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En el articulo ~<litorial del último nú- Poder• era su fórmula . P e ro saber en si,
mero de nuestro , Proleta Voeo• tratásin embargo , no es poder, · únicamente
bamos de la necesidad de introducir el tiene valor cuando posee fuerza impulldiOI~a Internacional Esperanto en la siva. Le faltaba vida, acción (2). E staba
Escuela Nue,a . Nosotros, esperantistas
orientad a en el sentido·dc dotar al niño
obreros, conscientes de la significación
solamente dé los conocimientos imprescultural y social del idioma común, cree- cindibles ·para mejor sacar de él, m:is
mos que su estudio puede aportar Yer- tarde , toda su capacidad de trabajo.
daderos valores en el desarrollo de la
Memorística en esencia hacia del niño
vida· nueva que se está forja .ndo en la un se r autómata, pasivo, ahogando en
España que lucha contra el fascismo.
. Y ¿por qué comprendemos que es
p~e~isamente ahora cuando el idioma de
Zami11hof puede dar resultados positivos?
¿En·qué fundamentamos nuestro interés
para considerar el Esperanto como parte
integrante de las tareas docentes de la
E scuela Nueva? Veúmoslo .
En todos los cambios político-sociales
que han ocurrid9 c·n la vida de la sociedad humana desde sus principios, vemos
que ha sido cambiado el contenido de las
correspondientes superestructuras
( 1),
cm·a misión era v. es la de . ·ustificar un
sistema de vida y una peculia1· manera
de pen sa r que ca racteriza una sociedad
determinada . La cultura, en tanto que
superestructura ideológica, ha si<lotam·
bién tran sformada según los intere ses ciernes su fuc1·za intelectual latente y su
de cla se de quien ha monopolizado el autodeterminación.
Nacionalista en el
Poder del E stado. ·
sentido patriotero de la palabra, inculc:iLa burgue sía, por ejemplo, se ha se r~ bale unos conocimientos que le encerravi<lo <le cuantos medios de propagan -da ban geográfica e intel ectualmente dentro
estaban a su alcance; tales como la ES- del marco restringido ele la nación. Por
CUELA, la pren sa, la radio , el cinc, su misión no podía inspirar al niño sentimientos humanos hacia los c1·e1mís países
ma, etc. La Escuela era para la burguesía, como Jo fué para los regímenes que hasta que éste adquiriera una visión amla precedieron. una de sus m:ls pre ciadas plia del mundo . Ello hubiera significado
instituciones : Su escuela, a la que lla- un obsq culo para utilizar a las masas
mamos ,·icja escuela, intclcctualista y obreras para ' sus· fines bélicos y de conYerbalista, se opone al concepto de es- quista . En la vieja escuela la introducción
cuela nueva o de trabajo . • Saber es del Idioma Internacional Esp\!rimto esta:
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ba en desacuerdo con la dirección de sus
tareas docente s . i\l:\s toda vía ; el idioma
uniYcrsal hubi era insp irado a los educan•
<los inlluencias de comunidad, y ello no
interesaba.
En cambio l:t Nueva Escuela, al mis•
mo tiempo que unifica el mun<lo escolar
con el mundo social, ~o puede oh-idar .
que como complemento <le la cducm;i6n
interna cionalista que <la al niñ o m'<lesita
el instrumento que le capacite y facuÚe ''
par a ulteriore s relacione s en los múltiples aspectos de la vida. Esto es\ él
IDIOMA AUXILIAR, sin el cual no es
posible asimilar lo que pr;\cticamcnte
encierra l:t idea del internacionali smo. '
La nueva educaci ón ha de \':1lcrsc <le
los medios indispensable s para adapt (lrSc
a las neces iJa<lcs siempre c:unbiantc ·s de
la vida. A este respecto S. Ft! _dman
dice: ,El proceso educativ o·, que es una ·
part e ele todo el descn \' ..~ liento soc1al,
debe ser elc\ ·a<lo al m:íxi:~:1
! \ a fin <le que
ia.fornlltcióu_de. J:L con~ct ' 1 •lot:a_sí)};,=
'
~e hallcfi en consci~:mcia con las 'exig:i:
das ·.impuest its por las parti cularidades
del régimen establecido• (3). Es pr ecisa•
ment e en este se ntido que la NucYa
Escuela orientar :\ su misión ha ciendo posible esperar r ex igir de din un m:\s
eficaz rendimi ento. En cu:ullo a la formación intel ect ual, debe prcp arnr al ni1,o
inediante el cultiYo de la cap:icidnd de
juzgar, y la aplicac _ión l\cl m~todo científico, dando a nuestra escuela todo el
~o"r1tcnidoreal que las circunstanci:ls no~
peimitan, ya que representa un período
de transici,ín, una ruptura entre un pasado lleno d~ injusticia y un futuro <li:\'ra·¡~
-~.• qtv! ¡iuia a la nucxa generación
hacia la sociedad Socialista. Hay en el
ni_ño un contenido de educación _no orga-
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nizada q 11<~ hcmo~ de adap tar a los conocimient os cient íficos ya orga nizad os , inclin;índole a l trabaj o para que enge ndr e
nue,·os ,·a lorcs. Hemos de ayudar al
niño a comprender mejor la vida social,
en la que él deberá representar su papel , dándole desde la escuela, una visión

