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Grava problema nuna estas tiu, kiu pre- na disvolvigo . La finlina sukceso de Espe- Esperanto ili eltrovis novan mondan. (;is 

zentigas al foja/aj esperantistoj /aboristaj, ranto okazos ce s_ocialista socio , sekve ni tiam, /a knaboj, laií instrua vidpunkto, nur 

kaj genera/e al esperantistaro de Hispa- estas respondecaj se ni ne oferas al eston- konis la etan lernejan mondan. Nu, i!i 

nio. Tio estás: L a ENKONDUKO DE ta generacio ilon por universa/a j rilatoj. scias ec /a emojn de knaboj el ie ajn par to 

ESPERANTO EN LA LERNEJOJN CU Ni devas Iigi Esperanton al tiuj, kiuj nun el la tero. 

UNUGRADAJ, tu SUPERA/. La gisnu- Jernas novajn klerigajn trajtojn, okaze de Fojon rakontis instru isto ke ne nur la 

na larita laboro de hispana esperantistaro, socia kaj kultura disvolvigo nunai. p/ej kapab/aj kaj lertaj inlanoj kaj kna-

kaj precipe tiu de nía profeta movado, es·- Ni estas respondecaj pri ilia internacie- boj emocie korespondadas, sed ankaií _ t1uj 

tas /aií.dinda, car oni prolitis ciujn oka- ca kulturo, komprenigante ke ili ne vivas malkleraj , kiuj faras i.in goje , lorigante, 

z ojn por esperantigi aií komprenigi la alt- nur ce iu ajn de.inita !ando, sed ke ili senkonscie, sian malklerecon. 

valoran signilon kaj utilecon de ling vo vivas en /a mondo. P/ie, enirante al inter- Tio estas ero el la tuto pri tio , k io n ni 

internacia. Sed la movado progresadis iom nacio, la knaboj, estontaj viroj, ·ec jam n'e kapablus lari . Ni klopodu por ke nia re vo 

post iom , ne tiel rapide kiel oni estus de- konos tiun malbonajon, kies nomo estas plenumigu . Sed pri tio estas necese ke 

zirinda, · sovinismo. Ni ce/u ke tiuj knaboj, kiuj ciuj proletaj espetantistoj grupi gu en unu 

Se iam sprucis el nía menso ideon pri poste plenumos socian rolon en ilia pos- bloko por kanali gi, kune kun tiuj esp eran

kiom ni povus atingi instruante Esperan - tena laboro, havu pli ampleksajn kleri gajn tistoj, kiuj deziras kaj sentas, la agadon 

ton ce la lernejoj, ni devis lorpeli tuj konojn o/ antaiíe, per kiuj ili povu oferi por la Enkoncl,uko de Esperanto en la 

tiun reveman penson. car nia paso tiaRan- al la Homaro altvaloran serv~n . Lernejojn. 

ke estis barita. La registaro · kaj la mal- Laií. tiu celo multaj intruistoj komencis Se ni tiel agas tre · certe ni skribos bele-

'novaj lernigaj lormoj servís kiel barilon tion lari en la lernejoj kie ili instruas . La gan pagon en la historio de esperanta mo

kaj nia laboro se ne haltigis, tamen ne provoj estis lavoraj , taiígaj, car la ins- vado, kiu ·utilos por la starigo de tutmon~ 

progresadis. Foje kvazaií. kasitaj dum mal- truistoj tralis veki la atendon de la inla- da lingvo. 

lavoraj cirkonstancoj , foje ne , oni klarigis ,10/ pri tio, kio ne estis konata de 111, l:'er 1 

Esperan _ton ce Societoj, Ateneoj, pli aií •--------------------------- "" B , 
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universa/a helpa lingvo . Nia interserkva vizitis la mílitajn · akadem iojn. 

laboro pasinta utilis, malgraií, por eltiri la 

atenton . de parto el laborista k/aso, kiu 

jam intercsigas kaj akceptas la lingvon, 

kicl ligilon de internacia proletaro. 

Sed nun la cirkonstancoj tute alisangi

i.is kaj ni provu cu niaj penoj por la en

konduko de Esperanto en la Lernejojn 

liaskos aií. ne. Se ni sukcesas, tiam ni estos 

lieraj, car la fruktoj, kiujn ni atingos estos 

ege utilaj por la k11lt11ra plibonigc, kaj in
·terrilatcco de la Homaro. 

