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SALUTO JUI J PREZENTO 

Jen ni aumtal vi., 1.ompano, ammiho, hanara ulo, m•m:afoje aperas... 

unu plia I,m;_Itono en la pauloramno do nia ntereotipa r;azetaro? Ver- 

Anjne jes. Nur man: plia. P!in koro aumplohaas umiver.mojn, sed, komen-

ce, niaj monrinmedoj lilipmmtas, kaj nia nt / .+nizo no elrauipis ankoraì'i 

el la vindoj. Ĉu grave? Tute ne! Ni posedas, tamen, sufidan do- 

zon da armo, frenezo kaj afda°o por, estan- íi 
te samtempe laboristoj konsciaj pri tiu 

fakto kaj entuziasmaj esperantistoj, pro- 

i \ 	poni al vi, ke ni lame, pere de di pajloj, 

prirevu justoplenan futuron, donkifiotk  

kontraf la vampiroj kaj la diopovaj, el- 
` 
	vertu, krom la tuta poezio de nia animo, 

nian falon kaj niajn disrevitojn, spe: 

lu, sueme, la farton de la hispana laboris- 

ta-esperantista novado. Nenio ankoraim pri 

definitiva strukturo. Nenio pri la oftedo 

di-gazeta. Tion diktos al ni nur viaj -
moj, viaj kunlaborajoj, la kvanto kaj la forto de la eventoj nin 

tu.lantaj, viaj bezonoj... Certu, dion spite, ke minimume unu fo-

jon jare niaj kajeroj el la sudo flugos viahejmen, distrm.;mnpetos 

sian disdegnon al la tenebroj, tanburos sian fidon pri la utopio 

-la morgafa realo- kaj invitos vin kunpa8i al la regno de la helo 

kun la sama hitmilo kaj modesto de niaj laborkostmsoj... 

Ek do al la plumo, kamaradoj!. Nia dua numero jam gvi-

das elovigi... 

La Pedakrio. 



Kaj fine HALE ekpasas  	

La afero ne estis facila, tute ne, sed ni atingis la celon. Y_el-
kaj hispanaj SAT-avoj, ne multaj, projoktis jam antat longe, apenaú 
'ilvenis al ni la domokratio, fondi laboristan E-asocion en Hispanio, 
pli-malpli similan al tiuj jam el.zistantaj en aliaj landoj. Sur la 
Tono staris kelkaj LEA-oj kiel modelo. Sed ni trovis survoje serioza-
jn barojn: unue, okazis provoj en la loutaluna regiono, kiuj ne sukce-
sis... Kaj la projektoj ne sukcesis, Far la eventualaj membroj, grand-

parte, bedanrinde konfuzis la principojn kaj 

celojn laboristajn kun certaj aspiroj speci-

fe naciismaj. La fiasko estis ja neevitebla. 

Kelkaj konsciaj katalunaj k-doj, fi-

delaj al niaj ideoj kaj sufi8e inteligentaj 

por distingi laborismon de naciismo, donis 

al ni la solvon: "fondu vi mem, ekster I:ata-

lunio la asocion, kaj ni, katalunaj SAT-anoj, 

elkore kaj solidare kunlaboros kun vi en la 

komuna tasko". Ni plenumis la konsilon, faris 

la oficialajn demar8ojn kaj post longa aten-

dado la asocio estis finfine oficialigita. 

Jen do HALE 8e la sojlo de nia unua etapo. 
Historie, ni diru, ke ne estas tiu 8i la unua asocio de karak-

tero laborista naskiginta en Hispanio. Citindas la socialistaj E-gru.. 
poj "Libera Homo", de IIadrido (1910), tiu de la Laborista Ateneo de 
Gijón (1911), la grupoj de Va1encio kaj Kordovo, kaj elstare el ili, 
tiu de Bilbao, certe unu el la plej potencaj kaj aktivaj de Hispanio 
en la unuaj jardekoj de 8i jarcento. Ankaiu de karaktero laborista 
estis "Tero kaj Lioereco" fondita en 1908 de TSauricio F.Eixala en Bar-
celono, kaj aliaj ne tiel potencaj, kies mencio trolóngigus la liston. 

Jen, tiurilate, gravaj laboriataj-espervntistaj atingoj de 
niaj kolegoj per la meneiitaj grupoj: 

La akcepto fare de la sindikatoj kunvenintaj en Terrassa en 1904 de 
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propono prezentita de k-do J.-a:.ups, por uzi nur Esperanton en la 

intornaeiaj rilatoj inter laboristaj organizoj. 

Atentinda evento ostie ankaì'i la Dun Sindikatista I_on,meso okazinta 

en I:adrido la 14an de Decembro 1919, ].io la ;n nvenintaj sindikatoj 

aprobis inkludi en siaj reapektivaj programoj la diavasti,;on de Es-

peranto, decidon adoptitan tiuokaze ankai4 de la Racionalismaj Ler-

nejoj, dependantaj de la sindikatoj (en tiu momento instruantaj en 

la vesperaj lernejoj pli ol 800.000 lernantojn en la tata Hispanio). 

