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JOSEPH R. SClIERER, Prez. de EA.NA : 

Esperanto en grava filmo 

Esperanto-Dialogo en la M. ~- ~- , 
<< Idiota Amuzo >>~ -

(Verkita por ciuj Esperanto-gazetoj kiuj deziras uzi la enhavon.) 

En antaüaj artikoloj mi klarigis jam Po st kelkaj momentoj la tra,· 
mul~ajn deta~ojn pri la gran~ska~a ~-~· hal tas abrup _te . Ha:1)7 plendas lllo 
M.-filmo « Id10ta Amuzo ». M1 pn sknb1_s, la tr o mult aJ haltoJ. Demandaa •~ 
kiel mi devis dungi taü gajn geakt oroJn Oticiro : « Ki on vi diras 7 I& 

p"~r la Esperan taj _d~alogo_Par_toj, 1?ª1 re- ry ne kompr ena s la demando~ &d 
g1s_or~ Br?wn dec1d1_s ~z1 n1an ~gvon , Trajna konduktoro (kriante 
kaJ. kiel. v1 pova s ~l~J ~bk ~ _vemg~ la sen- gonaro) : « Mont a Loda ! Ciu· ~ -
sa cian fil~on al viaJ km eJ_OJ ie _ aJn e~ la ci ! La trajno ne iras plue l ~ 
ankoraü libera mondo. M1 sknb 1s pn 1~ as ! » n · Cil¡ 
2,000 gratull eteroj kiuj venis el e UJ PakaJ"isto lletas la. kofro• 

d · k · ' k ü · · t· J Jn de L mon. pa~~J, a~ a~ a Ja~. a peris ar 1- knabinoj kaj Harry el la P&ka: • 
ko~oJ pri mtervJUOJ kun R egisoro Brown Hatr y ang1e forte protestas ko 
kaJ Norma She~rer. ~ . detruiga traktado , sed la Pab ~ 

Sed nun la fal°:10 _baldau ~sto s montr- fluega Esperanto respondas . 2-. 
ata en Eüropo, kaJ m1 do hod1aü vola·s do- p k A• t F . · 
ni al la legantoj la píej gravajn partojn 
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: «_ d or~u, _vi Bnnda 
de la Esp eranta díalogo, por ke ankaü tu - u O ·. u vi ne .. vi. as e Illl ?S~ __ _ 

te novaj gesamideanoj povu facile kom- Se vi volas sen kio genas vm, iru 

pr eni Ja nature -fluegan lingvon, kiu aií- bonan doktor_on, sed h3'.1tu Aeni • 
digas en diversaj partoj de la filmo. Post kel~aJ moment?J -!flllTY 

La. unua parto de la filmo montras, pJeutl as , kaJ denove, ec pli kolere. 
kiel « Harry », usona soldato (Clark l& 
GabJe) revenas de la « lasta » mondmi- Pakajisto 
Jito al Nov-Jorko kaj farigas amuzeja ak- ulo ! » 
toro. Li renkontigas kun la akrobatino Hotela bonvenigisto, kiu estas 
Irene (Norma Shearer) kiu dum unu se- kaj do fremdulo en tiu ci lando, • 
majno Judas en la sama amuze jo. Si mult- portisto per (intence) heziteml 
ege admiras la aktoron Harry... sed dum anto : 

ultaj jaroj ili ne plu revidas unu la Hotela bonvenig:sto : « Portiato 
an. frojn de... s-ro Van... ai la hoteloh 
En 1939 Harry vojagas tra Eüropo kun Post k1am kelkaj turistoj jlll. 

belegaj usonaj blondulinoj por ludi en la preskaü fermita. sezona mon 
uzejoj de diversaj landoj. J en vagon- subite forta sirena bruo ai1dilU de 

veturas tra negkovrita altmonta:r.o flugkampo kiu kusas profunde ea la 
imagita « Sennoma Lando ». Harry Hotele&tro (krias ekscitite) : e, 

an kaj la ses belaj blondulinoj malkom- tiom da bruo tiom da konfuzC>t 
. ' orte sidas en triaklasa vagono inter ge- la sireno ! » 

ltamparanoj kiuj int_er si pa .rolas en Es- Sur la flugkampo, kiu estas 
peranto : funde en la valo inter alte 

Dikega kamparanino : « Mi diras al oni vidas amasojn da milita.j 
vi, se la milito venos, ni restos ekster kiuj sin preparas por ataki 
ti. La.su a.liajn batali ínter si ~1s la mor- cefurbon de na.jbara. la.ndo, 
to. Esto s des pli bone por ni ». Baldaü poste alvena.s per, 

Ofioiro : « Eble ni ne kapablos resti tomobilo la plej timata. m , 
ekster ti ! > Eüropo, kiu tie ka.j 8ie inOI 
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k º I" divcr snj regi staro j acetu ciam por ~ ·• . 
li da municio. Kun h est as tre ele~anta 

I? d ·00 » kiu e·stas <( rusa altnobelmo » 
e e z1 ' R . ki' onklo est is la caro de USUJ O. 

