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N.º 29 DUONMqNATA ESPERANTO-GAZETO ·1 JANUARO 1938 

. ' LO, 

~FtMA su~,-ENO l~TERNACIA _ 

coNO os: GRUPO LABORISTA ESPERANTISTA VALfll(f" 1 

cAKCIO KAJ AC>MINISTRACIO: STRATO MAR, :..iu:M. 2s 1!11 ti {Uispaoio) 

-::;f . 
tuuel estas abrupta cefurbo 

generalan ofensivon kontrpií 

de unu el la tri provincoj de T · E R u E L J la fasistá citadelo. Tiel per-

Jaantikva regno . de Aragono, . . · · : . . - · ·. • fekte ekfunkciis la koncernaj 

bln nordokcidenta situo apud , . -aparato¡, fiel kurage batalis 

Id Valencia reeiono . ~e la ffi!?'lft;c-H-iM¾J&iUü~@Mtisue,,:,w,a-5ífti la soldatoj, malgrau negó k -' 

rtsplodú de la fasi _sta ribelo , . frosto, ke jam nur ses tagoj 

pro perfido de la pro vincestro , malgrau vigla kontraustaro poste-21. Decembro 1937.-spite al furioza rezisto; spite 

de Ja .civitanaro, la garnizono el civilgvard istoj venke al tre imponaj baroj, kun tre malmultaj vivoperdoj, eniris 

hlsis la flagon de. la abomeno k baptis la fasistan regimon · venkantaj-finfinel-en la urbo de Teruel, multaj el .tiuí, 

publika ek_zek~to, sur la pavimo <!e la cefa placó, al -kiuj, dum la longega da uro de dek kvin monatoj, nur 

liul iome rehefa¡ popolfrontaj personoj. - povis gin pasive rigard adi de ekstere ... 

En Valencio, tuj post abortigo de la militista ·kom- La urbo jam spiras normale, sen la premo de .jugo kun 

ploto per alsalto en la kazernojn, la popolo, ankorau :sen sagoJ-emblemo de la hispana fasismo-Niaj soldatoj 

rrgula komando, flaris la dang eron de la fasista kojno plibeligas siaj n venkojn per kontrasto kun la metodoj de 

de Teruel, kies influo etendigis tuj tra la tuta najbara pro- · fasistoj en similaj cirkonstancoj. Se la teroro esta s dio · de 

rinco. La untiaj milicoj, kun plej kuriozáj kostumoj, per la invadintoj, la kompato estas muzo de la libcrigantoj . 

pltj slrangaj armiloj, sur plej diversaj veturiloj, ekvigligis Tial, la unuaj zorgoj de niaj armeestroj, post ekokupo ·de 

la ~oseon survoje al la konkero de Teru el. Apenau ce la la .urbo, ce lis eviti suferojn al la civjla logantar0, honore 

rando d~ la provinco, jam siblis la kugloj . Vilagon póst aliginta denove en la registron de la Respublil<o. 

vilago r~ga_i~is sit?sekve, por la ~espu~liko,]a entuzi~~~aj Ankaií ekstere de Hispanio, en la intrigemáj sa1onoj, 

k.hn~aJ m1hcano1. S_e~ ... la mars~ est~~ da~ra nu!' gis la kie la rajton oni mezuras, ne laií pravo de argumento¡ sed 

pordo¡ .~e 1~ sklav1g1ta .~rb~, k1es ctrkauanta ce~o _?e nur Jau pezo de perforto, nía jusa venko kolektas poentojn. 

montt~ºl e~l!s; por. la f~s1sto¡, pot_enc~ natu:a f~rt1~aJC?• Sed la kresko de pli au malpli dika kvanto da hipokrita 

