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Jen jam komenciĝis la Nova Jaro 2023, kaj la tempo 
deziri al ĉiuj bonan sanon, kaj ĉion alian bonan en la 
ĉiutaga vivo ! 

En nia sidejo, ni malfermas la pordon pli kaj pli regule 
kaj longtempe, danke al kelkaj viglaj volontuloj, kaj danke 
al la du junulinoj, kiuj agadas kadre de la civitana servo. 
Pro ilia efika laboro, la etoso plijuniĝas en nia sidejo kaj 
dekoj da junuloj aŭdis paroli pri Esperanto pri SAT kaj 
SAT-Amikaro.

Dekduo da novaj aliĝantoj alvenis dum la lasta jaro. Ili 
estas pli junaj, kaj kunportas novan esperon! Ĉu ni lanĉu 
defion al ni mem ? Se ĉiuj el ni sukcesus trovi unu novan 
aliĝanton inter siaj geamikoj aŭ konatuloj, ni duobligus 
nian nombron ! 

Ĉiuj el vi certe rimarkis, ke maljusteco ne nur ne 
malaperas, sed male kreskas grandskale kaj tutmonde 
diverse. Do ni, SAT-Amikaranoj, pli forte ol iam ajn 
antaŭe devas vigligi nian karan asocion, kiu tute aktuale 
utilas por barakti kontraŭ tiom da maljusteco en ĉiuj 
kampoj, 

Bone zorgu pri vi kaj pri via sano, por via feliĉo, kaj 
por efika agado en la defendo de nia venonto !   ■
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VORTO DE LA KASISTO
Saluton al ĉiuj !
Kiel mi jam  skribis en la pasinta Sago, la sindikato de la 

proprietuloj de la domo, kie troviĝas nia sidejo, antaŭvidas 
la renovigon de la domo. Tiu renovigo kostos pli malpli 
30 000 €, sumo kiun ni havas danke al la ŝparo kaj donacoj 
faritaj dum la pasintaj jaroj. La antaŭaj skipoj de SAT-Amikaro 
ŝparlokis monon, interalie pensante pri tiaj elspezoj, kaj 
la interesoj kontribuos nun al la pago de tiu renovigo. Sed 
ŝparo malkreskiĝas kaj ni devos pripensi venonte :  ĉu ni 
povos elspezi gravajn sumojn, se ne estos pli da aliĝantoj al 
nia asocio ? Certe, ni havas ĉiujn niajn malfacilaĵojn kaj nia 
asocio ankaŭ, sed ni ĉiuj devas pripensi, kiel ni povas helpi la 
asocion, por ke ĝi vivu ankoraŭ longe. (aliĝigi amikojn, aĉeti 
librojn en Esperanto, varbi en nia klubo, ktp…). Mi scias, ke 
tio ne facilas, mi multe provis kaj ne multe sukcesis. 

En tiu Sago, vi vidos la provizoran programon de nia 
kongreso en Bourges. Mi esperas, ke ĝi plaĉos al vi, kaj ke vi 
aliĝos multnombre, por ke ni estu  pli multnombraj ol lastan 
jaron en Greziljono, kiam Kovimo ankoraŭ malhelpis homojn 
partopreni. 

Al ĉiuj, mi deziras belan novan jaron, restu sanaj kaj ĝoju 
pri la vivo.

Ĝis baldaŭ !   ■
Solange   
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AGADRAPORTO 2022
Verk’ La Komitato

Fejsbukpaĝo kaj Diskutlisto :daŭre Maksimiliano zorgas pri,
Retejo  Dank’al helpo/konsiloj de J.françois kaj ankaŭ sugestoj de Samira ni iom vigligas uzon de tiu ilo. 
Sendo de diversaj varoj al Afrikanoj : daŭre tion prizorgas Eriko, eĉ pli ol kutime  fino de tiu jaro 2022  por helpi 
al la Afrikana kongreso en Senegalo. - 26/30 décembro 2022. 
Sidejo,   ĝenerala stato kaj uzo :   Kelkaj novaj maltrankviloj sed post bona observado nenio grava.  Tamen Solange 
kiel kontistino havos multe gravan por anonci.... 
Malfermo/horaroj ne tiom pli bone ĉar la 2 junulinoj paralele studas en universitato, do povas ĉeesti malmulte. 
Tamen ni klopodas por malfermi kiel  eble plej. 
La SAT-Amikaraj Parizanoj,  iom pli ol antaŭ,  lanĉis eventetojn : prelego en Mueleja kafejo  (14a kvartalo), ĉeesto 
al ‘’ekstera prezento de brokantaĵoj sur la bulvardo’’…..
Montrofenestro, regule/ konstante Isabelle klopodas por beligi ĝin. Valentine helpas iomete pri tio. 
La Sago : regule ni sukcesas sendi ĝin al vi (tamen poŝtoficejo malbone laboras....vidu alian artikolon).  Baldaŭ la 
felietono Misŝuoj estos finita !  Ni povos enmeti iom pli da artikoloj du lingvalaj, kaj ankaŭ novan stilon de artikoloj...
Libroservo : Ĵerar agadas pri tio regule ;  Lucette kaj Solange ankaŭ restadas sidejen plurajn sinsekvajn tagojn por 
kune deĵori.
Dank’al tiu ĉeesto, ni vizitis responsulinon ĉe ‘’la poŝtoficejo’’, kaj iom restarigis taŭgajn rilatojn, ĉefe por sendi 
pakaĵojn. 
Tamen, bedaŭrinde, eble tio ne miros vin, sed ni devas substreki grandan/gravan malfacilaĵon : la  sendokosto akre 
altiĝis. Ekz : pakaĵo 3,5 kg por Italio : la aĉetinto devas pagi pli por la sendokosto ol la prezo de varoj. Same por 
Hispanio : unu libro kostas 10 eŭrojn, la sendokosto por nur tiu libro 13 eŭrojn !! 
Kompreneble klientoj/ aliĝantoj pli kaj pli hezitos aĉeti... 
Alia metodo ‘’livres et brochures’’ kostas malpli sed la libroj perdiĝis/as ! Memoru pasintan jaron ni devis anonci al 
vi tiun gravan perdon. 
Pri ĝenerala agado de SAT Amikaro : 
Surlokaj Kursoj :  Elizabeth instruas jaŭdon kaj vendredon de la 15a ĝis la 18a proksimume , kaj havas kelkajn 
novajn lernantojn.
Komenciĝis aliaj kursoj : dua kaj kvara  mardoj -18a30 ĝis 20 a -
Pri la 2 junulinoj – kadre de civitana servo : de komenco de septembro, ili iom lernas  Esperanto ; ili sugestis/ kaj 
poste prenis sur sin  2 eventetojn: 
- unue gastigado de « miss Picardie »; al tiu eventeto eniris 7 aŭ 8 scivolemuloj, eĉ 2 kun infanetoj. 
- due -paralele al nia SAT-Am- Zamfesto- prezentis spektaklon de dansoj K Pop, kantojn. Vidu  foton. Estas duona 
sukceso ; Samira sukcesis partoprenigi 14 personojn. 
Do, ni ĝojas pri tiuj gejunuloj kiuj aŭdis paroli en Esperanto kaj pri esperanto unuan fojon.  Tamen nur unu 
plia persono eniris spontanee...
Ankaŭ Samira kaj Gaëlle – ene de 2  eksteraj tagoj por lerni -tiujn tagojn devigas la Ŝtato  - …. klarigis al dekoj da 
aliaj junuloj kio estas Esperanto. 
Korektantoj sama skipo....ni multe dankas ilin
En regiono :  ni provas konservi kontaktojn kun regionaj amikoj ; ekz : 
* Françoise por Le Mans ;  
* Bruno por Alsaco,
* Anne Marie L. P.  por Normandio, 
* Jacqueline por Clermont Ferrand sendas kelkajn novaĵojn al ni. 
* Marielle por  Bretonio 
* Pjero   por  Saint Etienne    ■ 
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NIA VOJAĜO EN PALESTINO
Tradukis:  la esperanto grupo el Henbont (Hennebont )

Verk’ du partoprenintinoj  en la vojaĝo al Palestino
Jeriĥo estas la urbo aŭ unu el la plej malnovaj urboj en 

la mondo. La prahistoria urbo situis sur la Tell es-Sultan 
teramaso lokiĝanta inter la nuna urbo kaj la Monto de 
la Tento. Tio, kio ŝajnas plej impona estas antaŭ ĉio la 
medio de la urbo: la judea dezerto konsistanta el blankaj 
sablodunoj ĝis nevidebleco, subite haltiĝas por cedi lokon 
al la verdiĝantaj kampoj de daktilpalmoj, kaj tiam la vido 
estas barita de la okraj rokoj traboritaj de kavernoj de la 
Monto de la Tento, kaj fine en la malproksimo aperas la 

konturoj de Jordanio trans la 
arĝentgriza surfaco de la Morta 
Maro. La nocio de strangeco 
ankaŭ estas geografia, ĉar ni 
pasas de 240 m sub la marnivelo 
(Jeriĥo estas la plej malalta 
urbo en la mondo) ĝis plus 350 
m, kun la rokaj apikoj de la 
Monto, sed la miro estas antaŭ 
ĉio en la kontraŭstaro inter la 
sereneco de la monaĥejo kaj 
la komerca kaj vanta tumulto 
de la plaĝoj: paganta aliro 
kaj alkoholtrinkejoj... Sed ne 
ĉiuj ĉi plaĝoj estas alirebltaj al 
palestinanoj!

La kampadejo Arrub, aŭ 
Al’Arrub, situanta je kelkaj 
kilometroj de Hebrono estas 
palestina kampadejo. Ni devas 
forgesi la bildojn en televido 
montrantajn tendojn. Ĉi tie, 
estas vera urbo kun butikoj, 

lernejoj, malsanulejoj kaj veraj 
domoj. Oni miregas vidi la diferencon inter tre malgrandaj 
domoj, ofte okupataj antaŭ la fino de sia konstruo, kaj 
grandegaj palacoj, ĉiu pli vantiĝema ol la alia. Sed kia ajn 
estus la riĉeco de la loĝejo, la realo de la kampadejo trudas 
sin al ĉiuj: unuflanke, por eniri aŭ eliri la tendaron oni 
devas pasi antaŭ la gvatoturo de la transirejo (kontrolejo), 
draste prizorgata de la israelanoj, kaj aliflanke, se loĝanto 
iras por vivi aliloken, li perdas kaj sian posedaĵon kaj sian 
rajton reveni por ekloĝi en la kampadejo. Aldone, laŭ 
la interkonsentoj difinitaj de UN, la ekzisto mem de la 
kampadejo jure finiĝos en 2047. Kio okazos tiam por ĉi 
tiuj palestinanoj?

