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ll'lfORMA BULTENO INTERÍVACIA PR.I 
. . ~ 

LOONO DE GRUPO LABORISTA ESPERANTISTA · vAtr•rctA _ . · 

e:oAKCto KA.1 AOMtNtSTRActo : STRATO MAR, NUM. 2s tll (Oispanio) 

1• MENUO •> 
(INA ,l'AUlTO ANKORAÜ ·DEVIGE BATALANTE ... 

Unu fojon pli, Hispani~ dementis la fanfaronajn aiígurojn de siaj mal· 

1•·• "",..ºº 1 arnikoj. Post la tranco de la rektaj _ komunikoj, inter Barcelono k Valencio, 
~11 JIANIIIJ ,auicfOJ 

•. : •. :;;.•.~.;~,---· ·1a fasistoj entreprenis la plej furiozan ofensivon kun la celo jam defínitive 

likvidi la lastajn rezistojn de la Respubliko. 

_ Sama konvinko, kun malsama reago, regis eksterlande dúm kelkaj 

tágoj ce multai personoj. Amikoj cagrenis k malamikoj gojacis, kvaz :au · 1~ 

fatala fino de nia epopea milito est1,1s la pneo de la justo sub la premo de la 

maljusto. Sed tro vulgara jam fiaskis diversfoje tiu simpla pesimismo ce unuj 

k blufa optimismo ce aliaj. Sainas ankoraií nekredeble la erara opinio, · kiun 

oni havas en multaj internaciaj medioj pri la genezo, daiíro k sekvoj de la 

hispanaj okazintajoj. En Julio, antaií du jaroi, la popolo alsaltis kazernojn k 

defiis la morton ne por ludi bagatelan ludon sur duono de la lando. 

Devigataj elekti _subite direkton, laií tragika dilemo, la hisp~noj suriris 

la vojon plej dignan, kiu estis samtempe la plej malfacila. Kaj, tra la zigzagoj 

r · ,. • ' , :de dudekkvar monatoj, hele ciam efektivigís la stoika promeso ne cedi s·en · 

MussoLINt.-Portu 111 mi tuj 111 deséfton! . 
CttAAIBf.RLAtN.-Mi nvertas vin ke ~¡ es,11; rezisto nek fali sen digno. Tamen, evitante cían demagogion, la diversaj 

treege malfllcile digestebia... politikaj regantoj, kiuj gvidis, ekde gia komenco, la popolan defendon neniel 

_______________ _ rnalkasis deklari, ke la legitima Registaro de Hispanio ne batalas por apliki 

• l la priva tan <loktrinon de iu ajn partio sed por gardi la demokration · k _por 

7 forigi _Ia fremdan intervenon de la fasistaj statoj . 

· La nuna Registaro, en tiu aspekto, estis multe pli klara ol éiuj SOMERO ., 
La brulanta suno de tria somero bruni- antaiíaj. Kaj precize devas esti la ministraro, kiun prezidas doktorÓ Negrín, 

gas 111 hauton de 111 b111al11nroi, kiui kun la plej aiítorítata portio car gi plene konsistas.:....se _n ia esceptol-el ciuj orga• 

obs1in11 pasio rifuzas 111 furioz11n premon de nizoj sindikataj k politikaj de la libera Hispanio . Por la honesta1 · homoj, kiuj 

la fremd11j inv11dintoj. Tamen.. . . 

Dum normala rempo - kiam ne blekis zorgas respondece pri la pezaj klopodoj de la !uta popolo, la terura milito 

milito -l11 somero esris demokr 11t11 k R0 J11 furiozanta tra la ]ando ne povas esti frívola spektaklo aií senvanna analiza 

aezono c<1r la m11lriculoj ne bezonis multe-
kostajn vestojn nek la distro postulis m11if11• eksperimento. La rnilíto estas abomeno, kies v eneno detruacas jam delonge-Ja 

cilajn kondicojn. L11 gejunuloj, iaü , vigla! materiajn membrojn k la moralajn histojn de la civitanoj antaií la skeptíkáj 

