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Ceterc e la inter e rimarki, ke en ilia
~nteno ludas grandan rolon la mensa konstituCIO:. re~ormistoj estis plejparte nestabilaj karakte:oJ, ttam. ~ r ekutantaj la nomn kaj ciam prelaJ forbruhgt morgau, kion ili hierau adoris. Ni
kona ti~j liajn ~~~.m?jn .en la ordinara vivo, kiuj
~e poml:> kontent1g1 JC 1a fontoplumo, postrantilo aií bicikleto, tuj kiam ili ek ·cias, ke nova pi'
. .
' l
ra f IDlf.a modelo aperis sur la merkato: ili truas
i~jn ~oto~n per aparatoj strangaformaj, dudekklm"'aJ kaJ perfekte senutilaj; ilia bicikleto surharvas tic! delikatajn rapid angilojn, turnokalkulilojn,
kompcns · ek, ilibritan selon ktp., ke e tas mirakle,
se gi funkcias sendifekte trans la unua kilometro ·
ilia kuirejo esta . provizita per ciaspecaj in tru~
mentoj, el kiuj la plej simplaj ebligas tranci la
lterpomojn triangule, kuoo, piramide aií. torforme. En la kampo de la lingvistiko, la sama
temperamento donas tiujn «reformistojn, perfektigistojn, nova istemistojn kaj unuigistojn»4),
kiuj forlasi Esperanton por Ido, ldon por No~'Íal, Novialon por Occidental, kaj morgaií forlasos Occidentalon por la ULA-Iingvo, atendante
ankoraií pli freSdatan, pli la thoran kaj pli (pro'izore) definiti\an solvon.
Tiuj nomadaj mondlingvanoj forgesas aií
preleratenta kelkajn simplajn verojn, kiujn longa
pri sperto instruís al ni kaj kiujn genia intuicio jam
las di\enigis al Zamenhof. La unua e tas, ke la
publiko ab olute ne interesigas pri lingvistikajl
polcmikoj, unuflanke, tar gi ofte ne kapablas
ilin komprcni, aliflanke, ear gi ne opinias, ke
ili po,as li,eri al gi la kriterion de bona lingvo.
Kun ia kruda sago, gi opinias, ke lin~o e· tas
aparato por intcrkomprenigo, nc por gramatikumado; same kicl In perfckteco de bicikleto k usas
en longedaura kaj facila ruligado kaj ne en milkaj-unu-pcca malmuntcblcco. Bona lingyo e ·ta ,
por la puhliko, lingvo, en kiu oni povas yerki kaj
paroli kuu la certero esti komprenata de la samJin{panoj; kaj nc pli pozithan pruwn pri tíu cblo
oni }>O\a doni, ol efekthan uzadon de ~i. paroJan kaj kriban, ol multon da internnciaj kongr j kaj abundon da gazctoj nií libroj .•len kial
la
neo de la problemo n e tas nfinc au~i
formou do unu inwrnacia lingw por iu aliu, oo
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teoríe pli perfekta; tio estas uzadi la jam elprov4
itan Iormon, por fari el ~i vivantan lingvon. Prave
Zamenhof skribis al Kofman, la 28. V. 1901:
(¡
e ec Ciuj akademioj de la mondo akceptus Esperanton ... nenio garantía , ke en la dauro de
unu jaro gi subite ne estos forJ etita kaj forge ita
por eternel Lingvo internacia fortik igos por ciam¡
nur en tia okazo, se ekzistos ia grupo da homoj,
kiuj akcep tus gin, kiel sian ling"''On familian,
heredan »5). Kaj ne senkaiize li substrek is tiun
lastan vorton: en gi ku ·a efektive la Lula solvo
de la demando. Lingvo estas, antau cio, afero
tradicia; nur tradicio dona al gi fortikon kaj
stabilon; kaj nur kiam E. peranto estos farigiota
tradicia lingvo, la publiko gin akcepto kun la
ama re pekto kaj konfido, kun kiu gi r ilatas al
la naturaj, ec mortintaj lingvoj ; kaj nur tiam gi
senbare di vastigo ínter ciuj , kiuj enla bezonon de inlernacia komp reniJo, sed n e vola foroferi karegan tempon al la lernado de ne tute
sekurigita idiomo. i tute ne a ertas, ke E peranto estas la sole ebla solvo, nek la plej perfekta solvo: ni simple asertas, ke gi estas solvo,
solvo sufiee elprovita, por ke oni estu certa pri
gia ciurilata taugeco; ke la malrapido de gia propagando estas suldata ne al giaj interoaj mankoj,
pri kiuj la publiko nenioo scia , nek kapabl~
jugi, sed al la natura inercia de la homa spirito
kaj al gia timo antaü novaJoj ; kaj ke tiujn harojo oni venkos ne per facila ~anganimeco, sed
per konscia ob tinado en la vojo unu fojon elektita. Jen do kio devas es ti la regulo de nía agado:
persistí kaj per isti en la uzado de nía ling"'·O~
paroladi gin, skribadi gin, rieigadi gin per Cía
literaturo, gis ni atingos la tempon, kiam ~
aperos al la okuloj de la mondo, kiel io familiara
pro sia malooveco, kaj tute trankviliga pro sia
memkonslanteco. El tio sekvas la nece o severe
gardi nian unueoon, deteni nin de cia tento
eble plej fidele imi ti la stilon de Zamenhof.
«Ce la piedoj de la Maj tro », tiun budaistan
al ~ aogo en la strukturo de la liogvo, kaj kiel
(' devizon ciu vera esperantista devas havi en la
koro kaj en la spirito.
Ne malpli granda e tas la naiveco de niaj
skismintaj samcelanoj , kiam ili kootraüpropagandas kontrau Esperanto óe la politikaj aií kulturaj internaciaj instancoj. Ili &ajne e peras (tar
mi supozas ilin honestaj homoj kaj sinceraj partianoj de internacia lingv·o), ke, se ili pruvos sian
kandidaton pli perfekta ol Esperanto, ili tuj

z.

rícevos por ti la tutmondan ofícialigon. Kaj tiufoje, kiam esperantistoj klopodas ee tia instanco,
ili siaflanke kontraiíklopodas per tiaj rimedoj,
ee ne ciam tre lojalaj6). Tia agmaniero elmontras
plenan nesciadon de la homa psikologio. Et &e
E peranto ekzistus sola, kaj senrivala, kaj tre
disvas ti~inta, tamen estus tre malmultaj Aanooj,
ke internaciaj instancoj gin oficiale adoptu. Oni
memoro nur, el kiaj homoj konsistas tiuj instancoj: ili estas regnaj funkc;uloj - kaj oni ja
scia , ke regna funkciulo nenion tiel timas, kiel
la iniciativojn ; al ili prosperis• a tingi bone paga tan postenon en internacia administro - kaj
ilia sola zorgo estas kompreneble ~in konservi,
neniam riskaote unu pason, kiu povus, se malbonrezulta, endangerigi ilian situacion; fine ili
aparlenas al organizo, kiu vivas nur per la onuanima kon enlo de. siaj membroj - kaj ili neniam do inklinos akcepti proponon, kiun uno
sola nacia registaro povus rigardi malamika aü
malprofita por gi. Doni oficialigon al io tiel senprcccdencll, kiel al'ternita linr;vo, al io, pri ities
¡es:onteco nenia rajtigita aiítoritato povas ion
aserti aü garantii, estus do por tiuj burokratt?j
ago de tia blinda fido kaj tia aiídaca entuziasmo,
kian ooi povas atendi nur te csceptaj, ekstreme
favoraj cirkonstancoj. Kaj se en tiu momento
konkurantoj venas diri al ili, ke tiu intemacia
lingvo estas ne la sola, nek la plej bona, la koncernaj burokratoj neniel zorgos enketi pri la nove
prezentataj projektoj nek elekti in ter ili: ilia sola
reakcio estos eviti kompromiti sin en tia dmgera vesponesto kaj A"entile «enterigi • la aferon,
transdonante gin al ia komisiono, kiu aiaflanke
transdonos tin al subkomisiono ktp. tia la
forges~o. La sola rerulto de la kontraüklopodoj
estos do rekte malhelpi al la ideo de intemacia
lingvo, kaj tute ne adoptigi ian alían pli perfektan formon de ~i. Tia politiko estua defendebla, se niaj kontraiíuloj havus la moralan certeoon, ke Esperanto estas nevivipova projekto kaj
nepre nekapabla elporti tian peun rolon, kian
oni postulas por ti. Sed tuste tiu Esperanto estas
la unika ínter la kandidatoj, kiu havas malantail
si sufitc longan paseon por akiri koofidon, la
unika, kiu efektive kaj okultrafe pruvis sin taiiga
por tiaj uzoj, ekde la poezio tia la kemia nomeuklaturo, ekde la elokvento p la diplomatia &tilo.
Kiam Occidental ~tos apoginta 118jD preteadoja
per verkoj kiaj la Biblio ail la lnfuo, Piik9analizo ka1~ Edukado ail ln,..,_pol4 Kondulo,
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"iki Bere demetis la pesan manelon por
forvi i la Avitperlojn de la fnmto. Lia rigardo
baltia momente te robusta figuro, ataranta kelkp ojo for de li sur la trotuaro. La rekono surprizis lin, et kaiWs certagradan A-enon. Dum la
gantumita mano duone kaAia lian Yizaton, ll
apionadis al la malnm·a konato. Malagrabl4! 1 SajDU, ke ankaü li rekonis lln, et li iom mire, iom
oblene gapas al li. Efektive neagrablel
K,-.nbm 'iki Bere haYia puran konsciencon, tamen la obstina obeervado de tiu konata
olmlparo tremigis lin. La fantomo de la pasin~
eco ataris tie sur la trotuaro kaj en la kapo de
iki zigzage trafulmis la memorbildoj pri Iiaj
aferoj dum la lastaj du jaroj. Li retrankvil~is.
Neoio ftDbarasa, nenio suspektinda okazis dum
tiu tempo. Vere, tentoj ja ne uaufoje ~irka~

dancis,lin, sed la tentojn Ji kontraüstaris, la okazojn preterlasis.
Efemera rideto kurbigis liajn lipojn. Nu,
la fantomo povas laüpla& observadil Niki Bere,
la iam fama «magnetmann Nik» malaperis por
~iam kaj depost du jaroj li sekvas novan vojon.
Verdirc, tiu vojo ne ~iam kontentigas lin, ear
ti estas laborAvita, por facilanimuloj ~ tro zorgoplena por esti kontenta pri ti, lamen ti esta¡s
vojo irebla kaj sekura. Guste tiu ~¡ momento
pruvas tion kaj Niki ree prenis la martelon kaj
kun pliigita fenoro li komencia batadi la kapon
de la najlego.
Longaj minutoj pasis. Niki ne levis sian
rigardon, Aajne li dronis en la laboro, lamen li
instinkte sentia, ke la fantomo proksiJ:nitis, haltis malanta"ii li.
'

Riganlu la Tuon 811 Fine mi komprena~ la RadioD'), Di povos kon8enti ekzameni tiajn meritojn. Sed tiajn YSkojn ~ et neniam prezentos,
tar la tempo mankos al tiaj adeptoj, antai1 ol
ili elb tJ'anafupltaj al ia alía pli nova projekto

tian faktan pozicion, ke unu tagon la mondo povos nur konstati tin kaj reguligi per oficialigo.
Tiu politiko ja estas nek fulma, nek sensacia,
sed ti estas la sola ebla, laü mia konvinko - kaj'
tia estis anka-ü la konvinko de Zamenhof:

-

81m8 kiel okuia pri Ido.

al Di esperantistoj?
Le aaua, kiel al la 10ldatoj en la traJlbM)j: elteni.
i De deYas luli Din per fantaziaj esperoj : ni ne
~en la YeDODta jaro maionojn da anoj,
lli ae rioew. de UDeSCO oficia!an aankcion, Di ns
Kia do

pe.

tu nía devo,

Malfaci1eoo1 malrapideoo
Al ni la vojon ne baros.
Sen malhonora malkurateoo
Ni, kion povos, ni faros •..

CoemosJotta, Febr. tg46.
E. von Wahl, samloke, Majo tg4o •
• L. M. de Gueaaet, aamloke, Febr. tg46;

la belpoD de la bonfaraj miliarduloj.