En Ramallah, la arkitektura intereso estas malpli 
granda: ĝi estas moderna urbo, kun daŭra kontruado de 
domegoj, ĉar, pro tio ke ĝi estas la ĉefurbo de Palestino, 
ĝi entenas ĉefe oficejoj. Kontraŭe, la maŭzoleo de Yaser 

Ni foriris dekope por vojaĝi al Palestino, kadre 
de ĝemeliĝo inter Hennebont kaj Hallul : 13 tagoj da 
superflugado, sed tiel intensaj, kun kirlovento de emocioj, 
renkontoj, miro. Senegala vojaĝo.

Jerusalemo sorĉis nin pro sia malnova blanka urbo, 
enfermita en siaj remparoj, grandega, plena de vivo. Ĝi 
kunigas la tri religiojn ekde jarcentoj, simboloj de paco sed 
realaĵo de perforto…

Ĝiaj serpentumaj stratetoj, 
kies ŝtupoj timigas nek azenojn, 
nek aŭtojn aŭ traktorojn, sen 
trotuaroj, superfluas de budoj 
kaj gaje miksas loĝantojn kaj 
turistojn. Sed tiu ĉi eferveska 
vivo de la bazaroj de la islama 
kvartalo imprese kontrastas kun 
la silento de la juda kvartalo, kiu 
ŝajnas dezerta.

En ĉi tiu urbo, ĉio 
interplektiĝas: epokoj, religioj 
kaj kulturoj. Tra la tempo, ni 
vojaĝas de la Antikveco, kun la 
itinero de la leonoj en la Valo de 
la Cedrono ĝis  konstruado de 
la Nova Pordo. Je la Esplanado 
de la Roko supermetiĝas la 
naskiĝoj de juda, kristana kaj 
islama monoteismaj religioj. 
Laŭ niaj paŝiradoj aperas 
butikoj, arkitekturoj, ortodoksaj, 
kristanaj, islamaj, armenaj 
kaj judaj dekoracioj. Kvazaŭ 
Jerusalemo estus koncentraĵo de la mondo.

La urbo Hebrono preskaŭ kunfandiĝas kun tiu de 
Halhul: nur ornamita fera arkaĵo disigas ilin. Ambaŭ estas 
malnovaj, vivantaj kaj komercaj, Halhul eble montras pli 
sian agrikulturan karakteron. La halhula vinbero-foiro, 
komence de septembro, estas konata en la tuta lando, kaj 
dum 3 tagoj palestinanoj el ĉiuj regionoj amasiĝas por 
aĉeti lokajn vinberojn kaj la landajn metiistaĵojn.

Halhul ankaŭ estas konata pro ĝia produktado de 
potaĵoj kaj vitroartaĵoj: tiuj artikloj estas venditaj kiel 
vojaĝmemoraĵoj kaj utilcelaj artikloj, tiom en Palestino, 
kiom en Israelo. Oni devas tamen rimarki, ke kun la Oslo-
interkonsentoj, palestinaj potistoj estas devigataj importi 
argilon el Italio, ĉar al ili estas malpermesite ĉerpi argilon 
aŭ alian kaolinon el la grundo de sia lando.

La Muro de Betleĥemo
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Sed la strebo valoras, ĉar la etaj enterigitaj kapeloj, la 
koridoroj kavigitaj en la roko kaj la du ortodoksaj preĝejoj 
inspiras la kredanton same kiel la estetikulon per la beleco 
de la loko, la harmonio kaj la grandeco de la konstruo kaj 
la palpebla sento de pleneco.

Tiu impreso de miro pri arkitektura beleco, kaj tiu sento 
de pleneco retroviĝas en moskeoj. La Moskeo de la Tombo 
de Patriarkoj, en Hebron, ankaŭ estas kompendio de 
religioj. Ĝi estas unu el la tre malmultaj komunaj preĝlokoj 
: la tutan jaron la du religioj apudas sin, sed dum 7 tagoj la 
tuta Tombo de la Patriarkoj estas reservita nur por la judoj,  
kaj dum aliaj 7 tagoj ĝi estas rezervita nur por la islamanoj.

Kontraŭe, krom la Lamentomuro, vidata de 
malproksime, kaj sub la gvatado de multaj israelaj soldatoj, 
ni ne povis alproksimiĝi aŭ eniri ajnan sinagogon.

Ĉie ni povis konstati kaj profiti la eksterordinaran 
akcepton de la palestinanoj : ni desegnas surstrate kaj ili 
proponas al ni vinberojn kaj kafon, ni parolas en budo kaj 
ili invitas nin dividi bongustajn manĝojn. 

De ĉi tiu vojaĝo, ni ĉiuj memoras la eksterordinarajn 
lokojn kaj monumentojn, kiujn ni povis malkovri. Sed 
kio eble markos nin por ĉiam estas la sento de humaneco, 
kiun la palestinanoj ofertis al ni. Palestino estas pli kaj pli 
parceligita kaj la palestinanoj vivas kun la timo de neracia 
maljustego (ekzemple kial tiu ĉi vojo estas malpermesita 
al ili unu tagon kaj ne la alia ? Kial la juĝo de la Internacia 
Kortumo de Hago deklaranta la kontraŭleĝecon de la 
Muro de Betleĥemo ne estas respektata?). Sed ĉiuj lernigis 
al ni rezistecon kun rideto. Ni longe pensos pri Reem, 18-
jara knabino el Hebron, kiu venis por proponi al ni teon 
surstrate, dirante al ni, ke ŝi lernis la anglan por povi paroli 
al eksterlandanoj. Ŝi petis de ni nur unu aferon: diri kaj 
ripeti hejme, en Francio, ke “ Palestino estas bela ”, kaj ke “ 
la palestinanoj estas afablaj ”.   ■

Arafat estas rimarkinde bela, kaj arkitekture, kaj pro la 
trezoroj, kiujn ĝi enhavas: memoraĵoj kaj klarigo de la vivo 
kaj verko de Arafat, poezio, pentraĵoj, artaĵoj... ĝi estas 
vizito ne preterlasebla. La samo veras pri la muzeo de la 
poeto Mahmoud Darwisch situanta en superbaj ĝardenoj.

La bazaroj de la malnovaj Jerusalemo kaj Hebrono 
similas: interplektiĝo de serpentumaj stratetoj, borderitaj  
ambaŭflanke de komercoj, kiuj elverŝas multoblajn varojn, 
ĉiuj pli buntaj ol la aliaj: silkajn paŝminojn, tradiciajn 
nigrajn robojn ruĝe broditajn, montojn da spicoj aŭ kukaĵoj, 
kiuj apudas farbovendejojn, nutraĵvendejojn, juvelejojn.... 
Kontraŭe, la ĉeesto de judaj kolonioj ĉe la koro de la 
malnova urbo Hebron iĝas pene tolerebla: murfermitaj 
stratetoj, aleoj kie butikoj estas malpermesitaj; kaj ĉefe 
retoj etenditaj super la stratoj por reteni la rubaĵojn ĵetitajn 
de judaj ekstremistoj sur la palestinajn butikojn . La aliro al 
la strato de Martiroj, iama loko de palestina komerco, estas 
por ili absolute prohibita: kontrolejoj, draste kontrolataj de 
tre junaj gesoldatoj, malpermesas al ili promeni surstrate, 
teni siajn magazenojn kaj eĉ eniri en siajn domojn. Ili 
estas devigataj aŭ forlasi ĉion aŭ eniri tra fenestroj, kiuj 
alstratas alian nemalpermesitan straton!!!! Kontraŭe, en 
Jerusalemo, la diversaj kvartaloj estas delonge lokitaj unu 
apud la alia en kodigita maniero, kaj la streĉitecoj aperas 
malpli videblaj por turistoj.

Ĉu en la Preĝejo de la Sankta Tombo en Jerusalemo, 
ĉŭ en tiu de la Naskiĝo en Betleĥemo, la supereco de la 
Ortodoksa Eklezio super aliaj kristanaj religioj signifas, ke 
la unua impreso estas fluo de oroj, lumoj kaj koloroj, kun la 
miloj da olelampoj ĉie pendantaj. Sed en ĉi tiuj grandegaj 
preĝejoj, la homamaso estas tiel granda, ke ŝajnas malfacile 
trovi la serenecon por preĝi. Meditado ŝajnas pli facila 
en la malgrandaj kapeloj ĉirkaŭ la Sankta Tombo aŭ en 
la Monaĥejo de la Kvaranteno sur la Monto de la Tento, 
proksime de Jeriĥo. Tiu ĉi monaĥejo, duontroglodita estas 
malfacile atingebla per serio de ŝtupoj sur la montoflanko. 

TEKSTO DE JUNA STUDENTO
Verk’Alex 

Saluton ! jen la teksto de Alex, juna studento al Parizo ( Josiane FERRAND )

Tiu-ĉi jare,ĉe la fakultato de Nanterre,mi studas “la komparan literaturon” Samtempe, mi trovis laboreton (por 
studentoj) ĉe la “ filharmonio de Pariso” ; tio iom komplikas miajn studojn  !  Ĉiu semajne,por la filharmonio 
mi laboras dum cirkaù 25 horoj, kelkfoje pli ol 30 horoj. Aliflanke,mi havas kursojn pli ol 15 horoj kadre de mia 
ekzameno ”mastero” al la fakultato... Fareblas ! sed mi nur havas la kapablon partopreni la kursojn kiam al mi 
restas bedaùrinde tre maloftaj horoj por miaj personaj laboroj, legadoj ... ktp .Tial mi estas iomete frustrita. 

Tamen notindas ke mi devigas fari miajn proprajn okupiĝojn (sportoj ; promenadoj...)    

Certe, mi povus min dediĉi al miaj studoj konstante dum ĉiu disponebla horo... Sed mi preferas gardi vivon !    
Pri la laboreto (por studentoj), ĉe la filharmonio mi komencas cirkaù 18h kaj estas libera cirkaù 23 aù  24h  Tiu 
laboro estas tre simpatia, mi renkontas aliajn studentojn en tre bona etoso.  ■
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Simono GLODEAU*
(Glodino) (1949-1987)

Verk’ Lucette-Tereza
Ŝi estis instruistino kaj franca aktiva esperantistino en la laborista movado. SAT-anino kaj tre aktiva membro 

de SAT-Amikaro kun sia edzo Ludoviko, kiu antaŭe en 1921** jam helpis al la starigo de SAT, dum la Universala 
Kongreso en Prago.  Ŝi interalie redaktis la francan broŝuron Une humanité, une langue***, poresperanta pledo, 
kiu estas plu havebla ĉe la SAT-Amikara libroservo, kiun ŝi 
prizorgis ĝis 1966. Aldone, ŝi estis sekretario de SAT-Amikaro 
ĝis 1979.

