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Nur inarŝante oni faras vojon ... 

Jen ni denove antaú vi, kamarado (ino), bona kom-

peno nia. Jes, ni iom malfruis, sed kreou min, ni tute no kulpas: 

ni jam anoncis cl vi, cufiCo antaŭtempo, ke financi nian gazoton 
restos Ciam nia kcn~tznta dofio, Car la nombro do nia onaro no es-

tas alta, kaj sekve niaj monrimedoj liliputaj por niaj bezonoj... 

Ni ja ne scias almozpeti, sed devo nia estas, pre-

zenti al niaj legantoj la kaŭzon de niaj problemoj: ni pendas pli 
ol la duoblon do nia eldono al no-membroj, ni do bezonas novajn abo-

nantojn, Car ni tute no volas rezigni pri 

nia malavara sinteno. 

Cetera, en nia dua paso ni voles specia-

la oma6i la elstaran figuron de la granda 

hispana poeto Antonio Machado okaze de la 

kvindeka datroveno de lia forpaso en Co-

llioure, suda Francio, ekzilita post la 

malvenko de la hispanaj respublikonoj en 

la civila milito 1936-39, do Ci numoro do 

nia modesta revuo precipa emfazos lian poe-

zion, kiu rangas inter la plej olstaraj do 

nia epoko, .kaj substrokos la ne sufieo ko-

natan dimension (olmenaú.internaciskalo) 

do la homo de "la intimaj emociaj lirikaj 

solecoj"... 

Filozofieme, Antonio iam venkis poemeton, 

;:iu tre rapide famiOis kiel prava aserto pri ferendo tasko, 	esenco 

Diras, ka "vere ne ekzistas vojo, nur martante oni faras gin". La poe- 

n,to tekstas: • VojmarSanto, viaj spuroj 
estas nur la sola pado. 
No ekzistas voj',martanto, 
nur kiu faras la pason. 

Martanto vi faras podon, 
kaj rigardante post vi, 
oni perceptas kun klaro 
vojon sen obla roir'. 

Ne ekzistas voj',marganto, 
nur holsulkoj sur la marol 

Redaktante la duan-trion.numeron de "Kajeroj el la Sudo" ni 

intencas "nur fari vojon" en nia tasko, kiel talents iam proklamis nia 

honesta granda poeto. 
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In memoriam : Antonio Machado Ruiz 

Antaŭ  kelkaj semajnoj, la 22an do Februaro, fjtete 
lo saman tagon antaŭ  kvindek jaroj, forpasis en Colliouro, apud-
mara vilaeto sudfranca, la hispana poeto Antonio Machado Ruiz. 
Li estis tie alvoninta la 27an do Januaro kun multaj aliaj beta-
lentoj kaj fideluloj al la hispana respublika kaŭzo venkita, do 
lia ekziliĝo apenaŭ  daŭris ne unu monaton. 

Antonio Machado naskiN.s en Soviljo, la tefurbo de 
Andaluzio, en 1875, sed translokiJjio baldaŭ  al (lodrido kun la tu-
te familio, kiam li estis nur okjaro, tuj post ol lie avo estis 
akceptita kiel katedra profesoro en la Centro Univorsitato. 

Li edukiĝis en la Institucio pri Libera Instruado, 
prestiĝa pedagogia lernejo fondita en Hispanio (1876-1939) de kraŭ-
sismaj profesoroj, kontraŭaj al la instrumotodoj uzitaj tiam on la 
oficialaj mcdioj. La nova nettata lernejo celis modernigi lo hispa-
nan socion per la edukado. 

Baldaŭ  la juna Antonio montris sian inklinan pri be-
letro, specialan kapablon por literaturi kaj komencis kunlabori en 
fakaj revuoj. Lie poezio estas, esenco, simpla, kaj lia motriko spe-
gulas preferon por la rimo asonanca. Li penotrigas siajn versojn per 
forma melankolio kaj profunda emocio, kaj forigas ol ili tiajn orna-
majn elementojn kaj brilajn metaforojn. Oni povas diri, ke li atin-
gas idealon pri poezio, konsistantan en rĵia prozonto nuda je pitorec-
kaj rebriloj, montrantan per apenaŭ  perceptoblaj rimo kaj ritmo la be-
lecon de la konceptoj, kiujn li volos esprimi. 
Jen unu el la poemoj klare montranta la karakterizojn menciitajn: 

Nokte, kiam mi dormadis, 
mi sonĝis, rova fikci'J 
ke fontaneto tprucadis 
cn la korintern'do mi. 
Tra kiu kata kanalo 
vi venas, ekv', tien Ci, 
font'do nova ekzistado 
no gustumita de mi? 

Nokte, kiam mi dormadis, 
mi sonĝis, rava fiksi'l 
ke abelaron mi havis 
en la korintern'de mi, 
kaj 1'orkoloraj abeloj 
tie fabrikis kun (1)zol' 
vakson kaj doltajn mielojn 
el la malnova tr.istec'. 
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Antonio Machado, poeto. 

Nokte, kiam mi dormadis, 
mi sontjis, revo fiksi'!, 
ko ardanta sun'lumadis 
on la korintern'de mi. 
Ardonta, Car gi brulumis 
kun la varm'ol propra dom', 
oatis sun'Car ni prilumie 
kaj incitadie al plor'... 
Nokte, kiam mi dormadis, 
mi aonnie, reva fikct'l, 
ko propra di0 sin ka9is 
on la korintern'de mi. 

La poemoj sen satoriko de Machado montras ankaŭ  intimisman 
poezion; li konfesas: "mi Cima konversacias kun la homo en mi mem 

akompananta", cetera, li filozofies pri si mem kaj konstante dia-
logas kun sia epoko, kun Ciuj elomontoj, kiuj lin Cirkaŭas: kun la 
fontano, kun le aúroro, kun la vento, kun la nokto, kun la ulmoj kaj ' 
precipo kun sia koro... kiel en tiu Ci poemo: 

Estis certa nokt'de Majo 
obskurblua kaj serana. 
Sur 1'akuta cipresalto 
brilis la luno plenplena 
lumigante la fontanon 
el kie l'akvo luddancis 
inter tempan ploran.kanton 
nut el ni oni aŭdadis... 
Poste, aŭdiĝis 1'okconto 
ol kaCita najtingalo... 
Skue rampis forta vento 
1'akvokurbon de l'fontano. 
Kaj mildega melodic) 
la nardenon erarvagis, 
inter mirtoj, muzikisto 
la violonon ludadis. 
Estis ekorda lamento 
el juneco kaj el amo, 
pot la luno, por la vento, 
pot najtingal'kaj'par 1'akvo. 
La ĝatdon'havas fontanon, 
kaj la fontano ĥimeron... 
VoC'aŭdigis dolorkanton 
animon el printemp-eho. 
Mutinis la voC'lamenta 
kaj el violon'la ritmo. 
Vagia nut melankolio 
tra la nardeno silenta. 

Aŭditjis nut melodia 
el la fontan'kapricema... 

