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MALGRANDA REVUO
ареmý provizore kvaronjare, Prezo 1,50 kf. (inkl. sendkoston).
JаrаЬопо б kr. Unuopa ekz. а] eksl.ellando kontтal: 5 rpk, -S. Engholm, Вох 205, Hagge, Svedujo. Po3ta girokonto 268023.

MR пе apeTigaý anoncojn ай iпfоrrпоjп.

Nemenditaj mflnuskTiptoj €stas resendal.aj пuт se akompanas
iiin sfranko por rеsепdо,

Perantoi
Belgujo: Bei8a Esperanto_Inýtitпto, oostenst.. 26, Antweщen,

Гlаlldrа Esperanto,Instituto, ВlапkепЬIgе Steenw€a 72,
Втчяяе.

ВrаSitiеп: Вrszilа Esp0ran]:o_Ligo, Ртаса aЬ Repub]ica 54 1,

Bгitujo: LibтoseTvo de UEA, НеrопSgвt€, Riclrmanswodh
(НеIВ).

Danujo: LiЬrоýёпо de сDEL, Htjтmaтlrýalle 5, Risskov.
Eýpelanto_Forenilgen JoI Daiske Akadomikere, l,akse,
ааaЬ З5, Корспhаао К.

Einnlando: Eldono vilho S€tii-la, onnentie 2З, Itelsinki Kii,
Гrапсчjо: Unuiao Esperantista d€ Гlancujo, З4 lue dе chebrol

Рагis х.
Gешапчjо: DI. ýegffied ziegl€I v€тiаа, Епае]ЬегЬtlаlýе 7,

(Ш Ь) Mnnchen-Pasing.

Hiýpo-nujo: SIo Amado PonS, Sicilia 217, 1--2, ВаiсеIопа.
Iвrael: Sro J. Коh€п_с€dеk, Р.о,в. 7015, Jегuýаlеm.
Italujo: Sm Leo coýtantini, Piazza Lasosta 2, }lilало.
Jчgоýlайо: Srо Kmlj Dтago, Itozna dolina б 2?, Ljubljana.
NеdёIlапdо: Sro L, С. Deij, Puts€bocht 181, RotteTdam z.
Nor"ve8!jo: Esperaлtofoтlaget A/S, BokS 492, oslo.
Polujo: R. Sakoйcz, ParajЫna 3, Nowa Sol.

Portuga,lujo: Sro А. Р. da Silva, Rua 48 Dm 7_3 ДIvalade,

svisljo: STo О. !valde!, Eiaenhejin, Romansholn.

Usonol Sго ATt}uT S. Кзпе, 725 В East chevy chase, Gl€n.
dale 5, califorпia,

MALGRANDA REVUO
1952

Р.. liu ii пхФсrо mi acsi;!!s ]а с]dопп(lоп (lc Ntlgrallda

Nl provis p.i ]nli kllj kuliпlln г(r,ul]!l 1,1l lзlrс.iп1(), Lз
t)rt)чо llnp]c]llis dIk .]ill).. dI,!tr,lta i]lL 1.1]jtsL:1,1l]l kIj regula
atr.rig(], I!,j !r 1ilil.tLj Sl)ell.l)j !,.lnl(]Sit:] |.ri]L,]п k,rrlJudoiп,

1, l]j.]1rs 1r(] ]!a]Ja.1l. ]tivixi п..е.jrп klxrllOII l]L Oti!inxlij
aгtjko].,i .lilclsLcmrJ lti] iionicntig. N]l]Фдlita.i .a |oI tn,]

o'rlgra]ida kaj ncoft. aln,rlii l]clio(iaio Li.] R, T'lo mrпkо
dc ori|jinaii nlatclialo mi mxltfoi. tтлdukis ltlLi i1l0jg]S ат-
til])]ojп d. emjlL.]lltri лtciIing!aj lixnaпi!rlo,i ]!rj sсiспсlSlоj,
Scndxltj iixj rrliktnl)j l]t!'is tl ]iIi !ian l)l.] 1jlkvliitaD .t,
havolL ,nkan li() рIi'ца.пsil!ir dcla]o, r.i, icr|a(]o {t h!сts
lin,jTa Lx]1,|.] rivO c.tas |опл kaj tl.j]a. 'l'fuц.п .!] .с l!л,:1s
l.irmani.tc vlltcni.зP.Ial!1.1 liulllu,rl Iclu(п. 11)r п|ilgrапdi
llvrlonjita LTu., oni kun lrindaj klo|adoj сЬ1. |ot:rs (lan.c
tT.,vi l1]:1,i!i]лdап rxitefirl(]л, il, p]i :jlandi ]!aj mопа|]L l.v!o
Ljl) (tIi.(. пе .slu! cblN сл ]а пппаi cikonlt0r.ol,

2, 1'IorigiS tro lп.lп]uIlе d! hопоi. biui haTrs ilitcrcson
роl lia r.!,](), l,r rlrl)1nlrпt]lo n(. Пlli ijФrc..rl. .st]:r iom p]i
(' .]00, l'ol Brri.kloni Icvll0n kLlп lir elljonliral to La .kioпanto
dctas 1rcin |agi iuliac gIaпdall ]l.JlOn d. lr ]i.SLoj аП icl
Ilrvi;i rlonlrl lol 1irl .clo- i].l,u() kun )li l!]i]\]1ra kaj distlr
cnt]a,,1) ]oras !iitgi irrr]tc 1,1j altal ndL:]rOl. lnx] rхiз се]о
пе eiLlз krli lirп lt-,vul)l],

il. La (j]d,tiid. durn 1.iпj (,ilkonStrltcoi роStпlаs lаЬоrоп,
kiLl c_{t,t] Lt. ,!,rnda сп ]ФiпIl.fо inrn ta lt]Zd о, 1i€iitkii
ejpclaDi.n r.ra.!r ji|nilrs !.] Dl]l aicel]1i n]i]nLls]lli|rtoin kaj
s.ndi iliп :lL nl!lli)l,:]tci()- EkSI.1li gin n. siljriI]s, k. lr i)lcse.jl)
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trшSdопаs 1а plesitan numeron at ckspedejo kaj ke aio jen
cstas ртеlа. Mi cer.te ne ttoigaв, se mi diтаБ, k. Сiч пum.то
de MIt postulis - inkluzilT miэп velkadon kaj песеSап kor.S_
ропdоп kш kontTibuantoj, pcтantoj kaj Etrtaj abonantoj
6. 75 hoIojn. NuT dum certa tcmpo опi kapahlas faTi tioп
aЬ lаhоrо Jlапkс de рrо{еýi:r laboTo kaj aliaj перIе ptenumin-
daj taýkoj,

Et ёiо tio mi timý la konkludon, ke Фkolai ne estas €ые
dаПте eldoni sсriоzш kulturan rcl,'llon еп еsреIапtо. Glanda
о?8алizо дi re]ative grandc ctdoncjo сеrtс havas pli grandan
eblecon о1 ргiчаtа eldonanto akiтi abonantojn. Ь поmЬrо
tаmеп ccTte пе Sufiaus ро! korri 1а c]Sp.zojn, kaj еп olganizo
ril cldonejo 1а enspezoj dclaý Ьочгi la clsi)ezojn, ёат slie ln
.пtrергспо ban]<Iotas,

Ilb]e oni ропý р.т gхгапriапtоj kaj atia monkoiebtaclo
havigi neccsan k,rpita]on por modeýia rcvuo, same kiel oni
ofte devas falj рог vivtcni 1а Plej Ьопаjп nacilin8lrajn kul_
turajn rcvuojn, .i'ersone mi tamen ne iatas tiэп golvon.

Scd аu seIioza k lLltTa Tevuo eлtute cstas Ьеzопаtа еп es,
pcralrto? La pli aralda лаItо dc la eýpcтantistoi 1€Tcajne
diras, kс пе. oni povas ja аgrаЪ]с kaj tute koni.entige vi,i
Sian.slellntistsn vivcn Sen tiaj zolgoj kai ].:lo!odoj,

La fideb amika rondo ёilkай Ma]granda Ле!1!с, lcaantoj
kaj чегkапtоi samc, vclёajne diтas, ke jes, Alnikoil Шi dankxs
vin рго aio, kjon vi l]Portiý al nia ]<omuna sfcro, lraj pfo ])1

gоjо, kiun vi doniý а1 mi.
Kion ni пхп fаIu? Ni dайIigu nian IаЬотоп, рог ke !епu

1а tago, liiffi ni cstos pli mu]taj kaj hачоý pli da Spiтita
forto, Ni ne Jorgcsu 1а пtа]поrап dcvizon: ''Рот ke tinavo eslu
universala, пе sufiaas поmi Ain tia.'' Itaj ni а]dоппi ''РоI ke
liпаvо estu ]rnlttlra liпgчо, пс Sufiaаз попi Д]п tia.''

S- Dngho]m.

Skizo pri lаЬоrо de Studenta Esperanto-
КlчЬо еп Корепhаgо,

De Johs. Vеstеrlапd-Апdеrsеп

АпtаП tri kaj duona jaroj fondiвis еп Kopenhago "Studentx
Eslleranto_кlubo" SEK.

Ni eýtiБ kotkaj Studento.j ]laj studintoj, kiuj kolkfoje pfi,
pclolis, ёu cýtas cble interesigi шircrsitаtапоjп pTi сSрсrапtо.
i,Ji konklirdis, ke fakte ckzistas пш шu sоtчо, поmс fondigc
dc societo, kie studentoj kaj studintoj han1 Io okazon ktilturi
]а liпg-ч,оп. Kaj SEK fondieis. Jam de ]а kоmепсо estiý
evidente, kc sc ni deziras sukceson en nia ]iЬоIо. n] devas
lаhоri sammanicre kiel зliаj kultuTaj siudentaj огgапizаjоj l]i

tic, Tio sianifas, k пi tiam bezonas altnivelajn ku]turxjn pIo-

8ramojn рот kontcntigi niaj anojn: i]i ne kопlепtiaдs per
sitlpla lайtlеgаdо, "kiu sciБ lrion" konkuБoj an ýi1)1ile. ]tтome
oni atendas, kc societo, kiu pledas inteпacian linavon, anlrail
mem ]aboral intemacie. J€п пiаj konФcojl Kai klo)e oni
пс forgcsu, ke nia misio estaв ne ntlr роI 1iuj, kiuj jam leTni;r
li, lilc\on "J 1пk,,й !, r liuj, / uj l"rпоS 8il ,

