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CLAR.K GABLE KAJ ANNA DEMETRIO 
v~turantaj en vagonaro en la Sennoma Lando ( en la filmo « Idiota 
°Mµitamuzo »). La dikega kamparanino jus diris : « Mi <liras al 
vi , se la milito venos, ni restos ekster gi. Aliaj hatalu ínter si gis 
la morto. Estos des pli bone por ni. » (En Esperanto! ) - Clark 
Gable pensas : « Mi ne komprenas vian belan muzikan lingvon ; 
sed tamen, via sultro estas tre taüga por ripoz 'gi sur gi mian 

lacan kapon. » 
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• 
JOSEPB R. scHERER, Prez. de EANA : 

Esperanto en grava filmo 

Ki 1 ·g·i· la filmon al via urho ? e ven1 ~ . 
Esperanto farigu lmgv~ filmsteJo 

(Verláta por éiuj Esperantaj g~toj 

H dia ~ mi velas klarigi, láel ni esperantista! 
0 ~ I f·i·Jmon « Idiot' s DeHght » por fart povas uz1 a _ . . 

vastegan propagandon por ma lingvo. . 
Ju pli grandan reklamon ni _!aros por la filmo, 

des pli ni samtempe varbos :kaj propagandos 
por Esperanto. 

Neniam ni havis pli mirindan oportunon por 
fari bruon por Esperanto - ol n~, . fa~ant~ 
reklamon por unu el Ja plej grand1ozaJ filmoJ 
de 1939, kiu estas prezentata de la plej aris ~ 
tokrata filmfarejo M.G.M., kaj direktita de ,plej 
eminenta regisoro, Claren<:e Brown ! Filmo, en 
kiu ludas dudeko da tre famaj filmsteloj, kaj 
precipe Norma Shearer, Oark Gable kaj Joseph 
Schildkraut. 

La plej populara amuzilo de la popolamasoj 
laboras por Ja esperantistoj I Cu ni dormos ? ? 
Aü cu ni eluzos nian oportunon ? ? 

Sed KIEL ag'i en tiu ei okazo ? ? Tion 
demandis min esperantistoj de la vasta Esper~ 
antujo . Mi ne povas respondí al eiuj gesam~ 
ideanoj kiuj afablis sendi (ee al and} gratulojn. 
Sed tiuj multaj demandoj estas al mi tre valoraj. 
IIi helpas al mi scii kion mi ·aldone klarigu en 
miaj artikoloj pri la grandioza filmo. 

Do kiel agi en la nuna momento? 
CIU simpla unuo¡:a samirl.eano ,povas varbi 

same efike kiel la esperanti91:aj « eminentuloj ». 
Jen unufoje kiam la nombro estas pli grava 
ol « eaninenteco », car simpla samideano pagas 
same m_ulte _kiel la kluba prezidanto, kaj same 
multe kiel ec la nacia prezidanto. 

. CIU . samideano, ec la plej junaj kaj la plej 
ti~ema¡, povas _helpi Saml! efike kiel maljunaj; 
ec komencant~J povas helpi same torte kiel 
veteranoj en nia movado. 
. Ne nur .~ia prezidanto aü sekretario aü kasist
~º• sed. c1u unuopa esperanfisto kumaboru. Do 
kion fan? 

~itu ~ -kintjestrojn de via urbo aü vilago ! 
ura vmtQ al la klinej:> por vidi la fLmon 

NE helpoa. 
Nepre p~olu kun la Jtinejestro ... Jea·, se iel 

eble, kun c1uj kinejestro 1· de ... t.,. bo~ Se . 
1 • d ..... ur • v1 
ogas. en . gr~n urbo, vizitu la kinejestrojn al-

menau en v1a ur'boparto. Insistu ke vi volas 

kiuj ~as uzi la enhavon.) 

pusone paroli kun la cirek toro aü •Pos 
de la kinejo . Nur tiam li ekscios ke Es '' 
helpis por alporti m.ultajn homojn. ~ 

Se al ciu kinej-posedanto ven.as 10-I(X)..J 
gesamideanoj kun la sama peto, tiam ni .~ 
rezultojn l Vida. 