Cetere, li ne ernia frekventi kunvonojn, nek la bruan so-
cietan vivon do la tiomaj poetoj, bohemianoj kaj artistoj: modesta, 
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sincera kaj ĝisfunde honesta, li sentis la boleeon do la longaj 
silentoj, la emocion do la intimaj aolecoj, la profundan alrigar-
don de interna mondo plena do lirikoj ohoj, kiuj pli bone rospon-
dia al lia koncepto pri poezio, kiun li difinis kial "profundan 
tremotblovon de la spirito"... 

Kiam Machado estis 24-jara, li alvonis unuafoje al 
Parizo, kie li laboris dum kelkaj monatoj on lo eldonojo Carnior, 
tempo, kiun li profitis por interkonatiOi kun olstoraj intolektu-
loj tiuepokaj: Pio Baroja, Gómoz Carrillo, Oscar Wilde, Joan Mord-
as, k.a., sed post kelkaj monatoj li rovenis al Hispanio por dad- 
rigi siajn studojn kaj ne post longe publikigis siajn poemojn on 
la modernisma revuo "Electra" oponaú. ĵusfondita. 

En 1902 Antonio Machado vizitas duafojo Parizon, kio 
li konatiĝas kun la fama sudamerika poeto Ruben Dario. Ambaú:poe-
toj tuj intorsimpatias, kaj Antonio verkas belon:poemoniomacĵa al 
Ruben esprimanto sian admiron "al tiu noble poeto, kiu• ollskultis 
la vesperajn ehojn kaj la adtunajn•violonojn.do Vorlaino"... 

Ruben respondis la omaĝon pentranto per noimitobloj" 
versoj fidelan portroton do Antonio. Mi ne povas eviti la tenton 
reprodukti par vi la poemon, L`ar per tiaj versoj vi perceptos pli 
trafan bildon pri Antonio, ol so mi skribus paĝojn kaj'paĝojn. Ru- 
ben desegnis tiel la portroton: 

5ilenterna kaj mistero 
li iris kaj roo vonis. 
Lia rigardo serena, 
tiel profunda aspektis 
ĝio ĝ1 iĝis novideblo... 
Li parolis kun akcento 
do hom'timeme fiero, 
kaj la hol'de lia penso 
lumis tiel perceptobla, 
ke oni sentis l'impreson 
vidi en lo kap'ponsoma 
brulantaj siajn ideojn 
de brila. homo bonega.. 

Corto, li pa5tus leonojn 
kun tafoj'en harmoni'. 
Li same kondukus ttormojn. 
ad mielon cĵis la fin'l. 
La plezurojn do la amo 
kaj mirindagojn al viva' 
li kantis per vorsoj boloj, 
kies sekret'gardis li. 
Rajda sur rara Pegaz' 
li vonis al infinit... 
Mi.proĝas por Antonio 
la dioj ja. gardu.lini 
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Je la fino de la ĵus indikita jaro, nia poeto publikigas 
sian unuan verkon "Soledades" (Solecoj), pri kiu Juan Ramón Jimo-

nez diris: "Libro de aprilo, amara kaj blua, plena de karesantaj 

brizoj, de fontomuzikoj kaj aromoj !iliaj. Por ke nia spirito al-

proksimiĝu al Okcidento karesata de tiu Ci liro, kiu havas la tu-
tan antikvan melankolion kastilian do la kopioj de Don Jorge Man-

rique kaj la belan ritmon riCan kaj diamantan de la romancoj de 

Gongoro". 

La vivo de Antonio vibras en la intima koiokvo de siaj 

versoj: pri Ciu momento kiun li vivis oni trovas signifoplenan.vet-

saĵon kantanto tin... 
"Mia infanaĝo estas, hela korto seviija 
kaj klara horto, kie citrono maturiĝas. 
Mia junaco, dudek jaroj sur ter'kastilja; 
mia viv', kazoj, kiujn mi plaĉo ne eksplikas... 

Kaj kiam forpasis lia profesoro, la fama pedagogo Francisko Giner 

de los Rios, gvidanto d© la Institucio pri Libera Instruado, kie 

li studis, Machado dediĉas al li kortuSajn versojn: 
forpasis en l'ektagi4a lumo 
nia kara, la Majstro amata, 
kiu imagis por Hispanujo 
kleriĝon kaj roflorigon grandan. 
Alportu lian korpon al suno!, 
amikoj, al la montaro alta, 
al la montoj kun verdoj kaj bluoj 
de i'ampleksega Guadarrama, 
kie en la abismoj sen fundoj 
la verdaj pinaroj rave kantas...ktp. 

Pri la travivaĵoj de Antonio Machado en Soria, la plej 
intense vivitaj en la ekzistado de la ponto, li verkis multenombrajn 

poemojn, kiuj plenigas Ciujn Antologiojn da la moderns hispana Poozio, 

sed la forpaso do la amata edzino, la juna Leonor, estis terura bato 

por li, tiel dramo sentita, ke li eĉ  intencis mortigi sin, kiel lota-
re li konfesis al sia amiko Juan.Ramón Jimcnez, sed en sama letero 

li aldonis: "se ian forton mi havas, mi deziras profiti Vin, estas 
ja necese defendi tiun Hispanion Sprucantan kontraú.la mortinta ma-

ro de tiu alia Hispanio inetta kaj pasiva, kiu minacas dronigi Cion", 

... sed li ne povis eviti rememori dolorajn scenojn de l'pasinto 

kaj la amatan edzinon, kaj donovo la versoj esprimis tiujn suferojn, 

kiam li skribis: 	
Iun someran nokton varman, 
aparta estis la balkono, 
samkiel en la nokto ĉarma 
ostis la pord'do mia domo. 
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En mia dom'venis la morto 
sen atontigi per rigardo 
ion rompis on sia korpo 
per la fifingroj do la mano. 

PiedAovo, sen min rigardi, 
antaŭ. mi repasts la morto, 
mi koleris: kion vi faris? 
La morto ne donis respondon. 

Mia infanin'paco restis, 
mi scntanta akran doloron, 
ho, vol kion la mort.'ja rompis 
estis ligil'do niaj koroj'... 

Scivola pri Cio, kio koncernas la scion, Machado studis 
filozofion kiel lernanto en Parizo do la famaj profesoroj Borgson 
kaj Bedier, kaj en Hispania doktoriĝis pri belotro kaj filozofio. 
Dum multaj jaroj li instruis la francan lingvon kiel gimnazia ins-
truisto. 

Fidela al la idealo demokrata, kiun li ensuCis infano-
ĝe en la Lernejo; pri Libera Instruado, li neniam Cosis strobi al po-
polaj aspiroj: li estis unu el la malmultaj rospublikanoj, kiuj hisio 
la trikoloran flagon en la urbodomo de Segovia Co. la alvono de la Dua 
Respubliko en 1931. Li kunlaboris efiko on la fondo do Popola Univer-
sitato en Segovia, organismo neoficiala kroita por eduki nur laboris-
tojn, kaj fine, dum la civila milito li batalis per sia plumo dofen-
dante demokration, en r ladrido, en Valencia, on Barcelona, ĝia la fino. 