1

t

..._ peaip bj malfacile varbadi novajn aam.
ideeaoja, multisi la utilajn tradukojn, pene1ri en
'Zamenhof, Originala Verkuo, pt. h5. ·
.. IODdoja ele hola>j, kiaj lruraciatoj, po'tistoj,
• La aama, aamlole, pt. lb3. Tio eatas, paren.
• ldp. prof. io pottu.lu inte~ tese, boDega ar¡wnentQ por la aennaci.iltoj.
• clsperanto·Y~,. J. Prorok (Koamoglott,
·
rilatojn d korelpondadoD, D8 por aüoga
Jan.
1924.) - ciD Rllllia U acieacia._ deve euer
· · .._.... 4PO'k• ele nía .hiato, ted por caut eoa
uoeiatiGDee t.'Oiltl'a Etp-o, quel ea proli8cpnlttil'~ja
Ki 1ju tet del
• ~. :& YOil Wül (Coamoglott.,
bclaloj, .ili Dot pov
1917)·
•
kone-'T,..O.I~

-

- Nu, Nik, kiel mi vidas, vi nun laboras sonis basa vira vooo tute milde.
- Jcs, mi laboras - respondis Nik, sed
li ne turnis sin for de la laboro.
- Kaj nokte, Nik, kion vi faras nokte?
- Mi dormas. Kion mi povus fari post tia
peza laboro?
- Mi gojas, ke vi tiel persistas, tamen mi
havos miajn okulojn sur vi. Atentu pri vil
- Superflue! Virino spionas miajn pasojn.
- Ou virino?
- Jes, kaj kia virino! Tia ... tia pregemanima.
- Cu vi edzigis?
- Ankoraií ne, sed ... sed mi patrigis ...
Mi havas okmonalan filon.
- Interese! Do la pregemanima virino pa~
rigis vin !'en gecdzigo. Iom slrange - kaj la basa
vira voco vibris pro relenata rido.
Kvankam Niki ne vidis la ironian mienon
de la obstina demandanto, tamen antaií li aperis
ties ridanta vizago. Niki sentis, ke estas neoose
klarigi la situacion por defendí sian virinon.
- Ne miskomprenu! Geedzigo okazos.
- Kiam? Post la apero de la dua ido. Cu?
- Nu, tiam, kiam la virino permesos ...
Si ankoraií ne fidas min ... kaj kiel si diris, §i
ne volas, ke la patro de §ia filo estu malbonfama
fripono ... Nun mi havas la provlempon. Cu v1
komprenas?
- Ne tute. La patro ja tamen estas vi.
- Jes ja, sed la filo havas la honestan nOmon de la patrino. Jen tiel! Granda diferenco!
Si ja povas nei mían patrecon ee pridemandado.
Cu vi komprenas? Kaj .. , kaj mi treege volus,
ke mía filo ne hontu poste pri mia nomo. Ou
komprenite? Car, vidu, ni tre dezirus, se li far~s ingeniero aií kuracisto. Jes, tiel ni volas kaj
tiel estos - kaj Niki rekomencis la fervoran mar-teladon.
- Interesa virina filozofio ... vilaganina romantiko . . . Cu vi renkontis sin dimancposttagmeze sur benko de la urba gardeno. Cu?
- Nel En la lito ... en mia lito... pli
precize, en nia komuna lito. Si ja devenís de honesta familio . . . iam §i eslis fraulina mosto ...
La rido nereteneble eksplodis el la scivolema demandanto.
- Fraülina mosto, pregemanima knabino,
kiu konatigas en lito kun la «magnetmana Nik»,
kun la plej fama kasrompisto ... en la komuna

lito ... Nik, vi farigis sentimentala bovo. Hahahal
Niki Bere demetis la martelon, turnis sin
al la ne resopirata konalo, kiu iam ne unufoje
torture pridemandis lin kaj pro kies ler:eco li
pasigis resumante ~es jarojn ínter la muroj de
karcero kaj pundomo. Li rigardis rekte al la iam
timanta okulparo kaj serene ridetis.
- Vi ree eraris ... Via konkludo refoje viktimigis pro la sajno. Mi volonte rakontos al vi
tiun idilion en la komuna lito, se vi nepre deziras scii ... NeCiutaga historieto ... Mi benas tiun
tagon ... Jes, tiell
La voeo de Niki impresis emocügita de la
rememoro. La robusta fantomo, la atletstatura
detektivinspektoro interesate fiksis sian rigardon
al la krude belaspekta vizago, sur kiu nun ce
nuanoo de gia konata ironio mankis. Li prenis
el la poSo sian cigaredujon kaj el gi li prezentis
cigaredon al la iama krimulo.
- Nu, parolu, Niki La afero vere interesas
min ... Ekfumu dol
Niki faris riñuan geston.
- Dankon 1 Ne koleru, k e mi ne akoeptas
proponatan cigaredon. Tiu gesto \Ía rememorigas
min pri la pasinleco. Ciam vi tiel komencis tiutempe la pridemandadon ... Sed nun vi ne ha vas
kaiízon pridemandadi . . . nun ne detektivinspektoro kaj malsukcesinta krimu!o interparolas, sed
du homoj konantaj unu la alían, el kiuj unu
ne decas rememorigi tion, kio jam definilive pasis
kaj la alía, kiu nepre devas forgesi sian iaman
profesion por ne plu renkonti la unuan en lia
oficeja tambro . . . Permesu, ke mi ekfumu el
miaj propraj cigaredoj 1
- Vi pravas iom, Nik! Nun mi ne ha vas
kaiízon. Do akceptu de mi fajron kaj rakontu
se vi mem volas - kaj li etendis sian flametantau
poSfajrilon al lia cigaredo.
- Dankon! ..• Mallonge dirite tiulempa mi
laboris kiel nokta masinpurigisto kaj servisto en
granda presejo.. . Tio okazis antaií du jaroj,
iom post la eeso de la milito ..• La laboro ne
estis malfacila, nek tre profitdona. Por eviti even- •
tualan lentadon mi decidís ne reokupi mían malnovan dandejon, kie certe mi estus renkontinta
kelkajn el la iamaj sambandanoj. Mi Iuis Ce
honesta vidvino liton por dormi. Ciumatene je la
sesa mi revenís hejmen kaj gis la sesa posttagmeze mi rajtis uzi gin. !un matenon reYeninte mi
De povis okupi mÍan Jiton, ear delikatvÍzagan
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ilin •.. Atnki kaj nvcstigi pacajn loborantojnl .•.
Vil ..• i\tuloj!
la plok ima gat h·ondislo li (1. 1;8 ckzompl ron knj lt'gunlo lo raporton, la ununn
foj n n in vivo, Ji lHlvi ro1o~an koloron 1ontrnü l molamik j d la ocio.

e

la 27-afl de f bruaro nl la centra dejorc;o

La lwitancon ni alendas en la gazelo «Vr•.•pera

llcroldo». Altcstime S<lrvo. . R. K. Notu, lee
ww palcaJo, konfislcila de ni dum la l.odiaiía
nolaa Casado, jam estas survoje al vi.» - fininte
la legailon In r fcronlo ctcnili.s In letoron al la
in ·pckloro.
Mi rnporlu 1 kc mi finlcgis la lc* * ..
P ,.¡ • " rnojrtoj. Ju pli mallongiA'i · In tagoj, tcron koj ...
- Kaj vi no rimnrkis ion karaktcrizan?
d• pli In rl ktoj far'iA'i dunA-<'rpl nuj. Lu polioo
o, sinjoro impckloro.
h I'OO bntali l nhau la postmilitnj impl moj,
Ln
suunpon, knra kolcgo, la Lamponl
<•tlll
iurn uk
, Jl ll~UJI '<', k k<•lkfoj<• ll'OV.,
Lu ru~an IRmpon, kics mhlcmo ~t0nos e ti dikn
i~a pcr ·onoj, kiuj h lpo ul lo oficinlnj gnrdi toj
lllltllipliko
signo, la tri litcroj, divido lokitaj :
do lo orilo, kvunknm c6 tiu h lpo no nnuokazo
1\1.
. 1jnu. csh m' l ru dum lo luslnj st•rnnjuoj. Ou->to
Efckti~, sinjoro in~pcktoro, ofcktiv(~l
pri lío lo <h•lcktivin p kloro (lrbumndis. J •n anR K. Kion igni!as tiuj
tuü tri tagoj du +vil j ukompnuis trim mbran Tre iutcr el S R K,
mt~jutlkloj?
bandon al In ntrl\ d Jor jo kaj tic tran.scl ninlo
- Cu l tion mi dczirus cii. Cu vi no
In krimuloju knj ilian p knJon rabilan ili m rn
hnvas
supozon?
mi l r m lnp ri.. L 1•ro, nlveninla pcr la mu•d j 1 injoro inspcktoro. Loií vía pornu p Al ' e plid nsiglUl la tl •bulon eirkuü lo
meso
mi
komuniko
· mían pcnson al vi.
I ro.
u,
kuroa-ct
Ln inspcktoro 11 n m okprcm' la hutoMi opinio ,
In litcroj e tu
1\ K
non d • In uorilo knj ill 1 up •rinlu rofo n
nnslalaú In ' R K, oni povu konkludi pri ia
li traru;doni la oludit.nn 1 l ron.
hitlcruJo,
naziafcro, p•·i S' kaj ...
iol vi pinias pri llo?
d, ear tema. pri litcroj
R K, via
'injoro in~pckl ro, mi rnporta , k JI\
opinio . tas iom sc.n cnCtJ. Nu, knra kol go. pro(l r ro
njnn Rli u. p ktind mdcr
knj In
vizor np rigu lu p latun kvitnn on en la Vt>srof~rcnt di iplinit L nis in ('n
ut nlu -p 1.0.
p~ra lleroldo knj ni nl ndu j la bo~nnoo ...
- Nu, j , ·d kr m eu vi n buv opi- kuj octcrc tiu mi lera slampo kaj tiu podant...'l
nion?
pr izcmo pri In kvitancoj esta. su pcktindaj.
- injoro in,p ktoro, mi rnporla , ko kromo Mi n mirus, se mnlanlau la kulisoj in ka u:~
mi pcn a , k iu au iuj h lpn nin n lu laboro, pcr ·onoj, kiuj A-u t tial estas tro prociwj. t.nr
- kuj lu r r) nlo plitroigi sinn poz n.
ilin pn int.coo malfidon v ku kontrau i:i. Kiol
u, knra kol go, vi n h vns grancl:m ,¡ opinios, knra kol go?
fnntati n, ~r vi nur ripcti tion, kion plifruo
Ab olute sniOO, sinjoro in pcktoro.
mi m rn c.primi pri ln af 'fO·
1 re bonvolu
Pnrdonu, mi !orge i ·, ko vi eium ho"as
1 gi ln lol ron, Car ti riproCa.s nin pro prokroslo lo snman opinion, kiol mi.
de ,j!Jnl

l.n

. ..

.
r· ·f 1r

nt

n

nll~nntll

sion p ¡,on lnil

1 gi:

<<Al ln trfpoliCJ jo (lcriminrrla af re jo), Loka.

E. timala adr Stto, nr honfirmns la rice tOn de la
/witanco ¡m la rtc uo de ¡)(1/c,ajo, lran.st!Oilila do
la ~/¡ o/1 dt• ¡nnuaro. Danlmnl 11cdm1rim~~
In ¡ud.-rrjo nmtrlrllltfN' lrcmsdonila el 1/(,
al ln rlejo/"(wta pollr11TIO h· /(l tt'f/,n¡)l/nn ¡o l,J
() an d frbruntu ni IIC trovi la !coi tan( 011 en In
proponita gnzeto. N •pre &cirgu nin pri Uia orto
lcnj amtempr lnJitnncu la trnn pr non d • liuj tri
bandito¡ lwj tíWl dr ilt(l ra&a¡o, lriujn ni livcris
111

1Jrl

...