La m1licanoJ!. kun pnyat~J koman?OJ,_ la;t pa!lto a~ smd1- · simpatía? en la kajero j ~e kelkaj diplomatoj , n e multe ·gra-

tato, preskau sen arl!J2r:o nek aviad1!01, d~v1s h~lt1 avare vas al ma popola p~10. Por la hispan a temperame nto;-

defendante la akiritajn pozici ojn . De ttam, tIU fronto estas treege pli agrabla la placa ekkrio ' de milionoj da 

slagnis. · Du aií tri subitaj ofensivoj ne sukcesis; k Va- homaj estajoj, · en la tuta mondo, por kiuj la cefurbo 

l~cio, tria cefurbo de Hi spa nio, ciam havis en la. dorso . de Terue l estis, oportune, la plej dolca kuko en la so lena 

la minacon de la pinto de tiu kojno de Terue _l ¡e unu Kristnasko de la jus velkinta jaro ... 

proksimuma 'distanco d e. cent kilom etroj. · . · • Ni jam ekgustumas mielon, kvankam sobre ni admi-

. Lá spertoj de aliaj frontoj anka~ est is in~truaj PC?r ·· nistra~ 1~ dozon_ k rapid e aku~ulas en~rgiojn por _la 

ti~ sufice kvieta sektoro. La Registaro, 10m po_st 10m! ak~rt~ P!'.oks1ma¡ _evento!· Te_ruel, str_ategia u~bo, _¡~m .~stas mal 

autoritaton por arangi tauge la militai? s~r"'.o¡n. _La.1_zohta_J ~ta ... k _v1a, ~m1ko mt ernac1a, car m ga¡ms gm por la 1 

grupo¡ de milica noj transformigis en d1sc1plm1ta1 br1gadoJ. ltbera Htspamo . k por la demokrata mondo. Se Teruel 

• Kaj nun, 15. De::embi;o, post serioza k tr_e ~cienca ~tudo . estas_ la fu~damento _de nía k<;ilektiva i?ealo, helpu nin 

de la siluacio; post konvena apliko de ctUJ nec esa¡ el~- do, v1 a_nk.~u, en_ la uttla tas~o fmkonstrm la ~omonl 

mentoj, la Centra Stabo de la Pcpola Afmeo · ordoms Ka¡ ctu br1ko tute taugas por masom muron ... 

KR0NIKO PRI LA .'PARADOKSO DE DQLORO KUN BONA . HU MORO 
· Al ¡11 reda kcio ¡us vena s k11m11rcdo el 111 fronto de Teruel. l.ia retino ar.koraií konservas dr11st11jn scenojn pri la 11poteoz11..rekonkc:ro 

dt la aragona ur bo. Kun ball,ut oJ en 111 v ofo, Ji rakontas k rakonlas. Kvankam ne frcmdoj. al lía ardn emocio, en nla menso, faras pli 

fnlndan lm preso n ke!l<aj s¡:,eciol aj detuloj, kluJn ni penas ord igi por nnckdot~ prezentl, .111 nla vasta le(lantaro, pslkologiaJn trejtoJn d e 1 

PGpola his panismo dum 111 plej í<1vora capitro de ni11 kruel11 milito kontrnií l a f'asiemo: 

En ia Seml~orio de T eruel, 111 fdsistoj rczi :1t11s. Kontrafi la sIon11 domego 111 tankoJ muQas; ciu bleko estos. fulmo, kles subita I\Jmo 

llalkovri:s la popular on k dikan flguron de fn~11lecio Prieto, soci alist a ministro _por 111 N11cl11 D_eft ndo,, kiu persone portoprenas k rekte kon· 

lroJ11s la brovan ofonsivon. Apud kanono, ~irkaií tanko , sur tro tuar o de la unue J •slrntoj, la n11nlstro- sen la eskorto-staras k observas. 

O0ciroj k soldatoj senccremonie prelerpas as survoje al ur~aj taskoj . Kiel ~rora_goni_sroj -~e sama epopeo, nek la mini st ro nek la popolo , 1 

lnta!l ¡11 devo, Dientas pri kalegorioj. Nia tragedio esras supe~a ~ur_so de outenuka hbe~ah~mo _k amuz? fontano de 11prira humoro , kiun la 

blap¡in11 P.Jpolo ecins terpl, dum la plej malfi!cilal ail plej decida¡ s1tuacloj. H11_zarda ko1nc1do hveras tIp11n ek~emplon, kiun ni elektos, kiam 

