
La zar de ntaio 1970 la Mlnisterio pri
Eksterai Aferoi de vietnama Demokratia
Respubliko publikigis deklaracion severe
kondanüantan la usonain aeratakoin en
la provincoi Quang Binh Nghe An. Ietl
Ia integrata teksto ale tiu dokumento:

La l-an kai z-an de maio 1978, Us0no
sendis pli otr cent aviadiloin per plurai
grupoi pnr lan0i grandskalain atakoin
kontraü multe loBatai regionoj de la
distriktoi Le Thuy, Quang Ninh IQuang
Binhl, kaj Nghiä Dan, Dien chau [N8he
An). La usonai aviadiloi elietis üentoiu
da eksplodbomboi, §rapnellromboi, pro-
kras[itaj bomiroi kai pafis grandan kvan.
ton da raketoi, mortigante kai vundante
multenombrain civiluloin, inter kit:i 2;l
infanoin,

LA NOVAJ USONAJ AERATAKOJ

I(ONTRAÜ NORDA VJETNAMIO

ESTA§ KONDAMNITAJ

Tiui uriünai barlraräi mititaSoi künsis
tigas ekstreman maldelikatan atencon aI
la suvereneco kai sekureco de Vietnama
Demokratia Respubliko, atencon al 1ä
risonä promeso komplete Öesigi sian buut-
baritadon kontraü Norda Vietnamio. Estäs
ne tolercblai sangai krimoi kontraü la
vietnama popolo. Estas eikaze ago pri-
pense kulpata, samtempe kun la malkasa
agreso kontraü Xambo§o kai Ia disvas-
tlgo de Ia rnilito al Hindoeinio luta, fare
de Usuno.

Tlui usonai militagoi küntraü lä popolo
alc Vietnama Demokratia Respubliko e0
pli nudigas Ia karakierün dgresan, Eks-
trenre militeman kai obstineman de la
administracl{r de Nixon; ili reliefigas l;r
lripokritecon ale !ä trompai eldiroi pri
,,pdGü" kai ,,liona voIo", tiom ofte ripc
tatai de tiE a.inrlnistraclo, kal grave tlu
magas al la Parlza Knnfere[co prl Viel=
tramio.

Tiui Iristeriai mllitägüi de U§ono el-
rnonlras tlian pozicion ale malvenkü kai
ilian emharason, same kiel tiuin de iliai
agentoi en Suala Vietnamio, Laoso, kal
KamboEo, antaü Iä forto de la batalsoli'
dareco ile la tri hindo0iniai popoloi. Ne-
nia usüna militago kapablus torsavl Usr'
fton el ilia lamentä liasko elr Suda Viet
namlo, same kiel en Laoso kaj en Nam-
iio§o. Nenla ilsona krimo kapablus San'
celi la firman decidernon de la lo§an-
laro de Norda Vietnämio impulsi Ia pro-
iluktadon, sin pretigl al batalo, Irakasi
üiüin novain militaventlrroill de Usono
käi plenumi eiuin devoin de la ,,granda
ariero" rilate al la heroa ,,granda fron-
to".

La Registäro ile Vietnama Demokratia
Respubliku energie denuncas kai severe
kondamnas la krimain mtlitagoin de Uso-
no; §i postulas, ke Usono tui metu linon
aI eiui atencoi kontraü la suvereneco
kai sekureco tle Vletnama Demokratia
Respu,rIiko, kai ilin tenas respondecai
pri eiui konsekvencol de ilia trova mllit-
eskalado. { CRI

!rolektado, estos necese llapi La socie
töjr, kiuj profitli:; tiLn Senocidon IeIn
bargi kaj boikoti 1a sud-amerikajn prcr
duktojn: kafon, kaüeukon, kotonon, ktp.l,
kai ear Usono havas Srandajn minajn kai
industriajn interesojn en Latina Amerih,t
Inäfton -. terenojn], kuragiSi en Usono
rlovadoif, por ke la usona reSistaro trudu
al la kDmpanioj pli homafl politlkon.