Sed unue, kict laholi iпtсгпасiе: Jam kelkajn попаtоjп post
la fondo de SEK лi invitiБ gruроп dc 10 studentoj е1 Irrancujo
taj Noryegujo al Danlando !о1 2_semajna Studгestado. Niaj
8Lstoj vizitis ],е пш Корепhаgоп sed апkай 1а plovinco!. I<aj
iiе, kien ili vcnis, i]i vizitis kulturяjn instituciojn. fa]rrikojn,
lroopela]'n entreprenojn k. s. Еп Kopenh:rao ni arangis ke]kljn
рr.lеgоjп en 1е UniveTsitato PIi t€moj iпtсrеsдj ]]от ckster-
landmoj, ekz. pri dana agrjkultuгo, pli ekononio dc Danland.
k. s. vеSреrе estis ofte diversaj аrапасj еп la klubo, kaj
cvjdente jam rcais intcTnacia atmosfeтo. Estas aldoninde, ke
niaj 8astoj ]oels aе kolegoj, kaj tim,nicle ili eksentis 1а fit_
поп de nia vivo ёjutаgз, Tiu unua studvojago sukccsis plcno,
kaj poste ni агапgis uпu si0ilan aitj:lre, Kelkfoje пiаj anoj
h.rvls Ia gоjоп akccpl.i invitojn е1 eksteI]2ndo рот Similaj
aIan8oj, ekz. niaj fmпсаj SEtoj poste invitis gl1lpon de danaj
Stndentoj а1 PaIizo, kaj ai-jarc kelkaj anoj vjz]lis Sudset
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manujon ankai Iаi invito de paтtopTcnintoj de Studvojaao.
"I-}ana Internacia Studentkomitato" DlS estas oficialв

dала organizajo, kies сеlо estas helpi а,1 d:lnaj ýtudentoj voj.l-
8antaj eksteг]ande kaj aI ekýteTtandaj studentoj vizitant:tj
Danlandon. А1 DIS ni рторопЪ kuпrаЬотоп, kaj tion oni tuj
akceptis, La 8isnuna rerxltato de tiu kunlaboIo cstas 3 intel-
пзсiаj зTkcologiaj tendaroj ро! eýpeтantistaj studentoj. La
се]о de tiuj tendaroj estas, kc ekstellandaj ýtudentoj kune
ktm danaj kolegoj elfosu int€resajn arkeoroaiajп rеrепоjп kaj
samteпpe gajnu mопоп роI malmDttekosta IеsИdо бi tie. dis
kiam ni ekkunlaboris kun DIS, пur angla lingvo Фtb oficiala
en tiuj tendaloj _-. sed poste esperanto oficialigis dum uпu
periodo aiusomcrc. La tcndaтoj okazintaj еп 1950 (ёе vikinsa
lortikajo АggсБЬоIg en Jutlando) kaj en ]951 (apud urbo
Sуапеkе sur inBu]o Boтnholm) сstЪ аiёl tгс sukccsaj. Sed pol
]а aijaтa tendaTo пчr tn eksterlandanoj aliвis _ kaj cr ih
ппr uпч venis. . , Dоmаgе, ke tia Ьопа aтango ne danTe povaý
okazi рго mапkо de Paltoprcnantoj. Таmеп ni ie] ]olas alangi
tепdатоп dш la чепопtа sоmето 1а tastan, se tтo malmultai
aligos. eis nun h dапп stato (en 1а l,ugeto de DIS) donis
pli ot 16.000 d, ic. kict subvcnciojn роI 1а tendaroj !от es

р.гшtiýlаj studeпtoj.
Gепеrаlе ll anoj de SEK kuпчспаз dufojc monate, kaj Дjs

пDп ni ofte sxkcesk Iad boneSajn kunvenojn. Iпtег la рrc-
lc8intoj сп SEK ni citu kelkajn nomojn kaj t€nojn: Ма8istго
vilho Setala !fi filotogio, d-To М. ШandcTs, kiun ni iпчitЪ а1

Dantando, faTis dt streae interesajn рrе]е8оjп esperanlologlajn,
G. !'. Makkink pri la Signilo dc akvommko cn Ncdeтlando,
univeгtitah ргоfеsоm Е. Esami pri vivcnkonstancoj dc Stu_

dentoj kaj plofcsoroj cn Jap.rnujo, Malinko Gjivo]'c pd jugo-
slзvaj Егоtоj, docento S. l'rcgano pli oтjginala еSреrапlо-
litemtuTo, kaj aliaj nomoj kaj temoj estas cil.indtj. Multaj
ekýterlandaj studeпtoj vizitantc Danlandon diversmaniele fдriý
]rontтibuojn а1 niai plogramoj. Апkоmй ni mепсfu tгi arsniiojn,
P:tsintan lrlll.unon ni montтis la jugoslavaл I]]поп "Ni olrcigos
la akvojn" at пiaj anoj. vcre Ъопkчаlitа filmo, kiu.n nia klxbo
montтiais рог ta uDua fojo eksteт Jugoslavujo, Kaj pasjntjare
okazc de klisinasko ni aTangiв kопсегtоп. cntai З0 studcntoj
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pli kantado kaj muziko ]tant]s л,1 rnuzikis, La progTamo cstis
dlkvalita, kaj la vicrektoro de kopcnhaaa tlnivels]tato faт:s
раIоl:idоп dankantc al Str]K рго gia internncia laboтo. Sоmеrе
]952 Studcnta KonsitantaTo de kо!епhtда fhivBrsitato аrапфs
gгапdsЬim f.ston dum du ta8oj, aаг oli d.ziTis gajnj monon

роr stipendioj, kiuj cstis disdonataj tiel, kc ta ricevmtoj de
ili povas senpage vesleшangi dum 1/2 jaTo. Kc]kaj studcntaj
orзanjzajoj гjсечЪ specialajn taýkojn оkаrэ de tiu fcsto. SEK
ргоmеsis eýtabli gr:tlldan startlinkejon, kiu farigis agmbta
еIо €п la amplcksa !тоgгаmо de la festo, kaj krоmе SEK
ricelis - роr Sia aiш mаlрlспа kБo _- paтton dc Ia plofito.

l'оI ke SEK e,stu ne пur kopenhaaa afeIo, fondigis Еs!€rап_
to Е.dегасiо de Danaj Altlemejanoj, lduj jam hllчаs anojn
.n divcTsaj paтtoj de lд lando. ЕГDА estas r.plezntata en
la KomunkomiLato dc D:Lnaj ]aspeгanto_oTaanjzojl liai реr siд
tiЬrо_Sегчо ei gajnns iom da mопо рог ]а tuti laboro, Duo
1а ia.slaj du jaroj la libTo-servo de EFDA funk.iigis Specialan
sеrчоп рот 1а puЫikдj hibliotekoj kun tiu Iezultaio, kc plcskai
ёiuj gгачаj bibliotekoj еп Dапlапdо пuп rcgule aaetas сsрсrап-
tolitersturon. cu tiu iпtеIево eýtos сLаim, dependas пtr de

]а рruпtерrелапtоj. Antan unu ja.o SEK kaj ЕF.D,{ luis sian
рrор!ап etan kопtоrоп сп 1а сепtrо dc Корепhаао, kaj tio
cstis tre аIача ртоgrеsо. Tic nun trovigag пiа biЫioteko (kiu
jam enhavas a. 500 diverýajn егоjп), liblo*rvo, arkivajoj ktp.

ciuin studý"zonojn post ]а fondo de SEK okazis komencantaj
kuTsoi Dоr Studentoj сп Корспhаgо. Iti бiаm oliazas еп Ia
Uлivelsitato, kaj еSрсIеЬ]е ni post ne tro nultaj jагоj havos
katcdтon de esleтanto ai tie. Dum 1.r du lastaj vintroj пi
aranýs kursоп iпkдi роr llogгcsintoj. Еп 1951 ni рот ln
unua fojo aтaDgis studrondon, пе pri sed en esperмto. Lo temo
estis "L:r kопdiбоj роr iлtеIророlа kun]aborado", ]!aj kiel
kошuпап libron Di tгastudis libTon de Edmond Plivat: Inter-
popola konduto. La rondo Ьпе laboris, kaj рIо tio ni пuп jus
komencis novan studтondon. 0i jale ni pritlaktos la огigiпаlап
еsреIапtо-litегаturоп, lraj kiet kоФuпап libron ni uzas "De
раgо al раао" de Ludoviko ТоtБсhе, kvankam tiu libтo neniel
povas kontentiai лiаjп de,irojn; sed ЬсdаЙIiпdс шапk* а] ni
sistema verko pri esperanto,IiteTatulo. ei а!сru! Kursojn kai
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siudrondojn aijale partoprcnaý :J5 studэntoj til Studintoj, 10

cstas komencantoj. Ni esperas, ke ]а попЬто de 1iuj lastaj
kreskos; scd tiu kreskado estas dependa dc gгача kai tеmро-
rrЪа iDfоrmа labolo. Dum la tempo posl la tondo de SEK
ne пuт ]а поmъrо hodian ni havas pli о1 50 anojn sed
апkай 1а alrtivcco de 1а anoj multc kтeskiв. МаlIасi]л]оjп ni
havig kaj ltavos, Еа multaj cspelrntistoj пе kопрlопаS la
Signiton dc ia IаЬоIо. Ili tute nc loTas :rП volaý kompтenj,
k€ Бе пiа lahoтo dаПrс sukcesu, ni 1аЬоru nc ]ай la skemoj аa1

tladicioj de отdiпзIа_j .speranto-kluboj, Sed gimile а1 a]iaj so
ci€toj рог studentoj. Same ili ne povas k.,m!rcni, ke cstas пс-
cese, kc пuг studeDtoj kaj аltlегпсjапоj (stldintoj) аепеrulе
i)ova,l irаItорrепl njajn аrапgоjп. i]cd eýlcrcble tiuj mal
яratajoj iont post iom mаlар€rоS. Nia ]aboio estas еп pli altr,
glado Ilет eslreranto ol !оr espelllnto. ciajn S.]rt.Ijn inklinojn
ni klopodas.viti: ni nc kantaя ia himпоп, пс рагоlаs pri iпtегпа
idco, ne ktlltag "ta mаjstrоп", nc multc u7as la vorLon ýami'
deano. Eblc iluj aleloj povG esti Дttslnj ],,nj utilaj, Sed пе

I<iam ni kойепсis n]an lаьоrоп mапиs al ni kontakto inteт
diveтslandaj csРeйntistaj studentoj, kaj рот iom Зепgi tiun
staton ni €kеldопis inteinacian sludentan gazeton'|La Slu-
dcnto", kaj ioDt post iom ni trovis sufia€ muttajn abonantojn,
tiel ke gj estonte povas apcтi pli IеguIе.

Jam dum kc]ka tcmpo ni estas pripaтolintaj okazigon de

ilternacia kon{erenco роr studentoj kaj з-ttl€Tnejanoj. l'asin-
tan 5оmегоп tiu plano efcktiviais сп Sсhluсhsе€ cn Sudaer-
mапujо. La 1emoj de ta kопtеrепсо i. а. pтitraktis diчеrsаjп
sociajn pmbletaojn de 1а studentaro, kaj krоmе fondiфs "InteT,
nacia Federacio de Espeтantistaj Studcntoj kaj Аltlегпеjапоj"
lГES^, kiu eklunkcios de 1, de jап. 195З.

Nun la organiz,1 apanto бtas еп oIdo пuп mankas лuf
iniciatemaj laborrrntoi cn pleskan ciui universitataj uTboj . . ,

Корепhаgо, Dan]ando, o}tobтo 1952,

Johs. vеsLетlапd,Апdеrвеп

Silenta Fredriko.

De Slсllап ЕлghоItп

Тiu tago kon.Dcigis biet liaj ali.rj tlЪofirljo,j.
Duonhoron ро.1 la kvnla Ii ].vis siD ct 1а lito lt:ij ]iralrapidc

sumetis vesiojn kаj Auojn, duoлkonscie, kun korjro lraj пепSо
апkоrпi paralizilaj dc 1а.о kaj dоrmеfiо. I-i Sidjai.j Sni aс In
tatilo, k2j la fmtjno vergi! ltalon сп iian tason. Dп duопd.Imо
li trinkjs kaj mалiiý kc]kajn rrml.cojn. 1'c,Si.9 li ]r]i ci(Stclcn.
Ь Ircla .tero iom vig]igis lin, kli lliam ]i rеVепiS, I ffoтnis
al la patl'ino, ltian letcToD oli pol.s at.ndi, Tiol ai aiuпаtелэ

Li tdnkis ankorai ta.]on da k.fo kaj restiз sidanta, gis
Gtis t mpo 1]or foгilj, Klin Dinutojn post la s.sa Ii lcvis Sin,

fагis kapklinon al la kuianta !.ltrino }aj al 1а flatino kaj
sпTm.tis lэ i]oтsosakoi- en kiun tэ fratilo ojtis m.Linla пап
aajon, 1a].1.on kaj kafon рот 1Ъ tuttaga folesto.

,-. l,]stas tempo рот iтi, Do, 8i5 ]а \,elщrol
Tiel komcnciss бiu li! laboltaso, de jaloi kaj jаюj. Sian

aiutagan lдЬотоп 1i kom.ncis 1:I tagon Post tiu, kiam li finis
1а poPolnn telnejon kaj апkотаП пе hlvjs dcktri jэrоjп. Tiam
la patrino labolis pol vivtetli sin kaj la du infanojn ir раtго
поrtis kelkajn jarojп апlайе. l,a traiino, du jаrcjл pli аДа,
jam tianr eýtis kurЬdогsа kaj fo.te lamis, PIo ima lkciceпto.