r11tontas RI. k d . •. k mpara na soldato, kiu aroge k so l ene, en ser1oz11 mle no, promenas ant11ü 111 dik11 ministro, kun novo tubo-

a am11r11 o pri u•~ 11 r . . k k J • . . . 1 

bpelo sur 111 kapo ... Lu bildo estos karokterlza : Peza tonko vom_as a¡ro n, !e el a pasoJ meditas la ~1n1stro de la Armeo k, kicl eera rolulo 

dt la lmp 1 .1 fil 1 1 . b "-ministro k tanko - npuas ttu bruna v1l11Q11 solda to, 111111 k bo n11n1m11, kun tro nalva heroeco, kiu por 

rov 2:1 11 .mo, n e1 am au . k k d k ¡· • · ' 

ltrce pr·, k ' 1 1 1 . d 1 .• . si·nJoro¡· prezentas s111n opon un pura o SIi ce ll a¡o el 111gr11 tubo~ apelo de kapitalista diplomiltO 

mo 1 11 rng oJn e II m .. a¡ • . . . . . - ·•· 

E ~i .1. k k . • 111. eplzodo j sed , lall 11111 sc10, 11nkoral1 nen1u 1e lle! demokrate verkis kcne gravan pa"oa de la mode r nn 

n U ml 110 O IIZIIS urI0M .. k , f • · • IS 

ltiator'ro 1 , k d kelk aJ kvcdr11t11J metro¡ . tan o, k1u Pil as, mm1stro , klu star11s k soldato, kiu montras sur krlspaj haroj 

, sur II s11m11 11mp,e so e I k • · k · · 

:ta brll b I e 10 t.a!I 1¡11 11I¡¡-no n e paaas entuz 11111me plcnespere sub 111 porIiko de ¡11 nova Jaro! • 

• . an tu on de ceremon.11 ape • · • 
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SIND©NÓ. DE·. LÁBORISTINOt\ :1A UNUA D(~LADH o~ ((_~1~1_5rno PQn. ,~t! 
. · "Iéri ~~¡~;, kaptita en ~a:iesfa kvarfal~ d/y¡fi~~~¡{_. ~-f }:'.' ·.: o~n~oo_.)NJ(U~t, ~(--~t_nu~;~'-·-~_5JJ~ .. { < 
.. i~i -pruvas ~' Iákone · ied' elok\r~te / la ··spirüt>n'. d~ ~popoló , :.' --·' -~-.: • Ca. plej pr~*md1?, í~ p.re~o, k~ttn ~11. ~P~l'!ts,J~~l~ng 

~u vóias vinki .'--Eri :oÍ~pm_agazeno; dum~-plena -:láboro / . :, ~i tíu kruelegá m~lífo, "_e_slt~ · pr_o tmt _mtlOJ-da .•~jro~ 
\·(n_iras-pppolanino· rnodésta, maljuna, kiu nemandas":<,, -.::--:~:-:-vh·inot k infanoj, elirantaJ _el la ~rb9 t~-~ J.a' soseo : .t¡ 

- . \·'.: ~:KiaJ ·Joiii '. ne ·· disve'nd'as·-~oléon? '<.~_-_... :: .. ; / : ;¡-{-. • homa' fluego str~eis 1~. korón, sufokánte la gojon , i>~.la 
, . ,. _-Nu jes· oni ricevis en .la-. urbo kvanton da tro t :: venko. La tragllca s1lento .de -la amasa karavano 1 en 
n~id~_. óii;~ ol~o, ~e!aüga) ~; ~ui:!~ ºk ~~~:~_g(: pt :'. ·t ".!!~J ·de ·1~ no_k!a ~a l lu~?.• es~!_s _ r~~J?~!ª _d~ _l~ 

1 

~ii_go~;¡ 
· rafinas ~in k tre baldaü oni _gin_ vendo~,- e~ se_ ~• ~ingult?i de vmno¡ k de mfa_na_J Y?ee~~J, ktl]J v~~1s~faJn 

ne estas tre bona. . -::. ··. · . · · patrinojn. Tiu spektaklo · elv,ok1s ce __ m1 ~a. dolorQÍ!, kiú 
..:..::Kaj kiám iti'havos · boIJkvalitán oleon7 .. " ,,, , . postsekvas eiun militon k mi~ . ~?hsc_ie!1~~ sehtts sfn 
-=-Tío ja tre mti1te· nialfruós : - -' ; . '. - : ' . ·-. - : . · . trankvila, car ini estas fremda al aína responde co·:Pri fa 