e~ed Harr y tuj suspektas ke §i esta s 

1 ·ama akrobatino kiu lin admiris antaü 
;u;taj jaroj en U sono. Sed li ne ?s~as 

rta. kaj §i tut e ne kon sentas kom lm. 
ce ' ;,,. b ' l Antau la ve aperman 5 o 'SU 1te a venas 

ajoro de la flu gar meo por venigi la 
:lkaj n flug-oficiro j_n ki?j trinkas campa 
non en la hote la tnnkeJo. J en sekvas tre 
vigla Esperant lin gva dialogo : 

Oficiro « Atenton ! » 
Majoro : « Ordonoj ju s venis ! Al niaj 

~ostenoj ! » . 
(íficiro: « SaJnas ke la milito eksp lod-
>. 
Majoro : « Jes ». 
Diversaj ofio iroj (unu post la a lia , dum 

'am ili forlasas la hotelon rapide) 
Mi esperas pri bona batalo ! Mi ~ojas ! 
· esta s kontenta ! Mi estas felica ! Gloro 
nía !ando ! » 
Pfi malfrue en la vespero, kelkaj ofi
j venas al la hotelo, dum kiam oni 

neas en la luksa trinkejo. Alvenante 
• diras ínter si : 
Oficiroj: « Vidu ! Bel egaj blondaj dolc 
. oj ! Ili esta s Amerikaninoj ! 
Cert e ili venas de Hollywood ! Pre

htu nin al ili ! 
Kapitano , ni deziras renkonti ilin ! 

da campano por ni ciu j, kaj ankaü 
la belegaj fraülinoj ! » 

Kapitano (J osef Schildkraut) : « Vi 
kontos ilin post la dan co ! » 
fte ce eiíropa pr ezentado kelkaj 
-partoj kaj do ankaü kelkaj frazo
oj estas eltrancataj ~ Mi ne povas 
troli . cu eble kelkaj Esperantaj vort
a.laperos. 

. a oficiroj estas senp aciencaj kaj tuj 
ras danci kun la knabinoj, sed ... su
alvena s « fanatika » pac-propagand

' kiu blasfema ·s la flugoficirojn, an
~iante al ciuj ga ·stoj, ke guste de 

. et flugkampo iris a eroplanoj por de
. n~jbarajn urbojn, kaj ke do tiuj ci 
ll'OJ estas murdistoj ktp ... 
& oficiroj estas konsternitaj. Ili ne 
prenas la anglan lmgvon. Demandas 

oficiroj : « Kion li diras 7 » 

La kapitano kaj al !aj gas t oj klopoda'B 
kvietigi :1a pac-propagandíston. Sed li 

nun ec pli furioze in sultas la oficirojn . 
Do dira s 

La Kapitano : « Forprenu lin ! » (Lí 
est a s mortpafota..} 

En sekvanta sceno oni vidas kiel la ofi
ciroj ankoraií dancas kun la usonaj belul
inoj, longe post la noktomezo. Ce la fi
no de unu tia danco : 

Diversaj oficiroj : (al la fraülinoj, 
duonlaüt e, ciuj sa mtempe : « Dankon pro 
la danco. Vi mirinde danCÍ's . Cu vi volas 
ion tr inki nun 1 Venu ion trrnki ! Bonan 
campanon, jes L. » (La frazoj ne aparte 
kompreniga s.) 

En la sekvanta tago la tur1stoj fine 
riceva s la permeson daiírigi sían voj
ag adon . Sed la munici -age nto postlasas en 
la hotelo la « rusan altnobelinon », car 
hieraü sí kur ag is kulpigi lin pro la nova 
mondmílito. Li re spoñdis ke li adm 1ris sin 
pro sia kapablo fari la plej mirindajn 
men s-0gojn kaj ke pro tio si est.s al li 
tiom uti la helpantino. Hodiaü li rifuza.s 
garantii por sia pasporto kiu ne estas en 
ordo. 

Ki am Harry vidas la miz eron de Irec. o, 
li proponas helpí a l si, kaj post longa he
zitado si fin e konfesas ke, jes, si e&tas 
la iama rughara Irene' kiun li konis en 
U son o. Do Harry decidas resti kun Irene 
en la forlasota hotelo. 

&ubite ekaiíd:gas kolosa bruo. Ma.1-
amikaj aeroplanoj venas por detrui la 
flugkampon en la valo. J en kelkaj pliaj 
Esperantaj vortoj : 

La Majoro : « Estas la bombaeroplan 
oj ! Ili venís ! » 

La Kapitano (Schildkraut) : « Al n1aj 
postenoj ! Rapide ! » 

La Hotelestro : « Sub enigu la kurten
ojn, rapide, rapide ! EsLingu la lampojn ! 
Rapide ! Al la kelo ! Rapide ! , 
Irene mirakle savigas spite de la kom
pleta detruo de la luk sa hotelo. Cirkaü
brakante sin en la teruro, ili rimarkas ke 
la aeroplana bruo mallaütigas. Por elt iri 
sm el la freneziga terurigo Harry pro
ponas al Irene, ke ili kune laboru kiel 
« famaj mens-divenistoj » en gra.ndaj 
amuzejo j. Do gis la lasta momento Ha.rry 
kaj Irene en la koroj estas amuzegaj 
geaktoroj. 