Si ankaŭ politike aktivis kaj estis elektitaj en listo de 
socialistoj en municipo de Monteuil  en 1953.

Tiam, en la libro (p 42-43), ŝi parolas pri monda interŝanĝoj 
de studantoj kaj legantoj por plilarĝigi la interŝanĝojn kaj tiel 
helpi disvolviĝon de la lingvo Esperanto, kiu estas lingvo de  
unueco.

Ŝi aludas la rezultojn de sperto en Clermont-Ferrand kiuj 
incitas la facultaton de Aix-en-Provence  aldoni lernadon de 
Esperanto ekde 1970-1971 kun ekzamenoj.

Ŝi informas pri rolo de FEI, pri kiu ni plurfoje informis en LaSago.

Estas ankaŭ listo de la ne kontesteblaj kvalitoj de la  Internacia Lingvo “Esperanto” pri ĝia alta valoro konsidere 
praktikon, edukon kaj ideologion. Si imagas ke  homoj ekkrios, “se tiel estas ĝiaj kvalitoj, kial do  ankoraŭ la tuta 
mondo ankoraŭ ne elektis ĝin ?  Ŝi diras ke kiam ŝi aŭdas tion,  ŝi respondas ke se oni demandas  al cent personoj 
opozantaj al milito, kial  ĝi ankoraŭ ekzistas ! Same estas por diversaj plagoj kiuj forte pesas sur la homoj ; ili estas 
malfacile forĵeteblaj kaj oni rezignas.

Tiel estas por Esperanto : kontraùuloj malgraŭ aprobo de famuloj, kiel Jean Rostant, saluton de Willy Brant al 
Kongreso de la Esperantistaj Laboristoj en Aŭgsbourg en 1970 kaj la aŭstra Prezidento Jonas (eminenta esperantisto) 
kiu en 1972, okaze de vizito en Parizo, salutis la mondan gazetaron...   ■

* Ŝia nomo estas citita en Vikipedio en alfabeta listo de virinoj kiuj rolis por disvolviĝo de Esperanto. 
** SAT estis kreita en 1921 de esperantistoj politike engaĝitaj kiel Eugène Lanti, kiu estas iu el la fondintoj, partoprenantaj la laboristan 
movadon. Sat kreiĝis opoze al  tiuj kiuj  sindifinas kiel neŭtraloj kaj ke opozantoj nomas “burĝaj”. 
*** Une Humanité, une langue, 1946  -  Une Humanité, une langue, 1973 (draste reviziita broŝuro, en kiu malaperis interalie detala historia 
skizo pri la laborista esperanto-movado)

Dankon / Merci
por tiuj, kiuj defendis kaj antaŭenis la Homajn Rajtojn kaj la Laikecon

à ceux qui ont défendu et fait avancer les Droits de l’Humain et la Laïcité.

Dankon / Merci
por tiuj, kiuj zorgas cel resanigi nin, alporti al ĉiuj helpadon

à ceux qui se battent pour nous soigner, apporter à tous un secours

Dankon / Merci
por ĉiuj neregistaraj organizaĵoj (NRO) por siaj agoj cel pli vivebla mondo 

à toutes les ONG pour leurs actions pour un monde plus vivable

Dankon / Merci
Por la geĵurnalistoj, kiuj foje perdas la vivon, informas nin

aux journalistes, qui parfois au prix de leur vie, nous informent.

Dankon / Merci
al Homoj, kiuj klopodas por la Homaro.

aux Humains, qui agissent pour l’Humanité.Au
 rev
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ENKETO PRI RICEVO DE LA SAGO
Tio gravas por nia asocio, pro tio ni petas vin respondi al ĝi :

  Ĉu vi bone kaj regule ricevas la gazeton La Sago ? 
Fakte, regule,  pluraj gazetoj revenas al la sidejo, tamen la adresoj estas taŭgaj. SAT ankaŭ havas 
saman problemon.
Do ni devas protesti ĉe la poŝto en aparta servejo, kiu ebligas profiti apartan prezon por la ĵurnaloj. 
Se vi havas amikojn kiuj ankaŭ abonas, bonvolu instigi ilin ankaŭ respondi tiun enketon
Amike. :    La Plena Komitato

✁

PROVIZORA PROGRAMO DE LA KONGRESO
EN BOURGES

Verk’ Solange Van Landeghem
Sabato 

Ek de la 9a : Akceptejo
12h30 : Tagmanĝo 
Posttagmeze : Prelegoj
14h00 : Prelego - Achille LEGERET, anarchiste Espérantiste, comment résister à Bourges à 

la Belle Epoque par Marielle Giraud
16h00 : Prelego - Les Bassines avec Willy et Robin Beteau
18h00 : Amikareca kuntrinko
19h00 : Vespermanĝo
20h30 : Kantvespero de Jacques Le Puil, Samira et Gaëlle

Dimanĉo
9h00  : Laborkunsido
11h00 : Prezentado de la kongreso de SAT
12h00 : Kongres-foto
12h30 : Tagmanĝo
14h00 : Laborkunsido
17h00 : Prelego pri muziko kaj la nunaj iloj por aŭskulti ĝin kun Floreal Martorell
19h00 : Vespermanĝo
20h30 : Kantvespero de Jean-Manu

Lundo  
09h00 : Laborkunsido
12h30 : Tagmanĝo
14h00 : Visio kun Afrikanoj se eblas

Se kelkaj el vi dezirus resti iom pli, ni povus viziti Bourges dum la mardo matene.   ■

Respondkupono DORSE



✁

Nomo :  ........................................
Adreso :  .......................................
......................................................
Poŝtkodo : .....................
Urbo :  ..........................................
Lando :  ........................................

Mi regule ricevas la SAGOn  . . . . .□
Mi ne regule ricevas la SAGOn  . .□
Mi ne ricevas la SAGOn  . . . . . . . .□

SAT- Amikaro
132-134, Boulevard Vincent-Auriol
F- 75013 PARIS

LIBROSERVO dum nia KONGRESO 

Se vi mendus viajn elektitajn librojn  sufiĉe antaŭ la kongreso,
ni kunportus ilin en Bourges 

Tiel, AGRABLE, vi ŜPARUS sendokoston 
tio ne malhelpus elekti iom pli da librojn aŭ kasedojn surloke 

Elekto : Rigardu sur la retejo, ( sat-amikaro.org/Boutique )
 Petu informojn pri iu ajn libro, lumdisko, propagandilo, ktp, telefone ĉe sidejo
Mendo :
-  Telefone 06 78 97 53 45  ( ne timu lasi mesaĝon sur la voĉmesaĝujon )
-  Retmesaĝe libroservo@sat-amikaro.org
-  Poŝte SAT-Amikaro,  132 bd Auriol 75013 PARIS 

                                                                                             Bonajn mendojn kaj ĝis la kongreso. 

Saluton al ĉiuj, mi estas Gaelle, la studento pri civitana servo ĉe la asocio SAT-Amikaro.
Mi revenas al vi kun nova artikolo por rakonti pri mia ĉiutaga vivo en mia misio.
Mi devis partopreni en du devigaj tagoj de civitana kaj civitana trejnado.
Por tiu ĉi trejnado mi havis la elekton fari ĝin en diversaj asocioj kaj mi elektis la asocion UNICITE.
Vi devus scii ke UNICITY estas pionira solidara asocio de civitana servo en Francio.
Ĝi estas privilegia partnero de la Ŝtato kaj komunumoj en la deplojo de civitana servo en Francio, regata de la leĝo de 1901 kaj naskiĝinta en 1994,
Ĝi nun ĉeestas en pli ol 120 teritorioj en metropola Francio kaj ĉe la komunumoj.
Allogis min la trejnado donita de UNICITÉ ĉar ĝi estis centrita sur diskriminacio, sklaveco, la historio de nigruloj, sociaj kaj seksaj neegalecoj, kiuj pli 

intruis min.
Mia trejnado okazis la 26-an kaj 27-an de oktobro de la 9:30 ĝis la 16:30. Tuj kiam mi alvenis, mi renkontis multajn aliajn junulojn ankaŭ en civita servo. 

Estis por mi okazo kunhavi spertojn kaj mi imagas samon ? por ili.
Ankaŭ ni povis malkovri la misiojn de ĉiu en sia respektiva asocio ; estis tre fruktodona por nia lernado, nia animanto elektis amuzan metodon, grupajn 

agadojn, muzikon kaj kvizojn ; estis vere amuza, mi eĉ povis iomete malstreĉiĝi.
Mi pensis, ke ĝi estos enuiga sed tute male. Mi ankaŭ povis malstreĉiĝi. eksciante  pli pri la animaciisto. Li baldaŭ estos patro de knabo kaj rakontis al ni 

pri sia misio de sindevigo en Afriko dum 4 jaroj por helpi la loĝantarojn. Li manĝis piedon da gorilo.
Mi povis interagi kun la aliaj junuloj, homoj kaj estis tre agrable. La du tagoj finiĝis ni ricevis trejna atestilo. Mi multe taksas ĝin, ĉar nia instruisto diris al 

ni, ke la civitana servo malfermas multajn pliajn pordojn al laboroj kaj ŝancoj.
Mi estas feliĉa kaj povas lerni ; pli poste, mi esperas rakonti pli pri mia vojaĝo en estonta artikolo. Ĝis ! dankon pro via legado de mia artikolo. Ĝis baldaŭ.

