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ATENTIGO AL NIAJ KUNLABORANTOJ

Ni petas ĉiujn niajn kunlaborantojn sendi al ni siajn tekstojn ĉu per la 
reto en la formato de teksto aŭ sur la CD en la formatoj de Word, Apple 
(Claris)Works, aŭ prefere en la formato RTF. Bonvolu nepre tajpi viajn teks-
tojn per la sistemo x (cx = ĉ, sx=ŝ ktp) ĉar tio ebligas al ni facile transformi 
la tekston en normalan Esperanton.  Se vi sendas tekstojn surpapere, vi tajpu 
ilin normale. Dankon.             La Redakcio

El la redaktejo... Olimpikaj ludoj burĝa - laborista.

Fine de la 19-a jarcento fondiĝis 
Laborista sport-movado, kiu laŭ 
strukturo kaj aspekto multe similis al 
la neŭtrala aŭ burĝa varianto. Tamen 
relative rapide post la fondiĝo, 
la movado komencis ideologian 
profi liĝon. La movado iris en la 
manojn de maldekstraj pensantoj kaj 
pli kaj pli oni propagandis, ke sporto 
ne estas sistemo per kiu oni gajnas 
monon aŭ gloron, sed per kiu oni 
plibonigas la sanon aŭ la ĝeneralan 
vivkondiĉon. Ĉe la burĝaj sportistoj 
la ekonomia ligiteco ludis signifan 
rolon kaj ĉe la laboristaj sportistoj 
plej gravaj estis sekvaj kvin reguloj. 
Unue oni ne strebis tro fortan 
konkurson, serian spiriton - due - 
iu formo de kultiviĝo de sportistoj 
malutilas kaj malrekomendiĝis - tria 
- fortega malakcepto de komercigo 
de sporto kaj instigado al amatorismo 
de la sportistoj - kvara - sporto devas 
servi la amason, kio signifas ke ĉiu 
homo devas havi la eblon sporti - 
kvina kaj lasta- pere de sporto kaj la 
evidentaj internaciaj kontaktoj atingi 
mondan pacon. 
La laboristoj, socialistaj, eniris 
konkurencon kun la burĝaj 
sportkluboj kaj ili argumentis ke la 
amatora sporto estas la vera sporto 
laŭ la mita pasinteco de “vera 
sporto”, la “sportspirito” kaj evidente 
la harmonia kaj spirita klerigado.

La plej granda propagandilo de 
la burĝaj sportistoj estis evidente 
la Olimpikoj kie laŭ la olimpika 
idealo la homoj kuniĝis en paco 
kaj harmonio. Sed rebatis la ruĝaj 

 Kiel divido inter la diversaj sportlokoj el la Antverpena distrikto Hobokeno pretas tute nova placo. Ĝi 
ricevos la nomon “Jacques Schram parko”. Per ĝi la Hobokena distrikto volas honori mian onklon, kiu 
dum la tuta aktiva vivo batalis por propagandi laboristan sporton. Dum multaj jaroj li estis delegito de la 
Popola-Olimpiko aŭ kiel li ĉiam nomis ĝin la laboristaj ludoj.
Mi faris iom da esploro  kaj trovis tre valorajn tekstojn el kiuj mi ĉerpis la sekvan tekston. Mi  verkis 
la tekston kun en la koro granda ĉagreno. Dekojn da fojoj mi, kiel juna helpanto, iris kun la onklo al 
popoldomoj kaj sportkonstruaĵoj por montri la lumbildojn, kiujn li faris dum diversaj Popol-Olimpikoj 
kiujn li partoprenis. Plej karmemoraj estas por mi la lumbildoj de la Popol-Olimpiko en Israelio kaj mi 
ne povas pensi al la bildoj sen ke mia koro pleniĝu de granda ĉagreno por la granda idealo. Pri engaĝita 
grupo de entuziasmuloj kies batalo plene perdiĝis.
La unua Popol-Olimpiko devis okazi en Barcelono en 1936, sed jam tiam laboristoj batalis kontraŭ 
laboristoj serve al la ideoj de  la demagogoj.