Ni ia scias ke ce kapitalista sociordo 

la lingvo Esperanto ne povas plene suk

cesi, konsekvence ni direktu rekte niajn 

pasojn unue por he/pi la nuligon de tiu ci 

perea sistemo, kiu malhelpas disvolvigi 

ciujn homajn ideojn; due /abori por ke 

la morgaúa socio --· p!i homa kaj per

fekta --- havu cion necesan por gia tutple-

Neniam ia ajn armeo estis tiom ama

te de la popolo kiom la armeo de 

la lo.jala Hispanio . 

Kontemplinte la ·1uktojn k tr iomfojn de 

niaj batalantoj, la mondo eeestas i:-randio

zan spektaklon, kiu ne havas antaüan eK

zemplon en Historio . 

En tiu · c i momento ni rememora~ jenan 

frazon eldiritan de iu ,aüstria gener ala 

vcnkita de Napolcono: "Neeble estas ba

ta/i kontraú Ji: tiu korsulo scias tute ne

nion pri strategiol" Ni prove dubas pri tia 

cu la grandaj generaloj perfidintaj Hispa

nion komprenas pri s~ra tegio ion pli ol 

niaj armeestroj. Sed certe estas ke· l'Po

_pola Armeo estas armeo hieraií naskigin

ta, armeo ne instruita per kazerneca dis-

·-- -~ 

Forgita , organizita gi meze de l 'terun 

batalo trabruliganta Hispanion, la kontraií

fasista armeo konservas sian spiriton de 

popola armeo. El tia spirito kons ist as · gia 

forto, gia plej potenca armilo, la kialo pri 

gia nevenkebleco. Se vera estus tia ke l' 

mekanikigo de l'militaj procedoj nuligis 

la homan faktoron , la flagoj de Franko, 

Hitler k Mussolini flirtus jam nun super 

tuta Hispanio. Ili jetis kontraií la hispana 

popolo armeon mekanigitan kiel ncniun ajn 

alian, car ec giaj soldatoj estas kvazaií 

ne konsciaj mortig-m ~sinoj . Sed la huma

na spirita faktoro !fidas unuar angan rolon 

ce niaj frontoj k gi decidas la sorton de 

nia milito. 

Kiuj defendas Hispanion kontraií la in

vadantaj badari éoj estas - hondiaii kiel 

hiera 'ií-proletoj I Venis ili el la· fabrikoj, 

{I 
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el la ktm,poj , el 1::t mincjoj, por ii:i sold a• 
toj , tuj kinm la fn~ismo ckcntreprcnis si an 
agadon kontra ú la sociaj konkcroj de 
l ' laborulnro. Knj sur la batalkarnpo ilin 
instiga s la snma idcalo , ilin gvidintc tra 

LENIN 
GVIDANTO DE L'PROLETOJ 

la sociaj bnraktoj. En In tran ccoj ili estas Estus craro opinii ke oktobra revolucio 

ankoraü hont0j e l iu klaso, kiu tra miljar:i okazis spontanc. ói estis la aran gado · rie 

sklavigado. tra laborcgo, mi zero kaj su'fc. grava revolucia puso de la laboristaj kaj 

roj akiris al s i mcm st abn firmecon k ko• kdmpanaraj am asoj sub la gvidado de bo l

ron malfcrmitan al ciuj plej ma lavaraj sevika Partio . . 
idealoj. áis la jaro 1861 ckzistis en Rusio la ser-

Proleta spirito instigante niajn batalan- vantaro. Rusio estis kamparana !ando. 

tojn estas kvazaü la motoro de tiuj gran- Malmulte disvolviganta estis la industrio , 

d:ozaj epopeoj. kiujn hodiau la mondo tia! proletaro estis malforta ·kaj neÓrga-

emocic rigardas. La historiaj spcrtoj nin nizita . Laborista movado ekd isvol vig is la 

instruas tion kct la potencaj k nevenkeblaj jarojn 1890-1900, kunigante tuj al interna-

armeoj estis tiuj saturitaj de idealo pro- cia laborista mov ado. En okcidento pro• 

funde sentata. La spertoj de nia milito !eta movado tráiris jam • grandan revolu

nin instruas pri tio ke la plej valoraj ele- cian spertadon, kies gvidantoj estis Marks 