CIVITANA SERVO Verk’ Gaëlle
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MISŜUOJMISŜUOJ
Esperantigis  Rolando CUENOT

luktanto. Li taŭzetas ŝin : - Kian mienaĉon vi montras, la Lea 
! Ĉu vi do timis, ke ni ne revenos ? Ŝi helpas lin por sobiri. De 
proksime, ŝi aspektas plorinta. Ŝi rigardas Karlon, kaj tiu lasta 
ektimas. Io ja okazis ! Ŝi trankviligas lin per trista rideto. - Ne 
temas pri via hejmo. Sed pri la Josefo Robert. Li foriras. - Li 
foriras ? Kiel do, li foriras ? - Li rezignas. Ekde la komenco de 
la senakveco, li forvendis du bestojn el kvar. Li ne plu povas 
pagi siajn ŝuldojn. Li enŝuldiĝis. - Sed, je l’diablo, ne per rezigno 
oni... - Li iras al la laminejo. Li diras, ke... La oldulino ekploras. 
La du viroj demande sin rigardas, mutaj, ekĝenataj. La malfeliĉo 
ĉiam estas iel kruela kaj nedeca. Elmontrema. La okuloj de 
Georgo glitŝoviĝas al lia kripla piedo, kiu subite ŝajnas al li 
malpli grava misbato. Pro tiu aĉega vetero ili spertos ĉion ajn ! 
Lea snufas. Ŝi cerbumadis pri tiu foriro la tutan posttagmezon. - 
Kaj enviciĝos aliaj poste, vi povas kredi min. Forsvenas la deziro 
festi la reportitan akvon. Staraj sur la ŝarĝoĉaro, la bareloj reiĝis 
simplaj bareloj. Nedezirindaj, malkonvenaj akcesoraĵoj. Ili ne 
uziĝas por satigi malsanan grundon. Ilin oni fabrikis, por la ĝojo 
de la vinberrikolto. Kaj jen ili, kun siaj ventroj ŝvelplenaj je akvo, 
okulfrape memorigante la nekredeblan misvojon de la sezonoj.

Al la muta ĉetabliĝantaro, Karlo eldiras : - Ni rikoltos la tritikon 
venontan semajnon. Katrina kaj la geknaboj sin turnas al li. Estas 
tro frue por la tritiko. - Ĝi estas seka. Post unu monato, ĝi estos 
bruligita. Krome ni havos la impreson iel utili. Rondirante inter 
melkado, stalpurigado kaj akvoĉerpado, mi duonfreneziĝas. Post 
forpafiĝo de la geknaboj, Katrina sidiĝas fronte al Karlo. Rekte 
fiksokulante lin, ŝi demandas al li : Diru, jen estas jam la junia 
fino. Nun, ni estas certaj, ke ne estos eĉ ero da fu raĝo. Kiel ni 
eltenos la venontan vintron ? Ni ne povos aĉeti ion ajn. Senfide 
li proponas : - Ni forvendos la bestojn. Ni provos konservi 
la ĉevalon. Almenaŭ ni provu nin nutri, konservi la teron... 
printempe ni rekomencos. Dekkvin jaroj retrodefilas sur la tablo. 
Foje malrapidaj, foje forpafaj, ili sumigas dek kvin sezonarojn. 
Nu, ĉu ĉion rekomenci ! - Karlo, por konservi la grundon... Ŝi 
klinas la kapon kaj ekmutas. Etendante al ŝi manon, por helptiri 
la vortojn, li suspektas : - Chipot? Ŝi kapneas. Relevas okulojn 
larmkovritajn, balbutetas : - Mi ĉerpis la monon de la butiko por 
pagi la farmasojn. Ŝi konfesas kiel ŝtelulino, kaj li, dummomente, 
konsideras ŝin ŝtelulino. - Katrina, tiu mono ne estas nia ! Per 
kio mi pagos Pessel nun? Laŭta ekplorego krevas el ŝi, kaj ŝi 
blekas, frapante la tablon per ambaŭ pugnoj. - Mi havis nenion 
plu. Nenion plu. Ĉu vi scias, kiom ni enspezis de la fromaĝejo ? 
Ĉu vi scias, ĝis kiom nia lakta produktado reduktiĝis ? Kion fari, 
diru ? Ĉu atendi ke Chipot rompos la kontrakton ? Kaj ankaŭ la 
aliaj ? Li ŝanceliĝas. Nenio plu disvolviĝas laŭkutime. Freneziĝis 
la tero, imitis ĝin la homoj. Eble en sia luktemo ili montras sin 
eĉ pli frenezaj ol ĝi. - Spite ĉion, vi prave agis. Ĉiam vi prave 
agis. Ni forvendos bovinon. Kaj ne nur ni. Jes, vi prave agis, laŭ 
mi. Ŝi rebatas. La tiomo de ĝi ĉerpita el la butiko ne pravigus 
foroferon de unu bruto. Bona laktodonantino estas kapitaleto. 
Memoru, Karlo, kiam ni aĉetis la unuan bovidinon ! Per la resto 

La ideo disiras tra l’vilaĝo. Ne malpli ol dekkvin jungitaĵoj 
forlasas samtempe Valonne al La Barbèche. Ludoviko Catin eĉ 
antaŭis ilin ĉiujn je duontago. Ili renkontas lian ekipaĵon survoje 
laŭ Le Champ du Moulin. Li resoriras al la vilaĝo, kondukante 
vicon de tri ŝarĝoĉaroj, kies akvo ege ŝvitlikas, ellasata pro la 
voj-skuoj tra la difektitaj juntoj de iuj bareloj. Tiu pretervola 
malậparo ege spronas ilin. De longe ili ne aŭdacis lasi akvon 
liki el kio ajn. La Ludoviko haltas, por sciigi siajn kolegojn. 
- Vi iru inter Villars kaj Dampjoux. Preskaŭ mezvoje, estas 
terpeco samnivela kiel Le Doubs , tio estas ege taŭga por plenigi 
kaj return-iri. - Nu, ĉu almenaŭ Le Doubs ne estas senakva ? 
Catin ridas, asertas montrante la barelojn : - Ne, ne, ĝi plu fluas. 
Nu, ĝi ne estas la rivero de l’belaj tagoj, sed ‘stas klare, ke ĝia 
akvo ankoraŭ ne stagnoputras. La kamparanoj rekuraĝiĝas, 
imagante la fluon. La vivanta Doubs jam ekfluas en ili. Se ĝi 
moviĝas, ne ĉio estas perdita. La tero ellasas siajn akvoprovizojn, 
kvankam plejmise ĝi provizore haltigis la plej neprajn. Karlo 
kondukas perbride. Sur sia ŝarĝoĉaro, krom kvar barelojn kaj du 
laktujegojn, li kunprenis siajn tri filojn kaj Georgon Mairet , al 
kiu triono el la provizo destiniĝos. Karlo povus elturniĝi sen li, 
sed la olda lamulo deziregis helpi. - Eble mi ne estas kur-kapabla, 
sed almenaŭ mi povas stari sur la ĉaraĉo kaj transverŝi la sitelojn 
en la barelojn. Le Doubs sobiras laŭ sia fluejo sen trovigleco, tio 
estas minimuma takso. Kiam Ludoviko Catin asertis, ke ĝi fluas, 
ili imagis Dio-scias-kion. Post du tagoj da pluvo, en normalaj 
cirkonstancoj, La Barbèche pliigus la fluon de tiu hezita rivero. 
En ĝi fluas vole nevole, laŭ kanaleto pli profunda ol la larga 
fluejo, iaspeca rojego, kiu ne plu impetas. Ĝi plenigas kelkajn 
flakojn, kelkajn truojn. Ĝi elvokas virinon, kies edzo foriris, 
kaj kiu elmontras sian forlasitecon. Estas iom maldece gapi al 
ĝia «lito” preskaŭ malplena. Oni kvazaŭ perfortas la nudigitan 
intimecon de la ŝtona bendego, kiun ĝi ne plu sukcesas kaŝi. 
Tiuj ŝtonoj apartenas al la akvo, ekskluzive, kaj ajna rigardo 
al ili, ĉu ĉiela, ĉu homa, estas ofenda. Kun Karlo ĉe la rivero, 
Georgo sur la ĉaro, kaj la tri knaboj por ĉentransdoni, malpli ol 
unu horo sufiĉas, por ekhavi provizon da ĉirkaŭ kvarcent litroj. 
De ĉi vespero ĝis la posta mateno, cent kvindek disdoniĝos al la 
bestoj, pli malpli, laŭ la fontana malavaro. En la plej bona kazo, 
la stoko eltenos du tagojn. Maljungante, Karlo antaŭvidas, ke, se 
ne ekpluvos, li devos post nelonge sobiri al le Doubs ĉiutage. - 
Ĉiukaze, ne la laboro malhelpos nin.

La ekipaĵo resoriras. Pli malrapide ol dum la sobirado, por 
malŝpari kiel eble plej malmulte, ĉar la bareloj iom likas je la 
kovrila junto. La kunportita kvanto ne forgesigas la ŝparemon, 
lernitan dum la lastaj semajnoj. «Tien-ŝarĝado-reen”, tiu akva 
servuto postulis ses horojn, sen tempoperdo. La kirkoturo estas 
ekbatonta la naŭan, kiam Karlo haltigas sian ĉevalon antaŭ la 
domo de Georgo Mairet. - Diable, jam eknoktos. Se iam ni devos 
iri du fojojn tage, ‘stos por ni longegaj labortagoj. Lea alvenas. 
Ŝia maljuna kunulo trovas ŝian mienon misaŭgura. Liaflanke, tiu 
kvazaŭ aventura posttagmezo spronis lin. Li kredis sin denove 
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talusoj. Kaj poste ?

