kaj 
ni havas kvar ko-
lorajn paĝojn por 
la sama prezo kiel 
antaŭe. Ni esperas ke nun nova Sen-
naciulo estas iom pli altira. Ankaŭ la 
papero estas ŝanĝita kaj recikligita. 
En tiu ĉi numero vi trovas la unuajn 
impresojn pri la kongreso, Deklara-
cion kaj Gvidrezolucion. Krome ape-
ras informo pri la nova eldonaĵo de 
SAT (kiun ni varme rekomendas al ĉiu 
el vi), kaj kelkaj kutimaj rubrikoj. Pli 
detalajn informojn pri la kongreso vi 
trovos en venontaj numeroj de Senna-
ciulo, kondiĉe ke vi pagis vian ĉijaran 
kotizon. Do, por ne malhavi tiujn nu-
merojn, nepre kontrolu kaj pagu. 
Kamaradece al ĉiuj, via

Redaktoro