•ruprint mpn murta matcno cstis, kinm la
r fcr nto iom ck citite rnpo.tis al sin ec!o, lHl
Niki B ro, la mogn Imana, knj lia nmiko .Ma'co
Prinr.cl ntcndao; en In anlnuenmbro kaj petos la
injoron in pcktoron nkc •pti ilin.
Eulo u ilin 1
La rofrrcnto malfcrmis la pordon kaj elkl'iis. Po. l momento Nl In kadro do la pordo a¡.o·
ri du invalide a~pcklllntaj figuroj: Niki Tlcro
kun Jib hnndn~itu knpo rcmcmorigis In filmoh(lr·oou d lu « eviclebla !lomo>> kaj Mateo Prin7.01, kic mnldck tru brako, same banda~ita pon-
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igis ciun po'tkarton kaj petis, ke oni aludu pn
la koncerna numero ce la donacado.
'ik, kiel mi vidas, vi denove miksigis
en friponaJon - kriis la inspektoro.
- Tute certe! l\li same opinias, sinjoro inspektoro - rimarki servoprete la referento.
- Kaj tiuj civitanoj estis sufiee malsagaj
por donaci ion ajn. Cu?
- Sincere konfesante en komenco tute ne.
R K.
Ni devi iom helpi al la reputacio de
Ciunokle ni dejoris du-tri horojn, ni ekvis de
kelkpasa di tanco la hcjmenirantojn, dufoje ni
ce sukccsis fortimigi uspektindajn figurojn, sed
neniam ni trovi donacon ce la dirita loko. Estis
nccese fari reklamon. Jen! Hazardo donis la
ideon. Iun nokton iu hejmeniranto, kiam renkonti Mntcjon, kiu fari sian dejoran promenon, ticl tcrurigi , ke li komencis eme ti sin
kaj ni dcvi persvadi lin, ke ni bezonas ncnion
de li, ec kontrauc ni estas senantoj de S H. K,
kie ta ko estas protekti la malfrue hejmenirantojn. Ni akompanis !in gis la pordego de la
domo. De tiu tempo pre kau ciunokte ni sukce i plifirmigi la prcstigon de S R K. Malejo
estis la atakanto, mi la defendanto, kiu forpelis
la bandilon kaj en sekureco akompani bejmen
la timigiton. Trioblan sukce on ni ha vis: S R K
ba .. i bonan famon en la distrib.to, la veraj banditoj cvitis nian J....artalon, precipe po ·t tiu eskortado al la centra deJorejo polica kaj ni ric~vis
dudekunu pakajojn.
- 1'\ik, ci, ventkapulo, vi faris ruze clpensilan earlatanadon kaj ...
- Pardonu, sinjoro in pektoro, mi ne stelis, mi ne semestigis, imple mi akceptis libOTvolan donacon de tiu, kiu kons:deris nian servon
utila kaj finfine ne por propra profito. Jen la
pruvo - kaj l\iki Bere elpo;igis kajeron, ctendis gin al la inspektoro - bonvolu kontroli!
- Kio gi estas?
- La kontora taglibro de S R K - kaj
i'iiki fierc rektigis sin, en liaj okuloj rebrilis la
scio pri sia certa honesteco.
La inspektoro tran preninte la kajeron, malfermis, foliumadis gin, jen surprizite, jen nekomprene. Sub la ti tolo li legis: Konlrolota dJ ..
la polico. Poste la konata stampo. Sek,is numerigitaj adresoj, ce kell..aj ruglitere la rimarko:
«vid"l. la lislon de donacinto; )>, kaj en tiu parto
detale imentariita sckvi la enhavo de ciu pakaJo,
ce ciu objekto kun la noto «riccv:s >> , kun la nomo

de la donacito, poste noto krajona «Kvitanco
transdonilef ,> aií «l(v ·tllnco J.o1s rv te/>. La inspektoro jaro divenis Cion. Antaü li staras du iamaj krimemuJoj, kiuj skrupule kaj naive klopodas rebonigi kaj pruvi sian honcstecon. Li kortusigi iom, kvankam la kutima duhemo de la
delektivo viglis en li.
-

~u

kaj kio estis via profito?

- Rigardu nin! Romp!ta kapo ee mi kaj
o torompo ee la brako de ~Iatcjo. Sed ne pro tio
Di voJa CeSÍ la deJoradon. lj havOS noYan enlreprenon. l\ti imcntis bonegan sel,:urseruron por
logejpordoj. EC mendojn ni jam ha'a . Jen!
- Kolose! La iama magnetmana
ik ,
antau kiu ne ekzistis nema] lo ebla pordo, seruro
kaj ka o, nun fabrikos sekurserurojn. Kolose!
- kaj la inspektoro laute ekridi . La rcferento
samopinie ridis kun li. - Sajnas al mi, ke vi
cfektive farigos honesta membro de la socio.
Lau via deziro mi kontrolos la pli ol trimonatan
agadon de via S H K kaj mi e.pera , ke lal
rezulto kontentigos 'ian pregemaniman vi1 inon,
kiu dezira honestan palron por sia filo ...
Almena ti e tus dezirinde. Cu ne?
- Absolute, sinjoro inspektoro! Tiu knabo
meritas ... kaj mi tre ~tus, se mían rehonorigon
vi bonvolus konfirmi gustatempe per tio, ke
vi akceptu esti unu el la oficialaj atestantoj dum
mía geedziga ceremonio.
La micno de la referenlo montris korfundan konsternigon: kia impertinentcco! Ti u ci
demokratio detruas kaj malrespektas ciun dignon! Sed vidante la !ojalan rideton de la cefo,
li De esprimis per \Ortoj sian cagrenon. Kompreneble DC, Car li de\ÍS YÍdi, kc ]a Ínspektoro luto
afable kaj manpreme adiauas de siaj dubfamaj
gastoj kaj Ji devis audi, kiam la eefo - ver&ajnc pro taktiko - ee ne protestis kontraü tia
kurioza honorpropo'llo.
hiam l\iki Berc kaj lia amiko e tis for,
la in pektoro pen eme rigardis la po ·tia itan
pakajon, sur kiu e lis kribite ur algluita slipo
la dato, horo, enhavo kaj la naive mistera stampo
de la · R K. Lia opinio balancis in ínter fido
kaj dubo.
- Kio estas via opinio, sinjoro kolego,
pri la tuta afero? - subitc li turnis sin al la
referento.
- Absolute la sama, kiel la via, sinjoro
inspcktoro - li respondi.s discipline ekpozantc 1
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« Cu vi memoras?~ diras plu Gíussano,

« Óu vi memoras? » díras plu Gíusc;ano,

~ Pri

1' scsa tag'? Li volis tx3 1' piedoj
La lrupojn, la popolon, la insignojn.
Tra la tri pordoj venis la lotantoj,
L' Urhtaro \enis, batalpreta, poste
Granda ama o da popol' kun krucoj
En mano. Antaü li nun la trombonoj
De la Urbcaro dis onoris laste.
Anlaií li la standardo de 1' rb~aro
Estis klinita. Li la randojn tu is. •

«Naií tagojn ni atendis. Kaj foriris
Cefepiskop' kaj grafoj kaj jugistoj.
Je l' deka venís la ekzil': - For, fiaj,
Kun la edz 'loj, filoj kaj havajoj:
Ok tagojn donas al vi l' imperiestro. Kaj burle kuris ni al Sant Ambrogio,
.Mankro~is nin al tomboj kaj altaroj.
For de l' pretej', kun filoj kaj edzinoj
Nin ili pelis kiel hundojn favajn. »

e Cu

vi m moras? » diras plu Gius ano:
«"\'e titaj en la sako de la penlo,
Kaj kun picdoj nudaj, Snur' ce l' kolo,
Sutinle cindron al la kap', en koto
Ni ekgenui , le,is niajn brakojn,
Kaj petjs pri mizcrikordo. Ciuj
Sinjoroj, kavaliroj, cirkauante
Lin, larmis. Li, starante rekte apud
La imperia Sildo, nin observis
Mute per sia diamant-rigardo. »

uCu vi memoras?» diras plu Gii.18Sano,
«Pri la dimanco trista de olivoj?
Ve, pasion' de Krist' kaj de Milano!
Unu post unu ce 1' kvar Sanktaj Korpoj
Falegi vidis ni la tricent turojn
De 1' ha tion', kaj fine, tra la polva
Ruin' aperis al ni la rompitaj,
Dispecigitaj, stumpigitaj domoj:
\ iditis en tomhej' skcletoj. Sube
Ardis la osloj de mortintoj niaj. »

cCu vi memoras? » dira plu Giussano,
e K e ni, hontante, la sekvintan tagon,
De l' voj' rimarkis la imperiestrinon
Tra 1' krad' rigardi nin. Ka) tra la krado
l)clis ni la krucojn, alkriante:
- Ho vi, imper.iestrino be1a, blonda 1
Fidelal Pial Glor' de niaj damojl Si reliriA"is. Li al ni ordonis
Detrui pordojn, murojn de 1' du ringoj,
k.e li kun batalpreta trup' trapa u. »

Post ei parol', Alberto di Giussano
Okulojn siaj'n kovris ambaiímane,
1\.aj ploris: en la mez' de l' parlamento
Li ploris kaj lamentis kiel knabo.
Kaj tiam tra la tuta parlamento
Trakuris kvazaií sova~besta hw·lo.
De 1' pordoj kaj fenestroj la Yirinoj
Taiízitaj, palaj, brakojn etendante,
Okulstrecante al la parlamento,
Ekmua-is: o: Hujl Mortigu l'Ru~barbulonl,

cNu jenl Do bonel », diras nun Giussano,
d\Ii ne plu plorosl Venos nia tago,
Ho milananoj, kaj ni devas venkil
L' okulojn mi sekigas; rigardante
Vin, bela sun' de Dio, jen mi juras:
Mortintoj niaj morgaií nokte havos
Novajon doltan en Purgatorio:
Kaj ja per mi 1, Sed la popolo diras:
«Pli ~ste pcr la imperianoj. » Ride
La un' subiris post la Resegone.
El la ítala: K J(alocsay.
Noto. c:\[orgaü nokle•, vcre, multaj imperianoj-gcrmanoj portis al b mortintaj milananoj cnovajon doléan al Purgatorio •. En la batalo ce Legnano
(29. V. 1 q6) Milano kaj ]a Lombarda Ligo plene
yenkis la Ru~barbulon. Aokaü li mem e;tis nmdíta
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kaj ap naií sukccsi rifu~i a] Pavio. Grandsignífa
estis tiu Yenko. la unua triumfo de la nova, urba,
malsatata bur~a klaso super la íieregaj feiídal.ajnobelaj trupoj.
(K. K.)

'bj vduríb,¡ sian havajon sur ar~-v·cturíletoj,
kiujn ili pu is antau si, au tiris tulpakitajn inían-glitveturi)ojn, kie reloj krakante gratis la
nudun pa~imon.
Ci tiun matenon, d tiuj anguloj de la urbo,
imil al formikoj, pcz~r~itnj bomoj in lrenis
en un u dirckto. Ili e lis judoj, kiuj iris al la
tabli la g tto-n en Pcrcs yp, en
gcllo. Oni
tiu cnU11 suba urboparto, kie amni,e!c kun la
m:uo lnri la lbruluttaj pctrolujoj, aspcktant:Jj
kvazau t.endoj de migrantnj cirkoj. Kclkajn malpurnjn domblokojn oni e¡, kaubnris pcr du !in 'oj
de ru la dorn-drnto kaj oni In is libera unu ;olan
cnir<'jon kHtzali al mu kaptilo. La judoj mar 1s
laulongc de la .tratoj, kiuj kondukis al Pcres )P·
lli iri líen . uh la ícnojaj vojpontoj. IJi glitfaladis ur la glaciaj vojetoj. Intcr ili csti m:Iijunuloj, kiuj nc povi mar i kaj tif-mal anuloj.
Oni porh. ilin sur brankardoj. luj falis kaj re ti ku. antaj ur la strato, apoginle la dor,.,on al
lanterno au brakumanlc gi feran paJi on. eniu
okompani ilin. lli iri mem\ole, sen ia e korlo.
Ili ii. , kc tiu, kiu restas hejme, e lo mortpafita. Tia) íli iri memvole. e iu donus al
judo rifu¡\.cjon, ankau tiu estus mortpafotn. Pro
ka ita judo tiuj, kiuj lo~is en la sama logejo,
en e ple tuj
lis mortpafitaj. El la lula urbq
mar is In judoj al la gctlo, mol upren sur la
krutaj deklivoj, sub la fervojoj viadukloj, puSnntc nntaú si la ~r~elurilelojn kaj gvidantc per
In mano la cnvolvitajn infanojn. Inter In domoj
kaj In prujnokovritaj arboj ili iris, unu po-t la
alia, kicl formikoj. Ili iris prcter fcrmitaj pordoj
kaj pordcgoj, prct r fumantaj ~tip-fojroj, te kiuj
rumanaj kaj germnnaj soldatoj sin varmigis. La
soldatoj ne atcnti la judojn; ili varmigis SÍ!\,
picdbali per la boloj kaj íroti la orclojn pcr
sako-gnnloj.
La íro lo cslis limiga. Gi estu ufi6e forta
ce por urbo en la nordo. ed p or Ocle a ~ cslis
simple tcrura. nufojc dum tridek jaroj trovig-as
en Odcssa tia frosto. Trn la dikn halndzo de la
blun J..nj v rda nebulo paJe brilis la malgranda
cirklo do la suno. Sur la pnvimo kuSis rigidaj,
frostintaj pa roj, kiuj dum flugo cstis mortigitnj de lo frosto. La moro csti glaciig-inta ~is
la horizonlo. Gi e ti blankn. De tic bloyjs la
vento.
La virino a p ktis kiel rusino. Anknü la
knabeto a pckti kiel ruso. La patro de la knabcto
e lis ruso. Sed lio ne holpis. La palrino e lis