- Tiel tutcerte niaj bovinoj ne atingos la finon de la jaro en Valonne. 
Nu fek! neniu kredigos al ni, ke mankas tiom da herbaso sur la 
komunuma paŝtejo. Al tiu demando, la vilaĝestro havis trafan 
rebaton. - Ha, ĉu vi ne kredas tion ? Nu, ĉu vi scias, ĝis kioma 
kvanto reduktiĝis la laktoproduktado dum la tri lastaj tagoj ? Nu, 
diru ! Ili silentis, antaŭsentante nerebateblan respondon. - Ĝis 
ses cent kilogramoj ! Ses cent kilogramoj da lakto perditaj en tri 
tagoj, Ĉu vi imagas ? Nu, ĉu vi daŭre kredas, ke la komunumejo 
estas tiel fekunda ? - Kaj se krome mankos nia lakto, ĝis kiom ĝi 
falos ? Ĉu vi kredas, ke la bestoj plu donos sian lakton longtempe, 
se ili manĝos nenion ? Blekaĉi neniel utilis. La brutarojn, kiuj 
konsistis el malpli ol dek bestoj, oni forpelis el la komunuma 
paŝtejo kaj la decido ne estos nuligita ĝis repluvos. Oni asertis, 
ke tio estas laŭleĝa. De ĉiam krevigi la modestulojn estas laŭleĝe. 
Ĉie. Revenis kun malĝojo, la Longuet-, Mougin-, Caudri -uloj ; la 
Bouvrot -, Fleney -, Desnoues -uloj ; kaj la aliaj el la plentrideko, 
kiu posedas malpli ol dek bovinojn. Kaj eĉ la Georgo Mairet, 
kiu ege suferis samkiel ili, emis tanĝ-paŝi la murojn pro la honta 
fakto, ke li ĉion forvendis al unu el tiuj, kiuj nuntempe, genuigas 
la ceterajn vilaĝanojn. Dumrevene ili estis tro konsternitaj por 
plani aŭ disŝuti ribelan venton. Kvankam tiun flanklasitecon ili 
ne komprenis, ili tamen rezignis. Pro la troa suferado, ilia dorso 
kliniĝis preskaŭ instinkte sub la batoj. - Kion vi faros, Karlo? 
Oni neniam aŭdis Noelon Mougin tiel senespere voĉi. - Mi ne 
plu scias. Eble dum mi iros por preni akvon mi sendos la knabojn 
kaj la knabinojn, por forsegi fraksenajn branĉojn en le Lomont. 
La bestoj ŝatas ilin. Je diaĉa Dio, akvo ja finfine revenos, putre 
! Noelo Mougin ĉion forbalais per kelkaj kapmovoj. Kaj sian 
bienon, kaj la maljunulojn, de kiuj li heredis ĝin. Li diris en longa 
lacec-spiro : - Ĝi revenos, tutcerte. Sed mi ja ne atendos ĝin. 
Mi sekvos la Jozefon en la laminejon. La riĉuloj ne plu bezonas 
nin. Ili certe elturniĝos sen mi, kun siaj kampoj. Mi iros stampi 
ĉe la enirkontrolo. Veran salajron mi enspezos, por dek horoj da 
laboro tage, sen iel zorgaĉi. Kiam li forlasis ilin, Georgo Mairet 
rememorigis al Karlo : - Jen la dua ; la Lea prave aŭguris, ke 
aliaj same agos. Katrina ŝajne ne taksis la gravecon de la nova 
situacio. Por ŝi, kiu kontrolis la laktan produktivon, jam de longe 
la komunuma paŝtejo ne satnutris la brutaron. Helpsolvo ne 
ŝajnis al ŝi pli elreviga. Karlo ŝin elerarigis.

- Vi ne konscias, mia bela. La bovinoj eble eltenos dank’al la 
folioj, sed ne tio pliigos la laktoproduktadon, vi povas min fidi. - 
Nu, kion do ni faru ? Ni tamen ne disvendos ĉion por nenio kaj ne 
rekomencos kiel antaŭ dek kvin jaroj ? Tiu ĉi demando malhelpas 
la dormon de Karlo. Dumnokte li ellitiĝas pro tio. Ĉe la fenestro, 
li spiras la tro sekan aeron kaj li rigarde frontas la doman fasadon 
de Adriano Chipot. Li provas reaŭskulti la forsvenintan spiradon 
de la tero. Li ŝatus diri al ĝi, ke, kiel kamparano, li amas ĝin 
malgraŭ tiu gravega fitrompo kaj persiste fidas ĝin. Ofte, lin 
premas la impreso, ke ĝi ne plu deziras lin.  ■

de mono, vi povos... - Povra mia ! Ĉu vi scias, je kiu prezo la 
Jozefo Robert vendis ? Po sepdek soldoj la beston. Po tri frankoj 
kaj kvindek centimoj la bovinon, kiu valoris almenaŭ sesdek 
antaŭ tri monatoj. Ĉie vendiĝas, kaj konfesinde, la bestoj ne vere 
bonstatas. La brutvendistoj tute ne skrupulas. Ŝi ekploras, kvazaŭ 
ŝi kulpus pri la elspezo de unu brutkapo el la hejma kaso. - Cesu, 
tio ŝanĝos nenion. La foiro okazos post du tagoj. Ni forvendos 
bovinon, ni repagos al Pessel , ni likvidos la butikon. Gi tedaĉis 
min, kaj ankaŭ vin. Se konsideri kion ĝi enkasigas al ni de kelka 
tempo... Dek kvin jaroj ! Ili iom post iom drivas ĝis restarti de 
nulo, kiel antaŭ dek kvin jaroj. Obstina kaj ŝrumpa, la fontano 
de Les Carrières persistas. Ĝia flu-kvanto tiel maldikiĝas, ke la 
plej eta bizbloveto ĝin nuligas, ĝin disŝutas aeren en disŝpruco 
de gutetoj. Je venta blovo, oni kredas ĝin finfine elĉerpita. Post 
ventorefalo, la akva fadeno reformiĝas kaj plaŭdete falas sur la 
malaltan rezervon.

Neniu eskapis el la vojiradoj al le Doubs. Unuanime la kamparanoj 
interkonsentis elverŝi la tri kvaronojn el la transportita akvo en la 
fontanojn, por oportune trinkigi la brutaron. Se solidaro plektiĝis 
ĉirkaŭ la akva problemo, Silvano Bernard ne konvinkis la plej 
bone protektitajn ekspluatistojn, por organizi komunan fronton 
de siaj viv-rimedoj, al kio li sopiris por la bono de l’vilaĝo. 
Enmiksiĝis en tion politiko, kaj ankaŭ la fakto esti riĉa aŭ ne. 
Regis rumoro, post la rezigno de Jozefo Robert. Eĉ pli ol rumoro. 
Oni eksciis, kiu reaĉetis lian havaĵon kaj por kiu prezo. Estiĝis 
tremo unue kolera, poste honta ĉe la kamparanaro : tiel agi inter 
si ! Finfine tima. Neniu tiam sentis sin ŝirmita el tia fina solvo. La 
antaŭlastan tagon de junio, Alfonso rifuzis konduki plejparton el 
la brutaroj al la komunuma paŝtejo. Ne li kulpis. Tion ordonis la 
vilaĝestro. Komisiite al la fontano, ĉe kiu rekuniĝas la brutaroj, 
la kampogardisto forpelis la knabojn, kiuj kondukis al la bovisto 
la kvar aŭ kvin bovinojn el ĉiuj bienetoj. Pelante siajn bestojn, la 
infanoj revenis hejmen. Unu kvaronhoron poste, ĉiuj trompitoj, 
kvazaŭ rendevue, retroviĝis ĉe la forlasita fontano. La bovisto jam 
iradis al Vaufoulot post la gravaj brutaroj kaj la kampogardisto 
jam forvaporiĝis. - Kio do okazas ? Ĉu vi eksciis ion ? - Be ne 
! Mi demandas min, kial la Alfonso konsentis pri tia fi-ago. - 
Laŭdire venis la gardisto. La povra Alfonso nur plenumas la 
ordonojn. - Li tamen estas vera fiulo. Ni same vivtenas lin, kiel 
la aliaj, diable ! - Ni ja iru al la vilaĝestro. Kial do neniu avertis 
nin ? La municipa ĉefo aludis iujn malprecizajn paragrafojn de 
la regularo pri la komunuma paŝtejo kaj pri la fromaĝejo ; ankaŭ 
ĉi lasta influis lian decidon. - La fromaĝejo eltenas ĉefe dank’al 
tiuj, kiuj produktas multe da lakto. Se tiuj Ĉi iam vee perdos 
siajn bestojn, ni povos adiaŭi la fruktejon (9). Sen fromagejo, la 
vilaĝo estas perdita. Laŭŝajne la riĉaj ekspluatistoj timis, ke la 
malriĉaj bienuloj rezignos unu post la alia. Kial do daŭre paŝti, 
en malfekundigita herbejo, brutaron, kiu verŝajne ne atingos la 
jarfinon en Valonne ? - Ni nepre donu preferon al la brutaroj, 
kiuj vivtenas la fromaĝejon. - Kaj niaj bestoj simple krevu, same 
kiel ni ! - Putraj riĉuloj ! Ilin vivtenas niaj farmasoj, same kiel 
ilia propra laboro, sed je la unua okazo ili sufokas nin. - Nu, 
bordelon, vi ja estas la vilaĝestro! Se ni ne plu rajtos paŝti sur la 
komunuma herbejo, kion ni faru kun niaj bestoj ? La vilaĝestro 
sugestis, ke la geknaboj eble gardus la brutarojn preter la vojoj. 
- Ĉu vi furzas pri ni ? Restas porciumo nur por duontago sur viaj Daŭrigota venontan SAGOn ➠

Restas 4 ĉapitroj
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LA ARTO : RILATOJ KUN PRODUKTAĴO
L’ART : RAPPORTS DE PRODUCTION

Verk’ Roland PLATTEAU
Kiam mi estis juna, mi estis ŝokita pro marksista 

aserto laŭ kio arto klariĝas per « raportoj de produktado 
» Estis kadre de la sentimentala kaj nemateria vizio de 
la mondo far la « profanoj » kiuj  havas kntaktojn kun 
la « arto » nur per la bildoj (ĉiam distranĉeblaj) de la 
libroj, kaj poste per « afiŝeto » kion oni povis pingligi 
ĉe la muroj (ne plu eblas nun, ĉar la modernaj muroj 
estas malplenaj kaj klinike blankaj, malmolaj kaj ne 
permesitaj pro leĝo ! NENION, oni  plu rajtas kroĉi !!! 
La enloĝantoj de la apartemento ne plu posedas ilin, sed  
estas la « grupo » de financaj proprietuloj !

Nun, mi malkovris ke jam,  la arto dirita « moderna 
», « nuntempa », estas nur tio : iu investo, la arto fabriki 
monaĉon ! (per retoj, modoj kaj manipulaĉaj  manovroj 
sine de alte konformista sociala medio, kie la nocioj de 
« beleco » (estas malpermesita ! Eksvalida !, de teknika 
realizado, de sin eksprimado (per kio estis tempo, kiam 
oni tiel difinis la arton), de kortuŝo (fi!),  de stilo (ni ne 
plu prie parolu, delonge tio estas eksvalida) estas tute 
for ; ne !, tute MALKONVENAJ !

Kaj la legado de artikoloj pri kuprogravuroj nur  
konfirmis min ke, de post la tempo kiam  la Reĝoj kaj 
« moŝtoj » estis la solaj kiuj povis sin permeti  kolek-
tadi artaĵojn (kies muzeoj originas :   tiuj ne atingeblaj 
tomboj rezervitaj nur al la membroj  de la « skipo » de 
la entrepreno de konservado), estis nur (ne plaĉu al tiu 
povra Malraux, kaj al tiu povra Elie Faure)  monaĉa 
MERKATO, de koncentrita (kaj do protektita) investa-
do en materia formo !

