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Abrŭstung und Esperanto
Der Wellkrieg ist docli nichl so ganz
spurlos an der lebenden Generation vorŭbergegangen. Fŭr die groBe, ŭbergrofie
Mehrzahl derer, die an ihm leilgenommen haben, isl der Rui' „Nie wieder
Krieg“ keine leere Plirase! Es ist uns
ernst darum! Wir vvollen nieht.m ehr
als ultiina ralio diploinatischer Weiishe'i!
(oder viehnehr Unvveisheit) die blutige
Auslragung internationaler Konflikle. Wir
wollen, daB sich die Volker verstandigen,
durch Verhandlungein einigen. Und eŝ
hatle auch nach Beendigung des Weltkrieges den Anschein, als ob die Volker
bzvv. ihre Vertreler einsahen, daB ein
Krieg unvernŭnftig isf, daB die friedliiche
Losung' vorzuziehen sei. Und so grŭndele man den Volkerbund. Mit Satzungen,
Paragraphen, Bestimmungen, Veirpflichtungen. Aber man liattc nicht bedacht,
daB der Volkerfrieden immer bedroht
sein vvird, ,so lange cs Waffen zur
Kriegsfŭhrung gibl, so lange Arraeen bereit stehen, auf Befehl zu morden.
Wenn jetzl die Frage der Abrŭslung
aktuell ist, vvenn jetzt die Machte Konferenzen einberufen, die sic.h mit der
Frage der Abrŭstung beschaftigen, so
vvollen vvir dabei nicht auBer Acht lassen, daB diese Machte an Abrŭstung
gar nicnt oenken. Sie sagen vvohl so,
aber sic meinen allenfalls ,,Rŭstungsbeŝchran kung“, und jeder einzelne Staal
glaubt noch dabei, dafi der andere ganz
besonders seine Rŭstungen ,,beschranken“
soll. Bis jetzt isl nocli nichts idabei
herausgekommen. Allerdings vvare uns
schon vvesentlich geholfen, vvenn erst
einmal an Stelle der Tolalabrŭslung eine
vvesentliche Rŭstungseinschrankung kiime.
I.eider aber sind die kriegslŭsternen
Krafte in den einzelnen Landern
und
zwar in den groBen Landern — nocli so
slark, dali die Aussichten recht gering
sind. Ein recht lehrreiclies Beispiel
dafŭr — und ŭberhaupl fŭr die Kraft
des Volkerbundes — bietet der jetzige
Konflikl zvvischen China und Japan. De

fakto handell es sich schon seit Monaten
nichl mehr um einen ,,Konflikl“, sondern
um einen Krieg. Die japanischen Militaristen wollten eben einen Krieg, Japan
vvollle eben die mandschurische Frage
mit dem Argumenl der Gevvall losen.
Und da scherte es sich den Teufel um
Volkerbund
und
Kriegsiichlungspakt.
China isf eben nichl .in d e r Lage, die
Ordmmg aufrecht zu erhalten und darum
muB Japan eingre.ifen. Und vvas tuf der
Volkerbund? Er laBt sich von Japan
verhohnen, er vcrhandelt, verliandelt,
verhandell. Warum? Weil man eben
jederzeil bereit ist, es ebenso zu machen
vvie Japan, Weil Japan ja nur der gelehrige Sĉhŭler Europas ist. Und vveil
die Kriegsindustrie der europaischen
Lander die Gelegenhc.it zu einem guten
Geschaft ausnutzen muB. Wer vvagt es,
sie dabei zu storen?
Wir mŭssen uns darŭher klar vverden,
daB vom Volkerbund oder von Abrŭstungskonferenzen nichls zu ervvarlen
ist. Aber vvir konnen die Sache einmal
von einer anderen Seite aus anfassen. Im
Interesse des Mililarismus und der Rŭstungsindustrie vvird in jedeni Lande
die Feindschaft gegen den Nachbarn gesehŭrt. Sicher veirspricht die Aufklarung
derer, die letzten Endes die alleinigen
Opfer eines Ivrieges sind, mehr Erfolg,
als die Propaganda fŭr Konferenzen,
die nichts Durchgreifendes erzielen. Versuchen vvir doch, uns einander naher
zu kommen, einander zu verstehen. Nun
ist leideir dieses Verstehen nicht so unmittelbar moglich. Die Verschiedensprachigkeit ist ein Hinderniis, das vvir
ŭbcrvvinden mŭssen. Doch vvir Esperantisten haben es ja ŭbervvunden, fŭr uns
gibt es keine Sprachgrenzen. Und vvir
mŭssen diesen Vorteil ausnŭtzen. Wir,
die vvir als Internationalisten der Tat
nicht auf Zeitungsberichte, Uebersetzer
und Dolmetscher angewiesen sind, vvir

vvollen Pioniere sein einer neuen Epochc,
in der nicht. das Bajonett und die
Fliegerbomhe regieren, sondern gegenseitiges Verstandnis, Solidaritat, Sozialismus. Durch unsere Verbindung von
Land zu Land, von Mensch zu Mensch
dienen vvir der Idee des Volkerfriedtens.
Wir lernen veirslehen, daB jenseits der
Grenzen Menschen vvohnen, die gleiche
Note liaben vvie vvir, die (buchstablich)
der gleiche Kapitalismus ausbeutet, die
ebenso vvie vvir kampfen mŭssen mn ihr
Ilecht, um ihrc Existeiiz. Und wir lernen
verstehen, daB nationale Belange nichts
sind ais Vorvvande zur Sicherung, Erhaltung und Ervveiterung des Profits der
kapitalistischen Gesellschaft.
Je mehr vvir sorgen fŭr die Ausbreitung
der internationalen Sprache, um so mehr
dienen vvir der Idee der Volkerverstandigung — letzten Endes der Abrŭstung.
Denn mit einem Volk, das sich nichl
nalionalistisch einnebeln laBt, kann man
keinen Krieg fŭhren, das gibt sich nicht
her fŭr Brudermord und „Stahlbad“.
Dennoch vvollen vvir uns nicht etvva
einbilden, daB Esperanto das alleinseligmachende Mitlel zur Volkerverstandigung ist. Es isl nur e i n Miltel. Der
Gedanke ist utopisch, daB die internationale Sprache Kriege unmoglieli macht.
Aber sie kann Kriege unpopular machen.
Sie kann die Angehorigen der verschiedenen Lander einander so nahe bringen,
daB alle Behauptungen von HaB und
Feindschaft versinken und vergehen, daB
Kriegslŭge.11 unmoglich vverden, daB iiber
den Volkern eine Atmosphare der Freundsehaft entsteht als Gegenmittel gegen
alie Verseuchung mit dem Gift des Volkerhasses.
Erst diese vvahrhaft intemationale
Gesinnung vvird die Grundlage schaffen
fŭr eine sozialistische Gesellschaftsordnung, die aliein eine ehrliche Abrŭstung
verbŭrgt.
Adolf S p r o e c k

Gekamaradoj! La 24an de Aprilo estas elektotago.

Helpu frakasi la reakcion!
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Bericht
ŭber die 11. Vollversammlung des Oesterr. ArbeiterEsperanto-Bundes in Steyr am 27. und 28. Marz 1932
Bundesobmann Gen. S i ni o n eroffnet
um 9 Uhr 30 die in der Industriehalle
tagende Vollversammlung und konstatiert
mit Freude die Anwesenheit des Bŭrgermeisters der Stadt Steyr, Gen S i c h e l r a d e r, der herzlich begrŭBt wird,
ebenso Nationalrat W i t z a n y und die
Delegierten der Partei- und Kulturorganisationen
(Freidenker,
Naturfreunde,
Kinderfreunde,
Radiobund,
Arbeitersanger, Arbeitersportler). BegrŭBungsschreiben sind eingelangt von der deulschen Bruderorganisation SEA, von den
sozialistischen Esperantisten von Madrid
und von 27 anderen Arbeiteirorganisationen. Bŭrgermeisteir Sichelrader und
die erschienenen Delegierten begrŭBen
mit warmen Worten die-Vollversammlung.
Von der Parteipresse ist ein Redakteur
des „Steyrer-Tagblatt“ anwesend, das
auch einen BegrŭBungsartikel zur Vollversammlung veroffentlichte.
Der Nachruf des Gen. S i m o n ftir
die im vergangenen Jahr verstorbenen
Mitglieder wird stehend angehort.
Fŭr die Wahl der Kommissionen
werden folgende Genossen vorgeschlagen
und einstimmig gewahlt:
M a n d a t s p r ŭ f u n g s - K o m m i ss io n : F e i l b a c h e r (St. Polten), P r e in i n g e r (St. Valentin), S t a g l (Wicn).
A n tra g s ip rŭ fu n g s k o m m is s io n :
S t e i n i n g e r (Linz), F r a n z (Wels),
H a u g e n e d e r (Steyr).
W a h 1v o rs c h 1a g s k o m m i s s i o n : JI u m m e I
(Wien), M i 11 e r m a y e r (Linz), B u tt e r (Berndorf).
Gen. S i m o n ervvahnt irn Jahresbericht, daB unsere Bewegung trotz der
schweren Zeiten keine nennenswerte EinbuBe erlitten hat.
Im vorigen Jahr hat der Bundesvorstand mit der sozialdemokratischen Partei Ftihlung genonnnen, um die Realisierung des Wiener Parteitagsbeschlusses
zu betreiben; diese Frage ist aber derzeit
nicht akluell. Die Olvmpiade hat unserer
Bewegung neuen Schwung verliehen, der
sich besonders in der Jugend auswirkt.
Die Festzeitschrift wurde auch beim SozialistenkongreB verteilt. Von der Arbeiterpresse wird uns nun groBere Aufmerksamkeit zugewendet.
Mit SEA stehen wir in dauerndem
freundsehaftlichen Verhaltnis und ist es
durch uie Zusammenarbeit mil den
reichsdeutschen Genossen moglich gewesen, das Bundesorgan „La Socialisto“ ab
1. Janner 1932 in vergroBertem Umfange
erscheinen zu lassen. Die bŭrgeirlichen
Esperantisten habeneine Annaherung zum
Zwecke der Bildung einer Arbeitsgemeinschaft in Wien versucht, die aber erfolglos geblieben ist. Wir sind zwar zu gemeinsamem Vorgehen in neutralen Angelegenheiten bereit, lehnen es aber ab,
uns fŭr bŭrgerliche Zwecke finanziell
ausnŭtzen zu lassen. Die Monopolsteliung, die sich die bŭrgerlichen Esperantisten bei der „Ravag“ angemaBt haben,
fordert unseire MiBbilligung heraus und
werden wir alle Schritte unternehmen,
unseren EinfluB im Radio geltend zu
machen.
Der Esperantounteirricht
in
den
Schulen
stoBt
leider wieder
auf
Schwierigkeiten. Die Grŭndung der ITFFachgruppe hat nicht zu jenem gŭnstigen Ergebnis gefŭhrt, das sich beispielsweise bei der Lehrergruppe gezeigt hat.
Gen. j E c k s te in , der sich fŭr die Be-

