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TT1 (26a) Nimo. 

TT2 (26a) Eta Kamargo 

TT3 (26a) La Suda Kanalo 

E1: La lageto de Taŭo

Nur tri tagojn post la 10-jara jubileo de la 
entuta vikipedio-projekto - en la 15-a de 
januaro - la Esperanto-vikipedio atingis 
140.000 artikolojn, nome vespere de la 
18-a de januaro. Nuntempe «nia» versio 
de la vaste konata internacia projekto 
enhavas pli ol 30 milionojn da vortoj - 
simile granda kiel multvolumaj paperaj 
enciklopedioj. Ĝi aktuale okupas 
laŭ la nombro de artikoloj lokon 26 
kompare kun alilingvaj versioj de la reta 
vikipedio. Antaŭ la tempo de interreto 
kaj rapida internacia kunlaboro oni 
simple ne povis revi en Esperantujo pri 
tia projekto - tiel granda kaj tiel rapida : 
http ://eo.wikipedia.org

Pli ol 300.000 rigardoj tage
Ĉiuhore estas proksimume 15.000 
rigardoj al paĝo de la Esperanto-
vikipedio ; per tio Esperanto okupas 
lokon 38 en komparo kun aliaj lingvoj.

WikiTrans : Automata vikipedio-
traduko kun 2,6 milionoj da 
artikoloj
Multe pli granda ol la Esperanto-
vikipedio estas la aŭtomata traduko 
de la angla vikipedio en Esperanton, 
kiun preparis la dana entrepreno 
GrammarSoft gvidata de Eckhard Bick. 
Ĉe http ://epo.wikitrans.net/ eblas 
serĉi en pli ol 2,6 milionoj da artikoloj 
maŝine tradukitaj - kun nivelo certe 

ne jam perfekta, sed kun kutime bone 
komprenebla enhavo. 

Ĉu vi ŝatus kunlabori en 
vikipedio ?
La artikoloj de WikiTrans taŭgas ankaŭ 
kiel bazo por kreado de artikoloj en la 
aktuala vikipedio, se oni volas ĉerpi 
almenaŭ parton de la enhavo el la 
angla vikipedio. Se vi volas kunlabori 
en la granda libera Esperanto-
enciklopedio - jen eble bona komenco. 
Pliaj informoj troviĝas sur la bonveniga 
paĝo http ://eo.wikipedia.org/wiki/
Vikipedio :Bonvenon_al_la_Vikipedio.

Lu Wunsch-Rolshoven
EsperantoLand
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10
Vikipedio 10-jaraĝas !

Plu kreskas la vikipedio en Esperanto

Tiuokaze,
SAT-Amikaro sendos

subtenĉekon je 100 € al
Wikimedia France

por subteni
la vikipedian movadon.
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La du armeoj tendumis, ĉiu sur unu flanko de la monto, sin 
preparante por la batalo. La teruraj Filiŝtoj frontis la malfortajn 
Izraelidojn, inter ili kuŝis la valo.

Giganta ĉiampiono eliris el la Filiŝta tendejo. Li nomiĝis 
Goljato. Li portis kirason kaj kaskon el kupro kaj pezan kupran 
ŝildon. La pinto de lia lanco estis plejmoderne el fero. Li forte 
alparolis la Izraelidojn1 : « Elektu viron por lukti kontraŭ mi. 
Li venu al mi por dueli. Se li estas sufiĉe fortika kaj venkos 
min, ni ĉiuj estos viaj sklavoj ». Pro la impresa aspekto de la 
malamiko, la Izraelidoj timis. Goljato tiel revenis plurfoje por 
instigi la Izraelidojn al batalo.

En sia distanca bieno, Jiŝajo ordonis al sia plej juna filo, 
ŝafgardisto, porti nutraĵon al la pli aĝaj fratoj, en la militistan 
tendejon. 

Davido obee leviĝis2 frumatene, lasis sian ŝafaron sur la 
herbejo al iu gardisto. Li alvenis en la tendaro, informiĝis pri 
la farto de siaj du fratoj, kiam la militistoj aranĝis sin por la 

batalo.

Goljato denove revenis 
kaj defiis la Izraelidojn. Iu 
diris : al tiu, kiu venkobatos 
tiun gigantan viron, la reĝo 
donacos grandan riĉecon. 
Davido aŭdinte la provokon 
kaj promeson, proponis sin 
por lukti kontraŭ Goliaton. 
Neniu kredis, ke li povos 
venki Goljaton kaj oni 
trovis lin aroganta. Davido 
argumentis, ke li ja kapablas 
timigi la ursojn por protekti 
siajn ŝafinojn.

La reĝo Saŭlo vestis Davidon 
per siaj vestoj, donis al li 
kuprajn kaskon kaj kirason 
kaj pezan glavon3. Tiel 

ekipita, Davido provis iri, ne 
povis ĉar li ne kutimis. Li diris 
al Saŭlo : «Mi ne estas soldato, 

mi ne kapablas marŝi sub tioma pezo.» Li demetis la pezajn 
armilojn, prenis nur sian bastonon, metis kvin ŝtonojn el la 
torento en sian sakon kaj kun sia ŝtonĵetilo4 en la mano, iris 
al Goljato. Vidante tiun sveltan kaj maldikan vireton, Goljato 
malestime5 diris : « Venu al mi, mi faros de vi kaĉon por la 
bestoj. » Tiam, Davido trankvile prenis ŝtonon el la sako kaj 
per la ŝtonĵetilo, trafis la timigan giganton. La ŝtono frakase 
penetris en la frunton. La animo vaporiĝis tra la truo kaj 
Goljato falis kun vizaĝo al la tero.

Teknologio helpas al la malfortuloj.

Klod
Notoj :

1  Izraelido  antikva Israelano

2  Li ne disponis pri lito

3  Glavo  mallonga peza spado

4  Ilo por ĵeti ŝtonojn foren

5 Kun malalta opinio pri Davido

Legindaj Legendoj
Ve n ka s  D a v i d o.

«Leginda Legendo» invitas vin legi legendojn el ĉiuj 
kontinentoj akompanatajn de lingvaj klarigoj. 

Kvankam ĉefe destinita al komencantoj, «Leginda Legendo» 
povas interesi ĉiujn legantojn !

Perkoresponda instruado

Osmar Schindler (1869-1927) 
David und Goliath, 1888

La 11-an kaj 12-an de decembro 
2010 Esperanto 22 organizis 
staĝon en la junulargastejo de 
San-Briego. Je la 14-a ĉirkaŭ 
35 partoprenontoj, ĉefe el 
Bretonio, estis pretaj por ĝoje 
studi esperanton.
Estis tri nivelgrupoj : la 
komencantojn instruis Petra 
Smideliuz (juna hungarino), la 
progresantojn instruis Jean-
Luc Kristos, pri la babilantoj 
zorgis Serge Sire.
Ni mem, ĵurnalistoj de la Verda 
Triskelo, lernis en la duanivela 
grupo. Dank’ al la pedagogio 
de nia instruisto Jean-Luc, ni 
multe parolis esperanton per 
ludoj, kantoj, krucenigmoj. 
Plie, ni multe ridis kaj ĝojis, 
kvankam en nia grupo estis 
iom tro da partoprenantoj, 
ĉirkaŭ 20.

Sabatvespere, post la kuna 
manĝo, ni aŭskultis Jean-Luc 
ludi elektran pianon kaj kanti. 
Ankaŭ ni kantis, kaj poste kelkaj 
dancis bretonajn dancojn dum 
Stéphane ludis fluton.
Dimanĉe, ni denove lernis 
ludante, kantante kaj 
kompreneble ridante.
Dum la staĝo, ni ankaŭ povis 
konsulti la libroservon, kaj 
aĉeti librojn (ekzemple « Paĉjo, 
kio estas rasismo ? » el Tahar 
Ben Jelloun) kaj vortarojn.
Ni vere intencas partopreni la 
venontan staĝon  je la 26a kaj 
27a de marto : bonvolu, venu 
kun ni lerni ludante, ridante.

Alain, François, Marylène, 
Marie-Pierre

kaj nia instruisto Laurent

Esperantistoj aktivas

San-Briego (22 Saint-Brieuc)

DUA ESPERANTA SEMAJNFINO 
26-a (14h) ĝis la 27-a (17h) de marto 2011 

Auberge de jeunesse de St Brieuc (alirebla por handikapitoj)
Manoir de la Ville Guyomard, Les Villages 22000 - Saint Brieuc 

Profitu la okazon viziti belan regionon ; printempe vere agrablas 
laŭiri marbordon babilante esperanton.

intervenontoj : 
Marek BLAHUS (Ĉeĥio) 1a nivelo  
Renée TRIOLLE 2a nivelo 
Christian RIVIERE 3a nivelo  

Pliaj informoj :
Esperanto 22 Armor
Franjo LEVEQUE  3, rue Voltaire 22000 – ST BRIEUC 
09 53 92 77 37 leveque.franjo@gmail.com

Ĝoje ni lernis 
Esperanton

Kvinpetalo, Bureso
Epifaniante la unuan 
de Januaro, ĉu la staĝ-
antoj volis komprenigi 
ke pli gravas anticipi la 
eventojn ol tro fidele 
respekti la tradicion ?
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Reagu !
Pri  la  franclingva suplemento  
* Ĉu vere utila ?
* Kiel vi uzas ĝin ?
Ĝi aperas kolore, jam de la pasinta 
numero.
* Kion vi opinias pri tio ?

M a l f r u o . . .
Vi ja ricevis LaSagon71 kun iom da malfruo... 
Fakte, nia presisto donis al si vintran ferion 
(skandale, ĉu ne ?), kaj ne avertis nin (ja pli 
skandale, ĉu ne ?)...
Ankaŭ mankis la referendumilo pri Greziljono... 
Ni ree klopodis, ke ĝi estu kun tiu ĉi !
Estu vi indulgemaj ! 

Klod
Ĝenovevo (Beziero)

Alain (Esp. 22)
François (Esp. 22)

Marylene (Esp. 22)
Marie-Pierre (Esp. 22)

Laurent (Esp. 22)
Andreo Andrio
Jorgos Comte

Izabelo J.
JoLo Ko

Ĵak Le Puil

Franjo Leveque
Ljo

Lino Markovo
Guy Martin
Lin' Morel

Yves Nicolas
Frédéric Scibor

Jean Selle
Serĝo Sir'

Lu W u n s c h -
Rolchoven

Partoprenis en ĉi numero:  
(laŭ alfabeta ordo)

Enhavo
1 Kovrilpaĝo Vikipedio dek-jaraĝas !

2 Legendaj legendoj
Esperantistoj aktivas

3 Perkoresponda instruado.

4 HuMorelaj Linioj
Selle-Humuraĵo

4–5 Atesto pri la eventoj sur Placo 
Bellecour...

5 El nia leterkesto
Selle-Humuraĵo

6 E–kuiru !
Pli etikaj bankoj
Selle-Humuraĵo

7
8
9

10

Supplément en français
Il s’en est fallu de peu
L’espéranto au Bac
Espéranto Ariège.
L’espéranto, comment ça marche ?

11 Praktikaj informoj

11.12 Kiel esperantigi proprajn nomojn

12
13

Libro–servo
Libroj vivas pli longe ....

14 Alvoko al kandidatiĝoj
Kotizo, fisk-atestoj kaj abonoj
Dua projekto de Interkant'

14.15 Seta kongreso

16 Esperantistoj aktivas
Ĉe la lago 72

Perkoresponda instruado

La seminario projektita kaj anoncita en 
La Sago 70 fine okazis en Kvinpetalo(1) 
(86 Bureso) de la 2010/12/29 
ĝis la 2011/01/02 kaj arigis sep 
partoprenantojn. 

En la unua kunsido, ni starigis ĝeneralan 
skemon de ĉio necesa por iu, se ne ideala, 
almenaŭ sufiĉe kontentiga servo pri 
perkoresponda instruado. Sekvis analizo 
de ĉiuj eroj: ĉu ekzistas (kontentiga aŭ 
plibonigenda) ĉu ne ekzistas (kreenda 
aŭ nur kreinda).  

Tuj evidentiĝis ke ni ne ĉion povos 
fari - sed pri tio ni ĉiuj konsciis jam 
antaŭ la alveno - kaj do ni preterlasis, 
interalie, ĉion rilatan al perretaj kursoj, 
kvankam ni bone konscias ke necesas 
kaj plibonigi tion kio jam ekzistas, kaj 
krei tion kio mankas, ĉefe pri la niveloj 
post la unuagrada. Tia servo postulas 
fakulojn, kiaj ni ne estas, kaj multe pli da 
tempo ol ni disponis en nia staĝo .

Ni decidis koncentriĝi pri du punktoj, 
unue la rolo de la kunordiganto, kaj due, 
la kursmaterialo por la duagrada kurso.

La kunordiganto.
Post la klarigoj de Klod' pri la taskoj kiujn 
li plenigis ĝis nun, klare aperis ke fakte 
li surmetis du kaskedojn, nome, tiun de 
kunordiganto kaj tiun de korektanto, tio 
iel klarigas ke li demisiis pro troa laboro.

Ni difinis kio estas specife la tasko de la 
kunordiganto, nome:
1) teni liston de la korektantoj
2) teni liston de la lernantoj
3) rilatigi ilin
4) sekvi la evoluon de la kursoj, ĉefe 
ricevi bilancon
5) rilati kun la libroservo kaj la kasisto

Ĉe la punkto 3 riveliĝis grava 
misfunkciado, ĉar la rilatigo okazas iom 
hazarde, pro manko da kono kaj de la 
korektantoj kaj de la lernantoj.