Merrr{}r'anle la amplekson de la monda
l)rotest-triüvado, kiu provis savi Sacco kaj
Vanzeati, otli povtts esperi, ke kiam te
mzis savl ne l1ur du homoin, sect dekDj]l
dä fliloj, la 8lända publiko, multai aso
riiüj, la dokistoj kaj la ttansport-Iabo-
ristoi elike povus i[terve[1'

Arangita rle (i. Roux ]aü irrtikolo de
R. Güiilien en ,,Combat Pour Palx''
No 232 [Francio.]
IMEM=tradukservo * eR--]

Detaloi pri Ia lingvaj rezolucioi
de Ia l-a kaj ll-a kongresoj de la I-a lnternacio

Prudonistoj estis meiita, kiel subparagra-
Io. en eron ile la taSordo pri fonogralio
r? ?l

Derecllo utLilldunie rapot'11§ pri lä nlal

, oaito ä1 rlc i ll anca ('rtuglafio' Eslis
kreita korlisionü por preparado de -Iina
ilezotucio. Dum 1a 0-a seslo okazis dlskutt)
ori IonoRrbfiü kaj universala lingvo, posi
'xiu la Anclo Waltotl proponis la ienajl
räzotucion- subtenatan ankaü de Guil-
iä"*u., .,La Kongreso konslderas, ke
universala lingvo kaj reformo de orto-
cralio esrus bona alero por Öiui kaj ioric
iontriluus al la unueco oe 1a popoloi
üäi äi rä frdteco inter la naciui"'

i,a rezoLtrcio estis akceptila per zi vo

r:oi kontraü 11-
\ttn ni puvas korrkluL.lr:
. l, La rezoluciol Pri llniversala

LlrSvo estis frllkto tie penadaii de Frtl
(iaJrlistoi.

* 2: l]i üsiis akcePtitaj kontraü ia
iutencüi cle K. Nlarks. La kOnSekVenC')
evoluis'rapiLle. Post Ia Brusela Kongres'r
11868,|, Ia generala Korlsilio komisiis K'
Marks kornpili la bro§urorr kun Ia plel
sravai rezofucioi de la kongresoi. La bro
suri, ;peris en-1869 ('ll; gi nc enLenis
rezoluclon pri Universala Lingvo. Dum 1r

Häsd kongreso [18S91, Guillaume kaj kel
t<ai'aliai Dersonoi estis eksigitai el lr
t,ri"rnocit,' klel Prudonistoj' Tiui fahl('i
iirmigas la du ei-supraln korkl-üduin.

Surbaze de tluj faktoi ni devas kon'
kludi, ke ni ne devas fanfaroni pri tiui
rezolucioj kai nl devas nin deteni uzi
ilill por lrr:pagandr:, precipe luter komu
rliitoj.

t. IvANOV IllSSR J

IesPerantisto (1e 1a isro 1g10]
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eü la 16-a volumo de verkaro Marks"
Engets, ?-a eldono Iruslingve),

IcR ]

Por guste taksi la signifol] por la espe-
rantisiäj de la rezolucioj de ]a I-ä (eie
Dova,} k.ri rle la II-a ILausanne) kongrir
so, de la Ut).ua Internacia Amikaro du
t.aboristoj Il a Internacio] Irri 1a Univer-
sala Lingvo, estas necese atenti la cil
konstancojrr kal cletaloirl de ilia akcepto.

La Amikaron partoprenis, krom adeptoi
de K. Marks. ankaü adeptoj de Proudhon
kaj de Bakunin; gin ankaü eniris personoi
de nedifinlta partieco.

eiuj grupoj preparis sln aI la I-a kon-
greso. Marks verkis por la delegitoj de
la Pro\/izora Centra Komitato tnstrukcion
por g\ridi ilian konduton durn Ia kongreso
kaj proponis al i1i naü demandojn inklu
(lotitjrr er la taSordon de la kongresö.

L.i I-en küngr'esijn eestis 6U personoii
iil ili t)rok:jimlrfile lln1t triono estis PrudD'
nistoj.

h-l 1a I dcrnan.loi de K. I\'liirks eli la
taBordoR estis iDkluditaj nur ti. L:tr öiui
I delnandoj estis nenia mencio pri Uili'
versaia Lingvo.