n¡

judino.
devi iri al la getto. La patro ele la
knabeto cstis oficiro de la Ru~a Armeo. La virino
di iris sion pasporlon kaj lelis A'in ci matene
en la glacii~inlan necc ejon. Si forJa is la domon
kun sia filo, intencante vagadi en la urbo tiom
longe, ~is cio trankvili~o,. Si esperis iel saYÍo&í.
Estu frenezo iri al la getto. Tio signifus certan
morton. Iúj nun si vagadis kun la knabeto tra
la urbo, klopodante eviti la plej homplenajn
:.lratojn. Komence la knabeto ilentis, tar 1i
kredis, ke ili promenas. Sed baldau Ji iA'is enpacienca:
cPanjo, kial ni iras duro la tuta tago?•
Ni pro menas l•
Oni ne promenas ti el rapide. Mi e las laca. •
cReslu trankvila, roía infano. Ankaü mi
estas laca, lamen mi ne kondutas malbonc. ll
Si rimarkis, ke eíckti'e ili iri tro rapide;
pro kau ili kuri , k\azaü ili estus per;;ekutitaj.
i dcvlgi sin al pli malrapida iro. La knabeto
rigardi al i kaj ne rckonis in. Kun teruri~o
Ji rimarkis la Svelintan, dolor-morditan buson,
la harar-fasketojn grizi~intajn pro la frosto, kiuj
malbcle elruli~is el sub la kaptuko, kaj la nemovig-antajn, vitrccajn okulojn kun la rigidaj
pupiloj. Tiajn okulojn Ji vidis ee iaj bcstludiloj. Si rigardis al sia filo kaj ne vidis lin_
Si tiris post si la knabelon, kunpremante lian
etan rnanon. Timo kaptis la knabeton. Li ekploris:,
cMi volas hejmeniri. Mi volas fari pipi. »
Si kondukis lin ha te post iun anoncan kolonou, kiu cstis plengluita per germanaj dekrer
toj. Dum Ai stari~i. antau lin por lin §irmi
kontrau la vento, kaj duro Ai la pelton kaj pantaloneton al li mal- kaj rebulonumis, la knabeto
dnurigi lu ploron, trcmante de la malvarmo.
Kiom iJi pluiris, li diris, ke Ji volas mnn~i. Si
konduki lin al laktejo; sed ear tie matenmangia
du rumanaj policistoj en vastaj pcltoj kun kolumoj
el hundofclo, kaj tar §i posedis nenian dokumen1ton knj timis, ke oni povus ilin aresti kaj transporti al la gelto, Ai íaris, kvazaií Ai estus mistrafinta la pordou. Si petis pardonon kaj rapide
fermis la pordon mun(¡tan per sonorilo. La
knobeto kuri · post g¡, nenion komprenante kaj
plori . Alía laktejo estis malplena. Kun sento
de malpczi~o Ai lranspaAis la sojlon, sur kiu
huffero ti.s alnajlita. Si mendis por la knabeto
bot.clon da acida lakto kaj unu kringon. Dum la
cnvolvita knabeto, sidante sur la alta &e~o. trin-
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tPanjo, kien ni iras? Cu hejmen?»

«No, mia infano, ni faros viziton. »

.e

kiu?»

«Cu ,¡ memoras pri onklino Vera Pavlovskaja? Ni iras viziti onklinon Vera Pavlovskaja. »
Bone » - diris la knabelo tranhili~inte.
Li volonte faris vizitojn. Lia 'iz~geto ekserenigis.
Ui transiri la Stroganov-ponton, urer la
strato, kiu kondukas al la ha\eno. La straton
oni nomis kvaranten-vojo . .Malsupre taris enuaj
ortangulaj domoj el sabloStono. Iuj estis elbrulintaj. Ce fino de la vojo oni vidis la arkon
de iu alia ponto. Post la arko trembrilis la ruinoj
de la haveno. Pli malproksimc, trans la karhigintaj, enfalintaj tegmentoj l-uSis la blanka, gishorizonte glacii~inta maro. Tute ee la horizonto
lumis malhclblue strio de la libera ak,o. Apud
la blankaj ruinoj de la fama lumturo de Odessa,
kaplitaj de la glac1o, ku"is kdkaj plumbgrize farbitaj rumanaj transporlistoj. Maldekstre, en la
foro, sur la monto, tra la haladzoj de la rozeta
kaj delikatblua nebuJo blue brili la konkforma
kupolo de la urbteatro. La krado de la Stroganovponto kon ' istis el longa vico de altaj fcraj lancoj. La lancoj estis malhelnigraj. Ialsupre homoj k-un iteloj grimpis sur la kvaranten-vojon.
La akvo de la siteloj clSprucis, ckfrotis sur la
pavimo kaj en la morna lumo de la rozeta uno
briletis kiel glacio. Cio ti kune e tis tre bela.
Finfinc oni pmo ja ~isatendi la e\entojn 6e la
geedzoj Pa\10\ ki kaj la cetero klarigo · poste.
lli iris trc longc. La knabcto eslis laca, . ed
li ne kontraiíparoli . Haste li pa~tis en siaj campankoloraj felbotoj, ed nur pene li povis sehi
la pasojn de la patrino. Li volis kiel eble plej
rapide aheni al onklino Vera. Li \Olonte iri '
al ,jzitoj. DunHoje la palrino ke1kfoje froli
al li la vangojn blankigintajn de la frosto. Anlau
la domo, en kiu la gcedzoj Pa,}o, ki logis, sur
la \Ojelo bruli · 'tip-fajro, ee kiu oldatoj sin
varmigi . La domo e ·lis granda kaj havi · plurajn
alojn. La pordego cstis fcrmita kaj la ceno esti
surmetita. Tie e tis razio. Al c:iu, kiu ,olis en
la domon, aü kiu volis forla i la domon, oni
ekzameni la dok-umentojn. La virino 5ajnigis,
hazau i devu rapidi kaj preleriris la pordeo-on.
Neniu atcntis ilin. La knabelo komenci denon~
~emeti. Tiam si lin prenis sur la brakon kaJ1
kuris ur la bluaj plaLStonoj, per kiuj la yojeto
estis pavimita. La knabeto trankvili~is. Denove

La
Dolora prokrasío
(For de

si

kaj senlabora)

Aiídu, kara, kiel krias via infano!
Infano nena kita, de ni ne generita:
infano, kics eston prohibís rigla mano
de la di i~o kruda, de la prokrasto spita.
cntu, kara, kiel gutas for la lempo,
tagoj de mielo, horoj de ekstazo:
ella vÍ\o gutas nia korprintempo,
kiel kara vino el fendita vazo.
Vidu, kara, kiel radias mia mano
per elektra forto, viva energio;
por kreo, por kareso, por akir' de pano,
roan' trioble forta 'ibras por nenio.
Aiídu, kiel ~ire veas nia infano!
Sen tu, kiel tempo guta for en vano!
Yidu, kiel 'ake vibra mia mano!
\iídu, sentu. vidu: tri cagrenaj mankoj
lra la sensoj sendas la dolor-signalon.
Piku la doloroj kiel fajro-langoj,
pclu nin al 'enko, spronu en batalon!
Reto Roseti
~·~

~i cirkaiívagadis en la urbo. Sajni al ~. ke ili
tro ofte in montras sur la samaj lokoj kaj ke
oni jam atente ilin rigarda .. Tiam \enis en sian
kapon, ke 'i pom pasigi kelkajn horojn en kino.
La prezentadoj komenci"'is frue, car sub mortpuno e ti malpermesite montri in sur la stratoj
post la oka boro vespere.
i entis nauzon kaj kapturnon en la sufoka, fetora tambrego plena de soldatoj kaj
publik-ulinoj, kiujn simile al si la frosto pelis
ti tien de la strato. Sed ci tic almenaií estis varme
kaj oni povis sidi. Si malfirmigis la salon cirkaií
la kolo de la knabelo kaj Ji tuj endormigis, premant.e ambaií manojo al sia brako. Si restis, ne
forlasante la tambregon, sidanta duro du pre-

PrujnokmTitaj acerarboj kaj akacioj kiel fantomoj staris laúlonge de la ·tratoj. La urbo e3tis
dezerta kaj malluma. Kel.kfoje en la mallumo
aperti~i pordo kaj amtempe kun la akra lumradio, kiu subite lumigis la glacii~intajn aütojn
antaú la enirejo, por momento inundis el la
drinkejo la pa .. ia, penetranta ~emo de la Yiolonoj.
Sekure atingis la virino la parkon Se,eenko. La
giganta parko elenditrs laúlonge de la maro. Tie
esti senhome kaj ilente. Precipe silente e tis
malsupre, ce la piedo de la dekliYo, uper la maro
glacii~nt.a gis la horizonto. uper la maro levigis
silento, dika kiel muro. Kelkaj grandaj steloj
briletis upcr la blankaj braneoj de la arboj. fra
la steloj gliti la helblua radio de reflektoro.
Si iris laülonge de la lar~a a faltita strato.
faldek tre kmis tiu stadiono, kie ili ciuj kune
eeestis la futbal-maeon Odessa-Charkov. :\talantaü la ruinoj de la stadiono e tis la maro. En
la mallumo oni ne püYÍS gin vidi, sed ella silento
oni luj divenis ~ian prok imeoon. Dekstre etendi~s la parko. La larga asíaltita strato brüis en
la lumo de la steloj kiel mirgo. La \irino p13r'is
kaj rekoni la unuopajn arbspecojn. Estis ci tie
cigar-arboj kun longaj kot-íormaj kapsuloj, kiuj
kiel snuroj pendí malsupren gis la tero. Estis
ci tie kuglo-akacioj , accr-arboj, tujoj, vinagroarboj. Kouitaj per dika prujno, ili fandi~is unu
kun la alia kaj pendis profunde super la tero
kiel nuboj. Si prcnis ekspiron kaj nun pli malrapidc pa8adis laülonge de la senfinaj vicoj de
íorlasitaj benkoj. Cetere iu sidis sur unu el la
benkoj. Si preleriris kun batanta koro. La nigra
figuro, kiu apogi · la kapon al la benk-dor-o, ne
mO\·itis. La virino rimarkis, ke la 'iro, kvazaií
arbo, e tas duonkouita per prujno. uper la
nigra kupolo de la observatorio, kiu suprenlevigis el la blankaj nuboj de la parko, brilis la
poluritaj stcloj de la Granda rso. Ci t:e estis
tre ilente kaj oni in sentís libera de cia angoro.
Eble la virino tial ne sentís angoron, ear si estis
mortlaca.
Sed la po tan matenon, kiam la tago apenaü
krepu kis, 5argaúloj iradis tra la urbo por kolekti
la kadavrojn de la homoj Írostigintaj dum la
nokto. Unu el la Sa.rgaütoj malrapide iris laülonge de la larga asfaltita strato de la Sevoonkoparko. La auto haltis dufoje.
nue ~i haltis
antau la benko, sur kiu sidis la fro tiginta malbunulo. La duan fojon ~i haltis antaií la benko,
sur kiu sidis virino kun knabeto. Si tenis lin ee
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Preauíuna tago
- DOBRlSA CESARle -

Jaro sen iama ard' !a lago,
Sed sunas kaj ridetas gi.
en k.rio pasis kaj sen ago.
Lasta \endist' de dolcglaci'.
Zigzagas tra la urb' sengoje
La blanka horno de 1' somer'.
Folio flava sinkas foje
Ce lia

p~oear·

al ter'.

L' autun' ja sojlas, kun nebuloj

Bald.aüaj kaj kun pluv' kaj moro'.
Kaj maronistoj - angululoj La polvon viSas de la foro'.
Ella kroata: Bojidar l'ancik.

la mano. lli sidis unu apud la alía. Ili estis
preskaü same \estitaj. Ili portis sufiee bonajn
peltojn el imitita simio-íelo, campankolorajn peltbolojn kaj buntajn sak-gantojn. lli idis hazaú
,¡,antaj, nur iliaj yjza~oj, kiuj dum la daiíro de
la nokto kO\rigis per prujno, estis tute blankaj
kaj lanugaj, kaj sur iliaj palpebroj pendis glacifrangoj. Kiam la soldatoj le\is ilin, la korpoj
ne perdis sian rigidan pozon. Per íorta svingo
jetis la old.atoj la virinon en sia sidanta pozo
sur la Sargaüton. Kiel ligno ~¡ frapigis al la
maljunulo. Tiam per facila svingo jetis la soldatoj la knabeton en lia sidanta pozo sur la
aúton. Kiel ligno li írapi~is al la \'Írino kaj ec
iomele rebatigis alteo.