Antonio Machado estis proklamita akademiano do la hispana 
lingvc, sed neniam li legis sian protokolan.diskurson, kiu devus invos-
ti lin kiel membron de la Akadomio. Kunloboro kun lia frato Manual li 
verkis plurajn teatrajojn, dramojn kiuj sukcesis, kiam ili ostis publi-
ke prozentitaj. 

Antaú kelkaj semajnoj, okazo do la kvindekjara datroveno 
de lia forpaso, francaj kaj hispanaj miniatroj, vorkistoj, politikuloj 
kaj elstaraj intolektuloj iris al la vilaĝo Colliouro por omaĝi.la ad-
toron da "Solecoj","Kompleta Poomaro","Elektitaj Paĝoj","Provaj' Kanzo-
noj","La Milito", k.a. So li estus vivanta, certo.ko li no ostus apro-
binta tiajn publikajn elmontrojn... La poeto do "la sonora solecot kaj 
"la intimismaj kolokvoj" estis modesta sincera homo noŝotanto do pompoj 
aŭ  solena3oj. Li forpasis en Colliouro, sola antaŭ  la maro, kune kun 
tiu hispana popolo ekzilita, kiu batalis kontraŭ  la roakcio $is la fino 

.aj kiel li profetis en sia poemo "Bomportreto" li. renkan- 
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tifjis kun le morto kiel li doziris: 

... Kaj kiam venos la lasta vojajtago, 
kiam la gip'sonreturno estu preta, 
vi trovos min kiel la filojn de l'mcro, 
son pakajoj, prookaú nuda, tutlencra... 

Jes, forpasis la poeto, sed lia poezio restos por ĉian 
kiel ekzemplo de simpleco, boleco kaj homamo. 

Antonio harco Botclla 

(1) zelo: (el la latina zelum kaj el la greko zolos) delikata zorgo, 
fervora mem dedito. 

Bonvo 	rid 1... 
Sec' ne t1'0 	 

Tiu tì rubriko no pretendas esti 
speciale innenia oú inciti nicjn le-
gantojn al tondra rido. Ni kolektan 
kaj publikigas ti tiujn epritejajn ce-
lente nur, per distro kaj bonhumoro, 
malstretigi le monson de niaj k-doj 
(inoj) post atentodo de "seriozaj" 

! 11 	artikoloj kaj stimuli ilin al legado 
de le ceteraj.  
Atentinda eraro.- 	Dum la goedziĝc vo- 
jaĵo, jupo paro voturis tra longa malhc-
la tunelo. Kiam reheliĝis, la edzino, kun 
ruĉinintaj vangoj diris el sia edzo: 
-ili deziros, ke beldaú alia longe tunelo 
venu!-. 	- Kial do7- respondis la ed- 
zo, -mi tre enuis tra la lasta tunelo-. 
-Sed mia kara,tu ne estis vi, kiu tiel ar-
de kisis min?- 

Alia erare.- 	En strando sinjoro rimarkas,'ke en la maro dronas virino, 
kiun li opinios sia edzino. 
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Alarmite li vokas membron de la savbrigado: -Mi donos al vi cent 
mil pesetojn, se vi savas mian edzinon- 

La naĝisto ĵetas sin en la maron kaj post momento li re-
venas kun senkonscia virino Co la brakoj. 
-Jen via edzino, mi atendas do la promesitan rekompencon-. 
-Jes, mi promesis cent mil pesetojn por la savo de mia edzino, sed 
tiu virino ostas... mia bopatrinol- 
-Nu, komprenite- diris la naĝisto, kiom mi 3uldas nun al vi?- 

Kuracisto konsilas al kliento: 
-Ne zorgu tiom multe pri mono! Ĝuste antaŭ  unu monato, olio klionto 
ne povis dormi, tial ke daŭre li memoris pri mono, kiun li ŝuldis al 
sia tajloro. Ni konsilis al li absolute forgesi tion, kaj nun. li vi-
vas tre feliĉa- 
-Efektivo, doktoro, mi konas ja tiun katon, kiu portis min al la nu, 
na stato, tar bedaŭrinde mi estas la tajloro do via anekdoto-. 

En la lernejo.- 
Profesoro: -Nun vi jam scias, kio estas Safo, kaj por kio ĝia lano 

utilas-. -Diru al mi, Joejo, el kiu gtofo estas ferito 
via pantalono?- 

La lernanto Joejo: -El malnova pantalono de mia patro- 

Inter literaturistoj.- 
-Cu vi scias, ke mia amiko poeto A,D.C. decidis, ke lia verskolokto 
ne estu publikigata ĝis post lia morto?- 
-Jen lerta decido- diris verkisto D.X.X., -Tiel tiuj. ja deziros, !<a 
li longe vivadul- 

En la Suvende.lo.- 

Vilaĝano iras en guvendejon kaj petas paron da guoj. La guvondisto, 
vidante tiel grandajn piedojn, ekkriis: 
-Ho, kia piedo neniam mi vidis alian.semen!- 
-Cu ne?- diris la vilaĝano, -rigardu alian!- kaj naive montris la 
alian kun fiero. 

En iu3ejo.- 
La juĝisto: -Kio, antaŭe, mi vidis vin?- 
La akuzato: -Mi havis la honoron doni kantlecionojn al via filino-
La juĝisto: -Kvindek jarojn da punlaborojt- 
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LA LASTA LEKCIO DE 
UNAMUNO 

Miguel de Unamuno y Jugo estis, ĝis 1936, agnoskita 
kial fervora socialisto kaj respublikeno, ed se li jam montris 
per artikoloj en diversaj ĵurnaloj,sian soniluziiĝon pro la ma-
novroj de la maldekstraj partioj en la Parlamentejo, kaj ekster 
ĝi, dum la tagoj de la infana respublika. Malgraŭ  tio, en Septem-
bro 1934, kiam li devintus emeritiĝi kiel rektoro de la Universi 
-tato do Salamanca, la Ministro pri Edukado nomumis lin dumviva 
rektoro. Poste, venis la ribelo de la generaloj en Julio 1936, 

raj Salamanca, kie li loĝis,estis
' ekde la komenco sub la jugo de la 
pibeluloj, kaj la subteno kiun,9aj- 

rlo' _! 	 41e, li donis al ili. Mi diras Aajno,' 
dar malgraŭ  la artikoloj kaj biogra-
fioj verkitaj pri Don Miguel, oni 
ankoraŭ  ne poravade klarigas, kial 
li decidis paroli kontraŭ  la respu-
blika rogistaro en Madrid. Ni scias, 
ke li zorgo verkis taglibrojn, en 
kiuj li komentis pri evontoj kaj si-
aj decidoj kaj pensoj. La plej gran-
da parto de tiuj kajeroj ankoraŭ  ros-
tas ne tuaitaj do biografoj kaj his-
toriistoj. Eble en ili troviĝas sol-
vo al la mistero de tiu iam nomata 
"La lasta lekcio do Unamuno"... 
Je la 12a de Dktobro de 1936 okazis 