Ni do decidis redakti du demandarojn, 
la unuan por la korektantoj, la alian por 
la lernantoj, por pli bone scii kiunivele ili 
deziras labori, kun kia metodo, laŭ kiu 
ritmo, ktp, tiel ke oni pli kongrue rilatigu 
lernantojn kun korektantoj. Ni ankaŭ 
decidis ke la kunordiganto, prefere ne 
estu samtempe korektanto, tiel evitante 
ke ĝi sin tro ŝarĝas kiam ĝi ne scias al kiu 
transdoni novan lernanton, kaj ankaŭ 
por ke la tasko estu sufiĉe ne peza, tiel 
ke ĝi povas instigi iun transpreni ĝin. 
Provizore, mi transprenas la taskon, 
almenaŭ dum la periodo necesa por 
enkonduki la sistemon per demandaroj 
priskribitaj ĉi supre, sed ja necesos trovi 
alian kunordiganton: La Sago estas per 
si mem sufiĉe tempovora! Do, jam se iu 

sentas emon por tiu ne tre peza tasko, 
tiu sin anoncu !

Duagrada kursmaterialo.
La libro «Por la praktikantoj» de Pierre 
Babin estas taksata de Klod' bona ilo 
por tiu nivelo, kaj ankaŭ ŝatata de 
lernantoj kaj korektantoj. Tamen nun ĝi 
prezentas du malavantaĝojn, unue ĝi 
iĝas iom eksmoda, due - kaj ĉefe ! - ĝi ne 
reeldoniĝas...

Ni decidis revivigi ĝin - kun la plena 
konsento kaj kontento de P. Babin - sub 
formo de memstaraj slipoj (4 A4-paĝaj), 
redaktitaj laŭ fiksa ŝablono, kiun ni 
difinis. 

La ŝablono sekvas pli-malpli tiun de 
la jam ekzistanta Babinaĵo, la ĉefaj 
diferencoj estas:
* malaperigo de la desegna paĝo 
(kiu celis paroligi la lernantojn, do ne 
kongruas por perkoresponda kurso).
* anstataŭigo de la unua teksto per bildo 
kun teksto (humuraĵo, bildrakonto, k.s.) 
por diversigi la formojn; la klarigoj kaj 
demandoj rilatos kaj al tiu bildo kaj al la 
eltiraĵo de literatura verko.
* aldono de unu tasko,  laŭplaĉe, 
redaktado aŭ traduko.  

La principo resumiĝas tiel: la kurso 
konsistas el fiksa nombro (ekz. 15) da 
slipoj, elektitaj laŭ difinita progres-
programo, sed ankaŭ laŭ la temoj, aŭ laŭ 
specifaj bezonoj, depende de la petoj de 
la lernanto. Tio supozas grandan stokon 
da slipoj (celo por la jaro 2011: 40 slipoj: 
20 adaptitaj de la libro + 20 novaj).

Tiu laboro nepre estu skipa laboro; se 
multaj homoj partoprenas en ĝi, ne 
estos individue multo por fari, kaj estas 
diversaj manieroj kunlabori:
* ĉu engaĝiĝi por redakti eĉ nur unu 
slipon,
* ĉu nur kolekti tekstojn aŭ bildojn,
* ĉu nur el tekstoj/desegnoj redakti la 
necesajn klarigojn aŭ la demandaron,
* ĉu nur proponi temojn por redaktado 
aŭ tekstojn por tradukado.

La skipo jam konsistas el la 
partoprenantoj de la seminario, kaj ĉiuj 
volontuloj estas bonvenaj, eĉ por tute 
eta kontribuo.

Por ĉiaj reagoj, skribu al La Sago, ĉu 
rete (lasago@free.fr) ĉu poŝte  (La Sago 
ĉe Serge Sire 85 imp. des Fées 74330 
Sillingy)

Serĝo
(1) Eksterteme, la staĝo spertis tre malvarman 
buresan kuntekston. Ja pri la vetero, oni 
malfacile povas kulpigi iun...



La Sago 72. Februaro 2011 p4

Iom post tagmeze, mi atingas 
Placon Bellecour kun pluraj 
studentaj geamikoj. Manifestacio 
de studentoj kaj liceanoj, kunlabore 
kun la sindikatoj CGT kaj SUD, estas 
programita je la 14a sur Placo A. 
Poncet,  kiu angule tuŝas Placon 
Bellecour. Multaj junuloj ĉeestas, plej 
parte liceanoj kaj gimnazianoj. Por 
eniri la placon, on trairas vicon da 
policistoj. Ili plurdeke deĵoras ĉe ĉiuj 
elirejoj de la publika placo, unu el plej 
grandaj en Francio. Ili surhavas kirason 
de la kapo ĝis la piedoj, kaskon, ŝildon, 
klabon, pafilon… Ankaŭ deĵoras 
kamiono de GIPN (intervena grupo 
de la nacia polico, tiuj havas blenditan 
kamionon kaj surmetas vizaĝkaŝilon) 
kaj du kontraŭribelaj akvokamionoj. 
Helikoptero malalte rondflugas super 
la loko. Tridek minutojn poste,  pro 
kelkaj lanĉitaj ŝtonoj al la policistoj kaj 
al iliaj veturiloj, la policistoj ekmoviĝas 
kaj pafas plorigajn raketojn. La amaso 
dispartiĝas.

Proksimume je 13h30, ni ekiras 
al la poŝtoficejo, de kie foriras la 
manifestacio. La polica vico deĵoras 
plu kaj apartigas la manifestaciantojn 
kiuj jam estas sur Placo Bellecour de 
tiuj de la placo A. Poncet. Ili rifuzas, ke 
ni tien iru. Post tridek minuta traktado, 
probable kun la helpo de la sindikatoj, 
ili tamen malfermas la vicon kaj ebligas 
trapason de trideko da personoj, sed 
subite refermas ĝin, kiam, videble, 
la homoj, kiuj eliras, ne plu aspektas 
kiel « bonaj manifestaciantoj » (hela 
haŭto, ne tre junaj, sen sportvestaĵoj 
kaj kapuĉoj). Neniu  tiam rajtas eliri 
el Placo Bellecour. Streĉiĝo. Al kelkaj 
ĵetaĵoj la policistoj respondas per 
klaboj levitaj kaj plorigaj raketoj. Dum 
unu horo ni vane provas aliri la alian 
parton de la manifestaciantoj, kiuj 
nin atendas je la alia flanko. Ankaŭ ili 
ricevas gasojn. La amaso sur Bellecour 
estas dispartigita.

Finfine, je 15h30, la « liberaj » 
manifestaciantoj decidas ekdefili. 
Dume ni atendas. Nia amaso konsistas 
el pluraj centoj da homoj sur la placo, 
kiu fariĝis relative trankvila. Oni 
atendas po etaj grupoj, dismetitaj sur 
la tuta placo. La policistoj diras, ke oni 
povos eliri, kiam la manifestacio estos 
foririnta. Oni atendas. La helikoptero 
bruege rondflugas super ni. Okazas 
kelkaj amasiĝoj, sed la sceno  kvietas. 
Verdire, oni enuas. Antaŭvidinte 
ordinaran manifestacion, mi kunportis 
nenion, nek akvon, nek nutraĵon, nek 
ion por min okupi. Mi atendas, kiel 
la aliaj. Iom poste, kun amikino, mi 
decidas foriri. Sed la policistoj denove 
rifuzas.  Eble estas 16h30, jam de tri 

horoj ili detenas nin. Mi diras al ili mian 
bezonon pisi kaj manĝi, sed senrezulte. 
Mi trotediĝas kaj ekkonscias pri la 
trudita reteno, kiun mi suferas. La 
policistoj diras, ke ili obeas ordonon 
de la prefekto, ankaŭ ke ili ne scias, 
kiam oni permesos liberigi nin. Al 
amiko, kiu demandas, ĉu eblus ricevi 
de ekstere pilkon por sin iom distri, 
la policisto respondas, ke li prenu  la 
plenplenan vezikon de la junulino kiu 
ĵus petis eliri por viziti necesejon, kaj 
ridegas kun siaj kolegoj.

Neniu komprenas la situacion. 
Tamen la placo iom malpleniĝis. 
Helpitaj de loĝantoj kaj komercistoj, 
kiuj malfermis al ili siajn pordojn 
kaj siajn malantaŭajn ĉambrojn, iuj 
personoj sukcesis eliri. Oni ankaŭ 
informas min, ke la policistoj ebligis 
la eliron de kelkaj el miaj studentaj 
amikoj, sed  la junuloj tipe magrebaj 
apud ili estis forpelitaj de la elirejo. 
La facia delikto unuarangas. Sur la 
placo, ni ne nin organizas. Ĉiu estas 
izolita, kaprompita, nur atendas la 
momenton de elirpermeso. La aĝa 
mezo ne superas 18 jarojn.

Proksimume je la 17a, oni informas 
nin, ke ni ne povos eliri antaŭ la 21a. 
Ekpaniko. Mi aŭdas kolegojn kiuj 
telefone provas komprenigi al siaj 
gepatroj, ke ili ne povas hejmenreveni 
pro malpermeso de policistoj. Pli 
kaj pli malvarmiĝas. Mi reiras al la 
policistoj por ricevi klarigojn. Unu el 
ili klarigas, ke « oni bonŝancas esti en 
Francio ĉar, se oni estus en Hispanio, 
la Civila Gardo estus jam rompinta 
nian kapon », ankaŭ ke « kiam okazas 
publikaj tumultoj, la libereco ien ajn 
iri povas esti flankenmetita ». La placo 
tiam, kaj jam de unu horo, estas tute 
kvieta. Kiam, iom poste, iuj junuloj 
proteste ariĝas meze de la placo, 
tiuj policistoj, kun kiuj ni « babilis » 
tuj prezentas al ni siajn armilojn (mi 
ne scias, ĉu temas pri raketpafiloj aŭ 
flash–ball) kaj ordonas al ni retropaŝi. 
Tion ni faras. Plorigaĵoj estas disĵetataj 
sur la tuta placo : raketoj ĉielen 
lanĉataj brulante refalas ĉiudirekten. 
La homoj hazarde kuras. Oni provas 
resti sur la trotuaro, proksime al la 
domegoj por kiel eble plej sin ŝirmi. 
Iu junulo kuŝas. Iuj revenas por helpi 
lin, dum policistoj, je 10 metroj, 
minacas ilin per siaj pafiloj. Mi aŭdas, 
ke li estas vundita, kaj junuloj, levinte 
la brakojn, petas la policistojn ne 
sturmi. Finfine la policistoj pelas ĉiujn 
homojn. Ili provas starigi la junulon, 
kiu iom sin defendas. Ili triope teren 
blokas lin kaj poste trenas lin, tirante 
lin je lia brako ĝis la policista kamiono, 
kie li malaperas. Antaŭ mi junulino, 

Atesto pri la eventoj sur Placo Bellecour,                en Liono, la 21an de oktobro 2010.HuMorelaj Linioj...
Karaj geamikoj de La Sago,
Ĉiutage, multaj eminentaj personoj kandidatas 
kiel Prezidento de la Respubliko.

Karaj geamikoj, vi elektis min kiel Esperanta 
kandidatino: dankon al ĉiuj.

Nun, tuj, ni devas pripensi, prepari nian 
agadon por nia sukceso. Kune, ni venkos ĉar 
ni estas la plej bonegaj ! Mi promesas al vi 
premiojn: bombonojn, diplomojn, medalojn. 
Jen mia skipo laŭ viaj kompetencecoj.

n Serĝ' desegnos la afiŝojn (prefere mi estu 
dorse).

n Klod' skribos mian biografion. Mi ankoraŭ 
hezitas; ĉu mi naskiĝis en ruldomo en cigana 
familio? Ĉu mi estas la kaŝita filino de la 
sinjorino L.B. kaj de la fotisto J.M.B. ? Donu 
vian opinion, poste mi decidos...

n Jean S. kaj Ĵak L.P. redaktos la programon 
laŭ la prediko de la parokestro de Cucugnan, 
la teorioj de la Profesoro Nimbus, eble de la 
antaŭdiroj de Nostradamus.

n Andreo A. redaktos, uzante multnombrajn 
nekonatajn vortojn, miajn paroladojn.

n Guy M. okupiĝos pri la financoj: vendado 
de la kukoj faritaj de Flora, kantado de Lin' 
surstrate, devigataj kontribuaĵoj de ĉiuj grupoj 
kaj geesperantistoj.

n Vito prizorgos min kiel korpogardisto 
(gorilo) kaj kinezoterapiisto (flegisto).

n Vinko, per sia mikroskopo, kontrolos vian 
agadon.

n La aliaj gehelpantoj de la gazeto aplaŭdos 
min dum la balotkampanjo.

Mi longtempe cerbumis por trovi mian 
sekretan devizon «ĉio por mi, nenio por vi».

Dum nia renkontiĝo en Seto, ni parolos pri la 
estonteco...Ne !.. Parolos mi,  jesos vi !

Kuraĝon geamikoj, ek al la laboro !!!