grupoj, foriris ekskurse 11I pitoreska¡ lokc-J 
rra monto! k valoi. kie III k11n1is, muzikl~ 11ü · rigardoj de la internaciaj tribunaloj. Oportuna do estis la voco de la Registaro, 

dancis sub la fres11 ombro•de densa fohllro ·1us deklarinte, per simpla sintezo, · ke tuj post mala pero de la fremda interveno, 

apud 111 murmuro de fluerantn nkvo el sov11~11 
fonro. La naturo, dum somero, al neniu pos· la milito ne daiíros unu sekundon pli nek fluos jam unu guto de s ango. · 

tulis privilegiojn por mHl11v11r~ donaci 5 !11i~ La etika supereco de la popo)aj regantoj hele brilas ankaií en la 

I ~:~~~j;~~~ir!f:nv~~:rr,:
0d~~~ ~?:~~(~111

~
1 

sincera invito, 'kiun oni faris .k fara s al ciuj hispanoj kun ho nesta intenco ; el 

Tiam, 111 junul11ro es tis je In servo de 111 unu k alía flanko, partopreni en la grandioza tasko serci pacon sen revengo 

vivo. L11 11mo pelolis k 111 rido rintis dum l11 
birdoj pepis k nestis . La suno m11licete . k rekonstruadi la komun an landon, riparant e la detruitajn urbojn k cikatri-

aubiris k l11 luno diskrete regis por ke la gante, laií pleja eblo la terurajn vundojn, kiujn dese g nas la kugloj k la rnitralo 

nokto, per si11 mantelo brodit11 per didm11n· 
10¡, ebligu 111 111 koroj paroii sen artiHko. sur konvulsiantaj homaj korpoj. Devige batalant e, la hispana popolo ne 

Temen, hodiaü, di;m la 1ri11 somero en kulpas se por sin defendí, gi ankoraií devas apliki la rnortigan efikon -de la 

baralo. 111 Junuloj ne sin 11muz11s pogrupe 
kun belaj knabinoj. lii ekskursas eble 11nk11il malmultaj armiloj, kiujn gi posedas, en kontrasto kun la kompl e taj ar sena]oj, 

11! sama¡ pit o reskai lokoj, kun 111 grava kiujn Jiveras Italio k Germanio por rabi la ricajojn d e His¡;ianio k la Jiberecon 

d1ferenco ke tie mem kie i11m ekllor1s 111 . • N bl · k · · 1 I · d · b · · · 

vivo, nun regacas 111 :norto . KaJ 111 a11maf ' de la h1spanoJ. o a¡ 1usta1 estas a ce OJ e ma atalo. Ih estas sttmulq 

lipoj, kiuj fajfis melodioJn. nun soifege en sankta emocio k peza klopodo rezisti k rezisti heroege, anstataií ol fali 

aopir11s pri kur11nt11 fresa 11kvo.. . · t K · t · f. · ¡ d k. f')' t d k 1 · · 

Tial; 111 internacla junularo, kiu trankvile ~ervu ece . . a J JU o 1c1a a mon o, tu 1 1s re pret en as e sp uatt akuta¡n 

Qu11a 111 c11rmojn. de la sol:'ero, n~ deva~ do]orojn por apogi trivialajn egois mojn, ne ra jtas plu repr eze nti la altajn 

negJek11 l11 ofero1n de í11 h1sp11n11J ¡unulo¡, I . d I J . t . k· . . , k' 1 f d 

ac oni voias evlli al aí 111 11bomenoJn _de 111 regu 01n e a uro m ernaC1~ 1es prmc1poJ, 1e un amento d e natura 

•omero mem, tiu v11rm11 sezono, k_iu ae k leg itima ardo, guas respekton nur en la propra konscienco de ciuj his ~ 

estas edeno dum pnc-o 11nk11ll estas mfero . k' • · t' k ~ k ~ . 