Aütental protokoiüj de la I-a köngreso
ne konservi§is. lnforrlojn pli gi ni povas
scii nur el nekompleta kolekto de 1a

revuo .,L:ourrier international" kai el ra-
pöri() de J. Card. Ambaü fontoi korlple-
tigäs ullu lä ilian nu1'paIte. lnformoj]1
pri la Uriversala LinHVo rli trovas nltr'
eu raporto de J. Car.i. [1.)

Deruandü pri Universala l,ingvo aperis
konekse kun menruaro de M. Leneveux
pri simpligo de lll ortogrittio de l'f1'anci"i
linBV0"

.l,l l{olrEreso dunr siü lästd [6-i]I sesio
Lleüiilis: ,.1,a lionSreso simpatias üi tiui
sLluietoj kaj al apartal homoj, kiuj 1ä

iliJJals je 5iuiplrgo de l'franca ortü8rati{J
poI ta.jiljgi giar ler:nirdi,n al tiu, homoj.
liiLri liu p{.lseda§ teil1po11 süfidan p(fr le}'
rra(lu. kdj gi aprotjns tiuin homoJn, kiui
pelas velhi Universalal1 LillSvon por fir-
mi8i lä lnte8radofl de homoj de diversai
nacioi kaj fari ilin plej frulitorlonai por
la felieo de la hornoj".

Antaü ]a kongreso de Lausanne ßoza!J.
la eventualaJ preparoi reaktivlgis. La Ge'
rrerala Xonsilio de 1a Internacio je la
23 a de JüIiü 118ti7 decidis, ke projektoln
rle rezolrrcioi por 1a Kougreso raitas pre-
tläri liuI lä Konsilio- La 2u iirl de Aü8usto.
l\,1alks subsl{ribis Ia rilportorr pri la aSado
(le ta Korrsilio er1 iä iaroj 1866-67. Tju
rap0rlo estis laütlegotir ciunl la Kongreso
kai entenis nenian mencion pri U.L.

Samtenrpe Marl(s donls irrstrukcion al
la delegitüj, ke ili subtenu rlur soci-poii.
tlkajn IezLrluciojn; pri kulturaj estis di
ritil reflio. Tamen, demando pri Univer
salä Lin,BVo dank'al precipa penado de

i.931 . Mi esiis Iraitca inslruislo en 'l'an'
dero, belect(1 rnaroka urbo apud Gibt'a!
tdra markolo, Urbo blarlka, kun lazura
Aielo, kies lunteco estas neardinara, üe'
tero paradiza. Gi estis internacia haDeno,
Sipeqoi DerSis; al Tan1eto turistoin kos'
n.opolitain... oni aüdis aiain lingüoin.
Bclbela utbo. Mi estis naübakila espetan-
tisto kui fiere Dottis la uerdan stelotl
su| ... lu1a fono! Malmultuin esperarltls-
tojn nti tenkontis... Mi publikigis por-
k or e s p ondan ano n c et on en,,I nt erna.clist o",
Gl eslis eldonota en Berlino, se mi mP
nlot'as ekzakte . . . Eble en Leipzig? I"iu
ntaroka anonco altitis al mi multain ko-
respondernulrLjtL. La unuan tagon 74 Ger-
uLunol kui Germanlnai sktibis al mi. Re
kotda iaqol Tamen, dum monatoi, el la
t ula ril.orlclo oni ül ni .skribisl Mi eslr.s
skribinlu en la jurnalo ,,Respondo gu-
rantitta". Pro tio, sklaüo de mia prameso,
ini adetis stokon da postkartoi kai skfi-
bis, skribudis tutmondett, Elekti daürajn
karesponduntoln eslis nalfacila aleto:
ajiuj estis tiom simpaliai kai ml kordo-
la?e skrlbtt al l{t pllmulto: ,,neeblc ko'

LEGAIVTO SKTT/B,4S
I'IIIPE,^IT§ OJ D E M ALl\ OVA TTSPE R AIVTIST O

respondi, tudltctte . . ." Mi fotgesis dirr,
ke frartca po9tolicejo, fakte pruDi.s al mi,
ke Ia po§ta sekreto eslis. oltp perliditu
tie . . . Ankaü ,,via l,ondon", mi luis post-
lakan Ae britct po|tolicejo por pli da ko
responda sekureco...

