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TRA ESPERANTlClD
EL LA REDAKTEjO

Finita, forpasinta estas la Leipziga kon-
greso en la momento, kiam aperas tiuj  i
linioj. Kun  i la tata stre ita intereso, kian
aiportis al iiii nnufoja okazo dum jaro la
tnta SAT-anaro kaj precipe la legantaro de
"S-nlo", kin  iam kaj  iam denove estis
atcntigata al tiu brila pankto en la anta -
eniro de nia movado. Nia celo, la praktika
aplikado kaj ntiligo de esperanto,  i fari as
en la kongreso palpebla eiektivo,  i ricevas
tic sencon realan kai konkretan esprimon.
Tial la someraj monatoj por ni ne signifas
malstre i on, pa zon, lacemon. Ni rimarkis,
ke Ia semajna gazeto de la ne tralebnr a
esperantistaro "Heroldo de Esperanto" en la
someraj monatoj iom malstre is siajn fort-
ojn, nzontris signojn de ripozemo, aperante
en pli angranda amplekso.

Sed por "S-ulo" la someraj monatoj ne
signitas interromp0n en Ia varbado, en la
fortostre ado. Por ni tiuj monatoj signifas
rikoltadon el Ia vintre komencitaj knrsoj,
alkonduko de l' novlernint0j en niajn grapojn
kaj rondojn   kaj, precipe, abonigo de l' plej
progresintaj inter ili al "S ulo". Ni bezonas
tinjn fre ajn rezervojn,  ar ventegoj mal-
heIpas nian anta enmar adon. Unu post la
uIia, ni perdas niajn abonantojn en blanka 
teritorioi pro registaraj malpermesoj:
lta'lion, Litovion, Bnlgarion, ananion sekvis
Hungario kaj laste Polio.

Kia esta nia respondo al tiaj minacoj? Pli
intensa varbado en la vetera mondo. Pro
la tcroraj landoj ni  is nun ne povis tnte
 isatingi abonunt-staton de 4000, staton, kin
soIe certigas la regnlan aperigadon de
IZ-pa a gazeto. Ni ne volas ripro i al niaj
K-doj pro malaktiveco. Ni scias, ke mnltaj
inter niaj legantoj faras sian plej-eblon par
fortigi "S nlo"n. Ni konas la maltajn inter-
najn kaj eksterajn malfacilojn kaj kontra  
starojn, kinj baras al pli rapida disvolvi o
de nia movado. Sed ni tamen direktas al
iiiiii la peton: Post la someraj tagoj, post
la kongreso, eIprovinta la fortojn de nia
organizo   ne ripoza, ne ekhalta! Balda 
"S-ulo" eniros sian 6 an viviaron. Ke  i

Helpu. Kamarad0i!
La nacia kongreso de la "Eederacio

de Liberpensuloj Franclingvanaj 0kaz0s
en Grenoble (Isere). Francio. de l4 a
 is l6-a de septembro. lnteralie la tag 
ordo entenas anka  la tem0n "ESper-
anto kaj la liberoensuloi". Por konvinki
la multnombrajn delegitojn,  is nun mal-
iav0rajn al esperant0, estas necesemontri al ili ta gajn materialojn p0rdokumenti la utilon. valoron kai necesonde nia lingvo. Pro tio sendu salutleter-
ojn, mallongajn poresperantajn alvokoin
kaj materialon por la ekspozici0. Re-
kornoence  iu ricevos vida on.

Uion sendu al K d0. J. 001I. H0tel
Lesdiguiere. 198 Cours J. J.. Gre-n oble (lsere). Francio.

La Prot0kol0
pri nia iakkunsido de liberpensuloj dum
la lX a SAT-Kongreso en Leipzig aper-
os proksiman monaton.

' esperantlingven

komencu  in kan pligrandi inta abonantaro
kaj fervora, objektive raportanta kunlabor-
antaro. Tio certigos al nia "S-nlo" funda-
menton de ekzisto kaj plaan prosperadon
pli grandiozan ol  is nun. N. B.

LA SAT-APARATO SERVAS!
Anta  kelkaj semajnoj K-do Johanson

el Stokholm anoncis veturon al Bruselo
(_Bruxelles) de K-do Nilsson, tramist0.
Ciujara loterio estis indikinta lin por
ricevi de la tramkompanio voja an sti-
pendi0n, kiel okazas al pluraj tramistoj.
.les, tiu entrepreno   cetere komun 
uma   0kaze de sia kvindekjara jubileo
starigis specialan kapitalon, kies rent-
umo servu por pagi la elspezojn de
tramistoj, kiuj emus iari fakan stud-
voja on eksterlande. Okaze de tro alta
nombro de amatoroj la loterio funkciu.
Tiele 0kazis, ke K do Ni1sson Vizitis
nian urbon. Nia grup0 komisiis K don
Lebacq aran i la tutan aferon.  kaj li
tion majstre plenumis. Prizorg0 de
hotel0. vizit0 al la urb0, al tramdep0n 
ejoj, laborei0i kai substacioj elektraj
estis aran itaj kun helpo de K doj Van
Hooi kaj Masson. Ili anka  kompreneble
vizitis la sindikaton, kie K do. Nilss0n
ricevis multan proiesian materialon kaj
estis dokumentata la  laborista vid-
Dunkto.