- -

clara de la sociedad en que vive (4).
He aq uí porq u,'. el. idioma au xilia r inte rn ac ional Espera nto tiene un a misión
a cumplir. -Su intr oducc ión en la Escuela
Nu e,·a puede ser de· tra sce nde ncia pa ra
fomenta r es te es píritu de solida ridad. no
,·a escola r. sino social. que es par te inic~r a ntc de nuestra s actua les ta reas do.-. .
~entes. El E spe rant o, ad em,ís . es un
,c entro de interés, ad onde se ori entaría n las ansias de sab er ; y conoce r qué
_ es lo q_u e pasa m,ís a ll.i del mund o escoL 1.r ·r uel Timne gc og rütico denuest1·0 pa ís.
T enemos la rcs p::msabi lida d de trabaja r par a que la ge neraci ón qu e se forma ,
en pose;;iún completa del E spera nto, ha ga
·posible la _ta n soñad a confra tcrni zac i<ín
ü ni,·érsa l a la que t'ldos los espc,:ra nti st ,1s
obreros hemos dedica do nuestras mejores
e ner.!!ías Y ésnc rim zas.
L~ s t~ab;ja dor es d e la En seña nza
debe n percatar se bien del v·al or pedagó g ico que repres)!nta el idioma común
par.1 que , con su ayu da , foment emos tina
moral y una psicolog ía de ac uerd o ·con
fai; corri ent es ínte rn acionali sta s de núes tr o tiempo.
F. S. i\I A RT I.
, 1) L.1s su ~rest rac turas son las institu dO nc s o ele~ nt o s po ?ilíc o - soC..:1les Que dep enden dir cc-t:1 o indir~~.! ct~ te d el ~rJ d o de dcs cn;- o l'>ím icnt o a lc:a n?a .do
oor l,n fuer zas d e pr od u: ció n soci al. e s!o e s. d el cara c tcr d ui5!4 de la so ti ed!d . E! ~f ateria /iJmo H iJ/j rico.
! ;. Bujarin - Edit. Cen it -Nad ri d 193:5.
t ! ) El l~ r;, d el Ma ~sfr:; . Ed ít . Labor - Ba rc . 193i.
ll 1 Pr.,blt mtH dt Peda gogí a Marxista. Edit . A~ui-

1.ar - Ma drid 1933.
t-0 Ap lic ad3 n d d ~f étodo D tcre f:,;. Gerardo

TEMOJ .

LA MOND ·o
¡¡¡ gluigas; se d influas _ ~ek g ian gramatikan .kar akteron , nek g1an vortkonstruan
funkcion . Dum la rad ikoj Jigigas ínter si
pri la
reguloj,
laü cert aj vortkunmetaj
afiksoj ne validas reguloj generalaj.
Grav an signifon ha vas la fraz elementoj:
Afiksoj en lin gv o Esperanto . Sen ili internada lingvo estus esprimmalri ca kaj oni
ovus trafe dirí ke gí jam estus fiaskinta
. k º10
.
fi
P
de antaií longe. La a ksoJ est as tto,
donas speci alan kar akteron al gi. Tre certe
rekta
la clparola · flueco e_s tas konsekvenco
·
de la valoro de Iá afiksoj.
tiel la rolon de
Tia! ke ni komprenas
tiuj valoraj fra z elementoj , ni volas oferi
__e_.
S
.de.. .Y.w l_e_ta -Y..o.C.0.::....~ie.ncan.,,
al lega ruQÍ :...,
l. s tu c on pri gi.:tj -.~coj kaj aplikoj .._

