
eran o 
lnlernélcia 

Eldonanto : Internacia Esperanto - Ligo Adres o de la Redakcio : Teo JUNG, 
Beronsgate, Rickn\answorth, Anglujo Harstenhoekweg 223, Scheveningen, Nederl. 

CLARK GABLE KAJ NORMA SHEARER 
TOSTAS LA ESPERANTO--MOVADON 

Aprilo 1939 

Dum la filmigo de « ldiot's Delight » la du famegaj filmsteloj 
de M.G.M. multe interesigis pri la neñtrala internada lingvo 

kaj pri gia granda valoro por la moderna mondo. 
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JOSEPB R. SCBERER, Prez. de EANA: 

Esperanto en grava filmo 

2000 Ieteroj kaj postkartoj alvenis 
· ce Regisoro Brown 

Okuloj kredas pli rapide ol oreloj ! 
(Verkit a por ciuj Espe r anta j gaz etoj kiuj dezira s uzi la cnhavon.) 

Regisoro CJlarence Br own mir egis pr o siajn familianojn kaj geamikojn ka.· f 
tiom da leteroj, kiuj alveni s jam dum la ga zetan r eklamon sam e bone impresl· ar¡ 

' B t . l l IS. filmigo de « Idiota Amuzo ». 2000 lete r oj b-r o r own m on n s a eterojn a.l l' . 
el ciuj mondpartoj ! r egisoro j kaj r a konti s pri la. evid: ia¡ 

Mi ankaü mir egis ! Ne pr o la gran da, gr_a~d eco de la esp er~nti sta movado. e~~ 
nombro de la letcr oj, sed pro tio ke tu ta m1~1s k e_ E sp eranto vivas en tiom da. la; 
milo de la let eroj venis el Ned erlando ! ! ! doJ. On1 oft e suspektas (kelkfoje ne lle 

Certe ne 50 % el ciuj esperantistoj loga.s ki~lo) ke ni fanfaronas pri la hodia~ 
en tiu carma lando. ut1lo _de E spe1:anto. Do n1 deva.s mont., 

Sed mi venis al la konkludo ke almena u faktoJn .... prec~pe en Holl_ywood ! Okul~ 
du landaj esperan t ist aj organizajoj, en kredas ph rap1de ol oreloJ ! Mi ne povai 
N eder lando , est as t iel bone organiz1t.1j tion ripeti sufice ofte. 
kaj gvidataj, ke la membroj grandio .,rn La amaso de leteroj kreis pli grand¡¡ 
kunlabora s. La mil leteroj el N ederlando respekton por Esperanto ce la estroj di 
venis pr eskaü ciuj de la membroj de a, 1: M.G_.M. _filmfa~ejo . Do ili pli volon11 
Federa cio de Labori staj Esperanti stoj ~u~kult1s kia:m m1 postulis kelkajn S&!l
kaj de « La Estonto Esta s Nia » (LEEN). goJn en la dialogo por eviti neintenciw 

Mi nepr e <levas gr atuli al ambaü orga - domagon al Esperanto. 
nizajoj kaj danki al la membroj ki•ij Pro la kreita pli granda respekto poi 
skribi s. Same mi kompr eneble dankas al E~pera~to ( dank' al tiuj gratulamaso¡l 
la: ~i_saj gesamid ean oj en aliaj landoj, mi povis pli facile zorgi ke Esperanti 
kiuJ Jª~ sekvi s la inviton sendi gratulojn eStu ':~ata n?1~ en digna maniero. 
al s-ro Brown . Mi pr eferas ne diri kiom . Do cm sknb1nto povas havi la kontent
de la. aljaj m~l ~eteroj vení s el la div ersaj igan _ sen ton ke per sia le tero aü karto ~ 
landoJ, car m1 tima s ke kelkaj samidean ()j helpi s_ al mi kaj al Esperanto en la. m~-
hontus. proks1ma Hollywood. 

P erme su ~l mi jam en la komenco düi La multaj belaj foto-postkartoj iras~ 
ke }ª leteroJ_ kun longa listo da subskriboJ· la k?losa bild-kolekto de la M. G.M. fi}ID' 
fans la pleJ grandan impreson L I fa!eJ_o, en kiu oni povas admiri cect· 
s~bskribo ~e prezidanto aü sek1:eta~iosod: miloJn da interesaj vidindajoj de la. tutJ 
g~anda societo ne efikis tiel okulfra e rnooclo: ~er la bela donaco mi povis kr" 
~el ,.20 aü 100 sub skriboj (kiuj parte pe¿ me gaJm por Esperanto la. amikecon Ji 