•1,. .. -Cu tia . oleo ne plú ekzistas7 . . . : . . ·. . . · . -.'katastrofo, kiun el portas Hispanio. Se mi estus iu et ta 
~Jes, ~_bundas, sed'la r'e-gistar~ beiónas gin_. •· .. · provokintoj de la milito, mi"estas certa pri tío, ke kiam 

·: . . . - H? ve, ·mi neniam aiídjs, ke, :oteo . utilas por ~ . nii ekgustumus la mielon de · la Jinvenko, mía spírito 
· frabríki ~unicio~. , · . ; .- .. : ·: ,, ..<--. . · , : .•. _ . • _ • • -~ . · , estus premata de terura konscienca riproco pri okazigo 

. , _ ~Jen, kamaiadino: ~vankam · strange, oleo trans- , · de _tia ktimo, kiu postlasos ~11 nía lan~o longan voston 
· · ·_formigas en armiloj k municio ,"car pere de ,. gi la regís- . · .de doloroj k ruinoj. Al tiuj, 1duj ribeligis . en Julio ,1936. 

:taro akiras e_ksterájn · va:lutojn, · per : kíuj · óni acetas . . tiénlám la Histor io donos sían pardononl · . . -. 
· ·militm_aferialon _: ,-. _ · . ·'. _:_:: · .' · • ... . . . . : ·· . . ·-~ ',<< _: '. Dum la unuaj tagoj d_e la _ atako .n~gis • in'trnst¡ ·Ía 

.. ·Kaj la ·bona virino, ·place s~rpftzita,"kun ··1nterná :-; •:· ven1o·b1ovis malvarmege . -La vetero ja esfis terura. Mi 
.. 4oJ<;>, :el parolas · :~imple: ·.·· · . ,, · · . . · , . : _: k_redas, ke iu ajn· alía trupo e1 la mondo ne estus povinta 
_ · . :"· Tiuok<l_ie, n! :~evas . ~iuj . konsenti . konteritt. ,,Ni ·._,,,-_: ·b~tali sub samaj kondieoj . En la observejo, kie mirigar-
· .. ~iuj -devas elporti -oferojn por gui poste ripozQn. -· ·· .-,cladis. la atifaiíenmarsqn, ne eblis resti pli ol du minu• 
"'+·+f+ .. .-..-.. ..';.;á.:. ................. &Aü.U....:.u......~~. ,,.•toJn lib'er.aere, ~ar la .v~·ntego rnalhélpis tion. . 

__ · ·-. ,. La · sukceso de nía Armeo sendube pruvos ilian 
l.aZIITO: ¿rd~naa, demokráta civÍt~n~. . '_,..- .. . · ·; . eraron ~.r. tiuj kiuj, ei tie e,ksterlande, konsidtriS-.Ía 
liun Indiana llllnll'O, k digna Prezld imto :. ·.- -~ · .. •,' Hispanan ReJ publikon tuj fuorfonta, · car i1i kredis, kt 
de Mekaikio, 111 11merlk11 hi11p11nid11 la'ndo · · - ·· · · . : -:..la J:iespublikana Armeo · ne kapablis ataki 'sukcése . ..Tion 

::t1u públike kelpls ni11n popolon, kíam· 111 · · ·, ! ' . . . ' 
, • · .. -- -.. . , ·_ ·. · · proklamis ·la fasista ·propagando, · al kiu fidis · certal 

· · J11ls11J dérnokratoJ ekkovla 111 reron· 'dé ' Ja · · · · :. 
, • · Ne~lntérveno .'Tiel vera demokraro .eát~a . ' · ·. ·¡;;.-.-•, · .:. · · .,_simpluloj, kiuj ne tute forestas en largaj zonÓj dt la 