Se venas 100 petantoj, la kinejestro ,pensos 
2CXX> oersonoj sa:me pensas pri la filmo ka· kt 
Esper~nto. Se venas 1000 postu1antoj, li 1 Pri 
ke 20,CXX) logantoj v-ere interesigas pri Ja~ 
pro Esperanto, car li scias k-e la •plej mui . 
horuoj estas tro mallaboremaj kaj flegma¡ ta1 
sin geni kaj iri al la kinejestro por paroli ~ 

Do ni devas nepre eluzi la indiferentecon dt 
la vasta publiko ci~toje ,por nia propra avan. 
tago. Ni do iru ciuj unuope kaj petu ke la 
kinejestro venigu la tilmon kiel ebJe plej balda6. 

Sed nepre klafi.gu ke vi « volas vidi la Gala. 
Shearer filmon pro la Esperantaj partoj dt la 
dialogo ». 

Tiam la kinejcstroj en ciuj partoj d:! Eürooo 
kaj cetera mondo telegrafe aü ebpresle~ 
raport cs al la land3 agento de M.G.M. ke ~ 
armeo da t.·sperantistoJ postulas la filmon 
« Idi?ta Amuzo » pro la Esperantaj dialogo, 
partoJ. La landaj agentoj siavice raportos al la 
filmf~rejo M.G.M. ke la Esperantaj dialogo
partoJ estas kolosa aílogilo tra la tuta mondo. 

Tiam raportos pri tia grava sukceso la usonaj 
gazetoj kaj precipe la f.akaj revuoj de Holly• 
wo°?. Kaj tion le,gos la aJiaj filmfarej:>j, kaj iJ. 
siav1ce volos eluzi tiun novan lingvan film.. 
stelon : Esperanto . 

Mi ne povas sufice forte ripeti ke NE dr,, 
peo~ de mi en Hollywood, cu aliaj fiJm.. 
fareJoj uzos Esperanton. Cef~ dependos de la 
ORDA kunlaboro de la vasta armeo da gesaJD• 
ideanoj. en cíuj anguletoj de la mondo. Cu ~ 
faros s1an ,partan. aü cu nur kelkaj fervoruloJ 
kunlaboros ? ? 

La mono en la kineja kaso ka j la pronto, kiU 
~~os al la filmfarejo, esta9 la plej fortaj lnStiQ
J.loJ al plia uzado de filmsteloj ... kaj samgrade 
al plia uzado de Esperanto en venootaj flhn°l· 

Ni ne permesu ke kinejestroj raportu ,J 
M.G:M: ke la bona enspezo e-e la montrado ci 
« ldiot s Delight > okazh pro la fameco de Ja 
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teloj or;na Shearer kaj Clark Gabie. Ni faru 
nian eblón por ke ili raportu al .Hollywood, ke 
estis tre grandparte Esperanto kaj la espa-
antistoj kiuj kaiírls la granda.ni imofiton ce la 
montrado de tiu éi filmo. 

Ni devas nepre montri al la kinejestroj kaj al 
M.G.M. ke Esperanto jam nun estas same 
pra nda allogilo kiel la homaj filmsteloj. Ni faru 
ke Esperanto estu rekooata kiell lingva .filmstdo. 

Same kiel Mickey-Muso ,kaj aliaj desegnitaj 
ka~ teroj. farigis !ilmstelo! en la desegnitaj 
filmoJ ka1 komenc1& allog1 centmilionojn da 
homoj (kaj precipe _infanoj~), tiel Esperanto per 
propra forto de mternac1eco, neiítraleco kaj 
relativa facile<:o povas farigi necesajo por la 
filmo. Estas en niai manoj l Esperanto devas 
Iarigi same necesa kiel homaj ste.loj por sukces
i.gi la filmojo tra la mondo. 