Li Sаmе kic] ]а patfino Iaris kampajn tаЬоrоjп en la gтand-

bieno. Розt kelkaj jaroj ditcktiais la sano de L1 patтino, kaj
kiam ti estis dudek.jaTa, !i пс рlп povis labori, Reimllismo
kaj aliflj na]sanoj tuгпlепtis gin, kaj ]ongajD leliodojn 3i deviý
геsti en 1а tito. La fratino Plizorgis la hejmon.

Eojc ri fantaziis lli laboTo en aliaj iokoj, еп iпdчзtгiо. Sed

la fantazioj гestis Tcvoj. Kiel аг:,rаi por ]а patrino kaj la
fгаtiпо? Kaj transdoni i]iп а1 kоmuпша prjzolgo? Ne|

Lia laboтo рrеskаi tiam Заiпis at ti teda kaj mопоtолс.
Iom da Teko1npenco ti tmvjs чеsреrе en libToj. Multajn ti
aietis mem еп tiu tсmро trovigijr пulte da 1iЬгоj tтc mа]-

lrатзj kaj aliajn li pluntis сп ]а komunnma ЬiЫiоLеkо,
Li n.niam plendi:r p.i io" Иаj kvankaп ]i оltе Заjпis nra]
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gaja, ]i njan estis аJэЬlа at aiuj. ОrdiпаIе li malmulte pafulis,
kaj 1а l8borkanamdoj nomis lin SitcDta IYеdIikо.

JaToj kaj jaтoj pasis, ltaj Dun li ýLis рrеskай tridеkjага.

lasis !!ian рIорIлп чоjоп kaj ilis sur ta glanda ёе 1а rando
de 1а valo, ]raj iпtег ]а rllroj ]i diýtinSis domojn kaj аgrоjа
kaj suт a]tajo еп la mczo l:1 kastelsimilan domon de 1а агапd,
Ьiепо, Svaтmoj da hirundoj senieýe ziszagis cn 1а alto.

Jcn Li kоmспсjs iri nlalrapide, Ыdаi hattis kaj Tcstis stаг-
алtа ].vazail en St.ato de псl:оmрIспо kaj ktolodo рот .k](оm-
pтeni. KaPtiS tjn iu s'.Ianga setto k!аzаi du mаlгарidi
vёkieo el l.]aioimprcsa songo, l,ia jusп imаgо pri la 1аЬото

dc tiп ai tзgо Subile komenciý Заjпi а1 Li пеrеа]а. Li prov]S

rcteni ta imаgоп, Scd icl gi folelitis kicl лurа sопgп, kaj
апs'lаtlй ei aperis a]ia imago, ka,i .]сп ý sola gajnis теаlа kai

Li Tektiais Siп, rigxrdis la pejzaДon kaj la hiтundojtl stb ]lr

aie]o, Spilis prolunde kaj fidctis kчаzай pro feiiaa eltrol,o, l,i
{aтjs decidan kapk]ino!, turnis sin kaj koneicis ili .n (liтckto

kontraia, al ta sndo, Nalantai ]i estiý la агэпdЬi.по kai la
preifja vilaДo, d.kýLrc 1а !аlсЬспо kun agтoj knj malgranda
хiчсIо. Uпu kilometlon pli Snde finigis 1х agтoj. 1'ie estis
аrЬаrо, kaj inteT ta alboj bTilis 1лgо еп ]а паtспд lxno.

Li Tcv.nis:r1 sia рrорй vojo, ]rezitis momcnte lraj poste
dairicis ]ai 1а яrапd1 vojo. I'ost tliceпt пэtrоj ti veDis al
h€Ibejo kun fojnejo. La fojnejo sЪris inte! disaj Ъеtчlоj suт
seka grundo, kaj ]а roso Sш 1а tеIо jam па]аретis pro la suno.

l,:L loko plaais al ]i. Li foтtasis la vojon kaj sidigis sin apud
la fojn€jo, en duопkuЗа kom{oTta pozicio.

Malmultajn minutojn li estis sid]nta tie, kiагп mа]fеfmigiз
1а рогdо de la fojnejo kaj fojnokorita fisчго kun gidaj
movoj elramiris et kavo €п Ь fojno de la plenýtopits dometo.
Li f€шis 1а роIdоп, depгenjs ]а jalron kaj forýkuis fojnon
de gi kaj de 1а pantalono kaj foryinais heTbojn, kiuj eniris
sub la a€mizkоrчmоп. Li ekvidis Ercdrikon. Dum momento
li silente kaj dеmалdс Tigaтdis liп, iюstе faTis kelkajn р.r3оjп
а] Ii, fзЪ gеDtilап Нiпоп kaj diтis:

Вопап rnatenon, sinjolol

- Bonan mstепоп, Tcspondis EтcdTiko, afable sed пе cn_

Гredliko konis ]a,/:rgulon. Jam .n lia infanago ia migЕnto
unu_ ай dufoje en ]а jaro tвpasis la rcgioDon, ].aj апkотаП

I]ia doncto kuЗis Sota cn la aIbalot kaj elilinLc 1Iа la baril_
poldo ]i trovigis sur malgmnda vojo, kiun iris pleskri пспiu
homo kfоm li kaj lia flаtiпо. Tiu kilomctlolonaa vojo dum
Паj aiutagxj matcnaj iloj Iaтiais kvaan Ца р!орта, kaj gi
ýajnis al ti 1а plej bona рагtо de iia mondo. Се unu elr,stlemo,
nalantari li, kuiis 1а ]tejmo kun aiaj dcvoj kaj репsоj kaj
sl]€ciala atmoslcro aе ]а i]lia ekstremo agToj kaj donoj,
laboтtagaj de"oj kaj ordonoj kaj rihtoj kun di!,ersaj honoj.
Sed intel tiuj сkstlсmоj li mсm disponis pfi Si, Se la veteтo
пе estis mаlЬопа, li ciam forilis tict fтue, kc li рочЪ in mal-
Dpide krj foje halti. Li konjs ёiuп pinon kaj piceon 1ai la
vojeto, бiuп betulon kaj alnon, ciun Зtопоп k:rj herbottfon kaj
la florojn, kiui de jaTo а1 jaro apc.is cn 1а sanaj ]okoj.

Tiet li jds апkап eD tiu ai mаt€по. Estis еп 1а komeneo de
аПgБtо, kaj la veteTo estis bela k:Lj ýоФетазреktа.

La tri lastajп semajnojn li estis okupita рri dlelJosado lan
diveýaj vojoj de 1а grапdhiепо, rcbonigis malпovajn kaj f is
почаjп. DuIn la tuta tempo estis klara бiеlо kaj folta чаImо.
Гтеdrikо iatis чаrmоп kaj Sunlumoп kaj Batis 1а natuтon, зеd
kiam li cstis follasinta sian ргорrап vojon kaj atin8is sian
lat}orlokon, la mondo kaj ta vivo kvazai ýaneis aspekton. Dek
hоrоjп li devjý labori kaj la taBa заlаjlо cstis fiksila kaj tTe
mаlgrапdq, Estus pli Ьопе, s€ li Ticevus rroSon ]ail Iaгita
laboro, Пuokaze li ропs bbori lаПрЬёе, плlrвi trc enelgie.
Sed tion 1а administтanto пе konsenLis aI li, Estuý pli bone,
se li а]mепаi rajtus ]ahofi foltc kaj poste iom TiРozi cn 1а

оmЬrо de la Ы!loj, fari рIоmепоп tfa ta аrЬаrо ai ni роr
bani sjn en 1а 1аgо. Sed tion li ne Tajtis, Li d.vis пuг fosi
kaj fosi dek hоrоiп en matfacile рIilаЬог€]rlа gruпdо, plena
de mа]поlа 8Tuzo, ltonoj kaj aгbofadikoj, пе Tapidc, апkай

Nun li cstis denove sчrчоj€ al tiu sarna laboro. Jam li fоI_
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Ii same vagiý. Еп ]а апtаЙа losttagmczo 1i prcteliljs 1а lolron,
kie F'ledriko ]aboтis, kai Ii haitis kaj ion bahilis kuп li. Kie]
citj profesiaj v:rsutoj li ha,.,is аФрlсksпjп sciojn PIi lokoj kaj
homoj ]ай ]а vojoj, kiчjп ]i jlis, kaj li a kaii sciis Ьопе, kiu
kaj kia estas Silcnta !'fcdtiLo.

- Jlэn mia hote]o. ei ne estas impona, tamen hопа. Tiel
bcna lito пс tTonЁas еa еп iu Gтanda Hotelo, cstu сеIr:а. с]u

vi ]aboros tie ai hod]ai']
, - Ne, hodiai mi ne ]abolos, rcSpondis Ercdriko.

vi ne lаЪотоs hodiaii didý ta laau]o .tcnande. I,}.СI]lо
tаmсп poltis 1а sаmаjп lalrorvestojn kiel hiейй, kej tia dor-
sosako kun nani,]jo liuЁis snT ]а heTbo apud li. Kion vi

Nепiоп m] Ialos.

Nu jcs, j]cd vi tan.n okDpos vin pri io? Pa_sigos 1а tempon
cn iu ai alil пзпiсIс']

l]li jus dccidis, ke mi estu lit}era hоdiай. Nxn mi sidas
tie ni. Kirm lli пе plu .mоБ rcsti mi fornos kaj fатоБ tion,
kio ptaaos а1 mi, iTos bani miп а.] iros €п la аrЬаrоп аП
faros ion aliaD, pri kio decidos neniu krоm mi mеm, vidu,
dum deksep jdoj mi vidis tiom da bct.j tagoj, kaj mi volis
gui ilin t,j goji plo ili, sed ёiап mi еSLЪ kaЪnitl aL loýilo
аi haki]o ai] at acvalo kaj Загgоaаrо l1n al io alia ]raj dcvis
kiel sklavo reSii tie. vidu, Ьа]dай vcnos ]а айtuпо kaj 1а belaj
tagoj eýtoý IOf. Ksj vidu tie supтe, kicl flusas 1а hirundojl
Bela ]raj lib.ta €stas 1а mопdо. eu nc апkаi mi йjtas Bti
liЪега аlmспаП unu taaon ? Tial mi jus iurnis min laj ne n,is

La vegulo Pti a.tente Tigaldis ГredTikon, kun iom da suT-
pтizo, scivolo kaj рrcýlGЙ suspcklo.

- Но tie], tiэl, diгis la vagu]o. Sed libeтa vi ja estas aiun

-.- Dimanae? Iia, tiam oni bezonas ripozi post 1а tuta
з€nr.:ijno. r\аj еa se oni eslas libeтa, tio ostas nul ki,аza-i lai
oTdono. Scd lun mi vo]as mсm dccidi pTi tempo kaj fаIо.
С€tеIе, vi, Ич tiom ёatas libcтecon, certe kоmргспаs, kion mi

Lэ !,аgu]о igaтdjs ltedlilton апkоIаi pli alenie kai сп_
penSigiS.

satas ]jl]elecon . . li ripctiý p.st ictla Sil.nto. au vi
]rTedas, ke ni vagu]oj osias L]].Taj homoj?

cu vi пс iIaS ]rien krj ].itm !i mеm volas, iu iu oтdonoý
al vi, kion vi devas fali ltaj kixn?

vi De konas nian pтofesion, amiko. lnkai ni devas viv-
teni nin, kvankam ni vivxs Dodcste, Ni nar;as dudek kito_
nieiro.j! aiutag.l foje pti, fоj€ tnalpli, Гоr пс Фоrti de mа!
ýato ni devas oLtc ironduti humilaae аП еltточi Stuttajtr
Iakontojn kaj ап|аi aio еtsстПi la Austajn lokojn kai la
austljn ltonojn. Klj lcstoj kaj ýuoj, са s. ai{onP"j, ne veltas
рег si mсп а1 пi. La Ti]ato iпtеI kloloco laj T.lromlcnco
estas pli ачапtаЁа рог ,i ol роr пli. Kaj an mi Dс dclcndas
de homoj? Гiо, fuu]tc lli ot vil ЕЬ1. пi lcvas sзmе лultе
pli ]]Ьстесо lriel !], Provu il,agi, kion ofic mi Sentis d.ziгоп
enili cn lrutikon pol accti ion, kion пi dezirд kaj !]ej ofta
tle ]rczonas, kiom ofte mi d.zilis, ke tia аП tia hejmo estu
mia kaj nli tie povu папеi knj vivi 1аП рIорrа рlлaо. Сеttё
mi povus fali sаmе 1опgап tiýioD kiet !i pri nanlro Сё ]iЬеIесо.
, Sed, aлiko, au чi счепtuаlе poll]s Teaali miп p.I L:lseto
il:t kato] ,\ii ne fafts tian dcmxndon. se',i estuв сп via
iаЬоrо, sed iдт \,i eýtý libera, vi ceтt. Ioros suIiae Iacile
haligi pli, se h provizo ne sufiaos.

l'гedriko ma]fcrmis 19 do.Sosakon. епчеriis tason da kafo
k8j ankan donis а1 ti kelkajn buterpanojn.

