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Informoj de Ut administracio. 
K ,,;, | samideanoj ' \ i < k|>ui nlas inii 

l., |asta iuinH-i.» de la 194" u jaro. Duin lu 
instata paroli rii klopodfe ; | i" i 

revuon akurate kaj belaspekb Multaj nl 
senditaj opinioj pruvas, ke niaju klopodojn 
komprenas kaj la merite taksas ninj abon 
antoj, \ i esperas, ke la redafktoroj sukcesis 
doni interesan, varian kaj valoran enhavon 
;il siaj lejjantoj 

Posl la fino dc la unua jaro de la tria 
periodo ni jani povas Fari bilancon. Ni povas 
konslati, ke la morala sukceso estas kontent-
ijrja, sed beda re ni ne povas tion diri pri nia 
financa stato. Kvankam la plej multaj nial-
novaj abonantoj reabonis, kaj kvankam kun 
( jojo ni povis registri anka multajn novajn 
abonantojn, la nomhro <l»- abonantoj tamen 
iu sufi as por kovri la krudajn preskoslojn. 
Neniam estis profitiga aperigi altnivelan ! 

raturan organon. Sed en la pasinto la deli 
citon povis kovri la enspezoj pere de la libro-
vendado. Pro La nunaj malfacila.j internaciaj 
rilatoj la libroeldono beda re ne prosperas 
tiagrade, ke fti povus kovri la dcficiton de la 
re\*uo. Pro tio ni devas klopodi por la forigo 
de tiu deficito. 

\'i siiuli^ cTrkuleron pri la supra demando 
al niaj abonantoj. Ni demandis, u ni mal 
altigu la pa onombron per 20%, a ni for 
lasu la kovrilpa&on, kiu donis tiel imponan 
aspekton al la revuo, a eventuale ni altigu 
l;i abonprezon is dolaroj, anstatafi la 
isnunaj 2.50 dolaro . Kun beda ro ni devas 

kpnstati, ke La prezoj mondskale altigas kaj 
ekzemple eijare la paperprezo alti^is per I"1"'! 

\'i rie»'\ is multajn n spondojn al nia • ir 
kulero. La respondoj estas riupnrtigeblaj 
unuj respondis, ke ni nltigu la ahonprczon 

i ;'li;'.i respondis. ke ni malaltiRii la pnftn 
aombron. Kun ROJO ni lamen povas konstali. 

tas multe pli da samideanoj kiuj s< n 
hezite skribis al ni : Utitfu |n abonprezon ' 

tiuj kiuj <l. ziris malaltigi la paRonombron 
1 ' liuj respondoj ni erpas lu kura^on si 
,:' konsilon <!«• In plej muHnj abonantoj knj 
•'IIIJI la abonprezon jc 3 ! s \ dolaroj 

incleanoj balotintaj poi l.i nuilall 
le kompreno 

•m^con i III ,|. konlribtuM \ iajn 
nl komparo 

'"« '•' Pre/oj rl. miciliiim ,| (.|doi. 
a i ltlK«« 

i itei .'i iii u Vfondo 
,-, ni iii btenon de m 

. rganrzo Nion i ni baz 
teno kunlaboro entu? 

mitoj i '"i la abonpi ezo d< 
ni livi Ifi Krandfoi >u kiu 
ciialus libron kun 432 S\ mulle i 
Li niiij estimataj abonantoj 
por la sekva jaro, kaj plie ili ! 
uovajn kaj novajn abonantojn Pei l-t kun-
helpo <!<• <in literalurema 
ntin^os, ke baldati Lit< 
uperi monate, < iam pli ampleks • b 
eiam pli kaj pli validos la opinio de 
l .apenna : Literatura Mondo la t 
i in serioza - peraniisto. 

La l 2-a nuniero de Literarura Mo 
19*17 rapide el erpigis ka i ni ae | i eri 
&in :il tiuj ahonantoj, kiuj abonis dura ln j 
nian revuon. Redanrinde la presisto dism 
la kompostajon kaj tiel ni ne plu poi 
rcpresi. Iial ni proponas al niaj abonan 
kiuj ne ricevis tiun numeron, Liveron <!<• du 
malnovaj numeroj. Bonvolu eiekl 
l; u nia reklamo en la pasinta numero \ i 
petas indulgon de La koncernaj samid 
sed beda re ni jam ne povis alimani ngi 
l;i aferon. 

En la 19 L8-a jaro Literatura Mondo 
(ii «iu dua monato. La i 2-a nume 
1948 aperos la l-an <l<* Febi 

\ A at lministr .ui t i» 

I eli itn K i istnaskou 

\ n \ jnron d< 

Uli 



A LV O K O 
F. Szi lagyi 

La milito, la milito, la mililo . . . Kiam i 
komenci is en 1914, neniu kredis, ke i 
da ros pli ol monatojn. Sed nun ? La malica 
genio elcerbumas de tago al tago novajn arm-
ilojn, kaj en la Sudo, en la pola ebenajo, en 
la Karpata monlaro brulas la urboj, la vila oj. 
Grenadoj siblas kaj kanonoj plenumas sian 
hrntalan devon. I.a urboj malaperas. la vi-
la oj for ovi^as. la vestoj kaj la aninioj cifon-
i as. Sur la landvojoj kiel pala, laca, kota 
rivero fluas la vitanta, vcanta ondo de sen-
hejmaj kampuloj. Inter ili bovinoj kun miro-
plenaj o<kuloj. Cio csias ti< l m komprenebla. 
Sed u bomo pli bone 1 ovas kompreni sin 
mem ? Kiel oni povas kompreni la homon, 
kiu tiel dancis en la inezon de la sangdibocon, 
kvaza lio estus sankta ojofesto de la vivo. 
Oni frenezi is pro la sango. Oni glorigis la 
proksimbatalojn, en kiuj oni vidas sian pro-
pran viktimon. Nun fcio mekani as. Nnn 
jam e la aeroplanoj miksas sian vo on en 
la mortlioncerton. Jus oni vidia la nova on 
pri la atako kontru Londono. Dum mo-
mento malaperis malsanuloj kun kuracistoj 
sub la ruinoj de Londona hospita 

Kuracistoj ' Ververe la kuracistoj estas 
superfluaj. Restarigi la homojn nur por Uo, 
ke poste grenado, flugma ino kaj pafilo kon-
kuru, kiel liberigi iin de sia plej grauda mal-
sano, la vivo ? Kuracisto? Cu oni povaa esti 
kuracisto de homoj kaj tin de la homaro 7 
Iani oni revis kaj son is pri la Eiarmo 
pri regulo kaj simetrio, pri unuigaj i 
kaj lingvo. Sed kiu respondas ' Kiu i 
Flamoj kaj furiozo estas la soiaj eblaj reagoj 
dc la homo. La tero estas plena dc emoj, 
kaj sc ili ne devus emi, veus la kontra uloj. 
La iclo estas griza kaj indiferenta. 

Tia estas la homo fcaj ne lia. mon-
tras la foto. La granda foto en la cambro. 
Tiam, cn 1905 oni vidis alie la afcrojn. Ho, 
Bulonjo-sur-Maro, kiel vi aspektas nun ? Li 
rcmemoris. kici lime kuj angore li voja 
ticn. Li timis de (iasko. Li r mis ia mokon, 
la okon. Kio estos, sc la Ling\o restos scn-
komprena. Se oni balbutos ta vortojn cn la 
vakuon dc la scnkompreno ? Sed ne okaris 

tiol. Ho, tiu bela mira o de la franca mar-
bordo, ho tiu dodora, trompa espero de tiu 
tempo. Tiu pia silento dum la unua soleno. 
Atento 'kaj timo, angoro kaj espero de iuj 

itantoj, same kiel liaj sentoj. 
Ne, tie devis okazi ia miraklo. Li ne for-

siajn proprajn vortojn. eterne vivantajn 
pro sia interna flamo : 

..Mi salutas vin, karaj samiilcanoj, fratoj 
kaj fralinoj el la granda tulmonda familio, 
kiuj kunvenis el landoj proksimaj kaj mal-
proksimaj, el la plej diversaj re^noj de la 
mondo por frate premi al si reciproke la 
manojn pro la nomo de la granda ideo, kiu 
ciujn nin l igas . . . Tra la aero flugas mis-
teraj fantomoj ; la okuloj ilin ne vidas, sed 

nimo ilin sentas ; ili estas imago de tcmpo 
uiia. de tempo tute nova . . . " 

Kaj ekflirtis la nova verdstela flago kaj 
cksonis la incitaj ritmoj de ia Ilimno. Ne, 
eble ne b*am ? Ne, tiam oni a dis ankora 
du muzikojn por la Espero. Nnn oni for-

tiim unii. kiun oni ticl entuziasmc 
kanlis. 

Jen, oni ridu amare. Jen la tempo estonta, 
jen tio fari is el la rozkolora son o, la fratoj 
kaj fratinoj nun kunvenas e la Karpatoj kaj 
aliloke kaj la brutala internacia lii le la 
kanonoj estas komprenebla. I-i sidaa i tie 
ola kun sia l ingi o. I sola anka en 
I:I hejmo momente. Kelkfi esti 

kaj elver i al si la mal ojon, kiun li ne 
i komuniki aJ siaj familianoj Ui ha 

Milirnn pri li. Li na kaj 
iiur kelb igas 
lian malsanan koron. Kelkfo e oni tamcn 
; \ > r : POlia j koi l l .U ;i(fOj. 

Sed ili i rtas malmultaj. 
Neniu o studas. Li 

kuracisto. Sed li certe ne dividos sm 
inter dn laskoj, kiel li fai is. 1 age malbone 

,ii:i kuracisto de la malri uloj, noktc la 
tuta niondo : l;i LingVO. El la du knahincj 
Lidja havas la saman koncepton, kian li. Cu 

sekvo9 lin ? Li mem ne scias. Si esftas 
i knabino, iaj interesoj saltas 

tien-i 
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L,a gareto alvenis. En la tuta gazeto estas 
„„. milita propagando : „Niaj aoldatoj oferas 
sian sangon, tli malsatas ltaj batalas, kaj vl 
ku as en via komforta lito dum la nokto. Vi 
devas oferi por ta patrujo, almena monon." 

Monon por la niilii») I n ne freneze ? Sed 
unuloke oni ne povas haltigi ta militon. Eslas 
ia logiko en la frenezo. Sed kiel haltigi in 
cie kaj ega e. Oni denove revenas al la samaj 
pensoj, kiuj ncniam estis iiel ne-rcalaj, kirl 
nun. Ho, la vivo estas mallonga! 

I i provis stari i, Denove la pulso malaperis 
el la piedo. Anka lia koro estis mallrankvila. 
Jam delonge li ne forlasis la ambron. Li 
rigardis la malpuran stralon, la geslantajn 
barbajn viroju kaj la kadulkajn virinojn. 
Grizo kaj mizero, fiero kaj stulteco. Cu oni 
ne bezonus la Grandam Balailon de histono 
por fari ordon ? Sango, sango, sango, 

Estas terure, kc tiem da sufero koncentri as 
en la kompatinda koro de liu grizbarbulo. 
Kaj tiu granda koro minacas lin iam pli kaj 
pli. Estas terure, ke en lia laca cerbo tam-
buras la foraj bruoj de la fronto. Estas 
terure senti kaj porti la respondecon de !a 
tuta homaro. Kun tia koro. 

Li prenis digitalon. Sur la strato, ebna 
soldato kria as kaj la judinoj prcska kutimc 
forrapidas el lia proksimo. Li promesas 
pogromon al ili por morga . Li etas botelon 
al vaganta hundo. La hundo bojante kuras. 
Oni kaptas la kriegantan cbriulon. Invalido 
balancas sian kapon. Zamenhof ne plu ri-
gardas- ekstercn. Li turnas sian rigardon 
internen. Fajro estas ie, sed ne tiu fajro, 
pri kiu li kantis foje : 

Fajron scntas mi inlerne — 
Vivi anka mi deziras . . . 

Kie estas liu fajro kaj kion donis al li la 
vivo ? Sed cu li rajtas maltaksi tion, kio 
okazis, u vere cstis nur mira o ? u vere 
restis nenio, nur la sopiro, la rikano. la tonoj, 
la doloro kaj la malsann koro ? 

t u li estas trompita ? u la noktoj, kiujn 
la pala, miopa knabo pasigis super la vortaro 
de la nova lingvo ? u tiu lingvo nc vivas V 
Sed u i vivos ? Kio estos el i, se Ia milito 
da ros ankora longe ? Oni ne plu kapablos 
pensi pri la reunuigo. Kiu pensas nun pn 

PUR-KORE 

ATTILA JOZSEI 
Patron, panjon, bejmon, dion 
Mi ne havas, nok patrlon, 
Nek lulilon, nek &erk-tolon, 
Amon. kison a bru.st-molon. 

Mi tri tagojn fastas tutc, 
Jes, ne man is absoJute I 
Dudek jaroj — ho — potencars ! 
Ilin vendj mi intencas. 

Se neniu ilin prctendos, 
Al diablo mi ilin vendos : 
Mi pur-kore elrabos domon, 
Se nccese : raurdos horaon. 

Sekvos kapto kaj pendumo, 
Kovros min benata humo, 
Kreskos murdopova flo-ro 
El belega mia koro. 

El la hungara: K. Kalocsay 

Rulonjo ? u tiu nova advokato, kiu sidis 
apud li tiam, u li pensas pri iio ? Cu li vivas, 
kaj se li vivas, kiel li pensas nun ? Bulonjo. 
. . . „Inter la gaslamaj muroj de Bulonjo sur 
Maro kunvenis ne francoj kun angloj, ne 
rusoj kun poioj, sed homoj kun homoj." 
Kaj nun kiuj ikunvenas ? Bestoj kun bestoj. 
Rabobcstoj. 

Kiel li povis trompi i ? . . . Slrange. Kiam 
li parolis, li vidis sian koron en la okuloj de 
la a skultantoj. Li ne estis oratoro, kaj estis 
miraklo, ke li, 'tiu timema kaj senpretenda 
homo, povis kapti la korojn. Tio ne estis h\ 
kiu levis la homojn kun la forto de la pasio, 
sed la Ideo. ian fajron li sentis intcrne liel, 
ke li forgesis pri tio, ke anka li deziris vivi. 
Kaj Londono . . . Tie li diris pa-rolante p n 
la suferoj de siai samgentanoj' : 

,,Longc da ros ankora la malluma nokto 
sur la tero, sed ne Cteme i da ros. Venos 
la tempo, kiam la homoj esos esti lupoj 
unuj kontra la aliaj . . .'" 

La mira o reaperis. Cu iam estos al ie7 

Longe da ros ankora la malluma nokto. 
Seci u lia vivo da ros longe ? 
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PANJO 

ATTILA J ZSEF 
Jam de semajnoj pri patrino 
Mi pensas inm, kun kapklino, 

i iris, nura diligento, 
Kun knara korb' al subtegmento. 

Kaj mi, ankora hom' sincera, 
Blekis kun piedbatad' kolera : 

i lasu la velajn vestojn, venu, 
Al subtegmento min kunprenu ! 

i iris, mute la vestojn metis, 
Ne sakris, nek rigardon etis, 
La vestoj, brile sur la nuro, 
Al alto flirtis kun susuro. 

Nun mi ne blekus : pent' malfruanta. 
Mi vidas : estas i giganta, 
Per nub' la grizajn harojn volvas, 
Bluigilon en ielakvo solvas. 

El la hungara : A". Kalocsay 

LA PORKPASTMTO 

ATTILA J ZSEF 
Mia grego — greg' elita, 
Cies vosto — ondizjta. 
Naze, la hungara moro, 
Brilas eta drat1 el oro. 

Porkidino e mi estas : 
Grafidino — mi atestas ! 

i en alkvo sin admiras, 
Foje-foje e suspiras. 

Kaj virporkon mi posedas ! 
Li al milda vorto cedas, 
Sed per rostro, mi ne ercas, 

tonkastelon li renversas ! 

Mia vip' kun kupra ringo 
Tiel fulmas e 1' eksvingo, 
Ke gregi as iuj nuboj, 
Hej, malsekos multaj jupoj ! 

EI la hungara : K. Kahcscuj 

En la sensenta piedo la sangcirkulo subite 
ekfunkciis, la koro malpezi is kaj la optim-
ismo veki is en la malsanulo. La homoj 
estas origine bonaj. IU estas malsanaj. Oni 
devas ilin kuraci. Ne nur mia ikoro doloras. 
Trans mi kaj post mi estas homoj, homoj 
rmiltaj. Oni devas konstrui la ponton inter 
la vivoj ismorte, <ke oni detruu la morton , 
la ponton ni konstruu inter rasoj, gentoj, 
nacioj. 

Malrapide li trenis sin al la skribotablo kaj 
eksidis anta i. Sur la malbona, militkriza, 
grizeca papero li komencis skribi tion, kion 
1* malsana, kompatinda, optlmista koro 
diktis al la tremantaj manoj ; la manoj obi^is 
kaj la linioj fari is pli kaj pji certaj : 

..Alvoko al la diplomatoj !" 

Super Varsovio flugis malamika aeroplano. 
a . ° m °J n^Pser ante kuradis. Kozaktrupoj 

mars.s en la urbo. Eble oni denove etos 
stonon kontra lia fenestro. Sed li estis sola 
^aj h estis n u n toe kun la tuta mondo. 
•-» ruhs en si la grandan volon, pezajn vorl-
ojn. Cu estos iu, kiu transprenos ilin iam -

n estos e o post tiuj vortoj ? Kiu scias ? 
La noverabra suno lace ekbrihs inter la palaj 
nuboj. i aspektis duba. Sed Zamenhof 
rapidis skribi. Li volis esti preta, anta ol 
la familio hejmenvenos. Li skribis sen-
embarase is la lastaj vortoj : 

„Sinjoroj diplomatoj ! Post la terura eks-
terma milito, kiu starigis la homaron pli mal-
alten ol la plej sova aj bestoj, E ropo atendas 
de vi pacon. i atendas ne kelktempan pac-
i on, sed pacon konstantan, kiu konvenas al 
la civilizita homa raso. Sed memoru, me-
moru.ke la sola rimedo por atingi la pacon, 
estas forigi unu fojon por am la efan 
ka zon de la milito, la barbaran resta on ei 
la plej antikva anta civilizacia tempo, ia reg-
adon de unuj gentoj super aliaj gentoj." 

La plumo haltis. La losiJo cn la seruro 
de la anta ambro ekknaris. Iu venis hejmen. 
Bone, ke li finis la laboron por hodia . Oni 
volas, ke li ripozu la eble plej multe. Zaraen-
hof lace ridetis kaj ekku is sur la sofo, sajn-
igante, ike li ku is tie dum la tuta terapo. 
Nun li povis ripozi. 
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B U D A P E T A K R I S T N A S K O , 1 9 4 4 

L. T A R K O N Y 

i.a iramo haltis. Nu, liu balto apena lom 
diferencis de la antatla mar o : tiel limak 
trenis sin inter ta tumulta tohuvabohuo de 
tramoj, a toj, ar veturiloj, tankoj, aroj, 
kiuj kaose inundis el la direkto de la ponto 
kaj strebis febre :il la landvojo kuranta al 
okcidento, iam il okcidento . . . Pasis la 
kvina horo, la krepusko komencis densi i, 
en la Lnterno de la tramo blinde vibretis 
kclkaj elektraj lampoj kovritaj per irmiloj, 
kiuj malpliigis ilian lumon, ankaii la trani-
fenestrojn kovris malpuraj nigraj kaj nial-
helbluaj paperoj. En la mizera lumo regis 
ia kripto-atmosfero : la maigrasaj viza oj 
palis kretblanke, la vortoj falis malla tc, sin-
garde. nenies viza on vigligis rideto. La halto 
faris la fermitecon ankora malpli ellenebla, 

Luko levi is kaj eliris anta eti, apud la 
tramgvidiston, kie oni clevis stari sufi e prem-
ite en plena mallumo, sed kie aimena oni 
spiris pli fre an aeron, kaj la okulojn, kutim-
i initajn al Ia obtuza slratlumo, iom distris 
]a panoramo de la fu anta malamika armeo. 
Kaj la cerbon de Luko hantis aliaj bildoj, pri 
liu sunluma aprila diman o, anta tri jaroj, 
kiam unue ekvidis i tiu urbo la timigajn 
kirasitajn diviziojn orgojie ekirintajn por la 
konkero de la mondo . . . Kiel fiera e kaj 
venkocerte ili tondris liani sur ia pavimo de 
la senhonorigita urbo, kaj kiel brulis liam lia 
viza o pro angora eksciti o kaj honto ! Nun 
iian viza on, velkigitan per la turmentoj de 
nesufi a nutrado kaj duinhomhardaj tra-
noktoj, kolorigis malforta ru o de apenau 
ka ita ojo, kiam li vidis la polvokovritajn, 
kotajn, difekti intajn veturilojn, kiuj pe*e 
anhelante sercas Iaslan ancon por eskapi el 
la fermi anta ringo de la fato, rk>r fu i la 
juste vekitan koleron de Ia popoloj, kies amo 
al la libero mortvundis la atakintan bestion... 