La intersekva evoluo de Esperanto pos tula s ·de ~i la diskonigon de la ciutagaj
s tudoj, kiujn oni faras por gin plibonigi.
Por esti bonaj cs peranti stoj esta s necese
koni bone ni an intcrnacian lin gvon, tia! ni
dediéas la jcnan s tudon al la es pe rnnta
gelern antaro , por ke ili eltiru, kiel eble
plej trafc, la be zonatajn kono j n por la tuja
kompreno kaj enpenetro de Esp _eranto. R ed.

•• •
El lingvo elem ~ntoj oni dist ingas en E speranto radikojn , afiksojn kaj finájojn .
éar nia studo rilatas nur al afiksoj, ni
a.boj,_kiuj_nµa1 w as
di,!'µ_ Jse. a.fi_~!Ü ,_t!sJas_s_iL
aií modifas la s encon de la radiko al kiu
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ne ·estas simple aro da homoj, sed · éíuj
homoj ·de la mondo . Tamen ciun ··ci sencon
ja entenas, ili nur
la element-komplekso
esta s strikli g itaj aú gener a ligitáj . Ceter e
la evolu ·o ·de la lingvo iom post iom anstata ií,igas · ti ajn _formojn per radikoj . Tiel
aperis ~kz.: lusilo (pafilo), s pato kaj pioco
(fosilo), ktp. Kompreneble , estas nene cese
anstataiíigi ciujn tiajn formojn (ekz .: . flugilo, homaro , slosilo) , e c se p~r iii e~istas 'ap .artaj radikoj en la naciaj lingvoj.
ciam sian ·,Jli
Multaj formoj koriservos
striktan au · .pJi generálan senc ·on, "kaj ,or
alia senco oni uzos aliajn formojn (Rugº10s1masino , aro da homoj , · homamaso,
parato. ·

· Sufiksoidoj . 'ni nom as tiun parto'n de la
s·ufiksój , kiuj propre ne .estas .sufiksoj ,. car
ili funkcias préska.ú .tute J;ame kiel la ra. .. .
.dikoj. _Tío . -estas: .
-: }li pov•as· esti uzataj .memstare , -kun fina_j~, samkiel la : adikqj (ajo, _.ero, ino ,. ílo ,
igi , igi, ema , inda, ktp.). Inter radiko kaj
sufik~oido ne ekzistas esenca difere¿co.
La memstar a vorto (radiko) en ;Esperánto respondas al ' nadiingv a ' memstara
vorto , dum la signifo kaj efiko de afikso
per nacilingva vorne estas interpreteblaj
to, oni dev .;s .gin klarigi per ekzemploj.
Oni povus fari ínter radikoj kaj sufiksoidoj tiun ·distingan ke la sufiksoidoj ofte
ricevas sencon pli strikte lim.itan, ol ilia
vera signifo. Ekz. : palilo ne estas cía pafinstrumento ; sed unu certa el ili; ho.maro
0

ni pritraktos

La sufiksoidojn
ordo:

Boon.

Ec!it.. Bat r! n - Madri d 19312.

Kdo. Ramón Arquer, membro de Ateneo
Enciclopédico Popular, simpa tianto je Espénmto, send ís de Aragona - Fronto -50 .
¡;tojn. por helpi la kulturajn taskojn de
P. U. L L. Ni tre dankas liari sindonemon
movado.
por la prolet-esperantista

,. ,. ,.