Ni citu ankaú la decidon de la Ilacia I:ongreso de la Socialista Par-

tio en 1928, rekomendintan al la Internacia Socialista Iìnui,l;o la al-

prenon de la lingvo Esperanto por la interpartiaj rilatoj en la tu-

ta mondo. Samkongrese oni akceptis la proponon sendi reprezentanton 

de la Partio al la Internaeiaj SAT-Kongresoj, kio efektivigis pere 
de la tiama soQialista deputito Franciseo Azorin Izquierdo. 

Fine, ni meneiu la 14an SAT-Kongreson, organizitan en Valencio en 

1934 dank'al la streboj de la Laborista E-grupo de tiu urbo, kaj la 

anarkiismajn grupojn de Barcelono, tre potencajn en la jaroj antaizaj 

al la civila nilito, kum propraj vaste legitaj gazetoj. 

Post tiu rapida rigardo al la historio de la laborista nova-

do, ni devas aldoni kiel informon de niaj lastaj decidoj, ke en la 

pasinta monato Júuio_kunvenis en Valencio la hispanaj SAT-anoj, kan-

vokitaj de la Provizora Komitato de HALE por ekfrnkeiigi la asocion, 

kaj decidis: 

a) Elekti Prezidanto k-don Nanuuel Lopez Herntíndez, kiu kune kun la 

SAT-anoj de Seviljo konsistigos la novan estraron de H.A.L.E., kies 

sidejo estos de nun: str. Sol, 75.- E-41003-SEVILLA.- Hispactic. 

b) iedakti cirinaleron kaj sendi sin al Kiuj hispanaj sindikatoj, pro-

ponante atarigi E-kursojn en siaj respektivnj sidejoj jam en la ko- 

menco de tiu 	lernojaro. 

e) Elekti niajn k-dojn A.I?areo I3otella kaj r.Pernnndez rartin kiel 

redaktorojn de kreota bu,lteno, or,-mo de la asocio. 

at) 6i'uj membroj de SAT en hispanaj teri.torioj Batas de nun konside- 



restaj kiel nnoj de II.A.L.F.., escepte de tiuj, kiuj skribe ne akcep-

tos ^i de^•iffon. Kiu nfatonoma hispann teritorio rajtas elekti sian 

reprezontanton en la estraro. 

Pri in karaktero de l.A.L.I:. sub diversaj vidpunktoj, post 

la polemilco pri lingvioj, teritorioj, naeiismoj k.t.p., ni preferas 

prokrasti la koaientariojn gis venontaj numeroj de nia organo. 

Nun ni tute simple anoncas, ke II.A.L.E. vivas kaj jam ekpa-- 

gas. 

Antonio Marco Rotella 

Sano kiel post tempesto Sian kalmas, imitan- 
Bonvolu ridi ... 

te la Naturon, ni prezentas nun al niaj legan- 

sed ne tro 

	

	toj spritajn bildojn post serioza temo pritrak- 

tita en antaila artikolo. Ni nur pretendas, per 

bonhtnnoro Ic:.j distro, kompensi niajn k-dojn 

kaj stimuli ilin al legado de la ankore res-

tantaj pagoj. 

Pri frenezuloj.- 

Sinjorino vizitis psikiatron. -Ilia edzo, doktoro, ne estas 

sana. Li lavas la afrtomobilon ĉin.tagee- 
-Tio ne gravas. Iti mem anlmfi faras tion- 

-Jes, doktoro, sed la afero estas ke ni ne havas ai4,tomobilon!- 

Frenezelo promenas trenante brikon post si lia itan per gnuro.Alia 

prom.enanto kiu observas tiel strangan konduton diras al li 9eree-

me: -Kien vi iras kun tiu hundo?- 

La frenezulo, tre serioze, respondas: -gu vi ne rimarkas ke tio 

estas briko?- 

-Iia, pardonu!- Sin ekekuzas la s°ivolema alparolanto. 