0 ~ 11~ la dorsan flankon) sur let ero de la grava bibliotekestro de M.G.M. 
ma g1anda klubo . Do mi rekomendas t · * 
metodon plej for te . P oste ciuj memb~:j Mi diris en pl¡ frua artikolo ke Re~· 
~~v~ste:e~~~~e seo<li apartan po §tkarton soro ~rown konsentis respondí la gratul 

leteroJn persone. Sed kiam alvenis leterol 
am~se ciutage el preskaü 100 landoj, ' 
~etis ke mi klarigu al la esperantistoj 

Pr eskau ciuj sk:ribint . l ~ . 
t ekomendo gratul' OJ,l au m1a antaüa 

, IS pro a uzo d E anto kaj prom e,ü . . . e sper-
vidi tiun filmon. ·K~'Ov1z1~1 la kine~oj~. por 

maJ promesoJ v1zitigi 

h ~e kapablos persone respondí. Li 5. 
poz1s ke venos 100 a.ti eble 200 letet'O 
Sed DU MIL ! N eeblaJo J 
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La tempo de s-ro Brown estas tro mul 
t kost a kaj ne p ermesas a l li respondi 
milojn da leteroj. Lia sa lajro estas prok
simum e $100.- por ciu h ora aü $5,000.
ciu emajn e. i estas konforma a l lia 
mu·ind a kapablo krei gran dfilm ojn ki 11j 
ciam a.lporta belajn profito jn al M.G.M. 

Se pro via j ta lento kaj arto vi kapablu s 
krei pentrajon aü libr an t iel mirindan k 3 
centmilionoj da homoj vola s vidi aü legi 
gin, cu vi ne volus ri cev i partan de ia 

profi to 1 Se nd ube jes ! 
La filmfare jo mem re spo ndas kaj parte 

jam respondis per mallon ga esperan t 
lingva letero . Tiaj amasleteroj esta s ,ku
time respo ndataj nur post kelkaj mo
natoj. 

Bedaürind e la adresoj de multaj skrib -
• toj est~s nelegeblaj. Ili kompreneble ne 

ovas ricevi respondan. Adresoj kaj n•)
oj kompreneble devu s ciam est i skrib

taj per klaraj pres-literoj . 

* 
Stran gaj petoj venis de kelkaj gesaill

"deanoj. Iuj volis tuj-tuj veni al Holly 
ood. Kelkaj sen di s fotografajojn de 

iaj familianoj, aü de sjaj favorataj hun 
oj kaj kato j. 
Kelk aj sam id eano j skr ibi s 3-5-10-pagaJn 
terojn kun babi lado pri la tut a fam1lio 

pri la g lora hi sto ri o de siaj patrolan -
j. Aliaj rak ont is kiom da lernejoj estas 

la lando , kiom da- poeto j, §afoj, 1.u 
om da bibliot ekoj. Filmr egisoro ne h a

tempon por legi kj om da rozoj aií 
rbrasikoj kre ska s tie en fora landa. 
elkajn leterojn mi devis preni hejmen 

i kasi por eviti malbonan impr eson pn 
esperantistoj . 
i petis ke oni send u gratu lojn pro la 
de Esperanto kaj promesu fari va stan 

larnon por la filmo. Sed oni ne diru 
tiaj letero j ke oni skribas « laü la peto 
a-ro Scherer ». Leteroj devas esti spon
eaj . 
edaürinde kelkaj gesamideanoj « ~n

·s > s-ron Brown ke pro la film•> 
ranto mu lte profitos. Ki al di ri tion ? 
.M. tion jam suspekti s. Sed M.G.M. 

is Esperanton por fari propagandon 
Esperanto! 
liée 90 % de la. skribintoj t uste diri s 

·-- -

ke pro la uzo de Esper ant o la filmo pro
f it os, car la espera nti sto j de la m ondo 
fa r os reklamon tre vastan por la fi lmo. 
1 li sage dir is ke Esper an to helpa s al la 
fil mo, laü teknika vidpunkto kaj cel'
tigante por gi pli gran dan financan sutc
ceson. T ion la filmfarejo §atas au di. 

(Pli poste ni povos skribi ke ni vidis 
la filman kaj ke ~i tre placis precipe pr •> 
la Espera ntaj dialo goparto j.) 

Ne fanfa ronu pr i la filmo en leteroj lrnj 
ce geam ikoj ! 

Ne parolu pri «Esperan t o-filmo » ! Pr e
fe re parolu pri « Ga ble-Sh eare r film o 
kun Esperantaj dialo go-pa rtoj ». Ankaü 
ne postulu ke tuj ciuj filmoj parolu 
Esperanton ekskluzive ! 

* 
Bedaürind e mi ne povas korespondi 

private kun gesamideanoj kiuj petis tion . 
Mi esta s prezidanto kaj vic-prezidanto 
de tro multaj Esperantaj organizajoj por 
havi tempon por korespond i pri io spe
ciala. Mi ankaü dezira s leg i k elkajn Esper
antajn librojn, iom labori en la, Ling va 
Komita to, kaj verki kelk ajn artikolojn en 
div ersa j lin gvoj. Mi ankaü bezona s iom 
aa tempo, se mi volas est i bona va 1·h
garant ia nto en 1939. Kaj ... en mía lib era 
tempo mi ja an kaü <levas labori por ga jni 
iom da mono por vivi. 