Lin' Morel'

Selle humuraĵo
Laŭ ministra ordono

Via kontrola misio estas simpla : 
estas la francaj fremduloj, la nefrancaj 

fremduloj kaj la fremdaj fremduloj

Se vi tion 
asertas !
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proksimume 15 jaraĝa, ploras en la brakoj 
de sia amikino. Ambaŭ iras al la policistoj, 
petas eliri, ploras, asertas ne plu elteni, volas 
hejmenreveni. La policisto forpelaĉas ilin. 
Eksplodbruoj daŭre aŭdeblas, fumo kovras 
la tutan placon. Oni malfacile malfermas la 
okulojn kaj enspiras. Je 30 metroj de mi, 
junulino tere kuŝas. Homoj ariĝas por ŝin 
helpi. Videble ŝi ne reagas, mi ne scias, kio 
doloras ŝin. Ĉu estas astma krizo ĉu flash–
ball–trafo ? (tamen mi kredas, ke neniu 
flash–ball–pafo okazis). Homoj kriis, ke oni 
alvoku la fajrobrigadistojn. Finfine, post 10 
minutoj la policistoj forpelis ĉiujn homojn 
kaj retiriĝis kun ŝi.

La helikoptero rondflugas plu super niaj 
kapoj.

Por respondi al nia nekompreno, iu policisto 
diras :  «Temas pri polica ennovigaĵo ».

Mi marŝas. Ariĝo ekokazas meze de 
la placo. Ĉiuj ne plu eltenas. Oni nun 
timas, ke eliro ne plu eblos. Protestkrioj. 
Ŝtonoj poiomete estas ĵetataj. Ili denove 
respondas per plorigaĵoj kaj  per eksplodoj 
sone fortegaj. Nun ili decidas uzi siajn 
kontraŭtumultajn akvokamionojn. Ili 
akvumas. La homoj dispartiĝas. Oni 
atendas. Ili unu du fojojn denove ŝprucigas 
akvon. Oni vagas unuope. Ĉiuj marŝas. Mi 
ne plu eltenas. Mi ekpanikiĝas. La placo 
fariĝas sensuna. Malvarmas. De la mateno 
mi nenion manĝis. Oni denove pli–malpli 
grupe marŝas.

Proksimume je la 18a, la policistoj informas 
nin, ke oni povas eliri ĉe la norda angulo. Ĉiuj 
tien iras. Ili respondas al ni per plorigaĵoj. 
Oni revenas. Homoj krias, brakojn levitajn : 
« oni diris al ni ke eblas eliri tien ! ». Denove 
plorigraketoj kaj dispartiĝo. La trian 
provon, oni permesas al ni alproksimiĝi. 
Efektive, la policistoj fine lasas nin eliri. Ili 
elirigas nin unu post alia, notas la nomojn, 
antaŭnomojn, la adresojn, korpe esploras 
nin kaj malplenigas la sakojn. Pro tio ke ni 
estas pli ol 200 homoj, tio daŭras longe. 
Oni obeeme viciĝas, kun la kapo mallevita. 
Vicigitaj, la kaptitoj estas almetitaj ĉe la 
ekstremaĵo de la placo. Ili diras, ke ni ĉiuj 
eliros, sed unu post la alia. Oni atendas. 
Tiuj kiuj ne havas sian identigilon estas 
flankenmetitaj. Finfine oni eliras. Dum ili 
korpe « esploras », ili diras, ke ili tion faros 
rapide. Mi estas naŭze elĉerpita. Jam de 
preskaŭ 6 horoj la policistoj ricevis ordonon 
malebligi eliron de placo Bellecour. Dum 
6 horoj, proksimume 200 homoj (kaj mia 
kalkulo estas minimuma) estas senigitaj je  
siaj bazaj liberoj : ien ajn iri, manĝi, trinki, 
viziti necesejon. Dum 6 horoj oni detenas 
nin sur publika placo, psike ŝokitaj, sen 
komprenkapablo, ĉirkaŭitaj de cento da 
policistoj, kiuj minacas nin per siaj armiloj 
ĉe iu ajn preteksto, kaj kiuj uzas ilin…kaj 
helikoptero, kiu turnas sin kvazaŭ senĉese. 
La policisto kiu kontrolas la identigilon de 

mia amikino diras « tiel, ĉu ne, vi ne plu 
emos rekomenci ! ».

Aĉe…

Miaj nervoj ne plu eltenas, iu policisto 
rimarkas, ke mi ploras kaj klopodas rapide 
irigi nin malantaŭ la policistan vicon, 
kiu apartigas nin de ekstere. Li irigas nin 
meze de grupo el  tridek junuloj, ĉiuj tipe 
magrebaj au afrikaj, kiuj eniras aŭtobuson. 
Neniu aĝas pli ol 18 jarojn. Mi demandas, 
kien ili iras : ĝis la policejo por kontroli ilian 
identecon. Estas 18h 45. La policistoj diras, 
ke ili estos liberigataj  dum la vespero. Du 
tiaj aŭtobusoj foriros al la policejo.

La vicon trapasinta mi aliras la liberajn 
manifestaciantojn kiuj, post la manifestacio 
revenis kiel eble plej proksime de Place 
Bellecour por subteni nin. Oni proponas 
al ni manĝaĵon, oni  provas nin malstreĉi. 
La manifestaciantoj provas malebligi la 
foriron de la aŭtobusoj, sed intervenas 
BAC– brigado, kaj la busoj foriras.

Tre malbone mi travivis tiun situacion, 
ja. Ŝokita, ja. Plie, mi iras la unue viditan 
kafejon por viziti la necesejon. La 
komercisto rifuzas, dirante, ke li jam 
rifuzis al 10 personoj, ke li ne intencas 
malsame konduti por mi. Mi pisas 
surstrate, sub la rigardo de la pasantoj, de 
la manifestaciantoj.

Humiligita, ja.

Oni elprenis mian rajton manifestacii, on 
elprenis mian rajton libere iradi. Ni estis 
arigitaj kiel brutaro, kelkfoje pelitaj de 
iu flanko de la placo al iu alia de armitaj 
moviĝemaj grupoj.  Mi neniun insultis, 
mi frapis neniun. 6 horoj da kolektiva 
retenado subĉiela kun polica timigado. 
Dum 6 horoj, neniu montrofenestro 
estis frakasita, neniu publika bieno estis 
difektita. Mi  povas aserti, ke, tamen, 
post pluraj horoj, kvankam pacema, 
mi eksentis fortan koleron. Bezonon 
protesti. Jes. Ĉar jen la bezono diri Ne al 
tiaj « policaj ennovigaĵoj ». Tiu retenado 
estis ne normala, senmotiva. Ni estis 
senĉese streĉitaj, kaj oni uzis armilojn tro 
potencajn kontraŭ la amaso retenata. Kiel 
multaj homoj, tiun posttagmezon mi nur 
estis  aliranta manifestacion, deklaritan, 
permesitan de la prefektejo.

Hodiau vespere, mi ne sukcesas 
endormiĝi.

Lou Andrua, studentino en Supera 
Lernejo por instruistoj kaj esplorantoj, 

magistra nivelo pri sociologio.

Tradukis Yves Nicolas 
el teksto aperinta ĉe http://

antennerelais.canalblog.com/
archives/2010/10/24/19418447.html

 

Atesto pri la eventoj sur Placo Bellecour,                en Liono, la 21an de oktobro 2010. El nia leterkesto
Pri la reklamo Sojasun en 
decembra n-ro de La Sago (70)
Mi same kiel Serĝo opinias, ke por 
konsumiga socio ni ne devus perdi 
koloran inkon en la paĝo de La Sago. « 
natura » ? !... ĝi eĉ ne estas eko-produktaĵo 
(sen pesticidoj).

Sed nun mi skribas ne ĉefe por subteni 
Serĝo-n, sed ĉar en tiu artikolo kaj sur 
la varo troviĝas alia eraro, nome ne 
nur pri la vorto «jogurto», sed ankaŭ 
la vorto «sojo» ! => vera signifo de sojo 
en Esp. estas «sojfaba saŭco»= saŭco 
el fermentitaj sojfaboj kaj plejofte kun 
tritiko, kiu estas uzata tre tre populare en 
ekstremorienta Azio kaj hodiaŭ pli kaj pli 
eĉ en Eŭropo.

Kaj la vorto «sojo» devenas de la ĉina-
japana vorto («Ŝoĵu» en la japana) kaj la 
okcidentanoj ««fazeolon/fabon de sojo» 
missimpligis al ekz. Soja en la franca.

Tamen ni (E-istoj) konservas la originan 
ĝustan signifon de sojo en Esperanto 
ne kiel interokcidentana lingvo, sed kiel 
tutmonda lingvo, dank' al postulemo 
de E-istoj el ekstrema orienta Azio. Vidu 
ankaŭ PIV-n.

Ljo (mondocivitano* :
iama loĝanto en ekstremorienta azio)

* mi ne estas t.n. Mondcivitano

Selle humuraĵo
Intenca malkompren-
iĝo en Niĝerlando

Sinjoro la 
agronomo, la 
grundo fariĝis 

malriĉa !

Mi ne estas 
agronomo, sed geologo. 
Fosu truojn kaj truojn ! La 

subgrundo estas riĉa je 
uranio !
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Pli etikaj bankoj
Dum la membrokunveno de SAT-Amikaro en 
aprilo 2010, ni decidis esplori eblecojn pri pli 
etikaj bankoj, por iam deponi nian asocian 
monon.
Iu kongresano emfazis ke etikaj bankoj estas 
oksimoro. Pro tio, ni preferas skribi pri «pli etikaj 
bankoj».
En SAT- medio, okazis 2 interesaj debatoj en la 
kongresoj en Milano (2009) kaj Braŝovo (2010) ; 
dosiero estis publikigita en Sennaciulo en 
januaro-februaro 2010. Notinde, ni interŝanĝis 
pri alternativaj bankoj, kiuj ekzistas en diversaj 
landoj (Britio, Aŭstralio, Italio, Germanio, 
Francio, Hispanio). Ni komprenis ke pli gravas ol 
la statutoj de la bankoj, la celoj kaj travidebleco 
por kontroli ilian agadon.
Plie, ni serĉis per la reto, dokumentojn en kiuj 
oni taksas bankojn laŭ etikaj kriterioj.
Ĉiam, ni devas memori ke mono origine ne 
havas valoron ; estas nur rimedo, kiu ebligas pli 
efikan interŝanĝon ol simplan varinterŝanĝon. 
La bankoj estis kreitaj por ricevi tiun monon kaj 
pruntedoni ĝin. Bedaŭrinde, iom post iom, ili 
celis gajni pli kaj pli da interezoj per tiu laboro 
kaj ignoris ke homoj bezonas nur interŝanĝi 
varojn per tiu mona rimedo. Eĉ, multaj bankoj 
nuntempe, ne ĉefe zorgas pri siaj unuaj celoj, 
sed vetas pri valoro de monunuo, varoj kaj io 
ajn.
Ĉar ni estas membroj de asocio, kiu celas 
klerigon de siaj anoj, ni opinias ke ni devas 
deponi nian monon en bankoj, kiuj uzas ĝin 
en agadoj sufiĉe proksimaj de niaj propraj 
celoj kaj ideoj. Interalie, ĉu la banko, kiun ni 
uzas, pruntedonas por fabriki armilojn, por 
disvolvi firmojn, kiuj ekspluatas laboristojn aŭ 
infanojn…
Tiucele, ni serĉis bankojn, kiuj pli ol malpli 
proponas travideblecon kaj decidas uzi ricevitan 
monon laŭ niaj etikaj kriterioj : travidebleco, 
administrado de la banko, projektoj kaj temoj 
subtenitaj per pruntedonoj, sekureco pri 
deponoj de kliento-mono...
En Eŭropo, ekzistas federacio el 25 etikaj kaj 
alternativaj bankoj. Nur du francaj bankoj aliĝas 
al tiu federacio : financa kooperativa firmo La 
NEF kaj banko Crédit coopératif.
Krom tiu federacio, ni trovis iun svedan bankon, 
kiu proponas nur al siaj svedaj membroj, 
pruntedonojn kaj ŝparojn sen interezo.
En Francio, multaj bankoj proponas bankajn 
produktaĵojn etikajn ; sed fakte estas nur ŝildoj 
antaŭ aliaj maletikaj agadoj. Tiuj bankoj multe 
komunikas sed malmulte agadas en tiu kampo.
En 2007 kaj 2009, la asocio « les amis de la terre » 
taksis plurajn bankojn laŭ sociaj kaj ekologiaj 
vidpunktoj. Ili konkludis ke nur du bankoj, unue 
La NEF kaj due Crédit coopératif pozitive agadas 
pri tiuj temoj en Fancio. Ni povas citi eltiraĵojn 
el tiu dosiero :
La Nef : la plej bona elekto
Kvalitoj : kompleta travidebleco pri pruntedonoj ; 
ĉiuj koncernas ekologiajn, sociajn aŭ kulturajn 
projektojn.                            
Crédit Coopératif : por socia ekonomio
Kvalitoj : rifuzas helpi riskajn internaciajn 
projektojn kaj proponas interesajn 
pruntedonojn por ekologiaj agadoj. 
Malkvalitoj : maltravidebleco sed pliboniĝas.
Ni povas aldoni ke bedaŭrinde, tiu banko ĵus 

aliĝis en bankaro kun Banque Populaire.
Banque Populaire : unua banko, kiu agadis 
favore al ekologia loĝado. 
Kvalitoj : progresas pri travidebleco ; unua banko 
pri ekologiaj pruntedonoj al unuopuloj.
Malkvalitoj : malfruiĝas por redukti mediajn 
riskojn ; aĉe agadas per sia subfirmo Natixis.
La Banque Postale : ne taksata ĉar ĵus kreita. 
Ni uzas tiun bankon, eks-ŝtata (Franca poŝto) 
kaj scias ke mono estas interalie pruntedonita 
al la franca ŝtato, kiu konservas gravan rolon en 
armilaro kaj nuklea energio.
Ni pliesploris la kooperativon La Nef. Estas 
kooperativo kreita en 1998, en kiu la societanoj 
decidas politikan agadon. Ĉiujare, regionaj 
kunvenoj ebligas prepari la membrokunvenon. 
Detalaj dokumentoj estas publikigitaj pri 
respekto de ĉarto kun etikaj kriterioj, interalie 
listo de ĉiuj pruntedonoj. 
Tiu kooperativo ne ricevis bankan statuson 
kaj ne rajtas ricevi tuj disponeblan monon. 
Nur deponojn dum pli ol 25 monatoj, ĝi povas 
ricevi. Pro tio, ĝi kunlaboras kun la banko Crédit 
coopératif por proponi bankajn produktaĵojn : 
ĉekaron, bankkarton, disponeblan deponon. 
Entute, La Nef deklaras ke 65% de la deponita 
mono estas reuzita en pruntedonoj laŭ etikaj 
kriterioj. Pri la restaĵo, restas demandoj ĉar Crédit 
Coopératif ne proponas similan travideblecon, 
eĉ se ĝi ĉefe agadas laŭ similaj celoj. 
De du jaroj, La Nef strebas por krei la unuan 
eŭropan bankan kooperativon kun aliaj bankaj 
kooperativoj : Banca popolare Etica el Italio, 
FIARE el Hispanio, Credal el Belgio, Oekogeno el 
Germanio kaj Hefboom el Belgio. 