wegung groBe Verdienste etrworben hat,
kann aus privaten Grŭnden vorlaufig im
Bundesvorstand nicht mehr mitarbedten;
die Vollversammlung beschlieBt einstimmig, ihm fŭr seine vorbildliche Tatiigkeiit
den Dank auszusprechen. Bezŭglich der
Gen. J e i L1e r und Dr. G r i m m e ist zu
hoffen, daB wir in Balde wieder mit ihrer
aktiven Betaligung rechnen konnen.
Gen. IJ a a g e n berichtet, daB dem
Bunde derzeit 53 Gruppen mil 1590 Mitliedern angehoren. 7 Gruppen muBten
quidiert
werden, dagegen
wurden
3 Gruppen neu gegrŭndet Auf Wien
entfallen 22 Gruppen mit 673 Mitgliedern,
auf die Provinz 31 Gruppen mit 820 Mitgliedern, auBerdem gibt es 97 gruppenlose Mitglieder.
Gen. R a s z t o c z k y berichtet ŭber die
Kassagebarung, die bei einem Saldo am
1. Janner 1931 von S 780.07 und Einnahmen von S 11042.49 gegen Ausgaben
von S 9992.79 mit einem Saldo von
S 1829.77 am 31. Dezember 1931 abschlieBt. Am Bŭchersparsvstem nalnnen
9 Wiener und 4 Provinzgruppen teil,
von welchen 138 Genossen S 738.71 gespart haben.
Laut Mitteilung des Gen. E f f 1e r ist
der Vermogensstand auf S 5954.86 angewachsen.
Fŭr den Pressedienst berichtet Gen.
W e i n h e n g s t , daB sclion Besserungen
zu verzeichnen sind, die mit Ililfe der
Gruppen noch vergroBert werden konnen.
An der Diskussion ŭber diese Berichte
beteiligen sich Gen. L a n g (Steyr), der
wŭnscht, daB die Einheitlichkeit der
osterreichischen Arbeiter E-Bewegung gewahrt bleibe, ferner Gen. B u 11 e r (Berndorf), der das Eindringen des Esperantogedankens in die Parteiorganisationen bespricht.
Fŭr die Kontrolle erklart Gen. J o r d e,
daB alle Bŭcher und Belege in Ordnung be.funden wurden; sie stellt den
Anlrag, dem scheidenden AusschuB die
Entlastung zu erteilen. Angenommen.
Im Namen der Schriftleitung des
,,Socialisto“ spricht Gen. S e id l. Er zeigt
je ein Exemplar der frŭheren und der
jetzigen Zeitung, woraus allein schon der
Fortschritt sichtbar ist, der durch die
Zusammenarbeit mit SEA erreicht wurde.
Die Auflage betragt nun 3500 Exemplare.
Er fordert die Mitglieder zu tatkraftiger
Mitarbĉit auf, um das Bundesorgan nach
den Wŭnschen der Mitgliedschaft auszugestalten. Es folgt eine rege Diskussion,
in der sich Gen. S t e i n i n g e r (Linz)
fŭr den deutschen Text, soweit er Propagandazwecken dient, ausspricht; dagegen vertrelen die Gen. S c h w e i gh a rd l
(Salzburg),
L ang
(Ste_yr),
F r a n z (Wels) und W e i n g u n y (Wien)
die Ansicht, daB in erster Linie der
Esperantotext zur Vervollkommnung im
Sprachgebrauch wichtig ist. Genossin
P o p u 1o r u m (Innsbruck)
wŭnscht
einen Lesestofl' fŭr Kinder; ihr erwidert
Gen. S e i d 1, daB SEA eine eigene Kinderzeitschrift „Amikecon“ herausgibt, fŭr di'e
sich auch unsere Gruppen interessieren
sollen.
Aus den Berichten der Landesveirtrauensmanner ist zu entnehmen, daB
trotz der Krise ŭberall fŭr unsere Sache
eifrig gearbeitet wird.
Unter dem Titel „Wirksame Methoden
der Propaganda“ halt Gen. W e i n-
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h e n g s t ein ausfŭhrliches Ileferat, das
in folgender Resolution gipfelt:
Die 11. Bundesvollversammlung weist
darauf hin, daB nach § 2 der Bundesstatuten die Propaganda fŭr Espeiranto
unter der Arbeiterschaft eine der wichtigslen Aufgaben des Bundes ist. Es
soll daher im Bundesvorstand eine standige Kommission geschaffen werden, diie
sich speziell mit Propagandaangelegenheiten, Pressedienst und Verbindung mif
anderen Arbeiterorganisationen zu befassen hat. In jeder Gruppe soll sich
zumindest ein Funktionar diesen Angelegenheiten widmen und mil dem Propagandakomitee des Bundes in standiger
Fŭhlung sein.
Nach Erforschung alleir Mittel und
Moglichkeiten einer erfolgreichen Propaganda empfiehlt die Vollversammlung
folgende Richtlinien:
a) Schon bisher angewandte Methoden:
Werbung unter Arbeitskollegen und Bekannten, Verteilung von Flugblattern in
Versammlungen und bei Aufmarschen,
besonders in der Werbewoche, Anbringung von womoglich gedruckten Maueranschlagen an offentlichen Orlen und
Platzen, am besten durch Plakatierungsfirmen. Veranstaltung von Werbeabendeu
und Ausstellungen (wandernden und
festen); wenn diese durch Gruppen allein
ohne Mitwirkung andereir Organisationen
erfolgen, so sollen sie ein anziehendes
Beiprogramm aufweisen, z. B. Musik,
Theaterszenen, Reden von bekannten Parteifunktionaren usw. Das immerwabrende
Tragen des Abzeichens durch jedes Mitglied ist ein wichtigerer Werb©faktor, als
manc.he glauben.
b) Methoden, die zum Teil noch nicht
angewandt wurden: Zusammenarbeit mit
anderen Partei- und Kulturorganisationen,
Propagandareden in offentlichen Versammlungeu, Esperantoecken in groBen
Arbeiterausstellungen, z. B. dcir Iladioamateure, Eindringen der Gruppen
durch einen Delegierten
in die poldtischen OrLs- und Bezirksausschŭsse und
in die Bildungsverbande. Einwlirken auf
Arbeiterkinos, daB sie kurze Reklametexte iur Esperanto bringen; die Diapositive sind leicht zu beschaffen, eventuell durch das Propagandakomilee des
Bundes. Beteiligung an Kundgebungen
mit Fahnen und Transparenten, Errichtung von Schaukasten, Radiovortrage usw.
c) Indirekte Methoden: Schaffung' eines
umfassenden Pressedienstes mil einem
Netz von aktiven Mitarbeitern in ganz
Oesterreich, Anregung eines internationalen sozialistischen Zeitungs-Informalionsdienstes mittels Esperanto. Werbung
von Parteifunktionaren und Redakteuren
der Arbeiterpresse, Empfehlung an dic
Mitglieder, besonders die Funktionare,
aktiv an der Partei- und Gewerkschaftsarbeit teilzunehmen. Auch die Auslandskorrespondenz kann auf Nichtesperantisten werbend wirken.
d) Informatives Material: Anlegung
einer Fragebogen-Statistik
ŭber die
Grŭnde, die das Interesse deir Kursteilnehmer fŭr Espeiranto erweckt haben.
Eine Kopie dieser Statistii!k ist immer an
den Bund zu senden.
e) Zu vermeiden sind: Unwahrheiten
und Ueberlreibungen in Bezug auf die
leichle Erlernbarkeit des Esperanto und
dic Entwicklung unserer Bewegung, allzu
ungeduldiges Drangen und Erregung bci
Antreffen von Widerstanden.
Montag, den 28 Marz, beginnl um
8 Uhr die Diskussion ŭber dieses Thema.
Es sprechen die Gen. B i n d e r (Wels),
Z uber
(Knittelfeld), F e i l b a c h e r
(St, Polten), die auf verschiedene Mog-
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lichkeiten der Propaganda hinweisen.
Die Frage der Propaganda wird allgemein als bedeutungsvoll bezeichnet und
die Resolulion des Gen. Weinhengsl einstimmig angenommen.
Das zweite Referal. betilcTt ,.Weltwirtschaftskri.se und Arbeiter-E-Bewegung“ erstattet Gen. J o n a s. Nach einer
langeren Schilderung der Zusammenhange
zwischen den Krisenerscheinungen dcs
Kapitalismus und unserer Bewegung
weist er darauf hin, daB sich die Situation in der internalionalen Arbeiter-EBewegung seil dem letztcn Bundestag
wesentlich geandert hat und auch wir
dieser Aenderung Rechnung tragen mŭssen. Die Kommunisten wcrden im August
d. J. in Berlin ihre Internationale grŭnden und zweifellos damit Erfolge crzielen. Nur die sozialistischen Esperanlisten leisten sich den Luxus der Ueberparteilichkeit, der sie vieler Moglichkeilen, in sozialistischen Kreisen fŭr E
einzutreten, beraubt und die Herausgabe
sozialistischer E-Literatur unterbindet.
Es ist aber an der Zeit, dafi auch wir
die Lage klar erkennen und die notigen
Eolgerungen ziehen, die aut eine Zusammenfassung der sozialistischen Esperantisten oder zumindest auf eine Starkung des sozialistischen Einflusses in
der internationalen Arbeiter-E-Bewegung
abzielen. Gen. Jonas schlagt folgende
Resolution vor:
La mondkrizo ekonomia montras al ni kun nepridubebla certeco la komenciĝantan finon de la
epoko de 1’kapitalisma mastrumado. Sed la putriĝanta kapitalismo minacas entiri en ĝian katastrofon ankaŭ la proletaron. Tial la laborista Esperantomovado devas resti parto de la ĝenerala
laborista movado.
Ni devas prepari nian organizon por longdaŭra
ekonomia krizo kaj ties sekvoj. Ni devas eduki
niajn anojn al fera organiza disciplino kaj fideieco. Ni devas akomodigi nian laboron kaj celadon al la bezonoj de laboristoj longdaŭre aŭ konstante estantaj senlaboraj.
Ni devas akre kontraŭstari eventuale ekestantajn provojn de la burĝa E-movado, meti en servon de reakcio la internacian popolinterligan
mondhelplingvon Esperanto.
La ideologia krizo de 1’internacia proletaro
respeguliĝas ankaŭ en la internacia proleta Emovado. Du aloj de la komunista esperantistaro
batalasprola hegemonio en la internacia proleta
E-movado: la komunistoj gvidantaj SAT-on kaj
la komunistoj ariĝonlaj ĉirkaŭ la iondota kornunista E-internacio.
Kontraŭ la danĝero, ke pro fondo de komunista E-internacio la mondhelplingvo de Zamenhof perdos la karakteron deiutmonda neŭtraleco,
ni devas meti nian plifortigitan klopodadon, disvastigi Esperanton en ĉiam pli grandaj rondoj de
la socialistaro.
La ,,Sennaciismo“ ne kapablis krei organizan
fundamenton por la (utproleta internacia Esperanto-movado.
Tial la Xla Plenkunveno de ALLE, okazanta
la 27an kaj 28an de marto 1932 en Steyr, denove
konstatas, ke ĉiuj konsciaj socialistoj volantaj
apliki la marksisman ideologion ankaŭ en la Emovado, devas daŭrigi en SAT la batalon por
aliformigo de la internacia laborisla E-organizo.
Ĝi krome akcentas, ke estas nepra devo de la
socialistaj esperantistoj, ĉu individue, ĉu organizite, Esperanton praktike apliki en la servo de
la internacia socialista movado.
La situacio postulas de ni klaran kaj konsekventan sintenon: Ni tial solene deklaras, ke ni
unue estas socialistoj kaj poste esperantistoj. Kaj
tial ni ne metas Socialismon en servon de Esperanto, sed Esperanton en servon de Socialismo.