mentoj de l'Popola Armeo estas tiuj de- kaj Engels, kiuj, per Materialisma D ia-

-- - Tenint-:, y-c, J- lalrcrrist.i71'11'rnl li7""JU- plt aut i n-=- - iekt ilfo, mc nfri s la rolon de proletar o en- : 

tika estas la proleta deveno de niaj ba- la revolucia .movado . La plej revoluciemaj 

talantoj , ju pli konservas ili sian proletan rusoj farigis tuj marksistoj, lern an te _, laü 

animan , ec se ili okupas 'postenojn de ti_u v'idpunkto , la revolucian sperton kaj ia 

granda respondeco en la stabo de nia no- tutan socian movadon. Tiu fakto helpi3 

vega armita korpuso, despli niaj batalan- ilin deveni la veraj cefoj de la r·usa pro-

toj sin montras efikaj en la teknika laboro, 
en la rezistado k en la atako. 

leta movado. 
De la komenco Lenin fidis je Jaborista

ro. Lenin ne estis nur vera teoriisto, .sed 

2 

J.a sukceso de prole ta mov ado necesa s 
sci encan ka j organi zan laboron. 

Lenin ne fo rges is studi la antaüajn so
cia j n mo vadojn. J e la lumo de tiu Gra nda 
Fr anca Revolucio; samkie l tiu de la jaro 

1 1;t48 kaj la Pariz a Komuno, li povis klare 
ant aüvidi la vojon por enkonduki la So
vet an R evo lu cion gis la Po vo, prizorg ante 
ciam la erarojn de t iu j an t aü aj Re volu~ 
cioj, kaj la kialojn de iliaj fiask oj . Lenin 
sage komprenis ke la gvidanta partio de 
proletaro nepre devas ¡;pogi sin je la ama

soj. 
Nur tiel Lenin povis alt ir i ~l l;i. movado 

sol datojn , laboristojn kaj kamparanojr , · 
aran gi la mo vadon kon t raü la rea kcio , suk, 

cesigante pos t _akraj bat aloj , la unuan or
ganizitan laborist an Povon en la mondo. 

N . KRUPSKAJA 
- ~--- -------· ~--_, 

Ii.:ORESPONDADO 
RICARDO RJBAS 

Korespond adus pri ekskursaj temoj , in
ter s ang ante bildojn . Adreso: Ronda Tar
rid a del Mármol , 78, 3.0 r. ª . Barcelo na. 

JOSÉ ROQUERÍAS Neniam armeo ia ajn estis tiom amata 
de l'popolo kiom estas tiu de l 'kontraii
fasista Hispanio . Car gi estas mem la po
polo. Car gi konsistas el la plej bona parto 
el la laborista amaso, kiu pere de l'armi-

ankaü bona organizanto , kiu sciis prakti- Deziras korespondadi pri c iuj temoj, 

- - - loj servas hodiaú la saman -aferon kiun gi 
servís hieraií perc de marteloj k flugiloj, 
Car ,gi estas la stala barilo le~ita de !'his
pana proletaro kontraü siaj klasaj malam
ikoj. 

éar gi estas armeo de PROLETOJ. 

El loborl slo ¡¡azoto lroduk ls J, OLEART 

kigi la marksistajn konceptojn. Estas fak- precipe kun junulino soveta . 
to ke la skismo in ter bolsevikoj kaj men- · Adre so : · Grupo información Artillerí a, 

ilevikoj dum la Kon gres o de la jaro 1903 , núm . 23. Comand an cia Principal Artiller ía . 

estis pro - organiza - afero :- benin - faris gra -a- - HIJ A R -( Teruel). 

van laboran favore al organizado de la 
rnovado. Li interesigis per kiu ajn okaün 
tajo, atenteme aüskultis tion, kion diris la 
J.aboristoj kaj kamparanoj kaj la soldatoj. 
Multnombraj verkajoj de Lenin estas de
dicitaj al organizaj aferoj, éar -li sciis ke 

En la baldaua numero ni publi
kos kompílon pri lastaj lin~vaj 
studoj ~oncerne al afiksoj de espe
ranta lin!¡!vo. 