Konklude, la komitato proponas al la 
legantoj de La Sago, debati per la revuo 
pri tiu temo kaj la ĉi-subaj proponoj, kiujn 
ni intencas prezenti al la kongresanoj en 
Seto:
n  provizore konservi La Banque postale 
por niaj ĉekaroj (libroservo kaj kutimaj 
spezoj) sed iĝi societano kaj deponi nian 
rezervan monon en La Nef.
n  decidi kiel nia mono estos uzita (eko-
agrikulturo, sociala kaj solidara ekonomio, 
instruado kaj kulturo aŭ ekologio). 
n decidi ĉu ni donacos parton de niaj interezoj 
al asocioj, kiuj kunlaboras kun La Nef.
PS : En 2010, la interezoj en La Nef variis inter 1% 
kaj 3,50% laŭ daŭro de la depono.
Dok. : Sennaciulo januaro-februaro 2010 
dosiero : etiko en komerco kaj bankaj medioj.
Artikoloj pri dosiero de « Amis de la terre » pri 
bankoj laŭ ekologiaj kaj sociaj vidpunktoj.
http ://www.econologie.com/forums/changer-
de-banque-criteres-ecologiques-et-sociaux-
vt6268.html
retejo : www.banktrack.org/...
banque_/0_1_0_0_comment_choisir_ma_
banque.pdf

La Komitato de SAT-Amikaro

NDLR. Kvankam subskribita de la Komitato 
de SAT-Amikaro, tiu artikolo prezentas 
argumentojn, kiuj ne nepre spegulas iun 
«oficialan ideologion» de nia asocio, inter- 
alie pri ekologio, armiloj kaj atomenergio. 
Oni do bone konsideru tiun tekston nur 
kiel bazon por debato.

Selle humuraĵo
Labor-akcidento
Kio 

okazis ?
La ĉefkuiristo 

estas infektita de 
oraj stafilokokoj...

Laŭ recepto finpretigita en Kvinpetalo

Por 4 personoj

2 supkuleroj da graso de ansero
2 cepoj
2 ajloj
1,5 kg da fazeolsemoj
1 kg da freŝa tomata saŭco

Antaŭ ĉio, ne forgesu partoprenigi 
viajn invitotojn en la elŝeligado de la 
fazeoloj !

La vesperon antaŭ la frandado, metu la 
freŝajn fazeolojn en akvon kun kulereto 
da bikarbonato.

Matene, ŝanĝu la akvon kaj kuiru la 
fazeolojn ĝis la akvo bolas. Malŝaltu la 
fajron kaj ĵetu la akvon.

Dum tiu kuirado, preparu la freŝan 
tomatan saŭcon.

En poton, metu la grason de ansero kaj 
poste cepojn kaj ajlojn kaj brunigu ilin.

Aldonu la fazeolojn kaj la tomatan 
saŭcon kaj akvon se necesas.

Malrapide kuiru ĝis kiam la fazeoloj 
estos manĝeblaj.

La kuirado povas esti longa (2 horoj). 
De tempo al tempo, kontrolu, movu la 
fazeolojn kaj aldonu akvon se necesas. 
Kiam la fazeoloj estas bone kuiritaj, 
ĉesu la kuiradon.

Bonan laboron, bonan apetiton!

Ĝenovevo, Lin'.

E–kuiru ! 
Fazeoloj 

kvinpetalecaj
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Il s’en est fallu de peu...
 Oui il s’en est fallu vraiment de peu que l’espéranto soit adopté 
comme langue internationale par la Société des Nations (SDN), 
ancêtre de l’ONU. 

Un volumineux rap-
port extrêmement 
positif du secrétariat 
de la SDN publié 
sous le titre “L’espé-
ranto comme langue 
auxiliaire internatio-
nale“ (28 juin 1922) 
dans un contexte 
historique favorable 
aux idées de paix et 
de rapprochement 
entre les peuples 
augurait bien de 
l’adoption d’une 
telle résolution. Mais 

on sait que le délégué français Gabriel 
Hanotaux, seul contre tous, s’opposa 
farouchement à ce que la question soit 
traitée. Il voyait dans l’espéranto une 
menace pour le français qui risquait 
ainsi de perdre son statut de langue de 
la diplomatie.  

“L’espéranto comme langue 
auxiliaire internationale“
Résumé du rapport du Secrétariat 
général  adopté par la troisième As-
semblée de la Société des Nations  

Dès sa création, en 1920, la SDN a reçu 
un grand nombre de demandes en fa-
veur de l’adoption d’une langue auxi-
liaire et surtout de l’espéranto. 

Au cours de la première assemblée, 
on s’est dit d’accord avec la nécessité 
d’une langue internationale et avec 
tous les arguments favorables à l’espé-
ranto, mais on a renvoyé toute décision 
à la deuxième assemblée, en deman-
dant un rapport détaillé sur les résultats 
obtenus au cours des diverses et déjà 
nombreuses expériences d’utilisation 
pratique de l’espéranto. 

En 1921, la deuxième assemblée a 
constaté que ce problème éveillait un 
intérêt de plus en plus grand, mais n’a 
fait que proposer d’inscrire la question 

à l’ordre du jour de l’assemblée sui-
vante et a demandé au Secrétariat 

un nouveau rapport détaillé. 

Pour préparer ce rapport le 
Secréta-

riat Général envoya des questionnaires 
à tous les membres de la SDN ainsi qu’à 
toutes les organisations compétentes. 

On missionna également le sous-secré-
taire général Nitobe Inazo(1) pour parti-
ciper au Congrès Universel d’espéranto 
de Prague en 1921. Il a été frappé de 
l’esprit élevé et du souffle d’enthousias-
me humanitaire qui animaient l’assem-
blée. Il a constaté, dans son rapport, 
que le développement de la langue et 
son caractère vivant devaient beau-
coup au puissant élan spirituel imprimé 
par Zamenhof au mouvement et à la lit-
térature espérantistes. 

De plus, la SDN hébergea une « Confé-
rence internationale sur l’enseignement 
de l’espéranto dans les écoles ». Ses tra-
vaux ont contribué à fournir au Secré-
tariat de la SDN une importante docu-
mentation pédagogique basée sur les 
nombreuses expériences réalisées dans 
un grand nombre d’états. 

Pendant ce temps, le Secrétariat re-
cevait aussi des propositions concur-
rentes : Les scandinaves proposaient 
l’adoption de l’anglais. D’autres propo-
saient de rescussiter le latin. On présen-
tait aussi des nouveaux projets comme 
l’Occidental, le Parlamento, le Neo-La-
tina, ou des variantes de l’espéranto tel-
les que l’Ido et l’Esperantide. 

Le rapporteur reconnaît le rôle déter-
minant de l’anglais, du français et de 
l’espagnol (qui sont par ailleurs les trois 
langues de travail de la SDN) mais se re-
fuse officiellement à en favoriser une. 

L’espéranto a été recommandé, entre 
autres, par l’Association britannique 
des Sciences, la Chambre de Commerce 
de Paris(voir annexe 2) et le Parlement de Fin-
lande, ainsi que par le Congrès mondial 
des Associations internationales, réuni 
à Bruxelles en 1920. Les associations 
françaises et italiennes pour l’avance-
ment des sciences se sont également 
prononcées pour l’espéranto. 

L’ESPÉRANTO DANS L’ENSEIGNE-
MENT PUBLIC
Aujourd’hui l’Espéranto est enseigné 

dans certaines des écoles primaires 

ou secondaires  d’environ 320 villes de 
17 pays et dans les cours du soir d’en-
viron 1 200 villes de 39 pays des  cinq 
continents, sur décision officielle prise 
par l’État ou par des autorités locales.  

Beaucoup d’instituteurs se servent de 
la leçon d’espéranto pour faire aimer 
aux enfants la Société des Nations et 
son grand idéal de paix et de collabo-
ration universelles.  

On constate généralement qu’elle est 
huit ou dix fois plus facile qu’une autre 
langue  étrangère et qu’on arrive à la 
parler parfaitement sans avoir besoin 
de s’expatrier. 

Mais les différents responsables de 
l’enseignement insistent sur la néces-
sité d’un accord international pour 
garantir la stabilité d’une telle langue 
internationale artificielle. 

ANNEXE 1 

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR 
LA TROISIÈME ASSEMBLÉE  LE 
21 SEPTEMBRE 1922  
Il a principalement été décidé : … « Que 
les questions relatives à l’enseigne-
ment de l’Espéranto soient renvoyées 
devant la  Commission de coopération 
intellectuelle(2) pour que cette Com-
mission fournisse son avis sur  les diffé-
rents aspects d’une langue internatio-
nale auxiliaire. » 

ANNEXE 2 
Rapport présenté, adopté et converti 
en délibération par la Chambre de 
Commerce de Paris dans sa séance 
du 9 février 1921. (Extrait) : … « Consi-
dérant que l’Espéranto paraît réunir 
les qualités désirables de clarté et de  
simplicité méthodique, tant au point 
de vue de la prononciation que de la 
grammaire, du  vocabulaire et de la ri-
chesse d’expression ;  « La Chambre de 
Commerce de Paris :  « 1. Décide d’intro-
duire l’enseignement facultatif de l’Es-
péranto dans ses écoles  commerciales ;  
« 2. Émet le voeu que cet enseignement 
soit généralisé en France et à l’étranger, 
et que les Chambres de Commerce de 
tous les pays, soucieuses de faciliter les 

transactions  com-
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Après une – longue – période de 
discussion pour décider de réaliser 
cette campagne commune à Es-
péranto-France et SAT-Amikaro et 
en fixer les contours et le budget, 
le travail concret a enfin débuté.

Un week-end de travail a eu lieu à 
la mi-décembre. Lors de ces deux 
jours le budget a été repensé en 
fonction des contraintes finan-
cières fixées par les deux associa-
tions coorganisatrices, les lettres 
de sollicitation de Premiers signa-
taires ont été rédigées et la base 
de l’argumentaire devant former 
le journal de la campagne a été 
adoptée.

Au même moment nous arrivait 
la réponse d’Albert Jacquard, gé-
néticien et essayiste, qui accepte 
de parrainer notre campagne. Il 
nous a écrit (à deux reprises) : 
« Je reçois comme un hon-
neur la proposition que 
me font les deux associa-
tions Espéranto-France 
et SAT-Amikaro de par-
rainer cette pétition en 
faveur de l’espéranto. 
Je souhaite que l’ensei-
gnement de l’espéranto 
soit officialisé par les auto-
rités de nombreux pays. Un 
jour viendra où tout être hu-
main saura utiliser l’espéranto 
comme un instrument de mise en 
commun. Développer l’usage de 
l’espéranto est un moyen de préser-
ver l’avenir du français. » 

Nous avons alors écrit à chaque 
député, chaque sénateur et cha-
que député européen, ainsi qu’aux 
maires de villes de plus de 100 000 
habitants, pour leur proposer de 
signer publiquement la pétition et 
de figurer par conséquent dans la 
liste des premiers signataires. Plus 
de 1000 courriers.

A ce jour nous poursuivons cette 
recherche de premiers signataires 
en dehors du monde politique (ar-
tistes, linguistes, etc). Si vous avez 
des propositions de personnes 
à solliciter informez la rédaction 
de la Sago en mentionnant une 
adresse de contact (sans adresse il 
est difficile de contacter quelqu’un 
et les adresses ne sont pas tou-
jours faciles à trouver).