In der Debatle erklart Gen. S c h w e i gh a )• d t, dafi eine Aenderung der SAT-
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P a r t o p r e n a n t o j d e l a X Ia A L L E - K o n g r e s o
ku n la u rb estro de Steyr liaj delegitoj de p arti- kaj k u ltu ro rg an izo j

Statuten von Nutzen sein konnte. Gen.
W ei n g u n y (Wien) halt die Frage der
internationalen Organisation der ArbeiterEsperantislen fŭr ungemein wichtig; man
soll daher versuchen, unsere Eorderungen
im Einvernehmcn mit der SAT zu verwirklichen. Gen. B u 11 e r (Berndorf) und
Gen. S t a n e k (Mŭrzzuschlag) treten fŭr
die soziaiistische Fraktaon von SAT- und
LEA-Mitgliedern ein, weil es den meisten
Genossen unmoglich ist, Beitrage lŭr
zwei Organisationen aufzubringen. Gen.
F r a n z (Wels) meint, daB die fortwahrenden Streitigkeiten in dar ihternationalen Arbeiter-E-Bewegung abstofiend
wirken und dafi die sozialistischen Esperantisten sich endlich zu praktiscĥer
Arbeit aufraffen sollen.
Im SchluBwort sagt Gen. J o n a s :
(Jnsere Haltung wird vielleicht nicht
sofort in den anderen Landern ein befriedigendes Echo finden. Es ist aber
notwendig, daB wir unseren Standpunkl
prazisieren, da dieser auch im Ausland
gehort werde:n wird. Wenn wir auch
noch manchen Schwierigkeiten begegnen
werden, so mŭssen wir doch an unseren
cinmal als richtig erkannten Grundsatzen
und Zielen unveranderl feslhalten. Die
Resolution wird daraufhin einstimmig angenommen.
Unter dem Vorsitz des Gen. H a u g e ne d e r (Steyr) erfolgt die Wahl des neuen
Vorstandes mit folgendem Ergetonis:
1. Obmann Gen. S i m o n, 2 Obmann
Gen. J e i 11 e r, 3. Obmann Gen. M i 1dn e r ; 1. Sekretar Gen. H a a g e n , 2 Sekretar Gen. S y k o r a ; 1. Kassier Gen.
B a s z t o c z k y, 2. Kassier Gen. S t 6 c k 1,
3. Kassier Gen. K a c i m b e r s k y ; Redakteur Gen. S e id l; Administration
Gen. E f f 1e r ; Bŭc.herstelle: Gen. S c h e ib e n r e i l e r ; Pressedienst Gen. W e i nh e n g s t ; Protokoll Geu. P o l z e r ; Kontrolle Gen. K r a l l , S c h w a r z , H e rzy, C a k l; Beisitzer Gen. J o n a s.
Gen. S i m o n ŭbernimmt den Vorsitz und dankt. im Namen des neugewahlten Vorstandes fŭr das Vertrauen.
Fŭr die Antragsprŭfungskommission
empfieblt Gen. H a u g e n e d e r : Die
Antrage der Gruppe Wien IX. befŭrwortend an die Landesorganisationen weiterzugeben. Zu dem Antrag der Gruppe
Wien XI schlagt Gen. S t e i n i n g e r
(Linz) vor, daB der „Socialisto“ so bleiben
soll, wie er jetzt ist. Dieser Vorschlag
wird einstimmig angenommen. Der Antrag des Intergrupa Komitato wird angenommen, vorausgesetzt, daB die finanzielle Lage die Durchfŭhrung gestattet.
Von den Antragen der Gruppe Wien XXI
wird der erste angenonnnen, der zweite
dem Bundesvorstand ŭberwiesen.

Gen. S i m o n spricht allen Delegierten
den Dank fŭr ihre Mitarbeit aus, speziell
der Gruppe Stevr, die in vorbildlicher
Weise die Bundesvollversammlung vorbereitet hal. Die nachslc Bundesvollversammlung findet ŭber Einladung dcs
Gen. H a a g e n in Wien XXI stalt. Mit
dem Absingen der „Internationale“ schloB
die Tagung.'

Die schonen Tage
von Steyr
sind vorbei, abeir sie werden allen Tei’1nehmern der 11. ALLE-Vollversammlung
unvergeBlich bleiben. Der herzliche Empfang durch die Steyrer Genossen auf
dem Bahnhofe war der erste freudige
Eindruck. Herrliches Wetter an beiden
Eesttagen liefi auch die mitgekommenen
Giiste auf ihre Bechnung kommen. Es
herrschte eine richtige Pestesstimmung,
die bei dem am Sonntag abends veranstalleten kŭnstlerischen Abend seinen
Hohepunkt fand. Die Linzer Genossen
brachtcn unter Leitung ihres verdienten
Chormeisters II u t t n e r ausgezeichnete
Esperantochore von Artoeiter- und Volksliedern zum Vortrag und fŭhrten sogar
ein Singspiel(i) ih Esperanto auf, ferner
verteilten sie eine Sonderausgabe ihrer
lustigen Klubzeitschrift ,,La verda rano“.
Heitere Vortrage und Deklamationen
wŭrzten diesen gelungenen Abend. Ani
Montag nach SchluB der Tagung stellte
sich Gen. I T a u g e n e d e r bereitwillig
zu einer Fŭhrung durch die malerische
und sehenswerte Stadt zur Verfŭgung„
wobei auch Einzelheiten ŭber die Not
von Steyr, das unter de:r kapitalistischen
Krise besonders schwer leidet, bekannt
wurden. Alle Teilnehmer hatoen sich an
diesen zwe:i Tagen unter der braven
Arbeiterbevolkerung von Stevr rechl
heimiscĥ gefŭhlt und als sich am Montag abends der Zug zur Heimfalirt in
Bewegung setzte, da brauste ein vielstimmiges „Amikecon“ und „Ĝis revido“
ŭber den Bahnhof...
F. S.

Protokoll des 11. Kongresses
der SAT, 1931 in Amsterdam
Spat aber doch (es findet ja bald der
12. KongreB in Stuttgart statt) ist das
Protokoll des Amsterdamer Kongresses
erschienen. Dieses fŭr die Arbeiter-Esperantobewegung so wichtige Dokumenl
kann um ' den Preis von Mk —.45 bei
der Administration der SAT, Leipzig O 27,
ColmstraBe 1, bezogen werden.
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Pri la organiza problemo
Kiel estis antaŭvideble, la du artikoloj aperintaj en la iebruara n-ro de „La Socialisto“
vekis iom da eho inter la laborista esperantistaro. La organiza problemo eslas gravega en
la tuta E-movado kaj ankaŭ la burĝaj esperantistoj konstante diskutas pri ĝi. Kompreneble ni laboristaj esperantistoj havas niajn
proprajn problemojn, kiujn ni nur per objektiva pripensado povas solvi. Ni ne povas nei
la ekziston de malsamaj starpunktoj. Tial ni
lojale prezentas diversajn opiniojn pri la organizo de la laborista E-movado, aperigante
ĉi-sube ekstraktiorme alvenintajn leterojn, kiuj
pro spacomanko ne estas publikigeblaj tutenhave. Kvankam ne necese, ni tamen akcentas, ke ekzistas nenia intenco, domaĝi al SAT;
diskuti pri ĝia adaptiĝo al la nuntempaj bezonoj ja ne signifas deziri al ĝi malutilon.
Per tio ni finas la diskuton kaj la legantoj
mem formu sian juĝon.
Red.

„...kiel respondeca gvidanto de SAT
mi estas devigata protesti kontraŭ la
oblikva maniero, laŭ kiu nia organizo
estas prezentata. Cu do la aŭtor(in)o
ne kapablas fari diferencon inter la
terminoj s e n n a c i e c a kaj s e n n a ciism a ? SAT estas ja sennacieca laŭ
sia strukturo, sed tio tute ne signifas,
ke ĝi celas agiti por sennaciismo.
Nenie en la Statuto estas parolite pri
tio. Sed kompreneble la sennaciistoj
havas en nia Asocio la samajn rajtojn kiel ia internaciistoj, ĉar ĝi estas
malferma al ĉiuj tendencoj, kiuj akceptas la klasbafalon kiel ekzistantan
fakton en la kapitalista socio kaj kiel
progresigan faktoron.
La aŭtor(in)o de tiu artikolo eslas,
ĉu tre nescia pri nia movado aŭ konscie celas erarigi la legantojn. Neniu
tamen rajtas ignori, ke la sennaciistoj
organiziĝis kiel Frakcio kaj eldonis

Goethe, la Internaciisto
„...Sur la plej malaltaj ŝiupoj de
kulturo vi ĉiam trovos la plej fortan
kaj pasian malamon kontraŭ aliaj nacioj. Sed ekzistas ŝtupo, kie ĝi tute
malaperas, kaj kie oni staras kvazaŭ
super la nacioj, sentante feliĉon aŭ
veon de alia popolo samgrade kiel
ĉe propra nacio. Tiu ĉi kullurŝtupo
konformas al mia naturo; ĝi fariĝis
mia neŝanceliĝebla konvinko jam antaŭ mia sesdeka jaro.“*) Tiun ĉi sentencon Goethe faris dum tempo, kiam
naciismo ankoraŭ estis memkomprenebla parto de la idearo de plej eminentaj spiritoj. Sed ii ne nur sentis
internacie, li ankaŭ agis tiel. Li esperis kiel sia antaŭulo Herder, ke per
konatigo de la plej valoraj literaturaj
dokumentoj el ĉiuj nacioj aŭ almenaŭ
per iliaj spiritoj, la homoj ekkonus,
ke la tuta homaro estas kapabla al
plej noblaj ideoj sen diferencoj inler
rasoj aŭ gentoj. Jam estis kutimo, traduki reciproke la plej valorajn verkojn de la eŭropaj kulturaj nacioj, sed
*) E ckerm ann, Konversacioj kun Goethe,
14. III. 1830.