(laboristaj, socialistaj) sportistoj kaj 
defendantoj de la vera sporto: la 
Olimpikoj estis nur propagandilo por 
naciismaj sentoj, komerca spektaklo 
kie mono pli gravis ol harmoniaj 
korpo-movoj. La Olimpikoj estis 
nur kaj nenio pli ol refl ektiĝo de la 
socia kapitalisma modelo. La diro de 
la barono De Coubertin (fondinto de 
modernaj olimpikaj ludoj 1894) ke 
“laborista sporto plej proksimas al 
la sport-idealo”.  La ruĝaj sportistoj 
kiel eble plej ofte propagandis kaj 
uzis ĝin.  

En 1931 decidis la Olimpika 
Komitato ke la XI -aj ludoj okazos 
en Berlino. Tiutempe la germana 
registaro estis centra dekstro laŭ 
politiko kaj ke iom poste la faŝisma 
Hitlero transprenos la potencon, la 
Olimpika Komitato ne antaŭvidis.
Fakte la nazioj ne tiel kontentis pri la 
Olimpikoj ĉar ili pli ŝatis la reakcian 
kaj forte naciisme strukturitan 
Germanan gimnastikan movadon 
kie aŭdiĝis marŝmuziko. Flirtigado 
de fl agoj kaj simboloj estis same 
gravaj kiel la sporto mem. Krome la 
prezidanto de la Germana olimpika 
komitato, Theodor Lewald, kaj la 
sekretario Carl Diem havis judajn 
familianojn. La nazioj  tuj postulis 
ilian maldungon el la komitato.
Tamen, la 16-an de marto 1933, 
Hitler akceptis T. Lewald, kaj 
kontraŭe al tio, kion li antaŭvidis, 
Hitler prezentis plenan subtenon al 
la Olimpikoj.
Tamen la problemoj ne tute 
malaperis. Olimpika regularo 

malpermesis iun formon de rasisma 
aŭ religia diskriminacio kaj je tiu 
nivelo la Germanio de Hitlero ne 
ĝuis plej bonan reputacion.
Dum kunveno de IOK de junio 1933 
en Vieno, oni esploris la situacion. 
Kerno de la diskuto estis: ĉu judoj 
povas havi lokon en la germana 
olimpika teamo? Laŭ du germanaj 
komitatanoj, Karl Ritter von Halt 
kaj Theodor Lewald ne estis ajna 
problemo tiu-kaze. Ili eĉ donis 
surpaperan garantion. Ankaŭ dum 
kunveno de IOK en Ateno, majo 
1934, konfi rmiĝis la antaŭaj decidoj.
Kiel ni nun ĉiuj scias la Germana 
garantio estis nenio pli ol politika 
manovro. Judoj estis ʻpurigitaj  ̓
el la publika vivo kaj evidente 
ankaŭ sporto-kluboj. Pro manko de 
trejnebloj oni forprenis de ili ĉiun 
eblon partopreni al la Olimpikaj 
ludoj. Ankaŭ aliaj  trukoj estis uzataj. 
La juda atleto Gretel Bergmann kiu 
rimarkinde pli bone sportumis ol la 
arja rivalo Elfriede Kaun, ne atingis 
la ofi cialan selekton pro manko de 
registrado en sporto-klubo. Fakte 
neniu juda virino aŭ viro akiris lokon 
en la Germana teamo.

Kvankam IOK estis kontenta pri 
siaj decidoj, la plejmulto tamen 
asertis ke la faŝisma Germanio  
kun sia kontraŭ-juda, katolika kaj 
socialisma propagando, ne povas 
esti la loko kie la Olimpikaj Ludoj 
povas okazi. Mondvaste okazis 
protestoj. Judaj organizoj ludis en 
ĝi gravan rolon, precipe en Usono. 
En la malnova Eŭropo la plej akraj 

Muro inter Israelo kaj Palestino

ALIA BRIKO EN LA MURO 
La loĝantoj de 20 palestinaj vilaĝoj preparas sin por entrepreni proceson kontraŭ la 
konstruo, per Israelo, de 720 kilometroj de "barilo de sekureco", laŭlonge de la okci-
denta bordo. Tiu barilo de sekureco estas "plano de disigo" de la israela ĉefministro 
Ariel Sharon. Sed ilia celo ne estas Israelo. 