•urrera dum hurras kruela milito .. , pano¡, tu), prec1ze pro 10, an orau-an orau nunl-devige batalas ... 
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PO ,PO .L .A F· RONTO 

LA K I S O Kvar soldatoj dejaras ce la ekstremo de 
parapet_o. Du el ili observail~mal_11r:nik11jn -========:-1ra!1ceo1n, dum 111 du 111l11J ripozas iel . kus11n1e sur 1ol11jo, kun tornistro kiel kapkuseno. 111 ne dormas, k lamen ili songas ¡ra 111 majesta silen10 ~e la 11_lt11 n_okto, lume1an1a pro astrof k steloj. Mirinda ¡11 estas ·111 ~~rm11_ tlum(nll~o el. argen10,_ kiun disradlas la cielaj lanterno!. En 1haj s1_mpla1 animo¡ de sana¡ komparnnoj ekbriletas ankaü 111 tre• m11n(111 s1ele10J de int~ma_i emocioj k de intima¡ rememoroj ... 

lh.p11rolas p_er voco nel mdllailla, ke g¡ reson11s inlerne de ili mem, ~vazaü eño de iliaj proprai pensoj. ' 
-D1ru. kam11rado, super kio pendas tiu stelo? 
-Ho, k,u scids! ... Eble g¡ pendas super via vil11go mem ... ·· 
-Estus bone se tie ankaií rigardadds gin rnia patríno. .. 
-Pova:- esli. Mi l~gis iam, ne scias kie. ke ciuj pÍltrinoi, liiuj havas for 1un filon, rigardas la stelojn pensanle je li. Ec mulle'pli 11tente kiam la filo estas en milito. · 
-Sed ekzistas Ja tiom mulle da steloj.;. -
-K11j ankaü mu!1e da patrinoj!... - . 
-Ho, kiam mi pavos cirkaiíbr11ki la mian! ... Si estas fam riel . maljuna, ke si ne povis ro·rkuri klel mi."'Bedaiírinde-sí devis i'eii'ti'"' ce 111 fasisroj... · . · · 
Silentas la vocoj car la senrimentoj vol11s spini Sidfn purajn monologojn; sed la okuloj daüre rigardas 111 la blanka iluminado de la cielo, kiu sainas veluro kun briiianroj. 
Finllne, la dormo kapras unu el la du soldatoi,.La alia-tiu, kiu · · havas la patrinon •tie• - rigardas k rigardas la stelon, kiu sorc11s, logas k lentas per mistera carmo. Kaj tiam, la sreleto dékrocij!is 

el sia Joko. per gracia kapriolo, k dese1tnante triumían arkon, el helaj reílektoi. g¡ hallis precize super la bona soldato, kiu ckséntis ce frunro la dolcan kareson de kiso tre casta, fiel varma. riel milda k tiel delikata. ke li place ekridelis, kvazaií li estus ricevinta rekte · 
la kareson de la dorlotemaj lipoj de la patrino malproksim11... . · 

LIRIKAJ FRAGMENTO} 

u n1NHJ~J~ uuurn 
En numero 26 ni r11konladls pri la vizilo kiu 

al Valencio ses éinaj studenroj. Hodiaü 0 ¡' lloJa" íorla 
r1gi la rektajn impresojn, kiujn verkis Sen-üu 8 ªPe
la vizi1intoj, en cinllngva gazeto Zan-Di (Baraik unu ti 

. de Hankow. El la éina origln11lo faris modelan ª'"Po) • ranran tradukon nia fervora k aktivd samidean ~Pe. 
. Chio vigla avangardisto en la Malaja insularo~ ou. 