M a n ife s to n , per kiu ili klarigas sian
vidpunkton kaj sian sintenon jmtaŭ
diversaj polilikaj problemoj. Cu ili
pravas aŭ ne, ne povas temi pri lio
ĉi iie nun; sed persono, kies celo
estas trovi bazon por la unuiĝo de
ĉ iu j proletaj esperantistoj, ne devus
ignori en siaj konsideroj tendencon,
kiu scipovis elbatali sian ekzistorajton."
E. Lanti, Paris.
*
«
•
„...pri la sennaciismo mi diru, ke
miaopinie oni diskutas pri vorloj. Estas ja kompreneble, ke ĉiu socialisto
celas la forigon de la landlimoj en
smnco de la nunaj kapitalismaj ŝtatoj.
Cu oni do nomas sin internaciisto
aŭ sennaciisto, estas ja egale. Verŝajne muitaj k-doj el ambaŭ tendaroj
havas la saman opinion pri la du
ismoj. Tial ni lasu la senfruktan teoriumadon kaj atentu la realan vivon.
Ankoraŭ ekzistas la landlimoj^kaj ni
nuntempe ne povas forigi ilin. Ciu politika partio, ĉu komunisfa, ĉu socialdemokrata aŭ alia, devas konsideri
tion en sia agado. Kaj ankaŭ SAT ne
povas ignori la landlimojn. Gi starigas sian kotizo- kaj abontarifon laŭla n d e , ĝi eĉ publikigas la donacojn
por „ŝtopi la breĉon“ 1a ŭ 1a n d e.
Neniam mi legis en „S-uIo“ pri „senlaboreco en la la horzono". Sed mi
ofte legis pri la senlaboreco en Svedio, Polio, Germanio klp. Estas ankaŭ
evidente, ke SAT bezonas la landajn
organizaĵojn de Iaboristaj esperantistoj por sia propagando. La landGoethe ja volis ekkrei mondliteraturon, alirebla al ĉiuj. En ĝi nepre ne
manku la spirifo de la literaturoj el
oriento. Tiel eknaskis la „Okcidentorienta Divano", ne tradukoj, sed imitaĵoj de la orienta poezio.
Apenaŭ necese diri, ke per kolekto
de la perloj el tutmonda literaturo laŭ
niaj nunaj komprenoj, la fispirito de
nacia malamo ne mortos. La ŝovinismo
ja estas kreskaĵo de kapilalisma sistemo kaj pereos nur kun ĝi. Sed ni
scias ankaŭ, kiel grava estas la reciproka konatiĝo kaj interrilato de diversaj nacianoj por teknika, kultura
kaj politika progreso. Kaj por tiu ĉi
infernacia alproksimiĝo de popoloj,
antaŭkondiĉo por ilia finfina liberigo
el katenoj de kapitalismo kaj militarismo, Goethe estis antaŭbatalanto, eĉ
profeto.
Profeto ankaŭ en la ekkono, ke
lingvo ne estas perfekla organismo,
supernatura, mistera, sankta, sed simple neperfekta ilo, kreita de homoj
por tre realaj celoj. Kiel ofte, en poemoj kaj sentencoj li plendas pri la
neperfekteco de la lingvo, kiu malpermesas al li esprimi liajn ideojn!
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organizaĵoj plej bone povas interrilati
kun la respektivaj sindikatoj, partioj
kaj registaroj. Ni ja devas e n p e n e t r i
en la iandajn laboristajn organizaĵojn,
ne resti ekster ili. Tial ni devas organizi nin unue laŭlande kaj poste
ni kuniĝu en tutmonda organizaĵo, kiu
apogu sin sur la landorganizaĵoj dum
la ankoraŭa ekzisto de landlimoj. Espereble la sennaciismo iam venkos
kiel la stratosfera aerŝipado. Ambaŭ
ja reprezentas pli perfektajn formojn
por la estonta mondordo. Sed ne estus bone, atendi ĝis ĝeneraia uzo de
la stratosfera aerŝipado kaj anlaŭe
ne apliki la nunajn, kvankam malpli
perfektajn trafikilojn...
...kelkajn vortojn pri la superpartieco. Nepra kondiĉo por ĝi estas, ke
la koncernaj tendencoj k o n s e n ta s
ĝin. Se iu tendenco forlasas la komunan organizaĵon, la superpartieco
fariĝas senvalora. Ankaŭ la burĝaj esperantistoj ŝajnigas sin „neŭtralaj“ ai
la diversaj tendencoj kaj tre volonte
ili reprezentus ankaŭ la proletajn esperantistojn. Tamen la laborista E-movado memstariĝis kaj iras sian propran
vojon. Cu la burĝoj nun ankoraŭ povas esti supertendencaj, sen la laboristoj? Same okazis en SAT. Post foriro de la komunistoj la superparlieco
fariĝis fikliva. La plej granda parto
de restintaj SAT-anoj estas socialistoj.
Kian intereson ili havas je la superpartieco?"
J. Rohrbacher, Mattersburg.
«
«
•
„...Komprenebla kaj necesa estas
la organiza divido laŭklasa. Ke Ia fendego inter la partioj socialdemokrata
Li klare vidis la blufojn kun la vortoj
gepatra lingvo, patrujo ktp. kaj stampis
la orajn vortojn: „Tie, kie ni havas
okazon sukcese agi, estas nia patrujo."
Filegendoj vane penas, ekokupi
Goethe kiel reakciulon. Li, la aŭtoro
de „Promelheus“, de „Egmont“, konfesis malmultajn jarojn anlaŭ sia morto
al Eckermann, ke li neniam ŝanĝis
sian konvinkon pri revolucio: „Revolucioj estas neeblaj, se iegistaroj ĉiam
estas justaj".
Tial ni laboristoj-esperantistoj havas
gravajn kaŭzojn, dankeme rememori
la servojn, kiujn Goethe faris al Ia
progreso de la homaro. Kaj ni enprofundiĝu en liajn nemoiteblajn
verkojn, ĉerpante el ili la fortojn,
kiuj kapabligas nin al batalo por la
alta ideo de internaciismo. Jam kelkaj
el liaj verkoj estas tradukitaj en Esperanto: Ifigenio en Taŭrido, Hermano
kaj Doroteo, Gefraloj kaj~ Faŭst kaj
kelkaj poemoj. Tufe prave. Car Goethe
ne aparlenas al la germanoj sed al
la tuta mondo, ne al la dekoka aŭ
deknaŭa jarcento, sed al la eterneco.
Olto Simon.
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parte ne povas) a p a r t e n i ai du Eo r g a n iz a ĵo j. Eble oni diros, ke SAT
ja dividis la laboron kun la landaj
organizaĵoj laŭ la konvencio de Goteborg. SAT agadu peresperante, la
LEA-oj poresperante. Sed tio nur signifas, ke la landorganizaĵoj havu la
laboron kaj SAT la sukceson. Neniu
k-do daŭre emas labori nur poresperante. Oni eĉ ne povas tule disigi la
por- kaj peresperantajn laborojn. Estas
la samaj personoj, kiuj jen propagandas por Esperanto, jen praktike
aplikas ĝin. Kial do du organizaĵoj?
Mia ideo estas, ke SAT fariĝu kunfandaĵo aŭ centro (se oni volas eviti
la vorton Internacio) de la LEA-oĵ kaj
tiuj estu landaj sekcioj de SAT. Per
tio ĉio estus simpligita. Ciu LEA-ano
samtempe estas SAT-ano. Duoblaj kotizoj ne ekzistas. La LEA-eslraroj kune
formas la SAT-direkcion. Por la LEAoj decidas ties membronombroj. La
gazeto „Sennaciulo“ povus atingi eldonkvanton de pli ol 10.000 ekz. Gi
estu liverata por Ia memkostoj al la
LEA-oj por disdono. Ĉiu laborista esperantisto havus la organon. La movado ne devus fariĝi negoca. Kompreneble la komunistaj organizaĵoj, kiuj
ne deziras kunlaboron kun aliaj tendencoj, ne aliĝos al la nova SAT. Ili
ja fondis sian propran Internacion.
Mi scias, ke oni verŝajne respondos, ke tian aranĝon ne permesas la
statuloj de SAT. Nu, statutoj ja ne
estas poreterne, oni povas ŝanĝi ilin.
Mi havas la konvinkon, ke SAT nur
povas prosperi, se ĝi baziĝas sur la
landaj organizaĵoj. La nuna situacio
klare montras al ni la malsukceson
en Ia alia organizformo. SAT povus
akiri eminentan progreson per reorganizo. Ni vidu la faktojn per malfermitaj okuloj kaj ne imitu strutan taktikon...“
D. Rasztoczky, Wien.
•
•
•
„...Tre bone estas eble, tiel ŝanĝi
la organizformon de SAT, ke ni ricevas uzeblan kaj laborkapablan ligon
tutmondan... Ankaŭ ne esfas necese,
ke tiu organizacio estu „socialdemok ra ta \S e d ian orientiĝon ja ni devas
havi. Ĉar ni ne praktikas politikon,
sed faras kulturan laboron, ia orientiĝo al unu vasta direkto — ĝi estu
por ni la s o c ia lis ta , ne estas malfacila... E1 la individua membreco
sekvas, ke estas senrajtigitaj la meinbroj. La decidoj de la kongresoj estas
farataj de nombro da anoj, kiuj hazarde havas monon kaj fempon... La
Konrad Deubler, Mŭnchen.
posta korektigo per referendumo esfas
•
•
«
necerta afero. Se propono esfas mal„...mi ne esfas kontraŭulo de SAT akceplala, fia referendumo nur eslas
kaj tial mi bedaŭras, ke n u r d e k o n o ebla (laŭ nuna statuto), se 2/10 plus
de la ĉiulandaj LEA-membroj estas 100 de la tuta anaro ĝin posfulas. Do
SAT-anoj. Kial? Volante esti sincera, ĉe membrostato de ekz. 2000 minimi devas konfesi, ke multaj laboristaj mume 500 anoj devas subteni la poesperantisfoj ne volas (kaj plejgrand- stulon... La dispartigo en membrojn