Nun, inter la brecoj de la freneza tumulto, 
proksimigis homgrupo: eble cento da viroj 
kaj virinoj, kun kefro afi paka o en Ia rnano, 
kun kurbaj, froste kunlirilaj dorsoj, kiuj 
kiel la fero la fulmojn - kvaza inoite ajtlris 

i:, vipojn d virlnoj kaj viroj en 
notonc muta mar o kun tl 
kiin okuloj turnitaj :>l La ja, kieu ii• 
IM.-M! por I" Ipo ') kaj dufls kort-
ataj de mornaj i ^mienaj 

loj. Kaj sur I oj, super Ja trei 
antaj koroj, tra la kreskinla inalluino, hontige 
anlis la flavaj makuloj de rbareco. 
Luko mallevis la okulojn, neniain li i 
renkonti tiun dislingilon sen ia interna sku-
i o, sen ia honto-sento, kva/.a li mem portus 
4rin, a li mem eslus n spondeca pri i. Kaj 
li rememoris, ke 'knabage li legis pri tio a 
\ idis in en tealra o ; tiam gi ajnis al li 
ia kurioza monstraj"o el epoko barbara, scd 
feli e jani delonge forpasinla. Kaj post la 
teatro estis bone reveni al la bone hejtila, 
bone lumigita hejmo, reveni al la civilizo. 
Sed kie nun la civilizo, kie la lumoj ? Subite 
trafulmis lin rememoro : kiam, anta mo-
natoj, li unuafoje ekvidis in sur la brusto 
de amikino, apena li povis maski siaji inter-
nan enon, sian kulposenton, kvaza li estus 
sin vangofrapinla. Li Irostotremis, u eble 
anka si inarsas nun i tie ? Denove li okul-
fiksis la grupon, angore, esplorante. Ili nun 
eslis sufiee proksime, uste preterirontaj la 
tramon. Lia rigardo tu is maljunulon. kiu 
\i(lelile jam a|iena povis elleni. Subite li 
falis surgenuen, lia ajaro dis eti is kaj en 
la tuta korpo tremetante li sajnis atendi ian 
miraklon. Xnn saltis al li juna naeislo, por 
momcnto videblis lia lar a, stumpnaza viza o, 
li estis unu el la edukitoj de la gengsterHImoj 
kaj de la pif-puf-rcmianoj, kaj piedfrapis cn 
la maljunulon, kiu sterni is kiel eluzita, for-
etita ifono. — Estas tamen senhome ---

a di is vo o el la obsSuiro, Luko vidls Ia 
profilon dte maljuni anta hungara soldato 
staranta Intea grupo sur la trotuaro, kiuj 
muie rigordis t:i scenon, sed subite ekfulmo 
blindigia liajn okulojn kaj tondro tremigii 
II.IIII orelojn, la nazmulkula bandito pafla sm 
la soldaton, kiu ruli ia sur la pavimon. — 
La Sqvn E ropa Dnlo sii.jjs vo o apud 
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,dis flanken, IIM rigardo Irafls la kolcrajn, 

indigni inlajn okulojn de liphara viro, 
dc sur kies lipoj pendia aliaj vortoj erupl 
ontaj, Sed nun la tramo subite ekiris la 
horaoj, slarantaj sur la perono, ricevis fortan 
puson, la surstrata sceno dronis en 11 mal 
lumo, En la tramo regis muta konsicrno 
oni simulis, kvazaii oni estus rimarkinta nen 

Luko kaj la fremdulo proksimigis unu 
al La alia, evitante novan renkontigon de lu 
rigardoj. Kiu scias ? eble provokagento. 

La Iramo alvenis lute proksime al la ponto 
i tic ia kaoso atingis sian kulminon. Ja, 

sajnis vana ia Fortostre o por regi ia sen-
ordan fu on, preska tretante unu la alian 
kuris Ia taiVkoj. kvaza skur aie de ia giganta 
vipo. Kaj la rau o de la kanonoj, kiu jam 
de kelkaj lagoj cl la foro fanlome liantis la 
inkubajn son ojn de la febra urbo, nun i is 
surprizc forta kaj klara. Nun el la mailumo 
emer is la lieraj konturoj de la ponlo. La 
Ponto ! Lia Ponto ! Jcs, li amis ankati la 
aliajn ses pontojn, al ke kaj el ili e ligis lin 
ccrtaj rememoroj. Scd Ruin la Elizabeta-
ponto li estis en lute proksima persona rilato. 
Kiol fio devenis, li jam ne sciis. Li reme-
moris nur, kc jam knaba e li eslis pri i 
speciale Aera, al siaj eksterlandaj amikoj li 
sendadis pri i po fcka.rtojn, aldonantc prcciz-
ajn mezurcjn pri ia admirinda svelta, unika 
arko. Kaj li cstis ofendilta, se la amiko, en 

rcspondo, ne Ia dis suflde lian favor-
" • • • Nun, en Iiaj rememoroj, la Ponto 

kunfandi is kun lia juna o. Tiutempe ili 
toftis konstantc en ia proksimo, anka(t la 

iazio, kiun li dum ok jagroj vizitis iutage, 
' " ia proksima najbareco. Someri 

5Ur ^1 ]l i r i s ;,l la na ejo, unu H la plezuregoj 
«'•' lia vivo de malriea lemanto. Kaj lun 
Jagon sur tiu fci ponlo venis lia palro ka| lin 

,"Jm"1 el lo na ejo por IrankviU 
•™>on, ar nclongc posl lio foriro el la 
" , , n" ckfuriozis dctni i ciklono kaj lia 
u l / m o orto. Nun iii Jam 

en I:| """"> de la moldeklivaj monteloj 

BETLEHEMAJ IIECOJ 
\i III \ i 

ucto, J< 
l< II I I I | I l i 

i' |an 
\ i pii d | i 

afo dii Is kaj iaflj ti 
'I ir j i |o a J tO 
Jen nii : re o Mclhioi 
iielpu, doI< 

Bonan tagon, Di fllet', Di fili 
Cic îregno, El 
\ i ne estas pastroj 
Vidi vin venis, molproksii] 

l dinte pri I' naskij 
de homioj de malri i 

Jen Kaspar' kun sia piv 
Tiaspeca tera re \ 

Cion bonan, ho Savanf, ho Savant' ! 
Venis m el varma land'. 
Vakaj niaj viando-potoj, 
Srumpis brilaj niaj botoj, 
Scd jen da oro scs manplatoj, 
Da incenso dekdu pladoj, 
Kaj jen mi mem, Baltazar' : 
Rego de saraci naj 

Ru i adas Mariet', Mariet', 
Panjo beata, lilict'. 
Eu la sin' Jesu jo sidas, 
Lin pro larm' i apena vida 
Sonas la pa tistmuziki 
Tempo jam esitus por su i 
Karaj bonaj Re oj Tri, 
Honan nokton diras mi. 

I-1 la hungara : A say 

|.li vivaj la ligilojn, kiuj lin krodis al la mort 
Intoj. 

(Jnu pli forta kanonbruo lin vekis d Ifa 
rcvado. Nun li rimarkis, ke la tramo fam 

i;i ponto sin trenas. rra la maldi 
nebulo mislere glimbrilis la ar entaj ondoj 
dc la maljuna Danubo. Do dos 
historiajn tagojn la multsperta rh 
o tomatc murmuris liuj lipoj la vorl 
i;i poeto 
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kuloj ukal ia al kclkaj hom 
kmj a i manlpulia IUI i• ale 

ganl - I de ' ' i" " '" I 
i , si ijn okulojn poi 

pjj i .>ii maJgrandaJn pakajetojn lli 
faurligia aj la feraj ttangkolonoj, aiiaj 
datoj priatentis la piedirantojn kaj krode 

t\s ilin aJ pU rapida lo. Jen, 
iii fulmo lin frapus, premi ia Ua k< 

ekrazitol La banditoj 1 la mizeraj banditoj ! 
les, la foria kanonbruo, la ankorau nen 
vidita amasi o de ru antaj reruriloj, cio fti 
jam perndis la pn kaiman flnou de la dramo. 
k.ij laste, eJ miUta vidpunkto tute senutile, 
sed pro nura malamo kaj envio, ili v< lai 
murdi la pontojn, la nervojn de la urbo, ili 
volas murdi lian ponton, lian animon I Tor-

pm malamo kaj dolOTO de senpovo li 
rigardia !a mornviza ajn, sova ajn gurojn 
cis la tramo forlasis la ponton. Kaj senmove 
preskafl sveninte !i krocigis al la flanko dc 
la tramo. is j portis lin al I! 

Oni jam atendis lin la vespcrm.m o ***̂ tî  
preta. Ii transdonis sian kristnaskan dona 
(on. kiu ijarc adapti js al la cirkonatai 
konsistante el viandkonaerva oj kaj cigan 
Li aJtabli is kaj tploris la viza ojn 
Amikeca familia rondo, unu <-l tiuj, kiuj ku 
timas inviti solulojn aJ la kristnaak-veapero 
por donaci ai ili el sia abunda familia 
varmo. .. Sed nun !.-. vizagoj eaprimia triston 
kaj maltrankvilon. La anta enjeUU omhro 
de !a ofcazonUj. t., ,-.,,„1,,,, 

a n u , ] l:i w< i ' ij kiu scins, 
rW« nur kdkaj horoj pasos kaj I, estos 

«nanko.. . Poatla fmo de la veaner 
terkompreni o 11] p 

:,i ta r : , , , l" : lutl la novajojn de la 
•<kr.tr, Hbera radio: ) koi )iUn 

* « « . ke fermlfr la 
rf0g< malfrua 

| \ i « , 

ia kah 

kaj Luko volis pi 
;ii ila hejmo Si d o kaj 
preparia poi li kua< jon 
I lc. r ) nt -• .1 

Luko ne povis 
froatotremii en la i 
dikaj kovriloj iom liajn 
frosUjn membrojn. Sed 
streci o de Ua 
pella unu la aJJan ; ajoj 
de la lasta la ah 
iii kun la kontoro a| <<k 
i iaj planoj por ka i sin ol 

fie pof i 
pon projekUd i la 

al la tendaro de La li 
Sed li bro konscua pri la i 

forto kaj l< rto 
Uskon. Kaj nun li ku as fci tii 
la - i.nn plifoi 
mn horoj disigas Un de lio 
tumia sin, el lia ku ejo li po\ is \ 

En i"' subo de i.i hoi 
fulmia la fajraj fattkoj de i 
tle eataa la llnio kaj 

men, pli pi rksimi n 
doi mo ne i 

Ue la linn) mO> i .' • in! nl ;• 
linlO, <lum aku 
nutranl 
I.n moj, konsti ui anl sui l 
tnciiso, krepiisk:iN la purpu 
«!«• I.i Nova Mondi 

m 
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SUNRADIETOJ 
Burleska o cn unu aklo 

Cikarkov 

(Personoj : Kla dia Sovikoua, Stjepan Birjozkin.) 
Kla dia (pakas afofn en grandan kofron): 

Oni e ne rimarkas. kiom da fatrasoj kolckt-
i as iom post iom. Anta kvar jaroj mi venis 
ri tien kun malgranda valizo, kaj e tiu ne 
cslis plena .. . dum nun e Ia granda cstas 
nesufi a. Terure, kiom da nemia oj ! Oni 
tnmcn nc povas lasi ilin i tic . . . (Si prenas-
mctns librojn sur la Ubrobreto.) Libro prunt-
ita, redonota . . . mia libro .. . mia libro. . . 
Ia ceteraj apartenas al Stjepan. El entileco 
li ne repetis ilin, poste ver ajne li forgesis . . . 
( i meditas.) Kiel distrita bomo ! Li pro-
inesis, kc li vcnos hodia por la libroj . . . 
Eble li forgesis anka tion . . . (Plu t met-
ndas en la kofron. poste i levas yin.) Fu, 
kiel pcza ! 6i povas esti unu kvintalo. (ltt 
frapns.) Li tamcn remcmoris ? (La te.) En-
iru ! (Enpa as Birjozkin.) 

Birjozkin : Saiuton, Klava . . . Tio eslas : 
Mi havas la honoron, sinjorino doktoro ! 

Kla dia: Bonan tagon, sinjoro doktoro, 
mi jam kredis, ke vi ne venos . . . Sidi u. 

Birjozkin : Nur por momcnto . . . mi nc 
volas vin eni. 

Kla diu : Vi min ne enas . . . Vidu, jen 
viaj libroj. 

Birjozkin: Kiujn vi bezonas el ili, tiuj 
restu. . . 

Kla dia : Nc, tute ne, mi dankas. mi jam 
neniun bezonas . . . HcJpu fermi la kofron. 

Birjozkin (helpas) : Kiam vi voja os? 
Klaudia: Morga matene. Tial mi volis 

ion ikunpaki trankvile jam hodia . 
Birjozkin : Anka mi voja os morgau ma-

tenc. J e kioma horo vi ? 
Kia dia : J c la oka ka.j kvindek kvin. 
Birjozkin : Mi je la olca kaj dek kvin. Ho 

jes, Klava, mi iam forgesas tfemandi — 
kien oni vin nomumis ? 

Kla dia : .\1 Kursk . . . Kaj vin 7 
Birjozkin : Al Smolensk. 
Kla dia: Mi iaboros en la Tra matologia 

Instituto... 
Birjozkln : D0 v i d e d i < > a s v i n ;l] ]a t r a nia_ 

tologio ? 

Kla dia : Jes . . . Imagu ja . . . Iun trafas 
akcidento kaj li kripli as. Li senltas, ke lia 
vivo havas plu nek cclon nck cnhavon . . . 
Kaj tiam venas m i . . . Vcnas ni, tra nia-
tologoj, kaj redonas linn malfeli ulon al la 
vivo, al la laboro, aj la ojoj dc la vivo. Cu 
lio ne estas grandioza ? 

Kirjozkin : Vere, Ire interesa. Scd mi jam 
elektis alian laboron. 

Kla dia : Kion ? 
Birjozkin : La sangotransfluigon . . . Jam 

kiel studento mi observis, kia.jn mirindajn 
rezultojn oni alingas per i ec en Ia plej 
komplikitaj kazoj . . . Kaj a! kiom da vund-
iloj oni savis la vivon . . . 

Kis dia (mcdite) ; Mi ja ne kontcstas, 
anka tio cstas tre interesa . . . Entute . . . 
kiel rnulte da interesa laboro nin atendas ! 
( i bone rigardas Stjepanon.) Vi certe far-
igos profesoro . . . Kaj tiam vi e ne remc-
moros la universitaton, kaj ia kolegojn, cu 
ne ? . . . 

Birjozkin : Kicl vi povas c imagi rion ! 
Neniam mi foi*gesos . . . 

Kla dia : Nek mi . . . Neniam . . Sc mi 
pripensas : antau kvin jaroj mj estis blanlk-
bekulino, kaj nun . . . sinjorino doktoro . . 

Birjozkin : Jes ja. Mi ricevis Ieteron de 
mia panjo . . . Si estis la unua, kiu titolis 
min doktoro . . . Mi imagas al mi, kicl i 
ojis, ke i povas skribi sur la koverton per 

ffrandaj literoj — Doktoro Stjepan Birjoz-
kin . . . 

Kla dia : Sinjoro doktoro, cu vi ordonas 
teon ? 

Birjozkin : Nc. nc pcnu . . . 
Kln dia : Mi vin pelas, ne afektu . . . Vi 

teos kun rni. Duni mi pretigOS la tepn, legn 
i liun novelon, \ esias tute terta . , . ( l el-

iras.) 
Birjozkin (formetas la gazeton, kinn Kla -

din donis en lian manon, iras tien kaj reen. 
Medite) ; Forvoja oa la knabincto, i voja os 
al Kursk. Kiu scias, u mi sin revidos iam ? 
• • • Eta Klava . . . (Li pripensas.) Propre min 
iam interesis la tra malologio . . . Mi 
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r antfi 
cJaiTka-s 
danka mi 

nMndfofte ' rrt»<?** Iri»t |*e mi 
kamarado Deniseniko Koiose 
estns . . . < ' i demetas /" naroltlon, ) 

Kiol brava homo cstas liu Denisenko vere 
M b u r 0kralo • Oni diras, ke cn Kursk bele 
kantas la najtingalo... (U fnjfadas.) Qtu 
najtingalo trilas 

i \ enas Kta dia.) 

Kla dia : Sed, Stjedjo, neniu min ser is. 
Birjozkln : u vere ? . . . Mi do eraris . . 
Kla dia: Kompreneble, \i estas ja la statuo 

de la distriteco... Nu, ni sidi u fine ee tiu 
leo .. • cu vi amas in forta ? 

Birjozkin : Egale . . . Klava , u vi scias, 
ke mi jam faris tute memstare operacion ? 
ie mia honoro ! Nokte oni enportis pacien-
lon. . . kun pusa apendicito . . . La de ora 
kirurgo laboris pri iu alia . . . Mi mem faris 
la operacion, sola . . . Vi povas iinagi, ki<il 
ekscitita mi estis . . . Bela juna knabino csiis 
la paciento . . . 

Kla dia : Je-es ? Bela. kaj ankaii juna ' 
Kirjozkin : Jes. La iuta vivo ankora esttas 

anla si . . . Kaj deperklis de mi, de mia scio. 
oV mia lerto, feu si plu vivos . . . Posl !;i 
operacio la malsanulino fartis pli bone, sed 
mia farto i is trc malbona . . . pro la ekscit-
i o . . . Nu, la cefa afero estas, ke la operacio 
sukcesis, la paciento sani is. 

Kla dia : Kaj u si dankis al vi ? 
Rirjozkin : Certe. ccrte. i varmege dank-

i- • .. Sed precipe danka estis ia fianco . . . 
Do. io prosperis bonege. 

Kla dia (ekspiras senpezi e) : Fakte, io 
honege . . . vi helpis pri paro de geamantoj . • • 
s u mi donu ankora teon ? 

Birjozkin : Ne. mi dankas, mi ne petas pli. 

(Paiizo.) 

Kla dia : Mi esperas, ke anka <l<- nun vi 
sukcesos pri iu via operacio. 

Hirjozkin : Jes, anka mi esperas. 

(Pa zo. ) 

Birjozktn: Vi estos bona kuracisto. 
Klafidia: Kial vi tion opinias 
Bifjozkin: Nu. nur i a l . . . fvaj krome, 

a n k a « u»a komuna laboro . . i estis utila 
. . • ciamaniere . . n m . M l k v a z a u De 
da ras, kr ni ,„• p o v as kune labori anka 
piue. . . (]., flankenturnt as rldetante.) 

I \ AMRONOMO 
i i W\ i i 

i.i sidis kaj gestadi pei telmapo 
Sen eksciti ', komforte sur kanapo 
Scd brilis liaj okulvitroj itele 
\l;il;iill:ill !i «II pi bobeie 
l luadis tajd1 el astroj kaj planedoj, 
Dum li parolis pri la pens ekspcdoj 
Mezen de l spaco, kaj pri I kalendaroj 
Dc r kosmo, la homflataj Lumojaroj 
Kiuj aplikas skalon al Senfino 
Pri Andromed', soleca virgulino, 
Kiu drivadas tra l' malplen1 ftera ; 
Kaj li debatis, u nuanc', mistere 
Misloka en la lumospektro, prui 
Ke si. dum la Eterno tempoplu\ 
En fu o al mailum' momente brila 
Au lie en iaina glor' stabilas. 
Pri Betelgez', fantoma lum1 giganta, 
[mperiestre tra I stelar' vebanta, 
Parolis li ; kaj pri ia nigraj triioj 
En la iel-tapi o vid-vakuoj 
El polvo de la prafor ej5 de l astroj. 
Priskribis li la froston de la vastoj 
Mortegaj, kie mil mondaroj fluas 
Posl mil mondaroj ; kie rivoluas 
Radiu galaksi1 posl galaksio 
Gis nepenseblaj kampoj de I Nenio, 
Kie la homa menso terurite 
En paralizo diseri as splite. 
Kaj mi rimarkis, kun konsterna gapo. 
Ke l1 Universon tenas homa kapo. 

KJa dia (klopodas ne ridi) : Certe, certe, 
ni estos tre malproksime unu de I alia , . . 

Hirjozkin (stari as) : Klava, mi iras mi 
i npakos . . . 

Kla diu (transdonas la tibrojn) : Jen viaj 
libroj . . . 

Btrjozkill : Mi <lank;.s \ n . . do . , . 011 
«lc/iras ;ii vi. Klavinjo, cion bonan, multajn 

ii k < » - s t > ji i . . . 

Kla dia : Anka mi al vi, ion plej bonan. 
\u . kaj poste skribu al mi, ;il Kui-Nk 

Kirjozkin : Kaj \i ;il mi ,il Smolensk 
.11 hone ' 

Kluudia : Tute certe . . 
Itirjozliiii : Sr<| dirU, » u n<> estOS inalt.. 

porti liun grandan kofron 
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Klandla i Nfe, konfldu tinn nui ftl m ' 
mi aran os iel . . , estos tie portisto 

Mrjozkin : Sed se ehle ne estos 
diras ion. Klava, mi venos vin akompam al 
la vagonaro ii estos ja anka la mia 

Kla dia: Mi dankas, Stje jo, sed ne eble, 
vi malfruos vian vagonaron... Tiu ja ek 
iros kvardek minutojn pb frue . . . 