~ 
~1~/k 	coromonio on la Granda Halo de la Uni- 

m0:54.7 t_ ,~ra~ 	~ ~ vorsitato por festi la Tagon de la Raso. 
fi:f+rŝ ~'~•., • r7=~..~ Sidante sur la podio estis pluraj gra- Unamuno, :skulptita de Pablo Serrano. vuloj de la urbo, provinco kaj Univer-

sitato, ankaŭ  roprezentantoj de la novaj aŭtoritatoj regantaj en Sa-
lamanca. Prezidis la ceromonian Unamuno kiel rektoro, kaj Co lia deks-
tra flanko sidiĝis Carmen Polo, la edzino do la 3us elektita Cofo do 
la ribela sunto (1), Francisco Franco. Ankaŭ  troviis Ce la alta tablo 
la generalo Millàn Astray, reprezentanto do la Armeo, Josó No Poman do 
la Akademio de la Lingvo kaj la opiskopo do Salamanca. Post parolado 
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do pluraj gravuloj venis la vica de Millàn Astray. Li parolis nolon-
ge, laúdante la batalantojn de la fifama "Legidn", kiun. li holpis 
formi en 1923, kaj, eble portita per la oúforio do sia propra voto, 
li diris, ko iaj soldatoj baldaŭ  fortronĉos la du kancerojn do la 
hispana korpo, Vaskio kaj Katalunio; fine li salutis la "Logidn" per 
21a slogano "Vivu la morto". Li sidi2io kaj en lo salono regis pro-
funda silento... 

Malrapido Don Miguel atari2is kaj komoncis paroli... 
Me estas spaco Ci tie por longe citi la paroladon, sed, resume, li 
kritikis la vortojn de la genoralo kaj avertis lin, ko inter tiuj do 
la alta tablo trovi2is kataluno: la episkopo, kaj vasko, li mem; fine 
li aludis al la vortoj "Vivu:la morto", kiujn Unamuno kredis samaj 
kiel "Mortu la vivo" kaj aldonis, ke on la tiamaj cirkonstancaj, kiam 
tiom da hispanoj estis mortigitaj ĉiun tagon, oni devis voki ne la mor-
ton, sed la amon kaj la vivon. 

Eksplodis la voP,o do Millàn Astray kriante: "Mortukla in-
teligentecol", kiun tuj Pemén korektis per la krio: "Ne, Vivu: la into-
ligentecol Mortu la malbonaj intoligentulojl". Sekvis iom da tumulto 
kaj la Cefo do la teostantaj falangistoj donio la konatan:krion tr.io-
blan de tiu politika rejimo. 

Kiam la silento -.eaperis, Unamuno parolis pri la insulto 
jus farita al la Univorsitato kaj finis diranto: "Vi venkos, sed vi no 
konvinkos" kaj sidi2is. Iuj el le falangistojvolis tuj forporti la rek-
toron al milit-praceso, sed Carmen Polo staris kaj, premante la brakon 
de Unamuno, levi2is lin de la serio kaj akompanis lin al sia auto. 

La supra versio de tiu lasta lokcio ostas tiu, kiun.mul-
te pli detalo verkis Luis Portillo en la revuo "Juventud Espanola" de 
Decembro 1939, oldonita en Londono. Posto tradukita on la anglan:aporío 
en "Horizon", Londono, en Januaro 1942, kaj ankaŭ  en la antologia de no. 
veloj kaj artikoloj do tiu revuo, aperinta sub la titolo "Golden:Hori-
zon" en 1953. Ŝajnas, ke Luis Portillo uzis sian version do 1939 on 
la libro "Vida y muerte do Don Miguel do Unamuno", kiun li verkis; Ci 
tiu versio estis akceptita kiel vera faro. de Ricardo do la Cierva on. 
lia "Historia Ilustrada do la Guerra Civil" kaj ankaŭ  de Rubio Caboza 
en "Diccionario do la Guerra Civil Espanola". Taman, Emilio Salcodo, 
en sia "Vida de Don Miguel" asertas, ke la ©ventoj priskribitaj do Por-
tills ne estas veraj kaj kiel pruvo li moncias, ko la jurnaloj do tiuj 
tagoj diras nenion pri la tumulto aú la riproĉoj faro do Unamuno. Ankaŭ: 
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li diras, ke li intorvjuis Ceostantojn kaj ko noniu.menciis la vor-
tojn atribuitajn en la versio de Portillo al Flillzn Astray, Poman 
kaj Unamuno. 

Mi konati6is kun Luis Portillo dum la fruaj jaroj de 
lia restado en Londuno kaj ricevis la impreson, ke li estis en Fta-
drido dum Jktobro 1936, do kiel li povis tiel detalo vorki pri tiu 
lasta lekcio? 	Dume, Salcedo verkis sian libron on 1963, kiam la 
conzuro ankoraŭ  ne entute malaperis, kaj citi ĵurnalojn do Oktobro 
1936, .pperintajn sub strikta conzuro, kiel fonto fidinda, estas tu-
te senvalora. Ĉiu konsentas, tamen, ke post la eventoj de la I2a 
Oktobro Unamuno estis domisiigita kiel rektoro, Ci fojo far la Hun-
to de Burgos, kaj ke li mortis je la 31a de Decembro 1936. Sed la 
"Lasta Lekcio" ankoraŭ- restas iom enigma. Eblo, iam ni povos legi 
liajn proprajn notojn pri 6i, se ili ekzistas. 

Amador Diaz 

(1) Hunto: koterio de ribeluloj starigita par regi kaj administri 
Staton post ribelo. 

Nek rologoj 

En Granada forpasis la patro de nia k-do Miguel Fernandez Martin, 
aktiva membro de H.A.L.E. kaj kunredaktoro de tiu Ci bulteno. Ni 
kondolencas nian bonan amikon kaj lian familion kaj tutkoro espri-
mas al li nian simpation okaze do tia malfeliCo. 

Kun bedaŭro ni ankaŭ  sciis pri la fo*_paso en 1adrido de Francisco 
Azorin Poch, katedra profesoro, elstara esperantisto, filo de nia 
k-do F.Azorin Izquierdo, eksdeputito do la Socialista Partio en la 
hispana Parlamento. 

La forpasinto lernis Esperanton, kiam li estis apenaŭ  naŭ- 
jara kiel lernanto de J.F.Oerger, kaj tradukis al Esperanto inte-
resan fakan verkon: "Plurlingva Terminaro pri Statistiko". 

Kondolencon al lia familio. 

13 



La Mo vado en Hispanio 

Granada.- 	La pasintan monaton Aprilo 
Andaluzia Esperanto-Unuicĵo ostis invi-
tita de la Huzeo Federico Garcia Lorca 
por prezenti du el la verkoj de la poe-
to tradukitaj al Esperanto de la kunre-
daktoro do "Kajoroj el la Sudo" k-do 

.1. 	Miguel Fern6ndoz Martin: "La domo de —SM.  , —1~t,t
4 ~CI'~ m.€ ' 	R 	y 	Bernarda Alba" kaj "Sanga Nupto". 

