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Kongresis ni en Ĉatoruso!

NOUS, INDIGNÉS... OCCUPONS LE MONDE !
Édition multilingue traduite en français et espéranto de textes fondamentaux des assemblées populaires d’Europe et d’expressions
d'Indignés en marche vers la Constituante recueillis par Jean-Jacques
M’U. Il fallait l’écrire : c’est fait !

Résultat inespéré des solidarités de toutes sortes (techniques, intellectuelles, financières), cette édition se veut un acte politique intervenant
dans la campagne électorale (qui se prolonge bien au-delà des résultats des présidentielles ou des législatives) : il s'agit ici de reconnaître
que nos actuels élus ne représentent pas les intérêts du peuple, et
qu’il nous faut par conséquent tout mettre en œuvre pour constituer
une démocratie réelle maintenant fondée sur l’horizontalité,
l'insoumission aux diktats des partis et les volontés exprimées au sein
des assemblées où les représentants mandatés seront tirés au sort.
SAT-Amikaro et ses membres ont participé activement à la rédaction
de ce livre. Celui-ci est disponible dans la librairie au prix de 15 euros.

Impresoj de unuafoja
kongresano

Mi komencis lerni esperanton kun Sat-Amikaro en Parizo ĉi jaron. Mi estas feliĉa
havi du instruistojn, Ŝtonĉjo
kaj Vito, kiuj proponis min
veni al kongreso en Ĉatoruso.
Ĝi estis mia unua vera kontakto kun aliaj de la asocio.
Mi trovis ke la kongreso tre
variis kun granda atento donita al muziko, vojaĝaj rakontoj kaj renkontiĝoj, debatoj,
dramo, arto. Mi ankaŭ faris
diversajn aĉetojn ĉe la librovendejo. Organizo estis perfekta. Multe da laboro
antaŭe, mi imagas... Mi dankas tiujn, kiuj havis la paciencon paroli kun mi malgraŭ
mia tre malbona nivelo. Unu
bedaŭro, eble, la fakto ke ne
estis pli da aliaj komencantoj.

MALFERME
Kongresis ni en Ĉatoruso!

Fine de la teatraĵo Karotkapo (Vito, Libnjo, Flonjo, Ŝtonĉjo)

E RIKĈJO E LIARD'

Komuna foto (de la gejunuloj!)

Vespera koncerto (Pjer Buvje, Ĵak Le Puil, Lino Markovo)

MALFERME

Zorgoplena deklaro de
la kongreso 2012

L

a Kongresantoj, kunvenante la 9-an de
Aprilo 201 2 en Ĉatoruso, zorgoplene
konstatas:
(1 ) la laboregon plenumatan de la komitato
201 2 kaj prie dankas ties membrojn,
(2) la grandan kvanton da laboro plenuminda kaj plenumenda por pluvivigo kaj disvolvo
de nia asocio,
(3) la reduktiĝon de la komitat-kandidata
nombro por jaro 201 3,
(4) la gravan nunan staton de la asocio rilate
al manko de realiĝoj (duono de la membraro
ne realiĝis!);
Sekve, ili alvokas ĉiun unuopan membron:
(1 ) tuj realiĝi sen atendi realvokon (aliĝo
estas per si mem la plej baza kaj pro tio ĉi gravega asoci-viviga ago),
(2) serioze konsideri kiel ŝi/li povas partopreni en vivo de la asocio (interalie per partopreno en laboro de la komitato 201 3)
(3) kaj fine kuraĝigas SAT-Amikaranojn aliĝi
al SAT tuj kiam ili sentos sin pretaj uzi Esperanton por sennaciecaj interŝanĝaj rilatoj cele
al kleriĝo en plurtendenca tutmonda aso!
cio.
Ĉ ATORUSO, LA 9- AN DE APRILO.
KOMUNIKO DE ROBIN B ETO
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Ludu ni!

Jen kadro kiu entenas la birdo-nomojn de la ĉisuba listo (sen la fina O). Unue, vi trovu kaj forstreku ĉiun nomon. Ĉiu litero servas nur unu fojon. La vortoj ĉiam sekvas rektan linion sed povas esti horizontalaj,
vertikalaj aŭ oblikvaj. La liter-ordo povas esti normala aŭ inversa (de
dekstre maldekstren, de malsupre supren…) Due, restos 6 ne-uzitaj literoj el kiuj vi
formos la nomon de la kaŝita birdo.
E. B ARBAY
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Solvo: la kaŝita birdo estas kolibro.

Najtingal/o – Albatros/o – Akcipitr/o – Meleagr/o – Perdrik/o – Sfenisk/o – Cikoni/o –
Kolomb/o – Vultur/o – Anser/o
– Fring/o – Arde/o – Otus/o –
Agl/o – Gru/o – Mev/o – Peg/o
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La 6 restantaj literoj:
______
La kaŝita birdo estas:
______O