te la Sociala Studa Fako de la Fede de
rado de Lemantoj kaj Ekslemantoj
Barcelona Labora Lernejo (FAEET), •aro
fondis · esperanda konsciaj esperantistoj
tan subsekcion. óia celo, kie~ tiu de c:uj
estas propagandi,
kluaj esp-organizajoj,
per efikaj kursoj, la internacian lingvon .
Estas necese ke tiuj , kiuj publikas ciaspecajn esperantajojn bonvolu sendi ilin al
menciita fako .
Ni espera5 ke la laboro de la esperantistoj de Barcelona Labora Lernejo t'S!U
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(1) La vorlo Sufi!lsoi_do lmnsislas el: suf,lls~ {radilloÍ ll -oíd¡
{Su~llso). 01da estas verlo neo~ala, sed uzala cllsllluzlve en Ja tellnilla lin¡/\ ' O Sig ·¡· f
nt o: orma. Ehz .: arboida , heroida .
.
.
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DE Lj AFIKSOJ
AjO
EJO
Ejo signifas: loko. ói pavas esti uzata:
Ajo estas: io konkreta, sensebla .
a) Post substantivaj radikoj : ekz.: trcKun tiu ci senco gi funkcias en s1a¡
kunmetoj, kiel substantivradika
sufikso, gi zor-ejo, postejo.
b) Post verbaj radikoj: ekz.: forgejo,
postulas antaü si ciam substantivan flankelementon. Plej ofte gi ligigas al adjek•
gardejo! presejo, promenejo, vendejo, rcnko11tejo.
tivaj •kaj verbaj ·ra:likoj. Ekz.: bel-ajo,
c) Post adjektivaj radikoj: ejo funkutilajo, dolcajo, molajo, necesajo, bindaio,
kreskajo, amuzajo . finajo, ktp.
cias substantivige:
ekz. i malliberejo, t. e.
ejo de mallibero; vastejo.
Memstare gia sene o estas: io konkreta,
Memstarc gia signifo estas loko .
sensebla (objekto, afero) kun forta nuanco
de nedifiniteco.
ERO
Ero signifas: Plej malgrand _a parto, eleANO
Ano signifas: apartenulo. 0ia senco en mento, . atom, o. Ekz.: Monero, panero, paj·
,
•
/~r~, sablero, /arrn_ero. Ankau om . pov:is
siaj kunmctoj pavas esti:
. ___ 2) .Membro: E~z.: kfuba_n'!J k_omit;itan'! J . - ~1n.:_ ero _ cLntalo, _t. _e.__
uzante.J.a_sufikson _
akademiano.
'
kiel radikon.
b) Loganto: Ekz.: /andan
urbano, viNe · sÚbstaritivajn
fiankele~entojn
gi

o,

!agano, ktp.
c) Adepto, disciplo: Ekz.: gimnaziano,
luterano.
d) Simpla apartenulo :· Ekz.': si pano, familiano, statáno.
Memstare gia signifo esfas ·membro, ano
de kltibo, societo ; komitato , ·akademio.
ARO
Aro signifas: kolekto - da. K vankam ·se
telogike gi . havas ciam pluraligim efikor,.
En .siaj .kunmetoj ,gi · povas signifi: .
· a) ICiujn en · la mortdo el la' respektiva
r.peco (ciom da): .ekz.: homaro, birdaro,
kreskajaro, gazetaro.
· b) Lis ton, kolekton en libro: ekz.: nÓmil.ro, vortaro,

frazaro,

prezaro .

e) Grupon: . ekz.: brutaro, cevalaro, bovaro.
d) Simple la pluralon:
ékz.: sentaro
(sentoj), akvaro (akvoj).
Memstare gia signifo estas: grupo, trupo, grego; ekz.: aro da homoj (distingu de
homaro !) ; aro da 'bestoj, arboj, birdoj.
ECO
Eco ha vas la signifon: kv ali to.
Laü la principo de sufico oni pavas mult.foje ellasi la sufikson eco antaü adjektiv 2 j
.radik.oi; _ car . abstrakto .kaj __kvalito -_ e st aL
konccptoj tiel parencaj, ke ilia intermikso
preskaü ne estigas konfuzon.
Ekz.: La "bono de la patro" estas samsignifa al la "boneco de la patro". La tradicio lingva, tamen, ankoraü insi st as ¡:iri
ecoformoj. Male estas evitinde uzi la ecoformojn kiam temas ne pri ies kvalito,
sed pri ~bstrakta koncepto. Ekzemple oni
povas diri "mi gojas pri la proksimeco de
via logcjo; la alteco de tiu muro; la noveco de la ves to; antikveco de la libro"
car tie-ci temas pri kv·alito. Sed oni diru:
li estas en la proksimo; la birdo flugis al
la alto; Ji amas la novon, en la antikvo,
ktp ., car ci-tie temas pri abstraktajoj.
Samc malgusta estas la vorto eb/ecoj; devas
esti ebloj aií eblajoj. Oni ne. diru Ji faris
al mi afablecon, sed, Ji faris al mi afablaJojn. Malsano estas la abstrakta koncepto
mem: "lia malsano pligravigis".