Kiam la promenanto forirns, la frenezulo diras al la briko: 
-'tu;:idn,ln:ndeto! Ili jam a:rompis alian. 6 



Temoj de nia eooko.- 

	

La malnovaj ŝuaĉoi  	

lie. Pi jam ne i:x.:is en Ain"ej ul 	12rbo:•ojO. La ^Drf1umaj ]sapoj 

de niaj sipenmastroj komprenis Ti utattiu pe, Le, ne oni svkeo:nis nin 

turni on konalm:ultojl1, oni i,rifi ii ìii ee.Lojli 	1211: Ato.;o, 	. . ni 

fari^us diioble ekspl_uatt:..aj l.;s;j , au tor,po, ,...nL:211,e nin ;'isparoksis-

me kontentaj pro la fakto, ke ni produktas ne nur por la bnr^aro sed 

alikrtd por ni mem, akirus dafnn i-iildon... 11a el.trovol 

Nu, i.ia niaj domoj gtopis nin per ele.:iraj i a-

iìinoj, kapablaj plenuni la plej diversajn -jen 

'stilajn, jen vanajn- taskojn, surstrate eksvar- 

o. 
aroj taneti;̂ ,is per siiperbaj hi.ndofeka'oj -ho, la 

:lirindaj }. tirioj de la etburgoj1-, kaj ni eksi-

dis en d,:idoj gis super la Arltroj, dum la ban- 

í/ kieroj frotadis al si la manojn pro gojo vendan- 
F4,::~ 	.,` 	te al ni la durojn po ses pesetoj. Jen ni, his- ,r 

l0 uc.naj laboristoj, kvanknm malfrue, alvenis al 

le guoj de la konsumsoeio, la renovigita viza-

go de la olds kapitalismo, kin, simile al la birdo fenikso, ne ;,eras 

esplori novajn rimedojn por rennskipi el sia propra eindro. i'algra% 

tio, se por In plirr,lto el la et,ropanoj Tajo '68 restis jam iama re-

vo kneanta forgeseje, kaj In floroj de Bob Dylan, Donovan ]lD j Joan 

Baez ekArnmpis srr la fruntoj de la eksnodaj hipioj, nialande Fie la 

stertorado de la diktadnro, ni, kiaskonseiaj iaboristoj, konstru.adis 

kastelojn sur f;laeio kredanf;e ebla profundan soeinangon. Forpnsis la 

diktatoro, kaj niaj stratoj plenigis de flagoj, niaj placoj de rtitin-

;oj, niaj fabrikoj de justaj depostl:loj strike esprfrlitaj, kaj "io 

^i 

 

kune, ne tin l:lo ail tiu alia, veni„is la deno]n•ation. La ' efaj 

laboristaj partioj, 7.aìí11, o;,rane respublikisni j, silerinte krr.iozan 

memorperdon, rkeeptis sondiski-te in relon jam proponitan do la dikta-

toro. De tiam kelkaj el ili o^ dn;✓:re ;;anc,'ir1ls a7. la Tion.crko kaj in- 

kj mis niaj at`tonobiloj t;is plena tohuvabohuo, me- 

• g7 t1 % 	 ~' ze de nee] teneola fial o lai brue go, niaj trotr- \ rJ 	 ~1 	 j 	(. 	j 	C, e 	J 
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Censas al la monirkio. Venis pli poste la tempo alivesti sin. !"arkso 
kaj Lenino vidi$is forpelitaj el la socialisma la j kornuiisma j)nrtioj, 
respektive. Tiele, la unuaj vendis al ni senkafeinan socialismon l:aj 
duaj el'rolcoriunismon, strangxui prorb:lcton, kiu aemis ;;randan konfuzon 
inter la laboristaro kaj enhavis la terurojn de la divido kaj la de-
truo. Post la komo^ia pajaa3o de Tojero, kies de1rnat`.jarcenta bildo 
~irka6iris la mondon estigante unu el la plej hontigaj momentoj el 

nia lusa pasinteco, nia politika-socia panor<:mo neniel diferencis, 
krom ke nia aietpovo ne plibonitis rilate al tiu de la piimulto el 
la Okcident-et<ropaj landoj. Ci-kimtelcste, nenio banis la vojon de 
niaj nodornaspektaj so^ialistoj al la povo, des pli, ke ni.a tuta mal- 
dekstrularo, 	naiva fido pri iliaj pronesoj rilate al socia Sango, 
al la starigo de Centoj da.miioj da laborpoetenoj kaj al nia NATO-eks-
anigo, montris sin preta baloti por ili. Iaj fine ili venkis, kaj la 
Sango ekis. Ili 9angis siajn vestojn: ekuzis (';emizon kaj lsavaton ans-
tataii puloveron, kaj komencis modernigi nin, modernigi nian industrion, 
kio postulis la eksigon de miloj da laboristoj -jen vi havas!-, moder-
nigi niajn rilatojn kun la raastraro, tiel, ke niaj so^iali.stoj ali-
igis en la plej efikajn administrantojn de la kapitaliemo kaj en la 
plej mirindan rimedon kontraú ajna revolucia revo. Sed la unu sola 
guto, kiu plenigis la glason, estis sendube ilia sinteno okaze de la 
referendi. o pri nia aparteno al NATO. Kiel ili jonglis per argraentoj 
jene resueblaj: kiam ni diris"ne", fakte, ni intencis diri "jes"! 
Kaj ni, hispanaj laboristoj jam modernigitaj, etropecaj, lasante nin 
'erbo9topi, ne kapablis taksi la amplekson de tiu unika San^o kontrai;-
stari la dividon de la popoloj en du armitajn bíokojn, kaj ni donis 
nian jeson al niaj regantoj, por ke ili integru nin al la NATO kun 
aliaj Okcident-eiropaj landoj. 