Le travail va donc se poursuivre 
d’ici la rencontre de Sète (22-26 
avril 2011) pour que les docu-
ments de campagne (tracts, jour-

nal, feuille de pétition, affiche) y 
soient disponibles. Que les par-
ticipants prévoient donc un peu 
de place dans leur valise au retour 
pour ce matériel (ce qui économi-
sera de nombreux envois de colis 
aux associations locales). 

Pour terminer, voilà le texte de la 
pétition. Rendez vous à la rencon-
tre de Sète pour le lancement de 
la campagne !

Pétition  
pour l’espéranto 
au baccalauréat

parrainée par
Albert 
Jacquard

L’espéranto est 
une langue vi-
vante, pratiquée 
à travers le mon-
de par de nom-

breuses personnes 
dans de nombreux 
domaines culturels 
ou scientifiques.

Rapidement accessi-
ble à tous, précis, nuancé, 

adaptable aux évolutions des 
techniques et des pensées, l’espé-
ranto est un outil d’échange parti-
culièrement efficace entre toutes 
les cultures.

Neutre, l’espéranto répond aux 
idéaux démocratiques de dignité 
et d’équité, fondés sur la Déclara-
tion des Droits de l’Homme. Pour 
ses valeurs humanistes il est re-
connu par l’Unesco qui « note les 
résultats obtenus au moyen de l’es-
péranto dans les échanges intellec-
tuels internationaux et pour le rap-
prochement des peuples ».

L’étude de l’espéranto fait aimer, 
facilite et accélère l’étude des 
autres langues. Ainsi il favorise le 
plurilinguisme.

Pour toutes ces raisons nous de-
mandons que l’espéranto soit 
ajouté à la liste des langues admi-
ses en tant qu’option au Baccalau-
réat.

Transmis par Frédéric Scibor

Campagne de pétition pour 
l’espéranto au Bac :

o n  a va n ce  !

ð
merciales, favorisent la propagation rapide de la 
langue auxiliaire internationale. »  

ANNEXE 3

 LETTRE CIRCULAIRE ET QUESTIONNAIRE EN-
VOYÉS AUX GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEM-
BRES DE LA SOCIÉTÉ (23 janvier 1922) Cette 
annexe reprend aussi in extenso la très intéres-
sante « Réponse du Gouvernement britannique 
au questionnaire », extrêmement détaillée, dans 
laquelle on peut lire par exemple au sujet des ré-
sultats obtenus lors des nombreuses expériences 
pédagogiques :  … « Il n’est donc pas surprenant 
de constater que les enfants parlent l’Espéranto 
avec plus de soin qu’ils ne parlent leur propre 
langue,... pour la simple raison qu’ils parlent une 
langue qu’ils n’ont pas été habitués, pendant 
de longues années, à mal prononcer.  Bien que 
l’étude de cette nouvelle façon de parler soit 
commencée un peu tard dans la vie,  elle semble 
avoir quelque effet sur l’usage qu’ils font de leur 
propre langue. » 

ANNEXE 4. 

MÉMOIRE  adressé à la Société des Nations par 
la Conférence internationale sur l’enseignement 
de l’Espéranto dans les écoles, réunie au Secré-
tariat de la Société des Nations du 18 au 20 avril 
1922 (Extrait) : … « Loin de porter atteinte aux 
langues nationales, son étude aide au contraire 
les enfants à  écrire et à parler plus correctement 
leur langue maternelle....Elle constitue une intro-
duction à l’étude des autres langues,...chez des 
cerveaux ainsi habitués à manier une seconde 
langue. »  

Notes
(1) Nitobe parlait espéranto. Il l’a toujours soutenu 
et l’a qualifié de « moteur d’une démocratie inter-
nationale » 

(2) Le représentant de la France invoque la sou-
veraineté des États en matière d’enseignement 
pour obtenir le renvoi de la question devant la 
Commission Internationale de coopération in-
tellectuelle (ancêtre de l’UNESCO), sachant que 
celle-ci n’y était pas favorable.  

Compilation et synthèse de
JoLoKo

Le rapport est consultable dans son intégralité 
sur le site de SAT-Amikaro:
http://www.esperanto-sat.info/article1862.html

Nitobe sur le billet de 5000 yens

Il s’en est fallu de peu...
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http://esperanto.ariege.free.fr/

Un site riche , à l'image d'un 
département dynamique

1. Verniolle.

La Légion d'Honneur pour une 
Présidente d'Honneur du CEEA*. 
(Photo Esperanto-Ariège)

*CEEA: Cercle d’Etudes Espérantistes de 
l’Ariège

2.  Foix.

Ils ont porté haut les couleurs de 
l'espéranto. (Photo A. Lagrange)

3. Laroque d'Olmes.

Des choristes de toute la Chaîne 
pyrénéenne, près d'un ZEO* très 
visible. (Photo G.Comte)

*ZEO Zamenhof-Esperanto-Objekt-oj: objets 
publics portant le nom «Espéranto» ou 
«Zamenhof» (son créateur).

Dans la presse...
n  La Dépèche du Midi - Ariège publie le 
18/01/2011 un article intitulé :
Laroque-d’Olmes. 
Georges Comte présente l’espéranto

Après un tour 
d’Europe à vélo, 
en 1987, pour fê-
ter les cent ans de 
la langue espé-
ranto et en tester 
l’usage, Georges 
Comte arrive en 
Ariège en 1989 
et travaille com-
me éducateur à 
Léran. Après une 
première expo-
conférence à 
laquelle partici-
pèrent d’autres 
passionnés (che-

minot, ingénieur du CNES, rockeur…), la MJC de 
Laroque ouvre sa section espéranto et propose 
un cours hebdomadaire. Puis un premier stage de 
chant choral en espéranto se déroulera à Montfer-
rier. Le dix-septième aura lieu à Camon, du 5 au 12 
mars, sous la baguette du Catalan Carles Vela.

« L’espéranto est l’aboutissement d’un besoin de 
l’humanité de se comprendre ; le grec a fait office 
de langue internationale, le latin, le français, l’an-
glais, bientôt le chinois. Ce sont les langues 
d’un peuple, difficiles à apprendre pour les 
autres. L’espéranto, quant à lui, est neutre, basé 
sur une grammaire régulière et un vocabulaire 
international », explique Georges Comte. Cet-
te langue née au XIXe siècle est parlée par plus 
d’un million de personnes. Alors, « bonvenon 
en la Esperanto kurso de la MJC de Laroque-
d’Olmes » (bienvenue aux cours d’espéranto 
de la MJC de Laroque-d’Olmes). Infos : http://
esperanto.ariege.free.fr.

n  le 21/01/2011, La Dépèche et  Le 
Petit Journal - Ariège publient un article 
sur la création d’un cours supplémentaire à 
Verniolle, basé sur ce texte:

Demain, à 15 heures, se déroulera le cours 
supplémentaire d’espéranto à l’ancienne 
mairie de Verniolle, au premier étage, près de 
la poste. Ceux qui ont déjà des bases en langue 
internationale mais manquent de pratique 
sont invités à venir « converser » à 16 heures ou, 
suivant leurs souhaits, traduire ou envisager 
d’autres projets.
L’espéranto n’appartient à personne et chacun 
peut, à son rythme se l’approprier pour ses 
propres besoins de communication. Il est possible 
de l’apprendre en un «temps-record», même seul, 
avec un livre chez soi, ou par l’Internet. Chacun 
peut venir se renseigner auprès des membres du 
CEEA. 
A 17 heures se tiendra une réunion de préparation 
du prochain stage de chant choral qui se déroulera 
du 5 au 12 mars, à Camon, sous la baguette du 
Catalan Carles Vela i Ausela, ainsi que de la venue à 
Verniolle du groupe folk frison Kapriol’  fin avril. 

Georges Comte (Extraits)
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Depuis vingt ans des stages chorals sont 
régulièrement organisés, dirigés par des chefs 
de chœurs de différentes nationalités.

Georges Comte, animateur du club 
espéranto à la MJC.

(photo LaDepeche.fr)

Cours d’espéranto en Ariège :
- lundi à Mirepoix (E.I.S.E.) de 14 h 30 à 16 h 00 ;
contacter Georges 04 68 60 54 17
- mardi à Pamiers (M.J.C., suivant la demande) de 16 h 00 à 
18 h 00 ;
contacter René 05 61 67 44 79
- jeudi à Laroque d'Olmes (M.J.C.) de 10 h 00 à 11h 30 ;
contacter MJC Guy Môquet 05 61 01 29 55
- vendredi à Foix (Léo Lagrange) de 17 h 00 à 20 h 30 ;
contacter René 05 61 03 86 83
- samedi à Verniolle (ancienne Mairie) un ou deux samedis 
par mois de 14 h 00 à 16 h 00;  
contacter Edwige 05 61 68 04 48
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Permanence au siège
Lundi  17h30 – 19h30
Mardi  10h00 – 16h00 (non régulière)
Mercredi  14h30 – 18h00
Jeudi 15h00 – 18h30
Vendredi 09h30 – 17h 00 puis 17h30–19h30
Samedi  11h00 – 18h00

Cours oraux au siège – pour 
débutants:

Les lundis  17H30 avec Georges 
Meilhac
Les mercredis 14H30 avec Hélène 
Bonjour.
Les samedis 14H00 avec Vincent 
Charlot

Cours d’espéranto par correspondance :

inscription directe auprès de :
Serge Sire
85 imp. des Fées 74330 Sillingy
Ret: lasago@free.fr

Retrouvez toute la liste des cours 
d'espéranto sur le site de SAT–Amikaro, 
rubrique «Cours d'espéranto»: http://
esperanto–sat.info/rubrique97.html
Cette rubrique tente de référencer un 
maximum de cours d’espéranto se déroulant 
en francophonie. Pour toute mise à jour ou 
cours manquant,  nous contacter.

Service Librairie par correspondance 
pour les adhérents (catalogue sur 
demande) 

Au siège;  Net: <libroservo@sat–
amikaro.org>

Renseignements sur l’espéranto:
FRANCE :  SAT–amikaro 132/134 bd Vincent–

Auriol 75013 Paris
BELGIQUE : Claude Glady, Rue du Culot, 1; 

B–5630 Cerfontaine
SUISSE : Mireille Grosjean, Grand–rue 9, 

CH–2416 Les Brenets.

Qu'est–ce que SAT ?
Sennacieca Asocio Tutmonda : Association 
Mondiale Anationale, fondée en 1921, est 
une association mondiale de travailleurs 
et plus généralement de progressistes 
dont l’activité est centrée sur la culture et 
l’éducation populaire. Elle utilise l'espéranto 
comme langue de travail. 
www.satesperanto.org

Qu'est–ce que SAT–Amikaro ? 
L'amicale de SAT : l'Union des Travailleurs 
Espérantistes de Langue Française, fondée 
en 1945, est l’association espérantiste de 
langue française qui s’occupe de diffuser 
et enseigner l’espéranto en francophonie 
dans les milieux progressistes et permettre 
ainsi l’accès à SAT. 
www.sat–amikaro.org

Contributions pour ce 
supplément à envoyer :
– de préférence par internet, à  lasago@
free.fr, en format RTF ou TXT pour un 
document joint, ou directement dans le 
corps même du message, et en format 
TIFF, JPEG ou GIF pour les images.
– éventuellement sur papier par poste, 
les textes devant impérativement 
être typographiés (machine ou 
imprimante) sans ratures ni surcharges 
pour un traitement au scanner (erreurs 
éventuelles notées en marge) à envoyer 
à:  Serge SIRE, La SAGO 85 impasse des 
Fées 74330 Sillingy

LA SAGO. CPPAP n° 0312 G 86224. 
ISSN: 1763–1319.

Directeur de la Publication : Guy Cavalier.
Impr. TROISA, 91480 Quincy–sous–Senart.

Dépot légal à parution.

L A  S AG O  –  Fé v r i e r  2 0 1 1 .  
E sp éranto 

vers  une culture so ciale
sans frontières

L'espéranto, 
comment ça marche ?

- Monsieur le policier ! Trois escargots ont volé mon argent ! Je prosteste, je 
porte plainte ! Aidez-moi !

- Calmez vous, Tortue ! Je vous écoute : décrivez les, et racontez.

- Je ne pourrai pas ! Ça s'est passé trop rapidement !

Les Verbes

-as  c’est le présent
-is  c'est le passé

-os  c’est le futur
-u  c'est le volitif 

Malnervoziĝu

Mal  c'est le contraire
nervoz  c'est la nervosité

iĝ  c'est devenir
u  c'est le volitif 

(à suivre)

Malnervoziĝu, 
Testudo !

Mi aŭskultas vin.
Priskribu ilin,
kaj rakontu. Mi ne povos !

Tio okazis tro 
rapide !

Sinjoro Policano !
Tri helikoj ŝtelis mian monon !

Mi protestas ! Mi plendas !
Vi helpu min !

Et ça, c’est vrai pour 
tous les verbes,

quel que soit le sujet

Dessin de
Lino Markovo

Donc:
«devenez non-nerveuse»

(= calmez-vous)
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La SAGO
Kiu faras Kion?
Directeur de la publication: Guy Cavalier.
Ĉefredaktanto : Vito Markovo.
Enpaĝiganto: Serĝo Sir’.
Redakt– kaj korektskipo : Andreo Andrio, 
Francua' Dekurcelo, Ĵak LePuil,  Vito Markovo, 
Serĝo Sir’.
kun helpo de: Janine kaj Yannick Dumoulin, 
Veronique Girard, Phil Guichet, Lino Markovo.