kaj komunisfa ankaŭ disŝiris nian ĝis
antaŭ du jaroj unuecan organizformon,
ne estas kulpo de SEA-anoj, ankaŭ
ne de nunaj SAT-anoj. Cu la gvidaj
kompartiaj esperantistoj per siaj tiucelaj agoj fakte tiom pli multe servis
ai sia pariio kiom iii tiel maiulilis dum
pasintaj du jaroj al la ĝenerala laborista E-movado, mi ne povas prijuĝi.
Fakto estas, ke ankaŭ la proleta Emovado ne piu estas unuecfronta laŭ
organizformo. Malgraŭ tiu ĉi bedaŭrinda fakfo ni ne rajtas halli, male, se
ĉiu laboras sur sia kampo, kaj se ni
kun entuziasmo kaj energio plu laboros, ni sukcesos venki tiujn ĉi barojn.
Ekzistas k-doj, kiuj nun pensas, ke
ni estus atingintaj jam pli multajn
sukcesojn, se ni socialistaj esperantistoj havus tute unutendencan organizon, eble propran „Internacion“. A1
tiuj k-doj mi devas diri, ke mi ne havas la saman penson. Internacio en
formo de kuniĝo de la diversaj LEAoj estas tute ne necesa por samlingvanoj kiel ni esperanlistoj. Nin ne katenas lingvaj kaj politikaj ĉenoj. Nia
per-esperanta laboro estas ĉefe akirebla ekster la landlimoj. Tial ni devas
havi organizan sistemon, kiu ebligas
tute senperan rektan interrilaton de ia
membroj. Ni bezonas organizon, kiu
en sia strukturo forigas la per sango
kaj subpremo kreitajn landlimojn, kiu
en si mem praktikas la veran proletan
kuniĝon tutmondan. Tiun ĉi organizon
ni jam havas, ĝi estas SAT. Gi ebligas al siaj membroj la senperan kontaktiĝon de la membroj. SAT ebligas
al la membroj kun samaj specialaj
interesoj la ekziston de propraj fakoj,
kiel ekzemple: junuloj, liberpensuloj,
spoituloj, fervojistoj klp. SAT per sia
gazeto „SennaciuIo“ liveras utilan
materialon por la klasbalalo en tuta
mondo. Per eldono de celkonforma
literaturo ĝi pliriĉigas la scion de sia
anaro. SAT helpas kreskigi kaj disvasfigi la tulmondan solidarecon kaj
proletaran agon.
Kiun taskon havas la por-esperantoorganizo kaj per kiuj rimedoj ĝi plenumu ĝin? Varbi por Esperanto, gvidi
kursojn. Varbado por la kursoj kaj
gvidi ilin estas (escepte leteraj kursoj)
lokaj aferoj. Tial la tiurilataj sukcesoj
estas grandparte la frukto de la laboroj de la lokaj grupoj. La por-esperanta organizo nur povas subteni
tiun ĉi iaboron per eldono de taŭga
propaganda materialo, flugfolioj, afiŝoj,
varbobroŝuroj, per gazetservo, presigo
de instruiloj kaj eldono de gazeto."
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V iz a ĝ m a s k o d e G o e th e
farita en la ja ro 1816 de Schado\v

aktivajn kaj pasivajn estas vera klasa
ordo: kiu. havas monon kaj povas pagi
la allan kotizon por membroj-abonantoj, tiu ankaŭ rajtas partopreni je
voĉdonoj, esti funkciulo. Kiu ne havas
monon (senlaborulo, laborislo kun
malalta salajro), tiu povas esti plej
aktiva esperantisto kaj SAT-ano, li laŭ
statuto estas „pasiva“, ne havas rajtojn.
Kiom longe mi estas SAT-ano, liom
Ionge mi kontraŭas ĝian organizformon. Guste la komunistoj min konlraŭbatalis, al kiuj „sennaciismo“ ŝajnis
revelacio. Nun ili ŝanĝis la fronton..."
Adotf Sproeck, Berlin (SAT-ano 866).

F ru k to j de
nia k o resp o n d ad o
La hispana respubliko
La hispana respubliko iom ŝanĝis
depost mia Iasta informo. Respublikanoj kaj reakciuloj unuiĝis por daŭrigi la subpremadon de la popolo laŭ
pasintaj tempoj.
La provincestroj-reakciuloj obeas al
antikvaj politikuloj kaj monfras sin
surdaj al petoj de la popolo. En malgranda vilaĝo la civilgardistoj atakis
manifestacion de kamparanoj. Ĉi tiuj
ribelis kaj mortigis kvar civilgardistojn. Tridek kamparanoj estis kaptitaj
kaj terure turmentitaj.
Post kelkaj tagoj, en granda vilaĝo
oni faris manifestacion, festan, ĝojan,
pacan. Subite la civilgardistoj fimaniere pafis kontraŭ la manifestacio,
mortigante virojn, virinojn kaj infanojn. La indigno estas grandega. Kelkaj patroj vidante siajn infanojn mortintaj, furioziĝis. En kelkaj provincoj
okazis ĝenerala striko.
Feliciano Martin, Madrid.
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Gvidas k-do F. Scheibenreiter
Viel Schwieiigkeiten macht uns noch
der 4. Eall (die n-Endung). Wir wollen
daher einmal wiederholen, wann wir
den 4. Fall setzen miissen. Zuerst die
einfachste Anwendung:
Idi liebe die Oenossin — mi amas la
kamaradinon.
Die Katze fangt die Maus — la kato
kaptas la muso/2.
Wir kauften Aepfel — ni aĉetis pomoj/2.
Merkt Euch gut: Kann ich „mich“
oder „dich“ einsetzen, dann ist die
n-Endung zu gebrauchen, also „idi
liebe die Genossin" (ich liebe d ic h ),
daher „mi amas la kamaradinort".
Bei Angabe eines MaBes, Gewichtes
oder Preises setzen wir audi den 4.
Fall. Beachtet die Beispiele und die
Fragen, auf die der 4. Fall folgt:
Das Zimmer ist 4m lang (wie lange?)
— la ĉambro estas longa kvar metroj/2.
Die Wurst wiegt 2 kg (wieviel?) —
la kolbaso pezas du kilogramojfl.
Der Baum ist 12 m hodi (wie hoch?)
— la arbo estas alta 12 metrojn.
Die Frage nach dem Alter lautet:
kiun aĝon vi havas — welches Alter
haben Sie? Mi havas fridek jaroj/2
(sehr gebrauchlidi ist: „mi estas tridekjara").
Der 4. Fall ist auch auf die Frage
„wann“ bei Datumsangaben anzuwenden. Beispiele: am 5. April — la kvina/2
de Aprilo; er starb am 22. Marz — li
mortis la 22a/r de Marto; die Bundesvollversammlung fand am 27. und 28.
Marz in Steyr statl — la liga plenkunveno okazis la 27a/z kaj 28a/z de
Marto en Steyr.
Die Angabe der Dauer einer Handlung oder Tatigkeit wird ebenfalls
durch den 4. Fall ausgedriickt, z. B.:
der Regen dauerte 3 Stunden — la
pluvo daŭris tri horoj/z.
Auch sogenannte indirekte Erganzungen lassen sich mit dem 4. Fall
ausdrŭcken, z. B.: ich beharre bei meinem Entschlusse ■
— mi persistas mian
decido/z (anstatt je mia decido). Glaube ihm nidit — ne kredu li/z (anstatt
al li) !
In den GruGformen finden wir —
wie Ihr ja alle wiBt — audi den 4. Fall,
z. B .: guten Tag — bona/2 fago/z;
frohliches Fest — gaja/z festo/z 1 Die
GruBformen sind verkŭrzte Satze; der
vollstandige Salz soll namlich heiBen:
ich wŭnsche Dir einen g u te n Tag,
daher der 4. Fall.
Fŭr heute wollen wir dieses Kapilel
sdilieBen. llebt fleiBig und sucht neue
passende Beispiele!
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Eigenschaftsw ort und
U m standsw ort
Beide sind in der deutsdien Sprache fast immer gleich und werden
deshalb bei der Uebersetzung ins Esperanto oft veiwechselt. Denn hiei
mŭssen wir ja streng unterscheiden
zwischen den Endungen a und e.
Das Eigensdiaftswort isf immer an
ein Hauplwort gebunden, es ist eine
nah ere Bestimmung zum Hauptwort.
Es antwortet auf die Frage „was fŭr
ein?“ (kia). Es wird abgewandelt wie
ein Hauptwort und bekommt wie dieses auch die Mehrzahlendung:
La ruĝa flago
la ruĝaj flagoj
La ruĝan flagon la ruĝajn flagojn
Das Eigensdiaftswort kann audi zusammen mit dem Hilfszeitwort die
Satzaussage bilden. Audi dann bleibt
es Eigenschaftswort:
laflago estas ruĝa, la flagoj estas ruĝaj
Wichtig isf, daB, wenn an Stelle
eines Hauptwortes ein Fŭrwort sfehf,
ebenfalls a bzw. aj geschrieben wird:
Tio estas bona.
Mit Absicht ist gerade dieser Safz als
Beispiel gewahlt, weil gerade nadi
tio sehr haufig bone usw. gesdirieben
wird.
Das Eigenschaftswort isl also eine
nahere Bestimmung zum Hauptwort,
das Umstandswort eine nahere Bestimmung zum Zeifwort. Das sagf
sdion die laleinische Bezeidinung Adverbo = zum Zeitwort gehorig. Es hat
die Endung e und bleibt unveranderlidi. Es antwortet auf die Fiage „wie“,
„auf welche Weise“ (kiel):
La knabo iras rapide.
Das Wort rapide bezieht sidi auf das
Zeitwort iras.
Das Umstandswort beanfwortet audi
die Fragen „wo“ (kie), bzw. „wohin“
(kien) und „wann“ (kiam), d. h. idi
kann an Stelle eines Hauptwortes mit
Verhaltniswort oft ein Umstandswort
setzen:
Mi estas en mia hejmo = mi estas
hejme (kie)
Iru al nordo = iru norden (kien)
Venu je dimanĉo = venu dimanĉe
(kiam)
Satze wie oben (lio estas bona)
werden oft als „unpersonliche Satze“
angewandt: Es ist gut, es wird gemadit werden. Dieses unpersonliche
„es“ wird in Esperanto nidit ŭbersetzt.
Und man schreibt dann:
estas bone
estos farate
Das Umsfandswort sfeht Uberhaupt
oft an Stelle eines Hauptwortes mit
Verhaltnisworf:
kun escepto
escepte

pro kaŭzo
kaŭze
je respondo
responde
Merke: Das Umstandwort kann wohl
an Stelle eines Hauptwortes, nie aber
als nahere Bestimmung eines solchen
stehen. Die nahere Bestimmung zu
einem Haupfwort hat als Eigenschaftswort die Endung a, nie e! a. Sproeck.