Kiom da akuo kai sango fluis sub la
ponto ekde tiu epoko! Du gtaDai militai
- la hlspana kal ia hitleta, du fasistai
hommasakroi - Terure .. -

Se kamaradoj memotas Pti mt, kote'
spondis kun mi, plezurege mi rekote'
spondus kun ili. Cette nt haüus tiom do
tetnemorüi par interrakontil Pro Hitlet,
silentis la Germanoi. llur Willll Blumel
sendis al mi internaciain respondkupo'
noin... ,,por üiai sulerantai sudnaiba'
roi". 7'erure oni bataLis en HisptLniü. Ni.
kiel eble plej ntulte helpis ld hetoajn
respublikanoin, trairante piede la mon'
tarienon de Pireneoj, kunportante dotse
ptecipe malpezajn armiloin. Kompteneble,
la alsendan de kamarado germatla mi tui
sendis al ualotega espetanta iwndle
,,Popola't-ronto". Gi es/is €Idonata r"r
Voleneio kal tcttc Detkita de du htspanüi

I

I



knntaradoi, kiulfi mt üplaüdegts ett ln
pariza l.P.E.-Kanqreso en 1932! lu talentekai Ieruore ptedis por la hispana Res.
publiko (lo-tiama Vietnamio soDaqe agre.
sito de 1a libandiloi Franko-Hittei.Musso.finil. Mi Jidele konseruis la tutan kn.
lekton de ,,Popola Fronto"" Dum t.a fran-ca rezistado mi luktis kun FTp tra niai
montürarbütoi. Pro timo de ta filamäGestapo, nia edzino bruligris Ia gäzbtoln
,.,f opol,t Fron!o" kai dliain danQe:rujn doA'uiltentoin. Tiu perdo estas poi mi ncri.parebla kai multe öaqrenis min-
._D-unt L93l, Llo, tni pattoprenis ld pari:dn
lPE kongreson ie lo ,,Oomo de ta üemio,,.t;i okazis somtempe kipl la parizd tut.
t:tunda ekspuzicio. Du poDilonoi,la souettkoi la hitleru, staris kDazaü batalit|i
l_onte unu Ia alian! Dum la Xongieso, nii
k.ünati(jis t,izuEe kun Murcel Biubou kti
l.iu eclzi.no! Boubou estis esperantista tu
letztega kai sindonema koinpartiano. Lisslis, po.sle, oiktinl.ü de la teturai hitlerai
mottkunt poi. [,i.a kunüiüantino 'ttouu 

Oilip nüun etrtociplenan p?nsonl l1J KiaLoni ne _tlonu aI Ia tunai esperantistoj
ekzemple Lo biogralion dc Ia nobla espc-
rantisto Marcel Boubou? KiaI ne eldoni
brosuton pri niai herooi? Marcel Bcittbott,
Iui Cutlosin, kat alidl?

l!,n Dta reuolucia ntouudo esp(runltsl,.
I2)-. -orti ne util!qu: osperatiloi ttilt partr.olekti postmarkotn, postkartoin, porntstrt srn en parolemai konqresoj. prp
,:ipe nt abompnas la konqrösoin prezttlitatn de ld lilama Frdnkof!f eu Ia
,.,ileütralul-oi" larisus lrenezuloi? F ranko,
l.a. hispanbuöisto, Ia amiko d.e'Hiiler kai
^4ussolini, tiui kruelai lupaioi, kips kri.rnol esris historie lute senprpcedenaaj.
pre.zid-a-nt a - kongteson d.e Zamenhof -ami-
koi!! Plendtndu Zamenhol ! kai alio'i bruIlqltal :;amrasanoi!