ESTUDIOS SOBRE MATERIALISMO HISTÓRICO tos (mercancías) no pudi es en ser trasla
dados de un sitio a otro; que las personas 
no trabajasen · las unas para las otras ; que 
el trabajo social pe r diera su c2r ~cter. LA S-OCIEDAD 

La sociedad es el sistema má~ •nmplio •de - 1 
rclaclone11 recíprocas que al mismo tiem
po incluyen todns las más variadas accio

ne, entre las personas. 
Podemos tBmbién definir la Socicdád 

como un sistema de relaciones mutuas, 
dc~cstlmando de una manera categórica 
todos los intentos de la llnmnda escuela 
org.\nicn, tendientes n com¡,arnr la socie
dad II un organismo. 

El sentido social de la teorin orgánica 
es el s iguiente: La clase dominante es la 
cnbaxn: Jo~ trnbnjndorcs o esclavos son 
loA bruo s y las piernas, y puesto que los 
brn,:o~ y !ns piernas no pueden en la nn
turnlczn recmplnzar la cabeza, los subor
dinado s deben mantenerse en paz. 

No obstnnte, creemos que no es sufi
ciente decir que ln sociedad es un sistema 
de personn s que se influyen mutunmcnte 
o bien que este sistemn tiene un carácter 
permanente. Es necesario explicar la na-

tnraleza de este sistema ;- y cómo s / le 
puede distinguir de los demás, lo que cons
tituye su base vital y su condición nece
saria de equilibrio. 

CARACTER DEL VINCULO SOCIAL 

·Las relaciones entre l~s personas que 
constituyen el fenómeno social son varia-· 

das. Es necesario saber cuál es la condi
ción necesaria de la permanencia de estas 
relaciones. ¿ Dónde está la condición es en
cial de equilibrio para el sistema total? 
¿ Cuál es el tipo básico de vínculo social, 
sin el cual no podríamos comprender el 
sistema? 

La respuesta nos dirá que es el trabajo 
la relación social básica, expre sa do en 
forma de trabajo social; es el trabajo 
consciente o inconsciente realizado por 
una persona en provecho de otra . Supon
gamos que la relación de trabajo entre 
per sonas fuese destruí do ; que los produc-

¿ Cuál sería el rel(ultado? Este sería la 
ruina de la sociedad, El vínculo ·del , t r5 , 
bafo ~.; pue s ; ·es . ¡-a condición ' f~ nda;; e; tal 

para la posibilidad de un equilibrio inter
no en el sistema de la sociedad humana . 

De las relaciones entre el medio Y el 
sistema depende todo un último términ o. 

La sociedad hum a na no existe en el va• 
cío, sino que está rorle c1áa de un ." medio 
ambiente". 

Es ev idente que si la sociedad humana 
no está adaptada a su medio no perdu• 
rará. Todas las manife s taciones vitales de 
la sociedad quedarán reducidas a la nad a. 
La vida de la soc ié dad depende de la re
J.ación entre la sociedad y fa N "tuialeza , 
Es el trabajo lo que más evidente e;cort· 
sa el vínculo social y, por co nsigu iente , 
la relación entre los hombres y la Na tura• 
leza . El t rabajo es el modo de con tacto 
entre la sociedad y la Naturale za. Median · 
te el trabajo, la energía se transfiere de 
la Naturaleza a la sociedad; y es de esta 
energía que la sociedad viv e y se desarro-
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JUNULARA VIVO 

tr ide ·11nuan de pas inta Oktobro , 

kazis rem emora kunveno al niaj rtp e

rantisroj fa lintaj luktante kontr aú la fa." 

simi . Gi es ti s organizita de nia " Junu

la ro"' . La sa lono de Ateneo Popular de 

Gracia kunigis multnombran amason , m

ter kia oni povi s vidi es perantistojn el la 

di ,·er~aj espcrantorganizajoj el Barcelona. 

J\!alfermis la kum ·enon kamarado Suri

ñach je la :iomo de la " Junularo de Puil" 

uer tr afa parolado . Li bone rimarkig-is tion , 

kio estas t iu juna organizajo fila de Puil, . 

kiaj estas giaj ce loj kaj klopodoj. Ankaií' 

temis pri la Puil-anaj esperanti stoj , kiuj 

j am ne estas inter ni , rcliefigante ke ilia 

ago kie l cia revolucia ofero ne povas resti 

senfruktodo ni , car la ne sukcesanta Pariz a 

kaj kamaradoj deklamis poeziojn inter kiuj 

estis &entilaj ge- kunlaborantoj simpati;mt · 

aj al ·esperanto; po~te k-do Güell dankis 

al ceestantoj ilian helpon pri la suk ceso 

de tiu rememora kunveno, kaj diris ke 

" Junularo de PUIL" esperas ke tiu helpo 

estos al gi en ciu por esperanta-okazigo . 

eEESTANTO 

LA JARKOTIZO DE PUIL ESTAS 
TRI PESETOJ JARE. PLUS UNU. 