T raduk-T asko n-ro 1
La hemia1 industrio ne nur pro la
venengasoj esfas necesa, sed ankaŭ
pro la pulvo2. La elemenio de Ia eksplodigiloj3 estas la sama kiel tiu de
la pandona4 artefarita sterko5: la azoto6
— vivo kaj morto estas produktataj7
en la sama fabriko8. Ĉar Germanio
dum la mondmilito ne povis havigi al
si azotohavajn9 krudmaterialojn10, ĝiaj
progresintaj hemia indusfrio kaj tekniko eltrovis la azotakiron11 el la aero12.
Post la milito ĝiaj azotofabrikoj estis
ŝanĝafaj13 por produktado de artefarita sferko. Sed en eksterlando tiu
speco de sterkoproduktado14 ankaŭ
estis akcelata15, por havi16 en milita
kazo17 eksplodigilfabrikojn kun sufiĉe
granda produktopovo18. Per importmalpermesoj, altaj protektdoganaĵoj
tiu industrio estis progresegigata19,
ekestis troproduktado, oni provis aranĝi
internaciajn interkonsento - kontraktojn20, la konvencio estis rompafa21 —
sur la kampo22 de la produktado de
artefarita sterko nuntempe23 regas
plena haoso24.
1 Ne: kemia. 2 Sufiĉas: pulvo (ne. patpulvo).
3 Ankaŭ: eksploda materio. 4 Eble: grenkieskiga. 5 Ne: artsterko. 6 Aŭ: nitrogeno. 7 Ankaŭ:
fabrikataj. 8 La vorto „uzino“, kiun enkondukis
precipe sovetianoj, estas tute ne bezonata. 9 Ankaŭ: azotozajn. 10 Ankaŭ: krudaĵojn. 11 Ne:
azotogajnon. 12 Aŭ: elaeran. 13 Aŭ: transformataj, moditataj. 14 En tiu frazo la esprimo „artetarita sterko“ ne plu estas nepre necesa, ĉar tio
jam klariĝas el la antaŭa frazo. 15 Ankaŭ: favorata. 16 Ankaŭ: posedi. 17 Ankaŭ: okaze de milito. 18 Ankaŭ: kapacito. 19 Ankafl: kreskegigata, intense progresigata. 20 Aŭ: kartelkontraktojn. 21 Aŭ: detruata. 22 Aŭ: en la lako. 23 Pli
bone ol: hodiaŭ. 24 Pli bone ol: anatĥio.
De tiu ne facila tasko alvenis 22 tradukoj (15
el Aflstrio, 7 el Germanio). Premiojn ricevas:
1. K-do Franz Stein, Mainz. 2. Rich. Reisenauer,
Lahnsattel. 3. La partoprenintoj de la kurso por
komencantoj ĉe SEA-grupo Worms a. Rh.

Stila tasko
Por ebligi al studemaj gek-doj lingvan ekzercadon kaj samtempe okupi
ilin per grava problemo, ni prezenlas
kiel stilan taskon la temon:
Kiel oni povus progresigi la
laboristan esperantomovadon ?
La skribontoj tute kuraĝe diru sian opinion pri
observitaj malfortaĵoj de nia movado kaj pri ĉiuj
ebloj, kiuj estus aplikendaj por la sukceso. Ne
hezifu kaj konigu viajn ideojn! La plej interesa
letero estos publikigata kaj premiata.

N-ro 4/1932
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Achtung!

Im „Arbeiter-Esperantist“ Nr. 3 erschien folgender Artikel:
Einige Eragen
an die Milglieder des sozialdemokraiiselien Esperanto-Bundes.
Der Vorstand des ,,SEA“ hal die
Herausgabe des Lantischen ,,Proletarischen Esperantismus“ in deutscher
Sprache beschlosscn.
Was sagl ihr zu der Herausgabe einer
offen antimarxistischen und proimpeirialistischen Broschŭre durch euren Vorstand? Sollen eure Mitgliedsbeilrage fŭr
antiproletarische Lileratur verpulvert
werden?
Dieser Artikel niuB Ansporn sein fŭr
jeden SEA-Genossen, die Broschŭre zu
lesen und zu verbreiten. SEA-Genossen!
.Ja, Ihr mŭBf wissen, fŭr was der Bundesvorstand Euer Geld ausgibt. Ueberzeugt
Euch, daiJ das Urteil des Artikelschreibers
im AE von keiner Sachkenntnis getrŭbt ist. Wir konnen ja auch nicht
von jedem verlangen, den Gedankengangen eines Lanti zu folgen.

S ciig o j d e A LLE - e s tra ro
W ieu XXI, Angeierstrafie 14 (Arbeiterheim)
Kelkaj k-doj intencas fondi proletan E-teatron.
Interesemuloj, kiuj volas aktive kunagi, sin turnu
al la sekretariejo.

Grupraportoj
Landestraro por Stirio. La ĉijara landa
plenkunveno okazos la 8an de Majo en Bruck
a. M. en ŭdanamika hejmo. Ciuj grupoj estas
petataj, sciigi al k-do Hermann, Eggenberg bei
Graz, Seidenhofstr. 54, la nombron de la delegitoj kiel eble plej baldaŭ. Proponoj de la grupoj
devas esti sendataj ĝis plej malfrue la 24an de
Aprilo al la sama adreso. Eksterstiriaj gek-doj,
kiuj deziras partopreni nian plenkunvenon, estas
kore invitataj, sed ili bonvolu anonci sian partoprenon.
Knittelfeld. La jarkunveno okazis la 28an de
Januaro. Malgrafl la krizo la grupa vivo estis
vigla. Kelkaj k-doj vojaĝis eksterlanden. La grupo
pasintjare estis vizitata de k-do Johansson el
Svedio. Kasostato S 126'80. Membrostato 22. La
gazetservanto k-do Greitner sukcesis publikigi
E-kurson en „AichfeIder Zeitung". Novelektitaj
estis: estro k-do Zuber, kasanto k-do Peisl, sekretario kaj gazetservo k-do Greitner, biblioteko
k-dino Illmaier. La grupvesperoj okazas ĉiuĵaŭde.
Grupadreso: K-do Thomas Zuber, Knittelfeld,
Landschach 4.
Linz. La 19an de Januaro okazis nia jarkunveno. kiun partoprenis ĉirkaŭ 42 personoj. E1 la
raportoj estis videbla la brija stato de nia grupo.
La reelekto pasis rapide. Ciuj konsentis, ke la
estinta estraro estu la estonta. La estraro konsistas el estro Mittermayer Franz, kasisto Nobauer
Franz, protokolanto Fessl Josef, bjbliotekisto
HOller Franz, presservo Fux Rosa. Ĉe la lasta
punkto ,,eventualaĵoj“ la situacio iom akriĝis.
Ankaŭ en Linz fariĝis moderna la splitigo de la
ekzistanta laborista grupo. Kaj tiu ĉi temo kaflzigis viglan maltrankvilon. Unu el la „aliaj“ disŝiris sian ALLE-membrokarton kaj deklaris sian
eksiĝon. Sed la grupo zorgos, ke la praktika laboro ankaŭ estonte daflros. Por disputemuloj ne
estas loko en niaj vicoj.
Schwechat. La 9an de februaro okazis nia
plenkunveno. Elektoj rezultis: eslro k-do Hanaĉek, kasanto k-do Polaĉek, korespondanto k-do
Niederreiter. bibliotekanto k-do Bretschneider,
kontrolantoj k-dino Ktihbauer kaj k-do Spirik.
Korespondadreso: Hans Niederreiter, Ost. Metallhuttenvverke, Schwechat,
Wien. O ru p o III. La kurso por komencantoj, gvidata de k-do Bohrer, kontentige daŭras.

Genossen! Bestellt die Broschŭre „Der
Arbeiter-Esperantismus“ bei der Bundesgeschaftsstelle Erankfurt a/M. 21, HeerstraBe 85. Pro Exemplar 0.30 Pfg. Gruppenrabalt 10 Prozent.
Weiters heiBt es iu obigem Arlikel
des AE:
Der Parteivorstand der SPD hal z\var
nichts fŭr Esperanto ŭbrig, forderl
aber seine Anhanger auf, ihre Slinune
dem Nationalisten Hindenburg zu
geben.
Was sagt ihr zu der Hindenburgkandidatur
eures
Parteivorstandes?
Werdet ihr eurem Parteivorstand oder
dem Ruf der Bolen Klassenfront folgen
und Thalmann wahlen? Wie stelll
sich euer Bund offiziell zu der Reichsprasidenlenwahl?
Wir haben darauf zu erwidern: Als
SEA-anoj ist es uns vollkommen gleich,
was der Vorsland der SPI) fŭr einen
Vorschlag zur Reichsprasidenlenwahl
macht. Die SPD-Mitglieder, die unserem
Bund angehoren, mŭssen das Eŭr und