Ciu esperantisto deDus haüt Dot öela
celo ,,Per esperanto por paco!,, ile sallu'e.:ed age, .Kiel laras iliai heroai uletnamn\,'spetanllstoi nuntem,pe. Kondamni iie !a
uson a i n barbdtaioin, la Dust e qt r tl k rimot,l
dp .lu bu.öislo j Iidolarcnluloi, 'Cu siteÄtittnrau krtmo t!p estds tesll kunkrimuloikisppranto, Jtatppa linqt,o ne rililus .\ilenti, k-ia.m ont souaqi ntutde\ 'per nl
l)aInlu utlanoin! La Zatnpnholu snirilo nt:loletas tian ,,neütrelecon',. 'Ni ilu r.!eno,Itelpi ,.Pucon", diskotldtiqi, kiet eble Dlprmulle ,.Paoon", ltplpi soii0listrut t)enkon.
t2)

Cette, ni ne diros ke la s}clalismo nune

öal homol post nur kelkaj soctalis.nal
iatoi! Kapttalisfito putrigis tto da ind.i.
Diduoj. Ankaü,lttbriki uütentikain homoi)1 ,

iltoralajn homoin ne estas Iacila afero.
La rnalnoüai kutimoj eslas tto inkrustitai
en r,i. Spite tion, Ia socialisfito f1.ris gra.
L,ain bonaioin, precipe kulturajn. Kletigi
ntilionoin da homoi kDtLZaü b7tborajn, ba-
tali iie konttaü la tltalsanai, ekletnill
la j rutQn soli.darecon intelpopoIan, ktp.-.,,
lion oni faris rapide spite öiain nrulfaci.
laioln. Lenin lrontis kontraü nekunmezu
rebla lasko: oni sktibis pri li: ,,Tio estis
spiti Dion." ,,Tio estis leui ntontaro jn.".
Kai mi ripetas: Ne ekzistis en Rusio nur
hero1i kai sanktuloj! ... l3t Do, nrbo nt:
roitas ka9i al ni la arbQron . . . Eö I.)
7'ilanoi pouas erari.

Mi üolas substreki, kiam por nli estLts
gruua la nooa renasko de Esperanlo en
Soüetio! La numero de,,Paco" eldonita de
niaj soüetai kamaradoi intense plezurigis
n1in. Kiom granda estos nia esperantista
Denko, se Ia grandega USSR helpas al ni.
Cu oi tnerrtotas la tempon, kiant la »ercl
-slelanoi sur .. . blanka lorLo ditis moke.
lne dl ni: ,,Ptouu do skt,ibi al rusai espe.
rantistoi kai poste alpottu tapi(le la kore,
lpondaioin. Certe nt atendos longteLnpet"
l4) Soüeta helpo aI Esperanto, do, p§i{,s
iltila al Ia unu kai aI la atio.

Kaj ..lil Popola einio"? RLuL silenti'
Eö se rji estas tto d"ediöitt1 al Ia Maü.,
kulto? [Mi cetete, opinias tian kultoü
pr(Dizortt - Ali-ai kultoi mo.I,olletis on

MARK DONSKOJ
Popolo ortisto de Soyetunio

Aktivuloi de la soveta arto lleras, ke
antaü ili ne staras iena problemo: ,,al
kiu kai por kio servi per sia kreopovo".
Ni servas al Ia revolucia rekonstruo de
la- mondo, al la popolD, al !a patrolandtr
libera, belega, -senlima . . .

NuntBmpe nc eblas agado en slero de
arto sen konstanta pensado pri alkon.
fnrmign de mezurskalo de sia kreado al
la amplekso de historiai eventoi. de so
ciai procedoi. formigantai en la mondo.

Tiam nur naskigas verai artverkoi,
kiam ili respegulas per si ta nronumen-
tecon de nia tempo, kreohavan karaktn-
ron de Ia homn de la nova komunisrna
f ormacio.

Ekster la limoj de nia lando, dum ali
versai kinofestivaloi kai simpozioi, dum
oficlalai kai neoficlalai renkonti§oi iui
-. aüdante pri sovela arto, pri niai ideoi

krimiras: ,,Sod Ei ia estas propagan.
do"! Ies, eslu tiel, propagando!