Birjozkin: Ho ne, i ekiros precize sam 
lempe .. . Tio estas . - mi voja os ne tiam 
. . . kiam tiu vagonaro, sed . . . 

Klandia: Do kiam ' Mi ne konipre 
nas . . . 

Birjozkin : Tiam, kiam la via je la o»ka 
kaj kvindek, al Kursk . . . 

Kln dia: iam ankorau mi ne komprenas. 
. . . Sed kien do vi voja os 

Rirjozkin : Al Kursk 
Kla dia : Al Kursfe ? Cu do ne al Smo-

lensk ? N< e vi estas terure distrita 
Oni ja sendis vin aJ Smolensk 

Birjozkin: Jes, sed poste oni translokis 
min al Kur.sk . . . Dio scias, kion volas tiu 
persona sekcio . . . jen tiel, jen tiel . . . diablo 

s klare 
Kla dia (per matforta v Stje jo .. . 

donu al mi dozon riano, dek kvin 
gutojn -iii nc komprenas, sed 
dozas la deziritajn gutojn. Kla dia itin 
trinkas kaj. jam pli trankoila3 da ri Nu 

ke neniel oni orient-
i&i pri la intencoj de tiu nia persona sekcio 
jen i tien, jen tien oni jetadas la homojn 
Anka min jus nun , a | Smolensk 
(Birjozkin sidi as preska retrofalante.) Stj< 
jo, kio estas al vi (Rapide i prenas lo 

boteton. dozas la koro-fortigajn gutojn, al 
oerhas akoon kaj iransdonas at Birjozkin.) 

Rirjozkin (ettrinkas in, suspiras) ; Klava. 
diru .. . sed, mi vin petas, 
Kiam oni translokis vin ei Kursk aJ Smo 

k ' 
Kla dia : Anta neJoi 
Hlrjozkln : Anka min . 

oni translokis el Smolensk al Kursk 
(Pa zo 

Klatidia : SteCjo, diru, sed tute 
vi tolefonis al Denisenko 

Rtrjozkln : Jes . . . kaj \ 
Kla dia : \nkau mi . s«>d 

telefoni 

estu sincera 

Nur hodia . . . 
uste hodiafl 

sineere 

v» - • • kial vi 

SF MOBTOS MI, RO KARA . . . 
I hristi 

Se mortos mi, ho kai 
\(. kantojn tombajn ; 

ae plantu rozojn, 
\ck cipres arbojn jn : 

Knii pluv kaj roso super mi 
\ur verda herbo 

Memoru, se vi vo\ 
Se volas vi, forgesu. 

\«' vidos mi La ombrojn, 
l.a pluvon mi ne sentos. 

\<>k a dos nii la najtingalon. 
Kiu e 1 tomb1 lamentos : 

Son ante tra l' krepusko 
Kin neniam ftes 

Eble mi remcmoros, 
Kaj eble mi forgesos. 

El la angia: /,. Tdrkony 

Birjozkin : Cu vi ne komprenas 
ivla dia (ridetas) : Mi komprenas . . . Diru, 

de kiam vi amas min 
Birjozkin : De nia duajara studenteco .. 
Kln dia : Mi jam de mia unujara . . 

irka brakas nn i Kara mia, do kien ni vo-

Rirjozkiu : Egale, se nur ni restos kune 
Ni telefonu al Denisenko . . . 

Kla dia : Jes, ruj, senprokraste. Pova» 
esti, ke li koleri os . . . sed se anka li estis 
iam enami inta, ebte li komprenos . . . (Si 
diskas.) Du-dekunu-dekna Jes Kama 
rado Denisenko? Ci rie paro nove mi • • 
lio estas denove ni . jes-jes .. . doktoro 
Novikova kaj doktoro Birjozkin . .. Kania-
i.i.lo Denisenko, ni, ii«« estas, m 
nnka Stje ji telefonis... St epan Birjozkin. 
Ne koleru. Pri kio temas Hm ' : l 

atas li.l. ke ni, tio estas, dokto o B*r 

jozfkin kaj mi, petas treege, bonvolu nin lok1 

en la saman iirbon . Pardonu nin. kars 
bcna kamarado Denisenko, nun ankora nn»»-
foJ< stas ja tiel komprenema animo 
'N' • cu n<\ v! faros vian eblon M' 
dankas Mii dankojn de ni ambi 

' Ktirtt-r 

El la rnsa h Stelov 
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TAM 0' SHANTER 
ROBERT BURN8 

Kiam. posl tago de foiro, 
La siino mortas en subiro, 
La kolportistoj jam ne petas, 
Kaj soifuloj societas, 
Kaj iu orda, sa a homo 
Direktas sin a) sia domo — 
Dum ni Irinkadas kun bonuloj. 
Kaj vebas en la roznebuloj, 
Ne pensas ni. ke vojo longa. 
Kun baro. kavo, mar o sponga. 

is nia domo sin etendas 
Kie V edziiio nin aitendas 
Kun frunto nuba kaj kolera. 
Humor' bolanta kaj dan era. 

.i pmson Tam 0 ' Shanter noris, 
Dum nokte li el Ajro trotis. 
(Ha Ajro ! urbo senkompara, 
Kun brava vir' knabino rara.) 

IIo Tani, se nur \i celus bonon, 
Kaj prenu.s de I edzin admonon ! 
Si ja vin nomis senta gulo, 
Ebria, blaga, sen skrupulo. 
Kiu neniam post foiro 
Revenis kiel sobra viro. 
Sed kun for ist1 a muelisto 
Vi restis en dibo a distro : 
Ke iufoje, posl muelo, 
Vi trinkis kva/au el siteto 
A pri for ad' de ia besto 
Vi tostis en La tega festo. 
Ke e en l;i prc ej' vi drinkis, 
Dum Janjon via brako ringis ! 
Vvertis si pri lin' mizera : 
Ke dronos vi en flu' rivera, 
A ke vin kaptos sor istinoj 
MaHume e 1" kapel-ruinoj ' 

Ha. sinjorinoj, mi ekploras. 
Ke I' f«dzoj tamen vin ignoras. 
K»j flanken etas kun obstino 
Admonojn sa ajn de V edzino I 

Sed al la temo I Ci-vespere 
Tam sin enni is Ire prospere 
Apud kamen' kun arda mugo, 
Sorbante ravon el la kru o. 
Kaj densapude sidis Jo jo, 
Lojala frato de V dibo o : 
Karul', en kies kompanio 
Tuttagoj pasis en ebri< 

La noktoj flugis, kantoj sonis, 
Kaj iam la bier1 plibonis. 
L' estrin' kaj Tam i is komplezaj, 
Kun flusttroj dol aj kaj karesaj ; 
Jocjo kiui fantazi' rakontis, 
La rid' de I' mastro vigle fontis. 
La torm' ekstere mu is vane. 
Tam malalentis in nirvan 

La Zorgo, e , pro malespero. 
Dronigis sin en la biero ! 
Kiel abeloj. mielri aj, 
Flugadis horoj la feli aj. 
Super la regoj de la tero, 
Tam vebis en fciela sfero ! 

Sed la plezur' al llor' egalas : 
Kkprenas man' — petaloj falas ; 
A kiel ne o sur rivero, 
Ekblanko. jen. kaj malapero 
A kiel Norda Lumo flagra 
Sin an as kun rapid1 mirakla ; 
\n kiei la pluvarko hela 

11n cn hor' plej bela. 
Laii nepra flu' de temp' kaj tajdo 
Jen venas horo de V forrajdo. 
En kriza hor' de l nokta blindo 
Sidi as Tam sur cevalin' do ; 
Kaj tian nokton oun li spitas. 
\i hestoj katire in evitas. 

La vento Imrlis en libero, 
Pluveroj siblis tra 1* aero; 
La nokton fulmolangoj lekis, 
La tondroj murmurege bleflds. 
Komprenus tiam e infano : 
Aferojn kovas la satano. 
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Sur Manji brava rajdobesto, 
I l;nn obea al la estro, 
Klakadis Tam tra kot' kaj flako 
Spite al blov' kaj pluvatako ; 
Jen flrmtenante la birefton, 
Zumante tradici-ikanteton, 
\u gapserfeante, u ne hordoj 
Minacas lin da fi-koboldoj. 
Jam la kapelo proksimi is, 
Kie La strigoj nokte kri is. 

Nun li la Lokon jam rekonis, 
Kie la vir* en ne o dronis ; 
Kie betuloj rokon omibris, 
Kaj 1* ebriulo nukon rompis ; 
Kaj tie, kio sub densa o 
Trovi is bebkadavr' en kaso ; 
Kaj lie supre e la pin' 
Patrino damna nuirdis sin . . . 
Protksime la rivero ba mas, 
Tra V arboj la ventego a mas, 
La fulmoj la ie on fendas, 
La mu aj tondroj turbulentas. 
Subite tra V knarantaj arboj 
Radiis fajraj lumogarboj ! 
El la kapel' la lumo fluis. 
Internc. dancmuziko bruis ! 

Ho Alkohol". se vi inspiras. 
Kian kura on ni akiras ! 
Kun la bier' ni riskojn ridas. 
Kun la viski' — diablon spitas ! 
Tiel la drink' en Tam haladzis. 
Ke li por io jam a dacis. 
Sed Manjo sitaris mirigite. 
Gis, per la mano instigite, 
Si pa is en la luman sferon, 
Kaj hu ! Tam vidis strangaferon ! 

Freneza balo soreistina. 
Ne rolis tie danc* rafina, 
Sed skota rondo, rilo, igo 
Peladis ilin kun instigo. 
En nic fenestra en La fundo, 
Jen mem Satan' en form' dc hundo 
Hundego hirta, fulgonigra, 
La muzikani' de 1' aro vigla. 
Per sakfajftl' li kri ojn vekis, 
Gis e la traboj vibre e is. 

( , i k a t t e I . H I I . I - • • i • | 

| -.,, ,-ni k«" p ' " ; | , , M ]"r ' " ! 
i M, mortul' lati >orca 
Lumon tenadia en la ma 
Per kics brilo radianta 
l,.M vidis Tam sur tablo tank 

Ske eto, kun katen1 sui manoj, 
SenJbapKaj etaj du infaiu 

telisto, frese de I" pendingo 
Gapegis bu o pro la stringo ; 
Kvin tomahakoj sangorustaj, 
Kvin cimitaroj murdokrustaj . 
nur', kiu bebogor on ligis, 

Tran ilo patron £ mortigis 
En fila man' per damina svingo : 
Grizharoj ka is sur la kiingo ; 

' Kun pli da ekspozaj' berura. 
Frostigus vin mencio nura ! 

Dum Tam mirgapis en la ejon, 
La bal* atingis apogeon. 
Satano iam pli akcejKs, 
La aro iam pli sin pelis, 
Kaj giris, kruci.s. kapriolis. 
Gis iu ino vite boLis 
Kaj etis vestojn por la biso, 
Kaj ck denove en emizo ! 

ILa Tain. se ili estus belaj. 
Robustaj. junaj, ronde velaj ! 
Cemizoj : ne flanelo vita, 
Sed tolo ne a kaj elita ! 
— Ci pantalonon. jam ne novan, 
Sed mian solan, velur tofan, 
Mi ja fordonus de ta kruroj 
Pro unu vid' de i guroj ! 
Sed velkaj a ulinoj. sulkaj 
MaJjunaj, ostaj, li-okultaj. 
Saltantaj ^n freneza ta zo 

Cn nc atakis vin la na zo 

Sed Tam ja vidis ion plian 
Knabinon junan, simpatian, 
Jus ali intan aJ la bando, 
Bone konatan ira la lando 
(Car multajn brutojn i mortb;%tu 
Kaj belajn ipojn dronigadis 
Kaj la nvenon forvelfkigis 
Kamparon sub leroro ligis 
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A P I T R O E L 

(RAKONTOJ EL 
„AMOR FATI" 

BERGEN-BELSEN) 
BLONDA IRMI 

Centfoje ni vidis sin iranta en preska eiuj 
urboj de E ropo, pralktike kaj senripro e 
uniformita konttra frosto kaj pluvo, sekure 
uita kontra koto kaj ae o. Kiu i estis, 

kion i deziris. kio estis ia tasko ? Ciani i 
mienis kvaza nepravigita, sed ini ne scias, 
cu i timis minacantan atencon, a seniluzi-
i is. uste ar itiu ne okazis. Eble amba . 
Neekzistis kontakto inter si kaj la lo antaro, 
kiel e la SS-viroj, kvankam tia kontakto ne 
incitis la „man emon". 

Kiel ajn i nomi is, cu Selma, Agnes, Inge 
a Greta, i restis anonima. pri kio oni pa-

rolis „okulume post la inano- . Oni ^iis uiii 
Ivo si estas virino, ka ita en uniformo, kaj 
uste pro tio iusence nuda. La viroj nomis 
in ,.De Griet",1 jen kun multc da malestimo, 

jen kun scivolo, jen kun ciaj supozoj kaj 
suspektoj. 

En Amsterdam i estis fl o eksterakva, en 
Bergen-Belsen i eslis en sia elemento. Vere 
estas, ke anka tie si ne dancadis pro 

ojo, sed tie i na is almena en la 
propra sfero. Si apartenis al i, kiel 
ratoj kaj cimoj, kaj aperante unufoje 

1 La lnit — vulgura nomo por ia virino, ofte 
iiavanta malbonan sencon. 

Sia emiz', el tolo bona. 
Portata jam de a o juna, 
Kvankam mallonga i aperis, 
Si atis in kaj prifieris ' 
Ha. la avinjo ne konjektis 
Ke tion. kion i elektis 
Por sia Nana, en la fino. 
Si portos kiel sor istino ! 

Sed nun eklamas mia Muzo. 
Senpove emas en obtuzo. 
Ha, kiel Nana, la muslkola, 
Saltis en turno kapriola ! 
Jen staris Tam en fikso sklavaj 
Sub uo de La vido rava. 
Satan' saltetis pro ekscito 
Kaj blovis kvaza turmenti to. . 
Vidante tian danctalenton, 
Tani fine perdis lu prudenton. 
Kaj „Brave, emizet' !" kriegis, 
Sed nokta pe o tuj ekregis, 
Kaj H apenaii Manjon turnis. 
La damna aro krie sturmis ! 

Kiel abeloj, te alarmo, 
Atakas en flcoletra svarmo ; 
Kiel se saltas la leporo, 
Ekkuras hundoj kun fervoro ; 
Kiel popolamas' rapidc 
SteUston asas kaptavide ; 

Tiel nun Manjo sin akcelas, 
La sor istinoj murde pelas. 

Ha Tam ! vi punon ne evitos, 
Vin en infero oni fritos ! 
L* edzin' atendas vane : neprc 
Si balda veos vin funebre ! 
Hop, Manjo ! al la kron' de V ponto ! 
Atingu is la sava ondo ! 
Vi tie la voston gaje svingos : 
Trans akvon ili ne atingos ! 
Sed anta ol i ponton trafis, 
La voston. ve. si plu ne havis ! 
Car Nana, jam en avangardo. 
Casadis kun ven ema ardo, 
Kaj flugis en alak' furic. 
Sed Manjo — saltis energie : 
Savis la masltron sed je kosto 
De sia propra. griza vosto. 
La junulino in ektiris, 
Kaj la hartufon rabe iris ' 

\ u iu fll' <\v Eva, T<iii 
Ci historion legos, sciu, 
(Se vi trovi as sub inklino 
Al la biei*' au belulino) . 
Plezur' pagi as ! Pa zu jam 
Pensu pri P evalin' de Tam ! 

El la skota ; H, Rossetti 
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Bionda Irmi' - i Ual, nentain 
sl e iH s malpll bloncta ol brunu kaj ceter. 
m teordinara, fakte e< banala Ke il ae i itl 
M , pri tlo II •«• kulph, tamen 0 rnalbelc 
sl ,,,. ftspekUs, kiel ekzemple tiu aliu hril 
n l , M e s Fraulein Schlotldke kun sia ledhu i 

fanfttika kapo, kiu restoa en nia uici 
kieJ inkubo enkarni inta ce taglumo §1 estis 
ahnena toni inta, ver ajne mta pro 
perversa soleco ; malplena pergamena sak«> 
ideala ka ejo por la diablo, kiu in obsedis 

i portis sangru an ordenon, meritateston pn 
..la Entjudung EuropaV8 supre sui sia 
pozebla busto. ,,Frfiuleui Schlotkke" esitis 
megero, kiu senemocie atl senindulge adim 
nistradis kaj sortimenns la ..materialon kaj 
aran adis Kes liveradon orienten. Nur Ia 
sankta kontenti o ludis irkati ia bu o, kiam 
si vidis ekflami anita la malesperon, kiun i 
ka zis cn edzinoj irataj for de siaj edzoj. 
en infanoj dlsigitaj for de siaj patrinoj. 
Infanoj, kiujn i malamis. mem ne estante 
patrino ; feli o. kiun i ekstermis, mem in 
ne posedante. „Fraulein Schlotkke" estis 
ven ema. 

Blonda lrmi tamen iam edzini is kaj havis 
anka infanon. Maliculoj asertis, ke la sin-
sekvo de geadzi o kaj naski o estis in> »rsa 
al la oficiale kutima sinsekvo, tiom atata de 
iu ..deca"" bur o. Kompreneble tion ni iu 

povis kontroli, sed la onidiro sufi is por hav-
igi al tiu infano la ..fortik"-germanan nomon 
..Zuschnelda".3 

Blonda Irmi havis ankora duan inianon, 
knabon proksimumc dujaran, intencc en-
mondigitan por savi la paStrinon e'J la mizer-
a o. Sia edzo jam jarojn sidis te la fronto 
kaj i mem asertis. ke li estas aviadisto, 
tamen eblas. ke i mensogis, trovante tion 
pli interesa. Kiam la geedzoj dum ferioj 
kunestis, ili priparolis la eblon savi in el la 
milita servo. kiun i mal atis. Tion realigi 
kapablis neniu, krom eble infano naskota. 
Kaj tial devis naski i la infano, sed i nask 
i is vane. car kiam i estis 14-taga, la patr-

1 Senjudigo de E ropo. 
• Kiinmetita el Zu = t,-<, 8 c h n e l l _ ,. • h. 

da - ci lie; kio signifas : tro frue naaki inta. 

SONETO \i DLABO 

|unul ifld 

I, u l . i l i p l l 

I 11 .i i 

H < . 111:11 < 

|>ii I l ' -mj , . 

\ r li 

IOVO «1 U m 

1« l plej bel kiu !i bruli ii. 

Li aitaii aventui |ia Niv-rompo. 
lo, li> inar' estia la tombo 

( u cel' iain pli belis, u tomb1 iam pli rici 

I I l.i /.. Tarkony 

inon oni devigis redkupi sian postenon. Tiun 
historion i mem rakontis al ni. 

..Zusihncllda" kaj ..Vannaskitn" trovis 
hejmon e kamparano, por irmd sin kontra 
la bomboj. Irmi konis du specojn de bomboj. 
nome sanktajn kaj malsanfctajn, kaj tiurilat<-
i ne estis la sola en La mondo. Sanktaj 1 -

la bomboj destinataj al fremdaj infanoj, mal-
sanktaj estas la bomboj falantaj sur U 
propran tegmenton. frmi kompreneble ser is 
irmadon kontrati „malsanktaj" bomboj an-

glaj. „Gemeinheit '."4 

i do ree eklaboris. ..Blockf hrerin"' 
en la kampoj. Libera aplikado de skur o kaj 
pistoilo, tiusence, ke oficiale estis malpermes-
ite bati la homojn almenaC en nia kampo 

La liaina komandanto, anta ulo de Kramcr. 
grasa voJuptulo. la -profesie hotelposedanto. 
iama maristo, almenaii lau la ankro tatuita 
sur la mano, havis siajn amata n evaletojn 
Ekzemple al sia evalo li karese frapis ls 
nukon kaj nurris in per sukerpecoj 
kiam cirka is lin malsataj kaptil >j. al kiuj 
la bu o eksalivis pro lio. 

Niaj litoj estu ordigitaj .//•/, i htel» 

1 Pripona o 
Blokgvidistiin 
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m SIDAS S t H BRAN IFASKO . . . 

Marc Antoinc (iirard dc SaiiU Amanl 

Mi sidas sur bran -fasko, en mano pipon tcnas, 

Knj :»I knmen-angulo apogas min, dcprima, 

Okul-al-tere, triste, en ribelad' anima; 

Kruel" de mia sorto nehoma min cagrenus 

1. espero, kiu iam denove sin relevas. 
Itatali provas kontra la sorto-bat' obstina, 
Veuante kun promeso pri bona au * destina, 
01 Impericstro Roma [)li alten i tuin levas ! 

Sed kiain cl ci herbo restas nur cindro etn, 
Denove mi descenda.s ;d mia tristo teda, 

agrenojn miajn ma as per oftparola plendo . 

Nemultan diferencon mi trovas sur ci tero 

u prenas mi tabakon. cu vivas el espero : 

1' unua "stns fumo, 1' alia cstas vento. 