Voéo

ALVOKO
ANTAÜ
DAN6ERO
DETUTMONDA
MILITO
Pro/et-esperantista¡nederlandanoi
zorgu atenteme /!...
. ·
Lastatempe, ni ka ns tatas en la en landa
kaj eksterlanda presaroj la oft~n ap;ron.~e
!'nomo de tiu pacema !ando, km kusas c1rkafüta de l'Norda Maro, Belgio kaj Germanía t. e. N ederlando. Tiu fakto · nen ion
grava~ entenus se gi ne rila tus je _Tciutage pligrandiganta
dan~ero de tutmonda
milito.
·
Aero sarí:ita el tiu dangero blovas de
Oriento al Okcidento, kaj, konsekvence, de
Germanio al Holanda. La persista blovado
de tiu vento infcktis, Jaüsajne, la holandan
registaron,
kiu lastatempe dcflankigis al
fasismo . sen konsilifri kun la tuta popolo.
éu la p~pola vol o nenion valoras por ti_uj
-' 'sinjoroj" , kiuj-regas !itin - norda_,n·;landol!,- aü ¡¡¡ jam propravole ekagas, Jau la naz1ista sis temo de gia najbara !ando Ger•

substantiviga~ per sia vortefiko. Ekz.: kudrero (ero de kudr(aj)o);
pensero.
ESTRO
,E.• ·
. .f·
G
..· ·a
k • ·d t
stro . s1gm as:
v1 anto,
ornan an o,
· ··
· ktanto, mastro, ce
• f o. ·
ordonanto,
dire

