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nnn EsinERANTro
Peranto de SAT

A dante ion pri laboroj de perant0
de SAT, ia Gek doj plej ofte pensas, ke
temas pri enkasado de k0tiz0j kaj ab0n0j
a  pri serv0j rilate al vizitantaj SAT 
membroj, d0, pri servoj tute interne de
la kadro de SAT. Certe tiaj servoj estas
plcnumendaj, sed ili ne alportas fruktojn
rilate al la propagando p0r esp-0, des
malpli por SAT. Ke tiaj servoj ne estas
la  efaj task0j de peranto de SAT, tion
mi pr0vas m0ntri per la sekvantaj lini0j.

En la statut0,  apitro 1, sub a), ni
povas legi, kie1 SAT tute klare celas
"utiligi praktike la inter-
nacian lingvonESPERANTO
por la klasaj celoj de la
lab0ristaro tutm0nda". Tiu  i
statutpunkto entenas la  efan taskon de
peranto de SA'l'. Mi nun provas. klarigi
la manieron eb1igantan, ke ni perantoj
plej efike povu realigi tiun  i statut-
punkt0n.

Anta   io estas necesa, ke la pe r 
ant0 de SAT estu an0 de
iu partio a  1aborista 0r-
g a niz o ; ne estante ano de tiaj
organiz0j ne estas eble al li, pr0pagandi
sian celon. La plej granda parto el la
proletaj organizoj certe korespondadas
kun la eksterlando rilate al siaj organizaj
problemoj. En tiun  i koresp. aferon la
peranto nnn devas sin trudi. Tiu kore-
spondado estas unu el la  efaj ebl0j, kie
li povas utiligi praktike esp-on. Unua-
momente la gvidantoj de la lab. or-
ganiz0j certe ne brakmalfermite akcept-
as tiajn ofte e  ne deziratajn serv0jn
de la trudemulo; sed jam p05t la unua
snkceso iliaj 0pinio kaj sinten0 tute ali 
i as. La sperto jam montris, ke inter 
nacia korespondado pere de esp-0 re-
znltigis pli bonajn sukcesojn ol aplikado
de tradukantoj kaj interpretistoj de
"vivantaj" iingv0j.

Sperta peranto nnn kompreneble ne
proponas al la organiz0j sian okazan, do
liazardan, helpon; li ekagos ruze! En la
nroleta esp.-gazetaro li trovas multe da
adrcsoj de interesuloj, kiuj volonte inter-
korcsp0ndadas pri la plej diversaj afer0j
knn partiaj a  sindikataj rondoj. La per-
anto nnn "ruligu la  tonon" per tio. ke
li sciigas la adresojn" de siaurbaj or 

plnatanta klaso.  ar per sia agad0 ili
cclas dormigi la proletaron, pasivigi
 in. por kc  i ne batalu por siaj klas-
llltchSU . Einar Adamson.

La iiberpensula fakkunveno dum ven 
orna SA'llkongrcso okazos mard0n, la
G-an de a gnsto, je 20-a horo en la
jmpoldomo de Leipzig Nepre part0-
nrcnu. Ni volas krei pli, firman funda 
|nenton por nia Sekcio. Cecstos k0nataj
gvidantoj de la liberpensa mondo. Pr0 
ponojn koncerne la tagordon, dezirojn
ktn_ ndrcsn al la sekretario.

.

Nia po to. llStl. Mi atcndas la da r 
mmdc nn artikolo. Scd zorgu, ke  i ne
tro longi u.

kaj ties laboroj
ganizoj, kiujn li celas prilabori, al tiaj
eksterlandaj rondoj. La sekvo estas, ke
la celitaj organizoj el eksterlando ri' 
cevas leterojn esp.-1ingve skribitajn; ne
kapablaj legi i1in, 1a organizo-j vole-ne-
vole devas interrilati kun la lokaj esp.-
grupo a  membroj, nome pro la inter-
pretado. Kaj nun la peranto ekfunkcias.
Tiel 1a interkorespondado komenci is
sen scio de la organizoj pri la metodo
ruza de la peranto. Per tia interpretado
certe la reputacio de la peranto  e sia

anta  la Leipziga Kongreso ataku
per stre ita forto Ia maIfervor-
ulojn, la indiferentqujn inter la
Gek-dam!

lli  iuj fari u abonanto 
En tiu  i momento konfirmu vian
konfidon aI "S-qu" havigante al
Ia gazeto  ian

4000-an
partio a  sindikata rondo grave plialt 
i as. Tie1 mi organizis rektan interligon
nur pere de mia interpretado kun ekster-
landaj interesuloj, kun grupoj, sindikatoj
kaj parti0j. Mi p0vas k0nstati, ke tia
korespondado, komencita pere de esp o,
tute ne plu fini as,  ar la pensoj pli bone
estas transigeblaj per niaj lingvo kaj
lielpo ol per ia profesia interpretado de
persono, kiu faras sian laboron kvaza 
devige. La frukto de tia pera labor0
cstas interesi o de la menciitaj organizoj
pri esp-o kaj pri SAT, des pli, ju pli
multe da eksterlandaj leteroj alvenas.
Per si mem a  pr0 estimo al esp-o nenia
organizo emas al nia lingv0, iii unue
volas vidi la tujan utilon de esp-o.