S.d kjat vj do vagas] li dairigis post ioma silento,
Sed tia] vi do labolag? demandis 1а vagulo kun deto.
Mi volas virteпi min рст m]a рIорrа folto. Scd kTome

m] hilvas ]ratrjnon lraj ftatinon,
Mi sciaý, Kaj tio lasta estas !от rli ýатВо?
Ne dim ýаrЁо:
Kiel vi volas, Sеп ili vi tamen p]i fac]]e аrшаus роI

vi 1ай via рIорта рlаёо.
Nu, vcЁajne.

La va8ulo f2йgis pli serioza, ý.rjne intencis pшoti sed hezilis,

- - Tio estas рот й ЗаIgо, ega]c se !i volas uzi ta чотtол
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ай ne. Sed jэп vidu. Еп iu toko !i!аs antrorai maljuna lraj

malтiaa viTino, kies filo dш tlidek jaloj пепiоп faтis por

mildi8i ;:сr sогоп, Ал}аi li. .ýlis ixl8U , . .

Lia .Joco fоIлоtis. fttdтiko fgardis lin kvazдit li volus
retiri sin de sia kunuto.

сu tiu fi]o e$tas ]а Bola {ilo? ti tamen dэmапdis,
Nё l. sola. tamen filo.

Кiш la чзаulо pogt iom da tempo l€vis Ia Tigardon, la
vizago dc ftedriko frgpe sапДigis. ci havis slтange stlёiit.1п
.:]р!imоп, jсп kaj jcn Tompitan de spa,Jmaj movigo.j, kaj 1е

okxloj aspektis kiet аkчоSulfасо Suh subitaj kaj dileTsdiтektлj

Eredriko saltc ievis ýin, j€tis 1а dolsosakon suT ta ýultтоjл

kaj skuis la inanojn.

- Irstas labiliDto. estas labiтinlo sen elilol li elprcmis реI
ýibla voao, duone а,1 si mcm, duone al 1а vagtlo, kaj li tuгпis

Шоmепtоп, amikol vo].jý ta vagulo. еч vi айfis pii Socia-

Fredriko retшis sin kaj lia ekscilita espTinro paltc cedis

Р!езkаП пе. ее ni cn la kаmраго ne estaý socialistoj.
Scd mi 1egis ргi gi, её multc. eu vi volas diri, ke la socia-

Iismo Dovos faтi nin sспdерепdвj ?

- Nu, ne seDdependaj sed . . .

Prednko denove tuтnis siп kaj fоliriз.

- Апkотай unu vortonl kIiis ].а va8ulo. Кiоп vi efektive

intencaв fагi hodiali ?

- NuI eýti liЬеm. kтiis FredTiko IеSропdе kaj Bpide fоIiIЬ.

Li sidis Ое ]а Ьогdо cle ta lago, kчп la dоrsо kontrsn dika,

oblikva рiпоtгчпkо, ае ta fundo de mа]gmпdа golfo. АпtаЙ
ri lа malgтandai ktiзpoj dе la akvosufaco 8litis алtаiеп gis

riaj piedoj, kaj suЬ la suTfaco stтioj kaj makuloj de ftava 1чпо

vibIe moviais suт Зtопоj kaj sablo.
Lia ekscito jam estis foT, kaj cl ]ia konscio Jorviýi8is бiuj
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pensoj рri 1аЬоrо kaj ёjutaga vivo kaj €a pri Ia jusa rеп,
kontigo. Sеплоча ]i sidis tie, medite ЁаатaЬпiе la паturол,
kvazai stcndantc.

sajnis al li, kc li sidis tie jam longe, kaj ti SuтpПziфs, kiam
Ii figaIdis siaл hоIlо8оп taj tfovis, ke еslаs пuI la oka, 1а

Ilmpo роr lia mslЕDmапdА rrайzо. Sed ]i пё.ml" mапёi nun,

kaj li Mkan пе cmiв Testi Sidanta pti lonae, Li volis Дui de
sia libereco, scd ne estis klare al li, kion li fau,

Li levis Sin, farjs ke&aj! mahapldajn ра3оjп lan la boIdo,
klinis Siл, pTenis lGj .igadiý iun ЗtоDеtоп, kiu kaptiý ]ian
alenton, lбis фп fali, fагiз ankolan kckajn paýojn kaj rigaтdis
aliajn afelojn, ýtопЫоkоJ'п, arbojn kaj аIЬustоjп.

ITante tie] li bddan clvenjs el Ia gotfo lraj haviý liЫm чidол
lаi sufice ]ongx parto de h bordo. Еп kelka distanco li ekvidis
du knabojn, dckjarajn an iom p]i, kiuj kш klinitaj doБoj
vadis еп 1а пергоfuпdа akvo aе la bordo, stlеёе rigarda-nte en
llr akvon kaj jen kaj jen lnetante la manojn en Дiп, klazan
ili volus kapti ion. Ion pli ma-lpюksime kuýis boEto,

Li tuj komprenis, kion ili faras. Ili igardas en ta в_Ь!оп

kaj turnas la ýtonojn seтaante tiujn ýenutilajn ficetojn, kiujn
опi nomas percoj, аЙ lojtojn aiL kankrojn, шkай 1а du tastaj
tаmсп senutilaj, ёаr ае 1а troTdo tгочigаs пur tle шt8]ъпdаj
lojtoj, kaj 1а kaлkioj ankolan estas mol3elaj, kaj kapto ne
еSlаБ lElmesita. Kiam li eýtis mirlgranda ii multjojc i.is tiel
kпrr alisj infanoj, сё euste tie ёi, aаr tiu ni paтto de la ]дs.
cstis plej plo]tsima а1 lia hejmo. Eslis stтeae intcresa Ssltado
kai almda рlеzuго,

Li ilis p]i pToksifien а1 ]а knaboj. Baldai ili rimalkjs ]in,
Icktigis Sin kaj stalis sinaaJde ргеtаj рог forkuTi se песеsс.
Sed tтankvile ilапtа viTo cn aiutagaj laborvcstoj пс tnnigis iliл.

cu vi ion tTovas? diris l'Iеdгikо sеп iu ajn saluto аП

Ni tгovis tri peraojn) sed пuI unu ni Suk.csis kapti,
Kэj kion vi faтis !ет ei?
Ni lasis giп fоmаф, ааг рот kio ni uzu gin? Ni remis

kuп tlenlroko, kaj ni fiýis pelergoj, kun foksenoj kict logajo,
sed пепiоп nj ficelis, kaj jеп ni alboтdiajs рог rigaTdi, att

tloviAas io Sub la ýtonoi.
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vi estas libcTaj, ne dclas ion faTi nun]
АDkоIriй lcstas unu mопаtо Ёjs ta leтnejo. IJoje [i devб

ioпi laboтi sed пс tго. бu vi ]abor)S еп la атЬато tic ti?
Nc, Апkаi mi еSИs iilreгa hоdiай kaj пепiоп faтas.
лhа, Sed kion vi faтas tie ai? Eiýas?
Nc. Mi nLrT iris tien ai роr vidi, kiel aspcktas ае la ]ago.

]]i ne mont.is pli da inLereso por l'.rcilliko. Post mоmепl.а
int.гlronsiti8o ili decidis iIi al alia loko, clpu3is la boaton kaj

Irredтiko rcзtis staranta Suf la boldo ](ai sckvis ilin ncl
1а li8ardo, giý ili post ke]ka tcmpo Dalap.ris mп]апtаi teT-

lапsо, kaj ]i stalis tie ]onge розL itia molalrcro. l'ine ]i tamen
tu}nis Sin, malrapide IсiтЪ taii ]а Ьоrdо, preniý sian dorsosakon
aе 1а mdiko de 1а ob]ikla рjпо kaj Ieiris а1 1а gйпdа vojo,
lriu cstis ne malproksinr.. Kiam 1i dcnove St)Iis slu a'i, ]i

povis vidi tiun раrLоп de 1а !о]'о, kiс t.oviДis la fojnejo. !]Ь].

la vagulo ankoтan ripozis t;e.

Ankli tie 1i restis stannta dum ion da tempo, poste iris
iоmш distancon cn ]а diтckto, de ]ie li апtайе vcnis, haltis
denovc, tine 1uIлiS si! kaj d.cide iris pli Suden. PoSt n.nultaj
lasoj ]i venis at агЬаIа чоj€lо, suT la oTicn1l flanko de ]а

glлпdа vojo, t ai Sпr tiun li entis.
Li iIiS singffdc silelte kaj atcnte figaTdis iiт\ай Si. T,i

trоliфS nc пафтоksjmе de la hejmo, kaj la fTatiпo рочuS ез',i

clilirlta !от tolekti ]rcTojn. Sed li renkontis пслiuп,
Jсп 1а vojeto komcncis kondut<i kmtc sulтen, k.1j gi f.IiЁiв

pli ]aj pli manaTea. Ercdliko ilis tre mх]глрidе, пе FIо p.no

Sed рто absorbiao еп peDsoj ай Kntoj, Li pтcsiian пепiоm
atentis pTi 1а mondo aiтkai si.

Post duonhora ýupтeniro li llovigis suт 1а verto de mопtо

ku! dis.lj kaj nea]tal alboj, kaj de 1ie li lidis la tulan Tcgiolon.

Li iom Iigardls al iiuj ftankoj ksj postc longe kaj Iikgc Ii8aTdiS

а1 la 1o1ro, kie liaj ]aboIitoj kuýis nauzataj. Postc ]i sinigig suг

юkо kaj denove Ti8ardis 1а hотlоаоп. Nun est]s la dcl,a hoтo.

F'геdlikо estis malgaja. La frumаtепа duonsonea mепsо

stato estis fol kaj Samc 1а Posta ekscitiLa Stato. Li kliге !jэr-
ceptis sin пеm kaj kict ]аЬоrulоп kaj kiel fотkчгiпtоп de 1а

1аЪоIо. Li n. {aris al si riprocojn ksj ne Pnris irф sia foriTo,
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kaj li nc zorgis pli tio, kion dilos la homoj, se i]i ekccios pTi

lia ekskurзo. S€d li пе troviý, kion Ii sclc]s. La Ielii]a sento
de ]ibcnco, kiчп ti ssntis ai kredis scnti dпm la mоmспtоj
de 1а duonsonga ckzalto, l.Ie ЬddаП eslingigig, kaj ansl.atnne
li plenieis de рr€mа malgajo. Li пе kараЫis ýenti sin fсliба
kaj samtempe liaj laboro kaj ciutaaa vivo ýajnis at li са pli
neeltcncblaj 0l antane.

Li klopodis ]rlarigi al si sian Bituacion, Iol'n1u]i li lтоЫеmоп
kaj tгочi solvon. Sed ti ne Sukceýjs. Je 1а deklnua hоrо li
komencis iri lлalýuprcn en diTckto al ýia labolloko. Li estis
1аса, kвj lia kapo dololis.

iiiam ]i denove estjs еп ebena tегепо sed апkоrаП trovigig
.п 1а aтbaro. ]i ekaidiв а!tаЙ si kantэdon, Estis mаrjuлutа
sed tamen klarx kaj a!]ra]rla !оао. ei nc estjs ]ailta Sed ta
с]раrоtо estis k]an, kaj F'lecliko baldat] povis distingi 1а

voTtojn, Estis шаlnочs rcjigix kanto, l-Ij 1а kentanto kantis,
1r. ]i estas goja kaj konlents, ke lia tempo dc sklaveco finieis,
kc nun li povls libere spiri, бd li vivБ ае sja Patro. La voco
vibтis de чатmа Aojo, kiu atestiв, ke ta kantanto mеп cfcktive
ýcntaý tiun gojon kaj liЬеrееоп.