Dum la 5argaüto pluiri , eksonis en la funelo de la strata megafono la koko'krio, kiu
anoncis la komencon de la nova tago. Post tío
delikata iníanvoco diris trifoje en angela tono:
«Bonan matenonl Bonan matenonl Bonan
matenon!ll
Post tio la sama voeo diri.s malrapide kaj
tre y arme en rumana lingvo la pre~on: e Patro
nia, kiu estas en la Cielo, sanktigita estu via
nomo, venu vía regno .. »
Ella rusa: L. Skit.

tiajn stultajn homojn; certe vi pravjs, kvankam
pri tio vi no sciis au scias. Nun vi mortbati.t
homon. Via indigno kaj via kolero pro la mallogikeco do la viro i~¡s tiel grandaj, ke vi nc~ciantc plenumis vian deziron. Jen la kauzo,
ncnio mistera.
- Sed neniu min suspoktos. Tion mi krodns. Kiam mi ekveki~is post la krimo, mi ai:íllis
paSojn supre. Mi rapide iris tra la fene tro, sed
en la mallumo do la ~ardeno mi vidis vjron rampauta al la domo. Li min no vidis. Post momento
rni audis krion interne, la dompordo malfermigis
knj mi audis virjnon diri, kc viro malaperis trn
,la íenestro. Du viroj ckkuris, sed baldau mi
nudis, ke ili trovis la rnmpantan viron en la {l'ar·deno. Plu mi ne scias, ci líen mi kuris. Cu mi
vcre krimis?
Mi subite ekstaris. - Krimis, mi diris,
kompreneble, eu vi opinias lion duba?
- Nenion ,i komprenas. Kompreneble tío
estas duba, mi ja no estis konscia, kiam mi fari!i
la ogon.
- Jes, jes, mi ne memoris tiun fnkton.
- Nenion vi memoras, vi estas terure Íot·gesemo horno.

*

Koj la kavolkado de la okazoj pluiris. La
gazetoj sciigis al ni, ke oni kaptis la mortiginton.
Kaj la proce o komenci~is.

*

Estis la malíelico de mia vivsavinto, ke li
absoluto volis iri al la jugejo. Mi jam sentís la
kreskantnn indignan en lia menso, kaj mi antaüvidis, ke lia óeeslo en la ju~ejo povas esti al li
dangera. Sed Sajnis al mi malprava lin haltigi,
koj kiam mi scii.gis pri lia intenco, mi proponis
akompani !in al la jugejo por almenau esti Lio,
se mi povus lin iel helpi.
La proceso jam preskaií fiu~is. Komeneu
ne nur la publiko, sed ankai:í la juristoj kaj la
;jugistoj nenion komprenis. Sed kiel kutime,
ankail nun la le~isloj eltro\ is ian tre komplikan
motivon, laü kiu la arestilo íaris sian krimon.
J.a arcslilo nenion povi pruvi rilate al sin senkulpcco. Li estis tute nekonata individuo, familion li no havis nek amikojn, kaj ego malfavora
eslis la fakto, ke anlaií unu jaro la polico lin
kaptis je ~tclado. Do li estis tro suspekt¡nda persono, sian senkulpecon li ne kapablis pruvi, li
estis vidita ee la krjmloko, li havis nigran pnsintecon, jos ~ge suspektinda horno.

Sed mankis tamen eiuj gravaj pruvoj. La
juristoj plu kaj plu iris Jau siaj eltrovitaj, eraraj
vojoj. De lempo al lempo ili koliziis kun rokoj
sur la vojo, kaj tiam ili staris tute koníuzaj kaj
ncnion povis klarigi. Tre mistere, ili diris kaj
gratis siajn nukojn, sed car ili estis supergeniaj
le~istoj kaj same gcniaj pcnsuloj, ili kreis vojeton eirkail la malhelpo kaj daurigis la j:adon.
Sed kiam ili venjs el sin memkonstruita labirinto,
iliaj vizagoj eslis iom nubnj, car malgrau ilia
gcnieco restis kelkaj ankorau ncklarigitaj punktoj, kies solvo estis por ili absoluta enigmo. Supozojn kaj tute erarajn hipotezojn ili farjs, ciam
ili cirkaujs la solvon kaj la vcron kiel kato cirkauas muson, sed neniam ili vidis ~in. Kaj la
konkludo cslis, ke ver§ajne la akuzito estos ju~
ata la u indikoj.
Kaj venís tiu fatala tago de la jugo. Mia
amiko estis ~ajne tre nerva, kaj voje al la jugcjo, Ji mulle parolis pri la stulteco de advokatoj
enlute, kaj speciale pri tiu, kiu nun ludis la cefrolon en la dramo de li kauzita. Neniam li menciis la kruelan sorton de la senkulpulo kaj en
mia animo ekkreskis nevole malamo al mía
amiko, kiu ~ajne ne posedis homajn sentojn,
krom tiuj de obstino koj vcramo, ambai:í tamcn
en malsano pasia kvanto, hazail karikaturitaj.
La jugejo estis plenStopita de scivolaj bomoj, kaj nur pro la fervoro de mía amiko ni
en la lasta momento sukcesis trovi neokupita11
lokon sur la lasta benko de la cambrego. La
afmo tuj komencigis, kaj nun la unuan fojon
mi vidis Ja palan vizagon de la senkulpa akuzito.
Li staris hazai:í scjante pri nenio, kaj liaj okuloj
hovis dorman e primon, kiu ncnjam éangigis, ec
ne kiam la jugisto direktjs al Ji demandojn gra··
vajn. Okulfrapc li eslis drinkulo, kaj nun lia
ccrbo §ajni komplete paralizita pro la tcrura
reto, en kiu li senhelpe implikigis. Sed sufiCe
strange, tiu kompatindulo bavis bonan defend.iston, kiu senlace kaj laupove senkulpigis la
malfelican homon, lamen kompreneble \ano, ear
mankis ciuj decidaj pruvoj.
Multfoje duro la vortbatalado inter In ad\'o
kato kuj la akuzantn jugisto, mia amiko flustris
al mi rimarkojn diversajn pri la diskutado. Lia
indigno estis granda, kaj ju pli la afero proksimi~is al sia fino kaj ju pli certaj la tute eraraj
hipotezoj sajnis al la legistoj, des pli rapide
kreskis In kolero de mia vivsavinto. Lia ilustrado,
komence mallaüta kaj direktita nur al mia orelo,
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DeUlah
1.
Kvin tagojn mi aei'Yis jam en la armeo de
la m.i§loj. Ciun tagon plurfoje ni luktis aangajn
batalojn kontraü la judaj Wmentoj. Dum la
interbalalaj libenj daonhoroj nia malgraock
grupo (lrelbj jodoj bj filiAtoj ) kolekfiti en Ja
oni»ro de egipta sfinho. i legis la estetikoo
de lfesel.
Fililta aoldato ulajris trimil aüstrajn · krooojn ta~. La judoj riceYi saman aoldoo. La judaj batalautoj opinüs, ke ili meritas pli. Di ja
IIUrha • bubojn, bj dum ni, filiAtoj , jam alendis & la tramvoja haltejo, ilin ankora'Ü okup· la
delavo de la barborestaJoj.
Post
rtaga bailado la jadoj .endie depatacioa al la &INfiloro bj postulia barbokompeDIOD. La M•eti.olo pacieoce a1llkul • ilin.
·
ti.to 8ltu kiDostatisto - Ji rt'Jlpondis. · ne akoeplu diferencon inter judoj
bj filiAtoj. i estas demokrato.
- Ce la filmfabriko
tiuj vikingoj, kiuj
IÜIIS ea la maron, rioevas ducent kronojn pli ol
tiaj, kioj ilin pelas bj ne devas ulti en la ak on.
- Tru estas la afero de la aAa, sed se vin
iDienlu mia opinio: mi estas koo'riok~ta, ke
la
agas idiote. La ekstra premio remlligos,
ke multe pli multaj saltos en la akvon, ol bezontW
la aukoeeo de la filmo.
Ci-maniere la IDOYado de la judoj restis
pensukceea. Sed la trimil kroooj vaJoris ja pli
m.Jmalte de tago al tago, ~ de boro al boro.
ED
• furiozis la inf1acio bj kilogramo da
paao, Ida hierati kostia 1800 bonojn, hodiaü
• ..-,la nur por 2700 kronoj. La preao de
trumojbileto saltia de 870 kronoj al 480J"
Tiu fil" ta tatmento, en kiu mi de)oris, tia

r

CA CAGO
- Camartlne -

Tiel pa&ataj plue al bordo eiam nova
Tra la eterna nokto, en senreturna vago,
Cu en la oceano de 1' tempo ni ne povaa
Ankri por sola tago?

Ni amu do, ni amu 1 Plemru ni a kor' do
Baste, dum tempo lasas!
Hom' estas sen haveno, la temp' estas sen bordo,
Gi fluas kaj ni pasaalc

Ho lag', apenail finis la jaro vojon aian,
Kaj jen, ee l' karaj ondoj, kiujn ti devus vidi,
i venia aidi sola sur Atono, kie iam
Vi 'idia Ain ebidi.

ei

ebri-momentoj,
Jaluza temp', tu eblaa, ke
Kiam sin veriia vaste al Di felieo ama,
Forflugos de ni, kiel la tagoj de turmentoj,
Kun rapideoo sama?
f

Sub ti profundaj rokoj vi mutis tute aame,
Kaj aame vi rompitis ee l' bordoj deAirataj,
La vento same letia al Ai la Aalimon ame
1 piedoj adorataj.

Cu ni ne povas fiksi almenaü nur la spuroo?
Pasintaj por eterne, eu üi tute dronos?
La lempo, kiu donis kaj rabis ti plezuron,
Neniam tin redonos?
.

Vesperon, vi memoras? silente ni glitadis;
odeblia 111.r la abo bj sub la tiel-rondoj
ur bruo de 1' remiloj, kiuj en ritmo batia

Etern', pase', Denio, abismoj morn-malhelaj,
Kion vi el la tagoj faras, kiujn vi glotis?
Diru, eu vi redonos ekatazojn la eielajn,
Kiujn vi rave Antia?

Sur harmoniaj oadoj.
Subite diro, kian la ter' Deniam konia,
Eldrapia zuman ehoa de la ~taj bordoj,
La abo ebtenti1, kaj, kara al mi, SOD.is
La vo6' per jenaj vortoj:

Ho lago! rokoj mutajl grotojl arbar' ~
Sur kiuj11 rejunige verias la temp' favorqa.
Gardu, naturo bela, gardu pri 1' nokto kuQ
Almenail la memoron 1

aBaltip flapa, tempol Haltigu viaja kurojn,
FaYOraj horoj benaj 1
Do IMa Dia ptumi la flugajn kor-plezurojn
De 1' lagoj plej lelenaj 1

TrovittJ j'i en viaj ripozoj kaj tempestoj.
Ho bela lago, kaj en ridetaj viaj montoj,
En viaj nigraj pinoj, sovaj'aj rokokrestoi
Pendantaj sqper 1' ondoj 1

'

r.... malfllieaj pripetu viD, ploralltaj,

Por ili urp rulojn,
Pnaa ililja fa8ojn kun IOJ'IOj devoraotaj,
CJI'III'I felibalojnl

JDi pelept .e pri momento plua,
La . . ....,• ..Upat.
.a fi IIOkto: •Pii lude le Kaj j'in blua

lralojaa . . . . . .

1

1

En la aefiro, kiu tremu kaj avellas pa!l'•
En bru' de viaj bordoj, de r bordoj rip1era•~~;
En arj'ent-fnmta astro, per kiu vio sUI1:•
BIIDkigu brilo flata 1

Kl!TO
ur nova vojo
(Propono pri Kultura llkademlo)
-

F.