Duan metodon propagandila utilon de esp-o prezentasla tielnomataj "Tagoj" a K o n g r e 5 oj. En  iu urbo  iujare la
proletaj organiz0j 0kazigas 0ficialajn
kunvenojn,  u urbajn, distriktajn a  tut 
landajn. La peranto sciigu sufi e frue
sian eksterlandan Gek-daron pri tiaj
"'l'agoj", petante pri alsendo de "Salut-
leteroj" kaj similaj interesajoj. Estas
vere mirinda. kian impreson vekas tiaj
1eteroj alvenintaj el eksterlando okaze
de lab. fest0j. Tiaj leteroj estu traduk-
ataj kaj vo legataj dum kunvenoj; la
ap1a dado estos grandega. Kaj  u ek-
zistas pli efika rimedo, propagandi inter-
naciismon kaj solidarecon de la Prolet-
aro tutmonda, ol tiai salutleteroj kaj

bondeziroj de la frataro en eksterlando.
nur pere de esp-o alvenintaj?

Niaj organizoj ja estas organizitaj in 
ternaciskale, sed pro la lingva diversec0
ili fakte restas nur sekcioj de la "Inter-
nacioj". Nur pene iii kapablas interrilati
kun eksterlandaj frat-organizoj pere de
interpretistoj. kiuj ofte nur tradukas la
la vortan tekston kaj tute ne interpretas
la entuziasmon kaj la temperamenton.
Nur la esp-istoj kaj el tiuj nur la proletaj
estas konsekvencaj internaciistoj, kom-
prenintaj la signifon de la instruo de Kar1
Marks: "Proletoj  iulandaj, unuigu vinl"
lli scias, ke unui o estas ebla nur post
la reali o de interkompreni o, kiun ebl 
igas al iii eSD-0.

Tria metodo estas 0rganizi
interkorespondadon de fa 
briko, lab0rejo a  koopera-
tiv0 al samspecaj en ekster-
lando. Oni surprizi as, vidante, kiel
sciv0le kaj malpacience la diversai
rondoj atendas la respondojn je siaj
1eteroj. Per tiaj interfabrikaj ri1atoj p1ej
efike povas esti pritraktataj la spertoj
en laborista, partia, sindikata kaj socia
viv0 la  skal0 internacia. Estas necese.
ke la proletaro de unu lando scii u pri
la frataro precipe en tiaj landoj, el kiuj
malofte venas iaj sciigoj.  efa afero
estas samtempa aperig0 de la ricevitaj
leteroj en la loka lab. gazetaro, por k0n-
igi ilin al pli vasta pr0leta rondo.

Multe da Gek-doj nun certe kredas,
ke tiaj peraj laboroj ka zas sufi e da el-
spezoj. Jes. ili ka zas, sed mi povas doni
tiurilatan konsilon. La peranto ne skribu
n n n leteron al u n u adres0 en ekster-
lando. Kopiante la leteron per multoblig-
ilo li povas forsendi por la sama sumo
dc leterafranko al eksterlando kvin leter 
ojn kiel presa ojn. Ne timu, ke ili ne
ating0s sian celon. Samtempe do la
peranto povas priservi plurajn adresojn
en eksterlando per unu letero, kio tre
multe helpas al li rilate 1a interesigon
de partiaj kaj sindikataj rondoj por nia
lingvo, se la respondoj venas abunde el
la plej diversaj angul0j de la ter0 por
tiaj "Tagoj".

Kompreneble ekzistas ankora  multe
da 0kazoj kaj ebloj, "utiligi praktike la
internacian lingvon esp o por la klasaj
celoj de la laboristaro tutmonda"; iii
dependas de la lokaj cirkonstancoj. La
 efa atingo estas, ke tiaj metod0j plej
bone efikas je la disVastigo de nia lingvo
inter 1a proletaj organizoj,  ar la peranto
tuj p0vas montri la nerefuteblan suk 
ceson kaj utilon de esp o. 0ni ne
forgesu, ke neesp-istoj ne jam scias la
esencon de nia lingvo kaj pro tio ofte
ne emas lerni "novan" lingvon krom la
"'vivantaj". Nura propagand0 por esp-o
ofte e  trovas malsimpation  e la organ 
izoj pro tio, ke ili timas perdi siajn plej
bonajn membrojn iavore al la esp. mov ado. Fakte multe da esp ist0j per sia
sinteno pravigis iagrade tiun timon.
Male, la supre diritaj metodoj kreskigas
 e la organizoj la estimon por esp-0 kaj
ili e    tio estu la celo de la peranto   kreas la bazon, por aran i kursojn por


