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Espéranto-Angulo 
LER:-IE.JA STIU!\0 Ek" GER~IANA 

SAAR-LI~IREGJOXO 

Jus êc saarlana limo, lie kic unuaj 
montoj Jcvigas <';t'leu, t•stas s:tuala vi
lugelo l'hcrlosheim ; ('slis j:un èiam 
unu cl la plej mtl.lrièa,j vilagoj de la 
llunsr·iick-montnro. 61aj enlol{anloj 

de,·is sin nutracli \>er pcnuda laboro de 
korbplekligo. ~la salo rstis gaslo en 
èiuj l<ahanoj. Nombro de cnlogantoj 
devis, cnkovrilaj en l'riponoj, tmvagu
di la landon kuj sin nulradi pcr al 
mo~eto. 

Hitler nkiris 1•olcncon. Ankatl ta 
cnlogauloj de (1 >erlosheim ckaùdis 
knj don;s al drkailvugantaj lliller
agcntoj, iliajn kredemajn orclojn. L:1 
okuloj !tunis goje, nun mizcm estos 
forigotu. 

~!ilionoj cslis trompitaj kaj la espc
ro je plihonigo estis anslalatrita per 
obslin:r rezislo. La Wcimara rcspubli· 
ko kaj rt'gistaraj inslancoj ne zorgi, 
pri iliaj 1leziro). " nacia regislnro nt' 
st•ngis lion. hontraùe ! oni malper
mesis al iii, ln malsnlanloj, t'~ la al
mozpelon. [nfanoj kuris en lernejon 
kun èHonit.!lj vcsloj l<aj s<~oj, l<aj mal
sala slomako. En rajtigii:J indigno vri 
demagogio de llitler kaj kompanio, 
enloganloj postulis, ke oni minimumc 
lh•eru al lllfnnoj suoj n kaj \'CSlnron. 
knj donu en lemejo mangajon. lOon 
faris ln nnci-sodalisln adminislracio'! 
t.i faris la saman. kion faris la alia 
adminislraeio, {li ne prizorgis la :t'os
lulojn knj ne respondis. Sed hlm 
okazis io, kion nnci-soeialisla :Jdmiois
trt~cio ne alend;s, kaj ldo pnl\·as, kc 
I<Onfido al nacilsloj ne nur estas san
cclinln. sed Iule malaperinla : èinj 
infanoj ne ·venis en la lernejon. J.er
neja slriko. kin estas 100 %-n, jam 
claùras longtempe. Ln adminislracio 
eslis konfuza. Ciam direklis ni pli al
laj inslancoj. Agado de " l'herlos
heimnlanoi n ckigis granda clislnrlon 
en mall:Jj vilngoj. C::iuj laborisloj k:J.i 
kamp\lloj konsentas ilin. 

Ciuj laboristoj kn.j knmpuloj 
konsentns ilin. En êiuj vilagoj kres
kas indigno konlraù la regant~j de la 

i 

Ida rcgno. Bnmêemizaj laêmenloj 
jam l'ihelas en Hunsrück. 

Ankorail lio estas sublernj ribcloj. 
Sed t'i faro de bravaj Ubcrlosheimn
noj estas scndubaj signoj, ke ne nor 
restas ribel:1j pnroloj, sed Jo ega in
digno konlrai• trompo de la srmgkan
celnr:o sangigas en aktivan balalon. 
Nature silenlas r.ri lio la fa§ista regis
taro. t.i ne sknbas pri lio, ke en la 
linuu·hojn de Snarlando venas m:Jisn
lanloj cl Hn tlst·iick por kapli hundojn 
por sin nulri ' Eble prospems oaciso
cialislaj bonzoj suhpremi slrikon per 
teron1j ail mrnsog:1 j JH'omcsoj. Sed ne 
prosperas al iii, for·igi in<lignon knj 
mal salon <le la popolo de Hubriick
monlaro. 

E~ LA BULGARA.J LERNEJO,J 
N~k unu momenlon êesis prolcsloj 

en la gazelaro, konlraù la poliliko de 
obskurnnlismo, kian ln bulgara regis 
taro fams. La problemo pri la lnksoj 
estas en la ccnluro de bal:Jioj. En sia 
bazo gi ha\,ls klasan kamkteron. Por 
haYi pli precizajn kaj senperajn infor
moj n pri la kaitzoj nasknnlaj la in
clignon kaj protesl-ondon inter let·
nanlaro, mi lurnis min al lernanlino 
de gimnazio kiu nli<onlis jenon : 

En sin pPmulto. gclcrnanloj en èiuj 
lerncjoj est:1s filoj de prolelf:~milioj. 
Pro plialtigo de la laksoj êijare mul
laj ne povis da[n·igi ln lernadon. Aliaj 
~iu~ pagis n.nr parton de ~i estas :IV<'r
t:laJ finpagt. En mala okazo sekvas 
eksigo. Krom èi lakso (1560 levoj) êb 
lem:rnto êij:ll'e. lnil m·ango de ln mi
oisleri dcvas krom pagi 10 lev. por 
asckurka~ ..... En ëi momenlo de furio
zanln clwnomia lil·iso, ld:uu mullaj 
apcnait povus aki ri la sel<an panrccon, 
,·en:J" ankor:Jil pei nova snrgo. ?\e èiuj 
pagn~ g:n. T.nkeajin(J'viduoj, inslruis
loj fnSisloj en sinj ldopodoj plennmi 
ordonojn de sinj maslroj, permesas 
al si lrulecan konclulon al la infanoj 
en la kolekt-procc<lo de èi asekursu
moj. Pli ulla inslanco p r isilentis la 
faklojn knj ne sankciis la subulojn. 
Kion do ? Ca ebla~ esperi kontraùon ·? 
Nur en proJeta socinlîsta sociorclo, in
ft~no.i l'icevos cblecon sludi J'l)ere kuj 
senzorge en lernejoj soveltlpa j. Xun 
balalo oecesas ! 

· (T,n informojn ni elliris de « Torc:'o 
de I'Edukisloj >>). 