Nun ;:ie ni regas felifio. Ne, ni jam ne iras en Sua&oj 
al la laborejo, sed en plej laiirodaj vestoj kaj, multaj, per belaj 
Auldosciaj ai.tonobi].oj, parkeblaj nur post milo da ruza2oj. La no-
vaj teknologioj, kiuj en egaleoa socio liberigus nin de pezaj taskoj 

8 



kaj disponigus al ni multe pli an tempo por kulturado de la spiri-

to, en nia nuna so^io af ai porlaaiznro, kio oni vendas e(I la propran 

animon, ne mr prezentas nian l;lavon do Damaolclo rilate maldungiteeon 

liaj sonlaboreon, ne nur J iveras al la dtato j la ot,lon komputori eF 

pri tio, ]tiom an :Co;joj ni amoras iiiiaraonate, sod ankn(i poluaa niajn 

riverojn kaj aeron, pereiois niajn fidojn, niajn birdojn... Televi-

zie oni indikas al ni, kiajn vestojn ni aurmetu por brili super niaj 

amikoj, kiaj deter(entoj donas laktoblankan helon al niaj ĉemizoj, 

kaj, pere de osoedigaj dablonaj filmoj, oni montras al ni, ke en 

Usono oni vivas kiel kuko en butero... 

Kiel feliiiaj ni estas! Tiom, ke ni ploras, ploradas 

de...feli&o. Verdajne pro iuj &i atingoj la vorto revolueia esti-

gas kaskadon da ridegoj en niaj asemoleoj, kaj niaj sindikatoj ka-

pablas mobilizi nin nur pro monaj depostuloj. 

Ne, ni jam ne iras en duaoj al la laborejo, sed mul-

taj el ni, frenezuloj: esperantistoj, verduloj, sennaeiistoj, anar-

ĥìistoj, komunistoj, so^ialistoj kaj poetoj, abomenan niajn novajn 

duojn: 

I'igi.iel Fernrndez I:artin 

Bonvolu ridi ... 

Pri kuraeistoj.- 

i'alsanulo: -Do, kion mi devas fari, doktoro?-

Doktoro : -Testamenti- 

sed ne tro 	Eest'raoisto: -Sinjorino, vi maltrafis, mi 

nur estas bestlaaranisto. I.iu adresis vin al mi?-

Pa^ientino: —flia bofilo, sinjoro- 

finraoisa:o esploris artritismon &e maljuniulino, kiu ekploris. Rigar-

dante diajn abundajn larmojn, le doktoro diris flegne: -Sinjorino, 

ne ploru! i'i ;j:va diris tre ofte, 1 e la ralsekeeo malrtilas al vi! 
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Nia Mova do 

Organizita de H.A.l  v  konennis kurso de Esperanto durn la pa-

sinta Oktoaro, o:n la sidejo do la sindikato j.r`.T.-A.I.T. de Zarago-

zo, gvidata de kompotenta junulo k-do Antonio Valen. 

Kontentiga la nombro da lernantoj kaj promesplena la futuro 

de la kurso, unue dar Ni konsistas grandparte pri junuloj, kaj ce- 

tere dar ili projektas fondi esperantis-

tan fakon en la sino de tiel grava sindi-

kato. 

71raigaj leteroj el eksterlandaj 

k-doj adresitaj al la menciita sindika-

-to, Av-i San José, 144-146.-•E-50008-Za-

ragoza.-Hispanio, estos bonvenaj kaj de-

zirindaj. 

Ankaú en sama urbo kaj organizitaj 

de la °entro "Frateco" de Zaragozo, ko-

mencis du kursoj de Esperanto, unu en la 

propra sidejo de la veterana Societo gvi-

data de-riiguel Angel !artin, kaj alia en 

la "Instituto de Idiomoj" de la Zaragoza Pniversitato, lerte gvida- 

ta de D-ro José Olavide. 

Ni deziras sukceson al ^iuj ili! 

Nia 8atata amiko Ramón I:anau Torres, c/Ikontseny, 5 piso,08208 

SABADELL (Barcelona), SAT-Pernnto en Hispanic), anoncas la abonojn 

kaj kotizojn por la jaro 1989: 

Plenkotiza SAT-aneco kun "Sennaciulo", prezas 	 1.800 ptojn. 

S:u..ia kotizo, nur valida por emeritoj,   1.350 	" 

Sama kotizo, junuloj (his 25-jara ano, 	 900 	" 
'ra ahono al "Senna^ililo",  	"   1.350 	" 
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SAT-Abonoj kaj  kotizoj... 