Mi firme kredas ke iom post iom Esperanto 
farigos pJi grava por la fiLmo. Kaj tiam Esper
anto estos pli forta allogilo al la filmoj ol ciuj 
nun konataj homaj filmsteloj. 
. Malgrava filma~torino ,povas rapide farigi 

fi~t~lo , . se de~loj da leteroj kaj personaj 
laud~J alveoa~ ce la fiLmfarejo kaj ce -la kinej
estro¡. En la filmo « ldiot.:i Amuzo ~ Esperanto 
e.stas ankoraií malgrava filmaktoro. Per dek
miloj da leteroj kaj iprecipe per personaj vizitoj 
al la k:i.nejestroj por postuli la filmon PRO 
ESPERANTO ru povas fari ke Esperanto 
_rapide farigu grava necesajo ,por la filmoj, ... 
<lo filmstelo. 

Car ni scias ke rua ar.meo estas re!ative tro 
maigranda por fari sensadon en IioUywood, 
estas necesege ke CIU esperantist::> faru ec pli 
c,I estas lia eblo. 

Miaimume unufoje kaj se éble plurtoje vizitu 
jn cefajn ik.aj taugajn kineje9trojn. Petu ke 
baldaií, ne nur post kelkaJ monatoj, montru 
« Gable-Shearer-filmon :>. Se oni diros ke 

filmo ankoraií ne estas havebJa en v1a !ando, 
tendu 2-3 semajnojn kaj postulu denove ... kaj 
J°ove. Kaj post kiam vi vidis la filmon, pos
u ke gi estu montrata denove. 

* 
Esperanto ne estas menciata en la filmo. 
G.M. ne volis mencii en la filmokomenco ke 
Peranto esta11 kelkaloke parolata. Kvankam 
k~Jka gazeta reklamo M.G.M. kunhelpis ce 

llCiado de Esperanto, la filmfarejo ne volis 
iel ~e la loga~toj de la sennoma lando 

las neutralan lingvon. 
argumento de la M.G.M. estroj estis ke 

°c;te uzas vortpjn kaj frazojn en kroma 
· Ofte ont uzas eq usona filmo longajn 
~ en Uala, germana ali his:pana lingvoj, 
k lkan~ speciale _indika s kiujn kromajn lingv-
e J geaktoroj uzos. 

~ ¡°~ f_or,g7su - tion mi jam en pli fruaj 
ar t O OJ npetts - ke M.G.M. ne uzis Esper-
~-º on nor far ·· d M · . 1 pro.pagan on por nia movado . 
al ·?-M·. uzis Esperanton nur por eviti ofendon 
. iu. ªJº landº· M.G.l\,J. akceptis Esperantoo 
car ma lingvo estis utila helpilo por la filmig¿ 
fae tiu teatraj_o. &~eran~~ servas por vart>i por 

paco en fihno kiu knti.k.as la m11:temon. 
Kompreneble mi mem hedaiíras ke Esperanto 

ne e91:as menclata ec per unu vorto. Sed ni ne 
sendu_ kritikojn pro tio. Male ni sendu gratul
letero1n pro la uzo de Esperanto. Ni ne forgesu 
ke Esperanto en tlu ci filmo estas tre modesta 
akt~ro. ~tas en niaj manoj fari ke ni~ lingvo 
farigu filmstelo... kaj tiam gi estos menciata 
en la filmokamenco. 

M.G.M. diris : « La esperantistoj kompren 
eble havas plenan liberecon eluzi la &peranto
uzon, kaj ili povas kaj devas mem fari ikiel 
eble plej grandan rekla:non .pri la fakto. > 

Klopodu ce la M.G.M. agentejo en via !ruido. 
En Ciu landa oni devas fari nact:ingvajn sub
titolojn por ,kJarigi la anglan kaj Esperantan 
dia~ogojn. Se amaso da gesamideapoj jaro nun 
skr1bus al la landa M.G.M. agentejo kun peto 
ke oni menciu &peranton en la filmokomen<:o ... 
tre versajne vi sukcesos. Sed tio dependas de 
la fervoro kaj kunlaboro de la gesamideanoj en 
ciu aparta lando . 