mr~o Junaj momentoj estas grav~j, nederlandaj kamaradoj, kaj via najbareco kurt
Germanio ankaü. Vi devas zorgi , atenteme
ciujn movojn de l'fa$ista kapitalismo ~nternacia. 6i agadas diploma te, t. e. kase.
·
senskrupule, subiere, preparante novari m1Ekz.: ~ipestro, ofic.estro, . postestro, fakullitan, per kiu, gi fotencus doni laboran (?)
tatestro (dekano).
al senlaborularo el ciu !ando, kaj, samtem•
·
pe, gi forigus la malmultajn avanta3ojn
Inter -estro kaj cef- ekzistas _tiu difeatingitaj de J'prolctaro dum multjara klasrenco, ke . estro signifas gvidariton, iluin batalado .
cef~ signifás la plej tangan, povan, granTian alvokon faras al vi, al n'ederland'.adan inter simila{ (cef- 'miriistro, cefartirioj generale, . la · hispanaj laboristoj, tiuj,
·
·
·
Viuj jam de post unu jaro kaj duono senkolo).
·,
·
tas sur iliaj propraj korpoj, sur la kor'rno ·
poj de iliaj plej karaj amikoj kaj familianoj la kruelajn ungegojn sangozajn de
Ido •signifas:'
l'fal:ismo internacia.
a) Fil~ de: ekz.: regido, princido (tiSed tian alvokon faras, precipe al la
toloj).
proletesperantistaro
nederlanda, la barceb) Juna naskito de: ekz.: cevalído, bir~ lonaj proletesperantistoj,
la P. U. I. L.
-ánoj, kiuj, de antaü longe, tiel kore kaj
dido, hundido.
amike interrilatas
kun, vi pere de l'espee) Salo · de halogeria acido (iiemio):
ranta korespondado.
ekz.: Bromido, klorido, .iuorido.
Imagu, nur unu momento, la teruran
Ido estas krome la· nomo de misreforbildon produktita
de batalo · inter fasistaj fortoj rililitaj, ·cu aeraj, cu maraj,
mita Espe~anto:
.eu teraj, kaj aliaj similaj kontraü-fasiILO
staj, kaj ke vi, devige envicigitaj en la
I/o signifas plej generale: io, per kio
unuaj, akre luktadus kontraü ia ,duaj, en
kiuj volante estus ni. Kompreneble,
tia
oni plenumas . agon, io por faro de io. Do:
similas malagrablan songon, sed gi · povas
instrumento, aparato, rimedo, ktp ;
farigi realecon se ciuj ni forlasus aü ne
Post verbaj radikoj gi signifas:
oriatentus sufice lerte tiun dangeron, al
- - a) - ·IIo- de .:-:--siosiio ;- -kovrilo ~- ievílo, - kiu - volas-pusr ·nin - 1a· plutokrata,tkaj.tiít
o-=-montrilo, portilo, pafilo, ktp.
· krataj registaroj.
Nia alvoko estu atingebla , do, je ciuj
b) Rimedo, procedo de. Eki.: so/vilo
landoj, kiuj ankaü staras antaü la sama
de problema, abo ni lo, vocdonilo, propagandangero o! Holando, kaj ni, proletesperandilo.
tistoj el la · tuta mondo, estu la nelacigeblaj pioniroj en la laboro diskonadi ci~n
Post verbaj radikoj gi signifas ciam · fatiun dangeron pere de esperantaj artikorilo de. Ekz.: rektilo, fajrilo, liniilo, ko~ loj kaj tradukoj al naciaj lingvoj.
vrilo, sanilo.
Tiamaniere, ni preparos la grudon, kapabligante niajn klasfratojn, kaj, kiam la
Dauri~ol• en l,1 sci,vonta numero
okazo alvenu, ni sciu trasformigi la kapi•
Kompills: SURIÑACfl
talisman militon je tutmonda revolucio soEl Gramalli,o de l\alocsaj. Warin~hlen
cia kaj starigi ,cie solidajn bazojn de nova
vivo en . kiu nur estu eblaj LIBERO kaj
PROGRESO.

SCIIGO

La proletaj esperantistaj
organizoj en
Barcelona, !LES k PUIL, publike deklaras ke ili, samkiel la ceteraj proletaj ore .
ganizoj, antaü ol tri monatoj retirigis el
la kontraüfasista Esperantista Komitato en
Barcelono.
,
!LES k PUIL komunikas tion por evitigi konfuzon k cventualan miskomprenon
tiurilatan.
·

- --

ABLASOF

Lajarkotizo
dePUIL estas
tri
pesetoj
jareplusunupeseto
.por-la membrokarto.
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Se -nio of,cio/o organo ne aperas
regu le ne p/endu ge -kdo¡ . P/ib one o/ p /endi estos scndi, pere
de /o d efogito de vio grupo oO
pn'vote, /o kofizon de /'¡aro 1938 .

P. U. l. L. - ano 1
Nuestra organización esperantista no recibe subvención alguna . Sólo vive de /a ayuda mora/
y material de sus componentes.