Nura abono al "Senna"iota Revuo", prozas 	  400,-Ptojn 

rombreco al 1].A.L.'d. por SAT-.uzoj, kun , azoto . . . 	 300,- " 

" 	n 	" 	por ne SAT-rozoj, " 	" 	. . GOO,- " 

Sendu pagojn al la indikita adreso de la SAT-Pora.nto. 

fala^rabla nova'o.- 

Kim bedaŭro ni sciis pri la subita malsano de nia bona amiko 
kaj tre estimata Profesoro D.Ji,an Régulo Pérez, lo;anta en La Laguna, 

ranariaj Insuloj. 

Infarkto lezis lian vidkapablon, tiel grave, ke nur malfacile 

li povas legi. Verflajne, la malsano estas neinversigebla, t.e. li ne-

niam plu rehavos sian antaúan vidkapablon, kvankam la kuracistoj aser-

tie, ke li post iom da tempo povos repreni la antaŭan aktivajon, kom-
preneblas ke kun certa malfacilo. 

Feli^e, ,=iuj liaj ceteraj kapabloj restis netuSitaj, sekve 

ni esperas, ke tre baldafi li povos denove labori, tiel brile kiel 

antaŭe. 
Tutkore ni deziras al la bona amiko kaj elstara esperantis-

to, rapidan kaj kompletan resanigon1 

Eunveno en la sidejo de "I'adrida Esperanto-Liceo"(MEL)  

La 22an de Oktobro, de la 10a is la 8a vespere, esperantistoj el 

diversaj hispanaj regionoj okazigis en la sidejo de I::.E.L. kunve-

non, en ]ciu oni analizis la krizan situa.cion trapasatan de la his-

pana E-movado. Kvankam la nunaj nortentoj nalfacilas, ne rankas en-

tuziasinaj homoj, pretaj lai,iri novajn vojojn, krei fredaerajn tra-

blovojn ene de Hispana Esperanto-Federacio CHEF). 
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Ni legis porvi .. . 	 

Sur Mi angulo de nia gazeto, regule rezervita por rezencoj 

de libroj kaj bro:3uroj, ni aperigas hodiaii rezencetojn pri verkoj 

de hispanaj SAT-anoj antaii nelonge publikigitaj. Jen kollsij el ili: 

LA I OI'A VIVAVMITTURO, originale verkita de k-do Giordano Moya rsca-

.yola. Eldonita en 1987 de Barcelona F-Centro.-Str.Carreras Oandi 36. 

08028- Barce]._ona (Hispanio). 

La tragika hispana travivajo, sekvata de la tutmonda milito 

kune kun la elfalo de la noralaj valoroj, instigis la aì"itoron ser-

&i filozofion, kiu, en la formuladon de himuaneca etiko, enkonsideru 

la grandecon do la homa rolo en la evoluado de la naturo. La verko 

celas formuli novan humanecan etikon, novan ekonomikan ordon, kaj 

estigi, per la farto de la esperantismo, novan civilizacion. 

Sendube, libro destinita al kleraj meditemaj homoj. 

SANGA NtIPTO kaj LA DOII0 DE BERNARDA ALBA, originale verkitaj de Fe-

derico Garcia Lorca, laú traduko de k-do I.Iiguel FernAndez. Eldonita 

de I.Iadrida Esperanto-Liceo,en 1987, str. Atocha, 98.-42.- 28012—Ma-

drid (Hispanio) . 

Tenas pri du el la plej signifaj teatrajoj de la mondfana 

hispana dramaturgo kaj poeto, fidele transponitaj surbaze de seve-

ra observado de la Lorca-aj versoritmoj kaj poezia universo, en kiun 

abundaj diversfontaj notoj helpas la leganton enprofunditi. En ambat 

teatrajoj, viroj kaj virinoj, ne agas kiel individnoj,sed kiel arke-

tipoj de pasioj, sentoj kaj hiunanaj situacioj ekstertempaj, inpulsa-

taj de nebremseblaj primaraj fortoj eks-

ter Mia rezonado kaj intelektismo, kaj 

envolvitaj en ancestra fatalismo. La 

protagonistoj de tiuj dramoj havas kiel 

literaturaj antecedentoj la puran klasi-

ken tragedion. Tre bona kaj fidela la tra- 
duko de k-do Fernandez. 
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Jen ò z. 4 L. pe eoĵ  
,]a ]ibro: 

ANALOJ DE LA I:S]' RANTA }TOVADO EN IIISPANUJO,  vorkita de k-do Antonio 
Ilarco Aotella. I•'.endoola de "Frateco", str.San Vicente de Paul, 1.-E 
50001-Zaragoza (Hispanio). 