La 25. julio la sindikato organizis
publikan kunven0n, dum kiu K-do Nils-
son parolis esperante Dri la vivo_de
Stokholma tramisto, klarigante 113jn
lab0r- kaj sociajn kondi ojn.  eestis
proks. 100 pers0n0j. Post la franc- kaj (
ilandralingva traduk0j la intereso far-
i is tiom granda. ke multaj demand0j
alfluis kaj ke sindikata diskuto esti is.

Fine la sindikata sekretario. ie nomode sia organizo, esprimis sian  ojon
pri la parolado de K-do Nilsson; inter
aliaj diroj li iorte akcentis pri la granda
r0l0 ludita de esperanto; li promesis
pli iorte helpi nian movadon kai petis,
ke K-do Nilsson transdonu la fratajn
salutojn de Bruselaj tramsindikatanoj al
iliaj Stokholmaj klasfratoj. Tiujn varm-
ajn par0lojn K-do Van Aelst tradukis

anta  interesplena
atento de la  eestantaro, grandDarte
neesperantista. K-d0 Nilss0n estis
vizit0nta Antverpenon, kie sub gvidado
de K-do Verhulst li certe trafis b0nan
akcepton.

Resume,
esperanta Dr0pagando.

bonega sindikata kaj per-
M. V.A. (l55).

FOR LA NE TRALlSMO!
En la a gusta eldono de la oficiala

gazeto de Brita Esperantista Asocio
(B. E. A.) estas enpresita letero, kiun
sendis 1a 12-an de junio Gmi Mer nt
(John Merchant),  ia prezidanto. al eks 
 efministro Bold in (Baldwin),  ar  i
lasta ie la l6 a de majo, la  raporto.
diris:

"Mi opinias, ke la praktikaj gvidantoj
de la socialismo, distinge de la teoriuloL

lernas per spertoj, ke ekzistas afer0i.
kiujn la brita p0polo neniel volus ak-
ceDti.  (Ap1a d0j.) Mi opinias, ke ili tiel
facile povas konvinki la popolon  tatigi
la bankojn. kiel devigi  in lerni esper 
anton. (Ridad0.)"

La prezidanto responde skribis:   "lli, la anoj de BEA, konstatante, ke tia
eldiro kredeble donos 1a impreson,
kvaza  la internacia helplingvo esper-
anto estus socialist tendenca, deziras
akcentegi la fakt0n, ke 1a esperant0-
movad0, la  i-landa kaj alilanda, estas
tute ne trala rilate al politiko kaj re-
ligio. La s0la cel0 de la tutmonda esD. 
movado estas propagandi la internacian
helplingvon inter  iuj ras0i, Dor ke  i
plifaciligu internacian k0mercon, voja  
adon kaj interkomuniki on kaj kunigu
la diversajn homajn ras0jn en pli intim 
ajn ligojn de amikeco kaj interfidemo.

"Estas unu alia punkto. Britaj esper-
antistoi anta enpu as esD-on pro nure
patriotai motivoj  ar ili deziras ne
vidi la anglan lingvon  enerale uzata
kiel internacia lingvo, kiu uzo nepre
havus kiel rezulton  ian kripligon kaj
alif0rmig0n,  is  i i us nura nombro de
sia anta a memo."    "Tute ne trala rilate al politiko kaj
religio"! 'Ci tion inter aliaj stranga oj
diras la Drezidanto de BEA. Eble estas
vere pri la tutmonda movad0, sed  iu
estas simile vere pri BEA kaj  ia prez 
idant0?

"Rilate al re1igi0":  u ne BEA estis
oficiale resp0nda pri la  iumonataj
diservoj, kiuj okazis  e Ia Londona
pre ejo de Sankta Georgo, Blumzbri
Bloomsbury)? "Rilate al p01itiko":  u

ne  ajnas, ke la prezidanto kaj aliaj
BEA anoj atendis pretekston por preni
la an lan m0vadon for de "ne tralism0"
en la manojn de la l. kapitalista, 2, nacia,
3. kontra -socialisma flanko? Car  1. (kapitalista) sinjoro Mer nt starigas
kiel unuan celon p0r la propagando
komercon, kune kun, suD0zeble, la fi 
profitoi de 1a hodia a kapita1ismo kaj
 ia eksDJuatado al la Iab0ristaro tut 
monda. Cu estas sensignife, ke 1i starig-
as kiel unuajn celojn komercon kaj
voja adon   kaj, kiel la lastajn:amikecon kaj interfidemon?

2. (nacia) en sia lasta paragrafo la
prezidanto de BEA sugestas, ke esD o
estas nur il0 por k0nservi pura lian
nacian lingvon. Tion. kion Zamenhof
iniciatis kiel grandan helpilon, ,  ni
0pinias  , al sennacieco, al nova sen 
klasa socio. s-ro Mer nt volas uzi "pr0
pure patriotaj-motivoi". La  tuparon al
1ar a internacieco la prezidanto misuzas
por malsuDreniri al mallar a nacieco
kaj komercaj profitoj! Sed ni tute ne
deziras malsupreniri kun li!

3. Per tiu letero ni vidas, ke s-ro
Mer nt kunigis sian vo 0n kaj tiun de
BEA kun la longda ra krie ado de la
angla gazetaro kaj la angla et-bur a
klaso: "Ni ne estas s0cialistoj! Ni angl-
oj ne estu socialist0i"! Ili faniaronis
sian nepartiecon, samtempe trudante. ke
la ang1a popolo vo donu por tiu a  alia

.