Estas iom kiel por la luksaj veturiloj  aŭ komfortecaj 
vestaĵoj. Sed, eĉ ne ! Ĉar la veturilo, oni povas uzi ĝin 
por translokiĝi, per la vestaĵoj oni vestas sin, la vaksi-
tajn meblojn oni uzas (krom mi suputas la vere mal-
novajn, kiujn oni konservas tiel sen ilin uzi pro timo 
difektigi ilin!!), ene de  la luksaj domoj, oni loĝas ! 
Nun, ne ! La kuprogravuroj necesas ilin konservi sub 
protektita atmosfero, je protektita temperaturo, kaŝitaj 
de lumo, kaj ĉefe  neniam tuŝi ilin per la manoj, en spe-
coj de monŝrankoj ! Kaj ĉefe neniam ilin rigardi, nek 
per ili dekori sian loĝejon !!  Resume – ni KONKRETE 
parolu ! - ili estas kaj nur estas : investaĵoj ! (tie oni 
faras mansignon, kiu signifas « monacojn »*). Tio ĉe-
fas, kaj nur tio. Kaj tio klarigas la nunan disfuĝegon kaj 
ne koneblan malvirtiĝon  en kiun falis la nuntempan « 
arton ».

Unuvorte mi, interalie, malkovris la profundan jus-
tecon de iu plia  markista  « dogmo ». Kaj tio ne esta 
gaja.   ■

Quand j’étais jeune, j’étais choqué par l’affirmation 
marxiste selon laquelle l’art s’expliquait par les «rapports 
de production». C’était dans le cadre de la vision du 
monde sentimentale et immatérielle des «profanes» 
qui n’ont de contact avec l’ “art” que par les images 
(toujours découpables) des livres, puis de “posters” 
qu’on peut épingler aux murs (plus maintenant!!! car 
les murs modernes sont vides et blanc clinique! On n’a 
plus le droit de RIEN y accrocher!!! Ils ne sont  plus 
à l’habitant de l’ «appart.» mais au «groupe» financier 
propriétaire!

Maintenant? j’ai découvert que, déjà, l’art dit 
«moderne», «contemporain», n’est que ça: un 
investissement, l’art de faire du fric! A coup de réseaux, 
de modes et de manœuvres manipulatrices, au sein d’un 
milieu social hautement conformiste, et où les notions 
de «beauté», de réalisation technique, d’expression 
de soi -par quoi, il fut un temps, on avait défini l’art-, 
d’émotion, de style, sont totalement absentes, non !, 
rendues par quelques uns totalement INCONGRUES.

Et la lecture d’articles sur les estampes n’a fait que 
me confirmer que, depuis le temps où les Rois et les « 
grands » étaient les seuls à pouvoir se permettre de 
collectionner des œuvres d’arts (à l’origine des musées : 
ces tombeaux inaccessibles et réservés aux seuls membres 
de l’ « équipe » de l’entreprise de conservation), ça n’a 
rapidement été rien de plus (n’en déplaise à ce pauvre 
Malraux, et à ce pauvre Elie Faure) qu’un MARCHÉ 
du fric, de l’investissement condensé ,et donc protégé !, 
dans une forme matérielle !

C’est un peu comme les voitures de luxe ou les 
vêtements de standing. Mais même pas ! car la voiture 
on peut s’en servir pour se déplacer, les vêtements on se 
vêt avec, les meubles cirés on s’en sert, les maisons de 
luxe, on habite dedans ! Là non ! Les estampes il faut 
les conserver sous atmosphère protégée, à température 
protégée, à l’abri de la lumière, et surtout sans jamais y 
toucher avec ses mains, dans des espèces de coffre-forts 
! Et surtout ne jamais les regarder, ni surtout en décorer 
son intérieur !! Bref - parlons concret !  - ce sont, et ce 
ne sont donc que :  des investissements ! . C’est ça qui 
compte, et rien que ça. Et ça explique l’actuelle débâcle 
et perversion insondables dans laquelle est tombé l’ « art 
» contemporain.

Bref j’ai, entre autre, découvert la justesse profonde 
d’encore un des « dogmes » marxistes de plus. Et ce 
n’est pas gai.   ■
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LA ZAMENHOF FESTO
Verk’ Samira

Gaëlle kaj mi bonŝance ĉeestis kaj partoprenis 
en animado de la Zamenhofa Festo la 10an de 
decembro. 

Gaëlle pasie ŝatas kanti, kaj mi danci, do ni decidis 
montri niajn du pasiojn dum la datreveno de la 
fondinto de Esperanto.

Ni havis plurajn gastojn, 
kutimajn vizitantojn 
kiel Elizabeth, Valentine 
kaj Lucette .  Ankaŭ niaj 
proksimulojn  venis, kiel 
miaj familianoj kaj 
amikoj. Kaj ankaŭ aro 
da gedanculoj, kiun mi 
invitis, kies mi konis 
Chloé, la gvidanto 
de dancgrupo. Ni 
bonŝancis, ke ili akceptu 
por prezentadi front 
al ni dum la tago de la 
Zamenhofa Festo kaj ilia 
arto estis nekredebla !  

Mi ankaŭ koncertis kun 
mia amikino Chloé, kiu 
ankaŭ estas la gvidanto 
de dancgrupo, kiu 
nomiĝas “Miraĝo”. 
Je la fino de nia 
prezentado, ni invitis 
ĉiujn spektantojn danci 
kun ni. Estis varma kaj 
kundivida momento! 
Gaelle daŭrigis, donante 
al ni sian interpreton en 

la franca, la angla kaj evidente en Esperanto de 
pluraj kantoj kiel “ La knabinoj de hodiaŭ ” de 
Vianney kaj Joyce Jonathan. Ŝi kantas die bone ! 
Ŝia voĉo estas milda kaj agrabla. Estis momento 
de dolĉeco, kiam ni ankaŭ povis kanti kun ŝi. 
Fine, ni povis manĝi ĉirkaŭ bongusta manĝeto ĉiuj 
kune kaj diskuti. Ni ĝuis kanti ĉirkaŭ Elizabeto 
kaj ŝia gitaro. La kantado daŭris. Kelkaj preparis 
malgrandan interpreton.

Ni havis bonegan tempon, ĝojon kaj feliĉon. 
Dankon al ĉiuj partoprenintojde la Zamenhofa 
Festo 2022 pro via ĉeesto. Dankon, Gaelle, pro 
via belega voĉo kaj dankon al Lucette kiu donis 
al ni sian fidon por la organizado de la Zamenhofa 
Festo.  ■

Gaëlle et moi avons eu la chance d’être présentes et 
de participer à l’animation de la Zamenhofa Festo le 10 
décembre 2022. 

Gaëlle a cette passion du chant, et moi de la danse, et nous 
avons décidé de mettre en avant nos deux passions pendant 
l’anniversaire du fondateur de l’Espéranto. 

Nous avons eu plusieurs 
invités, des personnes 
bénévoles habituées, 
comme Elizabeth, Valentine 
et Lucette, nos proches 
sont venues aussi, comme 
ma famille et mes amies. 
Mais aussi, Pandora Crew 
un groupe de danseurs 
que j’ai invités, dont je 
connais Chloé, la chef du 
groupe. Nous avons eu la 
chance qu’ils acceptent 
de performer pour nous le 
jour de la Zamenhofa Festo 
et leur performance était 
incroyable ! 

J’ai également performé 
avec mon amie Chloé qui 
est aussi la chef d’un groupe 
de danse qui se nomme 
“ Mirage ”.  A la fin de notre 
performance, nous avons 
invité tous les spectateurs à 
danser avec nous.  C’était 
un moment chaleureux et de 
partage ! 

Gaëlle a poursuivi, en 
nous faisant son interprétation en français, anglais et bien 
évidemment en espéranto de plusieurs chansons comme 
“ Les filles d’aujourd’hui hodiaŭaj knabinoj ” de Vianney 
et Joyce Jonathan. Elle chante divinement bien ! Sa voix est 
douce et agréable. C’était un moment de douceur où l’on a pu 
chanter également avec elle. 

Enfin, nous avons pu manger autour d’un copieux goûter 
tous ensemble et discuter. Nous en avons profité pour chanter 
autour d’Elizabeth et sa guitare. Les chants se sont poursuivis. 
Certains avaient préparé de petites interprétations. 

Nous avons passé un agréable moment, de joie et de 
bonheur. Merci à tous les participants de la Zamenhofa Festo 
2022 de votre présence. Merci à toi, Gaelle, pour ta splendide 
voix et merci à Lucette qui nous a donné sa confiance pour 
l’organisation de la Zamenhofa Festo.  ■

Zamenhofa Festo ĉe SAT-Amikaro la 10-an de decembro
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FIŜBREDADO EN MALAGASIO
Verk’ FIDILALAO Henriel Malagasio

enrizkampa fiŝbredado ne tiom gravas. Ili produktas 
rizon kaj paralele fiŝojn. La enrizkampa fiŝbredado 
ebligas integri la bredadon de fiŝoj en la jam ekzistantaj 
rizkampoj. Post la priklado de la rizplantidoj, la alvusoj 
(fiŝidetoj) estas enigitaj en la irigitajn rizkampojn. 

Estas malpermesite utiligi ĥemiaĵojn nek pesticidojn, la 
fiŝoj devas disponi sanan lokon en kiu ili trovos sufiĉe 
da helikoj, insektoj ktp por sin nutri. Por la rizplantistoj, 
tiu investo estas duoble profitdona : ili povas averaĝe 
kolekti 50kg da fiŝoj aldone al la rikoltitaj rizoj. Krome, 
ili produktas de 10% ĝis 20% da plia rizo ĉar la karpoj, 
traserĉante la grundon por trovi nutraĵon, des pli liberigas 
nutrivajn elementojn el la grundo. 

Diversaj problemoj. Laŭ la esploristoj, por ke tiu 
aktivaĵo rapide disvolviĝu : pro la alta kosto de specialaj 
kaptilretoj oni kunigu  praktikeblecon kaj solidecon ; 
solvi la reguligadon de administraj paperoj (oni plendas 

pro la tro longa atendado por akiri la leĝan permesilon 
ekspluati fiŝbredadan farmbienon.