PESETO POR LA MEMBROKARTO 

k'-IA PATRIO · 

Droleta Voéio 

EL LA REDAKCIO 

Torvid Edvardsen. Mos j oen. Nor ve-

gio. - Ni bonakcep'tis vian deziron abon ·i 

vin al nía gazeto. La plej traía fa cileco 

estas sendi respondkuponoj_n , Esti s sendita 

al vi la 39an nume~on . Lai:ípove ni plc numos 

vian petan konc erne al espera nt a m:iter ia lo 

por via ekspoz ici o. 

* * * 

Par tulec Paülo . Stonava. - echoslova

kio . - Tre certe v i ricevo s ciujn aperan • 

tajn numerojn de P. V. Rilate al abonkoh- . 

dicoj estas po tri numeroj du rc spondku

ponoj. 

* * * . 

José Al zamo ra, Alicante. - Vian petan 

3e oni miri demandus 

kie trovi gas mi a patrio, 

per gesto energia 
hcw;.;;.v - t=s::is sper::o.do, - ncccs .::;. kiu - plc;1e- - - ai-

00
1- mi • rnontru s- -

ta ::igis por triumfigi Rusan R evo lucion , 

samki el la hispana oktobro pretigis al re

Yolucia proletaro por fiaskigi la fasistajn 

intencoj n. Por prezenti en tiu kunveno, li 

d iris . oni elektis tragi ka n heroan epizo

don, kiu taúg e montras la h·eroecon tle 

J'komu na no j. Per g i ni povas iom kapa

bligi pro la grandioza heroeco de niaj 

--ni tuj - plenumis. Tial ··ni · sendis - pienarr -ko-- - - ·· · ~: 

lekton de P. V. kro m graniatikon, kiun 

mortintoj. 

Sekve al tiuj vortoj oni ludis la mencii

ta.., unuaktan epizodon "Versaja Kaptito"' 

e~perante . La ludantoj elparolis kaj ludis 

bonege . Tia estis plia pruvo de l'konsis

teco de nia kara lin gvo. La ceestantoj 

~prob is spontane kaj ferv or e pli ol fajo. 

.A.nka ú la duakt a kome dio en kataluna 

lingvc "Gent d'Ara" ati ngis pl enan suk

ceson. Tiuj, kiuj g in ebligis estis la p arto 

prenant oj; tiel bone ili ludis ! Finfine kel-

11?. E l trabaJo r epre,;en ta la adaptación 

activa de los hombr es a la Naturalez .:. 

La ana tomía de la sociedad es preciso 

buscarla en su economía , o sea, en la s re

laciones de trabajo. 

al la Mondo. 

Landlimojn neniajn 

havas mia patrio, 
senl.andlime gi kusas _ 

de la norda gis la suda polusoj , 

de la lumpl ena okcidento 
g is la mi stera oriento. 

K gin uzurpe ne regas 
mandarenoj stultaj, 
emfazaj pupoj-regoj , 

nek papo adulta . 

Senlandlim a k libera 

esta s mi a patrio, 
mia patrio 
ESPERANTIO. 

PARIO 

ni delonge uzas por c iuj kursoj element a-

l.aj. óis nun per gi ni atingis bon ajn suk-

cesojn . La prezo po ciu numero estas 

0 ' 30 ptoj. por la hispana noj . Bon vol u in -

formi nin pri esperanta mov ad o en vía 

urbo. 

-----------------
len g uaje que es producto de la evolución 

socia l; tiene pensamientos que han siclo 

desarrollados por ge neraciones preced en • 

tes; todo eso contribuye a la form ación 

del individuo. D en tr o de cada individuo 

hay un contenido socia l. El indivi duo mis 

mo es el res ult ado de una interna co nde n

sació n de influ encia socia l. 