El la franca: L. Tarkontj 

LA DISTPULO.I 

Murc Anioinc Girard dr Saint-Amant 

Ku i sur unu drapo triope, sen kandelo, 

Sen fajro, vintromeze, en kamera por latoj, 

Kie, gotlingvon sian rema adante, katoj 

Sencese nin alfulmas per rula pu|>il-helo ; 

Nian dormeman kapon apogi per skabelo; 
Kiel helik'. du jarojn sin nutri per malsatoj, 
Revadi grimacante, kiel simio-fratoj, 
Kilij sub sun' oscede sin gratas e 1'akselo. 

Anstatau ap' surmeti sub tofon de apelo, 
Knj preni por sin kovri subflankon de mantelo, 
Kics supra ' la ventron duobligi al ni servas, 

Suferi cent piketojn de grumbla mastro a£a, 

Kiu e c 1' plej eta elspezo plende nervas, 

lcn, kion fine naskas la disipem" malsa a. 

El la franca: L. Tdrkony 

Strcichholzer".li t. e. kvadra ta j , sen ia nial-

ebena o, sen ia faldeto surface. T a m e n pri 

lio, kio ka i as sul) (ji. li ne respondecis , tie 

povus ku i malsekaj suoj imanta j , a mal-

pura tolajo ha ladzanta , tie pedikoj povus festi 

sian gee/dzi an feston. se nu r OTii, en i rante 

la barakon, per uuu r igardo konstalas per-

fektan ordon. Kaj la kont ro lon faris blonda 

Irmi. Car imagu. ke Ma pi Kukumetu lo 7 de 

Z\vanenbur«>\val8 havus faldeton en sia lit-

kovrilo ! Pri tio neniam la providenco par-

donus Hitleron kaj Germanio nepre perdus 

la militon. 

Blonda Irmi kontr ibuis sian parton, por ke 
Ciennanio gajnu la militon. ..Dicnsteifrig"0 

sekvata de la Lagerdlterste kaj la barakest roj 
si kuris tra la barakoj . Amba fianke si ie 
kaj tie de iris litkovrilon. ..Nolieren l"1" 
Tio ka zis punon. Se ia virinelo ne plu povis 
toleri la sckvojn de disentrio kaj forkuris el 
sia lito, ne faldinle la kovrilon modele, tio 
koslis al si la semajnan buterporcion. Tamen 

'_ Kiel alumetskatoloj. 
Moknomo dc- judoj, kiuj en amsterdamaj 

stratoj vendas kukumetojn kaj haringojn peklitajn 
«*n vinagro. 

Strato en amsterdama iuda kvartalo. 
Servi-rfervora 

"' Notu ' 

por ricevi punon, ec tia k r imo ne necesis. 
Anka k iam la lito estis tiel ebena, kiel ia 
poluri ta tabloplato, ofte de iri is Jitkovrilo. 
Ciu'tage si nepre bezonis dekon, dudekon a 
tr idekon cla vikt imoj . „Notieren !" Ja tute ne 
interesis Irmi-n, kia estas la l i taro. Temis 
pri la rapor to . Kaj si timis la ,,011e"u , same 
kiel Selma, Agnes, fnge kaj Grethe. La „OUe" 
cstis dika kaj ne tre bonvola. Kaj li havis 
Lar an liton. Kaj anka liun liton ili timis. 

„Glo.ubt Ihr, dass ich mich f r die Juden 
cine Zigarre hole 9 Bah !"n Cigaro estas ia 
germana vorto por ..ripro o". La timo anta 
1 • cigaro enfluis la mondhistorion. Gi kostis 
:.l ni centojn da buterporcioj . Tio rezultis 
centojn da pa oj pli proksimen al la morto 
de centoj da homoj . 

Jes, „Betten ivie Streichholzschachteln"r.ts 

Por tiuj kaj similaj mondproblemoj mobiliz-
i is multe da divizioj da SS-uloj jaron post 
jaro. Viroj, kolos;ij rektkorpaj, plensanaj, 
kiuj en tempo, kiam agoniis la patrio, ne 
havis aliajn zorgojn nur turmenti kaj incita i 
cndefendajn virojn. virinojn kaj infanojn. 

11 Maljunulo 
n vi kredas, ke mi havigas al mi ripro on 

por tiuj judoj ? La vorte : ke mi havigas al ml 
cigaron por tiuj judoj " 

18 Litoj kiel alumetskatoloj, 
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u. h Poi tlujn ulojn p« 
labcn »1 vnrbai I lal • ' ' ' i" ' ' 

h tutfl ' Qrop° K " iM" m ' ' ''' " ' " ' 
, i u |aboro v« iitlla ; " " ' k i u , l , , m r l 

H k a t o l 0 j " kaj tiaj Id aloj iuokaze ufl< I u 
ilin savi de la fronrto m ! •Idotoj 
Estas ei tiuj ' '" ' K m | n u n cl< 

nove eklamentas pri lo Dolchstoss 
\nk:m por Blonda Inni tiu litko> i IId 

n e esltis senutila. 8i jam spercis, kc pei tio 
ofte raalkovri as ia ob ekto brc havind 
si Ekzemple po lanterno, afl sakludilo. Irmi 
enpo igis in, Kaj ar, la nacisocialisnia 
justo, ne la rabinto kulpas, sed lo prirabil 
. i lastan oni punis pro la telo : pei la retcno 
de porsemajna butcrporcio. 

Blonda Irmi kapablis ankora pli «»l koii 
iroli liiojn. i kapablis bati, kaj kiel 

lun fojon ini vidis in inter La brakoj bati 
bubon proksimume dekkvinjaran kiu us 
ver is vazon da malpura akvo sur La vojon. 
\mb;i iaj manoj tamburadis sur liaj vangoj 
en furioza kolero, kiu scias, kiom longe rc 
tenita, a de kio ka zita. La knabo apenafi 
sin movis. I.i provis nur sirmi sian kapon 
per la brakoj. Ne multe tio utilis al li. 
Blonda trmi montris rutinon. La viktimo 
ne kriis. e ne ploris. Kial li plorus ' Lia 
patro am mortis, lia patrino estis agonianta. 
la fratinon oni transportis en malsanulejon 
pro ftizo kaj la plej juna ie vagis au Ludis 
en la koto. sen zorganto, ne lavita. ne komb-
ila. kun malpura nazo, ifona, kun senferma. 
tro granda uo sur unu piedo, kun irita 
pantoflo sur la aJia. Nu, u plori pri li«> ' 
Neeble, ar tiuokaze oni povus plori eterne. 
Se en tiu momento oni demandus la knabon: 
Kiel \i fartas ' Li certe respondus : ..mi nml 
satas". Kaj dum kelkaj mimvtoj Lrmi estis 
rabia furio. Tia ho estonla liistoriisto 
aspektis la taga iutago en lo koro de E ropo 
meze i\r l;i 20-a jarcento. Pentiii nur cn la 
fono de ti;i sceno rubo aron plenan de nudaj 

nkarnaj kadavroj. 
Sed klopodu precipe skizi laAvere Blondan 

Irmi-n. Car si kapablis ankora pli, muftlc 
l»li «»t IIiii bati. si kapablis iri al la ni fejo 

Ponardpu&o. 

i i 

| )< 

I I I I ! I I I 1 1 1 . - / . . - | | 

I .1 

indelo 
jinla knabo 
M'iis fl< i iIIIII infanon tli 
kiel nepo «1« milionuloj, d< 
nvoj Gi ne iam esti rtkao 

i per littuko kun punta br< kiun 
•atrino nifiii hoktrikis, tia tute or«di 

. Iinu. kiu iin/« en lin inalpuro k;i| ha! 
ineze en tiu egoismo kaj intei o ku-
tero da supo, malsato malsanoj kaj nn 
laint-n ne perdis la naturajn instinktojn d<-
juna patrino por infano, ie en fetu-a lando 
tii varnia ambre. 

Kaj la infano respondis tion per 
viza o, i ludis per manoj, same kiel 
sanaj infanoj i n mondo plena de paco Vere 
:i estis i ai ni.i infano kaj Blonda Inni ne 

povis -IM rezisti. La virinoj ku igis ii 
ke i ne povis ne vidi in enirante la barakon. 
kaj okazis, ki liam - kovrilojn 

raporton, po lanternojn kaj retenitan m 
rinon. Kaj i esprimis sin per la jenaj 
minoj, klasikaj por la nacionalismo : ,,hvan-
kam \i iuj estns gasitaj a mortpafitaj. mi 
savos ci liiiii etul Si estis sincera kaj 
aludis tion. kiel konsolon. Cu i 
kion si diras, « i liu lino de la i araotio 
-lain iinu fojon savi is jnda kn. ' Im 
havis certajn sekvojn. 

Si parolis kun la virinoj la virina karak-
tero. Pri tofoj, kotonoj, panl 
similaj, biDtonoj kaj bantoj. pri infanoj kaj 
pri alcroj. nui intim.- tll ahlj. a pri kiuj 
pensas parolante ajnc pri io aiia 
faronis, ke st*p jnrojn i estis spiono 
l rancio. .1 rerrlieln ZeiV 

E£n la kampo li o\ i-i-
kudris, pinglis kuj ustigis iajn 
robojn koj tiel Blonda li ini bridi 

Siaj interparoloj povis koniencii im* 
"idl i«li kann i uer l I. IHI IU 

Belegn temp< 
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ertragen."16 Cj Huj larmoj js estis suiceraj, 
sed nc koncernis nin. Kompreneble okazis 
[o ekster la pikdrataro, cirka anta nin. pri 
kio ni ne seiis, a ne rajtis scii. Kaj eble 
ia edzo vttndi is, a jam de longe atenditu 

sciigo pri la infanoj forresltis. Kiu scias 
Eble uste naski is en i ia ebriula pentemo. 
l.a kompato, kiun si montris, almena ajnis 
suspektinda. 

.,Peterchen", la „011e" iam diris la ko-
mandanto noinfc in Pecjo kaj i Reris pri 
tio ..Peterchen, du sollsl keine Sleckruben 
essen."17 Rapoj estis nia iutaga nutra o. 
Kaj se la . .Olk" opiniis tiun niutrajon ne-
ta ga por i. tio signifis kombinon inter flirt-
ado kaj nacia programo. (Kaj kiel „Block~ 
f hrcriiV oni kompreneble ne povis ne paroli 
pri lio al aliaj virinoj.) 

Feli e, ke la komandanto ne sciis, ke Irnn 
povas mildi i pro infano. AJie i nepre devus 
man i rapojn kaj ne malmulte. Kaj tiuokaze 
i certe ne rezignacius je tio, trovante lion 

justa. 

Kaprica estas la homo e kiani i estas 
egaligita. Kaj kial ne ? Gi havas du brak-
ojn, du krurojn, du okulojn, du orelojn kaj 
du na/.truojn. kial do i ne liavu ankad du 
animojn ? Dekstran kaj maldekstran animon, 
kaj kial la dekstra animo sciu, kion faras la 
maldekstra ' 

Sufi e kla inte, Blonda Irmi abruple ftnis : 
„So, jetzt geh ich maJ ein bisschen priigeln 
ini Fra enlager."18 

Si diris kaj >i faris lion. Apud la nia estis 
tendaro de polinoj, kaj de virinoj bransport-
«taj el polaj koncenttrejoj. Inter ili ,lstis anka 
nederiandaninoj, kiuj en favoraj momentoj 
kriis al ni tra la pikdrataro pri aferoj, kiuj 
konsciigis nin, ke la infero havas ankora 
l>'i profundajn tavolojn ol la nia. 

irini mallevi is en tiun inferon kaj kianJ 
i ree levi is kaj aperis en niaj barakoj, i 

povis amare lamentadi : ia brako tiom do-
l°ras pro la bastonado ! l-a polaj virinoj, 
i diris, ne havas ..Kultur\ 

1,1 A. , vian mizeron i loke mi "<' i'1" povaa 

loleri. 
Pefejo, \i iic man u rapojn. H Jen, IIIIII mi im jom bnstonadi en la virin-

kampo. 

Tia estis nia Ffnl. Kaj kia M estai nun V 
Kie i\ min estas kaj kion 5] faras ? 

Ne estas \w profitama tiu interesi o pri 
verc in' tre interesa esta o, kiu inspiras a| m 
ci tiujn demandojn, tamen ciufoje, kiam ni 
legas, andas a pensas pri la iiuna (icrnianin. 
sin trudas la penso: tua res agitur (temas 
pri via afero). Por ciu, uzanta sian pens-
kapablon, tiu penso estas pli forta ol aliaj 
kaj lasas nialmultan spacon por kontenti o 
pri la lariia detruado, la malsato kaj la kaoso. 

Blonda Irmi la scie ne aperis anita iri 
bunalo. Oni ne intermiksu in kun truia 
Grese, kiun ni en Besrgen-Bedsen ne konis, 
kaj kies privata as-te^eno tre ver ajne etend-
i is en la proksimo de Auschwitz. Nombro 
da SS-uloj senkompate mortpafi is, kiam niaj 
liberigantoj invadis la kampon. 

El la centmiloj da kulpuloj is nun nur 
kelkdekoj akuzi is. Ver ajne tio ne eblis alie. 
Granda parto vagas Irra la lando kaj probable 
anka Blonda Irmi sin povis ka i antati la 
bJindumitaj okuloj de Justeco. 

Kaj ni kiuj savi is kiel i. kvankam en 
alia maniero eble rajtas iom fantazii. Mi 
iniagas, ke ie i vagas inter ruboj de detruita 
urbo. a duondetruita vila o, en certa dis-
lanco de siaj infano , disi inta de a fremd-
i inta al sia edzo. Si certe jam enretigis ian 
Tonimv au alinacian soldaton, eble serftetiton, 
ar tiom malbela i ,ja ne estis. Si ioin ko-

mereadas per cigaredoj. 

Tre bone ili ne interkompreni as, Tommj 
kaj i. sed ili estas du homoj, bezonantaj 
vivkunulon. Kompreneble tiaokaze la tingv-
ajo esti is per si raem, 

Li jam legis kaj eks iis multon abomenan 
;.n la kampoj, kaj kiam li iuvesperc mal-
kovras, ke ankafi i estadis tie, li demandas 
Kio do lir okazis ' Cu iuj tiuj teruraj ra-

kontoj estas veraj ? ri*e dece vi, gertnanoj, 
wc kondutis li' 

Blonda Irmi e^kkoleras. „Kion ? Ne dece 
kondutis ' ion ini faris por tiuj homoj. 
Mi estis e la SS, sed neniam mi estis nacisto. 
Kun liiij nii ne deziris havi ion komunan. 
i.inn eblan mi faris por liberigi inin el tio. 
Seneflke. [nfanon mi naskis kaj kiam i estis 
de»kkvai*taga, mi jam devis reiri al mia pos 
teno. Kia mizeiro I Porkaeoj estis la judoj*. 
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La neologismologio 
NOVA FAKO D» ESPERANTOLOGIO ELTROVITA DE PROFESORO KLAPELKAP 

R e t o R o s s e t t i 

,,n vespero teda, Laca, kun humoro crinacn 

p r i r problem' neologisma mi meditis en torpor'. 
tu la Ungvo rajtaa ri i, au pei jama stok sun i, 
kaj modeste rezigni i pri La altedifa glor"? 
En dilemo pri V problemo pensis mi kun anatemo, 
ke la homoj por la kremo ne movi os el langvor'... 
..Klapelkapo- . mi decidis, „solvos la dilemon for, 
Klapelkap' la profesorM" 
Do sinskue kaj senplue mi la ambron lasis brue, 
por vi/.ili n amikon kun la sa o de Nestor" . . . 
Al diablo ! sen kapablo estas mi por min el iri 
el La mekanika rondo de ci tiu eterne iiiuelanta 
metriko ' Al la proz'. proz\ proz', proz' — ha 
sufi e ! Sobre. sobre, mia kapo ! Via lemo estas 
lingva, seke sekca jam eli u el la halucino ! 

\li trovis la profesoron i ,, a skribo 
Lablo garnita per tri telefonoj , iu stopita per 
irka vindita po tuko. En profunda absorl. 

i o Klapelkap miksis ,LexLicon"-kartojn kn i 
dis ettis ilin sur La tabloplaton. 

Li ne rimarkis mian eniron. Lia rigardo 
estis alfor ita al forfikulo, kiu guste tra-
vampis sur la lablo. Nerve li eldktis kaj jetis 
sur la tablon la literkartojn: 

F O R F I K U L O 
Tiam li balais la na kartojn en la manon. 

remiksis ilin kaj denove dismetis. Ili eliris 
jene : 

I i F O R K U L O 
Kun ra ka krio de triumfo la profesoro 

levis la okulojn kaj ekvidis miu. kiu staris 
lie iom enite kaj pli ol iom mirante. 

Nekutimigeblaj al ordo ! lli ver is malpurau 
akvon glacimienc sur la straton. Kaj la Litoj ! 
Mi povis admoni. kiom mi deziris. tamen 
plej granda restis la malordo ! Ciutage pli 
ol dek, dudek, jes tridek titkovrilojn mi devis 
de iri, tiom kaose cio aspektis. Se mi estus 
bone rigardinta, ceorte estus pli ol kvindek. 
jes, pli ol cent. Tion vi komparu kun la 
situacio e ni. Neripro eble ! Kaj rica ojn 
tiuj homoj posedis, plej belaj akludiloj mal 
kovri is ! La homojn nJ traktis ne maJbone. 
Siajn infanojn ili havis e si, dum miajn 
infanojn mi devigis irigi al kamparano. Kaj 
l>iel la infanoj aspektis ! Se tiun \i vidus ' 
Ueboj kun rozaj vangetoj ! La virinoj havis 
nenion farendan. Mi devis laboradi po 18 
horojn tage. sed ili povis hoktriki puntojn 
sur littukoj. Kaj la man o ? Cu ni nun far-
tas tiom pli bone ? Vere, estis multe da 
rapoj, sed ili bonege gustis. Pli ol centfoje 
mi petis la komandanton, cu anka mi povus 
man i ilin. Vere malsevera hunm li estis, 
tia varmkora. dika germano. Ciam li nomis 
min Pecjo. Tamen rapojn mi ne man is. 
Mi devas konfesi, La homoj kelkfoje montris 
dankemon kiam ni faris ion por il.. Ci tiun 

robon ekzemplc. ili kudris por mi. Tio ja 
parolas klaran lingvon, Cu 1 Kaj nun ili 
propagandas kontra ni." 

..1 a polaj virinoj. ili estis veraj bestoj. 
E nc ero da kulturo. Por kompreni tion. 
vi devus propraokule vidi, kiel ili iuj kune 
atakis la man on. Miaj brakoj doloris, kiam 
mi devis disigi ilin. Tiom terure estis!" 

Tonunv frotas al si la mentouon. lom 
•deste li kura as ankora demandi : „Lu 

anka vi devis foje bati '.'" 

,Ich'? Mensch, das war verboten ! 

Lrmi eksciti is kaj kun rozetoj sur la 
vangoj >i ec aspektas ne maibele. 

I.i regalas in per cigaredo. Capstan, kiun 
si amegas. Antka la francojn i konas. Kun 
ili si iam bone rilatis. ^Herrliche Zeit." Sed 
tio pri la kampoj, das isi nicht wahr 

Irmi kredas, kion i diras. Si ec ne . 
scie mensogas, kaj lio estas la plej terura. 

La peinsoj de Tommj jam longe flugis ali 
lokc i i . 

El la nederlanda P. Schu 

'" Ml " liomo, lio i;< estis malpermesita 
•• i lo n«' estas \ 
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,.Ha. juna amiko." Ii raspis. „Vi. venis 
£uslatempe por atesti la grandiozan mal 
kovron, kiun ini ju^ Mi ,-stas 6e ln 
sojlo d<- nova Anieriko I Mi trovis la bazon 
por nova scienco : la Neologismologio!*' 

..La Neo . ,..?" mi balbutis. Mi ,u . riakis 
ripeti la abrakadabron, kiun la profesoro tiel 
lcTtc gluglis 

>!•• kriis Klapelkap. „La Meologismo 
logio! La esploro pri la deveno de ia neolog-
ismoj en Esperanto, Ttujn i mall 
vortojn oni jam delonge atakas, kvazati ili 
estus ia fia en etajo en nian lingvon. Oni 
Irakr s ilin kiel nele ajn infanojn, kieJ kap 
ricajn ekpensojn kaj surglua o n dc indivi 
duoj. Sed efektive ini malkovris, ke la n 
logismoj havas tute decan geneologior kaj 

! ii' tiuj tute samaj ( is 
nun ka ita j fi kiuj evoluis la origina 
vortaro de la lingi 

\" mi intermetis „la origina vorlaro ja 
ne evoluis! Gin eJpensis Za 

ibila o! Balasto! Froma o!'" kriis la 
profe&oro. ..Simpla h< rezo kion vi diras. La 
bazi anta vortaro elkreskis 

si mem havataj. ne la ia arbitra artiflko 
homo! Rigardu tion" !i aldonis indik-

antc la kartojn dis etitnjn sur Is tablo 
F I F O R K U L O 

:i la deveno di la nomo de la ins 
ferfikulol Simpla anagramo de ftia priskril 
ti-forkulo. Unua principo: la principo de 
anagramismol La tiu principo estas ki 
videbfe, kc .kandelabro Jtandelarl 
vaka' devenas de ,kava' .p< deven >P-
lono* dc ,noto\ ,kadro' dc .krado* kaj 

estas nur son-anagramo dc ,esto 
plso - kaj ekzemplc .klareco4 eslas simple 
•klar-estc 

..Sed" mi dubis ..ki.-l rio validas poi to 
logismoj 

• .Nir respondis Klapelkap. „prenu la neo 
logismon .aspraV 

„Jes, mi seias," uti intermetis. esns 
proponita de K 

..Balenajo eiksplodis ta profi „SimpIe 
estas evoluajo «l ,raspe', la ia anagrama 

principo! Tute tiel sama, kieJ .falva' devenaa 
de .flava'. kaj bovlu" devenas el ,volbo\ 

„Sed, kara profesoro," mi murmuris. ..bon-
volu pripensi. ku- tiu via principo nc kon-

I \ MALJtNA VTBEVO 
Joscpt, CampbcU 

Kiel altare 

La blanka kandelo 

Sui kap maljuna 

len tia La belo. 