~~ 	1P 
9 	. 	

:. 
1!t 0 	En tiu arando partoprenis la Komitato 

`? 31t 1o1j19 	4 asfi 	de HALE. 

Sevilla.- La prozidanto de Hispona Aso 
cio de Laboristoj Esperantistaj'k-do Lú 
pez Hernóndoz sendis cirkuloron al ĉiuj 
membroj, indikanto la problemojn plej 

{,.., ~.,..~r~r-r••-r• 	 gravajn. do la Asocio kaj invitante ĉiuj 
partopreni on la ĉi-jara kunveno okazon 
ta.en Bilbao samtempe ol la HEF-Kongrer 

Ponumento honore al D-ro L.L.Zamenhof.- 
En Sabadell, kataluna urbo de Hispanio, oni komoncis la 

preparajn laborojn por atarigi monumenton honoro al D-ro Zamonhof. 
La monumento estos 12 motrojn alta, kaj konsistos el kvar 

metalaj kolonoj, kies simbolo estas: 'Esperanto en lo kvar ĉofpunkto, 
de la mondo". Sur la plej alta kolono staros la kvinpinta stolo,kie, 
dimensio estos unu-metra. 

La kosto de la monumento•superos sep milionojn da pesoto 
kaj la laboroj por starigi 	daŭros proksimume tri monatojn. 

. 	Ge la piedo de la monumento oni surmotos reliofan vizarĵo 
de D-ro Zamenhof, kun memortabulo indikanta la gravan esporantistan. 
eventon. 	La monumenton oni lokos en unu el la precipaj arterioj d 
la menciita urbo Sabadell, cĵusto en la "bulvardo D-ro Zamenhof" inaŭ  
curita en la jaro 1912. 

Uni esperas inaŭguri Nn en monato Soptombro. 
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Bilbao.- 	En la tefurbo da Vaskolando ukozis la 49a Hioaona t:on- 
nroso de Es:~nranto, de la 19a P,is 1a 230 co Julio, un kies tonara-
la i`.unveno coi elektis lc novan eetraron de Ilispana Luparonto-Fede-
racio (HEF), kiun prazidos S-ro Antonio Alone() Núciez, de Santiago 
do Compostela. La Sekretariejon ani starigos en Seviljo kaj la f:e-
dokcion de "Saletin" on Zaragoza. 

La kongrosanaro konsantis pri jena poto al la altcri- 
tatuloj: 
"::EZLLUCIU DE LA 49a HISOANA ESPLRAìJTU-KUiJGRESO, OKAZINTA EN OILUAU 
3:;r; LA 1AGuJ 19a GI5 23a DE JULIO 1989.- 
1) La esperantista kolcktivo, ekzistanta jam do unu jarconto, kon-
sistigas socian grupon intoresiOantan kaj dedieatan al kulturo tas-
ko flegadi kaj uzadi la Internacian Lingvon Esperanto: 

Kiel tia socia grupo, rĵi cĵuas la samajn rajtojn al aten-
to kaj protektado fare de niaj institucioj kiel la ceteraj sociaj gru-
poj daditataj al kulturaj aŭ  alitipaj agadoj. 

Tia atento kaj protektado ne okazas rĵenerale, kaj L'iu-
kaze teman pri relative diskrininacia atento. 

Tial, la Kongreso kaj la plenrajtaj civitanoj kiuj 
koncistigas, petas kaj esperas de niaj Institucioj, ke ekde nun, ili 
provizos al ili la buzonatajn kaj rajtajn atenton kaj protektodon. 

2) La Kongreso konstatas, ha aldone al la homoj rekte aktivaj co 
la flecado kaj uzado de Esperanto, akzistas kreskanta nombro da ge-
junuloj dozirantaj tUin lerni sub la samaj konditoj kaj akadomia va-
lideco kiel la catoraj lingvoj. 

Tial, lo i:on:ireso petas de niaj edukaj aŭtoritatoj, Lc 
faru la oportunajn aranOojn calo al tio, ke en la kadro de la nu-

naj instruplanoj antcŭvidantaj la studadon do du fremdaj lingvoj, Es-
peranto iOu plia clektn-alternativo por la gclernantoj". 

alNUENO DE HISPFNA ASCCID DE LAUDRISTOJ ESPERANTISTAJ  

Ankaŭ  en la sana vaska urbo, kunvenis nia Lobo:ista 
Acccio la 2Dan de Julio, je ia naŭa mateno per debati jenan togordon: 
1.- Locado kaj eventual° aprobo de la antaŭa akto. (Julio 1900). 
2.- Desumo aktivaJoj do la periodo Julia B8-Julio 39. 
3.- Legado kaj eventuala aprobo de la bilanco 08-09. 
4.- Resure pri nia agado per "Kajeroj el la Sudo" kaj decidoj pri 2jia 

tuja estonto. 
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5.- Rotizoj kej ekzcnencúu du niaj fincncuj. 
6.- Progromo por le venontc periodo 1909-90. 
7.- Clckto de I:omiteto kej aidejo de le Asocio. 
0.- petoj, eu5estoj kaj demandoj. 

La rezuliajn de le kunveno oni povas restis! per tiuj Ci 
koncizaj porogrefoj: 
o) La kunvcnintoj aprobis la ontaŭcn ekton. 
b) Oni decidis konfirmi lc estrcron kej la redektarojn en samaj pos-

tenoj. 

c) Oni esprimis donkojn cl le rcdektoroj de nia bulteno kej instigis 
ilin daŭrigi lo taskon en lc redaktado do lo gazeto kun cene cntu-
zicamo. 

d) Oni cprabìs lo bilencon du nioj financoj, kiu prezentas jenajn ba-
zajn ciferojn: 

l:otizo j en 1988 	 0.650,- Ptoj 
Kotizoj koj donacoj 39:  29.114,- 	" 
Entute lumos . . . . 	:7.s64,- 	" 
Elcpezoj nis nun 	15.669,- 	" 
Rostos je nia dispone: 22.295,- 	" 
accansttmasec==s==n==cn==cn=====n=e=e 

Kl;; 	Tiuj ciferoj, tute ne doves trompi ni 
ajn gek-cjn rilote al le pozitiva re-
zulto de niaj financoj en le jus fi-
nite periodo, tor granda parto de le 
unuej elspezoj de le Asocio estis sal 
avere peEitaj el le propro poto do ke. 
koj el nioj k-doj. De nun, la Asocio 
devac funkcii per siaj propraj rimedo, 
kaj, kompreneble, lo cforo ne solviao 
estonta tiel optimistic kiel ĉit nun, I 
tero, tjis lo fino de la jaro oni devol 
priatenti la pagojn de le bultenpreset 
do urfas lo solidare helpo de nioj sin 

patiantoj, kiuj espe*eble sin montros sub la .formo de abonoj el lc bui 
teno aú kiel novaj membroj do le Asocio. 