M.GM. infonnas min ke tiuj landaj agentejoj 
vo1onte sendos fotografajojn pri la filmo al ciuj 
pctantoj kontraú imalgranda pago. Ciuj kinej
estroj scias la adreson de la M.G.M. agentejo 
en via lando. 

* 
Neniiaj ~antaj aíisoj estos disdonataj. 

Sed nacilingvaj afisoj estos haveblaj al la 
kinejoj preskaií en ciu europa }ando, kiel tio 
okazas ce ciuj aliaj filmo¡ el Usono. 

Sed la esperant:stoj povas mem fari okul
frapajn Esperantajn afisojn kaj proponi divers.a
specan helpon al la kinejestroj. 

Verda stelego apud Ja biletejo aü ec sur la 
trotuaro I Eble ec montro de ekspozicia mate
rialo 6e la cefa enirejo helpos al la kinejo kaj 
al la lokaj kluboj. 

Se vi estas lerta varbanto, vi povos akiri 
permeson de la kinejestroj ke gesamideanoj dis
donu flugfoliojn ,pri Esperanto ce la enirejo, aü 
eble la biletvendistino mem disdonos la flug
foliojn al la vizitantoj. Tiel ni mem zorgos prl 
1io ke eiuj, kiuj vklos la filmon, klare scios ke 
Esperanto estas uzata. 

En la mezo de la ckspozicia materialo vi 
povas aldoni fotojn de Norma Shearer ,kaj 
Clark Gable kun Espcrantaj aiítog ~amoj dedif. 
Uaj al la esperantistoj de la mondo. Tiuj bildoj 
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aperos sufü:e frue en « Heroldo d .: K .rperanto » 
kaj « Esperanto lntemacia ~- Kvanteto da art e-
ipresitaj kopioj estos haveblaj ce Heraldo kon-
traü sendo de DU respondkupcnoj. 

Promesu al la kinejes troj k_ vi ankaú zorgos 
pri kroma rekl.ai:r..o pri la filmo en la tagjurnaloj 
PRO la Esp,erantaj dialogopartoj. 

Promesu ke vi v-enígos ne nur vian tutan 
fami.lion, sed ankau vian tutan parencaron, ge-
amikaron kaj viajn klasano ,n aü la klasanojn 
de viaj ínfanoj, kaj ciujn membrojn de v"aj 
keglokluhof, ñlatcl.iokluboj, skilduboj, gimnas, 
tika so ·etq, kant, kaj muzikasocioj ... kaj zorgos 
ke iÜ siavtce varbO¡S int,er siaj familianoj . 

Sed ne petu senpagajn enirbilet~n, ec ne por 
i mem, é¡:µ- tio.n farante vi jam tuj nuligas 

parton de via propagando ,por Esperant:> 1 
Ciam klarigu ke « ili enos prQ la f.akto ke 

Esperan~o estas uzata >. Montru ke vi jam e&tas 
info~ta ( eble pli ol li .mem) ,pri la beleco kaj 
boneco de la filmo, pere de la Esperantaj 
gazetoj. 

* 
Ne f a n f a r o n u ! 
Ne parolu pri Esperant a--Filmo ! 
Prefere parolu pri « Gable--Shearer--Filmo kun 

f;,sperantaj d ialogopartoj ». ,La dialogo en nia 
lingvo qkupas malpl~ ol 5 0/0 de la tuta tempo! 
Se vi mensogas per trograndigoj, du fatalaj ajoj 
povas okazi : 
a) multaj homoj o·e venos, car ili pensos ke, il:. 

ja ne komprenas Esperanton; 
b) ml!ltaj homoj malkontentos pro tio ke pli ol 

95 0/ 0 de la dialogo eS'tas en la angla Hngvo. 
Ni danku al la bon.sar.co ke guste tiuj du 

famegaj steloj ludas en la filmo ; do ni eluzu 
tiun fakton sage kaj prudente por logi la 
publikon. Se ni fanfaronas, ni nu: m131helpos al 
la kinejestroj. Ni faros al ili financan domagon, 
kaj ili certe raportos ke la filmo estis bonega , 
sed ke pro la stulteco de la esperantistoj venis 
malmultaj permnoj. 