S~UdgyJ

-

Ln noHlj bezonoj de nía cpoko Jetis novan
id con n In ckonornian knj ocian \ÍWD : la planma trumadon. Oía celo e ta bridi la ek ce ' ojn
d Jn Jioera .konkur o, n i mcm gi ne e ta
celo, nur rim do. fte okaz' , okaza kaj okazo ,
la ardo de 1 balaloj r im cloj trans!o.rmi~ ~ jo
e loj, kaj alingint fin l· rjmetlon, oni konslata , kc la vera celo veba foro en la malp10k imo
de iocitcma mira~o.
lo tia okaz' plurfoje anka1i pri E pcranto.
nkau L p ranto e ll1 rimcclo, kí tian naturon
j m Zamcnhof vidi klar ·. Oía cdo e ta la plif ciligo de la hom, kornpreno por la ideo, kiun
gia aútoro norni 1homornni mo ~ . Pcr la ling\O
oni deva klopodi al tiu tnto de In homoj, de
kiu gi tiel maJe p •rige Ioritrj ; kio ig i el la
komencc pcrfekta kaj bol laomnro?
Popolo popolon ataka~ kruele,
Fral' íralon atakn. al.;ctle .. .
Heen do al la idcala stato, kic lrnjtoj tiel
klaro aperas en la biblia lcgendo pri la paradizo,
aú ·n la íilozofio d Ja sloikuloj, aú en Ja 111 Kon·

la folografcja korto. La pord go do ID korto ti
f rmita. 'ur la pord •go anonco. Cirkau trid k
1 ni ti ·k igitaj el la laboro.
Pcr niaj lancoj ni kom ·nci frapadi la
DOrdon, j • kio ap ·ri la regí. oro sur la La tiono.
En lía mano m •gnfono. 'j ra la megafono li dir •kti al ni la sckvan!an paroladon, pli g-ust al tiuj
~ti toj, kiuj no e ti
k igilnj 1 la laboro.
- Atcnlu! - ticl la re~i oro. - La dirckloruro de niu ~.-nlr •pr no ciigi kun granda indigni~o, k· vi fu i niau hicrauan folografodon.
Je mio polo la dirokloraro rczigni'l tiun planon,
k ili po tulu d ,¡ la pr zon dl· In íuAitn filmo.
'omtcmpe mi rÍCévÍ in trukcion, ke JICniel mi
pagu pli ol 3.000 kronojn al film tati lo. Kiu
•ma labori por l!i tiu umo - tiun ni akcepln
volont . Kiu nc · la konlenln - tiu po'n iri.
Tiujn, kiuj pro,okis la hicmúon skandalon, mi
·k igi el lo laboro.

trakto ociac de Rou cau, lciu escoce diferencas
de Ja Biblio nur en tiu enco, ke te li ne la erp nto lenta la origine perlektnjn bomojn al la
kulpo, ecl In konatitro kun la prhata po edajo.
1iu fundam ·nta pen o aperu anknü te la unuaj
pioniroj de Ja ocialismo. Koj la sama penso
kapti nian Maj tron.
1 'ia celo · las klnro, kvankam nía vojo ne
e la tiel rekta, kiel Znmenhof volis kaj prikanti ~in. 1 ia vojo sta · pie utjla de ruboj, arbu.stoj kaj ruinoj kaj dum la la taj jardekoj oftc ni
d vi erana<>Í en la den a mallumo, en ki
ufoka 1 irli o apenaü ni povj trovi la precizan
lokon de la brilct.-mtn stelo. Nun ni kreda , ke ni
atíngi ion kaj ni scias, kc ni estas trans grandaj
turmcntoj de la homaro, ed ni no "enki kaj ne
vcnko lu teruron, se ni no ko cía pri tjo : oe
nur tiuj pcki konlraú la honaaro, ki iniciaton
kaj kie malicon h mondo mencia kun ahomcno,
sed anknií ni, kiuj e lis konfortemaj, lacaj. inertnj kaj r zignemaj.
ni no · cnto nian multeko te lcrnitan re pondecon, o ni
to ankaü
e tonto i nerlnj, miopaj, . tultaj, nin atingos nova

~li

jam menciis, el kiaj clcmentoj konsi.stis
tiutempe la armoo do la film latí toj. Do ne neC<l a· akc •nti, ke la granda plimulto akcepti'l la
kondiCojn de la regisoro. 1 i, cksigitnj - iom
ankoraií bruadi , po. te ni vol's nin tran vestí en
niujn ttulagujn, bur~ajn \e !aJojn. ed kiel e~i
dcnUgÍ , la \C tejo < ti {ermita kaj la Alosilon
cnpo_igi · la anslalauanto de la tefre~isoro. La
tri pon o nc lnsis malfcrmi In vestejon: ni ~is
atendu tiujn, kiuj laboras.
Kiou fari? ·¡ retiri~is en arbareton
kclk<X'nl pa. ojo de la lilmurbo. Tie ekkuAinte
ni lcgis Ja E letikon de Hegel. Sed ne )onge.
En lo Yasln kampo trans la arbelaro, aperis
mnlgranda lrupo: labori ta junularo. Kiel ni,
ankau ili 1•gi . Evidente ili e lis senlaboruloj, kiuj
pro manko de pli satiga nutra3o, in turnis al
la . cionco. Kclkfoje alportis la vento la nomon
de Marx. Po t no longc nin tedis aüakulti la juo--
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k j mult pli t rur katn trofo. 1 i ne plu disigu
nian ' jon 1 u la 'oj toj de la indi,itlua phco
k j k ¡meo, sed ni nun fin fnru la n k tan,
difinitan vojon.
i -.rias. l.. ion ni de, a· fari
i scin._, ),e
ni d \'lb plckti nian H'rdan fadenon en la harmonian tek nj n d la homa kulturo. 'era kuluro! Tiu kulturo mcm e'ta.· realio-ota, pri gia
nec o neniu duba . Tion, kion ni fnris, ni ne
tak u tro mnlalta, : 'd ankau ne tro alta; ni
tinci r zultojn, . ed e rte ne decidajn knj ne
m k imumajn. ! i iris dise, ciu laü ia zin-zaga
j t , ni halti ·enhezone. Tio rilata · niajn klo-podojll ED la E"p.-movado, cd ·ame la ~cncra
lan .tnton de la kulturo.
La mo,ado de Zamcnhof di partiñ-as nunl 'rnp j multaj or anizoj, ni ha m· ama ·ojn de
ko1 roj en nia . pektro, ed ili e ·ta · ccrle unui."'bl j en k Jkaj rilatoj. En unu rilalo ni sohis
• m 1 proll mon. Por la lingvo mem ni havas
ni n f k toron: la LinS" an K omita ton kun sia
pint r<Tanizo, t. e. In Linav·a Akaclemio. Sed ni
ta fort
nh la influo de lo brutalaj in truoj,
kiujn la nn"'a fa 'i.;mo kaj ~in monstra ido, la
1 ndmilito hati
n niajn kapojn knj nun ni
d v
ii pli bon nian lccionon. i lerni , aü
lerni, ke la vivo e tas komplika
i , i n kon i la nur
bono kaj el malbono,
la homnro nc nur el bonuloj kaj maliculoj, nia
ta difinjta nur de du eblajoj, ed e tas

1 bori tojn,

ni e tu· forac intaj ilin, e kanto
n
tu rmokinta nian atenton. Kicl tío po·.as
ti hla Cu tion kantas laboristoj?
Print Eugl'n, dPr edle Hitter
"'ollt dl'm Kais r n.irdcrkricgen ...
Pr k imumo okdt>k -.ltulentoj, kun c!eg,JnfDj h okru j n la hulonlruoj, apPris sur la
mpo. P, l k Ikaj minutoj la junlaho1istoj jam
rifu •i antau la plifnrto. 1 abo1 i tkualJO rcsti~ en
In n n j d la hokoknw..anoj. lli hatis !in ang t.
Cu 11i tolera ? 'j di pelu ilin!
P •r kio?
dt•mandi
ingurdcma tcf-

tro.

J> r la neo 1 Pcr ilcJo'
J> r Jl p r ildo kaj lignolanc.o:>
('IJU: \ nul
Dum morn nto judaj kaj fil~ t •j nliliti toj
ol kti j
u komun ta uwnto, int rpr liante
1 BJII JUd jn pa troju k j ftli tnjn prinoojn.

tre multe da raktoroj, kiuj donas al gi di.rekton.
La postmilitaj tempoj postula kun la ardo de
la nepra bezono, kc ni sercu la kunlaboron inter
ciuj, kics klopodoj kaj celoj estas harmoniigeblaj,
kaj kc el ciuj klopodoj kaj tendencoj ni faru
ekstrakton por la plej alla celo: por la atingo
de la plej iuda homa libereco, al la egala distribuo de la horna kulturo kaj al la frateco
certiganl.a la senangoran vivon. Por tio ni bezonas la klopodojn de ciuj esperantistoj, kiuj estas
nomcblaj esperanlistoj, ni devas ja unuavice
kompreni nin mem kaj se ni konsideras niajn
movadajn organizojn, kiel fakajn kun eble diferencaj, ofle ce kontraiíaj interesoj en diversaj
karnpoj, ni devas tamen nepre scii, ke en iu
rilat.o ankoraú ni poras fari pluan pasan, car
en liu rilato oni poras unuigi la diYersajn sckciojn de la esperantismo. Kaj tio estas la kulturo. Kulturo ja povas esti influata de la taga
politiko, sed ekzistas ideala kulturo, kiu estas sendependa de tio, ekzistas scienco, arto, ljteraturo,
tckniko, kies klopodoj estas komunaj en ciuj teritorioj de la terglobo kaj tiuj komunaj klopodoj
povus esti la kerno de nova Esperanta organizo
apud kaj super la gisnunaj. Xi bezonas ne nur
Lingran Komitaton kaj Lingvan Akademion, sed
ni bezonas laü la vera bezono de nia movado,
tute en la zamenhofa spirito ankaú Kulturan Komilaton kaj Kulturan ,\kademion.
La nuna skizo de tiu ci ideo estas eble iom'

- Trupo preta? Antaüen! <\.ntaiíen!
- Antaiíen! Antaiíen 1
La sunbrilo oris niajn paperkaskojn, lignolancojn. iaj antaütukoj flirlis, kicl sangaj militflagoj. Suh niaj lignoplanclaj sandaloj tondris
la tero.
- Antaiíen! Antaücn! Antalien 1
La hokokrucanoj, kiam neatenditc ni aperis,
rigardi~ nin konslernitc. Ili ne es lis certaj, tu
ili mrm fn·nezigis aií alsturmas ilin la frenczulejo. Pos! minuto ni rcgis la kampon. L~ hok.okrucanoj, postlasinlo ciujn sinjn havajOJll, dlSJwris.
1 ri , enkis 1
hurlis filisto.
Portu la t!iublo ci tiun tullan vivon! .akri juda paslro. Tran~ la mur.oj nia~ .kama
radoj riccHI tri mil kt onojn por l•o,. kc th ~L~das
rmlitou. h.aj ti lit• ni ar·un •is efektnan nnhton
c11pagc.
El la hungaru: frena llorvátll.
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C,INGVO
Radika transitiveco
S-ro Nylén en sia riproc-artikolo kon1raií la prezidanto de la
Akademio rifuzas inter aliaj la
transitivecon al la radiko nask. Li
diri , k radiko havas ncnian
mernstaran ~cncon, do ankaií la
transitivan signifon ~¡ nc povas
enleni.
Por pruvo li mcncias la vorton
KristTU13ko, kiu klare monlras, kc
n{}.s/co povas havi la signifon de
1UJ3ki~o. do nask pouas naski vorton kun netransitiva scnco.
l\i rigardu iom ~i tiun dcmandon
'' a k kaj brul e tas v-erbaj radikoj.

Naslci estas transitiva. bruli esEn Kristnasko ni havas ne sea·
tas nctran itiva verbo.
con netransitivan, sed sencon pa•iKion ni aldonis ci úe al tiuj du t!Qn Nome, la vcrbosubstantivoJ
radikoj? Nenion krom la i-finajo. unuigas en si la aktivan scncon
Jcs, nenion krom la sama i-finajo. (kiam ili havas subjektan supleSe tiu i-finajo havu.s tran itiv- mentan: skribo de rnfano) kaj la
igan scncon, gi devus samc transi- pasivan sencon (kiam ili havas obtivigi la radikon brul, kiel la ra- jektan suplementan: sknbo de ledikon nask
tero.) Tío estas plene logika, ear
Tamen, tr~nsitiva e:>tas sole cola DE-suplemento temas simple
naslc1. El tio sekvas, nepre kaj ne- pri aparteno, kaj ago apartenas sarcfuteble, ke la i-finajo, el la vid- ma al tiu, kiu ~in faras, kiel al
punkto de la transitiveco, e tas tiu, kiu ~in suieras, rioevas. Ce
indiferenta. Do, e nashi tan1en Kristnaslco do ni havas sintetan
estas transitiva kaj brul1 nclransi- forman de objekta suplem~nto
tiva, la kaüzo de tiu transitiveco (nasko de Kristo).
au netransitivcco devas esti kaj
Nc temas do pri lenco netranpovas esti solo la karaktero de la .sitiva, sed pri pasi,a.
radiko mem.
Tiu difcrenco no estas nur tcoKiel estas tamen cble, ke en ria! Car ja, se per la o-finajo la
Kristnaslco la radiko nas!; havas transitiva karaktero povus hntiti,
scncon netransitivan?
eyiJenle ankau netransiti.aj radi1 cnicl! Tío estas erarol
koj Aan~i~us per ~¡ al transitivaj l