Fine ni diru kiel resumo do la kunveno, ke k-do rieneu,-lands 
peranto, reprezentis nin en la 62a SAT-Kongreso en Illertissen kaj on-
kaŭ  ontoú lo diversaj LEA-oj. 01 do insistos, ke por olfronti lc perit 
don 1989-90 ni no nur bezonos monon,'set precipe la kunlaborodon,cnty 
zinsman kaj kurofon de nia membraro. 
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Dokumentoj el pasinto 	 

La murdo de Garcia Lori . 

La .uoipolitii<a radihalicĝo de kelkaj 
,politikaj grupoj on Uispanio on 1936, 
la uzo de la nerforto !iel nura sis-
t,:na nor solvi la problemojn do la so-
cio, kaj la influo de la tiranioj sta-
rigitaj dum tiu cooko on Italio kaj Ger-
manio, rio nur .irave oroziis la kunviva-
con de la hispanoj, sod dnkondukia la 
landon el nura clireble vujo: la milito. 

Kiam un Februaro do la menci-
ita jaro, la demokratoj venkis en la cĝe-
nsrelaj balotoj la reakcion konsistantan 
el militistoj, faCistoj kaj certaj ogre-
semaj dekstruloj, oni tuj komprenis per 
ilia viva reugo, ke la civil° milito es-
tie ncevitcbla... 

La iCan do Julio 1936 eksplodis tiu milito kaj nur unu monaton posto, 
Nate la 19an de hŭgusto, Foduriko Garcia Lorka falis nurdita do la 
faĉiacaj kugloj. 

La poeto de Granada simbc.lis Ciun, kion la reakcio nlcj 
aboaanis: la kulturon, la liberon, la popolan humunismon, ĉiujn cspi-
rojn pri egalrajto kaj justcco. Individuo, Lorka estis okzenplo pri 
puoala intelcktulo: lia z,cat.ro nask:ĵis un la profondo de la homa spi-
rito, on la humanaj sentoj kaj pasioj ka j ne kiel produkto do fulsa ' 
ir.talektismo; kaj liaj varscj, plenaj de elegantaj motaforuj, kantis 
lirikc pupolajn rakontojn, dramojn ropulatajn, histurioj pri amo kaj 
ccrto, kiuj tuj konk:rie la popolajn korojn kaj lL universalan admi-
ron. Unuafnje post pluraj jarcentoj, kian la hispanu teatro tornoa ore-
zsntiĝis cn placoj de urboj kaj vilNj, Lorka fosis la sanan kaj vi-
zitis kun siaj artiutaj lc plej apartajn regionojn de Hispanic. Tiu Pa-
no, landa kaj eksterinnda estis tio kion la reakcio volis detrui morti- 
c.nta la poeton. 	La reago al tiu murdo en la tute mendo estis enur:ia. 

r.ultonombraj artikoloj kaj belaj ;,ocmoj nunore al la nortirito ekloris 
en !iuj liberaj landoj... 

Fraociako Salinas, unu el la plej elstoraj poetoj do la hisoa-
ne sudcriento, vorkis on 1936 nonmon, kiun mi prezentas hodiaŭ  el niaj 
legentoj kiel dokumanton de 1'pasinto; 
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Dokumentoj el pasinto.- 

KIAL uNI fiURDIS LA NAJFINGALUN.-  

ĉar ĝi sirinde kantadis 
oni murais la najtingalon! 

Florplenas la blankaj karmenoj,(1) 

ploras Granada senkonsole, 

pugnoj vibrantaj kun kolero 
Postulas punvenĝon furore. 

Venas el vilaĝa turo 
funebra pier'de senoriloj, 
larmas silent:rista la luno 
cost la morto de Federiko. 

Eksonas gitaro, preĝanta 
el kapricoar_ba fenestro... 

La revaj kortoj de 	'Alhambra 

vibras en uoloro kaj plendoj. 

Via murdo, Garcia Lorka, 
celis morton de kant'senmortal. 

Inter la floroj bonodoraj 

ne plu ekzistas rozoj 'blankaj: 

ĉiuj fariĝis ruĝkoloraj 
oe sango el poet'giganta. 

Ruĝsango el poet'popola 
de brila najtinaal'hispana 

ies - riloj reiriade. sorĉaj 
ĉarmis la genion liheraman. 

.ur pro ĉia kanto sonmorta 
oni murdis la najtingalon! 

Antaŭ  mil junkokrucoj flavaj 
ĵ uris la brunaj ciganinoj 
kun vizaĝoj kolere palaj 
vanĉaci la sambro-kantiston! (2) 

Ciganoj forgesas neniam 
ekster la tolzon'la tranĉilon, 
nek sur la ĉeval'andaluza 
lasas ciganan lankovrilon, 
Ear se cican'pro malam'ĵ ures 
kun rankor'el fund'de l'animo 
la ĵuron ili ja plenumas 
sen atendadoj kaj sen timo. 

Via murdo, Garcia Lorka, 
trafis vin en horo plej glora! 

Kiam via "'forna", allege, 

sukcesis sur la franca tero, 

kaj la Kirau (3)mielparola 
faris per sia ar tler teco 

viajn teatraĵojn tutmondaj 
universalaj viajn versojn... 

Andaluzio, mia kara, 
ne ploru: n'estas hot'bedaúral. 
Estas momenta ideala 
por batali pri rnond'pli justa, 

por art'pli libera kaj grava, 

kiun Federiko postulas 
por la tuta gento hispanar 
kun revoj' pri paco plenluma 

kun aspiroj pri mond'homama. 

Hont'eterna al la krimuloj, 
kiuj vundis korojmcinanajn: 

kaj plorigis blankan lunon, 
murdante birdon en Granada! 

Ĉiuj gitaroj andaluzaj 
ĉiuj fontanoj de.:;'Alhambra 
disputis inter si. ĵaluzaj 
1'amon de la poet'afabla 
kies poemojn oni aúdas 
dum sorĉvesperoj en Granada. - 

La murdo 'de Garcia Lorka, 
najtingalo universala, 
plenigis de angor'dolora 
ĉiujn korojn liberamajrr. 

Nur ĉar..ĝi. mirinde kantadisc 
oni murdis la najtingalon!! 

Francisco Salinas 
-1.936.- 

~l) Karmeno: populare nomo de vilao en Granada. 

(2) Sambro : antikva cigana rita danco. 
l,i Margarita Xirqu: fama teatrartistino,kiu disvastigis tra la

 mon-

co,krom la hispanaj klasikuloj, la teatron de Federico Gar
cia 

Lorca. 