ESTU RESPONDECAJPRI V/AJ AGOJ 1

ENVÍA TU COTIZACIÓN

Camarada

ANUAL/

inter di v ersaj petr!)_lfirmoj. Nenia eltrovajo same estas diri ke Italio ne havas sufican petrolon por giaj "jan nuntempaj militaj bezonoj", cetere Jiverata de tiuj " delaboristaj organizoj, tiamaniere
akcelante
mokrataj"
landoj, "amikoj"
de Hispanio.
la komplctan solvon de ciuj demandoj pri
K- pri Svedio? Dum la laboristoj, la poposocio, kian ni vere povu taksi pli feli-can,
lo, helpas noti nde nin per ciuj eblaj rimepli just a n k pli kvilibran.
doj , gí eksportas
al Germanio
de kiam
Priatentante
do la gravan taskon ele l.1 Hitler estras la !andan, ekzemple , 25 miliointernacia lingvo pere de giaj organizoj
nojn de tunoj da fermineralo , kun la fakto
taiigaj por lukti favore al socia etika solke la eksportado dum tiuj pasintaj monavo, nia tasko, sek v e, estas komprenigi al
toj de 1937, preskaü duobligas kompare
la utilon de nia laboro k
c iuj laboristoj
kun tiu de 1936; k konsiderante
ke Gerpenado, orientigi plej trafe niajn kamaramanio estas unua vica kliento de Svedio,
dojn k decide k inteligente polemiki pri
oni pavas aserti ke sufice por tiu "cantala plej strategiaj k konvenaj taktikoj sur - go" al nia milito, la popolo pavas "demovoje al plifortigo
k starigo de rimedoj
krate k libere " vivi. K nenion ni diru pri
ebligantaj socialistan sukceson.
Anglio, kies rico k kvieto, ínkluzive tiu
Precipe nun , kiam en nia !ando stormo
"relativa"
el gia laboristaro,
plene depen furiozas, k gi montras okulfrape la pozi - das de l"ekspluatado ce Hindio , Sudafriko ,
Cinio, k.c.l
tivan kernon de ciuj sociaj kontraüstarantaj fortoj , nia tasko estas despli necesa,
Pli multe ni bezonus diri, ec pli statis despli grava k despli efika.
tike, sed mankas ja spacon al ni. Tamen,
Ne temas pri bagatelajoj, temas pri deni ne ellasu la fakton pri la sinteno de
cidaj eventoj, kio nun okazas en Iberio.
Anglio, Usono, kc. rilate la ci na-japana miK nature , la studo de nia lukto k situado
lito. Kvankam tiu milito daüras de antaü
(flanke de nur ciuj, kiuj povas savi nin,
malpl i da tempo o! la ni a, tamen la "desin mem savante : t.e . la internada laborismokrataj"
landoj kamp anja s u nuanime per
taro) farigas interesenda
afero; car gi
bojkotado k per antijapana agitado, helpe
signifas ja unu pluan pasan en la dornaal la "malfelica " Cinio. Ni forte simpa.
plena vojo de !'socia emancipigo .
tias k satas tian agitadon, sed oni devas
konsideri la kernon de tia. La financaj inK car la laborista esperantista movado
vestoj de tiuj landoj estas tiom gravaj en
fakte nur estas par to de tiu forto akceCinio ke nur la savon de tiuj fakte i1i celanta socialismon, j en kial gia tasko estas
las, sub la masko belpi la "malfelican"
nepre apud la deziro atingi tiun liberigan
Cinio. Krome, en Cinio ne estas forta dancelan. Superflue estas diri ke neniam poal kia ajn imperiagero pri kontraüstaro
vos vere kreski k utili nia internacia inli smo. Mal e, ·en Hispanio, kvan kam ekzit terkom!)renigilo
sen salvo de ,ciuj so ciaj
tas tiaj financaj interesoj mem , tiuj pavas
paradoksoj
k malfacil ajo j. Ni senhezite
neniel komparigi
kun tiuj de Cinio; k
povas atesti pri esperanto kion Rosa Luk"cefe" en Hispanio oni pli timas la k a semburg opiniis pri · libero : "Ne ekzistas
rakteron d e nia lukto ol la fasismon mem.
libero sen socialismo k ne ekzistas socia~
lismo sen libero."
Jen · kial la problema de socia salvo kan.
Dum tiuj tic! imponaj mom entoj por la
cernas la tu tan inondon gé n erale. J en la
sorto de l'savo de civili zo , niaj klopodoj
právigo do de kómuna agado -kóntraií-léá ~
gin konservi k evoluigi laü po"stulas la
pitalisma. Jes, koni:raü · la ·kapitalisr i10;- kies
r a cio estu nia · gvidlinio en ciu nia ag o k
internacieco
ril a te giaj trajtoj esta s tiel
en c iu nia konscia pr ipenso .
evidenta, .nur unu rimedo: la laborist a ro,
ki es sama int ernacieco postul as al g i konsN eapartigeble de tiuj de zi roj por atingi
cii pri tia, k enkonduki ei uj n ·a l kompakta
tiom justajn k liberig ajn faktojn, ni konsciu grave pri la influo k intereso kiujn h·av - luktado same intern acia . -Nur en tia kusas
nia efika laboro k venko.
as la tekniko
k la mondekonomio
en h
c iut aga evoluo _ k situado de la interho En tiu aspekto , ankaü, ·devas · kuni abor i
mara interrilato.
Neniel valoras forte akPer giaj va lola laborist a ·esperantistaro.
celi sacian renv ers on sen · nepra agn os ko
i-aj elem ent oj , per giaj organi zoj, g i pavas
de la ekonomiaj faktoj kiuj tiom influ as
c iujn
k deva s klopodi plejeble interrilatigi
en la socia j problemoj. J en kial Cinio esmediojn k sektorojn en la nabla k liberi ga
tas .sub la velo de Japanio , A~glio k U sono.
tasko: at ingi pli sacian kvilibron.
K frap e lumigas nian menson tiurilate la
En _sekvonta a rtikolo ," ·ni ski zos ki ajn
Etiopia milito, skandalajo kiu ·nudi gis la
t asko jn k eblojn hav as nia . specifa move ron de I'fia eüropa diplomat aro . Aldone, ; vado en la labori sta kampo k ·gia j kon oni memoru ankaii la honti ga n milito - cernaj problemoj.
aventuron de l'Cako, kiu ri cigis la militindustrii stojn k ci o temi s nur pri kverelo
V ik tor OSBANTO