- C11rcÍen1111, 11:e .li 
0

Jus •rifúiis leQon, .klu .' • • .. ' .. : · 1 " . . · • . ~eüropa politiko . Ni ha vas taiígajn soldatojn, · kits :forto 
- \ donra .kroma_n ~~von ai-111 _prez:(d11ntac~: . ; . ~ ; ." ·· ·:;' :·multobligas dqnk' ál ilia fido · al -nobla idealo. ·LA 
. · -: • . Hhipanlo ve_rve _11!1_.~11lur~s-~ ... •· .. , : ~ -_- _. '' : ~/ RESPUBLIKANA ARMEO BATALADAS NUN KIRL 

- ,: · · ' · · · . · · ... · · . . · · · ·.· · . ··· . ~:,-•STORMTRUPO DEL,; ÉÜROPA DEMOKATIO KIU 
_ . ·*"*" !"*_"~•-·~·"";'~-'~"'""""~•:•~·""~""-'~'tt""' t::· -~::. NEPR~ DEV As AGNOSKI TIUN CI FAKroN. · 
.-' - ,1{,lJ ~ -D ENS[GIT .A ·-;'.§Á &'·oc-,-:..-, .. · Tion ·diris k-do Pr feto, ministro de _Hi_spanio , 

,.· 

-~ . ·:_:ia~cfci~l~e~()kratojest?~ -tre~atsá~ .ªj,Ú \ u ·aspí-: )_,.-, ,. ·, .-> ' ,. ~- " ~ _.:-, V - . · .. -- . . 

. f:ter~a1~gk;:~~fs -t~Í:o~en~aJ __ ·:por · ~e est~ '_enk~l-~_ul~~~j __ :_/_'·,SlJ.~·P9~MO, . STUL 'fE~-0-.AU _'TIMO? 
, ' . · . - · ·; DE ~ROUCKÉRE · ·_ .. · ; ·, - _·Kontraubatali la tiranion -est~~ devo Je-:-e¡~ Íibtrt ;j 

. , Pre~.ld_a~to de la Socl11lls1a Labotl~_ta __ l~-~et"~d _o , ~ / a,na _spi_~ito. Por dis_haki la tir~?iOÚ, m~lmulte gr~v~.s la 
· Socialism9 ne estas io alía ol konscia v-olo de homo, ..• ,; 1an_~ltmo1: T~111en, hel multe parola das la Demokrata! 
-~-1du· akcept~s . Pº: si · la_ d~v~n. ne · deturni · sían ·. ~igard~n ,; . · Re~ts~aro_J pri_ •respekto al la int!!ri:iaj regimoj,, ke 001 
• el !a meta~1z1~a1 utoptoJ, k11;11 ·neglektas 1~ pleJ ~_ur~aJn . .' _ekp~tJsas cu_ hu respekto estas iu ·el la dogmoj , k,iujn la 
postulojn de la materia . vivo . . Vera soc1ahsto staras · · demokratoj konser .vas tab · k k ¡ t ans· 

, kuñe kun fiuj ~Iiaj bomoj, kiuj votas doni, 'aJ.-la surtera - . · fo;mis ir . _van am . a tempo r 
koltli,tiva k socia· vivo, humanan senconl .. . . . ,._ ,:. k . m je Sfono¡, pend1~taJ ce la kolo de la Deme: 

. THmiAS MANN . . · .. , . r~tto. · Ekzempl~'. dum la vojágo ' de S-ro Detbos;_b 
• m~~te l~onvers_acus diplomate ·kun siaj · kolegoj ~t la 

. . . . .vi.~tt~ta¡ latJdoJ. ~_aj refoj e oní aiídis yiglajn deklároJn, 
POR "EVITI 'MISKOMPRENON '· prt ho,· -ke «_om celas amike ·con kun -kíu ajn ·tando, 

·Ce-ta akcepto al .nova franca ambasadoro la Pre- · · . senatente ~l h~, kia e.s!as ~ia interná re~imo•. : fJ 
iidanto Azaña diris: «Tu1· post kiam 'ta pafiloj' ·.·,·1enfos ·.·· La fa!t st ªI !tafoj, intertempe ne tiam observas ta 