ГredTiko Kitonis la voeon kaj komPтenis, ke estas mаtjuпа,
;,eli]ia iuf]ikiýto, kju togLs еп dometo ac 1.r lando de la аfЬаrо
sul tiu iji f]anko de 1а va-]ebeno. Post n€mult:lj I'аgoj ti alvcпis
at Ii. Li sidis sш gmnda Зtопо apud 1а vojcto, kun 1а mапоj

pozantaj ýuT la g.nuo kaj ta ritardo diTektita а1 1а Ьluа: to.

Apud ]i stalb kolbo kun blubcroj. Li tuj linrarkis ]rrcdrikon,
sed tтankvitc f]nkani.is 1а lestajn vortojn de la ýl.Tofo.

Bonan tagonl satutis Eledriko.
Вопхп 1эgоп laj расо at vi| Iespondis la,xaljunulo

afablc kaj iornete Sotenc, Сч апkаЙ Ti kotektas berojn?
llee . , . ]i respondis, heritante pтi la daiTigo. vidu,

AnщSto, mi пе iris роr lаЬоri }Lodiai mаtспе, aат mi lolis
esti ]ib.Tr эlmспаii uпu 1agon de tiu ёi sоmето, voljs iri а1 la
1а!]о por bnni mjn kaj ili сп 1а .rlbarc, gui de la natuтo kaj
scnti, ke пuп sclc mi пеm decidas рri mi kaj niaj faloj.

EStaý prudenta penso, dilis Аigпstо. otdinale la homoj
est.s tict lisilai.[l sia lаЪото, kчаzаi ili cstus naslritaj роr
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Sed estas stтangc, dайriаis ftedтjko. Neniun Ёоjоп rni
spertis, kaj neniel пi sentas mia fеliба рrо liheleco. I<aj sam-
tempe mia lаЬоIо 3ajnaý а1 mi оhuро do sklavo.

Sidigu vin, шiko, kaj ni intoJparolu iom€te, diIis Ali_
8uýto kaj invitc mont}is а_1 apuda ýtono. --- sajnas al mi, ke
via imаgо рri ]iЬеrесо estas tiu, Нuп la homoj gепепlе havaý.
oni volas ]аiрlаёе dlsponi рri s]a tempo kaj S:aj faroj. Se.l
tio estas пш bcsta libereco, liЪereco роr 1а korpo. ёi povas
esti Ьопа, * gi estas uzata еп la s€по de libeтa animo, Sed

sc €stss пе tiel, gi рочаS esti еС dancera. ciuokaze tiu libеleco
пе estas 8гача, kaj sola gi пе povas fаIi la homoD feliaa

vidu, via kофо ne estaв vi rлеm, vi чега mеmо estas tjo,
kioD vi int€rnc sentas, via animo! kiel ni d]Ias. via laboranta
kоФо kaj la spi to en ai estas пш оkuа kunliga]o. Kio do

es'Las pli grача ? Kaj kiu ýресо de liЬсrесо eslaý еsепса? cil

mi komprcnaý vin, jeý, Sed tiel ckhavi liЬстзп апimоя,
tiet ke oni ne plu scntas 1а skllчёсоп, еп kiu trovieas 1а ]lolpo?

- Nc tje], amilro. oni ne SeTaas ta ýpidtan liberccon, poI
ke oni пе sentu h dependecon en aferoj, kiuj dlatas а1 iп
&оrро. Estaý 1а uпuа, kiu сп si mem еstаз gпvа, 1а dua пе,

Nu. scd kict akid tiun liberecoD?
Estas grасо dе Dio. Sed kie trо\,igаs sорilо kaj ýстЭаdо,

tie venъ ]а graco, kaj 1а hоmо vekiaas. Ni поmаs tion vekigo,
kaj рIаче. oni ýubite kчмай vekigas .l sопао, farials kons-
ci, pri sia vcla пеmо kaj рri tio, Ье la sепсо de ].r vivo cstas
kunigo kun ]а plej alta Ъопо, kun justo loj апо, kun Dio,
kaj en tio oni lTovas sian gustan tokon сп Ia ekzisto, tTovas
celon рот la чi\.аdо kaj t.o\.as sепсоп еп gi. Jen kio cstaв
]ibcreco. Alia libcтeco пе ekrstas, kaj se oni nomas ion atian
liheco, tio estag рrо пе]!опргепо. Scd kiu cstas veie liЫa,
li estas libeTa еa se li lаЪоrаý kiel sklavo kaj en feiaj katвnoj,
Li est8 ticl ]ibcтa, ke li ProDravo]e povas еа fогdопi ýia,l
kограп vivon, рот ke ]i пе Tompu sjan kunieon kuп Dio.

!'Tedrjko ne denrand]s !lu, sed ]i rcstis sidlnta dum kelka
tempo, meditsnte pli ]а voтtoj de АigUstо,

Je ]а dc]rdu1 li гстспi5 а1 sia laborloko. Li ta8manДis same
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kjel en aliaj tagoj je tiu tempo kaj poste fipozis en ta omt}To
de kelkaj aTlroj Дjs la unua hоrо. Tiam li fеkоmепсЪ sian

Je la tIia lioro venis 1а vagulo ran 1а vojo, kie FTedriko
laboTis. Tiu пе tuj Timaтkig lin, kaj ra vagulo hallis iomete
ёл k€lka dЫanco de li kaj Scivole Tiaardb lin. Poste li abTis.
Fгеdrikо dmлгkis lin, kaj dum ke]kaj momcntoj ili sitentc
figlгdis unu 1а alian.

eu vi }еЯgаis pri Ia liЬеrесо? dеmапdjБ fine la vaвxlo
€п iomete pita tono.

- Mi пе trovis ain, kie mi serais. - 0u vi jam ilis viajn
dudek kjlometfojn hоdiаП ?

Ne, mi lestis Iоr vjdi, kio оkаzоз at vi, kaj mi meditiý
pli nia inteтpalo]o еп la mаtепо, vi ne trovis, kie vi sеIёis?
еu tшеп tTovis ?

Pja homo palolis kuл mi. Se mi interpielaý liajn чогtоjп
lай miaj pensoj, jli sianifis, ke ]а homo роI ý€пti зiп kontcntn
devas havi *псоп cn sia ekzisto, iun pti altm sencon, kiш
tiu viтo nomas kчпigо kuп Dio, kaj ke ia homo dcvas vivi

Kaj еп tio vi tTovis Ia liberccon?
sаjпЪ al mi, ke mi rckonis liajn pcnsojn kiel р€пsоjп,

kiuln mi jan havis еп пi mеm, kvankm mi antaile ne 1tentiý

Iri i,, l(,.i mi k\Jzan !ёki*iб kj' ГJl,л. k, n "ix nIi mi mрm,

Kaj en 1io vi 1Tovis ]iberecon?
L]Ii kvazai eklidis vojon, kaj . ian vojon mi nc vidas,

ро! lre hоmо povu vivi kontcnte. Кim mi estis infano, l3
ý€ncela vagado Sufiais рог mi, kaj en tio eвlis libeteco ýufii:c.
Sed пuп mi hеzопзs selcon kaj се]оп, kaj еп tio estas libercco,

S.d sidjeu tie ёi, amiko I vi рочоS trinki апkогоп tason da
kafo, иаm mi nun mcm trinkos, баr mi neliom trinkis dun
la tuta taao, kaj mkаП пап8а]оп kaj lakton чi лочзз Ticevi.

l]i sidigis sin suг la hеrЬоп, kaj Гredlilro diris:
Еп la mаtепо vi demaпdis, kia] mi ]аЬоrаs, kaj mi геs"

pondis. Mi demandis, kia] vi Taaas, sed vi ne rcýpondis.
La vagulo Tespondis P(Бt ioma silento:

Tion mi mеп o{te demandis al mi, sajnas а1 mi, kc vi
mеm rcspondis a.l tiu demando.

i
1i

1
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Kiam ili si.]is tie еп la kvieto de 1а fпа vesperiao, andigis
subite la sonoriloj de ta рrеgеjо, ET€dIiko kun duona atento
а1 ]s sono pensis, ke okazas cnLeIigo. Sed la sоповdо рludайriý,
monotona kaj iel timiga.

Kion sialifaý uo? denandis Fгеdlikо.
vi пе 1еФS gаzеtоjп hodian? diIiý Ia vagulo.

- Ne.

- S€d vi loais dum la lastaj semajnoj kaj tagoj kaj Scias,
kio okazis en 1а mondo?

Nu, jes...

- Mi l€gis 1а lastajn gaz€tojn hodian kaj ankai aidiý pri
telofonaj informoj. Сепеrаlа miliio jus komencigis. Е,п Dia
]ando ra ýonoтiloj de ciuj рIеgсjоj vokas 1а virojn рот defendi
la landon, se estoý necese.

Iя ýопотаdо plualnilris рrеmе mаlяаjа.
Itaj estos mitito kiet n€niam апtаiе, diriý la vaBr]o. Mal-

multe da kоmрrепо рочаý antaiйdi tion. Milionoj milionojn
moltigos, la kIeajojn de ta homaj pensado kaj lаЬого oni
detruos, homoj fагigоs beýtoj kaj diabloj. Kaj jcn sidas ni,
du ma]grandaj homoj ýчЪ la ёiеlо, Kion vi nun dires, amiko?

Гтеdrikо eýtiý skuita de la novajo- Li silentis kaj klazai
sumis ýiajn penýojn kaj poste diriý:

- Тапеп mi rеstдS, kitr mi estBý, kaj alim vojon ne vidas,
Kiat mi do n9 iru ein, еа se 1а mопdо dctruigtrs?
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william дuld :

Uпч el ni.

Sidas Sub rsпро.
k8as tibrojn.

"Edukigas".
F'aтigas aiutage pti бifопs.

TTi tagojn lasas 3imi
sian Ьатьоп.

Dek jшojn tasБ gihi
ýiajn l1liilojn.

SenzoTgF laýa" bokIi Iin l,"dzino,
Kaj ciutage pli ma]risoltigaý

eis iam milо estas jam maтoto,
Kaj, kvazau nuda mаrmоlusГ еп konko,

Li timas tlildi kароп еп eksteTon.
K1lj tTo na]ITue

коп"lэl_а, kp n, п,"п Li pl"nшis,
R.lFl.Б эl iaФa koab' siп.р"я
Ities intenco aTda пе nrfiais.

Kaj
Sidas sub lampo.

Le8as tibrojn.
KadukigaS.

I,t,rоlо "апlrrrёсwr]оtп"

oni diras, ke ta stoika impeliestro Maтko Atirelio, meditanto
pfi sia vivo, kоmепсе fdis inventaron de siaj kvaliloj kaj
virtoj, de 1а danraj havoj de si:! annao; ksj ke li notis, Hel
еп kontDlidirekta t€Stamento - danka testamento вuрт€п en
la vivofluoл , la nomojn de tiЦ, kiuj Postbsis al li tiajn
heredalojn. Тте decus, kе aiu 8eneтacio fаш simile, kiel ka"

чаlirеса kolektiva honoliao al siaj indaj lraintoj.

Kolomano Kalocsay ёе la limo.
Al Ia Skota Sholo



Se nontrigos Iak1o ta onidjnj sciiaoj, kc Ко]оmапо Каlос_
say] 1а pIinco de nia poezio, jаm sesdekjarr o, folkabeigiв dc
пiа movado, ni hепiеl povus pti поЬ]е пiп kuraci jc la 8rsnd-
dolola e]silo, о] ilапtе supTen en ta fluo dе nia ]inava kaj
betetTa riёiСо. La rezulto de tiu Брiтitа рюmепо еsfiБ пDт
danka konstato de eminenta, alandioza bonhavo en пiа 1ite-

Dr]m kvaIdek jaroj, Ка]осБау plclpasic laboTis рот esperan_
to, lroT_solidтe kroaita at Eii kvaтdck jaroj du trionoj de
sia vivo _-, kiujn ]i pxsigis suTpostcne galdante nian liпgчоп,
sopiraDte at ei tтa 1а ilormoj de du Фondmilitoj kiel а1 mal_
apuda amatino, sin azilante еD gi kiel en рrсfеlа fifugejo. .