LA NATURALEZA COMO MEDIO DE 

LA SOCIEDAD 

La vida ideol óg ica de la sociedad tam

poco es una suma de idea les y sentimien

tos de los indi viduos que la co m ponen, 

s ino que es el producto de su a sociación 

r ecíproca; es algo que no puede se r re

duci do a una se ncilla suma a ritm ét ica . Es 

un elemento que forma parte 'de fa vida 

social, resultante de las relaciones entre 

los hombres. 

La socie dad humana es in concebible sin 

tas partes en un conju nto? Es pr ecisame n-· un medio ambiente . La Natur ale za es ia 

te su particular disposición. El mismo caso fuente de las materias a lim enticias de la 

es aplicado a la socieda d, la cu al está in- soci edad hum ana y por eso det erm ina la~ 

t eg rada por individuos, per o si éstos no condi cion es de vida. Es inco rre cto consi

es tán en sus puestos en el proceso del Ira- derar a la N atur aleza desde el ;nmto de 

bajo, la sociedad no podrá tener un a exis- vist a teológico . El ho mbre no es el señor 

__ LA-5 .0..CJEDAD _ Y..EL....I NDI Y..ID UO _ · t cncia re al-. - - - -~ - ------ ---J ae la creacíon y qu e todo esta liechoprn 

Una cosa qu e nadie pone en duda es que 

la soci edad está 'compuesta de individuos; 

si ésto s no existieran no habría sociedad . 

Pero la sociedad no es un a s imple agru 

pación de personas . La socied ad es un 

agregado real (1) , un "sistem a" muv com• 

Plicado de relaciones mutuas entre tlife

rentcs personas. Eso significa que la so

ciedad, en conjunto, es algo má~ que la 

suma de sus partes . 

De smo ntemos una máquina, por e1em

plo , Y coloq uemos sus partes en un mon 

tón . Así agruparemos la sum a de .os e1e

mcntos suficiente s y ne cesa rios de la m á

quina, pero que no ser á la máquina , ya 

que a la suma de elem entos les falta un a 

relación definid a. de un vínculo funcional 

que ~ce de las parte s un mecan ismo de

t erminado. ¿ Qué es Jo que tran s form a es-

El individuo en la socied ad juega un 

papel; sus acciones, sentimientos y voli

ciones, por mínimos que sean , entr an a 

formar parte de los fenómenos sociales. 

El fenóm eno soc ial es un r es ultado, una 

consecuencia d e las. relaciones reciprocas 

entre los individuo s. 
Si exa minamo s cada individuo en su des

ar rollo veremos , que en el fondo, est á lle

no -de influenci as de su medio ambiente. 

El hombre r eci be la in fluencia de 'la fa . 

sa ti sfacer sus ne ces idades. 

En realidad , la N a tur aleza cae a menu

do sob r e el señor de la creación de una 

m anera tan salva .je _qué és.te se ve obli~ 

ga do a adm iti r su superiorid ad. Muchos 

sig lo s de trabajo han costado al hombre 

para locali zar en alg unos aspectos a la 

N a turale za. 

·El Progreso es p recisamente el avance 

que el hombre obti ene de la N aturale za 

dur ante el proceso de su luch a tit ánica. 

El .hombr e, la socie :lad humana, desde 

sus principio s, ha extra ído energía mate

ri a l del mundo exte rior. La sociedad se , 

adapta tan to más a la Nat urale za, cuanto 

más energía extrae ( y asimila) de ella. 

Sol ament e por esta ca nt idad de energía la 

soc iedad puede ten er éxit o lm su creci

mi ento. 

ill "º comrrondc por ai:r c~ndo r c:ol el conjunto lle mi li a, de la call e, de la escuela; habla un · 
ro:1:1s 111:1cer i:t lc!- Je Jn So ci c-d .i. .l. 

SCIENC E MA 
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RAKONTO AL LA INFANOJ 

NU~ MIZER·ULO 
Knabo, kurantc tra strato ; trovis rnalju

nulon rnalrice vcstita kaj rnizeraspekta, 

kiu pelis al Ji . se volante Ji helpos ·!in 

trapasi straton a\ placo. La knabo tuj ak

ceptis kaj kuniris kun la hurnila horno. 

La horno tre afable parolis, knabeto 

bone respondis kaj ili baldaií igis tute a

mikoj. 
Estis Armando la nomo de l'knabeto . 