telegramstila, sed diskuto kaj plua pripenso povus doni al ~i tute konkretan formon. La modelo
de tia kultura organizo povus e ti parte la Lingva
Komitato kun la Akademio, parte la delegita seno
de la movado. La kultur-delegitoj eslu la kore pondantoj de la institucio, kics decidrojto
apartenu al la Akademio. La lcorespondantoj de
la organizo observadu s la diverslandajn kulturajn
fakojn (en la sama lando povus funkcii pluraj
tiaj) kaj fine de la kalcndara jaro ili raportu
pri la kulluraj okaza)oj, pri la plej gravaj rezultoj de la divcrsaj íakoj, ili agus ankau dum la
jaro tiel, ke la plej utila San~o de kultu rprodu.ktoj okazu en la spirito de Esperanto, t. e. sen la
plej cta flankpen o de imperialismo. Esta klare,
ke la agadkampo de la korespondantoj e tus
granda kaj vastigebla. La Akademio (t. e. Kultura
Akadcmio) konsi tus el pli da membroj ol la
Lingva Akademio, sed la nombro de ~ia membraro Iaücble nc rajtus superi la nombron de 50;
kompreneble la cstraro de la Akademio devu prizorgi la di tribuon kaj centrigon de la laboro.
La eefa íunkcio de In Akndemio estus la eldono
de valora jarlibro - kultura jarlibro, kiu parle
enhavu ~eneralintercsan literaturon, elektitan el
la materialo Yeninta de la kore pondantoj, t. e. tradukojn kaj pritraktojn de kulturaj gra,·ajoj, i. a.
ankaií beletristikaJojn, kaj la al¡ a 1k9j certe tre grava
parto de tiu jarlibro estus la notoj kaj sistemigitaj klarigoj pri la fenomenoj kaj rezultoj de la

kulturagndo en la diversaj partoj de la terglobo.
La akademio devus prepari ankau la eblajojn
de vere internada kaj sendependa kultura cnciklopedio, samtempc ~i devu serci la eblajojn
perfektigi la internacjan enciklopedian laboron.
La kultura jarlibro devus alingi ciujn movadanojn. Gia oldonnombro per tio estus tiel granda,
ke ~ia prezo estu malalta. La kotizoj per tio iom
alti~s, sed oni ricev11 kiel kontraüvaloron ion
..altetak ·indan, ~uindan, kaj utilan. Samtempe
mem la laboro de Kl kaj la jarlibro donus gravcoon kaj direlctadon de nia kulturlaboro kaj servus al la propagando en eksteraj rondoj. La jarlibro mem iom poste ne nur repagus la elspezojn
~e la korespondantoj, sed ~i ebligus ankaií
honorariojn, et. salajrojn al la oficantoj. Sed por
tío oni certe hezonos iom da tempo. La íakto,
ke la mmado aiítomate donus ion tute pozithan
al tiu ia membro, certe altigus la nombron de
organizitaj e perantistoj.
La argumento kontraií tia organizo estas
Ja granda »Se« : CU ~Í no laboros tro diletante,
sed tío ja pO\af, okaz: ce ciu entrepreno kaj laií:
la esperoj ni povus trovi tre valorajn fortojn en
nía movado por bonege prizorgi la supremenciitaj!n taskojn. Kontraií la jarlibro oni povas nur
havi tian skrupulon, kiun onj havas te kutimn
libroeldono.
La aiítoro volonte eni~us diskuton pri tju
ti afero.
'
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RECENZO
F. SZILAGY/: LA GR\ D1
A rEflrTURO ka¡ aliaj novelo}...
dft pagoj. Eldonas: Stelo-Libro,
Vol. II. Eldona Societo E peranlo, tockholm.
e oni meditas pri tío, el kio
konsi las la nerezi teb1a ukoeso
de la zilág_vi-noveloj, oni trovas
ilian krelon en la jcnaj karaklcriziloj: kJara, simpla li'o, pura
ling,o, forla faheloplekta kapablo,
prita, ciam saltopreta humuro
miksita kun indulocma iranio kaj
milda memironio kai cion lraLcksanta, profunda .humanismo.
Tiu ci dua novclo-,olumo (elkies
noveloj du jaro aperis en la unua
"olumo •Tran la Fabeloceano»)
montras tiujn ci kvalitojn en pliigata grado.

14 novclojn amp~ek.<:aS la volumo. Du el ili, «Pri mia knabina animo kaj eLa dolca port..
reto , prenas ian temon el la esperantista vi\0, el la kursgvidantaj memorajoj de la aütoro. Aliaj
du: Grava kunsido kaj cKokina .kademio ~ en formo de komedio samc e:.tas Esperanto-lemaj, ilia ironio , atakanla la vivon de malgrandurba e peranlista
vi,o, svingi~as en grotcskon. La
temo de eElinjo parencas al tiu
de «Pri mia knabina animo ».
Ankaü ci tic la kaprica fantazio
de la aütoro pre:;kaü vivanti<>as
clpcnsilan Iiguron kaj per tío nevolc iníluas la sorlon de alia horno. Sed la novelo fini~as felice.
eLibrra rabo» rakonla hiolorian
ane.kdolon el la antaünapolconaj
tempoj. Eslonta hungara pocto,
tiam ankorau Lrupe tro en la armeo de la aüslra impcrie:;tro,
invadinta Francion, la du horojn
de la e libera rabo utiligas por
legi {rancajo klasikulojn .
ur
la ponto• ternas pri devokonscia
hundelo. « Kaj pote Pinokjo ... ~
rerakontas la Pinokjo-íabelon al
nia militema mondo. La knabino
kaj la karbo kaj eVintron sk.izas
la malricon, la unua bonhumorc,
pctole, la dua kun profunda kompalo. Ce tiu ci lasta tamcn §ajnas
al mi, ke cstus pli bone rnkonli
la novelon tute objektive, la su-

fice ofte me lodo de la aütoro:
iolermeti sin ínter la historion
kaj la leganton, en tiu novelo estas malpli bonefekta.
Sennome lusas delikatan temoa. Oíiciro de la naziista armco (la verkisto pri ilenlas la nomojo, tiun de la armeo kaj tiun
de la per ekutiloj) la~as fu~i iun
el la persekutita, mo tkondamnitl
genio pro momenla reme'"orado
pri la civila vi,o , en kiu ili ambaü vi,is kultuni,on. Pote la
sorlo turni~as, el la persekutanto
i~as per ekutito bj Ji faJas sub
la frapoj de la popoljugo, k.iun
la aütoro nomas vengo. La novelo slas trc bcla, ed mi ne povas dividí la kon()('plon de la
aiitoro. Murd:s!o re tas murrusto,
ec se li lasi fu~i unun el la viktimoj 1 Do la kvazaü anlipatia
pripenlro de la cvcn~anta » homama~o estas maljust<~, politike erara. Sed ankaü ci tiu novelo ate las pri la pardonprcta, nob'a humaní ·m o de la autora.
cLa Granda Aventuro
• La
libcrigo de la jugi lo • kaj cLa
sepan de Majo e-tas tri gemoj
de la libro knj tri brilaj juvcloj
de nía orioinala literaturo. e La
Granda venturo : majstra pripentro de íantaz:ema r vado de
senlabora dudekjarulo; La liberigo de la jugislo» : poezio-plena
rakonto de kclkaj puraj ho.oj el
vivo de du homoj; horoj, kiuj
nur unuíoje doniga en la vivo
kaj neniam revenas; «La -ep:m
de :'\1ajo : la pl'j emo Ü~a. pl•j
carma rakonto, kiun mi i \ffi ajn
lcgi pri la pacdeziro de la homoj kaj pri ilia ~ojo, kiam gi
fine alvenas.
La ek terajo de la libro indas
al la enha,o: bona papero, bela
preso, nur la bindajo de la binditaj ckzempleroj e:;tas iom malfortika.
L. Tárkony

--

vIVO l"0Kt1 . Romano de
tellan Engholm. 180 pagoj. Eldona Societo Esperanto, Stockholm. K vara Yolumo de la serio
lelo-Lilvo ».
La rakonto (Stas daürigo de la
volumoj rlnfanoj en Torento I.
kaj n .• ' kaj ski zas l a pluan vi·
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von de la infanoj, jam gejunuloj.
~a volumo estas tipa Engholm-

bbro, kun ties virloj kaj malíortoj. Tiu tipeco certe estas pli
forta ol ke oni povus pri gi goji
oni pli gojus pri surpríza hnt.o,
0
pri evoluo, pri le,igo super la
antauan DÍveJon, CC se tlU nÍ1·elo
ne estas taksebla kiel malalta.
La ceíaj virtoj éle Engholm
esta la bona lingvosrio, la klara
simpla lingvajo, la amo kaj ho·
nesta intenco, per kiuj la aiítoro
sin okupi pri sia v.:rko, la delikata sentemo, per kiu li kaptas
la animstalon de siaj hcrooj, la
priskriboj inspi i aj de la belajoj
de la naturo. Gu te tiu ci tra.
senlo de la naturo donas la plej
bdajn pagojn de la libro; mi
mencias nur la íinon de la Kristnaska vespero, kiam Arnc, pelate
de nenzi tcbla sopiro, fo l s:.s la
bejmon por vagadi sola en la
arbaro: e cmiksita bj pura ku5is
la lunlumo sur la nc~okovrita
tero kaj negokovri'aj arloj. :'\hl·
rapide kaj aütomate li iras sur
la strio de forle prrmita ne~o,
kiun po~llasi la largaj radoj de
sargaüloj, kaj rigidc liaj okuloj
rigardas antaürn. Li haltis kaj
kvazaü vckigis. Jaro li e.>fs en
profunda arbaro, almenaü har
kilometrojn de Torenlo.
enio
(Sli · videbla krom nego k1j arboj
ka j stt•loj. Nenia sano cstis aüdebla krom la susuro de sango en
liaj o reloj, kaj ti u soni ·, kvazaú
gi venus de ck-tere, kvazau la si·
lento mem kanlus kaj ,plenigus
per sia kanto la tutan mondspa·
con. Kaj kclkfoje, por momento, bc..'le e!U'elicfigas iu vizago.
ekz-e en la jenaj, \CTC rimark:
indaj linioj: Sed jen kaj jen h
neatenJitc lcvis la kapon kaj 1~
palpcbrojn, kaj el liaj klarbluaJ
okuloj venis gaja, amikeca .. ~e
pclola rigardo. Lía rigardo Sl~l
l is al malric-a pekta bbano, k.iun
oni senatcnte preteri:-as, s d k1cs
malalta pordo subite malfcrn1:
i~as, kaj en ~i aperas afabla kaJ
ridetanta horno. •
Enlute, la libro ne e~tas senintere a: ce e ne atentstrero, tamen kun interesi~o oni ekvas la
vivo,ojon de la figuroj, k.iujn la
aütoro vice montras al ni duro la
fluo de la rakonto. Sed - stran·

_1 •
d.ISlOJ. k a~• ma.Am.
urm4 per ranmur
pistoloj. Tiu ci inf~ro fl ama; ce
tiam, e oni ne liras la bnon ec
de ununura revohero. la malvarma pulrado karaktcrizas la tuton ..•
Mi e tis en Holl ·wood, kiam
oni trovis la kadavron de filmaktorino Thelma Todd. Mi ne
memoras, kio c:t:s la oficiala rezullo de la polic-enkcto, sed mi
memoras pri la sennombraj strangaj, maltrankviligaj aludoj, misfamoj kaj divenadoj. Por momento oni sentís, kvazaü abismo
aperti~us ec la piedo kaj el la
profundo levi~us la fetoro de la
pereo k.aj m orlo.»

•

Kompreneble t:u ci bildo prezentas nur unu sekloron de la
rcalo. Vivas ankaü alía Amerik.o:
La Ameriko de la demokrataj
tradicioj, de la indiviJua libero,
de la p1 i[orti~antaj lahorislmovadoj. Sed sendubc estas igno de
profunda krizo en la amerik.a socio, ke la filmo - la popolarto
ciam pli ofte
de Ameriko projekcias antaií nin tiun inferon,
pri k.iu skribas Priestley.
L. B.

--

SALUTO EL CEBO LOV.4KUJO
El tiu lando, kiu multe uferis dum la pasintaj jaroj, foriris en la 1 ekonaton multaj kunlaborantoj kaj amikoj de Literatura Mondo. Kelkaj tamen felice
savi~is kaj aperas tic jam nova
promesdona generacio.
K.iel modesta signo de eeba vivo
esperantista aperas en nuna kajero du mabrandaj poemoj originalaj de juna poeto Karel PiC.
Plia poemo de Jaro .1 v elfert,
poet o klasikema kaj tendenca amtempe, prezcntas mediton de horno staranta uper la prir bita
malrica hejmo kun h de i lo revenigi per treta laboro la antaüan simplan bonstaton.
O. G

--

iUALR \U\, LA DEK TR LO
La
NESCO, eble por kristnasla surprizo. aran~is en Parizo
k.var prele"ojn. La prele!r.IDloj
estis: Kurt Schuschnigg, lija Ehrenburg, Jean Paul Sartre kaj
.t\ndré l\lalraux.