La sola fakto, ke nur unu jaron post la apero de 8i duvo- 
luna verko oni devis publikigi ties duan eldonon,sufiae elokventas 
rilate la grandan sukceson de @i monuments kroniko pri nia cent-
jara vivo. La aiitoro prozentas al la leganto, en laìltema kronolo-
gia tabelo, detalan priskribon de la hispana E-movado, kolektis 
plej gravajn eventojn, poemojn, konfliktojn, esperojn, kurioza,ojn 
kaj atingojn, kaj s,n-voje komentas ilin respekteme kej prudente. 
La rezulto de tiu, sendube peniga muithora laboro, estas tiu duvo-
luma verko, esenca por konatigi kun la hispana E-movado. 

IIGUEL  }L:RNANDEZ. POETO  DE L' POPOLO.-  Antologia de HernAndez-aj 
poemoj elektitaj kaj transponitaj de k-do N iguel Fernédez Tlartin. 
Eldonita de Grupo Esperanto Valencia, en 1988, Gran Via Fernando 
el Oatólico, 45.-32.- 46008 Valencia. (Hispanio). 

En tiu 8i Esperantlingva antologia de la 

plej gravaj poemoj de Niguel Hern ndez, 

unu el la zenitaj figuroj de la nuna his-

pana liriko, enkarcerigita de la Franko-a 

retimo kaj mortinta en la prizono de Ali-

cante en 1942, la leganto trovos, krom po 

unu detala komentario antafi diu el liaj 

libroj aíi poemkolektoj, biografian resu-

mon kaj notojn, nemalhaveblajn por buste 

loki la poeton en ties pasia epoko. 
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CITRONO MADRIDO 

Ho citrono tute flava, 
la patri' de mia febro! 
Se mi lasos 
vin flirtali, 
ho citron' 
tute flava!, 
al mi donos 
vi resume 
fulmo-brilon. 

Se mi metos 
vin sur pinton 
montro-fingran, 
ho citron' 
tute flava!, 
al mi donos 
vi Cineton 
kun har-ligo, 
eĉ  la tutan 
Ĉinion, 
kvankam de sur 
la anĝeloj 
rigardata. 

Se mi kaptos 
vin perdente, 
al mi donos, 
ho amiko 
kun amar'!, 
vi minuton 
da mar'. 

Inter la kverkoj, la fagoj, la ŝtonoj, 
la foliar' kun leĝera ostaro 
3prucas de ŝtalo sensvena la sonoj: 
ŝprucas la ŝtalo. 

Urbo zorganta la brizan kvieton 
spertas de fiaj pasioj la mordojn, 
ovras la pordojn sam-kiel rideton: 
fermas la pordojn. 

Verda avid' intermure, en fumo, 
ardas kun oraj malamo kaj nombro. 
Sian retaron jam sternis la lumo 
kontraù la ombro. 

Fajro ne bridos Ci urbon en strego, 
vane rankor' laùro-haken sin tiras, 
kaj ei lavendo, ĉi rozo en pelto 
ĝojon elspiras. 

Pordo fermita, drinkejo gaj-stata: 
ne enŝloseblas karcere likvoroj. 
Jen, trapikita de vivo malsata, 
urbo de floroj. 
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F. Garcia Lorca 

KOIIF.fTOJ AL POET.!0 DE F. GAROIA LORCA  

La korno-vundo kaj la morto.- (1) 

LIR11<A.I PA QI 
Je la kvina posttagneze. (2) 
Estis thusto la kvina posttagneze. 
Knaifet' .+lportis la blankan littukon (3) 
je la kvina postt,ugmeze. 
Kalka korbo atendis antaiivide (4) 
je la kvina posttagneze. 
La ceter' estis morto, nure morto 
Je la kvina posttagneze. 

La vento foren portis la kotonojn 
je la kvina posttagieze. 
Nikel' kaj vitro per oksid' sematas (5) 
je la kvina posttagueze. 
I:olonubo lu:.ktas kontraú leopardo 
je la kvina posttagneze. 
Femu;ro kontrali korno angorplena 
je la kvina posttagneze. 
Komeneigis la sonoj de 1' borduno (6) 
je la kvina posttagneze. 
L' arsenika klosaro kaj la fumo (7) 
je la kvina posttagneze. 
Cestratangule svarmas si].entgrupoj 
je la kvina posttagneze. 
La taiuro Bolas kini la koro supra! (8) 
je la kvina posttagineze. 
Kiam la nega svito ekaperis (9) 
je la kvina posttagneze, 
kiam kovrigis la aren' per jodo 
je la kvina posttagneze. 
La mort' ellasis ovojn en la vundon (10) 
je la kvina posttagneze. 
Je la kvina posttagneze. 
Je la, ekzakte, kvina posttagneze. 