Ekde kiam ni, ºéina vizitvojagémtaro tra Hispa . 
afvenis 'ál Valencfo, en éies monujo • trovfgis hispt º'. 
nioneroj. Tamen, pro la gastameco de tieaj Iogan~ª.1 
neniel ni havis sancon por elspezi nionon ·mem. L 0~ 

prop-ono de" k-do Sjaií-Li?J, ha·zarde ni kuniris tr" :~ 
'_kafon p'or elspézi iom da mono jus intersangita. __ In I 
· Ce angulo de urba centro trovigas trinkejo kun tr 
luksa aspekto. Interne, kelke da homoj rondsidis ce ciu~ 
tabloj, por trinki rugan vinon, _emocie interparolant; 
eble pri politikaj problemoj. En apuda tablo, soldato 
kun ankciraií . polvokovrita kostumo, sidis kontraií si~ 
fianéino; verve k fiere Ji parolis dum la hispana junu

_ lino, kun orienta belegeco, malfermante siajn okulojn, 
nigrajn k-allogajn, aiískultis )in tre zorge k montris de 

, tempo al tempo diversajn animstatojn : éu pro timo cu 
pro gojo: Versajne, tio sígnifís, ke si aiídis sían amaton 
parolí prí batalaj epizodoj kontraií perfidaj banditoj. 

Aliaj klíentoj, fumar.te dikajn cigaredojn, aiískultis •En la suda fronto, riiaj soldatoi, alakinte s11m1empe · 
Ira maro k tero, kaplis la ·garnizonon <ie la fortikajo · la pasiecan muzikon el hispana ritmo. Per éio tio estigis •Carchuna, (Motril) k liberig'is tri cent asturianojn, malkvieteco en la trinkeja halo. Ní-- sep personoj- an-kiuj estis devigaraj de la fasistoj labori en forlikigaj · 
laboro¡,. • · kaií preferís aliari angulon k rondsídís ée tablego. Post . . (El la oficiala mirita komuniko de la 24. Majo 1938_.) .momento, la kelnero portís al éiu el ni glason da orang-

Astur~o oscedas in ter voluptaj sopíroj_ d~ gqja x,er~. ;, . . Jluidajo. Ridete k franclingve, kun hispana tono li diris: deco. Cíe susuras la milda murmuro de kastanarbaj k •Cinaj sínjoroj-kama 'radoj, vían konton jam pagis tiu pomarbaj f<..>lioj. Asturio estas granita voco demándante 
líberecon. Gia tero, trapasita, laií éiuj direktoj, de kris- kamarado•. Laií la .montrodirekto de la kelnero, ni ri· 
-talaj ríveretoj, ·apud faskoj da filikoj k molaj kusenoj el -gardis , ke nekonata maljunulo sidadis tie, ridetante Ji 
musko, estas nun surversíta de sango kontraiífasista. esprimís al ni amikecpn. Tio ja tikle maltrankviligis ~in 
Rugo akuzas sur la velura . verdece de herbejoj, kie Iª" éar ni ne trovis •motivon al la invito. •Serce ni diris,unu 
nigra aviado malfermis kraterojn de abomeno. . . al la alia: •Vere estas ke elspezi ec nur kelka1·n monerojn • • * 

• • _estas neeble en Hispaniol» · Asturiol viaj kuragaj 111inístoj, fieraj k arogaj, esta~ . 
nun humiligataj, devigataj dispremí stonojn por kons- · Trinkante la orang-fluidajon, n·i fervore traktadis 
truí vojojn piedbatotajn de la malpuraj babusoj de la ' kun granda plezuro pri la jus akceptita gastigado de la 
maiíroj k de la invadintaj botoj de germanoj k italoj. nekonata amiko. Ambaií popoloj, hispana k cina, kun 