Se iuj int cligenta j ges amideanoj intc1 
la agoj 20 kaj 30 vol as kor espo ndi , km, 
ke lkaj el .rniaj tute novaj gelernantoj <'ll 

mal granda kla so de filmgeaktoroj, ili 
povas sen di al mi simp lajn po stkartoJ 1 1 

kun konc:izaj informoj pri si (aütobiogra
fio sur p.k.). Mi ne povas garantii re $
pondon a l ciuj, se alvenos tro mu ltaj kar 
toj. Vi <levas ri ski tion. Mia nuna adres0 : 
212 S. Gra nd, Lo s Angel es , (Calif.) 

Tam en mi gojas ric evi Jeterojn kaj sa
lutojn kun informoj kaj kritikoj. Ili du
nas al mi ideojn. Mi povas ilin respondi 
en venonta j art ikoloj . Sed mi nepre nt· 
povas persone respondi . 

Mi deziras tute sinc:ere danki a l la el
<lonantoj de esperantista j gazetoj kiuj 
sendis al mi ekzemp lerojn de la numeroj 
kiuj enhavas menciojn pri la nova « Gn
blc -Shcarer Filmo ». Tute specinlan dan
kon al snmideano Mickey pro lia nrtikolo 
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Nia propagando, nia vivo, kaj nia estonteco 

D e maldekst re : 1. Propaganda tabulo fiksita ce la en :rpordqJo de la ejo de l'Esper
antista So:.ieto « Verda Stelo » en Osijek (Jugoslavio). Gi konstante ckulfrapas 
la ¡:reterira nto jn, tlom pli, car gi trovigas ce la fronte 9e 1' plej trafikplena strato 
de la urbo. La tabulo estas pentrita en kvin kolor oj kaj surhavas kroatlingvan 
alvok cn kiu sign:fas jenon : « Lernu la internacian helplingvon ! Esperanto instruas 
la homo jn reciproke sin kompreni , estimi kaj helpi. » (Foto : L. Firiczky.) - 2. Jen 
kvazaií la praktika apliko de la jus legita alvoko : Germanaj ,gesinjoroj Karl Simon 
ku n edzino, gvidataj de loka samideano s-ro Radom :r Klajic (mal¿ekstre) tra 
Beograoo , la cefurbo j-ugo.!lavia. - 3. La gltaro estas tiel granda kiel Colette, la 
4-jara filino de la IEL -delegito en Per ,pignan (Francujo), s-ro René Llech-Walter. 
Sur la bildeto, Colette estas ves tita kiel la anoj de la « Estudiantina Catalana >; 

Colette multe amas muzikon kaj fer vore lernas Esperanton. 

en n-ro 51 de « Franca Espei·antisto )>. 
VüLjn demando jn mi dume jam respond1s 
en depostaj artikoloj en « Heroldo » kaj 
en sekvonta pri « kiel venigi la filmon al 
via urbo ». 

Tr e efikan laboron fara s ankaü la Bri ta 
E speranto-Asocio. E spereble la britoj 
mem raporti s aü -os en « Heroldo » kio.1 
ili eltrovis pri la montrado de la filmo 
en Eüropo. 

Mi jam klari gis ke mi preparas 3-4 ko
lekt_o?n k~n eltondajo j el E sperantaj kaj 
nac1hngvaJ gazetoj kaj revuoj. Koran 
danko~ pro jam . send it aj ek zempleroJ ! 
Sed _mi espe ra s p~·1 kelkaj mil pliaj elton
dajoJ. La ko1ektoJ estos unu por Regisoro 
Brown , unu por M.G.M., kaj unu por mi 
mem. 

Mi suk cesis transdoni salutojn de diver· 
sa j gesamideanoj al kelkaj filmstelo~ 
nome al Robert Taylor, Sonja HeDJf, 
J oan Orawford, Spencer Tracv, John: 
"\Veissm uller (Tarzan), Janet MacDo~:ey 
Walac e Bee1·y, Charles Boyer, Mi ret
Rooeny, Paul Muni, Luise Ra.iner, Lo el 
ta Y oung , H edy Lamarr, Norma. _Sheark~ 
Olark Gable kaj kelkaj alia.j. Ih dan i, 
pro la salutoj kaj siaflanke salutas 
koncernajn admirantojn. 

* . ~ 
Permesu al mi ankoraü kore dank;it,rd 

diversaj aütoroj pro senditaj lernoli ~ 
kaj aliaj verkajoj. Hazarde mi e~ ~ti 
lektanto de Esperantaj lernolibroJ el 
eble plej multaj la.ndoj. 