14 kursanoj jam aliĝis al la grupo. La grupo
devis ŝanĝi la kunvenejon. La nova grupejo^estas en III, Rabengasse 5/36/1. Kunventago: Ĉium ard e, 19a —2Ia horo.
G ru p o VI. La grupvespero okazas ĉiuĵaŭde
je la 20a, en VI, Sandwirlgasse 2. Programo por
Aprilo: 7.: Nia liga plenkunveno 1932 (Krydl);
14.: Goethe (Schauhuber); 21.: Miaj travivaĵoj en
Norvegujo (Scheibenreiter); 28.: Gramatikaĵoj
(Fischer). Gastoj bonvenaj!
G ru p o X. La jarkunveno okazis la 12an de
Februaro. Membrostato 81, kasostato S 583 05,
nia biblioteko enhavas 94 librojn. La dumjara
grupvizitado estis kontentiga. Novelektitaj islas
jenaj k-doj: estro Ekstein, kfsantino Kaniak, por
iibroŝparado k-do Gadek, sekretario Beyer, bibliotekanto Hannak.
G ru p o XI!. La 25an de Februaro okazis nia
jarkunveno. La grupo okazigis48 grupkunvenojn
kun entute 1440 vizitintoj, krome 11 estrarkunsidojn. Enspezoj estis 876'83, elspezoj S 711'56,
saldo S 165'07. 36 ŝparemuloj ŝparis nunjare
S 164'51. Elektitaj estis jenaj gek-doj: estro Sykora, sekretario Kurz, kasantino Sykora, bibliotekantoj ge-Eisler, libroŝparado Michl, kontrolo
Hlavacsek kaj Runca.
T r a m is ta F a k g ru p o . La 28an de januaro
okazis nia jarkunveno. Estro Kacimbersky salulis
la alvenintajn gastojn, la k-dojn profesoro Simon
kaj Stockl de ALLE, Neumtiller de tramista centra
kleriga komitato, Dietrich de kontidenciula komitato de la trama ĉefriparejo, Winter de Radiosekcio kaj Wimmer de fervojista grupo esperantista. Kantistoj de ĉefriparejo kanlis esperantlingve
la ,,Internacion“ kaj „Matenvokon“. Poste salutparolis mallonge ĉiuj gastoj. Pri la detala grupkaj kasraportoj referis k-do Berdan: La grupo
instalis 3 komencantajn kursojn kun 59 personoj.
Ĉiuĵaŭde okazas grupvespero. Enspezoj S 455'43,
elspezoj S 430 80, saldo S 24'63. Membrostato
29 anoj. Kontrolo raportis pri bonordo. K-do Berdan faris paroladon pri fondo de„aŭslria sekcio“
de Internacia Federacio de Esperantisiaj Trafikkaj Transportlaboristoj, kune kun la fervojista
grupo. K-do Wimmer de la fervojisla grupo sciigis, ke la fervojistoj en sia jarkunveno la 27an
de januaro aprobis ankaŭ unuanime la kuniĝon
en aŭstria IFETT-sekcio. Oni mallonge diskutis
pri ĉi tiu temo, poste estis unuanime akceptita
tiurilata propono. La sekcianoj restas samtempe
membroj de ALLE. La novelektoj sekvigis jenan
rezulton: eslro Kacimbersky, sekretario Berdan,
kasanto Jilka. Grupadreso estas: Wien XIX, Geistingergasse 1, 6/16.
I n s t r u i s t a F a k g r u p o (VIII, Langeg. 20).
La 15an de Aprilo parolos k-do d-ro Jokl pri „La

Wider dieses Vorschlages in ihren Parteiversammlungen erwagen.
D e r B u n d e s v o r s l a n d d e s „S oz i a 1i s I i s c h e n
E s p e r a n l o b u nd e s“ e n t h a 1 t s i c h j e d e r A e u B er u n g z u r W a h l, da diese eine Angelegenheit jedes Einzelnen ist. Auch
liegl es uns fern, unser Bundesorgan
zu benutzen, um unsere Mitglieder irgendwie zu beeinflussen, wie es der ArbeiterEsperantist“ in dem Leilartikel der Mŭrzzeituug lut, indem er offen zur Wahl
des kommunistischen Kandidalen Tlialmann auffordert. D a s i s t N e u t r a 1 it al!
Weil wir keiner Partei verpfliclilet
sind, liaben wir es nicht nolig, unser
Bundesorgan zum Sprachrohr einer politischen Partei zu machen wie e s ' der
AE ist, sondern konnen es uns leisten,
eine neutrale Esperantoorganisation innerhalb der modernen Arbeiterbewegung
zu sein, die allein den Milgliedern eine
gedeihliche Zusammenarbeit niil Angehorigen anderer Arbeiterparteien gewahrleistet.

Der Bundesvorstand

sociaj idealoj de la antikva tempo“. Komenco je
19a. Gastoj bonvenaj!
Wiener-Neustadt. Nia jarplenkunveno okazis la 28an de Januaro. La grupo eldonis dum pasinta jaro propran „SciigfoTion“. Okazis 10 eslrarkunvenoj kaj 50 grupvesperoj vizititaj de 1012
anoj kaj 32 gastoj, dum kiuj 3 k-dinoj kaj II
k-doj faris 32 paroladojn kaj 3 prelegojn, krome
estis aranĝita komuna legado de aktorrĵo. Kiel
gastoj parolis gek-doj Klatil el Amsterdam, kaj
k do Zink el Vieno dufoje faris lumbildparoiadon. Kvarfoje ekskursis la grupo kune kun najbaraj
grupoj. Krom la grupvesperoj estis aranĝitaj dum
la monatoj Aprilo ĝis Aŭgusto konversaciaj vesperoj ĉiusemajnaj. En aŭtuno komenciĝis en nia
urbo du kursoj por komencantoj kun kontentiga
sukceso. La biblioteko kreskis per 20 novaj libroj al 171 libroj kaj estis uzita de 48 anoj (inter
ili 14 inoj), kiuj iegis 119 librojn 244-foje La
grupo nun nombras 72 anojn. Post la raportoj
parolis k-do Weinhengst el Vieno pri la nuna
stato de Ia laborista E-movado tutmonda. La novelekto rezultis: estroj Schmid Gustav ksj d-ro
Fischer Rudolf, sekretario Kurt Benzien, piotokolantino k-dir.o Konigsberger Emmy, kasantoj
Eder kaj Schŭgerl, kontrolantoj Christamentl kaj
Pittner. Grupadreso: K-do Schmid Gustav, Wr.Neusladt, Wollersdcrferstr. 25/2.

N o to j___________________ •
Laborista Kantfesto en Budapest
La traniistaj kantistoj de Vieno aranĝos dum
pentekosto ekskurson al Budapest okaze de
granda laborista kantfesto. Tiun ekskurson partoprenas ankaŭ la tramista ALLE-grupo kaj ĝi
invilas ĉiujn gek-dojn al tiu vojaĝo. La prezo
p o r ĉ io (veturado tien kaj reen, noktiĝo, manĝado ktp.) estas S 40. —. Forveturo sabate, la 14an
de Majo, tagmeze de la orientstacidomo per
aparta rapidvagonaro. Reveturo lunde, la 16an
de Majo, je la 18a vespete. Oni ankaŭ sola povas reveturi ĝis 23an de Majo. I n f o r m o j pri la
tre interesa programo kaj anoncoj ĝis 18an de
Aprilo ĉe: K-do Lechner en la ĉeflaborejo XIV,
Sieheneichengasse (ĉiutage ĝis la 17a); kursejo
XIV, Iherirggasse 27 (ĉiumerkrede); grupejo
XIV, Winkelmannstr. 28 (ĉiuĵaŭde post ia 17a).
— Dum la festo la tramistaj k-doj ankaŭ kantos
esperantlingve kelkajn kantojn.

Danko. Okaze de la 75a datreveno de mia
naskiĝtago mi ricevis multajn gratulojn de karaj
gek-doj kaj estas mia kordeziro, esprimi mian
sinceran dankon pro tio al ĉiuj.
Albine M u ltru s , Wien XXI.
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Voĉoj de la legantoj

„Nia malgranda grupo ankaŭ esprimas sian
ĝojon pri la pligrandiĝo de la gazelo. Sarne nia
kontento pri ties enhavo pligrandiĝis. Precipe la
paĝo por la lernanto laŭ nia opinio estas tre interesa. Belaj biidoj ankaŭplaĉas al la leganto kaj
ni esperas, ke de tempo al tempo aperas tiaj. Ni
ĉiam lunlaboros, kiom ni povas...“
ALLE-grnpo G f 6 h I.

S c iig o j

de

S E A - e s tra ro

Geschaftsstelle: F r a n k f u r t a. M. 21
HeerstraBe 85.
Kiel novajn en nia asocio la estraro kore salutas per A m ik e c o n sekvantajn grupojn:
B ielefeld , O tte n d o rf i/Sa., W iesbaden,
B ra n d - E rb isd o rf kaj S to llb e rg i/Sa.
Unuopuloj aliĝis el Grifte, Bez. Kassel, kaj
Grofisachsenheim.

An die Gruppenkassierer!
Die Abrechnungsformulare fiir das I. Ouartal
1932 sind in den HSntfen der Kassierer. Wir ersuchen die Genossen diingend, im lnteresse
einer geordneten Geschaftsfŭhrung die Abrechnungen genau auszufŭllen. Die Gruppen, die anfangs des Jahres noch alte (einfarbige) Marken
geklebt haben, mŭssen diese Marken auf einem
besonderen Blatt abrechnen. Auf dem neuen Abrechnungsformular dŭrfen nur die neuen Marken
verrechnet werden. Aufierdem mŭchten wir darauf hinweisen, dafi mit der Abrechnung auch
alle zurŭckliegenden Rechnungen bezahlt werden mŭssen.
Hoffmann, Bundeskassierer.,

Naturamikoj!
La junularo de Naturamikoj grupo Mannheim
volas aranĝi biciklan veturadon al Francio komence de Majo. Okazos internacia pac-demonstracio sur la batalkampo de Verduno. Estos parolata france, germane kaj esperante. Forveturo
el Mannheim la 5an de Majo. Gek-doj, kiuj volas
partopreni (precipe gejunuloj), skribu al k-do
Karl Roth, Mannheim-Neckarau, Friedhofstr. 5.
K-do Roth estas SEA-ano kaj donas ĉiujn informojn.

Atentu, Renkontiĝo en Durlach!
La mezbadena faborista esperantista renkontiĝo estas prokrastita je 24an de Aprilo. Por ĉiuj
anoncoj lasta templimo 20a de Aprilo, al mia
adreso: August Weiler, Durlach i/B., Pfinzstr. 99

Kantaro.
La komuna kantaro por ALLE kaj SEA baldaŭ jperos. Espereble la gek-doj ĝin bonakceptos. Gia amplekso estas limigata, ĉar ni devis
fari kompromison inter amaso de materialo kaj
amplekso de la libro, kies prezo devis resti en
certaj limoj. Multaj bonaj kantoj ne povis esti
uzataj. Ili kuŝas en mia mapo. Eble nova eldono
dum pli favora tempo ebligos ilian uzon. Laŭeble mi publikigos parton de la kantoj iom post
iom en la „Socialisto“. Dankon al ĉiuj sendintoj. Kaj se iufoje vi havas novan materialon
— novajn tradukojn — sendu ilin al mi.
_____
Adolf Sproeck.