Tiuj asturiano¡, malliberígitaj sub la kantabraj ne- -malsama sango, kun malproksimeco je dek miloj cla 
buloj k jus Jiberigitaj sub la ínkandeska suno de Anda- ,mejloj , suferegas la samajn atakojn de la Fasismo k, pro 
luzio, estas tiuj samaj kuragaj atakantoj-malgraií la tío, ekfloras in ter i1i simpatiol Dum n1· 1·nterbabilis, _la konstanta pluvo-kun dinamito en unu mano . k brulígi_ta 
cigaredo en la alía. Sed ili mem, dum kelka tempo, estis kelnero prezentis al ni botelon dá fame konata vino hiS' 
sklavoj fosantaj malamikajn tranéeojn per peza pioéo; p~na; li sciigis, ke tío estis speciala invito de iu slala 
kiu ne invitas labori al tiuj senlacaj laboristoj en la mi- oficisto por esprimi ~ian bonvenigan saluton al ni~ re: 
neja nokto . Velkis la rememoroj pri la ora saiímeto de . prezentantoj de la éina popolamaso. Ni éiuj ankorau ph cidro en argila glaso . Velkis la doléeco de la lipoj de k ne· amala knabino al kiu ili dediéas siajn kantojn dum ré- · · e~miris . pro tioma afableco k gentilc . Ni ekstari\ ~ur· 
veno de laboro. Nun, la brava míhísto estis punato, kiu · vis toste la glasojn honore al la hispana donacin ° 
piocas senéese, sub se_vera rigardo de fasista gardisto. kriante : • Vivu la Hispana Respublikol For la Fasismonl• 

· • re· · "' • • : . , Tio vekis simpation ínter la éeestantaro kiu kvazau 1 b d · ' A · 0 es· Kiam en Asturio scios . pri la i erigo e tiuj tri cent .• ·. • kompence aklamis tra la éambrego: • Vivu la un¡¡ ... kamaradoj forprenítaj el la ungoj de la malamiko per bl'k ¡ F 1 soldatoj de la Respublíko, lumeto de kont~nteco ekbrilos ~l.!- ~ 0 
. orl ª_iapanan imperialismonl• . 

0 
esliS kase en éiu koro . Kaj la pa·roj de polícistoj, kiuj kontro - · : - · emu e m estis kapabla drinki, sed la vtn 3 las vilagojn k vojojn, herbejojn k kastanarbarojn ne po- · t1el.bela k bongusta ke ciuj honoris gin . Post maJlon~-

vos eviti, ke la baritona gorgo de iu bovin-pastisteto tempo nía vino eléerpigis k ni éiuj preskaií duoneb_ 
Jaiítigu la gajan krion _ de la ihuhu samtem .P.e o! ,-brueta _s . • g\s. ~a solda to . ekkuris al Sjaií-Lin k éirkaúprern!s 1~¡ 
la najloi de liaí lígnosuoj .sur la stonoj .de la vojo por dtrante: • Hodiaií mi g· o¡· as salut( vin, éina¡· frato¡I• " aklame saluti la revenen de la tri cent kamaradoj en la 

00 • brigadojn de la Respublíko... · malplenigis ankoraií kelkajn tasojn kun la ari~ea . al 
Salvador · DASI- poste ekforiris de la trinkejo dum entuziasmai v1vuol 

la Cina k Hispana Respublíkoj regís vigle tra la h3IO··· 
Ui Junio 1938. . alaba leiílenanlo 
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\V~RD~T(LANOJ ANR-AU LABUDAS (N LA FDONTOI EN HOSPITALO 
Kiam la fasista ribelo eksplodis, minacante detrui la amatan Jibérecon 

.kiun, post la angoraj tagoj de la malsukcesinta Asturia oktohra rcvolucio ni 

.atingis per triumfega bal?tado, la _(?r_upo Laborista Esperantista rice'vi~ 
_gra~dan s~uon. Granda phm~lto el _g1a¡ membroj, konsciante pri tia grava 
dangero, kmn povus rezulhg1 la levigo de la militistaro aligis al tiu sindona 
k kuraga aro da volo!ltul_oi, kiu ~o?1igis la •Antifasistaj Milicoj•. Tiu unua 
rolontularo i:ie po~e~1s ec la pleJ s1mplajn rimedojn, kiuj estas necesaj en ciu 
. armeo: bona¡ armilo1, komandoj k militaj disciplino k instruo. Ili nur havis 
.kur~gon, nat~ra ce l_a konsc~o de homoj Jiberamaj k progresemaj, kiuj ne 
pov1s permes1 la star1gon de ha despota regimo. Kaj tiuj homoj nur havan

•taj la yola~ bata ti kontraií la t-iranio, sed tute mankaj je tiuj nec~saj kondicoj 
,Pº: t_r1~mh en m~Jegala lukto, ~~n pli bone ekipita armeo, estis iom post iom 

, fahg1ta¡ morte au :vunde. Inter 1h falis ankaií multaj esplrantistoj, kelkaj el 
·nía Grup~. Dum tm!_teruraj 1:1nuaj tagoj, la . batalantaj esperantistoj ne havis 
:tempon ec Pº: m_a_ng1_ k dorm1, des malpli ~or dedici horojn al Esperanto. 