· Tiu de horno estis Arto.-Strangan nomon 

uzis la horno !-Armando demandis al mi

zerulo: Kial vi uzas tian belsonan no

mon 1.:-: Ho ! ve! estis - Ja- sopira-respon -

do, .car iluzioj ciam estas belsonaj. 

J en plej ne natura respondo, mi pripen

sigos vin . - Iru ni al tiu benko, tie ni 

sidos kaj mi rakontos iom pri mia revan-

ta nomo. 
Post sidigi sur benko, ce la suno, do gi 

estis malvarman novembran monaton, mal

rica tremanta horno, post fermi momento la 

okulojn kvazaií volus kunigi rememorojn, 

komencis rakonti.. . 

Iun tagon matene, sunradioj lumigis vi

la gon kie, mi logis gis kiam mi estis dek 

- - kvar jaraga, mi, kun .tornistro mangaj ple

na kaj kelkaj moneroj en poso, estis for

irinta el hejmo kie ,gis tiam mi nek vivis 

nek malvivi s. Mi intencis venki \a vivon.

Kion mi kredis pri gi?, mir hodiaií · mi 

scias tion, kio estas la vivo. 

Pro miaj pensoj, pro miaj . venkaj ideoj 

la samvilaganoj baptis min je ARTO car 

mia p!ej amata revo estis ja igi fama ar

tista, fama aktoro aií fama pentristo, ktp. 

Mi goje ricevis kaj mi alpr .oprigis tiun 

nomon: ARTO 1-Kiom da iluzioj, kiom 

da vizioj en nura vorto 1 

ekpripensis voJagon al Parizo, patrio Jau 

la inteligentuloj de l 'artistoj.-Fer• iore mi 

kolektis monon, ec la dimancojn, por gui, 

r.,or amuzigo mi elspezis nek centimon. 

La tempo pasis . Farigis amikoj mi kaj 

laborkunulo. Li (la kunulo) estis tre dibo

cema kaj terurege ne pripensema. Ja mi 

neniel atentis pri liaj malvirtoj, kaj mi, 

kiu .gis tiam trinkis nur akvon, ektrinkis 

vinon pli kaj pli.-Jen vivo de _!'granda 

kaj allega urbe. Fiinoj, likvciroj, malvir

temaj plezuroj, ciajn frenezulajojn ni fa.

rit. 
Malgraií vivi tiamaniere, iom post iom 

la konscienco riprocis min kaj mi intencis 

refari ·mían preskaií detruitan viven . 

Denove mi kolektis monon aktive kaj 

forlasis la kumulon, kiu tiom malbone en

kondukis miil al malvirta vojo. 

Post la kolektado de tricent pesetoj, ni 

dcetis vojagan bileton kaj per vagonaro 

mi •fiugis · Francion.-Jen estas mia subte

no momenta; tricent pesetoj, pluraj mate

rialaj konsiloj je la eksmastro kaj juneca 

revaro.-Fajfado anonci~ min ke la vago

naro ekmarsadis. Sola , tam en _ kune _ kun 

arci da iluzioj mi estis sidanta vagonbenko 

kaj post diversaj minutoj trafenestre mi 

ekvidis sencese pejzagojn, belajn pejz-

agojn l · 

Nenian stacidomon mi vizitis dum la 

daiíro de l'vojago car ti ele · sajnis min ke 

pli rapide mi alvenus tien, kie mi• volus 

jam esti. Preskaií mi ne atentigis pri la 

urboj kaj vilagoj ec ne ekzistis landlimoj 

por mi kvazaií mi estus rnondmastro. 

Post dudekkvin vojaghoroj · pli malpli, 

mi ekvidis Pa .rizon , emociita mi restis 

preskaií senspirado kaj ce la elirejo el la 

Pro tiu belhorizonto , kiun . mi prezentis bela stacidomo de Parizo -éarma, pli iluzie 

min, mi fugadis el malgr:inda mizera vil- kaj firme mi spiris kaj kredis · sukcesi. 

ago .. Ce la m_ode.rnaj urboj estis ki e mi - . Dum ses a:ií ok jaroj mi vivís nur por 

pens,s plenum1 m1an revon. artafero . Miaj pentrajoj ekfamigis . ée la 

Cu cble cnuigas al vi ci . novelan rakon-

t~n, Armando ?-Ne , ne enuigas al mi, di

ns Armando. Daürigu vi'an interesplenan 

rilaton.-La malriculo reveme daiírigis .. . 

