
Interna noto por HALEanoj:

Estimataj anoj de H ALE:

Kvankam nia statuto postulas,

ke ne pagantoj de la kotizo estu

eksigitaj de la asocio, tio ankoraŭ ne efektiviĝas, kaj se oni levigos la

temon en estrara aŭ asembleo de H ALE, mi certe voĉdonos kon-

traŭe.

Tamen, mono ne falas el ĉielo, kaj oni bezonas minimume 50 eŭrojn

printi kaj dissendi ĉiujn numerojn de nia bulteno. Se oni ne pagas la

kotizon, la bulteno ne nepre ĉesos aperi, sed kompreneble ne surpa-

pere. Oni ne ricevos la bultenon fizike, kvankam ĝi daŭre aperos dum

mi ankoraŭ havos monon por pagi ĉi tiunretejon aŭ mi sukcesos havi

senpagan.

Tial Baldaŭ aperos ĉi tie la numeron de decembro de 2009, sed ne

surpapere, ĝiskiam oni pagos kotizon. Se nur unu homo pagas koti-

zon (€1 0), nur ekzistos unu kopio surpapera dum la tuta jaro. Se du

mil homoj pagas kotizon, du mil kopioj atingos la hejmojn de geespe-

rantistoj pere surpapera versio. do, tio dependas nur el vi, anoj kaj le-

gantoj de Kajeroj el la Sudo. Mi fakte prifajas ĉu vi pagas, ĉu vi ne

pagas. Mi ade agos same: mi prezentos ĉiun monatotrion antaŭ la

esperantistaro hispana kaj monda per nova numero de nia kara ma-

gazino, kaj ĉu ekzistas surpaperan version, ĉu ne, mi havos tiun mian

ĉemi, kaj mi ade laboros por Esperanto pere de mia humila i lo, nia

maganizo, kun aŭ sen kolaboracioj de aliaj homoj. Kompreneble, mi

preferos ne fari tion sola, sed pli bone sola ol sen Kajeroj el la Sudo.

Dume mi deziras al vi ĉiuj , karaj gelegantoj, bona kaj fruktodona aga-

do je la nivelo de kapabloj viaj.

Jesuo

P/s. - Mi lasas ĉi tiun muzikan juvelon, komponita de mi mem sur po-

pola melodio, kiel omaĝon al estontaj dd aa ttrree vvee nn oo jj de nia kara magazi-

no, Datreveno feliĉ', kiun vi trovos ĉe:
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