Lasociaj
problemoj
k la rolodeEsperanto
I
Antaii la konscio de cm esperantista
lahodiaii multaj dem:mbori sto prcicntigas
doj k di,·crsaj hezitoj. Estas clementala
dt', ·o de ciu la studo k kompreno de tiuj
problemoj , kiuj nuntempe svarmas en "lia
socio.
Post kiam nia movado f¡enerale farigis
50-jara, ni konstatas gian situacion k agnoskas kc ti estas ankoraii en embrio, tute
samc kiel koncerne ciuj demandoj i-aciigi
sodon. Kiel faktoro de progreso k kiel
ilo t'sp,,ranto fortt"ge ligigas al la sorto
de ciuj progrcsemaj
revoj de la homaro,
efektive en evidenta krizo materiala k morala. pro la aktuala stato de !'socio.
Nu r pcr la klara kompreno de tiu intima miksigo kun la ciepokaj problemoj
ni po,•os guste agi k boncele k efike direkti nin tra l 'diversaj vojoj, kiuj konduku nin al ebligo de pliperfekteco
k racio
rilate la starigo de pozitiva vivguo k bonstato. J a tiuj celoj movigas nin <:iujn k
pro tia ni estas atakataj kiel ciu ajn transformiga faktoro en la vejo trafi atingon
de pli justa hominterrilatiii;o,
laii ciuj vid•
punktoj. ]en kial ni bezonas lukti, konsciante samtempe kion oni akcelas k kion
oni velas atingi.
Estas tute superflue aldoni ke en tiu
aspekto ni opinias pri esperanto , ke gi
signifas t iurilate por ni, klaskonsciaj
laboristoj, aplikenda aparato kiun ni devas
meti je la servo k utilo helpi diversforme
la generalajn socidemandojn , kiuj nin chkaüas. Cu esperanto povus iam kreski k
evolui en gia pozitiva aspekto en nia burgmensa socio? Cu esperanto ne estis k estas utiligata de ciu por siaj apartaj celoj,
la malon konccrne
lduj ofte signifas
í:fan animon k _progresemon? cu gi ne -.;tas
aplikau por propagandi fasismon, ekzem ple en ltalio ; k dum la pasinta milito de
191-4-18, la imperial istoj uzis gin por ilia
s ovi nista propagando?
Memkompreneble
do jen kial ni forjctas
, k aplikas konsci e la internacian lingvon kiel mirindan ilon en la
valor.i servo kontribui solvi la soci aj n pro blemojn: la kemo de c io.
Kons ideu .nte tial la specifan rolan de
nia lingvo k ties karakteriza s ignifo ce la
or ganizoj de laboristaj espe rantistoj k gia
fundament a kunligeco kun disvolvigo de
socia emancip ig o, estas ja devo de ci u
kon sciulo en n ia movado trastudi k guste
kompreni 13 koncernajn problemojn.
Nur tiel ni plenumos la postulojn, kiuj
estu metataj antaii ni por belpi k partopreni en la tiom necesa kreskigo de niaj
l.a neiitralismon
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