Dum la pre1ego de Schuschnigg policana l..ordono cirl..aüi5
la teatron Mari ~ny. Kiam Ehrenburg prelegis, la lo~ioj de la teatro €s'b plenaj de junaj laboristoj kaj studentoj. Jean Paul
Sartre per potenca proklamo
anonci ian ali~on al la batalantoj de la liberaj demokratioj.
Kaj el la prelego de 1\IaJraux ni
eksciis, ke la verkisto-re"oluciulo » de la intcrmilitaj jaroj definiti"e transiris al la dekstra
flanko.
Pri lalraiíx oni parolas nuntempe multe pli ol iam, en la
komenco de la tridekaj jaroj,
kiam en ciu cambreto de la Latina Kvartalo trovi~i almenaü
unu sludento, J..ju elektis lío , aií
iun lían heroon sia idealo.
La popularecon, kaj ankaií la
aldekstri~on de :\Ialraux oni povas
rekonduki al unu sola ori3ino, al
l\Ialraux, la avenLuri lo. la romanverkisto de liaj propraj malrealaj
aventuroj . Carla ayeoturo, kie ajn,
kiam ajo, inter kiaj ajo cirkonstancoj gi okazas, restas ciam ekster la realo. Gi estas cpizodo, kiun
oni povas for iri el la luto de la
vivo, kaj en kiu, kiel post cina
muro, oni povas sin forfermi 'de
la VÍ\'O, de la socio, de la realo,
Forsiri~i de la socio, s"ebi ie mcze
inter la bur~aro kaj la prolctaro,
tío por la laikuloj ofte 'ajnas
identa kun la re\'oluciemo. El tio
sekvas, ke la bur~a lcganlo -havante anlaií si ion por si tute
maJklaran, tiom intermiks· s en gi
la revolucion, la 'a,enturon, la
mondon, la ociajn utopiojn kaj
la realajojn, ke fine li jaro ec ne
rimarkas, kie komcnci~as la unu,
L.aj kic í.ini~as la alía - kio en la
lulo estas la realo kaj kio la mistiíiko.
La temo de ciu :\lalraux-\'erko,
la fiks1 ideo de Ciu .Malraux-heroo
e tas unu ekzolika aventuro, malanlaií kiu trov"ga tute oc la
marxi ta íilozofio (kiel Malraux
ofte volus kredigi al ni), "sed la
filozofio de ia utopia fablo, kaj
.\"ietzshe, kaj la cab,udo» de la ekzististoj - jen la sorco de la komuna burga idcolo;;)o.
La heroojn de i\1alraux p~las al
leror-agoj ne la sociala kunsento,
sociala amo, la deziro de la sbbil-

-
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igita sodala honsta{o. Garine, ~1!11
Gisors kaj la crt raj antaií la at:
surdo dP la ckztslo kaj anhií la fatalo rifugas en agojn, kies rezulto
apenaü interesas ilin; ili estas in·
diferentaj pri la malvenko de la
ociaJi, taj id~oj. Ciu to~o VJiw
e ti Dio (dira> G "sor , profesoro
de marxi. m o en fa Peking-a universitato! !1), kio alía ja es tus en li
tiu sopiro, kiun la scnsciuloj nomas aventuremo, sed kiu estas ne
alía ol1sindefendo kontraü la morto , Tiel trafas la Malrau:x-herooj
en la trombon de la plej ahsurdaj,
plej fremdaj al ili a\'enturoj, kaj
jen eblc la kaüzo ankaü de tío, ke
ce liaj teroristoj ka.j intelektuloj
la morto simbolas ian mistikan
anktajon. Cen en la Konkerantoj
ekzemple rigardas sin s1cerdoto kaj
ne bataJanto; sacerdo:o, kiu in ter
certaj cirl..onstancaj disponas ankaü pri Dio. La revolucio ce li
estas strikte ligita kun la perforta
morto - la perforto kreas la in.
terligon ínter li (la oferdona paslro) kaj Dio.
Car la aventuro estas ekster la
reala vi"o kaj la reala socio, kompreneble MaJraux la a\'enturisto
povas imagi la rilaton inter horno
kaj horno sole ekster la vho reala,
utopie - ekzemple en la perforto.
cTiel mi deziras la intPrli.,on kun
m"aj homkunu 1oj, kiel mía pa>lr~
ekdeziris íremdan bienon, kiel m1
ekdeziras virinon ... Kie ni po' U5
unui~i, se ne en la sufero.»
Vere, kiam ajn la MaJraux-heroo venas al tiu ñadio, kiun li nomas apolcalipsa, Ji klopodas s~
komprenigi per la ideo de la Ulllversaleco, per la uni~ersaleco de
1a sufero. La aventuro tiam prenas
al si la L.ur~on al~oki, en la nomo
de la universale:o, la popolojn de
la mondo por frata unui~o: .'M~a~
\Íve enteri ,j•aj cinaj kunulo¡, mil)
rusaj amikoj, kies okulojn o~i eliris, miaj germanaj íral~J. en
kla"ecnoj, nun ni p01as unwg1 en
la amo» - oratoras Kasrner en la
Temp3 de Mépri , kaj li ankaü kr.e:
das je ti u metafiziko, kiun al. Jh
pruntis ilia kreinto, ili havas Wl
esperan. Sed ci tiu espero ne ka·
pablas levi~ super la nivelon de
la Malraux-a sufero, kvazaú la es·
pero kaj la sufero e5tus du di.vers·
mienaj, sed t:unen ho~osen•J ele-

laroj) cbligus al li nc ole la plibom on de ia ituacio, sed ankaii
la edzini<>on de Jcnm, be la knabino kulimi~inla al b~nhaveco.
h.omencc la d •ziro de la imagita I lico ubprcma:; en li la vocon
de la kons iwco Li 10 ja!as en la
Oljl'lWlÍOn. cd TCienÍnto, }j dira · al ·ia ami ko \Iurph ·: e En la
ovjetunio mi e~>c honti pro mi
mcm, pro vi, pro ni tiuj, kt' el la
u onanoj, ciu matenc kwl la fruman~o. kian1 ili prenn ian jumaIon, ni volas trudi la cnglulon de
tia 'I'Cncno. . . \li rcmemori ·, ke
lamen mi e la homo.»
mith verkas ion tul' alian, 'ol
kian .Mnc Phcr·on men&, de Ji.
Lia no~<\ libro pri la So1 jl'lunio
e tas ame hone la bj objckti1a,
kicl antaüc liaj artikoloj pri la
. ovj t-germana fronto Fcbn• li laboras en ~ia onwnlometo, kiun Ji
aeeli por la anlaiimono, kaj kiun
la dume dzini<>ila Jcnny fari., por
i h jmcca. Al i li ne rnalk:J.Sa · la
1cron, ear li timas pri sia fclico,
cianl<', kc ~i disfumigo· luj, kiam
\Iac Phcrson ricc1o· la manukripton.
Lí diktas capilron po:;l C.1pitro,
laj pruv::s, ke 'mjetunio nel.: lOla·, nck preparas mili ton. La kon~cicnco 1cnkas en
tiu honesta
usonano la memamajn dezirojn.
En tio lin firmi~>as ankau la I'Ortoj de lia teno!ipi,tino :\1:-w: cCi
tio tute ne e tas tid malb na..
-'lultaj milionoj staro malantaü
vi. La g:tzetoj ja ne publikino
opiniojn al 1i fa1orajn, ·cd la

grandaj amasoj de 1a popolo ankaü 1in kon ento,.»
FiM prelÍ~ ' la libro . i\fac Pherson furioza ·. Li dt'V1' tran 1erki<>i
la manu kripton. h.aJ li dt•va uú
multajn fa lojn da dolaroj d iaj
komisianloj, kaj tutan sim propran influon, por ke la cldon-firmo
Gre ·lcr and O' Kinh• · ne cldonu
la libran jan1 ece rcl..lamitan. Li
venka : la libro ne aperas. Smith
pcrdas C'on: monon, omertlomon,
edzinon - C:tr ankau i forJa ·a!
lin, kíam 'i 1idas lian bankroti~on.
mith lamen ne kapitulacas.
• ur nun komenci~as ve1 e la hatalo por la H'ro . .\1ulte li cía ,
multo Ji 1idis. Kaj kid .erioz
a,crto al la kompanio :\lac Phcron-Tfear,t, kaj al ~iaj 1omi~ian
toj, ona la fcrmaj vortoj de la
lt•atrajo
La upre nomita S nith
- diras mith pri i mcm - lmagi· erare kaj naivc, k• ckzi,tas nur
unu \mcrilo. Kaj ,e por la supre
nomita mith kun lia hunc,to kaj pro lia honesto - ne ekzistas
loko en la Amcriko de lle.ar:t, do
li, jc la diablo, · •reo por . i Jokon
en la alía \meriko , en la Ameriko
d!' Lincoln kaj Hoo:c\clt.•
Jen la temo dt• la tcalrajo de
unonov. ~ccl eslus erare gin rinardi ur ukce'a politika pumfleto. Ci c ta realisma, mo lerna
dramo. La vHaj dialo oj, la lirikaj ripozoj, la profundaj pen~oj
pri homa orto, la tragika kerno
de la runa lonflikto. b psikologia
mo!i'llldo de la agoj de 1' roluloj
'~-in lok'k ínter la plej clslarajn

Petu lUeraturon en Hungara RadJo
La llun.,.ara Radio (Budape::.t, VIII., Brótly
ándor- ·tr. 7) enkonduka:-. regulan e p 'rantan di endadon ciulund • noktc 0.30 ~IET lempo dum
5 minutoj: aktualaj ·ciiaoj. Bomolu danki, p tanll' pli fruan dis~cndon koj ncpro p ti, ke la
Ilungara Hadio donu ehlecon, ke la redakloraro
de L. 1\1. donu litcraturan e peranlan duonhoron
en la radio.

LUDOl' /1\0 T wr,m 1 ~CIIG \ al iaj gcamikoj kaj h><>antoj si n uo1an ad.r •on: Bud<Jpt''t,
YIII., Kis,-tnció-utca 5. III. 17. P!i <>ra~ajn leterojn
au .cndajojn tnmen adre u al Literatura Mondo:
Budapt> l, '111., Rukk 'zilárd·ulac 2 , signantc sur
la eksterajo. por L. Ta1·konp.

dramajn kreajojn. E~ .Tcnny ne
sajnas al ni malnobla pro tío, ke
i forlasa ian edzon. La aüloro
p·ikolorrie motivas al ni sian fa.
ron. Í viYiS ciam Ínter lllOncasaj
homoj, ne povas liberi~i de la
orco del' mono, kiel ajn si volus,
i nc knpablas kuniri !.un Smith
tie · malnhtajn Yojon. .\ntaü la
fina pn'o i hezitadas, ·¡ ja alte
estimas la honcs'on, p.•rs·s ~ on, bo·
nan intencon de sia edzo, -ed §i
ne havas forlon batali, prcfere ;i
flankcn tari~as.
Kun la sama morala-psikologia
fundado 1i uras Simonov ankoü la
ccterajn rolulojn. lli t' las vivantaj
homoj, k un homaj kv<llito\ bonaj
kaj malbonaj.
ajne la kontraüsovjetia propa·
gando en ~ono i~i bona negoco .
Ec Ely Culberbon, la konata bri~
teoriulo in jeti ur la cru ·an teman.» En ,ja brosuro cCu ni delOs militi kontraü Ru ujo? » Ji ege
treeas . ian íanlazion. Li priskriba>, le en rg5o mi teraj rusaj turistoj ahenas en Csonon, kun kofrof, lokitaj di~c\ ili ebplodig:l!i
pr 'skaü sammomcnlc la tutan
Amerikon kaj ciujn amerikanojn.
Culbcrlson a~itas la uson~nojn
pcr la himero de la murda int neo
de la ·ovjetianoj, imonov trankviligas la ~01 jt'lianojn per la pacodeziro de tiu alw. \merilo. dt> la
u:ona popolo. i esperu, le imonol pli guste prijugas la klanidon
de la monaj csimplaj homoj . ol
la !.(randa bri~majstro. 11. Lrlov

KOREKTO
de eraro/ en ala 1-2. numero

Pa~o

7: Tárkon.v: Oriento. En la "2-Ú
bomolu metí la konfuzitan :in>ek1on jrne:
antaü la sankla. Fujijama piaj japanaj pt>ntristoj,
mongolaj rajdantoj sur ·tt'Poj de dczertaj di·toj,
•n la :tkvo de Gan!Yes mortintaj hindoj,
lellmo1aj insulanoj ínter brancoj de truuarinJoj.
P a~ o 2 r ; Poe-1\a/oc ay: L-1 son~riloj. En
la 2 7· ve r~o bom olu l<'gi:
~is trao' rand' (ne: la11d').
~.......-~.-~.........
_....._·~-~-.......~
..........-.-~~......,...,.._-..1cr~oj

--...

-ro Daniel Carion, 12 ruc Hacine, La Courneu1e
( cinc), Francujo dezira korcspondi pri lingyaj, filozofiaj. p ikolol7iaj temoj kun ciuj Jandoj. Prccipc kun ·amideaninoj.
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