Kontribuaĵoj 
Ja ĉiam bonvenaj ! Sendu ilin:

n Prefere per reto, al lasago@free.fr, 
tekstoj en RTF– aŭ TXT–formo por aneksitaj 
dokumentoj, eventuale en la korpo mem 
de la mesaĝo, skribitaj  prefere en Unikodo, 
bildoj en TIFF–, JPEG– aŭ GIF–formo.
n Eventuale sur papero, tekstoj prefere 
tajpitaj, sen forstreko nek surkorekto (erarojn 
eventualajn, oni indiku marĝene) al La 
SAGO, ĉe Serĝo Sir’. (ne tajpitaj kontribuaĵoj 
publikeblas nur se troveblas volontula 
tajpanto)
n Artikoloj ricevitaj post la 20a de iu monato 
ne povas esperi aperigon en la tuj sekvanta 
numero.

Adresaro
La SAGO–abonoj: ĉe Guy Martin,
La SAGO–redaktado: ĉe Serge Sire.

Sidejo de SAT–Amikaro: 132/134 boulevard 
Vincent–Auriol 75013 Paris
Tel. : 01 44 24 50 48 
TTT–ejo : www.sat–amikaro.org
Reto: sekretario@sat–amikaro.org
Claude Glady : Rue du Culot, 1; B–5630 
Cerfontaine;   Reto: cglady@arcadis.be
Tel: 071/64 49 16 (en Belgio). 
Mireille Grosjean : Grand–rue 9, CP 9
CH–2416 Les Brenets
Guy Martin : 3 rue Voltaire
22000 Saint–Brieuc;
Reto: kasisto@sat-amikaro.org
tel: 0033 (0)953 927 737
fakso: 0033 (0)222 441 319
Serge Sire  (Serĝo Sir')
85 impasse des Fées 74330 Sillingy
Reto : lasago@free.fr

Praktikaj informoj

Kiel esperantigi proprajn nomojn 
13

Ĉi tiu artikolo estas dediĉita al la fonemo -s- de la franca lingvo. Ĉi tiu estas 
skribita per tre diversaj literoj (s, c, ç kaj t), kiuj respondas al diversaj literoj 
de Esperanto, en la vortoj devenantaj de franca fonto. La intervokala -s- 
prononcata -z- (ekz. rozo rose) estas ekster nia hodiaŭa temo. 

n Kiam la fonemo -s- estas skribita per la litero -s-, t.e. kiam tiu litero estas 
duobla aŭ situas ĉe la komenco aŭ fino de vorto aŭ ĉe alia konsonanto, ĝi 
respondas al la sama litero en Esperanto, ekz. baseno (bassin), soni (sonner), 
kasiso (cassis), persono (personne), pesto (peste). Tiu kazo ne starigas 
problemon por la esperantigo, do mi ne bezonas doni multajn ekzemplojn ; 
kelkaj jam estas en PIV :

Assise. Asizo. Nyons (njons) / nyonnais. Nionso.
Lys. Liso. Pasteur. Pasteŭro.

Marseille. Marsejlo. Savoie. Savojo.

n Kiam nia fonemo estas esprimita per la litero -c- kun cedilo, t.e. -ç-, ĝi 
kutime respondas al la litero -s- en Esperanta vorto : masoni (maçonner), 
kalsono (caleçon), Alensono (Alençon), ktp. Jen kelkaj ekzemploj de 
geografiaj nomoj esperantigeblaj tiel :

Bregançon. Bregansono.
Briançon. Briansono.
Jurançon. Ĵuransono.

La Française. Lafransezo.
Luçon / luçonnais. Lusono.

Montluçon / 
montluçonnais.

Monlusono.

Serre-Ponçon. Serponsono.
Valençay / valencéens. Valenseo.

n La fonemo -s- estas skribita per -c-  antaŭ  -e-, -i- kaj -y-. Tiam ĝi 
estas ĝenerale transskribita per -c-, kaj kelkfoje per -ĉ- en la esperantaj 
vortoj de franca deveno, kio montras, ke Zamenhof tre atentis la skriban 
rekoneblecon. Jen kelkaj ekzemploj de fundamentaj vortoj kun la litero 
-c- : cedi (céder), cerbo (cerveau), cigaro (cigare), cigno (cygne), citi 
(citer), faceto (facette), komenci (commencer), malica (malicieux), minaci 
(menacer), nuanco (nuance), placo (place). En PIV troviĝas kelkaj propraj 
nomoj tiel esperantigitaj : Alico (Alice), Alzaco (Alsace), Cecilio (Cécile), 
Celesteno (Célestin), Cezaro (César), Cipriano (Cyprien), Cirilo (Cyrille), 
Ignaco (Ignace), Lanceloto (Lancelot), Laplaco (Laplace), Luciano (Lucien), 
Marcelo (Marcel), Nico (Nice), Provenco (Provence), Racino (Racine), 
Valenco (Valence), Valencieno (Valenciennes). 

SAT-Amikaro
n Sideja deĵorhoraro.
vidu la apudan franclingvan 
suplementon. 
n Perkorespondaj kursoj.
Kunorganizanto : Serge Sire, kiu 
dispartigos laŭ la niveloj.
50 €. (senlaboruloj kaj junuloj -malpli 
ol 25j.- :  25 €. )
Ĉeko profite al SAT–Amikaro.

Por pagi:

n  En Belgio: Claude Glady :
Bankkonto N° 750–6373051–18
IBAN B50 7506 3730 5118   BIC: AXABBE22
n  En Svisio: Mireille Grosjean :
Poŝta konto nº 23–14908–9.

n En Francio kaj aliaj landoj: ĉeko al Guy 
Martin.
n Pago per ĝiro:
SAT–AMIKARO. CCP: 37 852 90 L La 
Source.
IBAN, FR32.2004–1010–1237–8529–
0L03–314; BIC: PSST FRPPSCE

SAT
Aliĝo kun abono al «Sennaciulo» 52 €
(Nura abono : 57€)
n  En Francio: Pierre Quillaud; 16 rue du Lt–
Vaisseau–Paris 76120 Le Gd–Quevilly
 p.k. SAT–Peranto 17 333 10 N Paris.

n  En Belgio: Jakvo Schram; Hof Ter 
Bekestraat 49 BE–2018 Antwerpen
p.k. 000.1692025.54 (Schram – SAT).

Pri la enhavo de la artikoloj 
respondecas la aŭtoroj mem.

 Represo de artikoloj permesata 
kun indiko de la fonto

Tarifoj 2011 Be, Ch,
Fr

Aliaj
landoj

Kotizo (kun abono 60%) 35 € 42 €

Kotizo sen abono 14 € 14 €

Subtenkotizo  (abono 30%) 70 € 84 €

junulo (malpli ol 25j.), 
senlaborulo, kunul(in)o

17,50 € 21 €

Minimuma kotizo libera libera

Simpla abono 32 € 39 €

n Ankaŭ familiaj nomoj 
povas esti esperantigitaj 
same :

Garçon. Garsono.
Lurçat. Lursato.

Semblançay. Semblanseo.
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 LibroServo
Sat–Amikaro libroservo

132–134 bd Vincent–Auriol 75013 Paris
Telefono : 01 44 24 50 48 (Vendrede 9H30–17H; 
Sabate 11H–18H)
Retadreso: libroservo@sat–amikaro.org
CCP : Sat–Amikaro Libroservo Paris 261211 57 G 

Sendkostoj
Al ĉiu mendo 
aldonu:
 40 % ĝis 5 €
 35 % ĝis 10 €
 25 % ĝis 20 €
 20 % ekde 20 €

Junulkurso 3a eldono kun komentoj franclingvaj 7,00
Kasedo de Junulkurso, internacie uzebla 7,00
Espéranto Éclair (Raymon Gueguen) 4,00
Cours Rationnel d’Espéranto, édition 2006, broché 10,00
Petite grammaire d’espéranto (Claude Gerlat) 6,00

Communication linguistique (Claude Piron) 5,00
Une humanité, une langue (Simone Glodeau) 2,30
La langue internationale (Raymond Gueguen) 8,00

Dictionnaire pratique (Fr–Eo / Eo–Fr) eldono 2000 formato 140 x 200, 
tole bindita 23,00

Dictionnaire de poche (Fr–Eo / Eo–Fr) reviziita eldono 2005 formato 105 
x 150, 130 paĝoj 4,30

Grand Dictionnaire  Espéranto–Français (Gaston Waringhien), 3a, reviziita 
kaj plibonigita eldono, tole bindita. 23,00

Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, eldono 2005 formato 155 x 245, 
bindita 80,00

Multaj nomoj povas esti oportune esperantigitaj
 en la sama maniero :

Annecy / annéciens. Anecio.
Cenon / cenonnais. Cenono.

Cerbère / cerbériens. Cerbero.
Céret / céretans. Cereto.

Cergy / cergyssois. Cerĝio.
Chambourcy. Ĉamburcio.

Cintegabelle / 
cintegabellois.

Cintegabelo.

Clamecy / clamecycois. Klamecio.
Crécy / crécéens, 

créçois.
Krecio.

Gacé / gacéens. Gaceo.
Lutèce. Luteco.

Montmorency. Monmorencio.
Nancy / nancéiens. Nancio.

Orcival. Orcivalo.
Percy. Percio.

Pincevent. Pincevento.
Pont-à-Celles. Pontacelo.

Les Ponts-de-Cé. Pondeceo.
Port-au-Prince. Portoprinco.

Saint-Cyr. San-Ciro.
Sucy-en-Brie. Suci’-en-Brio.

Talence. Talenco.
Torcy. Torcio.

Toucy / toucycois. Tucio.
Vence. Venco.

n La lasta grupo koncernas la vortojn, en kiuj la fonemo -s- estas skribita 
per la literoj -ti-. Ankaŭ en tiuj vortoj, la responda Esperanta vorto entenas 
-c-, ekzemple en la sekvantaj fundamentaj vortoj : ekspozicio (exposition), 
nacio (nation), pacienco (patience). Kelkaj similaj propraj nomoj troveblas 
en PIV : Domiciano (Domitien), Marcialo (Martial), Rogacio (Rogation), 
Ticiano (Titien). Mi proponas tiel esperantigi la similajn proprajn nomojn :

La Boétie. Laboecio. Saint-Gratien. San-Graciano.
Tiu esperantigo ne aplikiĝas al tiuj vortoj kun la finaĵo -tie, kiuj estas derivitaj 
de vortoj kun la finaĵo -te, ekzemple : démocratie-démocrate, Helvétie-
Helvète, kiuj donas en esperanto demokratio kaj Helvetio.

Resume, kiam la fonemo - s- estas skribita per  -s- aŭ per -ç-, ĝi estas transskrita 
per -s- (ekz. Marsejlo kaj Alensono) ; kiam ĝi estas skribita per -c- aŭ per -t-, 
ĝi estas transskribita per -c- (ekz. Cezaro kaj Marcialo).

Andreo Andrio.

n Ankaŭ familiaj nomoj 
povas esti tiel esperantigitaj :

Cerdan. Cerdano.
Cézanne. Cezano.

Gance. Ganco.
La Force. Laforco.

Lemercier. Lemercjero.
Tencin. Tenceno.

Yourcenar. Jurcenaro.

‘stas nur
pro vokalŝparo 

far Sir’ !

Anecio ? Ĉu ?
Mi kredis loĝi en Anci’ !

Novaĵoj
Trevor Steele ;  Flugi kun kakatuoj ; 
256p ; historia ; 2010 ; Antwerpen ; FEL; 
16,50 €
«Estas la lastaj jardekoj 
de la 19-a jarcento, kaj 
eŭropaj potencoj ŝajne 
nehaltigeble kolonias 
aliajn kontinentojn. En la 
brita kolonio Okcidenta 
Aŭstralio blankaj setlantoj 
ignoras la rajtojn de la 
aborigenoj, murdas aŭ 
forĉasas ilin de la tradicia 
teritorio, aŭ permesas 
al ili resti kaj servi kiel 
senpagaj laboristoj sur 
nove kreitaj bienoj. 
Billy Dixon estas naiva, deca juna angla 
enmigrinto, kiu esperas riĉiĝi en la kolonio. 
Lia provo trovi oron fiaskas. Jangabara 
estas multtalenta junulo de la tribo Banubi, 
elpelita pro sia ignoro de seksaj tabuoj. Billy 
kaj Jangabara, du soleculoj, amikiĝas sur 
bieno. Sed la konflikto de la rasoj ŝiras la 
fadenon de ilia amikeco. Jangabara devas 
oferi sian blankhaŭtan amikon por esti ree 
akceptita de sia tribo. Tuj li iĝas la militestro 
de la Banubi, kiuj vivas protektataj de altaj 
klifoj kaj sennombraj kavernoj. Jangabara 
komprenas la blankulan pensmanieron 
kaj krome pafas per fusilo pli bone ol ĉiuj 
blankuloj, kies «supereco» fakte baziĝas 
sur superaj armiloj. Unue per perforto, 
poste per neperfortaj metodoj, Jangabara 
sukcesas dum kelkaj jaroj haltigi la blankulan 
invadon. Sed perfido de interne kaj senĉesaj 
kampanjoj de la polico certigas, ke la afero 
finiĝos tragedie.»