Kiel lum' mortinta 

De la rintra suno : 

Jen ui virino 

t ii sia maljuno 

Jam for la infanoj . . . 

mkvila, 

Kit'1 l;t ikVO 

ruin' muelila 

II la angla; /.. Tdrkony 

dukos \in longen. Tiu besto, nun surmure, 
kiu tie amblas k r u r e . . Mi efrhaitis, tim 
ante, kc min fortrenos denove im tede bal-
arrta riftmo kaj aii silente montris al lo vigla 
forfikulo, kiu nim oiar inte jam kelke da 
forflkulaj mejtoj, rampis malsupren de la 
muro al la planko. 

„Ha! Kion vi diras jetis la profesoro. 
VmMas knnv • triu. momenlon." I.iaj okuloj 

I imas distritc Febre li ekkaptis la kartaron 
kaj titeris 

K R U R \ M B I l 
Krurambli li grumhHs. ..Ambli krurc, 

ambli mure . . 
Sed tiu i jo min jam tedis. „Bonan 

nokfon kara profesoro" mi diris, turnante 
min oscede • lo. „Kaj prosperon al 
viaj ento-, pardonu etimologiaj studoj'! 
Dume bonvolu noti, ke liu pomo de Nevvton, 
kin l.atis revelacie vian kapon" fkaj mi 
montris rflkuio) jam ne sur la muro 
unhi. besteto jam atrngis 
!;. plankon. 

..Ihii:" amiko" kriis Klapelkap per sufok-
it;i • trafulmas min kaj vi nepre 
devas eesti la eventon. Ne sur la muro? 
Vere, la mum ne i ^ a j 
tl la literoj sur la tablo li forprenis M, U kaj 
H Restis 

K K A li I. f 
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.KraMi"' ' mi miris. „Sed ankau tiO estas 

neologismo." 
„Deveninta <•! ,kurambli' sen la Ml'H. 

kio kondukas min al la dua neologisma 
principo la principo de signifaj ellasoj. 
La lin principo la fundamenta vorto .nubo' 
sendube venis de .nebulo" (kun ELlaso de 
EL) kaj .magra* venas de .malgrasa' kun el-
LASo de I AS. .Siro" devcnas de .Sinjoro' — 
kun ellaso de .njo <ar .njo" ja nr konvenas 
en virnomo, kaj sambone oni povus eble 
diri .Sjoro' kun ellaso de la sam* nekonforma 
in'. remetante £in n u r P o r K1 inoformo: 
Sjorino". Kaj .lanta' 

„Jes?" mi interesi is, ar i hu jam estas 
tinu el miaj atataj neoiogismoj kaj mi vol-
onte ekkonus ian legitimi on. 

,Tute simple. Gi estas nur .fluanta' sen 
tu'-. ;in. s" \i preferas, sen ,ul 

..Kaj kion, volu afabfa fliri. signifas ,sen 
uf a ,sen lu ' ' 

Li rigardis tnin malestime. „In4erjekcioj" 
li respondis. „Uf! estas peno, fu! esrtas lac-
i o!" 

..Sckvc .lanta estas .fluanta sen peno* 
Nu. anka tio ne estas male a. Kaj aliajn 
neologismojn \i legitimas la tiu principo?" 

.. .Pigra'. li respondis. ,Miaj historiaj 
esploroj rivelas, ke £i devenas rte .pilgrima', 
Piigrimo ja estas Ire rnaldiligenta voja o 
(»11«' pura libertempo kaj laborevito! Do pil-
grima liomo estas bomo mallajborema, kaj 
pigra' estas .pilgrima sen ,lim'l 

..Korpn <u- porko, ne'! mi protestis, Ti<» 
estas jam Iro a pensita! Ke .pigro' estas mal-
bngigo de .pilgrimo', lio estas, ni diru, Iom-
ete ebla. sed ke la djetita parto havas ian 
Mgnifon . . 

La plaee!" «Uii. h, profesoro foUanbe en 
siaj paperoj. .(.i artka povas esti simpla 
inallongigo a kuntirita formo, kiel jen!" 

( i tie li trovis la koncernan folion.j „Rezulto 
el rezultato, sponta el spontanea, damni el 
kondanmi. stado el stadio kaj tacmento el la 
nerrovebta, sed »nepre induktebla formo 
deta mento! En u, |Umo de tiu principo ni 
ekvidas, ke streta estas stre( i)<ta, stringi 
str(e r)ingi trista tr(opesim)ista, grac la 

graci(ta)l(i)a, giri ^avotiiri. febla — 

f(alig)ebla, ehorma — e(kster)norma, pufa 
estas ru( )f(lav)a, frida estaa fr(ostrig)ida, 
retreto estas retr(oimp)eto, mutili estas ni(al)-
utr i. dina estas di(afa)na, dista estas dist-
(anc)a, putino estas p(rostit)u(i)tino, frondo 
estas f(oli)rondo, krici estas (a)kr(e kr)i-
ia) i. primavero estas pri(nte)m(p)a ve(te)ro, 
rumoro estas (b)ru(e)m(a ) o r o . . . 

„Kaj klami estas aklami kaj pla di estas 
apla di !" mi kriis. 

„Jen kiel impetulo ensaltas en la sciencon 
kaj ion fluge solvas!" respondis acide la 
profesoro. „Klami ja devenas de aklami, sed 

e pla di kaj apla di la procezo estas inversa, 
tio estas .apla di' estas kromlitera formo de 
pla d i . . .'* 

..Kromiitera formo ' Ui ti<> cble estas an-
korau alia principo?'" ini demandis subtilakre, 
ar min jam ineitis la dekretema maniero de 

la maljuna azeno. 

..La kvara" li tabelis. ..Lau j araara 
gusto) devenas de mara (gusto), sombra 

venas de ombra, vigili de vigli, brutala de 
hruta kaj negi de nei. Krome havas ioman 
funkcion la liter an aj formoj. Tiuj jani estas 
suncc konataj: pezi kaj pesi, kompromisi 
kaj kompromiti, organo kaj orgeno ktp. ' e 
la neologismoj ni havas degni Liter an a 
formo de digni, kaj aperta, samtia formo de 
aparta. kaj pimpa, evidente el pompa. 

Mia kapo jam zumis kaj mi volis elkuri 
«•ii la fresan aeron for de liaj fcampoleaj teo-
rioj, sed la c/kuloj de la profesoro brulis, 
katenanite min, lia vodo vibris ra ke, min 
bipnotante kaj mi jani sentis, ke mj devas 
ela di is la ftno, Mi glirfalis en se on. .Kaj 
kion y\ diras pri .gelo4?4" mi demandis. 

(,rio estas retroformo4 li asertis. Se oni 
komprenas en degelo' la prefrkson ,de' (kun 
kvazafl mal-a signifo). tinin povas 
signifi .(Iv-hosii kaj ni retroformas el tio 
geli frosti. Similaj retroformoj estas la 
fundamenta j edzo el «•dzin<>. i r l lo ei fra l 
Hio. kuzc <-l kuzino. Similaj estas ,spekti" el 
.spektatoro', .gimnasto eJ .gimnasrtiko', kom-
pano' «•! kompanio' analoge al kolego-

' >ni po mfaiiN idi piuajn retro-
formojn en Esperanto: somnambi e3 som-
nambulo kaj kandidi el kandidato ; eble ec 
ica «•! iualicu 
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SALO KAJ P IPRO 
RAYMOND SCHvVARTZ 

IS CENT KVINDEK ! 
..Proft•saro Rogomolec. en Kiev. 
eltrovis serumon por plilongigi 
la homan vioon it centkmndek 
jaroj." > El jurnah.; 

( u vi a dis la novajon 
Profesor' Bogomolec 
plilongigas nun l 
de la tuta homa sp< 
NUP. ni vivos, kiel karp 
is la ««-111 kvindeka jaj ' 

Pli ol iam, pro la barboj 
estos regno <l< barbar1 ' 

ilu gramoj ,i;i >erumo 
plilongi os nia \ h 
^is plejebla maksimumo 
ki:i bela perspektiv' 
Estas oje dum la n 
pensi K< Ikaj inter ni 
ehle vivos r ia NO 

(ini regos harmoni 

~Kia gojo." kiam morgau 
progreseroa flugmotor' 
nin kondiiko> oj s Novjork' aii 
I Ekvator' en duonhor ' 
Sed rei pli kaj plj rapidos 
li.'! tulme ho ddir ' ' 
ke nj ree hejme sid<>-. 
Iom anta . la forir ! 

Plue, dank' al la kemio 
< iu povos tuj l;»n vOlP, 
srumpi gu la dimensio 
uiikroskopa de piiol\ 

tc vi unba 0] morti 
vidos, kiel laca h< 

is mem sin hejmen porli 
eu la po de I pantalon' I 

mi (idas iiiu duo 
1 Hfomar1 . . . 

'11 kiihin;. indone 
okupi j pri misfs 
Kk>E tiko 
inin proponas al konsum' 

-tii eJ fabriko 
sub la sign< d< Bum >Buin ' 

IVstas .ilik;iil l;i 1 
ke en nia propra land 
ni revido* kun butei 

pecon nd 
11 super la teli 

111 hezite klin< 
k;<j demandos iJ keim 1 0 

Kiel nni 11 

Hoi itj! 1 1 .1. kd 
kato-tenoro el 

kkon. Hii 

Olda ' li kriis Plen 1 fu l 
pondas al neniu el la • voui| 
nopre kripln. Nomu 111 in 
V,<1 .olda' nepre n 

<1. kara mia," mi respondi 
orio ae povas klarigi kf< 

n Uo 
*stas fu forma I blc 1« mas pri ti 

ilizo ankora kompteta 
..Bilate al ,olda' 

pretcndis Klapclkap. .Mi nomas in fu 
forma. devenu eJ preseraro rn lu 

111 1 i o n k< 

lio sinjoro pro 

vivon plil 
n l » 

iiin mortigi 
I I I . .1 O l l l l l ' 

1 \u ii uldonis 
unte kripfcon mi 

nk< 1 sed 1111 i en 
19 Kiel N li >. • la 

femuron d< nen ni 
olda 
jena 

pcrdita ai tikolo pi i I 1 nhol 
Efektive Lud 

patrhvfarn nen 

K : '.' ooi 
1 pienlo <i' 

unu kapo de 
tntc la 1 u utan frazon: 
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„BONAN MATF.NON, SINJORO PREZIDANT& 
Georgo Savill 

l i estis maljuna farmisto de i.i tato Iowa 
Vjo a) I i aspektis kiel mii taj aliaj farm 

istoj: malrapidemo, distorditaj manoj, okul 
vitroj, elkoj, arka tiazo, blankaj 1 ipliu» *>i 
hluaj suspektemaj okuloj, mallertaj uoj, kaj 
naztona, iam plendanta vo o. I-i sidis en 
vagonaro celanta al Valingtono. 

..Kiam ni ati gos la efurbon, portisto " 
li demandis la kvindekan fojon, rigairdante 
sian ar entan bulboforman horlo on. 

„Morgau matene je la sepa, mastro" res-
pondis la negro. 

..Pankon." La towa-ano fermis sian bu on 
pli tirnie. sed lia koro pli rapide dkbatis. 

l.a sepan horon matene ' Post iuj tiuj 
jaroj ! Kaj je la deka horo li e.stos vice-
staranta en la Blanka Domo kaj ekpremos 
la manon de !" prezidanto ' Mia Dio ! Steloj 
kaj serpentoj ! La nura penso suficas, por 
ke koro usonana ekbatu ! 

..La kongresano" do niia disftrikto aran is 
oion" konfidis la maljunulo fiere al alia mal-
junulo en la fumocainbro. ..Mi ekpTemos la 
manon de 1* prezidanto ! Jes, sinjoro, tiim 
monenton mi atendas d^ kvindek jaroj." 

Poste li rakontis pri sia patro, kiu man-
premis kun prezidanto Grant, kaj kiel tio 
estis la plej fiera memora o de lia vivo. Pro 
tio li fari is eminenta membro do la komun-

l sonn parlamentano. 

umo ii i 
policano, 

..!)<• kiam noi, kiel rto k j . 
mian patron paroli pri tnto drarii 
ure promesis veturi al 

la samon, kion li fai e tio kostus nj 
lastan cendon" diris la malji 
, Mi certigas \ in, ke la plej 0 
momento de mia vivo. Mi ni os al li. 
manpremos kun li t iamani nur 
kelkajn vortojn ; Ronan m, sinjoro 
prezidanto dum la pasintaj kvardek jaroj mi 
eiam vo donis por la Respublikana Parti* 

„Li estos feli a a di tion" diri> ta alia 
maljunulo. „Ci liu lando bezonas pLi 
grandan nombron da nspublikan-partianoj. 
Mi supozas, ke la ekslcurso el towa kosta^ 
al vi konsiderindan sumon, u ne 

(ii valoras iun cendon. Valoras iun eend-
on, kiun oni havas" aikratom ndis la 
lowa-ano. 

Fakte, la ekskurso kostis iun eendon. 
kiun li havis. I.i estis tro maljuna por laborL 
kaj lia farmbieno ne estis lia, car is la limo 
£i e.stis hipotekita. Lia edzino mortis anta 
kelkaj jaroj — i falis kvaza trolaborig 
besto en ungilaro. Liaj du tiloj forkuris el 
la farmbieno pro trolaborego, kaj neniam 
plu li a dis pri ili. I.i kondukas sklai 
farmon, kie li mem estas la efo-sklavo 

Efektive. Ludoviko havis en sia naturo 
pli da Sefer. (.1 da ol da Zamenhol. 

luj konkludis. ke ol-da signifas maljuna, 
kaj tie! la eraro esti lan ata!" 

„Interese" mi rnurmuris. „Kaj u \i kou 
^tatis ankora aliajn fu formojn*" 

..Nu: ivtro' li diriv. ..kvankam mi im-rn 
u/ns Cin (car ,. erara o sankti as pro I;. voco 
(U' ' Popolo, i « | a komuna uzo), Rvidente 

aa kunitirita formo dc .returne' kaj 
rtpvus M « Kaj .prompta esta* Ponno 
tute *enbeiona, ear ni |am havaa bonan neo 

. .Insta'?" mi diris Mi neniam vidis j 

.. i c.slas retroformo el .instigi' 
l;i profesoro. „ Jnstigi' do signifas .fari insta, 
:m st> \i nepre volas" H aldonis kun grimaco, 
. fari prompta. lujaga, fervora 

l.ia voco stompi#is kaj distritc li ekpri 
Iti Lexieon.kartaron kaj komenci 5 din .pi 
Lante li faiNgis kvin kartojn Ni faris la 
vorton . 'ITRIM. Medite ii rigardis ilir 
hezitc revieigia ilin i<' PRl r v ' 
la ,P kaj anstata " peff B" 
i;i;t i \ s, »i mi. Hmnnte 1« eksph d 

nn'kora alia principo «!>• ne ilogismolo 
ainlla to ^ t e l i la en la nokton 



J U N A M O N A O * 

Antonio Fialka 

i legis kaj a dis jani sur multaj lokoj, 
,,;lii>" da rigis la mona o, „ke i:i i(.,-n ,(,, 
nia athosa monto estas sankta, kaj ke de 
lapTatempoj in ne ra tas ektu i virina piedo. 

kiuj. el la favoro de la regnestro 
de I mondoj, estas i tie lia sindonema, 
oigra militistaro. ni ne scias. kio estas virino, 
kaj neniam m' volas in ekkoni. La supren-
iro de Athos-monto por la virinoj estas sever-
ege malpermesita. Kaj ti<> ne esfcas ankora 

Kn la celoj, en la mona aj ermitejoj 
c ne Irovos beston de virina sekso. Ni 

evitas tion kiel la diablon, kaj koncentrigas 
ciujn niajn pensojn kaj pre ojn sole al la 
la do de la patrino de Kristo, kiu nin pro-
tcktas. petas por ni en la aelo, kaj jam 
antau unu miljaro i mcm mirakle diris, ke 
la sankta athosa tero apartenos sole al viroj. 
Kiu ajn cl r.i. kin la virinon nure ekvida.s. 
estas pesita kiel peka, kaj de liu peko Hn 
purigos sole la scvera pento kaj f'ast<>. 

Fragmenlo el la voja skribo de I» n toro : 
Trans na montoj. 

Nun li estas el erpita, maijunu kaj senhava, 
sed pro gloro li premos la manon de la pre-
/idanto! 

Tio lin rekompencos pro io: pro la sklav-
jaroj. pro nescio kaj izoleco. pro I:» 

avaraj jaroj. kaj pro la malnoblaj - la mal-
iirasaj jaroj, pro la monelpremaj jaroj. kiuj 
inortigis lian ed/.inon. Forpeiis liajn filojn, 
kaj dislordis ka.j ruini^is lian propran kor-
pon. Jes, £i estos valora. 

(Tiamanierc pensas la jenkioj: lo antoj 
de kelkaj tatoj, kiu.j rigardas sin ..veraj 
usonannj-. lli malestimas la regojn kaj la 
eluzitajn e ropajn adorantojn de re o Georgo, 
a re o Leopcldo, ktp., sed ili ruj suferus 
malsaton, nudon kaj malvarmon por ck-
premi la manon de la prezidanto de ( sono. 

nenio konkretn eslas gajnita °™ n 

rari as pli sa a, pli uobla, ec ne pli n a pe 
d ,i kontentigas ion en 1=' anim 

jenkia. La lakeon en i eble. A ion roman-
«ikan. au pli uste I* malbenitan malsa on. 
Mi ne povas tion diveni. « « ^ ^ ^ 

rimedo per kiu om povas korupn ĵ ^ 
Bt-gvidanton, estas : l »^ n m s | . . ' t i t i k ( ( 

mi la manon de l' prezidanto. _nu ^ 

lumtcias egale bone - " ^ ^ . ^ i g i t a j 
prero^j bakrc4itaj * ^ £ ^ M kiuj 
komercistetoj, kaj la kiuo .' l a b o r 0 

agit*s por la fongO de 
ka, rfmUaj aferoj. III iuj ^ J ^ 0 d e 

la lastan honor-flbron p™ , 0 ^ 

manpremo al la prezidanto de Usono. 
Divenu la kialon mem : mi devas konfesi 

i malkapablecon.) 

La vagonaro atin^is Va ingtonon. La kon-
gresano atendis e la stacidomo ia Iowa-an 
farmiston kaj ^vidis lin al la Blanlka Domo. 
Tie li trovis mil aliajn jenkiojn, kiu.j atendis 

manpremi kun la prezidanto. Tio mir-
igis lin. car li revis em sia soleca farmbieno 
pri i:s sankta kaj unika momcnto. 

Post kvaronhora kaj kvindekjara atendo 
lia vico fine venis. Subite li ostis i>u ita de 
la malanta o, li ektu is malvarman gluecan 
manon kaj ekvidis fiksaoi prezidantan rid-
eton kaj nebula on <!«• redingoto. Subite li 
t,..vi<;is cn la vestiblo. koniuzita. inter mil 
aliaj konfuzitaj jenkioj. La tuto cla ris klek 

sekundojn. tiu plenumi o de tulaviva 
sopirado. 

..Mi e ne havis la ancon diri ;il '»• ke nu 
vo donis dum kvardek jaroj iam [>or la 
lUspublikan.-. Partio" la maljuna lowa-ano 
malforta plondis al alia jenkio. Iti elpa is al 
l:. razeno kaj entile, kvankam firme elpeiis 
ilin grasaj detektivoj. 

, | a tuto de la rakonto. Tamen mi devas 
aldoni, ke la maljuna farmisto mortis scs 
monatojn poste ; nenio f?rava mankis al h, 
diris la kuracisto, scd sa.inis. ke «i perdis sian 
mtan imercsi^on pri la vivo, Res.us por 1« 

iio vivinda. 
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I, s,h-nh^ rigardante al 1« «<•"<'. k ^ a i t 
H kolektus fortojn ;.l la plua, emocte rakohl 

un kiam vi jani scias, kion signifas 
nuiv eJkvidi La virinon, imagu, ftrato" flustr-
adis liaj lipoj tremante, „imagu nur, ke en 
mia ermitejo rrovi is du virnioj, kiu.j restis 
,i ti, la tutan semajnon, kaj ke mi, Dio mem 
srias, ne kulpas pro tio" li ekploretis 
.kaj ke unu el ili mi ekvidis iun nokton 

apud la maro, sur la glatigita lonego, tute 
nUdigStan kaj eksopiris je i. Estis uste 
plenluno... La larmoj perforte inter-
rompis lian pluan parolon. 