18 



LA KONSP I RO DE SILENTO  LN U.L.  
PRI ELSPEZOJ EN AFRIKO 

Lastatempe en la gazetaro de Esporantujo aperis raportoj 
indikantaj, ke en UEA no Cio estas on ordo malantaŭ  la porco. Lo 
plej oftaj plendoj rilatas al la organizado (aú misorgani_e o) de 
uiversaj aspektoj de la Universalaj Kongresoj. Estas evidente, ko 
la verdaj burokratoj on Ratordamo na tro diferencas disde siaj ko-
logoj ekster Esporantujo. Cu, do, valoras plendi? Flalkovri eisagojn7 
?uatuli klarigojn? Jeztajne ne, Car ankoraŭ  no ovoluis en ?a Espe-
ranta kopunumo siifiCe potenca morala sinteno, kiu povas devigi ho-
mojn agi roepandoce. La Esperanta otiko -se ĝi vere ekzistas- es-
tas nur por eksporto, t.c. propagendado no por enoficeja uzo. 

Ekde aŭgusto 1985 mi povis akiri informojn pri la alspe- 
zoj do UEA rilatantaj al la disvestigado.de Esperanto en Afriko. 	1 
Tiaj donitajoj neniel devas esti sekretaj 61 konfidencaj, se la mo-
no estis uzata honest° kaj la celoj pravigeblaj. Estas do, tre stran-
ge, ke la tiama rospondeculo pri financaj aferoj en UEA, Grógoire 
f:aortens, neniam dognis rospondi miajn perleterajn.demandojn pri 
la uzo de la financaj rimedoj do UEA en Afriko. Tomas ne nur pri 
sonrespondeco sod ankaŭ  malĝontileco, ear mi skribis al li du fo-
jojn en 1985, kaj atendis pacience dum pli ol duonjaro, sed iloor-
tens ne respondis. Ankaŭ  d-ro Ivo Lapenna amaro informis min, ke 
tiu ;intono do flaortens ne estas unika.'Li aiom rifuzas respondi 
embarasajn demandojn kaj nur silentas. Kiel ostas eble devigi funk-
ciulojn.do UEA plenumi siajn moralajn dovojn kaj no pretoratenti on 
salestima manioro la sincerajn demandojn de membroj• de la organi-
zejo? 

La 8an do Januaro 198G mi sendis al la oficiala organo 
do UEA, "Esperanto", nafermitan leteron al Grdgoire Meertens, ha-
vantan la titolon "Kio okazis al la 30.0U0 guldenoj on Afriko?'. 
Geoffrey Sutton, la• antaŭa.rodaktaró de la rovúo,•'rifuzis.publiki-
gi la nefermitan leteron, kvankam li esprimis la vidpunkton, ko oni 
povas debati pri la elspozo do guldenoj en Afriko kaj aliloke. Coto-
re, Sutton naive supozis, ke mi jam ricovis respondon de 11oertens. 
flu konjektis, ka Naertens aŭ  ne sciis, kiel la mono estis elspozita 
kaj hontis konfesi tion, aŭ  li ja sciis, ka la mono ostis disipita 
sed timis diri la veran. 

Ankaŭ. la redakcioj do aliaj Esperantaj periodajoj no 	' 
amis publikigi la noformitan leteron. Rozulto de la rifuzo pormosi 
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liberan diskuton pri la demando, plifortiOis la konspiro do si-
lento en UEA. 

Por ko legantoj de "Kajeroj ol la Sudo" povu mom formi 
opinion pri la aforo, jon la nofermita letero al Grógoiro-Meor-tena, 
kiu ankoroú atondas respondon:. 

Kio okazis a1 la 30.000 quldenoi én Afrik o?.  

Uefermita letero al S-ro Grógoire Maertons,'la prozidanto 
do UEA.- 

Veszpróm, la 8an de janriaro 1986 

Estimata s-re faortens: 
La 30-en de aŭgusto 1905 mi skribis al vi pri tr© grave aforo. Ĉ ar mi no ricevis rospondon, mi skribis donavo la.2Gen;de novembro 

kaj petis, ko vi sendu vian detalan respondon al'aii no' pli malfruo 
ol la 31a do decembro. Jam forpaois tiu doto, kaj mi ankorou. aton 
das respondon do vi. 

En la junia numero do "Esperanto" mi logis sur poĝo 113 pri 
la regiona agado do UEA. Estas dirita, ko en la pasinta jaro (t.o. 
en 1984) UEA "invostis" pli. ol 30.000 guldonojn.poro do Fondala 
Azio-Afriko. La lasta parto•do la koncerna alinoo tekatas jene: 

"Tie kaj june en la movada gazotaro aporas nogativaj opinioj 
pri la nuna skalo do la regiono agado do UEA. Evidontas, ko tiuj. 
homoj no scias pri kio ili parolos". 

La eluda on tiuj du frazoj no ostos tuto klara, do. mi patan 
pli da detaloj de vi. Car vi okupiĝas pri financaj aferoj on UEA, 
mi estos danka, so vi povas informi min pri la prociza manioro, on 
kiu la 30.000 guldonoj ostie elspozitaj'. Pluo, kiuj estas la pozi-
tivaj kaj daŭraj rezultoj do tiu. invosto? 

Mi nuntempe kolektan donita3ojn por ankoraú unu. artikolo 
pri'l a provoj enkonduki Esperenton en Afrikon kaj mi doziros pri-
trakti en N. la elspezon de la 30.000 guldenoj. 

Se no estas ebla scii, kiel la koncorno sumo ostis olepezita, 
bonvolu informi min pri tio. 

Kun sinceraj salutoj, 

Barnard Golden 
Caikàaz u 11. III.3 
H-8200 Voazpr4m..-,Hun ario. 
(dumviva membr.'o'da UEA)  

"Kajeroj el la Suuo", urgano de HALE,  fonditnis sub la 
inspiro de la SAT-ideano, kies ĉufprincipoj kuSas en la socia 
kaj politika liberoj. f'Ialkaŝe, ni proklamas nian malplaCon• al 
sekretismo , konspiruj aŭ  ia ajn alia obskurantisma sinteno kaj 
upinio kontraŭaj al la libera esprimo, sekve S-re Golden trovis 
en nia libera tribune spacon por sia plendo, tute same kiel po-
vos ĝin trovi S-ra f•laertens, se li konsideros malpravajla aser 
tajn de la nuna plendanto. Sen falsa neŭtralisma,ĉar nia opinio 
estas konforma al niaj principoj, ni aŭskultos 	ambaŭ, kaj se 
necese, ni oportune esprimos nian vidpunkt.on. 
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A80i3PkEZUJ DE"KAJEc0J EL LA 5000"  

Per diversaj leteroj ricevitaj de ni en nia Redaktejo, espri-

mantaj intereson pri nia bulteno, oni demandis nin pri ?ia perio-

deco kaj la abonprczo unujara. 