Cerko kun radoj igis lia lito (11) 
je la kvina posttagneze. 
Ostoj kaj f].r.tojJ tintas enorele 
je la kvina posttagaeze. 
La taùro mugis jam sub lia frunto 
je la kvina posttagueze. 
La ĉambron ekirizis 1' agonio 
je la kvina posttagneze. 
Sur la foro jam venas la gongreno 
je la kvina posttageeze. 
Antro l illa sub l' injveno j verdaj 
je la kvina posttagneze. 
Liaj vendoj bruligis kiel sunoj 
je la kvina posttagneze. 
:aj la amaso rompis la fenestrojn 
je la kvina posttagneze. 

Ve, la terura kvina posttatneze! 
Batis la kvinan r ±i  j mond-horlogoj. 
Estis la sonbra kvina posttag:ieze. 
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NOTOJ: 

(1) Tenas pri la unua el la kvar poenoj, el'kiuj koneistus la 

impona kaj genia "Piniebra luinto por Ignacio Sdnchez I?ojias", 

unii ol la plej eksterordinaraj 1;iuspeeaj lirikaJoj en la his-

pana lingvo. Rimarkindas en j*i la lcunestado de dok i nu:113 aboj 

(klera tendenco) kaj oksilaboj (la plej popiilaraj hispanaj ver-

soj) bianke rimigantaj, la aparte belefektaj kc ra(aj vortfigu-

roj surrealiame esprimitaj, sed bazigantaj sur plej pura realo, 

kaj la fakto, ke tute akeesora elemento ("la kvina posttagneze") 

turnìgas en imirangan, fundamentan poezieron, kies alterna ri-

petado faras la poemon mirinde litanieca, kiel konvenas al fu-

nebra kanto. 

Ignacio Sànchez Mejias- estis unu el la plej grandaj &i-jar-

centaj toreistoj, klera homo tiel inklina al la tatiroludado 

kiel al la literaturo, intima amiko de Federico Garcia Lorca, 

Rafael Alberti kaj, generale, de iuj poetoj de la renona "Ge-

neracio de '27" kaj attoro de interesaj teatraloj. Kornov-undite 
la llan de Migusto 1934 en la tatiroludejo de r'cnzanares, li mor-

tis en Iadrido du tagojn poste. 

(2) Je tioma horo komenciaaa la taúroludaj spektakloj. 

(3) Per tiu blanka littuko oni kovros la senvivan korpon de la 

toreisto, kies morto fatalas. (Fakte nur la fatalo a, la hazar-

do kondukis lin al la tatroludejo de Isnzanares kiel anstataii-

anto de Domingo Ortega). 

(4) Jen ree la fatalo super8vebas la ma.tadoron. Oni kutime cur-

letas kalkon sur la sangoflakojn ka antajn sur la areno. 

(5) Tio neoksidebla oksidiaas, tio neputrema putras... 

(6) Nur la sonoj de la borduno, la plej bassonora kordo de la 

gitaro, preludoj al la plej nninskua "flanenka kanto", nome la 

"signiriya" (sigirija), povas esprimi la dreuion. 

(7) Haluoinite, la poeto imagas kotiarecnjn operaciejon, anes-
teziojn kondukantajn al la morto. 
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(8) Venkinto la homon, jen lo basto aperas fierplena. 

(9) Igiur^io, sensa nga, aspektis aorte pirla, lcir>ri la "nota 

Svito elcaperis" kn j lvr toreisto de lia tarnonto, post, kiam 

oni :rplikis sruprajrtn nalin-rokton ("kovrij`is la cren' per jodo), 
enaaaln:lan' i,gis lin, plenumante liajn dovirojn esti transporta-

ta al radrido. 

(10) La annbul:inco panels survoje. Oni devis atendi la anstatat-

ajn pecojn. Nenesis 9anj*i la baandajon de la vendito, then terrina 

varino pliigis la riskon de infokto. 

(11) Lia sufero, lia batalo L-ontraú la morto tiel violentar, ke, 

laiídire, alkro8iginte al la litkapaj kuprostangoj, li skuas la 

liton, kiu ruli?as tra la P.ambro. 

Trad. kaj komentoj de Uiguel FernAndez 

Pioniroj 
EIiILIO ARTIGAS Y TRIGO.- 

Aragona instruisto, fervora lati laborema esperantisto, 
"nu el la plej konpetentaj sub linva vidpunkto en Hispanio. Li 
esperantistitis en 1907, kaj en 1908 1mnfondis la Esperantan So-
^ieton "Frateco" de Zaragozo, kies unoa Sekretario li estis unu-
anime elektita. 

Preskaú senhalte dvm altaj jaroj, li gvidis E-latrsojn 
al 'tnia_ post alia generaoio en la indikita F.-rondo, inkluzive en 
la 'Zaragoza i niversitato a-tnkrc li o:?i'-iale gvidis E-kursojn. 