. Se vi sciis. ke temas pri virinoj, kial vi 
akceptis ilin en vian ermitejon. patro?'* mi 
demandis mirigite. La mona o. havante an-
kora larmojn en la okuloj, kolere respondis: 
..Tion mi uste ec iom ne anta sentis ! 
A skuttu do, kiel tio okazis." 

lun vesperon mi sidas ekstere anta mia 
kabaneto kaj subite mi rimarkas, ke la nur-
tupctaro, alligita al la tonego anta la pordo. 

ekbalanci as Apogante min per unu mano 
al la tona elstara o, mi rigardas malsupren, 
en profunda on, kaj vidas. ke super la bran -
aro de platanoj grimpas al mj clu junaj, 
almena dekokjaraj knaboj, kiuj min poste 
ruslingve aiparoHs. lii havis pezajn, for itajn 
hotojn. sur la ultroj voja mantelojn kaj 
ledajn pendsakojn. Ili rafcontis, ke ili de-
\enas de !a harkova gubernio, kaj tie perd-
inte siajn gepatrojn, ili foriris liemdlanden. 
Mia Dio. mi trovi as ei tie de mia dekdua 
jaro. nenion mi scias pri la mondo kaj mi 
devis aiiskulti tiom da nova oj pri mia 
patrujo. Mi prizorgis la knabojn, kvaza 
ua estus miaj fratoj. Kiam ili deziris posi 
du tagoj foriri. mi petis ilin ne foriri. kaj 
sekve de tio ili restis i tie la tutan semajnon. 
Mian liton mi pruntedonis aJ ili. kaj mi mem 
clormis en la groto apud la kabano. 

Iun vesperon tio okazis uste en la 
tago de pleniuno mi ne povis ekdormi. 
Estis -randa varmego kaj krom tio min tur-
mentis svarmego da moskitoj. Mi mailsupren-
iris per ia nur tupetaro en la profundon. 
Irante tra la la roarbaro, kin liam dol e 
odoris, mi atingis la maron, kiu estis en tiu ci 
nokto rimarkinde kvieta. i brilegis en la 
torta lunlumo, kiel glate pplurita diskn 

Refrasigtta d« la pii malvarma i 
,M grimpas malladte • 111 la 

Igitaj kaose kaj sovaft ... la bordo rab la 
lonrokoj, kiam mi hazai de i • i:> i:)l :,,,•;, 

en profunda ombro «!•• unu el la rokmuroj. 
Kekte anta mi, iom pli alte sui la konti 
tono, en la maro blanke briBetas io en la 

iuna luino. Tio estas homa korpo. Kom< 
mi konjektis, ke estas fratulo Evstrat, la 
greka ermito, kiu de tempo al tempo en tiuj 
ci forlasitaj lokoj riokte sin banas. Fratulo 
Evstral estas sesdekjara maljunulo kun 
longaj haroj kaj barbo, grizaj kieJ lino. Sed 
la figuro, kivn mi vidis, estis senbarba kaj 
la mallonge tonditaj haroj estis nigraj kiel 
nokto. 

Subiite la blanka himero ekstaras, etendas 
siajn graciajn brakojn al la lunradioj, fleks-
i as ondsimile en la talio, kaj mj mirigite 
vidas. ke lio estas — virino. Sia korpo ajnas 
glatigila el ne a marmoro, simila al tiu. kiun 
iam en mia infana o mi vidis en malpia libro. 

La staturo rigardas supren al la ielo, la 
knabinaj mamoj libere movi as, kaj min 
atakas grandega postulemo. Sed poste du, 
tri movoj an i as en unu longan nagsall-
egon. kaj la nimero maiaperas en la mar-
ondoj, en kiuj ankora certan tempon brulas 
svarmo da malvarmaj verdaj fajreroj. 

Mi galopis cle la loko de peko. kiel freneza. 
Mia koro bategis kaj en iuj kruroj mi sentis 
miksajon de stranga, malforta sopiro kaj 
doloro. Mi konjektis, ke la diablo tentis min 
per tiu imero. Dum la kuradd tra la la ro-
arbaro mi ekfalis, enkrocis miajn fmgrojn 
en la berori, sed tiun virinon mi konstante 
vidis anta mi. La tutan nokton mi pasigis 
ekstere sur la rokoj, kaj e la sunlevi o mi 
revenis lacigita supren en mian ermitejon. 
La du knaboj la saman tagon foriris. Ili kore 
min adia is, kaj demandis pri mia eiksciteco. 
Mi diris al ili nenion. Pos1 kellkaj tagoj ermito 
Evstral porlis al mi leteron el Dafne. Nen-
iam anta e mi ricevis ian leteron. Mi mal-
Fermas in solece kaj malrapide Legas ruse : 

..Kara patro Jevlogio, ni neniam forgesos 
Vin kaj Vian ermitejon. iam ni reme-
moros lii belan maron sub la la roarbaro, 
kie ni traoivis ensor itan lunan nokton. 
Ni estis pri la Athos-monto trc scivolemaj. 
AnastaziaPetrovna ka[TatjahaNikota[evna." 
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I I N G V O 
„Rmlikn trttnsltivcco" 

Sur la pa o 58 de L. M. mi 
legas: ..1-i (s-ro Nylen) dlris, ke 
radiko havas nenian memstaran 
sencon, do anka la transitivan 
signifon i ae povas cnleni." — 

u iu prudenta homo vere kred-
as ko tian sensenca on mi diris! 
— Tute kontra e: mi diris kaj 
opinias. kc radiko de Esperanto 
enhavas multc pli da senco, da 
signifo ol oni ordinare pcnsas. 
Pro tiu karaktero dc la radiko 
oni ne katenu in al unu speci-
ala gramatika karaktero, mi 

rfiris. 
Ni prenu hazarde la radikon 

patr': i enhavas la signifon 
patTo, patra, patre (ankau 
„patri", se tiu ci verbo peras 
en la kunteksto efektivan senc-
on), sed. ekzemple, anka (po-
tenciale) la sencon patrino. ar 
se la radiko patr' ne enhavas 
pli da signifo ol la vorto patro, 
tiam la vorto patrino devas 
signifi: patro + ino (t. e. ia est-
ajo duseksa). Por ke la vorto 
patrino povu vere signifi lion, 
kion i devas signifi kaj efckl-
ive signifas, estas necese, ke 
anka tia i senco jam (poten-
ciale) ekzistas en la radiko. 
Estas do evidente, ke la rattiko 
patr' havas pli ampleksan cn-
havon, pli da senco, pli da sig-
nifo internc dc si, ol la vorto 
patro, kiu staras anta ni, el-
vokita el sia sencprovi/.a ambro, 
el sia subkonsciejo, aklualigita 
per la substantiva fina o en 
fonnon dc substantivo kun sia 
metita signifo leksika. 

Esperanto estas lutc noveca, 
memstara lingvo, sajne sirnila, 
Bed realc malsimila al la niaj, 
ar konstruita kaj konstante 

konstruala el radikoj. Se ni 
forgesos tion kaj pritraktos in 
la niaj spertoj donitoj al ni 
de niaj propraj naciaj lingvoj, 
kiuj konsistas el pretvortoj, ni 
facilc misju os in kaj miopc 
mtlus por ia uzado le ojn lutc 
malbonajn, erarajn. 

Ni esploru nian lingvon Es-
peranto la iuj \idpnnkloj, en 
ciuj iaj detaloj kaj eblecoj; 
sed ni ne provu kaleni in per 
nesa a le donado. 

La celo de la L. K. estas kon-
servi kaj kontroli. 

Kaj pri la „radika transiliv-
eco" mi volas diri la jenon. 

Lau la vidmanicro dc la gra-
matiko latina (kiu dum jarccnt-
oj kalenadis ankau niajn naci-
lingvajn gramatikojn) fciu verbo 
regas iun kazon, unu verbo la 
akuzativon, alia genitivon a 
ablativon kaj dativon. 

La verboj de Esperanto tiel 
ne „regas" kazon. 

La la Oficiala Klasika Libro 
de Esperanto, Kolekto de la 
Akademio, la radiko nask' sig-
nifus: /r . mettre au monde, fairc 
naltre, engendrcr; a. to bear, 
produce; g. gebarcn. 

Do la radiko ncsk' estas per 
la tradukoj prezentita al ni lau 
verba senco, e per verboj, kiuj 
en niaj naciaj lingvoj estas 
transilivaj, sekve la vorto naski, 
naskos. Nu, kiun kazon „rcgas" 
la verbo nasld? Pri tio oni 
tute ne bezonus cerbumi; oni 
rajtas uzi la plej simplan ma-
nicron kunigi la vcrbon kun ia 

komplemento, nome per prepo-
zicto kaj |)f-r la propoziclo plej 
primitiva, iam uzebla: jr; 
• •naski je Infano" (Plena Gram. 
regul. 11): „Anstatafi la prep. 
jc oni povas ankau u/.i la aku-
zativon sen prepozicio", t. e. Ia 
vorto n, kiu montras la direkton 
de la ago. (Verbo esprimas iam 
agon, a en movo, al cclo — 
..transitiva", a en ripozo, 
,,stato" — netransitiva verbo). 

Niaj lingvoj ne uzas radikojn, 
pro tio ni no povas traduki la 
Esperanto-lingvajn radikojn ek-
zaktc. En tiu i okazo ni havas 
niajn transitivajn verbojn, kaj 
donas per ili nian tradukon. 
Sed tiu i vesto, kiun ni donas 
al la radiko, por koni kaj re-
koni in, ne forprenas de la 
radiko ian karakteron de ra-
diko ncniel ligila al nura trans-
itiveco. 

Paul Nijlen 

Io—ujo. 

En iuj ludoj kaj sportoj ftiu 
kunludanto estas iam zorgema 
obei la rcgulojn de la ludo; laS 
la sama principo ni iuj ankau 
uzad-is nian nacian lingvon. 
Tiel ne la 1'0-anoj. Anstatau obei 
la regulojn, ili prefere soflsmas. 

Por mildigi la landnoman i, 
Zamenhof en ovis anta la i la 
vokalon u: ui, skribata uj, pro 
akcento kaj e fonio. Se ni iuj 
lojale sekvas la Fundamenton, 
la kunlnboro por la komuna 
cclo estos inulte pli agrabla kaj 
fruktodona, ol se kelkaj, rajd-
ante siajn amatajn evaletojn, 
prcferas krei dishr.rmonion per 
propraj dialektoj. 

„Mallumi is anta miaj okuloj . La letcron 
mi tuj bruligis, sed la mortpekon kaj sopir-
egon jc la virino mi nc sukcesis forigi de mi" 
Rnis la kompatinda juna mona o sian kon-
feson. 

„De tiu tempo mi fastas, mi vipas kaj tur-
menlas mion korpon, kiel mi nur povas. 
Sed kiam mi komencas la prc on, elstaras 
en la mallumo anta mi la fantomo de la 
ekvidita virino, kaj mi Umas, ke mi in nen-

iam sukccsos fori^i. Mi estas tule malfeli a 
— la la roj tiam ticl odoris, kaj tiu virino 
estis liel belega. i havis korpon 'kvaza glat-
igitan cl blanka marmoro . . ." li komencis 
deliri kiel cn febro. 

Mi volis lin tirankviiigi — sed mi ne povis. 
. . . Mi sentis en iu mia nervo, ke li portos 
sian imagon kun si en la tombcn. 

El la e a : Evjen Belda 
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, granda doma o, ke L. 
M aI l | 1 ue] bonkvalila kuj alt-
klasa forpusas la lojalajn cs-
perftutislojn per siaj frondadoj, 
kvaza aklorante la mal.can 
bubon, kiu obstinas slangbabili 
cn Ia gepatra societo. P. Nn. 

Respondo 

Sinjoro Nyl n : En 
,., n o m o de n i ( l e v a s 

peti vian pardonon pro tio, ke 
li miscitis vian doktrinon, skrib-
ontc, kc vi atribuas al la radik-
oj neiiian memstaran sencon, 
dum vi. tutc male, atribuas al 
ili multe pli da senco, ol oni 
opinias. 

Estas nepra postulo, ke oni 
nste citu tiun opinion. kiun 

oni volas refuti, kaj sendube 
Alex Kay pckis kontrau ci tiu 
postulo. Tamcn oni povas trovi 
por li scnkulpigon. Nome, sc 
oni esploras tiujn du tekstojn, 
ticl diferencajn la la vortoj, 
oni venas ;>1 la neatcndita re-
zulto. kc ili diras lute la samon 
la la esenco. 
• En ln hungara lingvo ckzistas 
la vorlo r, kiu bavas tri scnc-
ojn: prezo, akvosvelo, uista 
pikilo. i liu vorto ajnas pli 
rica ol la ceteraj vortoj, sed 
faktc — i cstas pli malrica, 
ar neniu el iaj sencoj evidenl-

mtmstare, scn la kunteksto. 
En la japana lingvo ckzislas 

tiaj vortoj amase, kaj povas 
oka/i, kc en la sama tcksto 
renkonti as pluraj cl ili, tiol ke 
e la kunteksto nc bclpas. La 
frazo fari as nekomprenebla, el 
la irn nuiltaj sencoj rezultas 

«nceco. Tiam oni belpas sin 
li' l kc prenante skribilojn, 
oni skribas ln frazon pet inaj 
Ideogramoj, do In sensencecon 
kauzitan pcr tro multa senco 
oni forigas per la mizerc unu-

oca signoj. 
KSIMS do evldente, ke ju pli 

multajn scncojn havas iu vorto, 
• malpli da scnco i havas. 

Se ekzistus vorto, kiu enhavua 
la scncon de c-iuj vortoj, liu 

lo tute nc havus* sencon. 
tGi ekzistas en la hungara: la 
v o r Noto dc la kompost-
isto 

Sekve, kiam \i diras, ke efi 
tajlor' enhavas iujn grumatik-
ajn scncojn (karakterojn) : la 
la konkretan (substantivan), la 
kvailtan (adjektivan), la agan 
(vcrban) kaj manieran (adverb-
an), tio signifas samtempe, ke i 
enhavas neniun el ili. 

Mi nc volas nun okupi i pri 
lio, u la radikoj cstas unusenc-
aj a iusencaj, t. c. neniu-
sencaj. Mi sendas al vi mian 
brosuron „La gramatika kara-
ktero dc la Espcrantaj radikoj" 
kaj scivole atendas vian kritikon 
pri i. En ei tiu respondo mi 
volus pritrakti nur la dcmandon 
de la radika transitiveco. 

Ne temas ei-koncerne pri tio, 
kian kazon regas la verboj. Oni 
dcvas decidi pri jenaj du de-
mandoj : 

1. u en Espcranto oni povas 
distingi verbo n transitivajn kaj 
netransitivajn, tiel same, kiel 
cn la naciaj lingvoj ? 

2. u tiu transitiveco a ne-
isitiveco estas j'am entenata 

en l.i radikoj, a esti as nur en 
la vortoj. per la verbaj finaj'oj? 

Por csplori la unuan demand-
on, ni vicigu du ^rupojn dc 
rcrboj : 

a) csli, agi, flui. ajni, bruli, 
veni, flugi. fali, igi (kaj iuj 
i i-verboj); 

h) fari, kovri, ami, scii, rompi, 
perdi, fini. komenci, isi (kaj' 
•:.vi i igi-verboj). 

Oni povas konstati, ke la 
vcrboj sub a) povas bavi nek 
akuzalivan objckton, nek pasiv* 

kaj ke la verboj sub b) 
as bavi tlin amba . La du 

verbo-grupojn do distingas tio 
snma, kio la verbojn Iransitivajn 
l>;>j netransitivajn. Sekve tiuj 
du verbo-kategorioj ekzistas 
ankafi en Esperanto. 

Pri la dua dcmando decidas 
la fakto, ke la vcrboj do amba 
grupoj bavas la saman i-flna -
on, kaj tamen la unu grupo 
estas transitiva, la alia ne. El 
tio ja sckvas, ke la i-flna o eftk-
as nok transitivige, nck netrans-
ithige: cl «*i Uu vidpunkto f-*i 
estas plene indifcrenta, senko 
lora elemenlo. kvaza travid-
ebla, senkolora cclofano. Scd 

•c r.ni cnvolvas dlvcrskolorajn 
objektojn en oloran i-.clo-
fnuon, evidente lluj vldl oa 
diverskoloraj ne pro la celo-
fano, sed pro sia propra koloro. 
Do anka la radikoj naskas 
diverskolorajn, diverskategori-
ujn vcrbojn nc pro la celofane 
senkategoria Uflna o, sed pro 
sia propra kategorieco: se nuaki 
estas transitiva, kaj -i estas indi-
ferenta, tiu transitiveco am 
dovas cnosli en la radiko nask'. 
Kaj en la Oficiala Klasika 
Libro i estas difinita kiel 
transitiva ne pro la naluro de 
la tradiik-lingvoj, sed pro sia 
propra naluro. 

Efektive, oni klare vidas, kiel 
zorge oni klopodas elimini la 
miskomprenojn en tiuj difinoj, 
kaj neprigi la transitivecon de 
la radiko. Oni donas plurajn 
difinojn, ekz-e: faire naitrc, 
mcttre au mondc, engendrer; 
do faire naitrc (ne: naitre), 
metlrc jne: venir) au monde. 
Sc oni volus signi la scnkarak-
terccon (au dukaraktcrecon) de 
la radiko, estus ja simple miksi 
Liujn difinojn, ekz-e: naitrc, 
mcttre au monde. Sed kio okaz-
us tiam? Oni dirus: ,, i naskis 
jc la dua de marto" — kaj nen-
iu scius, u liam i patrini is, 
a vcnis cn la mondon. 

Se la verbradikoj bavus ain-
ha karaktcrojn (do neniun el 
ili), oni devns en la verboj iam 
signi, kiun karakteron oni volas 
nl ili doni, do iu vcrbo devus 
fini i a ])er la transitiviga -igi, 
a per la netransitiviga -igi-
•.Meti cn la mondon" estus cs-
primata per ..naskigi", „vcni en 
l.i monclon" pcr ,,naski i; kaj 
naski estus resuma formo por 
amba esprimoj. .,Fari flam. 
onta" estus bruligi, esli flam-
anta : „bruli i". kaj ,.bruli" 
estus ambausenca. Scd „meti 
cn la mondon" esprimi as per 
„naski" kaj „csti flamanta" per 

ki" kaj „esti flamanla" per 
„bruli". Kial ni sentas Oe il» 

rfluaj la transitivigan kaj 
netransitivigan sufiksojn ? Kaj 
kial ni sentas tiujn necesaj c 
bruligi kaj naski i Evidente, 

as signi nur tion, 
1 ion la radiko ne enhavas. 
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pocmojn la leganto trovas en *'i 
tiu numero , es tas certe la plcj 
grondn h u n g a r a pocto de la ln-
termUilaj jaro.j. Li havis mize-
ran vivon: lia patro, sapfaristo, 
frUc elmigris al Ameriko, kaj 
la infano restis al la zorgado 
de la palrino, kiu vivtenis sin 
tiel lavislino. La viglintelekta 
knabo studis gimnazion, parte 
per subteno de bonvoluloj , 
partc per mono akirita per plej 
diversaj okupoj : gazetvendado, 
maizkampgardado, taglaboro, 
helpinstruo de i n fano j , libr-
agentado ktp. Poste li eksti 
la filozofian fakultaton, sed 
post unu jaro, pro poemo apo-
rinla en gazeto, la rektoro lin 
..forkonsilis". Tiam li iris al 
Vieno kaj studis plu en apenau 
ddirebla mizero, po.ste, trovinte 
mccenatinon, li venis al Parizo 
kaj pasigis kelkan tempon sur 
la sudfranca marbordo. R 
ninle al Budapest, li finis siajn 
universitalajn studojn, sed la 
profesoran ekzamenon li nc 
faris, havante nenian esperon 

|)or ricevl okupon . Diversmani* 
ere li perlaboris siau vivtenon, 
sed dume la multaj penoj kaj 
sufcroj tiom ar is linjn ner-
vojn, ke li akiris g ravan neu-
r a s t en ion , kiu pli kaj pli evoluis 
je ps ikopa t io . En tia s lnto, en 
1037, b a v a n t e 32 jaro n, li etis 
sin s u b vagona ron , kiu lin mor-
ligis, 

Lian poezion karaktcrizas, 
krom la plej granda formper-
fekteco, animskna forto, popola 

o, rice orkestrita sentemo, 
en kiun miksi as kelkfoje m 
buba grimaco au dcmona hu-
muro. Sed I la poeto de 
la realismo: li diris pli-mullc 
pri la sentoj kaj pensoj de la 
laborista klaso — iinu el la 
plej subpremilaj en E u r o p o — 
ol kiom povis k o m u n i k i poli-
tiko, scicnco a ago. Lia plena 
vivoverko nun ankorafi sa nas 
por la grandaj amasoj kompli-
kila. malfacile alirebla. Sed 
pluraj el liaj poemoj fari is 
kvazau* vojmonlri loj; pri tiuj 
pruvi is trafa, kion li skribis: 
. .popolon mian tutan plejc, jcs, 
kaj ne sole mezlerneje mi in-
struo 

KI l;i i -numere publikitaj 

poemoj Pui *'". 
kiu rompls la universitatan 
karli la poeto; en i la 
ribelo eksprucas ankorafi nihil-
isme: for etintc ciun devigan 
idealon, £i ftlprenas la sajnan 
individuan liberon de la anar-
kio, Tiun stupon de cvoluo la 
poclo balda lasis post si : la 
lokon dc la ai la ribelo 
okupas la konstruema, klas-
konscia strebado. La sincera, 
monumente elsonoranta doloro 
de ..Panjo" kaj Ia buba fanfa-
rono de „Porkpastisto" ne be-
zonas k o m e n t a r i o n . La naivan 
fre on dc „Tri Re o j " mi pre-
zenlas al niaj legantoj kiel 
kristnaskan donacon. 