La heroa¡ m1hco¡ transformigis en «Popola Armeo ». Úi jam havis disci
_p)inon k _ko_rnan_dojn, iom pli da taiíga armilaro, ne tiom nek tiuspecan ki_el 
.111 b_ezo.~1s car tion malebligis al ni la maljusta Ne-Interveno, sed nía armeo 
pov1s, c!a~ kun bedaiírindegaj sangperdoj, iom .kontraiístari al tiu multe pli 
,bone ektptt~ ~rmeo de la fasistoj. Malgraií . cio ni ekhavis pli malpli taiígan 
a_rme?n. ~taJ sol~atoj jam povis permesi al si la lukson de tempo al tempo 
,npozt,_legi k studt. La esperantista¡ kamaradoj komencis sin dedici al Espe
ranto _k ni ~k:icevadis leterojn en Esperanto k pri Esperanto. Unue venis 
-lete_roJ ~e m_a¡ samgrupanoj, kiuj estis varbintaj adeptojn al nia movado; ili 
pet1s lernoltbrojn k diversajn legajojn. Dum la unuáj monatoj, tiuj leteroj 
. atingis nin malmultope, sed iorn post iom la interesigo pri esperantaj aferoj 
tkreskadis: nia Grupo estas pri tio, oni permesu al ni la vorton, la termome-
1tro de la esperantista varmo en nía !ando dum la militaj tagoj . Tri monatojn 
·poste, ni ekeldonis nian gaz~ton, k tiu fakto (ni fieras ankaií protio) ankoraií · 
pliigis la priesperantan interesigon de multaj kamaradoj. lntertempe k spite 

.:al tiuj malfacilaj momentoj, nia Grupo ankoraií kapablis malfermi kurson por 
ikomencantoj, kiu plene sukcesis havigante al ni aron da novaj k fervoraj es
.perantistoj, kiuj tre kontentige farigis taiígaj kunlaborantoj en nia gazeta en
:trepreno . Krom iliaj naturaj kondicoj k emo por Jerni la lingvon, kontribuis 
.ankaií al ilia esperantistigo la bonega laboro de la instruisto, kamarado el 
;Zaragoza nun batalanta en la norda fronte, k la ofta vizitado de multaj eks-

. 1erlandaj esperantistoj, pJejparte batalantoj en la lnterm1ciaj Brigadoj. El i1i 
·ni mendas la germanon Hans Martens, la turkon Isaac Fresco, la usonanon 
Joz . Lencer, la cebojn Vilhelmo Richter k K~rl Kraus~, ~a .~ií~t:oin Eduar~ 
Pfeifer k Franz Haíderer, la nederlandanon Dtsko, k ahaJ . Ci tm1 kamarado¡ 
!kuragigis la Jernantojn k konvinkigis ilin pri 111: utilo d_e, 1~ internada l_ingvo. 
IT.a sidejo de nía grupo estis agrabla rendevu~10 por ct~J eksterlandaJ sam
ilingvanoj, kiuj tie trovis ripozon k frat~n me~ton du~ sta restado e~ la urb?· 