Tiu fi latina antikva vorto, bela, pru
denla, estante lradukita, signifas . ,,dls
vastigado". Tamen necesai atenli: klon
oni komprenu sub ßi-vorto, kion vi dis.
vastigas, kion vl donas al Ia homn? eiuartisto propagandas ion per sia arto.
Kiam oni en tul Iandoi aransas festi.
valoin de terurfilmoi, ankaü de sekso-
Iilmoi, kiam oni btaCfemas en tiaspecaj
.,artverkol" pri la plei sankta por Iil
homo - pri amo, pri patrina varmo, kon-lraü normalaj principoi homai, konträir
moralo kai pozitiva k0nduto - rju gi rrH
e$tas propagando?
.Sed..tiam vi, nomantai vin..liheral ar.tlstol" - adeptoi de 0i-firopagando - ne

est-as servantoi de arto, ne e§tas artistoi,
sed servistaÖoi de Mamono, Tiam moi-
akiro metas vin en nepran dependon dela merkato, transformas vian artverkoll
en detalvendaion, kai vi forlasas la sfe-
ron de etiko kai estetiko.

Ni do, artistoi sovetlandai, malkase
disvastigas, propagandas per niai verkoj
tion, kio servas al konservo kai mult-
obligo de la plei bela, kion la homaro
estas kreinta. Nur tia arto de vero, nask-
Ita alank' al alta humanlsmo, per la
aspiro servi al Ia homaro, portas al la
homo estetikan guon, inspiras lln.

Guste, kompreno de homdestino, de
esenco de Ia reala humanismo - estas
Ia dislimigilo dividanta sferon de la arto
socialisma disde de Ia arto bursmonda.

Humanismo de Ia arto soveta venas el
la esenco de komunismo, bazanta sln sur

kaü, ktdm la dio malapertsll di estas
esperantista iurnalo kai pli üaloras socia-
listna üidpunkto ol öiui o.liai esperanto-
neütra,laj iurnaloi de Franko"amikoj, 6u
ne? Mi iiant kredas, ke einio estas kaj
estos en la socialtsma tendaro. Mi estis
Co abonanta la reDuon ,,El Popola ei-
nio" " . . Ais mi öesls riceuadi 6tntt Xit:
oka:is'l Mi opiniis, ke Esperdnto Iariöi5
,,malomiko de la popolo" lqü la iid
punkto de tra iunai rudguardiarlai. Mi
eraris._Tion. da tni deüas kanfesil ,,El po
polo, e inio" nut estas maltol'erato'd.e ni.t
t'egistaro - libetamiko, kiel orLi d_irasl -.Plendindo E I ancio mor lntirLacat a send.ube
de iurnaleto, legita d"e du, tti centoi iLtL

francoi!! Mi deDas aldoni, ke neniam ti,L
iutnala konttaüstatis nian registaroni!
Pro la fileQcti.. de la 29a de julio 7881,
,,Popola einio" ne raitas enpeietri Fran-
cion!! Ridinde. Ni deuas tamen protesti
pro liu atenco kantt'aä la preslibereco.
Ni loQTs nek en Hispanio, nek en Grekia?

*
Pat'olan.te pti etnio- l4i ne tleDas estila sola por konstati malpleztoege lü

nunan konfliktan inter ehio ttai SoDetio.
Ti.u interltata batalo estas lute tnalutilo
0,1 ld socialisma. tendara, sed ütileg,J,
k_ontraüe, al /rz usona impel.iismo. Do,"ni
,:leuas a.gi por rapida socialisma frata' te
unueco, BLinda, kiu tion ne t)idas koi ne
uqas liu.\i,ncp! /5l

l. T,EZAN [!,ranirio ]

PLENMANO DA TERO

N.D.L.R":

[1J - §-riro B0UBOI] ]nortrs antaü
preskati 15 jaroj. Mi persolle deesris Sian
enterigan solenoD. Ankail Si estis firnra
komunisto kaj esperantlsto.

[2) - Necesas memorigj. ke oia revuo
n.e celas ,,helpi socialistan venkon". sed
partopreni la tutmondan pacbatalot) kuJl(iiui paclortoi socialistaj kal nesocjalis
tai. Tjo diritä, brosuro l)ri niai herooi
estas llonega ideo: gls nun mankas mono,
§ed unue lllallkas la tekstoj. Kornpetentsj
kamarad0j diru sian r)pil.tion.