Poýt 1а mоrtо d. 1а tliapeliods ''Literatuтa l,Ion.lo'', Lia
ekampljga vorto de majstlo пе soniý phr. Li estis giganto;
lia kontakLo, tia ceesrio en ls movado instruis пiлп lingvon
poezii, kie] ekzehple Dmte 1а ila]an; lia ЬЪtm stтeba.lo
sortmagie fo].lsadis niajn ]iteTatulemutojn а] aiam p]i attflj
suproj en iiia ора k.cado. lrost paso de genelacioi, kiam
histolijsto dc nia belello faru etn1.on dc Dia ]it.ntura havo.
ti nete konstatos kiom пjr tiлgто atingi,r dankc al Kalocsay,
kaj kiom negative estus lcz]nta lia malesto.

La lasta gепеmсiо, kiu Ie]rle dcevis la staftpoD de Kalocsay,
cstas tiu de h skota Skolo; ai ties Autdo at 1а йajsiro estas
pti gTanda ol опi povus шu._rigаIdе kIedi, kaj Ia historio
mопtlqs je kiom gфnda шmtо ne posedos фп la s€].vontoj.
Sed ls tributa dапkо de ]е skotoj .stas la plcj elstara, ]а p]cj
konsekvenca gis Dtш of.Iita al iu nia forpasinta mаJзtIо: 8i
ape.as еп tioj kе oDi Irren.ls stafete ia iоIаоп de ]а budapeita
ЬаIdо }aj pluporta,g Bin а1 uпuа Tcflag.o рег 1а tlczoro ]ibro

Ka]ocsay staT.ý nun ae ta limol inter sja espemni-iýla ak-
tiveco, ýajne hо те jus finigjnta, lraj la vivo de ]а famo
Iепоmо, gpcciз]a aapitтo en 1а hisloтio dc nia litc.aturo, по-
лolTafioj, ktp. Nia poeto, dc nun, vibrados тесЁс, tun 1а vibro
de aiu sekvonta ]eganto, dc aiu sentcmn ýpitito atinaoЪ dc
riaj k]araj, diвfanaj. nidndaj veтsoj, Kaj jen do liei lia пuп
ýila kabcigo faigos iоm pos1 iom akcideлto, сfеm€rа]о. аr
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li ja testamentis al Esperantujo Sjan рlеjпоЫоп en la sопого,
msjesto) hаIшопiо dc Ьопе kдj Ье]е, inde lагitа laboTo,

Homojn oni deyas лe,uli hn kvalito kaj sumo de iliaj trаfоj,
ne 1аП попЬrо kti gтando de iliaj fa]oj, I<aiocsay sin plcn_
Tajte dignigis cn Esperantujo, aar li amis nian linavon tiom
zoтgeme, tiom dctikate kvazai gi estus lil рrорта anino jДinta

belsona veTkatofo. Kaj tiel ]i atinais, post La pov}.(, de la
aktuala kaj ]а ýancelo de 1а t.aIsa, kion Poetoj plej e-speтcmc
rечаs: triin vivon tjun de la lamo a]ahdaiTema.

Dedieo.

Poetoj ýprucadas с1 fonto de iiutoj, knljn iliaj polotoj ak,
ceptasi kaj tiu foтpasiDta pocto trsnsdonas сп 1а manojn dc
эljaj poetoj, kчаzай heTcdajon, kanl.elon, kiu venas pasante
de 1а cteTncco de la nenio fis 1а dislj koтoj de ]., posteuloj.
Antail 1а ombro dc fоIiЛпiо, Jen leviaas lrvar, kiet kопtтай
la ombro de tiuj kvл morgan levigos pjuaj aliaj,

via voao, Bkoiaj amikoj,sрruсаS е1 ]а sап1а verlcjo kiel
la Ъudape3ta. Kio mank1s рrо ]а motigo dc ]а kaloaaja gitalo,
1ion ni trovaý en !ia. Kalocsay l,,ej vi doniý а1 ni veTan Poezion.
Kaj ni, ta espemntista ророlо, nut.as kaj vastigas nian bтuston

реI vjaj поЫаj verkoj. eiu popolo aйskultaý siajn ро€tоjп
kш orcloj kaj animoj apcrtaj, je ]а sojlo de aiu aeneвcio.
Yia dcstino estas iri al ls mаDоj de чiа роро]о. Ni atendas . . .

J. Rбgulo РбIеz
Kanaгiaj býuloj

Debato.

Rозропdо al Rчdоll Апdегs.

l.
Еп sia rсsропdо s-l mi s-To R dolf AndeTs diras, ke mi

konJuzas ta falrtojn. Li kulpigis miп pri tio, ke mi figaTdaý
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la АrаЬоjп kiel jnvadjпtojn kaj uzurpantojn а1 1а Palestina

Jeý, m] hзчаs tian opinioD PIi la ATaboj. Ictj ссrLе R, А.
komprcnos, lrion $i opinias,

Li scios ti.l bone kiel ni, kе 1а ЛrаЬоj, gvi.]alaj de la kalifo
ОmаI, konkelis Patcstinon plopagandsntc рог Islamo реI ]а

alavo, Li апkай scias, ke en nia tempo ta Jtldoj расе konkeris
]а Sanktan ]andon, kiu tai ploncso de la Лпgtоi cstu 1а nova
hcjmo dc la Judoj. r,i алkаП зсiаs, ke 1а Araba ligo p.ovis
e]]eti la Judojn.

Iя batllo dc la Judoi ро1, sia чеrа hcjmo havas mian рlспап

Kiel oftc antikvaj histoгiistoj.aive dolis al Siaj dioj
homajn trajtojn, tiel Jchova сп ]а ivh]nova Teзtmento Ticev]s
апlrай homajn, ne aiam simpstiajn ecojn. Роr konstati tion
ne eвtas п.с9sе legi Aldous Hux]ey, lЪd сп 1а llalnova Testa_
mспtо tгочigаý "La РIоlеtоj", iit]j havas grandan valoтon,
gресiаlэ ]:L pTofeto Jcssja, kiun Jcsuo tre amis, aе li oDi lrovas
multon de tio, kjon Jesuo predikiБ.

En бiu tekstkritiko, апkай en ]а Вiыiа, est.ц leao, konscтvi
la pli malfacitan 1eliston, "lectioncm difficiliorem" kiel 1а pli
Ьопап, ne Iorjeti €in kict {a]San, ii tie apo]oifan, se estas
malhamonio. Sed feliac роr ]а inteтprclisto пс cst.s ill kon-
tTaistam intcr la vefso 5,17 ае Mateo kaj la sekvantai veтsoj.
Еп ai tiuj veБoj Jesuo volas mопtri, ke oni devas inteц]reti
1з 1еаоп en 1а spirito de 1а аmо, пс kict seпisto de ]а litem.
La saman batalon kontrai 1а ]anlitera iпtеФIеlо oni tгочsý

r!Ъ_lklaJaj estas jcnaj voTtoj de R, Д.: ''ве Jcsxo, 1а ne juda
аIаmсе pOo]anta 0alilco estis чспiлtа роI рlелumi la judan
lеgоп, kia] do la SkdbЫoj kaj Eadscoj leIsekutis kej mог_
tigis iin ?"

cu R. Л,, havas h falsan opinion, ke Jesuo kiel Сдiilсо
ратоlВ ]а Лrаmеап tingvon, dum la nc Gali]eoj ne palotis бi
tiun lingvon ? _ En 1а tuta Palestino en la 1.trpo de Jesuo
oni parolis la tiel nomitxn Оkсidепt-Дrаmсап lingyon.

cu l:' чотtо "Dejuda|lsigniIas) ke J€suo пе estas НсЬтео,
зеd Gтeko? Аu au signifas la чогtо пur iuD ripetadon, ke Je€uo
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еslпs Galileo kaj ne naslrita сп tiu раrtо de l'alestino, kiu
поmigis "Jufuea"?

Lli SkTibistoj t aj la l'aliscoj ne mоItjgis Jesuon Бсd Pilatus,
la rcprezentanlo dc ]а Поmа potcnco, kгчсчmis ]in kiel ribe_
liston. Riaardaia реr Itonraj okuloj Li esta-s tia homo post la
ророlа ovacio Раtmd]mаIСоп. Кiш li purisis 1а t€mplon prrte
citante Jesajol 56,?, ]i IтiЗ]S nalamiko de ]а viroj de 1а Juda
гс]Igi,, 5,{,.е,, k,,j d" il', \iUj гглhI s.I l,i,

СеItе vi p.a,,,as, sinjoro RudoШ Andels, konsidoTante kru.la
la punon in чспgоп, "okulo рто okulo". S.,.1 tio .stas ncnio
kоmраг.tа kuп 1а vcrdikto: cteTna Icgtado еп ]а lnrerai flamoi.
pri tliu 1а liova tcstamcnto lakontas.

Kaj п'rп tlredalte, kc nia disйutado pri 1а rсliаiо nc fifm-
igos lt EslcTantistan fnlec,]n, mi пе €mаs dis]iuti P]ue.

Nils СhгistепS.п

2.

KUn iпtеrеSо mi legis la respondon de STo RudoE Апdеrs
а1 STo ]ýils ctrTis'"ensen. кчапkаm mi п. hrчаз mlaji mi la
citit{n aTtikolon "Scndшkeco", mi bone infomigiз cl la ат-
tikolo de STo Апdсrs pri 1а t€mо, cligi la ]Ша.lпоvап Teýta-
menton et 1а Bib]io рог la &istanoj.

IПа peto а! la Redaktoro estas, ke Li fiпп 1а debaton pri
tju temo. Mi пе votaý doni d.ta].tjn motivojn pTi tiu рrоЫеmо;
tio pIenus tтo da Spaco en МR. Sed рот ЪоDа kompreno de
miaj pensoj mi kor,slalaý, kc mi ne а!аrtспаS al iu ajn rе]]8]а
sistemo nuntempa 1raj fte mi ne estas Judino. La lastan mi
diTaý пuг, аат сЬlе oni povus supoziJ ke Judo sin detcndаl.
PoI mi ekzistas nuT homoj an homaj Фпаýоj, kiuj estas
Iespondecej pri siaj a8oj antail sia plopTa koDscicnco kaj
апtаi la tuta hоmаIо.

La motivoj, kiujn donas fuo Rudolf Ande* estas _^ Simpb
kaj klarc dirite antЪemitismai. Mi cstas Gcтmanino. Gis
la filto de miа vivo mi Sentos miп lespondeca pri 1а kruelajoj
kaj ргi la amasmuTdo kaйitaj de la HitleIa Gennanujo.
Ilvankш mi cstis агdа kопtтайulо de la HitteTa sistemo, mi
ёiаm вспtоý tiun "kotetivaп kulpon" j se la Gеrmsпоj ne ýatas
tiun еsргimоп, ili аlmёпаi sentu "kolektivan honton".
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веdпйriпdе tiun ýenton de koleLtiva honto la Gеrmапа Rе_

aistaro сsрIimis publike nul multajn jаIоjп poýl ]а milito.
Mi ýenpacieDce ltendis tiun gcston jarn de ]915.

La lasta alineo de la лrtikolo de Sro Ru.lolI лпdеrs пе_
morigaý al mi 1а arti}o]ojn еп 1а "Stii.mcl" de ta Hitlera
tempo, Gi пс taigas рот Esperanta Rепо kultuтa.

DcnoTe mi dilektas 1а peton aI la Redaktoro de tiu ai gazeto,
fini la diskuton pri ]а ЬIаtпочз Testamento.

Elisabth Biiremann.