Nándor Gion.
Salvo al nigra bubalo. 
Tradukis L. Huszár. 
Prozo tradukita /romano. 
Zsoli. Budapeŝto. 2008. 
122 p. Prezo: 12,00 €
Kvazaŭdaŭrigo al «La 
kormoranoj ankoraŭ ne 
revenis».
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Libro vivas pli longe ol unu sezono...
Sufiĉas rigardi la multnombrajn tablojn plenplenajn de libroj, dum SAT–Amikara kongreso, por konscii, ke 
libroj havas longan – foje eĉ tro! – vivon... Sed kiel la klientoj de la libro–servo povas orientiĝi antaŭ tiuj 
centoj da titoloj? Ja recenzoj aperis siatempe, sed kie legi ilin? Malfacila tasko! Do, por helpi la legantojn, 
ŝajnas ke utilas regula rubriko kun prezento de libroj eldonitaj jam de pluraj jaroj. 

Maskerado ĉirkaŭ la morto
Nazimondo en Hungarujo

 Tivadar Soros (Teodoro Ŝvarc), 
dua eldono sub redakto kaj kun komentario de Humphrey Tonkin, UEA 2001,

318 paĝoj, 28 € en nia vigla Libroservo !

Ĉar en la pasinta numero de La Sago vi povis legi pri iu George Soros, jen la okazo 
konigi al vi unu el niaj ĉefverkoj. Jen kion mi skribis pri ĝi en 2001 en LKK : Tiu ĉi 
libro estis eldonita de J. Régulo, en 1965, sub la aŭtornomo Teodoro Ŝvarc. Ĝia 
subtitolo Nazimondo en Hungarujo ne lasas dubon pri la enhavo. Ankaŭ tiuj kiuj 
legis Modernaj Robinzonoj-n de la sama aŭtoro, ne miros pri la rakonto de Tivador 
Soros. 

«19-a de marto 1944. Tiu ĉi tago estas kiel la aliaj. Akreta vetero, kiu promesas 
esti agrabla.» Ja ! sed ĉi tiun tagon Hungarion okupis la germanoj ! Kaj komenciĝis 
persekutadoj de la judoj. Tuj Soros komprenis ke la nura solvo estas forbalaiĝi, 
kaj ĉefe ne fidi oficialulojn, ne obei, kaj unue ne al iu Juda Konsilio kiu fakte, vole 
nevole, faciligis la laboron de l’ nazioj. «Eĉ minuton mi ne ŝanceliĝis en mia decido, 
ke mi ne obeos al eventuala kunvokilo. Ni ĉiuj (t.e. la familio) devas malaperi... 
Malkovriĝis, ke la kvarjara soldata vivo, kaj la longa militkaptiteco estis lernejo 
por mi, kie mi lernis taksi la nuran vivon plej alte. Tiel por mi estis tre facile rompi 
kun la burĝa vivoformo.»

Kaj Soros sukcesis sian veton. Tamen entute rompi kun sia burĝa vivoformo – 
advokato li ja estis – li ne entute sukcesis... kaj frekventado de restoracioj foje 
endanĝerigis lin ! Sed la vivon li tiom ŝatis ! Bone manĝi, naĝi... kaj ne tro labori. 
En sia postparolo, Humphrey Tonkin diras ke la aŭtoro estis ĉarma, foje agaca, 
ĉiam brile elturniĝema homo. Ne eblas dubi pri tiuj asertoj, sed dank’ al tiuj (mal)
kvalitoj Tivadar Soros vidis – ne nur li, ĉar multajn homojn li helpis – la finon de 
hitlerismo... 

Ĵak Le Puil

Jen la komenco de la 10a ĉapitro : 6-a de 
junio, la tago de la surbordiĝo :

La surbordiĝo finfine okazis sur la franca 
marbordo. Ekscitaj horoj. Jam la 8-an de 
junio mi sukcesis kapti radioraporton. 
Eisenhower diris, ke lia fido en siaj 
soldatoj konfirmiĝis. La surbordiĝo rapide 
ruinigos la diablajn germanojn ; la judoj 
estos savitaj. La espero pligrandiĝis.

La kontraŭjudaj ordonoj ne mildiĝis, sed 
fariĝis pli rigoraj. Armeo da policanoj 
kaj oficistoj kontrolis la plenumadon de 
la ordonoj. Plia malfeliĉo estis, ke jam 
tute ne aperis liberalaj aŭ progresemaj 
gazetoj. La aperantaj estis germanamikaj, 
kontraŭjudaj.

«Oni devas trakti la judojn kiel cimojn !» 
estis la devizo de la persekutantoj.

Estas mirinde, kiel la plimulto de la 
loĝantaro ne obeis al la incitoj. Sed 
plimultiĝis la «individuaj ekscesoj» kaj 
kreskis ilia brutaleco.

La rajto patronita de la gazetoj 
pugnadi kontraŭ la judoj difektis la 
ĝeneralan moralon de la loĝantaro. La 
kontraŭleĝecon la ŝtato ĝenerale ne 

venĝpunis. En kelkaj okazoj malkaŝiĝis, 
ke troviĝas entreprenantoj, kiuj 
promesis al judoj kontrabande venigi ilin 
eksterlanden, sed mortigis ilin antaŭ la 
eliro por akiri la posedaĵojn kaj monon 
de la malfeliĉuloj. Karakteriza estis la 
pritraktado de unu mortigo. La mortigito 
estis kristano. La murdinto defendis sin 
jene :

«Mi kredis, ke la viktimo estas judo, kiun 
oni rajtas murdi.»

Mi konas nur unu okazon, kiam judo 
mem venĝpunis la faritan malbonon.

Mi estis sola en mia loĝejo. Longa 
sonorado. Mi malfermis la pordon. Bona 
amiko de mia filo, Jancsi Danyi, preskaŭ 
enfalis en la antaŭĉambron :

«Oĉjo Tivadar, helpu,» li diris spiregante. 
Gutoj de ŝvito fluetis de lia vizaĝo ; lia 
vesto montris grandajn makulojn.

«Ĉu estas iu en la loĝejo ?» li flustris.

«Neniu. Trankviliĝu. Trinku iom da akvo. 
Estos nenio malbona.»

Mi sentis, ke okazis io eskterordinara. 
Minutoj pasis, ĝis li povis flue rakonti la 

okazintaĵojn :

«Mi volis akompani hejmen fraŭlineton 
de la Margit-ponto sur la tramo 2-a. Vi 
scias, tiun dolĉan blondulinon, kun kiu 
mi estis ĉe vi sur la Lupa insulo. Mi staris 
sur la kajo kaj atendis la eliron. Subite iu 
ekstaris antaŭ mi kaj kriegis : «Ci, judo, 
malsupreniĝu !» kaj li tuj vangfrapis min 
dufoje. Ne la batoj doloris al mi, sed 
la hontigo antaŭ la fraŭlineto. Poste li 
montris al dompordo antaŭ mi, kaj raŭke 
kriis : «Iru tien». Mi iris, sed mi sentis, ke 
mia laringo saltas supren kaj malsupren, 
kvazaŭ ĝi volus salti el sia loko. Ni alvenis 
malantaŭ la pordon. Tie pro mia kolerego, 
sen konsidero, kion mi faras, tuj kiam li 
fermis la pordon, per unu mano mi frapis 
lian ventron, per la alia mi suprenbatis 
lian mentonon. Povas esti, ke pro la subita 
bato li mordis sian langon, ĉar momente 
li surŝprucigis min per sia sango kaj falis 
surteren. Mi ektimegis. Mi ne vidis klare : 
antaŭ miaj okuloj ĉio estis ruĝa. Mi ne 
rememoras, kion mi faris poste – ĉu mi 
batis lin plu, aŭ mi tuj forkuris. Kion fari, 
Oĉjo Tiv ?»
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Pli kaj pli, vi aldonis unu paĝon en 
la legado de via preferata revuo. La 
sendofolion vi tralegas eĉ tro vigle. De 
tempo al tempo, mi ricevas grumbletajn 
mesaĝojn, en kiuj SAT-amikaranoj prave 
indikas ke ili pagis sian kotizon, kvankam 
la malo aperadas en tiu sendofolio. 
Kompreneble, mi kelkfoje povas erari.
Ĉar ni sendas la adresaron ĉirkaŭ tri 
semajnojn antaŭ la ricevo de via revuo, 
mi konsilas al vi atendi la sekvantan 
monaton por kontroli vian kotiz-
situacion kaj kontakti min kaze de 
problemo.
En februaro, mi sendos fisk-ateston al 
tiuj, kiuj petis ĝin, kiam ili pagis kotizojn 
aŭ donacis. Kiel precizigita en la bulteno, 
nur aliĝoj al SAT-amikaro kaj donacoj 

rajtigas al francoj ricevi subtenon de la 
ŝtato. Mi do subtrahis la abonprezojn en 
la sumo indikita en viaj fiskatestoj.
Ĝis 2010, ĉiuj eksmembroj kaj 
eksabonantoj ricevis La Sago-n almenaŭ 
unu jaron post ĉesado de pago. La 
komitato decidis purigi la adresaron 
kaj daŭre sendi la revuon ĝis nur junio 
2011 al membroj kaj abonantoj, kiuj ne 
repagis. Pro tio, ne tro prokrastu vian 
repagon, se vi anas la 45%, kiuj ne jam 
repagis kotizon 2011.
Mi kore dankas la 55%, kiuj frue sendis 
sian kotizilon kaj faciligas la laboron 
ankaŭ de niaj perantoj pri realvokoj.

Guy Martin
kasisto de SAT-amikaro

Dua projekto de Interkant'
Interkant' estas sendependa kultura esperanta asocio de du jaroj 
kreita. Jam, sukcese, koncertis ses fojojn pri « Ĝenerala kanto », du 
aliaj koncertoj preparotaj ; la lasta prezento, momente sengarantie, 
okazos en Sarajevo dum la kongreso de SAT (30.7 ĝis 6.8.2011).

Por ke tiu kultura engaĝiĝo pludaŭru, kompetenta skipo jam 
preparas la duan projekton.

« Karmen' ciganino el Sevilo »
Eniris la skipon por esperantigi : Michel Duc Goninaz, Marcel 
Redoulez, Rikardo Cash, Bernard Legeay, Serge Sire.
Konsilantoj : Laurent Peuch (teatraĵo), Bernard Behra kaj Jorgos 
Comte.
Enscenigisto : nun serĉata.

Por eliri kutiman rondon de la multnombraj interpretaĵoj, ni laboras 
al kompleta spektaklo por : dancistoj (hispana asocio), rakontanto, 
aktoroj, gesolistoj, koruso (Interkant'), pianisto.

Daŭro de la spektaklo : 2 horoj por ĉia publiko.

La koncerto, preferinde, okazos en regionaj festsalonoj de 200/300 
sidlokoj. Cele al ekvilibro de impona buĝeto ni prezentos tiun 
spektaklon nur 3-4 fojojn en Francio.

La proponota koruslaboro, multe pli facile ol Ĝenerala kanto, 
kanteblos de simplaj gekantistoj. Kiel por prepari la unuan 
koruspoemaron, eblos sole labori per retelŝuteblaj registraĵoj kaj 
partopreni en regiona trimestra provludo.

Eblas antaŭvidi ke Belgoj, Germanoj, Svisoj, Italoj kaj Hispanoj 
partoprenu.

En 2012 kaj 2013 du staĝetoj de kvar tagoj estos proponataj, centre 
de Francio aŭ aliloke por faciligi al la eksterlandanoj, por kunigi la 
diversajn aktorojn de la spektaklo..

En esperanta gazetaro, vi trovos sekvontajn informojn laŭ la evoluo 
de la projekto.

n INTERKANT' serĉas gekantistojn, ĉefe tenorojn kaj infanojn.

Se vi estas organizanto pri esperanta spektaklo pripensu programi 
nian spektaklon ekde la jaroj 2013/2014.

Franjo LEVEQUE (ĥorestrino)
leveque.franjo@gmail.com

3, rue Voltaire 22000 – ST BRIEUC - 
+33 (0)9 53 92 77 37

Alvoko al 
kandidatiĝoj por 
la komitato 2012
La Seta kongreso en aprilo 
voĉdonos por listo de novaj 
kandidatoj por la komitato 2012, 
elektotaj referendume jarfine. 
Do interesatoj bv. sendi al la 
sidejo kandidatiĝleteron antaŭ la 
kongresdato.
Atentigo: laŭstatute (art.IV) povas 
kandidatiĝi nur membroj de SAT-
Amikaro, kiuj jam minimume du 
sinsekvajn jarojn membras en SAT 
(Sennacieca Asocio Tutmonda).