[3j - Kial speciale luencii.,RUslo]1",
Ne mankas aliäj Iandol, kie nc ekzjstils
nur ,.herooj kaj sanktuloj".

[4] -- Estas nun la sovctal esperän
tistoj, kiuj malfacile trovas korespondan-
tojn en kapltalistaj iandoj!

(5) - Tio estas problemo, kiu koncer-
nas antaü elo la respektivajn partiojn.
Nl., partoprenantoj de la pacmovado, po,
vas nur. bedaüri, ke la einaj regantoj
,,ignoras" nin. Ni 6iuj arde deziias 1ä
unuecon de eiuj porpacaj kaj antiiI1lpe-
riistaj fortoi, sed en la momento tiu-ei
deziro videble estas ltur unuflanka. Kai
mi kredas, ke la ,,kulto" estas nur -ta
spektinda aspekto de problemo multe pli
grava kai pli profunda.

w. G. [cR)

scienco, kies ekstrema celo ßstas -- mal.
kovro de la pure homeca en la homo,
vekadl en li la verkonlon kai kreDnton
de vlvn nova. Guste tlan la tuta mondo
ekvidis, Ia sovetan homon, kai en lia
vivadn, kai en la plei pozilivai verkoi
rle nia arto.

Mi estas prolunde konvinkita, ke mal-
facilainj, kiui iufoje aperas antaü nl =-

artistoi pnr krei riehavan, interesan,
multlacetan hildon de nuntempulo, fias
koj, kiui lrafas nin - multgrade depen
das de tio, äu ni science traktas la vivo.
fenomenoin, 0u ni kapablas filnzotie pri-
trakti kai §eneraligi ilin.

Artisto devas konstante poluri sian ta-
lenton, li devas esti kaj sociologo, kaj
politikulo, kai ekonomiisto, kai histrr-
riislo, kai certe pasia pronagandanto da
la komunismai idealoi.*

Kiam mi adresis min per mia kreado
al la Lenin-temo, mi eksentis, klel estas
malfacile enkorpigi 8in, kiom da sciol,
moralai fortoi, kian repondecon gi postu-
lasl Mi strebis trovi la komencon, tlel
diri, la lontoin, el kle aperas la bllrlo
de tenin. IrIi malkovris ilin en la familin
tle Ulianov-oi, Antaü mi aperls belega hil=
do de rusa patrino. Mariia Aleksandrov.
na Ulianova, pri kiu, bedaürinde, ni ko-
nas ne tro multe, estis familiestrino, öar
perdinte tro lrue Ia edzon, §i e$tis de-
vigita mem eduki ses infanoin. La sorto
portis al §i plei terurain malfelicoin, Oni
ekzekutis §ian plei a§an filnn *- Ale
ksandrul], poste sekvis areslr-ri ale Vo.
lodja, de Mitia kal Maniu§a. (Volodia .*
Vladimir Ilii0, Mitia - lia malpli aEa
frato -* Dmitrij, Maniusa - lia pli aga
Iratino - Maria.) . . . Kai Si fordonis al
ciu el ili sian malavaran patrinan koron.
§i subtcnadis ilin, Si estis samideanino
de oiu el ili.

Bildigi maiestecon de la nova epoko,
kiun alportis revolucia Oktobro - signi-
fas montri la sovetan homon dum la tuta
amplekso de Iial heroai agoi, malkovri
Ia belotr de la vivo socialisma. ei-okaze
venas en Ia memoron moto de Nekrasov:

,,Strebo kaj agado de I'homo
Kreas fenomenoin mirindain!"

Nuntempe Ia streboi kai la agado de
la horno estigis Iego de nia vivo. Kai ni
havas tiom da mirindaj faroi, ke sainas
- de sur Ia pagoi de verkoj de Gorkii -ke eniris nian vivon Vasika Buslaiev - la
fabela rusa Tltano. Li arde ekspiris kaj
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