Ankoraü ne estas la t:?mpo kiam Esperantaj 
fi!moj legos .la publikon amase, tute negrave 
km estas la cefa stelo. Por tion atingi, ni devas 
labori, labori ciuj unuope sed samtempe, sisteme 
kiel formikoj. Espttaoto venkos kiam ni venlc
os la indiferentecon en niaj pr~raj vicoj. Ni ne 
rl : ndu pri la indiferenteco de la vasta publiko. 
N1 tro ofte devus plendi pri nia propra indif~
renteco ! 

$(-d dume ne fanfaronu I Ne parolu .pri nova 
arbaro, kiam ni devas gojl ke ni havas tute 
novan füm rbeton. Ne parolu jam nun pri 
B perant,o ... filmo; kiam verc Esperanto estas nur 
:nalgr3nda aktoro en la filmo, 

* 

---
Eble vi neniam iras al kinejoj. Sed nep . 

pol · vldi la film~n kiu .f~ras h~st?_rion en ~ 1t 
antujo. Post kiam v1 t:s .os v1dinta « 1l ,· 
Delight », vi el enes kun pli forta deziro laibc~~ 

d , E. I· Or¡ 
por mon ?aco. ·t cbl se un':1 p iad moncbnillto 
sajnas est~ neev1 e a nun, v1 ez1ros ta , 
dfflove labori p:r la posta pli bona paco 1 t~ 
esperas ke poste, per pli ,b:>naj packontr~kt ~ 
kaj per nova, pli vera Ligo d .! Nacioj, pli jus~ 
mondpaco venos al la m Isana homaro. 

Vi denov~ reyes pr.i ~ígo d~ .N~cioj, sed nova 
pli bo~é\ Ligo de NacioJ, en k!).l esperanto est~ 
oficiala Jin~vo, .por pli juste kaJ ,pli guste pri
trakti la i~temaciaj~ probleruojn. Do ec se vi 
1ami senespere ,certas. ke :qova milito venos, post 
üu éi filmo vi elchavos novan esperen almenau 
pri « po~a pac<? ». 

Kaj estas nia sank.ta devo progresigi Esper. 
anton gis tia grado ke gi estos akceptata, devos 
esti akceptata, pro la vastega postulo de la 
tiama homaro. 

Sed ne timu ke la -tuta filmo estas tragedio. 
Multegaj tre amuzaj epiz odoj alternas kun la 
ti.migaj scenoj. Precipe amuze estas kiam Clark 
Gable klopodas, per prezentadoj d_ ses belegaj 
blondaj aktorinoj forgesigi la timigajn pensojh 
de la turisto,j -kiuj estas kunjetitaj en landlima 
hotelo pro eksplodo de milito. 

Laü mia infornno la filmo estos montrata en 
Eüropo nur en la malirua printempo. Do ni 
havas ne tro multan tempon por dume fari 
vastan, p-.rsistan propagandon prl la fitm-J leal 
por Esperant o en la g.azetoj kaj diversfoje ée 
éiuj kinejestroj atingeblaj. · 

Do ni aúj ddaboiu por fari el &peranlO 
« lingv an filn:-stelon » 1 
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FER VO RAJ I.B.L.-ANOJ 
legas « Heroldon de Esperanto », la 

SEMAJNAN 
organon de lnternacia Esperanto-Ligo, kiu jalll' 

. . ' 

komencis sian 20-an eldonjaron. 

Petu 3 provnumerojn k j librokatalogon kontraü 
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