Atentu.raportantoj! Grupraportoj devas esti
sendataj ĝis 15a de la monato al: K-do Adolf
S p r o e c k, Berlin N 58, Choriner Str. 45. Ne
sendu ilin al la redakcio en Vieno kaj ankaŭ ne
al Frankfurf.
Grupraportoj
Distrikto Berlin - Brandenburg. Ĝojiga
estas la rezulto de SEA-laboro en la provinco
Brandenburg. SEA havas grupojn en Bertin,
Eberswalde, Forst, Guben kaj Potsdam, krom
tio ekster la provinco en Stettin. Ni konstatu,
ke krom en Berlin kaj Stettin, laŭfame ankaŭ
en Forst ne pfu ekzistas LEA-grupoj en la distrikta regiono. Menciinda estas la laboro de

grupo Potsdam, kiu dum aŭtuno lastjare maifermis kurson kun pli ol 30 personoj, kiu —
laŭ Ce-metodo — bone progresis kaj nun al la
grupo donos novan antaŭenpuŝon. Grupo Berlin fondis sian unuan infangrupon el infanoj de
senreligia lernejo (617 infanoj) La fondo de
pluraj grupoj estas intencala. Post kelktempaj
klopodoj: parolado de k-do Sproeck antaŭ partifunkciuloj, paroladetoj en partiaj kunvenoj, la
grupo povis malfermi kurson por senlaboraj
partiaj k-doj. Grave estas, ke la kurso estas
tute senkosta, eĉ lernlibroj kaj kajeroj estas liverataj. La kurso estos fundamento por plua
iaboro en SPD. — Grupo Stetlin vekiĝis el
dumvintra dormado. Slrange! Kutime la esperantaj grupoj dormas dum somero. Tamen, gratulon al Stettin I — Distrikta estro estas k-do
Bruno Sproei k, Berlin N 58, W6rther Str. 41.
Distrikta sciigilo estas eldonata. Ĝin redaktas
k-do Adolf Sproeck. Aliaj distrikloj eldonantaj
sciigilojn estas petataj, sendi in te rŝa n ĝ e al
k-do Adolf Sproeck siajn sciigilojn.
Dŭsseldorf. La 8an de januaro okazis nia
nunjara ĝenerala kunveno. E1 la raporto de la
estraro la jeno estas rimarkinda. Post la asocitago de LEA en Essen montriĝis, ke ĝi pli kaj
pli fariĝis partikomunista organizaĵo. A1 la nekomunistaj gek-doj ne plu estis eble, labori por
tia asocio. Tial la grupo Dŭsseldorf en eksterordinara kunveno, okazinta dum aprilo pasintjara, decidis per 38 kontraŭ 20 voĉoj eliĝi el
LEA kaj aliĝi al SEA. Kursoj por komencantoj
komenciĝis en !a urbopartoj Gerresheim, Oberkassel, Wersten kaj pere de ADGB en la popola
altlernejo. En Oberkassel fondiĝis subgrupo,
kies prezidanto estas k-do Neuburg. La kasraporto montris, ke ankaŭ nia grupo suferas pro
la mizera ekonomia stato. La novelekto de la
estraro havis jenan rezulton: prezidanto k-do
Pillekamp, kasisto k-do Hallen, sekretario k-do
Schneider.
Guben. La 18an de januaro okazis la jara
ĉefkunveno. La estro donis raporton pri la gruplaboro, ni aliĝis al SEA, forlasis nian grupĉamhron en gastejo, ĉar ni ricevis senkostan
ĉambron en junulhejmo dank’ al la helpemaj
socialdemokrataj k-doj. Ni aranĝis varban vesperon por nova kurso. Partoprenas 8 komencantoj. La financa stalo de la grupo pro la’ krizo
estas malbona. La malnova estraro estas unuanime reelektita.
Hagen (Westf.). Unu jaron nun ekzistŭs la
SEA-grupo. Dum la aŭtuno ni starigis junularkaj ekskursgrupon, kaj pro tio ni povis aliĝi al
la ŝtata komitato por junulara prizorgado. Per
tio ni ĝuas 50procentan rabaton fervojan dum
ekskursoj. Krom tio ni apartenas al „Laborista
Kulturkartelo” kaj lastatempe ni aliĝis al ,,Fera
Fronto".
Heidelberg. La grupo faris laste sian jarkunvenon. La agemo de la grupo ege kreskis,
precipe dum lastaj monatoj. Krom serio da
kursoj por komencantoj kaj progresintoj en Heidefberg, la grupo malfermis samajn kursojn ankaŭ en multaj lokoj de la ĉirkaŭaĵo (7). La cifero de la kursanoj kaj interesiĝantoj superas
jsm 200. La nunjara Esperanto-festo en la domo
de laboristaĵ sportuloj havis grandan sukceson.
K-do Prof. Dr. Cahotin faris paroladon pri
,,Mondlingvo kaj la laboristaro“ en multaj lokoj de la Heidelberga distrikto. Laste li faris
sciencan paroladon en la Naturhistoria kaj Medicina Societo de Heidelberg kaj rekomendis
uzi Esperanton en scienco. En diversaj lokoj
de la urbo la grupo pendigis kestetojn kun
varbskribaĵoj, inforntoj kaj ilustritaj poŝtkartoj
pri Esperanto. La grupo malfermis ankaŭ ekspozicion de ĵurnaloj kal prospektoj en Esperanto el
ĉiuj landoj. Kiel prezidanton la grupo reelektis
k-don Schreiter, kiel sekretarion k-don LOschmann, kasiston k-don Mayrh6lfer.
Lindau (Bodensee). Nia jaikunveno okazis la
14an de januaro. La senlaboreco malhelpas ĉiun
poresperantan laboron. Tamen la grupo vivas kaj
laboras, por ke ni estu pretaj kiel funkciuloj sub
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revenontaj pli favoraj cirkonstancoj. La grupo
mem ekzercas diligente en regulaj vesperoj, dum
kiuj oni pritraktas ekz. eksterlandajn korespondaĵojn, diversspecajn enigmojn (krucvortludojn,
kalkulajn ludojn, geografiajn aferojn ktp.).La estraro ĝisnuna estis. reelektita; nur pro alilokiĝo de
nia ĝistiuna bibliotekisto oni devis elekti novan.
La kotizojn ni povis malaltigi, dank’ al ia ankoraŭ
kontentiga stato de nia grupa kaso.
Stettin. Nia lasta grupkunveno okazis la 22an
de februaro. K-do Hoppner raportis, ke mortis nia
k dino Kurter. La grupo estis sendinta delegiton
kun florkrono al la enterigo. Kasraporton donis
k-do Wold. La kasostato ne estas tro brila, sed
laŭ la ekonomia krizo sufiĉe kontentiga. La kunveno decidis, ke la kasanto sendu parton de nia
pagdevo al la distrikta kaso. Parto de la k-doj
tuj mendis la novan junulgazeton ,,Antaŭen“. Nia
grupo nombras nun 15 anojn. La nove elektita
estiaro konsistas el jenaj k-doj: prezidanto H6ppner, kasanto Wold, sekretario Meta Neumann.
Ciujn sendaĵojn sendu al: K-do F. Hĉppner,
Stettin, Friedebornstrafie 31.
Wlesbaden. La 29an de februaro okazis la
kunveno de la libera laborista Esperanto-grupo
Wiesbaden. La novfondita grupo eiektis la estraron: estro Theodor Dorn, kasanto Willi Kŭhler,
sekretario Th. Dorn. La grupo nun aliĝis al SEA.
Grupadreso: Theodor Dorn, Wiesbaden, Jahnstrafie 24 pt.

Ei la g a z e ta ro
L’E tu d ia n t S o c ia lis te , enhavas artikolon pri la socialistaj studentoj en Atistrio, ricevitan per E-korespondado de nia k-do R. Jonas.
„ V o r r u it“, Gento, en n-ro 46 de 16. II. publikigas la enhavon de nia febiuara numero. Ni
speciale ĝojas pri tiu sukceso.
,,D er S o z i a 1d e m o k r a t“, Ia oficiala organo de la Viena socialdemokrata partio, n-ro 3,
represas noton pri la japan-ĉina milito, kiun ĝi
ricevis de ALLE-gazetservo. Sed bedaŭrinde oni
tute ne mencias la vorton Esperanto. Kial?
En ,,D er J u g e n d l i c h e A rb eiter", Wien,
n-ro 3, aperis longa artikolo pri Eŝperanto ,,Wie
eine Weltsprache entstand“ (Kiel ekestis mondlingvo) de k-do F. Jonas. Tio certe helpos al ni
en la propagando inter gejunuloj. Malrapide, sed
tamen ni enpenetras en la soc. organizaĵojn.
La gazetarservo de la ALLE-grupo Linz suk-cesis konstante aperigi en „Linzer Tagblatt“ diversajn E-notojn kaj novaĵojn, eĉ la grupan programon kaj tradukitan artikolon el „Oomoto“.
Pro tiu sukceso niaj Linz-aj k-doj meritas specialan gratulon.
„ S v e n s k a A r b e t a r - E s p e r a n t i s t e n “,
n-ro 3, priparolas la pligrandigon de nia gazeto
kaj laŭdas ties enhavon.

B ib lio g ra fio ____________ £
Duope ricevitajn verkojn ni recenzas, unuope
ricevitajn ni nur mencias.

La Krlzo. lom el la aktuala politiko. Verkinto
kaj eldoninto ne montritaj (laŭaspekte eldonaĵo
de Ekrelo), Leipzig. 23 paĝoj, prezo M 0.15.
Temas pri laŭdego de la socialiŝmaj faroj en
USSR kaj mallaŭdo de la ekonomia krizo tutmonda. Kaj ripetita ĝis naŭzo aserto, ke kulpa je
ĉio estas socialdemokraiio, socia 1faŝistoj! Jesja,
se pluvas — kulpas socialdemokratio; se komunisto suferas je disenterio — kulpas socialdemokratio; se nun en Germanio regas Hindenburg,
kio permesas laflleĝan ekziston de komunistaj
organizacioj, se per la lasfaj elektoj Hitfer ne
iĝis regriŭ prezidanto kaj do ne povas sufoki la
laboristajn organizaciojn — estas kulpo de socialdemokratio. Ci lasta estas vero — kaj pruvo,
ke estis trostreĉita la komunista insultbatalo kontraŭ socialdemokration I
Aso.
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