 Malgraŭ la nacia strategio por disvolvi la fiŝbredadon de 
antaŭ dek jaroj, tiu produktĉeno ne ekflugas. La projektoj 
kiuj vere sukcesis restas raraj (ekz.  Ambatolampy, en 
Manambato kaj en Itasy). La plej gravaj problemoj estas 
la manko de scio kaj rimedoj. Krome, predantoj kiel 
birdoj, kraboj kaj krokodiloj povas detrui la fiŝbredadon 
en lageto, ankaŭ la kvaliton de la akvo, kiu streĉas la 
fiŝojn. 

Financa manko. Pro manko de financaj rimedoj de la 

80% de la malagasa loĝantaro vivas en la kamparo. La 
malriĉeco, kaj limigita disponebleco de riĉaj, proteinaj 
nutrivaj nutraĵoj estigas problemojn precipe por la 
infanoj. Fiŝo estas alte nutriva sed ĝi estas nur disponebla 
en la marbordaj regionoj kaj grandaj urboj. La fiŝbredado  
povas provizi al la kampara loĝantaro fiŝojn ; ĝi ankaŭ 
ebligas diversigi la enspezfontojn kaj krei laborojn al la 
kamparanoj. 

La fiŝbredado en lageto kaj en rizkampo estas la du ĉefaj 
metodoj en Malagasio. Tamen, la  produktĉeno estas 
apenaŭ ekspluatita kaj malrapide progresas. Politike, 
jure kaj administre la registaro organizas necesan kadron 
por  disvolvi la fiŝbredadon en dolĉa akvo ; helpas ankaŭj 
diversaj NRO kaj privataj entreprenoj. 

La analizistoj diras la merkaton vasta kaj malferman. Laŭ 
enketo de la FAO (Organizo pri nutraĵo kaj agrikulturo 
ĉe la Unuiĝintaj nacioj), necesas 60.000 tunoj da fiŝoj 

por kontentigi la jaran lokan mendon. La fiŝbredado 
prezentas aliajn avantaĝojn ĉar ĝi bezonas minimumon 
da surfacamplekso kaj ebligas rapide altigi la produktaĵon 
kaj  samtempe bredi malsamajn speciojn . 

Kio estas la tre ŝatataj fiŝoj ? La plej ŝatataj de la 
konsumantoj estas la karpoj (Cyprinus carpio) kiuj 
rapide grandiĝas kaj facile adaptiĝas al la vivo en 
rizkampo. Poste la trondrogasy aŭ ora ciprino (Carassius 
auratus) kaj la tilapio (Oreochromis niloticus), kiuj bone 
adaptiĝas al la loka realo. 

Por la plimulto de malagasaj kamparanoj, enlaga aŭ 

Klarigo pri fiŝbredado en rizkampo
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estas motivita de sia pasio pri fiŝoj ekde la infanaĝo, 
alfrontas diversajn malfacilaĵojn sed li persistas. Nun, 
li iĝas unu el la plej grandaj fiŝbredistoj de la lando : 
5 ha da ekspluatejo, 1,5 tuno da produktitaj tilapioj kaj 
karpoj kaj 300.000 alvusoj. Li diras ke tre promesoplena 
produktĉenaro estas la fiŝbredado.  

Daŭre granda estas la loka merkato ĉar la oferto ne povas 
kontentigi la mendon. Esploro farita en 2004 montris ke 
la grandaj vendejoj en Antananarivo tage bezonas de 
14 ĝis 16 tunojn da fiŝoj  sed la produktistoj kapablas 
liveri nur 12 tunojn. La invado far la Procambarus kaj 
la manko de kontrolo pri fiŝkaptado dum iu periodo des 
pli intensigis la mankon inter la mendo kaj la oferto. Se 
bone respektitaj estas la normoj, el 100 alvusoj, de 70 ĝis 
80 atingos la plenaĝecon post 6-8 monatoj. 

Helpi la kamparanojn.  Iniciatoj por akompani kaj helpi 
fiŝbredistojn multiĝas : projekto por apogi la plifortigon 
de profesiaj organizoj kaj agraraj servoj (AROPA : 
plifortigi la profesiajn organizojn kaj faciligi ilian aliron 
al bonkvalitaj ekipaĵoj kaj materialoj de produktado ).  
Ĝi kontribuas al plibonigo de la enspezo kaj videbla 
reduktado de la vundebleco de malriĉaj produktistoj. 

En la orienta parto de la lando, strukturoj estis starigitaj 
por ke la grupoj de fiŝbredistoj akompanitaj de projekto 
povu kune trejniĝi pri la teknika produktado de alvusoj. 
Temas ankaŭ pri loko de dialogo kaj interŝanĝoj de 
scioj kaj kapableco inter bredistoj spertaj kaj novaj kaj 
eksperimentejo kaj novigejo kunlabore kun la teknikistoj 
de la projekto. 

Laŭlonge de la trejnado kaj helpe de praktikaj 
ekzemploj, la kamparanoj lernas identigi la agrarajn 
surfacampleksojn taŭgajn por produkti fiŝojn, utiligi la 
kampojn laŭ maksimuma maniero por bredi fiŝojn kaj 
produkti bonkvalitajn alvusojn.  ■

*Procambarus  estas speco de kankroj.

kamparanoj, starigi fiŝbredejon iĝas komplike. Multaj 
aktivaĵoj (la kontraŭsezona kultivado, priklado de 
rizplantido) interkovras kaj estigas gravajn elspezojn 
precipe komence de la sezono de produktado (de oktobro 
ĝis februaro). Sekve, la fiŝbredistoj ne plu disponas 
sufiĉan monon por antaŭaranĝi siajn parcelojn. 

La ĉefa problemo estas, ke la aktivaĵo por plidikigi 
la fiŝojn komenciĝas en la malfacila periodo, la 
fiŝbredadistoj devas aĉeti alvusojn kiam ili havas malpli 
da mono. Por helpi la kamparanojn, traktado estis farita 
kun la produktistoj de lokaj alvusoj kaj interkonsentoj 
kun diversaj NROj. 

Tiel, la dikigistoj, kiuj ne povas pagi en decembro aŭ 
januaro povas tion fari ĉirkaŭ aprilo sen ia ajn interezo. 
Ankaŭ pernatura pago eblas, en la formo de « laboro 
interŝanĝe de alvuso » La dikigistoj starigis naturaĵan 
kason, en la formo de stokado de iu parto de la rizo de 
ĉiu kamparano, por faciligi la aĉetadon de alvusoj en la 
momento de alvusado. Ja la agentoj de NROj prigardas 
la pagojn faritajn de la dikigistoj. 

Sekureco kaj disponebleco. La malproksimeco de 
la produktejo pligrandigas la riskon de ŝtelado ĉar ĝi 
troviĝas for de la homaj loĝareoj. Krome, necesas havigi 
al si grundon sufiĉe provizatan je akvo. Plie aldoniĝas la 
transportkostoj.

Cetere, la alta kosto de la energio en Malagasio ne 
ebligas utiligi elektran generilon de oksigeno por pli 
intensa fiŝbredado. La produktistoj uzas etendigitan 
bredadon kiel produktado de la natura medio de fiŝoj. 
Tio limigas  la produktadon ; kaj tio postulas vastan 
surfacamplekson,  (la denseco por la karpoj estas de 2 po 
m² kaj tiu de tilapio estas 5 po m²). 

Vera entreprenisto. Ekzemple,  sinjoro Patrice (li 
loĝas je dudeko da kilometroj norde de la ĉefurbo) 
profesias kiel fiŝbredisto de 15 jaroj, pli ol mona profito, 
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TERURA MONDO
Verk’ Rolland Platteau

En teksto kiun vi grupe esperantigis antaŭ kelkaj monatoj, vi eksciis, ke en la malriĉaj landoj de Afriko, kiel Madagaskaro, estas 
vendataj al homoj “kokidaĵojn” faritajn de partoj ne vendeblaj en niaj riĉaj landoj ! Do jen, trovita en teksto de tiu retejo http://mas-
eo.org/ plia konfirmo : 

Per subvencioj de plurmilionaj eŭroj el publikaj kasoj antaŭ kelkaj jaroj oni konstruis en Wietze en Malsupra Saksujo 
(nordokcidenta Germanujo) kokbuĉejon, en kiu en ĉiu horo oni mortigas 24.000 kokojn kaj ĝisfine prilaboras ilin. Tie 
laboras 380 homoj kaj eble kromaj 20 kiel gardistoj (ĉar kontraŭ tiu buĉfabriko okazis kelkfoje konsiderinda rezistado) 
‒ do entute 400 homoj. Sur la eŭropaj merkatoj, el la bestoj, kiuj estas altproduktive mortigataj kaj prilaborataj, oni 
vendas precipe brust-fileojn kaj femuroj. Same kiel ĉe aliaj kampkulturaj fabrikoj, la ĉi tie ne valorigeblaj partoj iras 
tien, kie ankaŭ la kokvisceraĵoj ‒ do la resto, kion la kapitalismaj prosperaj socioj rifuzas ‒ estas ankoraŭ vendeblaj. 
La gazeto Die Zeit la 20-an de januaro 2015 atentigis pri tio, ke la eksportoj de kokidaĵo el la Eŭropa Unio (EU) en 
afrikajn landojn ekde 2009 preskaŭ triobliĝis ‒ al ĝis nun 592.000 tunoj.
Kontraŭ tiaj amasimportoj de industrie produktitaj nutraĵoj etkampuloj en Afriko kaj Azio havas nenian ŝancon. La 
kampkulturistoj en Afriko, raportas la gazeto, havas produktadkostojn de 1,80 eŭroj por ĉiu kilogramo ‒ sed eŭropa 
kokidaĵo kostas nur la duonon. Rezulte, la precipe junaj homoj, kiuj antaŭe laboris en la kamparo, svarme fariĝas 
senlaboraj kaj senperspektivaj. Simila situacio fariĝis por produktantoj de vestaĵoj aŭ de meblaroj.
La lastan instigon por la milionopa migrado, kiu nun komenciĝas, donas la militaj konfliktoj. Sed tiuj disvolviĝas sur 
la bazo de ekonomia disfaligo de tutaj mondregionoj. La ŝtatoj de Okcidenteŭropo bombis Afrikon per malmultekosta 
viando kaj armiloj kaj ricevas kiel respondon la senlaborigitajn homojn, kies vivo estas minacata. Oni povus nun diri, 
ke la afrikanoj, kiujn la kokbuĉejo en Wietze senlaborigis, survojas por tie akiri unu el la tie ekzistantaj 400 laborlokoj.