La akuzdokumento mon-
tras ke ofi cialuloj de pa-
lestina registaro de Yasser 
Arafat faris profi tojn per 
la importado de cemento 
helpe de dubaj importaj 
licencoj, kaj ili vendis 
tiun cementon al israelaj 
entreprenistoj por kons-
trui la muron. 
Provu imagi, ke en 1961 
ofi cialuloj de Kennedy-a 
administracio vendus ce-
menton al konstruaj so-
cietoj de Orienta Berlino 
kaj vi havos ideon pri la 

kialo de palestina kolero. 
Hassan Khreisheh, unu el la reprezentantoj de la Palestina Leĝa Konsilio deklaris al 
la gazeto "TIME" ke li transdonis raporton pri la vendado de la cemento al la Ministro 
pri la Justico de Arafat, kaj li rekomendis al la ministro entrepreni juĝan agon. 
Laŭ kopio de la raporto, kiun "TIME" akiris, societoj, kiuj havas gravajn rilatojn, 
akiris importajn licencojn por 420 000 tunoj da egipta cemento, de septembro 2003 
ĝis februaro 2004, sed nur 33 000 tunoj alvenis al palestina merkato. La cetero iris al 
la israela societo en Haïfa. Pri 6 milionoj da dolaroj, la raporto ne diras kiom ricevis 
palestinaj aŭtoritatuloj kaj iliaj rilatoj, sed ĝi akuzas plurajn societojn fari profi tojn 
per tiu merkato. 
Abdel Sattar Quassem, universitatano en Napluso, ankaŭ projektas entrepreni pro-
ceson kontraŭ la politikistaĉoj, kiuj estis en la rondo de cementmerkato. Se tio estas 
vera, li diras, "la skandalo montras ke ĉiuj ofi cialaj palestinaj deklaroj estas menso-
goj".

****
En Hirtah, vilaĝo apud Tulkarem, la kamparanoj ankoraŭ povas vidi de siaj domoj 
siajn kampojn kiuj troviĝas sur la supro de la monteto, sed, jam de unu jaro ili ne 
plu povas atingi ilin. La fosoj, muroj kaj pikdratoj, kiuj konsistigas  la t.n. "barilon 
de disigo" malhelpas aliron al la agraro. Sed tio ne estas ĉio. La israela armeo mina-
cas konfi ski iliajn 500 perditajn dunamojn (1 dunamo = 1/10 de hektaro). Tio estas 
preskaŭ certa kaj la sorto de tiuj kampoj estas sigelita. Industria zono estos konstruita 
ambaŭfl anke de la barilo, helpe de israelaj aŭtoritatoj kaj palestinaj entreprenistoj. 
La kamparanoj senigotaj de terenoj ne havos alian eblecon ol labori en uzinoj por tre 
malalta salajro, kiu apenaŭ atingos la trionon de la minimuma israela salajro. 
Mia vidpunkto : La muro inter Israelo kaj Palestino ne estas muro inter du popoloj, 
sed barilo, kiu ebligas kaj faciligas la ekspluatadon de palestina popolo per egiptiaj, 
israelaj kaj palestinaj riĉuloj, kaj tio nomiĝas: klasbatalo.

André Weiss (35366)

Ĉi sube du tradukaĵoj kiuj traktas la saman temon. La unua estas artikolo el 
la revuo "TIME-Magazin" de la 09.08.2004, verkita  de Matt Rees kaj Jamil 
Hamad. La dua estas ekstrakto el "Le Monde Diplomatique".

La muro apud Tulkarem

Karaj, 
jen la dua, post-
kongresa numero 
en kiu ankoraŭ 
ne troviĝas de-
tala Kongresa 
protokolo. La no-
vembra numero 
estos komplete 
dediĉita  al ĝi. Ja, la aŭskultado de 
10 naŭdekminutaj kasedoj kaj kom-
pilado necesigas multe da tempo. 
Tamen mi certas ke ankaŭ en tiu ĉi 
numero vi trovos multajn interesajn 
artikolojn. Mi esperas ke la nova 
aspekto ankaŭ plaĉas al vi. Alvenis 
kelkaj rimarkoj pri la lastmonata 
numero kaj mi provis apliki ilin en 
ĉi numero. Bonvolu daŭre sendi via-
jn rimarkojn kaj viajn kontribuaĵojn 
por la estontaj numeroj. Dankon.
Kamaradece al ĉiuj,

Via Redaktoro