Pri la unua, t.c. la periodeco, ni diru, kc tio dependos 

!iam de niaj financoj, do konfurme al tiaj ebloj ni aperigos la 

gazeton, minimume du kajerojn. Rilate la prezon de la jarabono, ni 

indikas unue, ke por senlaboruloj kaj ponsiuloj, tiuj kolcktivoj 

povas individua skribi rekte al nia Redaktejo do Zaragozo, kaj ni 

komplezos al ili kontrad.ladvola donaco. La ceteraj k-doj pagos 

lad la jena kotiztabelo: 

	

Jarcbono por hispanoj (ne msmbroj de SAT) . . . . 	800 Posetoj 
w " francoj  	. . . 	''50 Fr.Fr. 
w n belgoj 	  . 	290 Fr.bolg. 
w " germanoj 	  . 	20 Gmk.. 
" 	" italoj 	  • 	0.50U it.liroj 
" 	" svisoj  	 15 Sv.fr. 
" 	" nederlandanoj 	  . 	22 Guldenoj 
w " avedoj  	 55 Sv.kronoj 
Y 	" portugeloj 	  

• 	

800 Eskudoj 
" aŭstroj 	  . 	110 Ailingoj 

" 	" britoj  	 6 k 

▪ " hispanoj de la Ciumonata organo de SAT 

"bennaciulo" kun membreco  	1.000, Posetoj 

a) La hispanaj SAT-membroj pagos saman kotizon kiel pasintjare. 

b) Por aliaj k-doj el diversaj landoj, kies valutoj no aperas en 

tiu Ci Tabelo, ili mem faru la koncernan kalkulon rilata la in-

dikitajn kaj sendu la ekvivalenton. 

c) Ni rekomendas al niaj eksterlandaj abonontoj sendi la monon al 

ni, nepre, per poStNro, ear pere de banko (ad dokumento Sancĵe-

bla en banko), la minimuma procontaĵo postulata de tiu formanijus 

la tutan sonda3on. 

d) Pagojn sendu al nia Asocia adreso en Sevilla ad al nia Redakto-

jo en Zaragozo,eiam adresita al la koncerna resaondeculo. 

tJi petas de niaj gekamaradoj solidare helpi nin per la 

indikitaj abonoj, fakte do ili dependas nia supervivado. Dankon. 

La Redakcio. 
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EKSTER IBERIO 

gc 	Illortissen.- La 62a SAT-Kongreso 

okazis tiu ĉi jaro on Illortissen 
~ u 	(uavario) de la 5a íĝia la 12e do Aŭ- 

gusto 1939, kun 26u partopronantoj el 

31 landoj el la kvin mondoportuj,kiuj 

aprobis jenan UEKLi1IUICIurJ:  

La kongreso 

-Konstatas, ke konfirminas la pnziti- 

°,~t~ 	va evoluo al pacaj r ilato j inter Usono 

kaj Sovet-Unio kun, inter aliaj sekvoj, 

la tondenco al solviĝo do multaj lokaj 
 konfliktuj on la mondo; 

7}ti 	 -observas, la strobadon de la sovetiaj 
s~ w 

ttatinstancoj al starigo de pli libera 

socio en fodoritaj respublikoj kaj as- 

~: 	 perse', ke la logitima penado do tipaj 

subprematej minoritatoj al pli da libe-

ro tamen ne vani'gos la jam konatateblan 

pozitivan evoluon; 

-subtenas precipe la luktojn kiujn gvidas la popoloj mon favore al 

sia emcncipio; 

-salutas  la pozitivajn Sangajn on direkto al demokratio en Pollando, 

Hungario kaj aliaj orientblokaj landoj, esperas ke ili favoros la 

pligrandion de la SAT-membraro kaj bodaúras, ke aliaj, ckz. Ruma-

nia, restas ankoraŭ  sub stalinisma roĝimo; 
-konsideras la ĉi-jaran aparte tutmondecan partopronantaron en la 
kongreso kiel kuragigan antaŭsignon do la sopirata plivasticĵo de la 
laborista Esperanto-movado en la mondo; 

-firme kondamnas la subpremadon (masakrojn, °restojn, okzokutojn) do 

la studenta movado kaj ĝin subtenant° popolo faro do la eina regis-
taro kaj la ĉosigon.de la tioa demokratiiOo; 
-subtenas la luktojn, en la kapitalismaj landoj, kontraŭ  senlaboro-
co, la nestabila dungitoco, precipe por la gejunuloj. 

La kongreso ankaŭ  konsentis pri jena 
G U I U 3 E Z U L U C I u: 	 La 62a kongreso de SAT 

-esorimas la esperon, ke la ali?lo do signifa nombro do homaj al SAT 

ekestos ubleco fondi fortajn LLA-ojn on Sovotio, samkiel en aliaj 
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oriontoj landoj; 
-notos lo onian al rustarigo de konunioto kuj de sindikota frok-
cioj ol rovigligo do la oonnaciista, al fundo de ekologiiste kun 
lo celo plirieigi nian movadan vivon; 
-deziras, ko SAT roprenu unu ol sioj plej gravaj klorigaj taskoj, 
nome le eldonodon de tiaj gravaj verkoj kiaj estos PV. PIV aŭ  c,li-
oj kaj la publikigon do ur0o aktualaj dosteroj; 
-rekomondos pli efektivan kunloboron kun la perontoj per instigi 
ilin, en la gesta politika momento, ulprufiti favoran situ::cion 
por plivastigi la iRT-anaron; 
-sugestas  vigligon do la konsilantara reto, giadatigon de tics 
listo kaj sokve plialtigon Jo la laŭstatuta rango de la kensilan-
taro; 

-apagas  lo agadon de la Amikoca Reto kiel specife porlaboristan 
socian turismon sorvantan al la SAT-bezonoj; 
-esperas, ko la organizantoj de la venonta] kongresoj povos efekti-
vigi la proponon igi ilin daŭre variaj (ekz. por kurso por komencan-
toj koj prezento de nia movado el la ekstera publiko) kaj ankaŭ  mal-
pli kostaj, kio procipe gravas por le junularo. 

Irano.-  Survoja al Indonezio, D-to Ulrich Line haltis en Irene, 
invitita de iranaj respondeculoj univorsitataj. Li prelegis antaŭ  
pli ol 80 goesperontietoj, kiuj entuziasme aplaŭdis la doktan pa-
roledomde nia aamideano. 

Izraolio-- En tiu Mezorienta lando oni instruas Eaporenton en cer-
taj lornojoj al infanoj preterpasentaj la monan Intelektan nivolon. 
Per lotero-citkulero sendita el Izraelia Asocio de Instruantoj, la 
ministro pri Edukado emfazis la utilan kaj grevecon de le Esperanto-
insttuado. 

Gernonio.- En lo kadro do la 62a SAT-kongroso okazinta on Illorti-
ticsen, nia katalunr, k-do Juan flonou, filo de la hiapene tutlanda 
poronto, partopronie en kulturo progromo kial pienludisto kun du olioj 
kolegoj. Multaj el ni eufieo bone konos le lertecon de la june Joan 
kiel muzikisto kej ne dubas, ko li sukcesis, kiel en antaŭaj okazoj. 

Sovet-linio.- Do nun eaten oficiale permeseto en Sovet-Unto S.E.U. 
(Unuio do ieperontietoj ol la Sovctaj Respublikoj). viol niaj kdoj 
sondube seise, tiu eamt tole Asocio cotie malpermosite de Stalin en 
1930. 	Lo nuna prozidonto estas k-do Wladiariro Samodoi, 3urna- 
ltoto. 
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