Parolo al aliopiniulo,
De К. wilgeпhoJ

Рri multaj ýIeroj ekzistas tre mu]taj ckstrene diverýaj
opinioj. Se vi komencas dеЬэtоп kun mi mi aiш opinias
kc oni п. debattr, s.d facile foтacsas tion dlш debato vi
baldan konstatos, ke mi havБ tute сrа]ъjп konceptojn, k9j
ke рrо ia аЬоmепа obstineco de mi saaЕ homo ne su}cesas
konverti min at pli hоDа, Se ne la ununure guýla, do 1а йа,

е€ бiч via аrgumепtо mi lейs kопtrайаrgumепtш Tespon-
don, kaj estas kоmрrепеЬlе, ke vi sentas lriel vian devon пе
cedi а1 tiu netolerchlв situacio ktj бiаm rebatas рег kоDtmйа
kопtrаiаIачmепtо, Tier ni апЬдi €stas derigalaj kontinuigi
nian paJsdon de aTaurnentoj, фs €kýtelaj cilkonstancoj -foгiTt€mpo de чааопдго, tertremo ай iu atia gепо _ devi8aý

КоmргепеЬlе mi tute пе eýtas deviaata dаПге kопt*LПаг_
gшenti, se mi пчг voluý kompleni, аi а]пепаfi akcepti ýФ
kоmрrcпо, vial stalpunkton, Sed eБte tion mi пе рочаs fаЁ.
МаlgгаП niaj difcшncoj пi ja havas tion kоmuпа kc, same
kiel vi, mi fiTme koлvinkiais pli la gusteco de la proЕa kon-
.eplo, Llid,пdх fiTmeco ie vi, лапzа obsLln^ ie Tl.

Suро4Ые vj kгеdаS, ke опi ne hопе edukis miп, kaj рго
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tio mi ne akiris sufiac klaтan komplelon pli 1а afeloj dc la
mопdо, Nu, Di povБ konsenti al vi аlmепаЙ pri tio, ke via
сdчИео veтЗanle esLi$ a]ia ol 1а mn , Kaj tiu]rare vi plavas,
ýе via koncepto Pli bona lraj mаlЬпа edukadoj egtus 1а gusta.
Sed ion pli mi пс povas kons€nti а] vi, X"lj :Lnkan edukado
po\.,1s csti tсmо de debalo inteT ni.

verdiтe mi trovrs, ke mia vidpunkto estas bona, Ь vi diraý,
ke пчг пu cl via kaj mia opinioj povas esti 1а фStа, mi
tamen орiпiзý, ke пе 1а miа estas matgusta. Сат gi estas tiom
kaTa al mi. Imagu, lre vi ч.ге sukc€sus venbc dерrспi de ni
mian kатап opinion; mi sentus kiel homo nedccc vestita еп
sociРln, SFd l.ол !i vplsljn. п. povrs kom!.eni.

Komplcncbte й kTedas, ke 1а kтiteтio, ач iu репsо estag
ай пе cstas gu,sta, tloйeas Се vja f]эпkо, Do еSИs faeile;
se esti8б kontraneco iпtеI via kaj niii opinioj, vi €stаs tapabla
plijuвi, kiu pвvas. Kaj ýendub vi fаrоs tion tute Dеiiпlе
kaj objektive lаП via vidpuпkto. Do mi пе hеzопаý dubi, ke vi
jugas lian opinion la korekta.

La лalfacilo tlovieas nur еп tio, t<e пi пе povas akccpii
tion. Mi opinias, ke mi ёustc opinias, sed povas esti, ke mi

pardonu - kc Yi pli pтavas ot mi, Mi votsý klopodi пе
malkontcntiti sub tio, sed atmenan lаsu al mi mian pravon.
Kaj sе пс povas csti alie, tentl vi la vian, Ni restф rigaTdantai
unu la аtiал kie] stranaan пеsаgм honon, kiu esta.s s€пеS-

регigа оЬstiпu]о ай stuttu]o, kaj ia vivo iгаdаs plu. Сг la
vivo havas рrоргап орiпiоп, kju ёiаm estБ alia о1 1а niaj.

Literaturo.

Г. Оле]kа; ЛIiýLt safcto kaj KaРtitoi dc li
g]a.irokoj.
Bnrd, Prczo б lilingoj, afr, 4 р,
I|ldопЬ: Тhс ]]5р. РчЫЬЬiпв company,

La sutTe nom]taj du Iakontoj apeTis oтiginale en Espelanto,
Ia Ievuo de UEA, kaj estas nun hачеЫаj €п foTmo de р]аaа
kaj Ьоп€ bindita libro.

La Takontoj estas aventulaj, kaj mi supozas, ke la litoro
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skdhis ilin unualoke lor junaj ]egaпtoj. La чпча enhavas
midndan mrtсriаlоп рот ar/entuтa rakcnto dc alta litсIаtuта
valorc, scd ýаjпБ at mi, kc la verko ne Teýpondas aI l:! cbteco"
de ]] гrrtF,iJlU. ьiп Ьоhх гзkппl^ lq nkaznj m.m dлvls onni
at ni impTeson de ma]tacitajoj kaj penado, de persisto, gгапd-
шimссо kaj ]rcrоесо, La aitolo ntem emflze atentigas ta
]eganton pTi tiaj afcroj, Sed ]а leTsonoj kaj 1а okazoj m€п
{лпS malmutte da imprcso, Estas nlulle d.l dialo8oj, kiuj en
la stilo tro шullе siDilas а1 dia]ogoj de cspemntaj kunvcnoj.

La esp mo "25_kilon'etfl kvadlato" cn 1а апtаiрагоlо estas
пе taiga. Se oni eventua]e еSрIimаs sin Liel еп iu ]jпgчо, es_

peтanta lеgапlо tmcn ne pol,as scii, tч 1еmдS pli 25 kчkш,
iu рri kvadrato kuп z5_kitometЕ flmko, ач pтi kчаdгаtо, kies
4 flankoj havas 25 km. Gunnard Kasson eslas strmgа
unika]o inter Sv.daj попоj,

La konstтusketeto рот la dun.akonto cstas pli дч€пturпо-
vele 3ablona sэd tайgа por tja verkajo. I4 literatumj mankoj
de la uпча rakonto troviДas шkаП en 1а dua.

Al tiu pтijugo et literatura vidpunkto mi t]donas, ke la ling_
vo BtaS simpla kaj koTekta, ktп tтe maltongaj fгаzоj, te Ia
аПtоrо Takontas viglc kaj kе tfovigas mutte da aventunakoпta
mateTialo еп la volumo, Mi tial sinceTe Tekomenda.9 1а libTon
al dайтiеаj ku!ýoj kaj similaj ýtudтondoj kaj сеtеrе at oiuj,
kiuj Iegas роI lегпi ]а ]ingvon. Роr tia eelo B,i cstas boncga.

S. Е,

lilil]iam sbakýPcarc: Trojlo lij Krcsida.
Гп,с taautna dc StcPhcn А. Andrcw,
11\zo : (il б р,, fr, ! р,
I,1Jопý Тhе l.p, Г.Ь'ьh,,; t 

"np,|,},
La tingvo сп tit] ci поча traduko dc Steфen A..4.ndTew

estas flua kaj facile teacbla. hoz.i haduko donaB ачапtаgоjп
kaj al la tтadukanto kaj 9l 1а lеgапiоj, Ке en ta рIоzо nc
malofte tIoviвas nekutima voTtoTdo kaj verýa fitmo, tio сеrtе
арагtепаs al kопsсiа, intenca еsрrimmзлiего de L1 tradukiпto.
Mi supozLs, ke li volas ti€t dorn iom sгkаil(ап nuancon al sia
lingvo. Mi п. est8 с€rtе, ke Ii sukc.ýig апksi ne, kc li
malsukcesis. Pn tio jugu 1а estonto.
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La tradu}into diтas en sia antaitРaTolo, ke shakespeaTe
naýkifiý "с1 scpatTo.i lelativc пеЬопhачаj ai mопе аП mепsе'.
Sen pretendi зчрсIссоп de mП csplimado mi pтefemsj "de
gepatroj kaj попс klj mense lelativc nebonhav}j". Iom
stranga ёаjпаs h inIoTmo lтi ShаkеSреiге elr 13 fino de 1а

sama frazo, k. ]i "пе iопgс poste moltis tie en 1616 okaze
de ]а б2а datтcvcno de lia naskotago".

S. IJ.

l'.r почi alcl,.
(Kolekb dc novcloj d 1,1 l'l,pola cjnn'
La plcj fort] а.Со Jc li pfuo.
l (о'.\',, ,. Jo no' J ll Г,,r'оll a lio
л 

"Jlll,i,,"-, 
l,c,,"' "., 

, ll,,г,,Jп, а.',',!,

La unua el la Stlpтaj du libroj сSttrs Bimpia ýcd рlаiа mal-
grandfomata votumo de аilkай 200 pagoj. c]i спhачБ dektri
novelojn (apeTi8itajn sntaie en El Ророlа cinio) de nodelnaj
ainaj verkistoj. Iiтonc tToviaas еп ta liblo anИipaтolo, bib-
liogra_fiaj notoj ргi 1а antoroj kaj kladgoj pTi vortoj kai

La Takontoj eýtas et kаmlrагаj medioj kaj donas Ъопаji1

bildojn de hono]', pToblemoj kaj kropodoj dum ia komenca
krcado de no!,a stato еп la malnova lапdо. lti De араrtелаý
al tTe altnivela ]iteтaturo, taлen apмtenas al tre Ьопа liteTl
turo. l]i esias en prej Ъопа senco rerlismaj, konkTctigas d
ni рег malmu]taj voltoj mcdiojD, situaciojn kaj honojn, taj
la sjmpla, ePika Iakontado eýtas аgrаЬlа kontlasto а1 gTando

pallo de modcmaj okcidentaj veTkoj. La konatiДo kчп tiuj
ainaj kamparanoj estas аgтаЪlа, Mi ef€ktive ýBtas tiujn ho-
mоjп, Se 1а hоmоj oic сп ta mondo kоmрrcпчý аЙ kapab]uз
solvi inteтhomajn malfacibjojn kaj konfliktojn kuп tiom dli

Pmdento kaj ЬопkоI€со kiel ili, la mопdо aspektus tut€ дtiа,

ol gi пuп asщktas. Кчалkаm 1а noveloj eýtas tепdепсаj, oni
preskal] tute пе paIolas pTi doktrinoj sed pri Tealaj aiutagaj
malIacilajoj kaj pioblemoj kaj pтi la pгaktika solvo dе ili.

Ni еkвtег cinuio malmult€ scias ргi ta hоmоj kaj ta agado
en 1а cina novkonslruado. Se ili eýtaý tiaj, kiaj mопtгаs iljn
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а1 ni tiuj noveloj, ili hзvos sukceson, kaj ni deziru aI iti Ьопап

Iom strmge imРIesas а1 mi 1а lina" Imzo en ]а алtайраIоlо:
"Kaj sekve ni kledas, ke tiu бi Ъloýulo eýlos foTta rýPondo
at la imlrегiistij пilillrrovokantoj, kiuj katumnias 1а ainan ро-
polon pel Scnhontaj menso8oj.!' NIi sufiac zolge ]egas gazetojn
de diversaj spccoj, scd mi efektive ne vidjs пalfavo.ajn eldi.
rоjп pri ciлuio, La sola €sсерlо estas 1l e]diro de ýIо Dul]es,
kiun mi dlis лIо 2]1952 dc MIt. ke Uюпо пе
povos halti, kiam апkоrаП troviEas komunisma regado en
cinujo. Та еldiго at€stas pтi doktJina malamikcco) рочss
cventuale atesti ankaii pri impeliismo, ccтte tiu e]diro Иmеп
пе rcpTezentas ta Депе.аlап usonan politikaп Sintcnon rilate
aI ciпujo, kaj ciuoksz. Bi пэ еýtаs ka]umnio kaj senhonta

Lд lingvo €п 1а tradukoj рlабаý al mi. ei cstas Ъопа, kaj
gi €StБ kоrеkЪ, kaj iu malofla nealatajo пе рочаS forigi
1а impleson, ke ).i tгаdukапtоj estas pli ргоksiпаj а] 1а tjnava
spilito de €ýperanto ot multaj tradukantoj kaj veтkantoj en
Ейrоро.