Terura mondo en kiu ni vivas !
Grâce à des subventions de plusieurs millions d’euros issus des caisses publiques fut construit il y a quelques années à Wietze en 
Basse-Saxe (en Allemagne du nord) un abattoir à volailles, où chaque  heure voit tuer 24.000 poulets qui y sont ensuite traités. Dans 
cette usine travaillent 380  personnes, sans compter 20 de plus en qualité de vigiles privés (car cet abattoir suscite parfois, disons 
quelque résistance) – donc au total 400 personnes. Sur le marché européen, de ces animaux, qui sont tués et traités avec tant de 
performance, les consommateurs ne sont demandeurs principalement que le blanc de poulet et de cuisses. Pareillement que pour les 
autres usines de produits agricoles les parties non valorisables, tels que les viscères des poulets, bref tous les restes dont les sociétés 
capitalistes riches ne veulent pas, vont là où ils sont encore commercialisables. Le journal allemand Die Zeit du 20 janvier 2015 
nous informe que les exportations de produits issus de poulets depuis l’ Union Européenne vers les pays africains ont depuis 2009 
triplé, jusqu’à atteindre 592.000 tonnes.
Contre ces importations massives de nourriture produite industriellement les petits éleveurs locaux de poulet n’ont aucune chance. 
Les paysans africains, explique le journal, ont un prix de revient de 1,80 euros par kilogramme, alors que le poulet européen ne 
coûte à produire que la moitié. Résultat : ceux qui travaillaient à la campagne, principalement de jeunes hommes se retrouvent 
massivement au chômage, et sans perspectives. La situation est d’ailleurs la même pour les producteurs de vêtements ou de meubles.
Les conflits militaires ne sont qu’un détail en plus dans ce qui cause la migration de millions de personnes, qui est en train de 
commencer.
Ils se déroulent sur la base de l’effondrement économique de zones entière du globe. Les Etats d’europe occidentale bombardent 
l’Afrique avec des armes et de la viande à bon-marché, et reçoit en retour les immigrés privés d’emplois, dont la vie est menacée. 
On peut dire que les Africains que l’abattoir à volailles de Wietze a privés de leur travail  sont en route dans l’espoir d’obtenir un 
de ses 400 emplois.

C’est un monde abominable dans lequel nous vivons, non ?  ■

CPPAP n° 0322 G 86224
ISSN : 1763-1319

Di rec teur de la pu bli ca tion :
Pierre LÉVI
Im pri mé par :
L’Arbre aux Papiers, 72100 Le Mans 
Dé pôt lé gal à pa ru tion.
Ĉef re dak tan to : Pe tro LE VI.

En pa ĝi gan to : Jean-François BLIN
Re dakt- kaj kon trol-ski po : 

Ja nine kaj Yan nick DU MOU LIN, 
Luk’ GOU VER NEUR, 
Ĵak LE PUIL, 
Pe tro LEVI.

Par to pre nis en ĉi tiu nu me ro :
Jean François,Alex,  Le groupe Espérantiste 
d’Hennebont, Solange Van Landeghem, la Komitato,  
Tereza SABATIER, Lucette ECHAPPÉ, Ansofi, 
Samira, Gaëlle, Rolland PLATTEAU, Henriel 
FIDILALAO, Roland Cuenot, Dzeka.

Pri la en ha vo de la ar ti ko loj res pon d  ecas la aŭ to roj mem.  Re pre so de ar ti ko loj per me sa ta kun in di ko de la fon to.

La SAGO 147 - Januaro - Februaro 2023 - paĝo 15 

http://mas-eo.org/
http://mas-eo.org/
http://mas-eo.org/
http://mas-eo.org/
http://mas-eo.org/
http://mas-eo.org/
http://mas-eo.org/
http://mas-eo.org/


Tra la Fenestro
Saluton al ĉiuj

Ĉu eblus diri ke muziko, kiel Esperanto estas vera 
muziko inter diversaj kulturoj, gentoj kaj sociaj klasoj ?

Mi  freŝdate pensis pri tio koniĝante kun du virinoj.

La unan mi malkovris dank’ al Esperanta retradio. 
(Artikolo de novembro 2022) Temas pri Zitkala-Ŝa (ruĝa 
birdo), ankaŭ konata kiel Gertrude Simmons Bonnin.  
Indigena-usona verkistino, muzikistino, edukistino kaj 
politika aktivulino. Ŝi naskiĝis en 1876, en Indiana 
Rezervejo Yankton, en Suda Dakoto. Ŝia patro (el eŭropa 
deveno) forlasis la familion. Do Zitkala-Ŝa pasis siajn sep 
unuajn jarojn ĉe sia patrino (Thaté Lyohiwin) en la rezevejo. 
Tiujn jaronj ŝi poste priskribis kiel tempon de libereco kaj 
feliĉo.

  Sed, kiam ŝi estis okjaraĝa alvenis en la   rezervejo, 
kvakeraj misiistoj kiuj rekrutis kelkajn infanojn (inkluzive 
de Zitkala-Ŝa) por esti edukitaj ĉe la loĝlernejo de la misio. 
(La celo estis eduki indianajn infanojn for de siaj kulturaj 
tradicioj) Zitkala-Ŝa profunde malĝojis, ne plu povante 
paroli sian lingvon, devante tondi sian longan hararon, kaj 
preĝi kiel kvakero. Tamen ŝi ĝuis lerni  legi, skribi kaj ludi 
violonon. Ŝi daŭrigis siajn studojn pri piano kaj violono kaj 
iĝis muzikinstruistino, komponistino kaj interpretisto.

Ŝi estis profunde ŝokata pro la traktado de Indianoj fare 
de la ŝtato, la eklezio kaj la socio. Ŝi malkovris ke ŝi povus 
helpi sian popolon pere de muziko, verkado de rakontoj 
kaj prelegadoj. Dum sia tuta vivo, ŝi senĉese laboris kiel 
aktivulino por la rajtoj de Indianoj. 

Ŝi serioze engaĝiĝis kiel ponto-konstruanto inter 
kulturoj. Ŝi konatiĝis kun la usona komponisto : William F.  
Hanson kiu estis profesoro pri muziko en Brigham Young 
University.  Ili kunlaboris pri la muziko de la Opero de la 
Suna Danco  kiu fariĝis la unua opero verkita de Indiano. 
Ĝi estis komponita en romantika stilo kaj bazita sur la 
tradicia indiĝena « Suna Danco» La opero, miksaĵo de du 
kulturoj, estis granda loka sukceso ĉe la Orpheŭs Hall en 
Vernal (Utaho), en 1913.

La heredaĵo de Zitkala-SHa daŭre vivas, ĉar per sia 
aktivismo konkretiĝis decidaj ŝanĝoj en jura statuso de 
Indianoj kaj la konservado de la indiana kulturo.  ■

Bonjour à tous,
Comment, en faisant la connaissance de deux femmes… J’ai 

découvert la première grâce à la radio espérantiste (esperanta 
retradio) dans l’article du 20 novembre 2022. Il s’agit de Zitkala-
Sha (oiseau rouge), connue aussi comme Gertrude Simmons Bonnin. 
Ecrivaine amérindienne, musicienne, éducatrice et militante politique. 
Elle naquit  en 1876, dans la réserve indienne Yankton, dans le Dakota 
du Sud. Son père (d’origine européenne) abandonna la famille. Aussi 
Zitkala-Ŝa passa ses sept premières années auprès de sa mère (Thaté 
Lyohiwin) dans la réserve. Elle décrira, plus tard, ces années comme 
une époque de liberté et de bonheur. 

Mais, quand elle eut huit ans, arrivèrent dans la réserve des 
missionnaires quakers qui recrutèrent quelques enfants (dont Zitkala-
Ŝa) pour qu’ils soient éduqués à l’école de la mission. (Le but était 
d’éduquer des enfants indiens hors de leurs traditions culturelles.) 
Zitkala-Ŝa fut profondément triste de ne plus pouvoir parler sa langue, 
de devoir couper ses longs cheveux et de prier comme une Quaker. 
Toutefois, elle apprécia d’apprendre à lire, à écrire et à jouer du violon. 
Elle poursuivit ses études de piano et de violon et devint professeur de 
musique, compositrice et interprète. 

Elle était profondément offusquée par le traitement réservé aux 
Amérindiens par l’église, l’ Etat et la société. Elle découvrit qu’elle 
pouvait aider son peuple par le biais de la musique, de l’écriture de ses 
récits ou par ses conférences.

Elle s’engagea avec détermination pour construire un pont entre les 
cultures. Elle fit la connaissance d’un compositeur états-unien, William 
F. Hanson qui était professeur de musique à l’université de Bringham 
Young. Ils collaborèrent à la musique de  l’Opéra de la danse du Soleil 
» qui fut le premier opéra écrit par un Indien. Il était composé en style 
romantique et basé sur la traditionnelle  Danse du Soleil . L’opéra, 
mélange de deux cultures,  eut un grand succès local au Hall Orphéus 
à Vernal (Utah) en 1913.

L’héritage de Zitkala-Ŝa perdure car, grâce à son activisme, des 
changements décisifs concernant le statut juridique des Amérindiens et 
la conservation de la culture amérindienne se sont concrétisés.

Vous avez peut-être,déjà entendu parler de la seconde femme. Elle 
est notre contemporaine, se nomme Malika Bellaribi Le Moal, et est 
née le 3 juillet 1956 à Nanterre où sa famille, originaire d’Algérie, 
vivait dans un bidonville. Récemment j’ai vu un film à son sujet à la 
télévision : « Les sandales blanches ». Quand elle eut trois ans, un 
camion en marche arrière lui brisa les jambes, les hanches et le bassin. 
Elle passa plusieurs années à l’hôpital et en centre de rééducation et 
retrouva la marche ! Pendant ses années à l’hôpital, elle découvrit le 
chant sacré. Au début, sa mère n’accepta pas cet intérêt venant d’une 
autre culture. Alors elle étudia la comptabilité mais ne renonça pas 
au chant sacré et lyrique. Très indépendante et volontaire, elle décida 
d’accomplir sa vocation. Elle étudia la musique au conservatoire 
international de musique puis à l’école normale de musique à Paris. 
Elle devint célèbre en 1990 et utilisa sa renommée pour aider les jeunes 
des banlieues les plus pauvres à s’intéresser au chant lyrique et à le 
pratiquer sans honte. Chaque jeune devant pouvoir accéder à toute 
sorte de culture. Pour cela, elle créa une association nommée : « Voix 
en Développement » qui organise régulièrement des concerts.

Grâce à la musique, ces deux femmes ont fait tomber des murs 
raciaux et sociaux . Saluons -les !  ■

Ĝis, À plus,  Dzeka
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