K. K. 
Camus : I.a pesto 

Sendubr signifa verko. Anka 
ii oni rigardis ian 

iron, kiel elstaran reprezen-
lanton de la generacio proksi-
mi antfl al la mczo de vira o. 
Lia u n u a r o m a n o , „La Lrcm-
du lo" , p r i p e n t r a s la malplenon 
de homo, kiu forsiri is de la 
moralaj principoj, kaj kiun la 
socio surtretas, ne pro tio, ke 
Ii faris ian krimon, sed pro tio, 
ke li ne estas k o n v e n a por la 

Mi devas un eldiri. ke via 
vidpunkto, ke n o m e E s p e r a n t o 
estns realc raalsimila nl la na-
ciaj lingvoj pro sia radik-stnik-
turo, estas v idpunk to aprioria, 
kiun la Ungvo-esploro, kiel oni 
ci-supre povas vidi, tute ne 
pravigas. La Espcrantaj verb-
radikoj estas same unukarak-
leraj (au transitivaj a netrans 
Itivaj), kicl la nacilingvaj 
verboj. 

• 

Mi kredas. ke Esperanto no 
e s l n I ludo. kiun oni lud-

-•orgeme obeante iajn regul-
ojn, sed lingvo, kiu — dom 
•xi ojinde evoluas, ri.': 
«•kte ,.l:ui la sama prlnci] 
kiel la naciaj lingvoj. Kaj en 
preskau iu lingvo ekzistas 
*Inngo. I.a vortojn «le tiu slango 
komence eble uza i nur malicaj 
buboj en la gepatra societo. sed 
poste okazas pri kelkaj BIang-
vortoj, kc ili cniros lo komunan. 

In literaturan lingvon, kaj 
tiam ilin registra«i la vo r t a ro j 

'airoj mem. 
Oni povas tion malaprobi, sed 
ne povas malhelpi. 

Mi 
nuntempc de liom da miloj de 

i rantisloj , ke oni ne pi 
'• ; " (!•• 1.. M. 

' 
o; sed tiu lingva i"-ko. kitin 

uzas amasoj , fari as lingva 
rrqu!o. 

Mi verc o jas , ke vi n o m a s 
slongvortoj la landnomojn kun 

tio donas novan eblon 
lo. N'i scias, ke 

nur malgranda par to de la slang-
la plcjpar to 

is lutp efemeran v ivoa Ni 
isie, «'II - io 

irtenoa al la daura j , a al la 
langvortoj . Kaj Ris 
nobiscum 

A. Knloctnr/ 

Pri Jrnnsskribo de rusaj nonioj 

En ,L M. n-ro .'), 6 mi kun 
g randa mi ro legis i.rtikolon pri 
Dostojevskij. Ne temas pri la 
enbavo, sed u la autoro nc 

ke rusajn nomoju oni 
simple transskribas uzante la 

irantajn litcrojn, kaj dr-o 
\fildiDiirf enkondukis iajn nov-

ajn, frcmda/n al Esperunta 
>jn. Anslatau simpla 

Fjodor Dostojevskij, li cnkon-
dukaj „Dostoyewaky" ktp. Li 
* >' i kc jarn en ,,Funda-
menta Kn stomatio" Zamenhof 
i"is kompreneblan formon Pu -
kin, sed no „Pushkin", kiel vol-
as la afitoro dc la artikolo. 

\ i ne kompliku Esperanton 
kaj verkanh ilojn pri Ia 
rusii literaturo, ni anta io sciu 
korektc transskribi la rusajn 
nomojn. 

/. nrattver 
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i. mein 

norao; eJ 1« sislfo problemo lln 
inti i i " ' ( . in , i 

kiam i s ' i"*1 " 
komenci lo vanan penadon La 
DUn mano profunm 

man prol l< mon dc 

konigi, ted 
kriiiki ci Uun romanon, ml 
atakua ties koncepton, ke nonu 
la a komuna bono estaa 
oura sporta fortostreco i thi 
kom ivas el liu sen-
helpa penso, ke la kolektivan 

lon oni devi rigi pcr 
transcendaj motivoj. La senco 

!o nun jam estaa 
k.ij kom-

pren cn-
havo de la homa vivo; cstas 
ja ticl simpla fakto, ke la homo 
ne povas vivi ekster socio, do 
la socicmo apartenas al liaj 
naturaj instinktoj. Sed, ar ini 
opinias, ke gravajn verkojn oni 
devas koni kaj apreci, efc se 
oni nc konsentaa kun iH, kaj 
krome, ar i titi lihro eslas 
valora simptomo pri tio, cn 
kian sakstraton vcnis la indivi-
duisma pcnsado, mi simplc prc-
zentas la novan vcrkon. 

La „peston" oni devaa kom-
preni en vasta senco, kicl ko« 
munan nomon de iu malhono, 
kiu venenaa la homan vivon 
en la nuna socio, endan e-
«igas li homan i kziston, mal* 
helpas la homan liberon. La 
autoro ne troigaa la alegorion, 
11 ral-' fektivan peston, 

Ulcmion, kaj | |a i. 
»n, kion li k< 

i ratala malsano. 
K ° m eliri la 

jatojn el la kloakoj kaj keloj, 
la fctuparoj kaj 

| 
i i ; 

Subtl 
lltaj i 

,i,. Kuropo i ii. iiinii i 
lliti] i. i i i nun 

malaana m I 
tinfoktita 

loj o la la 

i honto, kc "in i 
azilo li 

Flka Insulo, 
oni povua eskapi el la liororo 
de la homa onl d 
l o r l a s i | 

I.IS ri tie enkari l la 
orananoj en sia pesta ui 

La pesto i | entrita 
liua na!ism< . scd scn 

.<•. Ni | 11 kaj pli 
simpli antajn enterigajn cere-
moniojn. la disvasti on de la 
toml . utiligon dc kr 
torioj, la kreskantan apation de 
la vivantoj. kiuj alkutimi as nc 
plu respckti la mortintojn. La 
bomaj interrilatoj ta an-
tau la fatala plago: phrraj 
zignacias, malesperas, aliaj ser-
aa konsolon en la religio kaj 

ia la pent-anonca voki 
prcdikanto la pn 
ojn, alia j r i o diboi 
i'or endormigi sian konscion. 
iamen. tr- nikafi tiaj, 
kiuj nck malcsperas. nck rifu-
^as, sed akceptaa la laboron dc 
savado, e vidante tiea vanon 
kaj sentante tiea dan&eron. 

Tiu malgranda grupo luktaa 
ru la cenlro de la romano: unu 
kuracisto, Rieux, kiu komencc 
ia deve, kaj poate kun krcsk-
kanta konvinki o nlprenaa la 
direktadon; unu dubaorta vi 

i;". I.I i uiiirii uzanto i .ii i "ii 
I iii propre havua nenion fai i 
Inter la pestuloj lu antau 
in okuloj de i.i I. gnnto 

ln 

.1 || 
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i '*da* ff 
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kiun mi 

ne ia esenco 
de la din Camus: 
ank .-nespera 
agai iajn heroojn 
I .i i I.i agado por 
komuna bono nas mo-
ralajn afi politjkajn au n. 
konceptajn m Rieui 

roo de la senceia 
ro, kaj Tarrou ank-

tulo >:o. 
Sed kial do — demandas 

Camua — tiu postulo i 
tin ardo dc kompato. tiu sin-

o, kiuj ncniam estis pli ar-
. nia len re mal-

justa ' Cu 
Por ia 

pcstuloj 
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kolektiva 
\ dc 

Tamen Tarrou ne • 

bert, DI 
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jubiK'1» dc la saviftinta Oran; 
>i anoncas, ke la pcsto rcvekoa 
siajn ratojn, scndos ilin niorti 
He. En la tnondo de Camua 
oni ne rajta«s ha\l esperon. 

Tiamanicre la autoro, unu 
c\ la lastaj reprezentantoj de 
la okcidcnla intelektismo, kaj 
sendube la plej signifa el ili, 
roligas siajn heroojn kaj sank-
tulojn, kiuj „entreprenas sen 
espero kaj eltenas sen reznlto". 
Sed ni, kaj certe multaj el liaj 
leganloj, havas firman esperon 
kaj vicias evidentajn rezultojn. 
Kaj la peston ui lute ne trovas 
nekuracebla, sed la kuracmani-
eron ni prezentas ai ni alie, ol 
la senpovaj herooj kaj sonkre-
daj sanktuloj de Camus. 

D. L. 

Centjara datrcveno 
de la naski o de Bolcslaw Prus 

Unu el la plej atataj legajoj 
de la esperantistoj en la periodo 
antau la nuua mondmilito estis 
la trivoluma „Faraono" de Bo-
leslaiu Prus en la klasika tra-
duko de Kabe. 

En la kuranta jaro forpasis 
cent jaroj ekde la naski tago de 
tiu eminenla pola verkisto. 

Bo!esla\v Prus (la vera nomo: 
Aleksander Glowacki) naski is 
en la jaro 1847. Kiel deksesjara 
knabo li partoprenis la insurek-
cion kontrau la rusoj en la jaro 
18ft3, li studis en politeknika 
lernejo ka j laboris anka en 
fabriko. 

La unuaj verkoj de Prus ape-
ris en bumoraj gazetoj. 

Per sia skribmaniero, speco 
de verkista stilo, kvieta humoro 
kaj nobleco de scntoj, Prus si-
milas al Dickens. Sub la influo 
de la tiam moda pozitivismo li 
estis fanatikulo de scienco, pre-
cipe de matematiko. 

En siaj verkoj Prus strebis 
esplori la enigmon de ekzistado, 
profunde amis la bomaron, klo-
podis eduki la . tiaman polan 
socion. 

La plej gravaj verkoj de 
Prus, kiuj esti is trezoroj de la 
pola literaturo,, estas ..Posteuo", 
i.Pupo", ..Emancipistinoj" kaj 
».FaraonoM. 

'•" la ..Poateno" eatai p r c 
/ l l l , , l : ' 1;l nmo de la pola vila -
sno ul sia tcro, kiu tutc sola, 
sen apogo kontra staraa la eks-
pansion de germanaj koloniig-
antoj al oriento. Prus anta -
sentis la germanan dan eron, 
dan cron de la estonta tuteca 
milito. 

„Volu atendi iom, kaj el la 
fama iam germana scienco el-
kreskos »nova kemio* por ve-
neni la ne atindajn popolojn, — 
»la nova medicino< por super-
ver i ilin per epidemioj." 

„La luta germana regno ri-
ccvas atakojn de furiozo, fari -
ante la fortikaj*o de banditoj 
kaj friponoj" — tiel skribis 
Prus. 

La „Pupo", la plej bona verko 
de Prus, prezentas la bildon de 
la pola socio post la insuiekcio 
en la jaro 18(53. En tiu ci ro-
mano Prus objektive montras 
la heroojn sur la fono de la 
epoko. 

En la ..Emancipistinoj" estas 
ektu itaj problcmoj, ligitaj kun 
la libeii o de la virino. 

En la historia romano „Fara-
ono", skribita sub la influo de 
la eksterlandaj voja oj de la 
a toro, la enhavo estas bazita 
je la vivo en la antikva Egipto. 
Estas prczentita h batalo inter 
la faraono kaj la kaplanoj, la 
batalo inter la sentoj kaj la 
sa eco kaj la volo de kaplanoj, 
nedeziranlaj doni siajn kapabl-
ojn por la komuna bono de la 
lando. 

Unu el la plej lastaj verkoj 
de Prus: , , lnlmoj" estas skrib-
ita sub la influo de la okazint-
a oj en jaro 1905 (la unua rusa 
revolucio). Tio estas romano pri 
la nova generacio. 

Krom romanoj Bolcslaw Prus 
skribis multajn novelojn. Kelk-
aj el ili, kiel ekzcmple: „Pekoj 
de infaneco", „La veatajo" kaj 
aliaj apcris anka en Esperanta 
traduko. 

Poleslavv Prus estis unu el la 
kreintoj de realismo en la pola 
literaturo, fidela observanto de 
la moderna al li epoko. 

/. Dratuter 

Poln Htcratura premJo 

En la kuranta Jaro la kutim-
an lujaran premlon de In lite-
ratura urnalo „Odrodz< 
(..Renaski o") 250.000 zloto n 
ricevis Jaroslavv Iwaszkic\vicz, 
poeto, romanvcrkisto, literatura 
kaj muzika kritikisto. La pre-
mion li ricevis por siaj ,,Italaj 
Noveloj" kaj la romano „La 
Nova Amo". 

I\vaszkie\vicz de tridck jaroj 
estas aktiva en la pola litera-
turo. Li karakterizi as pcr la 
plej :iltaj atinga oj cn la verk-
istarto kaj pcr purcco de la stilo. 
I\vaszkiewicz eldonis kelkajn 
kolektojn de poeziaj*oj, li est-
as a toro de pluraj romanoj 
kaj verkis kelkajn teatra ojn, 
intcr aliaj la arman „Somcro 
en Nohant" pri la amo de Cho-
pin knj George Sand, kaj „Mas-
karado" el la vivo de Puskin. 

Iwaszkicwicz ankau tradukis 
Rimbuud, Gidv, Morand kaj ali-
ajn. 

La decido de la semajna j*ur-
nalo ,,Renaski o'' trovis cne-
ralan aprobon, kvankam ne 
mankis vo oj, opiniantaj, ke la 
literaturan premion devus ricevi 
verkisto el la pli juna gencracio, 
prezentanta en siaj verkoj la 
nunan polan efeklivecon. 

/. Drativer 

Profundaj radikoj 

La „Profundaj Radikoj" estas 
titolo de teatra o, verkita de 
du usonanoj, James Gow kaj 
Arnaud D'Ussau. En Europo 
kun grandega sukceso ODI ludia 
in en Moskvo kaj Lcningrado. 

kaj cl la granda sukccso oni 
povas konkludi, kc ia prczento 
sekvos en iuj grandaj kaj mal-
grandaj teatroj de la Sovjctunio, 
en pluraj dekduoj de diversaj 
lingvoj. 

La teatraj"o estas postmilita 
dramo; ia temo estaa la sorto 
de la hejmenveninta v >.U rano. 
Scd tin vet* itas negro: 
Charles Brett, cflentenanto de 
la amerika armeo. 

Dum la milito Brett cstis oli-
ciro kaj heroo Posl sia hejmen-
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veno li estaa aegro, Lln atendaa 
lia patrino tie, kie i brakumis 
lin adia e: en la domo de se 
natoro Langdon. Car la patrlno 
de Bretl estas servistino Ce la 
blankaj geslnjoroj. La irka a o 
restis la sama, sed la reveninta 
fllo san i is. La negra junulo, 
al kiu oni diris, ke li natalas 
por la homaj rajtoj sur la mal-
proksima tero, nun volas da r-
igi tiun batalon anka en sia 
putrujo. 

Komence ajnas, ke Brctt ne 
restas sola en tiu batalo por la 
homaj rajtoj de la negroj: la 
plia a filino de Langdon, Alice. 
kiu jam antaue donis subtenon 
al Brett, kaj helpis lin lerni, 
studi universitaton, volas anka 
plue resti Ha federulino. Kaj 
ajnas ee, ke mem la urbeto, 

kie la familio Langdon Io as, 
eksentis ion el la grandaj skuoj 
de la milito. Sed balda evident-
i as, kiel profundaj estas la 
radikoj de la amerika reakcio. 

Senatoro Langdon estas tiel 
pasia batalanto por la ekspluato 
de homoj kaj malegaleco de 
rasoj, kia Brett por la demo-
kratio. Sed Langdon estas pli 
potenca, kaj havas pli multajn 
kaj pli fidindajn federulojn ol 
Brett. Alice volas malhclpi la 
kolizion per tio, ke i forigas 
sian proteklaton el la vojo: i 
volas lin sendi al Chicago por 
pluaj studoj. Sed Brett ne for-
iras: li transprenas en la urbeto 
la gvidadon de negra lernejo. 
Kaj jen montri as, ke la „kler-
i inta" Alice ne povas pardoni 
al sia protektato i tiun ,,mal-
obeon". Sub la „klereco" de 
Alice ka i as animsklavigemo. 
Por si, Brett cstas simpla posed-
a o, kiu nehavas rajton validigi 
sian volon. 

Brett ne estas revoluciulo kaj 
al neniu parlio li apartenas. 
La sia rajto de veterana heroo 
li da rigas sian batalon, agitas 
en la lernejo kaj preparas sin 
por sia parolado en la granda 
veterana kongreso, kiu okupi os 
P " la postmilitaj problemoj de 
a sudaj tatoj de Usono. La 
la tipo de Langdon kutimas dis-
Premi sian kontra ulon jara 
"am, kiam tiu apenaa levis 

nukorau sian kapon H la polvo« 
Ankati en Bretl eksentas l:i sena< 
toro la dan eran antipodulon. 
Ll do elvokas kontrau li falsan 
akuzon Bretl stelis valornn fa-
nfilian horlo on, kiun Langdon 
donacis al Ia verkisto Meiric, 
fianOo de Alice. Cu Alice kredas 
tiun kalumnion? Ne, sed en sia 
ofendita vanteco kaj en sia ko-
lero pro la ribelo cle ia spirita 
sklavo i tamen subtenas la 
malnoblan arliflkon de la mal-
junulo. 

Sed senatoro Langdon havas 
ankora unu filinon: Navy. Ci 
tiu knabino estas ankora tro 
juna (a i jam estas el nova 
generacio?), por ke la profund-
aj radikoj de kanibala moralo 
povus trovi grundon en ia 
animo. Si estas enami inta al 
la ludkunulo de siaj infanaj 
jaroj, kaj Brett in amas recip-
roke. Pri tiu amo, ofendanta la 
sanktajn anta ju ojn, neniu 
indigni as pli forte, ol la kler-
i inta Alice. ia sbva a furioz-
i o kaj sia malnobla partoprcno 
en la persekuto de Brett ko-
mencas deturni de i ian fian -
on Merric, kiu rigardas la 
aferojn kun la bonaj intencoj 
de la honesta, progresema lite-
raturisto kaj kun granda porcio 
da naiveco. Merric kaj Navy 
kune entreprenas la liberigon 
de Brett el la ungoj de Ia po-
lico, sed ili ne cstas sufi e fort-
aj por tiu tasko. Fine tamen 
ili sukcesas kun la helpo de 
advokato Maxvell, parenco de 
Langdon. Maxvell estas pli mo-
derna, pli lar vida politikisto ol 
Langdon, sed la profundaj ra-
dikoj estas la samaj ankau cn li. 
Li bezonas sukceson por sia 
kariero: per i li volas «,'ajni al 
si la verajn demokratojn. Tia-
maniere Brett liberi as, por esti 
figuro sur la aktabulo de Max-
vell. 

Tamen, la kalkulo de Maxvell 
eraras. Brett forlasas la urbeton, 
sed en la akompano de Navy. 
La sklavtcna idilio dc la familio 
Langdon estas rcnversita kaj 
neniam plu restari os. En Amc-
riko ne nur Ia sklavteno havas 
siajn profundajn radikojn, sed 
ankau la demokratio. Kiu en 

Amerlko vidas Din I 
ojn, Maxvell ojn kaj Al 
tiw estai blinda |e nnu okulo 
Cnr tie < i Mi hi Ni»vy-oj, 
la Merrlc-oj, la Brett oj AnieVfko 
konsistas el du tendnroj inter-
batalantaj, kaj se poi momento 
la unua cl tiuj tcndaroj estas 
pli forta, iieniam i povas aklii 
definitivan venkon: ian plenan 
triumfon iam malhelpas la alia 
Ameriko. Jen la instruo de la 
„Profundaj Radikoj". F. /. 