Еп la poemko]ekto trovigas multaj veGoj, kies po€zio brilas
kie1 Iоsо suт frega hегЬо, kaj kies penýoj ИЬгiааs la kоrоп.
lti estas раrспсаj а1 la iamaj gTandaj poenoj de cinujo, Тф-
vicas aliaj рlепзj de indigno ksj mаLзmо. oni devas Bpekti
jlin. Тгой8аs atiaj, kiuj cstas nuT elupcioj dе insultoj. Unu
IюеDо tтe ituzic memoTjgas pri Ёоrа bojado dc koleraj hundoj.
Tiaj рфmоj nek p]iriaigaз poezion nek аkсеlзS расоц ой justc-
соп. La plej ar:rva efiko de inýlltado, её se direklita al plej
grапаа flipono, estas malnobligo de la insultanto mеm.

La liпагkigоj PIi 1а lingvo en la почеlоj valiйs апkаi роI
tiu de 1а verstradukoj. En "Ne еБtаS, ke пепiч.,." аi ].а

duobla пеадсiо devas eslj еIаrа, дП la sФсо eýtaý tiel mаl-
kl.r.,s]Iimils. ke mi пр гоtБ kяl,ti *iп,

Ь rесепzаj ekzempleloj ne havas pleziDdikon, Sed ceтte
o]uj liЫoservoj kaj eldonejoj peвdas la l]ЬIоjп kaj ankan in_
fогmаý pri ]а Drеzо.

Jofpb L Bct|(: Niko kxj Nnra,
Pr.zo ],ао gm i ]о 0n рUr ifr,
t]ld, li\рФiпtоIаkо {ic LПпЬuгljсr vФсiшdпrckсrci,

Niko kaj Nina cstas "postkuтýa 1egonbreto оIiзiпаlа", do
libTo роr dайтigаj kuБoj аП рторrr studo de komФcantoj.
Estas tibm tге bona por sia ссlо. "Gcinfanoj" devuý пе
troviЕi еп tia tibтo nek alilokc. "Коmрrепеmе pTemante ýian
mапоп" sl8пiГхs, kp Ii (Lспэs pri Niko, !rеm:s ýIап rпапоп
kш emo komprcni. Ь *псо Gаjпдý €Sti "kompTenc, kun koп-
ргспо". Mi mpide tгalegis 1а liblon kaj пс atentis pli tiaj
afeToj. vеr3аjпе trovigas sлkотаП iuj tiaj neglatajoj, sed
esence ili ne gravaý. Ь cspTjmado gепеIаlе estaý simpta kaj
klaft. La Bpliпo ". .. ргепis malgrмdвjn mсЪlоjп tie trо-
Tigantajn" cstas esceplo. verkisto de iingvзj lernolibroj сеItе
diras, ke lernantoj devas lronfttifr irnkan kun tiaj eýpTim-

maniercj. Lan mia opinio oni plej Ьопе sеrчзý а1 ta lelnanto,
se oni uas la p].j simptajn kaj bonajn csprimojn. Kompli-
kitaj espTimoj igas liп kr€di, ke tio estaý Ьопа stilo, kaj ke
oni devas esDrimi sin tiel. Por akiri aenerate Sjпрlзл kaj
Ьопап еýрэгапtоStj]оп eslas пссэsе insllui Liап stilon al 1а lel-
nsntoj. NenecesajD komptikajojn kaj ее absurdajn ili rюýte
Tenkontas en iivanto рlеп€ kontcntiaa. Afable atentu, ke ]а

]astaj rimalkjgoj estas plincipa,i kaj п9 sianills kritikon зl
Niko kaj Nina.

Lail mil Sperl.o eýtas mапl<о de libloj de tiц бi speco, kaj
tial ei estaý tre Ьопчепа. Gi estas uzebla cn aiuj landoj.

S. Е-

vilbclm Тlсоdоr Ос*с: [spcanto Mnnц dd
vс]dПсгаtчr (EspclJлto P*into dc l. mопd-
l]Фпtшо).
]'i..o + )о вп,
l, ,-,-. zi;'-l \crl,". \l)"l,.'J,,",

Tiu ii liьIo vo]as konigi espeTanton al еkstегu]оj kaj monlTi

eian р.f€ktоп kaj suрсIссоп. La епtйiаSmо de la айtото
estas 3!'апdд kaj lia fсrчото laidinda, sed mi dubas PTi la
metodo kai la Tezulto. En aapitro pri ta Stгuktuто d€ ta
mond]inavo ]i plezentб tг. multe dr setaj graфatikajoj kaj
mulЪ da tIе konptikaj esplimfolmoj. Рот mопtri la espliл-
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kapablon de cspeтanto ]i konstтuis pel Ia Tadiko help' kij
afikзoj pli ol 200 voтtojn, kiuj alandparte estas попstrоj:
ekrehclPeti, ci]r€helpeai, fihelpetadi, fihelpeaadi, belpegaaadi,
helРgadeco, Irclpilego, helpdinarcSt no, helpemadeco kaj
a.ldonas, ke oni povas koБideгinde pliampleksiai Ia liston. Mi
nc scias) Сч tia prezento de сsретапtо estas kопчепа рог gcT_

nanaj eluditoj de malnova рrоfеsота tipo, sed en 1а pli muttaj
aliaj landoj gi сегtе fotigus 1а homojn de espemnto kaj
ridindigu3 1а lingvon. Ls ]аýh duono de la libro konsbtas
е1 рфmоj el ,nuliaj lingvoj, de Homeros eis ]а пuп.I tempo.
Iii estas гedonitaj en la oтjgirйls tcksto, еп 1а a.Imarв kaj
еп esperanto, La plej alta lайdо, kiun oni povas doni aI iuj
с1 1а esperantaj tradukoj аi раrtоj de ili, estas, ke iu cstaв
akccptcblaj, Mlrltaj пс melitas tian ateston, Jen Bjornson:
"L'unua dolarentonto / jen kiet kant'albars / jen lriel kanl'
sumaja / dunl sunTugsink' с l' ondo". Kaj' jcn La guTdovilo
de wjlhelm Miillcl: "Jcn post ]l vllaёo s'.aras gulctovir'/ реI
Tilaidaj fin8тoj tпгпаs €л рспSIiт', / ЗапссliеаS sul gtcai' kun
пudа pied'.1 ksj nalplenгestadas lia tёlеrеt', r"'Kial plezenti
prtpajn dilctantrjojn k]el pelfektajojn de tradukaTto:

S. Е.

ialrorclia kiлtlr.,
,, ',, ,, l P ll , | |n, ,] ,, l i ,',,n,
l' .?о sl lr r lo D] Б rlr,

Tiu ai kanttibтo estas tlc bels чо]uпrеlо kaj еDhачб 5О
kantojn tekstojn kвj melodinoloin et1 аgйЬ]а рr€Sо,
La lingvo Зз.jпаs а1 mi kontentjae bona kai natura sпkаi en
Strofoi, ties fitmo ne.csiaiý Sufice mu]tc da apostтofado, Iuj
tladu]roj et ]а sv€da) dc Шаgdа CaTlýson , temas pli himnoi,
kiпj apaTtenas at 1а pl.j altvllora 9veda loezio - estas ples-
kail еп cio perf€ktaj. Rcccnzisto en Dia Regno tгоvis, ke
]а komcnca ]nio еп пто 2l] "Nun eoje mi kontentas" перте
еstаБ malPtibonigo de antaia tladuko "De пuп mi ailш festos".
Antaii preskai kvindek jaloj mi tтe ofte andis tiun kanton
de malriaaj kапрllгаj homoj, baj зajnis baj апkоrай iajnas
а1 mi, ke ]а voTloj (s!ede, ]айчоIiе: Nuп пi cstaý 8oja kaj
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konteцta) peifekte espтimas 1а sепtоп аi сЬlе mi diflr htl_
molon de vera kTistмo. Se oni estus PToponinta at iti kадti
"De nun ni ciam Iestos", 1а kапiо ccrte пе eSLБ samc Ьопс
espriminta iliajn sentojn. "Gojc kontentas" efcktivc пе tute
bonc r€don.rs "aoja kaj kontenta", tamen Ia voltoj cajnas al
mi pli velaj ksj ЬопаJ о1 "fcstos". Kaj troa uzo de ýupIlativ:rj
voTtoj nalfortigas ilian forton kaj пiап senton рог verama
esprimado. Еa ]а, !]ej Iidela kгistапо пе eiam scntas 1а vivotr
kiel feston, Sed eoja kзj konteлta li povas €sti её €п mа1_

faci]aioi kai ({oloroi.

Tian kantli]rron арэrigis 1а гсtаtiче ncaтmda оrgапizо do
fu]stanaj esleтantistoj. La kantoj jam ckzistis, kaj ilia enhavo
estis universala, Scd tamen. . . Esperanto ekzistis jam scsdek
jаIоjп, scd 1а tuta kantotrezoTo, kji1 еSргjmаs la gpidLon de
1а espclantistoj, konsistas апkоrаi cl nlr du, tri kanloj kteitaj

ког,, ,, lJ, ., , о dc l8l |,!,, Kv,;,. оlJ J i,,,r,,|...,, r,,
sfoý,] l,u Iiurunr]da tyo . ]9, Nlsoji, JtrPin,
Prczo Us dol, о,], i ]tr. .I rcтcnd]nroj
logrmde c,zc do!,

Ь bтoiuro enhavas lilon antдilpalolo de prof, Eaaлi kvaI
prele8oJ'n far]tejn dum la ialana еS!еIапtоkолgr.Sо 1951.
1. Eýperalto kaj internacijsmo de РIоt. Tekaýugi, I€ рrс_
lc:jnto cstis 1опgе miljtkaptjto ёс 1а Tusoj, kaj 1]а impгesc
de ilia sinteno а1 inteTnacia ]<omuDeco GtaS tre interesa kaj,
ýajnas al ni, .tnkan objcbtiva. 2. Sепо semita bioloaia
ртеlёао de ]rTof. oola. ;. Nola ordo eD homi' mondo dc рюf.
(jura) ilascgaý.s. 4. au ейzjslаS еdlйаdо а] ls. fclo . de dIo
ргоf, yxgi. ciuj rrlelcgoj estas interesaj, kaj kiu ajn lovas
lcaj kaj kопц€пi ilin.

п,, j,,|,,J , : l'o \,J f ], J,,, !r
F l\U ,]l llo ll.]m
гro_о _ J, l.,! ,D]. llj Ь] ё lIl,A lll\.rl_
,, !,, l. ,i, ,l ,_о ,, U,l,l lJ ,,

},Iаllопgа, Ьопе velkil.a disertsjo pli h e]foso de fсгероks
lоgоlоkо suт Воlпhо]п, (RelIesajo е] Scicnca Revuo, vоl. З,
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Гоl] Тl-о,,сп: BlblioBlJIio pri dini i .,аlU-о l?.
dtkila еп Г,реr1.1о, ,ь l, LJ] l,,,lо,d [o.,ilo,
nld, dc Dлпsk Esperanto Blad. Prczo I,rо dkr,
НатсЫ. de LiЫoslvo dc сDEL, Hбrmarkýallc ,,
Risslov, Dапlапdо,

tr{odela ]istigo de tгadukoj er Ъ dana еп еsрегаItоп. La bib_
lioan-fio ampleksaв З55 titolojn, 94 antoтojn kaj 57 tTaduk-
intojn. 17? el Ia tradukoj estas poemoj.

Kompletaj jлkotektoj de Mol8Tanda Revuo rcstas de 1948,
4 numeroj, рrёzо 4 kI 1950, б nтoj, б kr 1951, 4 nroj, б kT
1952, 4 nrcj, 6 kI,

l]l 1949 rcStaS la пrоj 1_3 (nro 4 еlёетрigis), ро 1 kr.
El 1947 TeýtBý 1з пIоj З kaj 4 (kaj kelkaj de пrо 1), ро

о.50 kr.
Кrоmе restas multaj ekz. dc пто З/1946 kaj de la nтoj З kaj

4 19Ц, ро 0,50 ltI.
Se iu dczjný mendi, afable faru tion Ъа]dаri, аат mi kon-

servos ilin ne longe. Al lihтoseTvoj kaj privataj rcvendantoj

S, EnEhotm.
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