Kiel liberpensanto li instrris profesie al laboristoj 
en la Racionalismaj Lernejoj dependontaj de la sindikatoj, kaj 

longe instreis ankaìí on la prestitaj Lernejoj pri Libera Instru-
ado. 

Granda idealist() lojala al la SAT-grin^ipoj, li sindone-
rro laboris son bombnstaj elnontroj, tute nodestoce, is 1953, 
ki:u'r li forpasis. 
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Dokumentoj el pasinto 

prjj en:1:i11, kt 101:11IC:ti.O.—  

ai-rtalni pro, ni _'oto.:onia3 	dolo it nton pri la Lauo1•iota Int. r- 
naeia 1:ovolo, l r sita en 1920. l_iol niaj loouitoj sendube kona tatos, 
la eeloj de la Laborista I ovado apenaì'i. Aant:is, intcrnoeio ni f:u:te 
prolresis preskat nenion. 1 ontraì e, la Ialpitulisr!o atk-tualij}is, in 
prezentas ck3ternaeio to b La :Como de rnitnaeiaj entreprenoj, tiei 
eiike, ke 'i jtu:. ragas lit nOndon, '1. ni :mkorai: c1 t' -i_,,o3 dividitnj, 
kani.taj on tiaj reloj noroatnj naeioj? 

l-:unarado: pripensu kaj reagu ene'_i:ie kaj t1 j! 

Majo 4920. 

Kamaradoj el ĉiuj landoj ! 
Ci apude ni prezentas al vi la novajn statutojn de Liberiga Stelo, ŝanĝitajn laŭ  datfreŝa 

referendumo de la nuna anaro. 
. Gajnas al ni superflue montri ti tie, la necesecon de tia Laborista Internacio. Certe, tiuj antaŭ-

enemaj Esperantistoj, sentas la bezonon de tiu organizajo, kiu pli ol io ajn helpos al la triumfo de 
nia kara Idealo. Tamen, unu punkto el tiuj statutoj postulas klarigon. Liberiga Stelo fundamente 
malsimilas je la ĝisnunaj Internacioj. Ciuj Laboristaj Internacioj, estintaj' kaj estantaj, pekas en sia 
strukturo mem : tiuj staras sur mallogika bazo, nome : la nacio kiel telo. La nepra naciemismo de 
tiu nacia sekcio venenas la tutan asocion. Ciu sekcio penas — eble senkonscle — nur por si mem, 
nur por sia egoista naciemismo. Ho ! evidente ! sur la papero, la konkordo estas ..., kaj te la 
kongresoj, tiuj sekcioj reciproke juras certan interhelpon. Tamen, dum la akraj krizoj, tiu tinueco, tiu 
samceleco malaperas kaj, spite la penegoj de kelkaj fideluloj, cedas lokon al naciemismo, et al 
Sovinisma fluego kiu puSas la hieraŭajn amikojn unu kontraŭ  altan ! Tiam, ne plu da interhelpo, ne 
plu da frateco, sed malfidemo et malamo. Fakte, la laborista Internacio ne ekzistas : tiu nacia 
sekcio estas aparta, aŭtonomia asocio, Ja! te iu ajn Internacio, pro la lingvodiverseco, preskaŭ  
devigaj estas la sekcioj, almenaŭ  lingvaj sekcioj ..., sed ni, Samlingvanoj, ni Esperantistoj,' ni ne 
konas tiun baron. Kial, konservi tiun formsistemon, kiu sin montris tiel fatala te tiuj laboristaj inter-
naciaj institucioj. Forpuŝu tiun antikvan kaj danĝeran koncepton kiu sufokas la internaciisman senton 
mem. Ni povas kaj devas fondi sennaciecan Internacion. Al naciemismo opuzu ni integralan Inter- 
naciismon. 	 - 

Ciuj komunistoj, kooperativanoj, liberecanoj, sindikatanoj, socialistoj el tiuj landoj, tiuj kiuj 
kvankam enviciĝintaj diferencajn partiojn, auras al sama celo, nome : la estriĝo, la tnetnstareco de 
la Laboristaro, tiuj unuiĝu, kuniĝu en nur unu Supernacia Intcrnacio. Forjetu ti tiujn etiketojn kiuj 
nin dividas kaj ĝenas, kaj ilin anstataŭigu per la devizo: Revolucio. 

Kamaradoj ! diskonigu, presigu nian alvokon, aniĝu, anigu L. S. Ni bezonas ties fortajn. Se 
tiuj antaŭenemuloj komprenas sian devon, nia Internacio estos potenca, kaj sin trudas al la Labor-
klaso, kaj tie estigos la veran Internaciismon kiu tiom mankas. 

Nia agadkampo kaj patrujo estu: Ilomaro. 
Nia celo estu: helpi al la starigo de la Universala Respubliko Laborista. 

Frate al vi :  

	  LA CENTRA KOMITATO I)1 L. S. 	 
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