La fajro de la milito daiíris k nova! ~ontmg~ntoJ _da kamara?OJ _forlas1s 
íla hejmon por envicígi en la armeo; phaJ ~eter?). vems kun p~toJ _pr1 lern? ,· 
libroj k aliaj esperantajoj; novaj kamara~oJ far1gts verdsteluloJ . C:10 _ montrts 
;gis kia grado la esperantistaj kama~ado! _rn la fronto batalas ankau por la 
·triumfo de la mondlingvo . Kai dank al 1lta fervoro k laboremo:' _k ~¡ grand~ 
1puso, kiun faris Ja Registaro por pliigi la kul!uron, ec sur la_ mtltta¡ front.o¡, 
-nia afero malférmis al si esperigan perspekhvo~ por pr?~stma eston!º· _Al 
•tiuj novebakitaj esperantistoj ni ha vas. granda~ ftdo_n, ~e tlt kuplaJ:>_pros ku~ 
:ni, k ili, kiel junuloj, kuragigos nín-¡am ,ple_nkres½uloJn-po~ suftce · baldau 
úriumfigi Esperanton en nía !ando. . · 

. · Antono MARTINEZ 
• •J stkrclarlo ile Grupo Laborista l!sperinÍ ísfa , ~ _____ ;;..__, _____________________ _ 

En CehosÍovakio kreska
0

s la _solidareco por la Hispa
<na Respubliko , far la blekoi de 111 sama besto ai!dl~as · 
11ie iam tro proksim<1J. En Plzen funkcias tre perfek~e 111 
foka komitoto por hetpo 111 nía batalo. Per apuda b1l~o: 
·oni povas vidi du ak1iv11jn k viglajn popolír~n111_n~fn, ktu! 
1.kolpor11111 surstrate informan gazeton en ceha hngvo pri 
'J!Ía lukto kontrail la fasismo. Unu el 111 vendisroj portas 
'llur kapo la 1ipan ca pon de la milicanoJ kun surskribo: 
•Helpon al Hi spaniol• La propagandilojn ili abunde_ ven
-das, antail la rabrikoi, ce eniro ail eliro de la labor1s10J. 
Dum 111 maUacil11J horoj, tiuJ ci sindonemaj a~oj donas 
-al ni novajn forrojn por esrl digna] de•~ í~do, ~•un senras · 
IJ)or nla Jukro la ailrenrikaJ popoloJ ele c1u1 nacioj . . · 

Svllkovrila de longa lukt' 
en la rera front -akut ' 
luktis mi kun ard-íervor' 
por finvenki en lasta hor'. 

VolontuloJ de tul .mondo 
alvenadis kvazaú .ondo. 
Kvazoil popola hispan' · 
luktas mi por clu infl/n' • 

Man-ce-mane kun hispano! 
j11 tre nobl11 la popo!', · 
kiu lukras por ln íanoj 
luktas ankail mi , la poi' . 

Dum ofensiv-kontraúpus' 
plenkur11Re antailis ni; 
trafis kugto en mía bus, 
kaj sang•plenli (alis mi. 

Ve!, eu do saine, vere 
ekestis mi senurlla 
por pludaúri riel fere 
en liu ofensivo brila? 

Tute vane mi klopodis 
anta!leni, car la sang' 
ja torente elfluadis 
el lil b·usó ~aj la v,ang' . 

"En la Jaiíte pafo-bru· 
helpokrioJ forperdlRis . 
ells:sango plu kaj plu 
kaj buso je Ri "pleniRls ... 

Tiel kruelmani~re piel , 
baralkampon mi foriasis 
kaj en 111 m11lsanulel ' 
senkonscie mi transpasis. 

Tie ci mi kusas nun, . . 
tuj apude bela monto, · 
dum .vespera plena lun' 
n\ln salutas de 111 frohto • 

Mi ripozas post l~ciRo 
en hospital' kun -pres1iRo • 
Viziladas min v irinoj, . 
nekona111j sed fra1inoj. 
(Estas la •RuR-Help•-anino j ) 

Mi ~nvias tiun glo~o~ · · • 
kaj ilian lli dolor ori'. 
Se suferas Hisp¡ini' 
suferegu ankaü mi! ! · 

Kial mi al vi per tío, 
raportas pri historio . 
kiu okazis jus al mi" · 
sur la front' de Hispani'? · 

Por ke ankaú vi levi~u. 
kie ajn vi estas nun, 
strik-proteste indigniRu . 