Kotizo, fisk-atestoj kaj abonoj

J-François PASSARELLA
Francis BERNARD
Monique BERNARD
Marcelo REDOULEZ
Claudine POMIROL
Michel LAFOSSE
Josée LAFOSSE
Michel CERISAY
Monique CERISAY
Rosa RASPALL-AUMEUNIER
Andrée CLÉMENT
Bernard SARLANDIE
Marie-Rose SARLANDIE
Monique GRALL
Ali KNANI
Monique ARNAUD
Jean Pierre BOULET
Thérèse PINET
Roland DELAGNEAU
Madeleine DELAGNEAU
Serge SIRE
Rosy CHATENET
Louis ENSUQUE
Jeannine BONY
Henri LAFARGUE
Sylviane LAFARGUE
Christian MOURE
Hélène CAZEJUST
Michèle ABADA-SIMON
Véronique GIRARD
Phil GUICHET
Maria PEREZ Y SANZ
Marie-Thérèse LLOANCY
Jeanne BES
Josette VONAY
Claude GERLAT
Gilbert CARRIEU-DARRIEUX
Françoise CARRIEU-DARRIEUX
Laurence ESCLAPEZ
Geneviève GAUBERT
Jacqueline MAUREL
Martine RAGONNET
Dalia VILAMOSA
Franjo LEVEQUE
Guy MARTIN
Bernard GRECK
Michele LONGUE EPEE
Françoise GUIHAUME
Maksimiliano GVERINO
Jean Louis LE BRIZAULT
Denise LE BRIZAULT
Jacques LE PUIL
Armela LE PUIL
Daniel LACHASSAGNE
Laurent PREZIOSO
Monique PREZIOSO
Martine FREYDIER
Elisabeth GARDEN
Janine DUMOULIN
Yannick DUMOULIN
Bernard LEGAY (2)
Jorgos COMTE
Jani ETESSE
Jasmin COMTE
Floréal COMTE
Luma COMTE
Francis DESMARES
Danièle DESMARES
Christiane JAGUENEAU
Michel JAGUENEAU
Gaston RISTE
Monique LAYEUX
Monique DUSSENTY
Solange VAN LANDEGHEM
Dominique FANTOU
Simone CAJELOT
Floréal GABALDA
Liba GABALDA

Gilbert GRIGNASCHI
Philippe STRIDE
Marlène BOUMAN
Arie BOUMAN
Bruno FLOCHON
Véronique BICHON
Philippe CHAVIGNON
Marc CUFFEZ
Didier JANOT
Jacques BOUSSON
José GRAMMATICO
Marie- Angèle ALOZY
Jocelyne LA PORTE
Colette CARBONNEL
Pierre QUILLAUD
Thérèse QUILLAUD
Guy CAVALIER
André PETIN
Gérard BOSC
Raymonde COQUISART
Joël COQUISART
Laurent VIGNAUD
Philippe LOUBATIERES
Anne-Marie PARANT
André ANDRIEU
Paulette ANDRIEU
Claude LONGUE EPEE
Francine LONGUE EPEE
Josiane PAPCIAK
Eugène PAPCIAK
Joëlle CUQ
Arno LAGRANGE
André GENTE
Hélène GENTE
Guy CAMY
Christian LEVESQUE
Jean Pierre FEDAK
Mathé FEDAK
Ginette MARTIN
Jean RIPOCHE
Raymonde RIPOCHE
Joséphine BOCCADIFUOCO
Gennadij JEREMEJEV
Valentina VARAKSINA
Ilja JEREMEJEV
Pascale VOLDOIRE
Jeanne-Marie CASH
Richard CASH
Françoise ERIKSEN
Floreal MARTORELL
Alain ZUGETTA
Nicolle ZUGETTA
Amarilla MIX TAI
Liliane BON
Loïc ROUSSAIN
Annie ROUSSAIN
Alma HENIN
Jean HENIN
Yves BURNEL
Paule BURNEL
Guy AUMASSON
Jocelyne MONNERET
Jeannine DAGUIN
Renata CHASSARD-CAUBEL
Nicole LAFITTE
Pierre OLIVA
Jacques GAUME
Marie GAUME
Jane PINON
Eliane APCHER
Denise HAPPI FOSSO
Nicolas GAUFILLET
Monique JUY
Maurice JUY
Arlette PLUTNIAK
Edmond PLUTNIAK
Anne-Marie LABOUREAU
Jean Pierre LABOUREAU

Vito MARKOVO
Pierre LE VERN (2)
Claude LABETAA
Veronique LABETAA
Michel DECHY
Gilles WALLEZ
Nicole WALLEZ
Bernard VUILLOD
Jacques CAUBEL
Jean-Marie AUDIGIER
Françoise NOIREAU
Hélène LE BIHAN
Susanna BEGLARYAN
Jean-Louis POULLET
Laurent PEUCH
Amapola TRIGUERO
Rose-Marie QUINTIN
Sébastien MONTAGNE
Ludmila NOVIKOVA
Svetlana SMETANINA
Gaby SIMEON
Lucie HULOT
Marie Lou COCHARD
Thérèse BOURLON
Christian DARDENNE
Henri GRAVEN
Gisèle BERGER
Robert COMBES
Dina DELOYER
Isabela MARTINEZ
Pierre TELLE BOUVIER
Catherine ALLAINAN
Jean-Marie LOT
Marie-Thé REGUEME
 LJO
Gaston RIERA
Annie RIERA
Daniel MOIRAND
Josiane MOIRAND
Georgette CARRET
André MIRC
Loukie VAN WINGERDEN
Jean-Claude PANTALANO
Fabrice MORANDEAU
Lucette ECHAPPE
Paulo MELIZ_IRACHE
Yingting LAW
Joseph LAW
Michele VILLERS
Hubert DE_MEYERE
Marie-Therese PREZIOSO
Carmen SEGARRA
Paul LAFONT
Denise LAFONT
Suzanne HELBERT
Claude HELBERT
Kazue AUDIBERT
Serge EYSSERIC
Monique EYSSERIC
Philippe PELLICIER
Colette FAUCQUEZ_TAO
Marguerite PORTEFAIX
Dominique PELLETIER
Jean-Claude THUMERELLE
Katalin KOVATS
Gisele LARSSON
Julien ORTI
Marie-France ORTI
Annette GAUTHERON
J.-Paul SAUVESTRE
Michel AHADO
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La eksterleĝaj migruloj
Sabato 23a de Aprilo, 9a h. en Salono 
Mediteraneo

Socia forumo pri la 
situacio de eksterleĝaj 
migruloj en Francio 
kaj en aliaj eŭropaj 
landoj.

Solidara turismo en Gvatemalo
Sabato 23a de Aprilo, 9a h. en Salono Léo 
Lentaigne;  Philippe Chavignon

Prezento de EDE
Sabato 23a de Aprilo, 9a h. en Salono 
Armand Diez; Didier Janot

EDE :  Eŭropo - Demokratio - Esperanto 
estas politika organizaĵo kiu prezentas 
kandidatojn en pluraj eŭropaj landoj en 
diversaj balotoj. En ĝia programo estas 
emfazita kiel Esperanto povus plibonigi 
demokration en la Eŭropa Unio. 

Esperanto ĉu facila lingvo ?
Dimanĉo 24a de Aprilo, 9a h. en Salono 
André Capus; Pjer Buvje

Oni kontente proklam-
adas : Esperanto havas 
nur 16 gramatikajn 
regulojn ! Sed rapide 
la lernantoj ricevas 
komentojn multe pli 
ampleksajn kaj aŭdas 
pri Plena Gramatiko, kiu 
entenas pli ol kvarcent 
regulojn.

Kial ni trovas malmulte da esperantistoj 
en la mondo, kial multe el ili restas 
senfinaj komencantoj kaj malofte 
esperantoparolantoj ? Ĉu kulpas la fakto, ke 
oni pretendas ĝin facile lernebla dum ĝi ne 
estas tiel, aŭ ke oni prezentas, instruas ĝin 
mallerte, igante ĝin malpli facile lernebla ? 

Vagonara signalado
Dimanĉo 24a de Aprilo, 9a h. en Salono Léo 
Lentaigne; Michel Lafosse

La destino de la fervojo 
estas esence transporti 
grandkvante ĉu 
varojn ĉu homojn sur 
mallongaj, mezlongaj, 
kaj longegaj distancoj. 
Ekzemple : metroo, 
dentorelotrajno por 
montaro, rapidegaj 
trajnoj (TGV, ICE) inter 
malproksimaj urboj kaj 

kontenerotrajno.
Bedaŭrinde, internaciskale, ekzistas 
multnombraj malfacilaĵoj kiuj elvokas 
la babelismon pro la lingvo-diverseco. 
Konkrete temas pri la ŝpuro, la elektrizado 
de la fervojretoj kaj pri diversaj 
signaladsistemoj, ktp.

La rapideco de trajnoj
Dimanĉo 24a de Aprilo, 10a h. en Salono 
Léo Lentaigne; André Mirc

La diaporamo 
d a ŭ r o s , 
proksimume du 
dek minutojn. Pli 
kaj pli rapide la 
trajnoj, ĝis kiam 
ĝis kiom ? ?

Literatura ludo
Dimanĉo 24a de Aprilo, 11a h. en Salono 
Léo Lentaigne;  Abel Montagut

La humuro ĉe Lorjak kaj Beaucaire.
Dimanĉo 24a de Aprilo, 16a h. en Salono 
Léo Lentaigne; Ĵak Lepŭil'

Ĵak LE PUIL estas 
artisto el Francio. 
Ĉefredaktoro de 
La Kancerkliniko. 
K a n z o n i s t o . 
Gvidanto de la 
iama kabaredo 
«La ruza kruĉo». 
Ĉefredaktanto de 

la Franca Esperanto vortaro «GDFE» . Kun 
sia kunulino Armela Lequint, li plenumis 
gravajn tradukverkojn kiaj «Vojaĝo Ĝis 
Noktofino» laŭ Voyage au bout de la nuit 
de Louis-Ferdinand Celine (2005).

Historio de Langvedoko
Lundo 25a de Aprilo, 9a h. en Salono Léo 
Lentaigne; Arno Lagrange

L a n g v e d o k o 
estas karakterizita 
per sia situo kiel 
trapasejo de 
vojoj. Pro tio en la 
regiono aperis tre 
diversaj popoloj, 

kaj ĝi fariĝis sinsekva posedaĵo de diversaj 
regnoj.
Ĝiaj apartaj trajtoj emas malaperi en la 
kadro de la franca nacio kaj nun en eŭropa 
kadro. Kiun signifon havas nuntempe 
langvedoka identeco ? 

Forumo pri la Okcitana lingvo
Lundo 25a de Aprilo, 14a h. en Salono 
Mediteraneo

 Farri 
enkondukos la 
temon per la 
demando « Ĉu la 
okcitana estas 
prihontinda 
lingvo ? ». JoMo, 

Patric, Abel Montagut, Alain Camélio (IEO) 
sinsekve disdividos vidpunktojn pri la 
okcitana, tiu lingvo kiu estis parolata en la 
suda duono de Francio, kaj nun troviĝas 
en danĝero eble baldaŭ malaperi. 

La Okcitana, ĉu prihontinda lingvo ?
Lundo 25a de Aprilo, 11a h. en Salono 
Armand Diez; Farri

Prezentado de kelkaj anekdotoj, kiuj 
bildigas la socian situacion de la okcitana 
lingvo. 

Jules Verne kaj Eo, la lasta romano
Lundo 25a de Aprilo, 16a h. en Salono Léo 
Lentaigne;  Abel Montagut
Abel Montagut estas 
Esperanto-poeto kaj 
mezlerneja instruisto pri 
la katalunaj lingvo kaj 
literaturo.
Dufoje li premiiĝis ĉe 
katalunlingvaj beletraj 
konkursoj pro siaj rakontoj. Dekkvar-jara li 
eklernis esperanton kaj enpaŝis literature 
en 1980 per abundaj neeldonitaj tradukoj 
el klasikaj katalunaj aŭtoroj (Ramon Llull, 
Ausias March, Jacint Verdaguer, Salvador 
Espriu, k.a.). Unu lia poemtraduko de 
kataluna mezepoka Amkantoj de Ausias 
March, premiiĝis en la 22-aj Internaciaj 
Floraj Ludoj en 1983. En 1982 li entreprenis 
la verkadon de Poemo de Utnoa, kiun li 
konceptas kiel kompiladon kaj kunfandiĝon 
de diversgentaj tradicioj troviĝantaj en 
homaraj ĉefverkoj, kiaj Eposo pri Gilgameŝ, 
Ramajano, Biblio, Iliado, Odiseado, Eneado, 
k.a.

Peresperanta solidareco en Bosnio
Lundo 25a de Aprilo, 18a h. en Salono 
Armand Diez;  Senad Čolić
Dum estis multaj viktimoj de la milito en 
Bosnio la  Internacia Humanitara Organizo 
Espero kun branĉoj en Bosnio kaj en 
Katalunio laboris por helpi al centoj da 
viktimoj. Esperanto estas ĝia laborlingvo.

 Edukado ĉe Interreto
Dimanĉo 24a de Aprilo, 9a 
h. en Salono Armand Diez;  
Marek Blahuš
E@I: Edukado ĉe Interreto, 
estas organizaĵo kiu de dek 
jaroj agas por progresigi 
uzon de Esperanto por 
Edukaj celoj en la Interreto. 

Ateliero pri Vikipedio
Lundo 25a de Aprilo, 14a h. en Salono 
Armand Diez;  Marek 
Blahuš
Ateliero por montri kiel 
oni povas kontribui al la 
reta multlingva kunlabora 
enciklopedio  Vikipedio

Fonto:
http://esperanto.sete2011.free.fr/irem.
php?Lingvo=eo&Temo=Prelegoj

Seta kongreso : prelegoj



Esperantistoj aktivas

Limoĝo (86 Limoges)

Ligi Django Reinhardt kaj L.L. Zamenhofon estas 
veto kiun aŭdacis Pjer Buvje, la 15an de decembro 
2010 en « Matins Celadon », literatura kafejo de 
Limoĝo, por festi nian esperantan datrevenon kaj 
konigi nian internacian lingvon tra cigana koncerto 
kun la grupo « Papagoj » kaj tra la artikolo de Miyoshi 
Etsuo en « Le Monde » kiu  alvenis sufiĉe frue !

Izabelo J.