La socla fono 
de la amerlka fllmlndustrio 
En la somera numero de la 

bela svcda filma fakrevuo .,Bio-
grafbladet" aperis artikolo pri 
la supra temo; ties enhavon ni 
resumas i tie. Lau la verkinto 
(Harry L. Schein) la socia kaj 
kun tio la politika fono de la 
amerika filmindustrio estas tre 
rimarkinda kaj esplorinda pro-
blemkomplekso — kun speciala 
penso pri tiu potenc-pozicio, 
kiun la filmindustrio havas kaj 
pri tiu influo, kiun la filmo 
radias al la tuta mondo. Tiu 
fono konsistas el kvin interes-
kontrastoj: 1. La filmentrepre-
noj kun siaj ekonomiaj inte-
resoj kaj kun tiu politika aktiv-
eco, kiun oni ne povas bagatel-
igi; 2. moralumaj, religiaj kaj 
politikaj rondoj kun la katolika 
eklezio kiel centro, kaj la tuta 
gazetaro, kiu en kunligo kun 
la usmenciitaj havas fortan 
opinioformantan influon; la ra-
dikalaj intelektuloj, reprezent-
itaj per siaj fakunui oj, kiel 
ekzemple Screen Writers Guild; 
4. la sendependa fakorganiza 
movado, kiu malgra la ofte 
ripro itaj mondodetruaj planoj 
pace kunlaboras kun la konser-
vativa American Federation of 
Labour; 5. kvaza -sindikatoj, 
direktitaj de la filmentreprenoj. 
l iuj lastaj fakte apartenas tute 
kaj senkondice al la unua grupo. 

La holly\voodaj tilmfabrikoj 
havas sian negocan programon. 
lli ne konkurencas unu kun la 
alia, ar malgra la diversaj 
nomoj, ilia gvido centri£as cc 
unu — anonima — persono, 
sidanta en la bankplaco de 
Wull-street. La fihneutreprenoj 
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flkrc batalas kontra la sende-
pendaj fakorganizoj kaj kon-
trau la organizaj provoj de la 
Inboristoj. 

politike la filmindustrio sta-
ras apud , a kalifornia respub-
likana partio, kiti estas nialpli 
reakcia, ol la aliaj similaj par-
tioj cn Usono. Mem la film-
industrio, kompare kun aliaj 
industrioj, estas pli progresema 
kaj reformema. Sed entute la 
laborist-malamika politiko de 
la filmindustriaj entreprenoj, 
kies efa cclo estas forigo de Ia 
Uberaj fakorganizoj, klare kon-
fonni as al la oficiala sinh 
j c i;, blikana partio. La 
industrio klopodas krei prop-
rajn fakorganizojn kaj roligi 
liujn, kiel solajn pritruki 
La anaro de tiu fakorgankoj 
cstas malmulta. 

La veraj fakorg organ-
izitaj lau demokratiaj principoj, 
postulas rckonon, kiel inter-
traktantaj faktoroj, kaj kiain la 
entreprenoj tion rifuzas, ekestas 
.strikoj. Kontrau In strikoj la 
fabrikoj defendas sin per dung-
itaj itrikrompantoj. La rezulto 

ne tre objektiva polica en-
miksi o. Tiuj veraj fakorganizoj 
ceter. prefere 
unui oj, ol politik i<: 

ganoj. Tiuj grandaj izoj, 
kiuj estas kalkuleblaj kiel 
ceptoj, 
en Hollywood. La fabrikoj pre-
mins la aukccsojn de la mem-

kaj tio ak-
rigas la batalon inter la du 
ganizoj. 

Estus troigo paroli pri sen-
ena amikcco inter la ftlmentre-

prenoj kaj la • 
kun la granda gazetkoncerno 
Hearst. lli e batalas sur tri 
frontoj-. i. Koncerne la raspro-
blemon, la fllmindusurio n 
zentas pli liberajn cojn. 
La ka zo eslas la pli prog 
ema gvidado de judoj en 
la filmentrcprenaj estraroj. -
Konceme la eksteran politikon, 
la situacio cstas simila, kvan-
*am la pU liberala sinteno 
la fihnentreprenoj ne signifas 
pli multe, ol maksimume ne -
tralan, a ue-forte malobjekt-
ivan sintenon en la eksterpoli-

R E CENZO 
DIVERSAJ AITOROJ: NO-

VAJ ESPERANTO-HISTORIET-
OJ. 72 pa oj. Eldonis : Dansk 
Esperanto-Forlag. 

La antauparolo, verkita de 
L. Friis. prezentas la celon de 
la libro: iloni materialon por 
parolu ekzercado kaj facilan 
lega on por novaj esp-istoj. i 
mem deklaras, ke la libro ne 
havas pretendon i ri literatura 
valoro kaj konfesas, ke el la 
bistorietoj kelkaj estas spritaj, 
sed la pli raultaj ne . . . \ u , tia 

o malarmas lo kri-
tikiston, kiu, traleginte la lib-

likaj demandoj, kiuj eslas 
drapo por la menciita gazetkon-
cerno. Ln motivoj de la ilnteno, 
kiun la Blmentreprenoj repre-
zenta s klare negocaj kaj 

ilogiaj. s. Koncerne la 
au moralon, la kontinentaj 

m pli popularaj iUmoj 
pli liberan spiri-

ton L'i» la usonan fllmfabrik-
ttdon, pli Liberan vocon, Estaa 

akra batalo kontrafl la rc-
sentantoj de liuj klopi 

kiuj cn E ropo jam delonge ne 
- diskutataj. En tiun Ci ba-

ui revuo The 
en Wrtter kun sia — por 

(JSOno — radikala vo o. AmbaG 
aliaj partoj akn • la laste 

< iitajn. kiuj jam delonge 
estus morte venkitaj, le nc estua 
lur tiu flanko tiaj grandaj nom-
oj, kiel Prank Capra, Itohcrt 
Mon' Betty Davia, Ed-
varil (.. n. Henrv Fonda 
Cha. Orson Welles 
ktp. I.a l-at lindulga, 

akraj peraonaj atakoj. aku-
/oj pri ru J t i u batalo 
ofle produktas tiajn — e san-
gajn jn, kiuj povua 
sukccse rivali kun la produktoj 
de la Mm-atelieroj. Kaj la lino 
,le la batfllo? l.i dependas de la 

cidi o dc la mond-
situacio, kiun tamen la film-
Industrio kapablas certagrade 
ioflul 

P. Szildgyi 

ron, havas, kiel unuan impre-
son, la dubon, u cntute havis 
sencon eldoni lian libron? Car 
la, plejparto de la lustorietoj 
estas ne nur nesprita, sed an-
ka seninteresa. Mi ne kredas, 

kun tiaj kvalitoj la libro tre 
ta gas atingi la supre menci-
itajn celojn de la eidono. 

Senriproca lingva o estas 
nepra postnio e liaj iibroj kaj 
la eldonejo klopoclis atingi in 
per tio, ke yi kontroligis la 
lingvon de la libro per la Lite-
ratura Komitato de FLE en 

erlando. La libro el tiu vid-
punklo estas suii e bonnivela, 
tamen mi nota m ripro-

»jn. Sur i>. 24.: „En la iaata 
miiito, dum kiam*' (duni kiit). 
Sur p. 25. : . . . vi e«- ne vian 
propran infanon rekonasl" (vi 
ne rcko \ ian propran in-
fanon Sur la samaj p.: „Li ek-
vidaa moneron kusanta sur la 
strato" (ku antan). SlU* p. 28. : 

:;i la vinvendisto donis 
al l'lu'1'nn botelon da vino, 
kaj i tiu bonh 

u". Koiere |e I onhu-
inore). Sur p. 35. : ...Malgra 
sia lertci tamen ne sukce-
sis enapezi tlom, ke si povia 
vivi per tio (povu). Sur p. .'i7.: 
,.li rimarkis iun personon pr<-
terpasanta*' laaantan). 
Sur p. 39.: „Plu veturante li 
kolera «liiis al siaj du paa 
roj" (kolercj. Sur p. 67.: „vi 

idigl vin sui mian lo-
. Sur j). 00.: ,,kva-

zau longa robo eatis trcnata 
%III la planko" (esins trenata). 
Sur la sama pa :•• , ,E - lis pli 

M.- v;o!i la ralon ol „Ia 
i linjorino" (ol „la grlzan 

&injorinoi 
L Tdrkont . 

A M. de JONG : LA PERFIDO. 
i-:i hi ne lerlanda: \v. /•'. Kruit, 
la Iradukon kontrolis la Lltera-
lura Komitato de F. L. E. i i 
donis Libroservo de Pcderacio 
de Laboriataj Esperantistoj. 245 
i-a oj. 

Kiam mi demetis la libron 
j.ost la ellego, longe min kap-
tis ankora la sor a almosfero 
.];• la romano. Resohri inte mi 

s analizi la fortan sugestpn 
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kaj serci Ifl sekrcton de la 
eksterordlnara impreso, kiun i 
faris je mi. Mem la historio 
estas, kvankam ae iutaga, sufi e 
simpla. Tcmas pri okjara vila a 
knabeto, kiu sekve dc akci-
dcnto amiki as kun sova a kaj 
timata tel asisto. Tiu siaparte 
cstas senespere enami inta al 
knabino, lin forpusinta kaj ali-
inta al endarmo deveninta el 

fremda regiono. La tcl asisto 
ianceli as inter la bonaj in-
fluoj, kiujn Ii ricevas pere de 
sia amikeco kun la puranima 
kaj sagaca knabcto kaj la sova-
aj" impulsoj, kiujn donas al li 

la rifuzo de lia amo kaj la ri-
valeco kun la lin persekutanti 
endarmo. Fine venkas la mal-

Inmaj fortoj kaj la rivaleco 
eksplodas en dramo kaj al 
juliauas la knabeton en tra-
gika momento de lia vivo, 
kiam dissiri is nnta liuj de-
mandaj okuloj la miatera vualo, 
kiu ka is la tristan vivon de« la 
plenkreskuloj .. . NenieJ ekster-
ordinara historio, vi diras, kaj 
vi pi amen la kuubeto ne 

I ordinara knabcto, li ha-
\;is p]| pnran konsciencon kaj 
pli senteman, sekve pli vund-
eblan animon ol ordinaraj kna-
boj, mi ne antaudirus al li sen-
enan feli on, sed certas, ke 

lia koro kapablos akccpti la 
bela ojn de 1' mondo kaj kun 
kompata helpemo sin turnos al 

luferoj kaj miieroj de la 
vivo 

uste, mi kura as eldiri 
Ia vorton, ustc en la asteco 
de la karaktero de la clheroo 
mi vidaa la efan altiran for-
ton, la sekrcton de la armo 
de la libro. Kaj liu casteco ne 
estas ia viirodoma artplanta o, 
ne. i vivpiene kreskis el suka 
grundo de la reale pripentrita 
cirka ajo. Ni menciu ankora 
, a viglan, fluan rakontokapab. 
lon, la rektlinian konstruarton 
de la a toro, kiu strikte gvidas 
a marson de la eventoj kaj ne 

lasas dcvoji i en superfluaj de-
^ l a oj, kaj la kelkajn delika-
tajn natur-pripentrojn, kiuj kun 

l a t . a r l ° d ° n a s , a ^kondukan 
^kton al l a okazonta oj. 

Laste m» mencias, sed neniel 

lastc taksas la boncgan lingva-
on de la traduko. Vcre estas 

rcfre ige legi tian bonslilan 
Bsperantonl Tamen, malofte, 
trovi as kelkaj* nc bon nnce 
elc ktitaj esprimoj. Ekzemple: 
,,sia pro eni a modestcco" (p-
8.), „envere", „firme li prenis 
sur si la libron*' ( uste: al si). 
La tradukinto konstante uzas 
..ne jam" en la senco de „an-
kora ne", u li n< nfor-
mita pri tio, ko jani Zamenhof 
malkonsilis liun De ustan uzon? 
Sur p. H2 ni trovas: ,,Li luktis 
kun nedifinita senco, kvaza li 

is plori". uste: ..kvaza li 
emfus plori". Sur p. 121 ni le-
gas: ..Messervanto devaa vivi 
tiel, kc li neniam estas ripro-
cata** (eslU ripro atall, sur p. 
122: „gardu vin. kc vi ne ialos 
cn mizcnur" ne Falul), 

Guste la apero, e sc oialofta, 
ivaj eraroj ce tiel 

stilisto, kia la tradu-
kanto, devus pripensigi: u oni 
n c povus iel pliproksimigi la 
aktivajn Esperanto-verkistojn 
unu al la alia. car la manko dc 
interligo estas evidente mal-
avanta a. Mi pcnsas pri ia vcr-
kista organiza o, komence en 
tre modestaj kadroj (ne prl tia 
grandioza organiza o, kian pro-
ponis amiko Szilagyi en sia 
vervpleiia, sed senena Diskuto; 
nia organiza o postc povus fa-
ri j sekcio dc tiu Kultur-Aka-
demio), organiza on, kiu celus 
oricnti inter si la vcrkistojn 
pri si:ij literaturaj planoj (por 
cviti eventualan duoblan tra-
dukon), Inlersan i la opiniojn 
pri literaturaj. stilaj, lingvaj 
demandoj kaj anta cnigi la li-
teraturan lingvon per maturigo 
de encrala gramatiko kaj sti-
listiko, morale deviga por la 
membroj de la societo. Kaj ne 
lastavice tiu ort^aniza o defcn-
dus la materialajn intcresojn dc 
la verkistoj. Mi ojus, se mi 
ricevus Ia opinion de la ver-
kisto-kolcgoj pri tiu i lcmo. 

La romanon de de Jong mi 
elkore rekomendas cn la bon-
volan atcnton de iu esperan-
tista infano, malgranda a plen-
kreska. 

/>. T rkonu 

BNKONDUKO EN LA KUL-
TURON. Du 24-pa aJ kajeroj: 
Unua voja o lrka la mondo. 

Vivo koj orto de Goya. Am-
ba de Agostinho da Silva. EI 
la portugala tradukis la unuan 
J. J Rodrigues, la duan Vergilio 
Mt ndet. Unu kajero kostas 2 
rcsp. kup., au S —.15 (serio de 
ses kajeioj aperontaj: 10 rpk., 
8 - - .75) . Portugala Eldona 
Rondo, Monte da Lapa, 49-1., 
Porlo, Portugalio. 

La eldonistoj havas la belan 
celon doni al la esperantistnro 
popuiarsciencan kolekton mal-

n monproilto. Prof. 
\ da Silva rajtigis eldoni Uajn 

verkojn ne nur en Esp., sed 
ankau en aliaj lingvoj. La celo 

is subteninda. 
i.l la unua kajero ni ekkonas 

aventuran tragedian mar-
vcturon de Magalhaes (elparolu: 
MagaljVns). Nur rimarkctoj: 
..plej malfacile" pli ta gus, ol 
..malplej fncile". En la SAT-
vorlaro nc trovi as la vorto 
„]onko"! Anstata ..Brazilio": 
..Brazilo"; anstatau „ebrii 
,,cbrie"; anslata „indico": 
..signo" estus preferindaj! Unu-
lokc mankas akuzativo. 

En la dua kajereto majstre 
kaj kva/a filmc ekvivas anta 
ni la varia kaj lukta vivvojo 
de la revolucia pentristo. La 
stilo, lingvo estas klaraj, fluaj. 
Tamen kelkaj an ota oj : „la 
pretendantoj konsistigis grand-
nombrajn grupojn, kiuj ne Ias-
adis ministrojn. . . ' " ne estas 
klara. u oni devas kompreni, 
ke „la prelendantoj konsistis cl 
grupoj, kiu.j nc allasis lin (Ooya) 
al la ministroj"? (p. 4.T .,La 
tapetfabriko mendis skizojn de 
t; (kaj n«" „al li"). ar Gova ne 
mortigis iun — anka ne sin 
mem —, la esprimo : ,,Per li 
mortis unu cl la plej grandaj 
pentristoj*1 devas csti pii uste: 
„kun li mortis" . , . au „cn li 
mortis" . . . Anstata : ,,Ia hom-
aro kalkulas Goya kiel unu el 
la spiritoj . . ." pli klara : „la 
homaro kalkuns Goyan, kiel 
unun el la spiri toj . . ." (p. 20.). 
Estus bone, se la kontrolanta 
Literatura Komitato enhuvus an-
kau eksterlandanon ! PB 
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NIAJ REPREZENTANTOJ Kelkaj opinioj pri Literatura Mondo: 

AfRlKO: Afrika Reviio Maroko, Casablancu, 
uc Savorgnan <!<• Brazza. 

AUSTRALIO: 1 . V. TayIor, Alburu, >'. S. \\ . 
653 Joncs Street 

AUSTMO: Ubrovendejo „Tramondo", Wien, 
I.. Neutorgassc 9. 

HELGUJO: Flandra Lsperanto Instituto. lirus-
VVest, Pieler van Humbeckstr 

Belga Esperanto Instituto, Antutcrpen, 127 
Lange I< emstraat. 

RRITUJO. Intcrnacia Esperanto Ligo, Hei 
gale, Rickmansworth. 

Bl LG \RIO: Internaeia Kulturo, 
Ignatio 

CEHOSLOVAKIO: ltRevuo Espernmista" Pra a, 
I ralskd Nam 9. 

DANUJO: Libn DEL ffoj 
Pr. •'•'! le l \ 

FINNLANDO: ilkki, S 
PRANCKt: [!nui£o Esperantisln p< 

Pari^ lo c, *>l rue Chabrol 
HUNGARIO: Bleier Bela, Bu /<//-.>/ \ III . R 

Szilard str. 28. Po tcckkonto n-ro 101 I 
ITALU10 l uigi Minnaja Roni i V i tlc Giulio 

C( 
JUGOSLAVIO: Slovcnia Esperanto Ligo, l.mhi 

a, Cank 7/1. 
NEDERLANDO m Ingen, Rotterdam, 

,\V I chstr i 28 
N0RVEGI0: Norvcga Liflo Esperantista, Lil»-

P0LUJ0: Isaj Dratwer, u 11 Listo 
pad 

PORTUGALIO Bcn 
^co-Lisboa Grao • 

/V V 1AT/0 antista Rumana <Hu-
leuresti, Casale Postali 

SVEDUJO: Forlagsforeningcn Espcranlo, .s/..,•/, 
/io///j. 19 (71, 

de Nord-Ami 1 -i u*». 
AY//> >'.„•/, 11. 111 VVesl 16-th Streel 

vi komprpnas, ke \i;i gazeto estas Mkie1 
infano en nia domo" nedi rlanda dira o). 

Kalocsav, koran dankon por la bono, 
kiun \i :il mi donas, per via 

Henck Valckenier Den Haa 

Por \i;i eminenta jurnalo. kiun mi guas 
kun rondeto de lileraitureniuloj, ci tie 

ini kor iv 
// Thorsen fKopenhag 

mia opinio 1 stas, ke la n\\elo <!<• Lite-
1 atura Monclo t stas alta k;i j valora. c< 
uia i". w ndo unika. 1i<> estas (akto. 

Jolan Waldner I Eszlergom 

, \ u inian elk< ran gratulon p >r * ia ku-
1 k : i j l< 

iihnn Buenos Vir< 

I...11 itii 1 iuj esperantistaj urnaloj 
inalaperus, k;ij sc rcstus nur ..Litcratura 
M< IKI.. tio suficus por ln gloro le nia lin 

Prof. Louis ipcher (Meknes 

Literatura Mondo ln Rcro <!<• ciu jcrioza 
. sperantist<>. 

b ro luo Ixtpcnna I Zagrvb) 

K 

Ni petas ciujn niajn a 1 ijn, bon 
volu skribi leteron il la Budap 
stacio I Br6dy Sandor • 1 
kv la radiostacio dissendas informojn en 
Esperanto. ! proponu ankafl lite-
raturajn prezentadojn en iu mon 
Muzika oj, kantoj k:ij deklamoj kom-
pletigu tiun i arangajon. Bonvolu 
aludi je li< n Budapesl aperas Ifl 

iva rZsperanto-perioda o: Literalirra 
Momlo, kaj en la hungara efurbo vivas 
famaj verkistoj de Esperanto. 

•.an ••' lo, 

slas niia jen respond» 

s, \i konjektas niem. ke prezalti 

Por plua 1 abonontoj estus digo, 

luksan veslon do konsentu, 

l),,,,ii a tute nudo vin prezentu. 

ar mi limas, ke konsiio mia 

\l \i inalmullt simpati 

Kompense plastras mi la \ undaii h uon, 

.\l \i sendante etan kontribuon. 

Miloi Lukas 
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L-LLERNU 
l.et-nulibiu pOT progresantoj 

Prezo I dolaru pJus 10% sendkostoj 

Mendu ec Llteratura Mondo 
a niaj repre«entantoj 

Al niaj abonantoji 
\'i alvokas *la ulenton <!<• niaj atataj 

abonantoj, ke la l 2-an numeron <l< 

1948 ui puvos liveri nur al liuj samide-
, l | ( 'i kinj ftustatempe renovigis sian 

abonon. \ i du tr< petas, bonvolu sen 

pro-krnste sendi vian anonnn al niaj n 

prezentantoj. 
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Internacia 
kulturo 

l*i i ilentioki 

eldonaui <!<• \u balkanaj Inndoj 

(irandfoi inata, i I u s 11 i i<» 

enhavanta bonHtilajn hnteri 

rVbonkotizo I><>I \n III ;> jaro, 

1948, )-J numeroj 24 

Mendu »• Literatnra Mondo ! ! ! 

Reaperis! Reaperis! 
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