_ kaj vigle ekagu per pún'I 

·' 

Cu ne hontas vi, en via lando 
pri la trompa poliliko ' 
fare de !11 burRa bando 
de nia. kun-malamiko? 

Kial vi ne faras strikofn · 
ne halllgas la fabrikojn 
kun ,decida forta krio . 
helpe al nobla Hispa nio? 

La hispan-popo! ; doloras, 
la virín oj Remas, ploras : 
•Kie estas nial Hloj?• · 
Ho , ¡am falls mullaj miloil 

Ni bezonas aviadilojn. 
kanonojn, masinpaHlojn ! 
por venki 111 fian aron , 
la fasism-Frank ~banditaron. 

Kaj venkos, lie ci, ni! 
konrrail kruela lirani' 
kaf ekregos paco Jam 
kaj dailros pro nla m11n' 
la felico, car neniam 
ni suferos plu ekde tiaml 

Verklta en Hosplfalo de Ciudad Libre dum 1 
loneal senf•r•I hi>roJ •n Mario do ti 11u· Jaro, d: 

Jozefo TENENBAUM 
· pola volonluto . 
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. INFO RMEJO • ,' legindag11:i:ero . Niinformi~11s,kevl , denu~ 
laboras por In Australii, fa,peranto·A soCld 

. klop?dante prl la sukcesigo de la mova 0 
O N I I N F O R J'\\ A S ; K, B · . en vIa landa. · . 

00 K-do Jase Gil Soriano, iiciigas al siaj ami- .D. Dnlmau . - Barcelono.-Vian lef vi ko i k korespondnntoj , kt lin nuna fronla kun donnco ni d11nke ricevis . Al la e adreso _estos !a ltna : f!.• Compoñia Poni- . mencii111 k-d o ni sendas 111 gazeton. con flcacion, Base 8.1 C. c .-E . e, XII, His- D. froorne. - · Londono .-Vi11n anon 80 pnnlo • .. • , ni pub li kigo s k esperas el Ri konterJ!11 ni 
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reroD K-do Zivny Josef, s . R.-1. Plaza Altozano 10 R. Burda . - Plzen.-Vinn s11tatan e o. Albacete . · · • ni ricevls k dank11s vi11jn informo i_n. eroiD K-do frant . Malina, S . R. l. Pinza Altozano , Houchio. - Ku11la Lumpur.-Via!n 1~
1 
evis• · n, • 81, Alboctle . . k materialojn por nía gazel? _nN1 . r~~nkas K-do Kymll~ka Ch11rles, S . R. l. Plaza Alto- Ank~!\ 111 gazeto j n_ k~n tradu~aJO!· 1 . 

1 z11no n.º, 1114, Albacele . . k ullhgos In send11a1n ma1~r111l0Jn. Kore nt K•do· Bi'anko Spasl~ leknika studento el z11_ · G . "'.1: . Be!'g:tsson .-Kiruna,-: afero 1' greb (lugoslavlo), veninta Hispanlon,lln• ~ank11s c1_uJn v1aIn klop~d?in _ p_or ~I\evis , toi1 kelkaj aemajnoj. : 11 gazetoIn kun lr 11dukaI0J, k1uIn n1 .r',e viniD K-do Karel (Hulb) van Rees nederlandnno . . N . Babo~ kerof .- Lens . - Ricevi~rkigoS· klu p11slnIj11re venis Hi;panion kiel ne'. leteron k verkajon, ci Jas111n ni pu 1 
g ialo. Ll11J l11sl11j acilgoj venis el J\lbace- ViaV ng:,an adreson_nl nolas. VI . interC' te, en Mario 1937. Lai1 dlro de hun ara • 1s11rev.- Lenmgrado .- aJn 1 sen· k -do, 11 ank11i1 est is en Beniclislm g a11jn rev~ojn ni ricevis k reciproke n K-do Anlono fans (Bernabe ferran) Porve- das 111 v1 nlan gazelon. , . ___.....--:: 
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