Mi al ven is en grandan urbon, Barcelona 1 

-Barcelonol, nur jus en gi alveni jam 

sajnis min stupo vcnkita el la g!ora stu

paro. Maltrafc mi agis. Scnlabora, sanfa

milla, kaj senamik a persono mia volo estis 

vcnki ion, kion gcncrale ne venkas ins 

truitaj ricfiloj, cdúkitaj bienhavanto,i, sed 

miaj revoj daiírigis malgraü la tieaj re~
lnjoj. 

Sekvc al kelkaj lacigantaj tagoj kc mi 

iam vagadis tra Barcclono scrcante Jaho

rokupon, finfine pentristo pli burga ol arta, 

dungis min ... kia gojo tiam .mi sentis. L:i 

mastro diris kaj rediris min ke mi profite 

cstis lernantc pcntristan arton . Mi tui nur -
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inte!igentaj artaj cirkloj mi estis en ciuj 

lipo, en ciuj diskutoj, eé disputoj. J en tiel 

oni temis ... Cu mi pli bone kaj arte pem:

radis o! la nuntempaj pentristoj famaj .. . 

éu miaj pentrajoj estis nova artblovado ... 

Je tiuj ci vortoj la maljunulo sekigis 

!armojn de siaj velkintaj lacaj okuloj kaj 

€irkaiírigardinte malgaje ,emocia ekparolis 

denóve ... Nu, tiam mi estis dudekok jara~a, 

fama, juna kaj rica; laiídemaj sinjoroj cir

kaiíantaj fierigis min, unuj pro mia famo 

kaj influo venís · apud mi, aliaj pro mia 

sindonema karaktero ... , p!uraj ·;a nur por '" 
malisi flanke de famufo al kiu sinj >ro 

hazardo ri-cigis karesante samtempte lían 

junan personan. 
Pro esti monhavanto, pro mía malvir

temo kie ce Barcelona komencis nuligi 

min por la ·vivbatalo , pro manko de gusta 

konscio socia, baldaií eniris mi tra malvir

tema kaj dibocema guado. Alifoje fiinoj, 

likvoroj, vinoj ec hemiaj artifikplezuroj. 

Eble se mi estus enamiginta de ia sin

cera virino mi ne vagadus en tioma fivojo. 

Plej drinkemulo estis mi, plej fiinemulo 

kaj argenta disdonacanto .ankaií estis mi. 

Neni~l mi bone ka;' arte plu pentris. Mía -
·arto malaperis kaj mi · rulis senhalte tra 

rulanta vivo per kiu horno igas besto, per 

kiu horno nur vivas por murdaj plezuroj. 

Sen mono, miaj geamikoj eksigis pro 

natura memvolo. Senfrukte mi sercis mal

laboremajn kaj malhonorajn monhelpojn, 

tío estas, mi restis tute sola mizere sed 

kune kun miaj plezuraj rememoroj kaj 

mia nomo , kiun mi nune ankoraií uzas por 

ne forgesi mian trairadon tra h monden. 

-Post elproprigita per plezuroj , .,er ma ;

virtoj mi .foriris el Francio por ne plu 

vidi scenejon pro kiuj mi detruis mian 

arton kaj vivan. · 

,. Pli _kaj pli al mi estis iginta malamema 

vivado komuna kun la hÓmoj, tia! mi mi

gras tra landoj, tra montoi', .parolante al 

neniu, nur por trapasi straton estis kiel 

mi petis helpon al •,•i, vi tuj rememorigis 

min infanán felican tempon... -Ekrigar

dante _su bite kiel la infano aspektis, la p 1-

rolanto dids misgaje . -Simpatia Armando 

ne malgajigu sed cerbumu ke mi pro !' 

malvirtoj, pro individuaj avaraj .guemoj 

kaj pro ruzaj monkaptantoj de kapita!ista 

socia moralo , restis kvazaií sovaga mize
rulo ... 

Senvorta , muta, la·iísajne ensoréita res

tis Armando sidante sur benko dum ' Arto 

mar'sis en elurba vojo. Historio de tiu 

malsorta viro, kiu · jam ne ekvidis en mal

proksimo plorigis .!in, li intencis enkuri 

sed komprenis ke detruitan vivan oni ne 
povas savi. 
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