" saman principon L k d . ' . · · · fí., 
· la hispana popolo, en plena guo de siaj rajfoj, estos · · • . . · ª ".'tO · e H1spanio estas S)l ~• 
· lrunvokata por esprimi sian volon. Tío, kion "i decidas, kmSh ua. Permesi al Germanio k Italia militistigi la inal· 

ontenton de mil · t 1 · · d' 
· nepre efektivi~os•. Meditu prr tio tiuj, kiuj kredas la . . P..0 encu OJ, en_. Francio, k ne arma 1 

ln~idojn pri truda st~rigo de ia aií alía r egimo, en niá · :?~nte . f ª ~nd1g~on de milionÓJ da prolttoj, en Gtl" 
~a~do. Hispanio nun batatas en la frontoj k Iabor~s en . C falto, kto tstas? · -. ·, ' ·• . • 
ariergardo por likvidi la rabistojn. Poste, . la kolektlvaf c·· KI u dog~~• Slulteco au timo?. Prbbabt, · nenio tl eto 
.,airoJ fa• ,.clektoa ,la .re¡ulof o.de .alzi paca kunvi,i.do. · l~bor~~:t tri to, de ka pita lista kla3o, al kf ~s _tento Jl(¡ 

· · amar .adeJ ne pons al~t acn ptrfii, , -
. ·¡ . 
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;\POSTOLo ·· · DE ·. LA SOCIA11Sl'f O 
f!n Madrldo, 11nt11i\ 12 ]aroj, mil de mor'lis Palilo· l"'I: 1 r d:· r ' 

P I k ,.1 . " .. s 11a, on into de la H spano , 
~ocl~llsto arl o " 11 aola depullto, dum lon¡a periodo en I k I p · 1 · -~1 k·o Mod I k • a rea e II ar amento-de In ,. o~ar 1 • ea 11 :ioriema tipo¡:rafla lnborlato · 11 éatls k o · ti kd 
1
111 Juneco, nelaci¡rebla ploniro por IÍI marks-· ' - r m · 0

, e e ~ 
tsmo, !des dokrrino akiria grandnn preatiQon, 
en kelkaJ induatrloj urboj k en Ma<lrldo, pro 
la nckoruptebla og¡ido de tiu ti apostolo, kiea . 
maljun11 1140 esrls orn11mi111, en l11 lntimeco de 
I• soclalistaj vicoj, per la k11resa lllolo de · 
,Avo>. Bedai1rinde, li m ortls en decembro 
t.92~. 11ntal1 ol 111 proklamo de 111 Respubliko, 
por kies reQimo II mulle klopodis, kiel 11114., 
rt111edo por postal nv1rnt11Qol. NunJ11re, en. la 
popola zono de Hispnnlo, tiuj r,11r1ioJ 
k slndikntol senescepte ju~ honorla 
la mémoron de tiu fervora b11111l11nlo 
por la paco k felifo. Ciuj gazetoJ 
lalide prezentls dlvcreajn aspcktoJn 
de Jia vivo, nobla k senm11kul11. Ni 
mcm, klcl esp¡;rantisroj k popolfron-. 
tanoJ, montras omaee I a delikatnJn 
llniojn, ki11f desegnas la blldon de 
P4111o -Iglesia a , kiu prok.,lme Je 111 . 
morlo 11nkornl1 ckprovls lernf nlnn 
lln¡rvon, e11r ne vnne 11 forQis la devi• 
10n, klun ni tre_!!!té 11kcei,t11s, kiel norrnon de_ publlkn konduto en l11 19.• dntreveno. 
delia materia k bcdotlrindn m11l11pero, por nla entil11slst11 k esper11nti11111 movodo: -
. . . PERSISTO . ESTAS . VENKOI 

PABLO: DE~ LA: TORRIHNTE 
Pablo de la Torriente estis juma-

listo·. Li apartenis al tiu kubana junu• 
· _Jaro, kiu renversis la diktaturQn de 

genera lo Machado . Pablo de la To· · 
· rriente partoprenis aktive fll ta· lastaJ . 

politikaj bataloj de Kubo, pro kio 11 
·:: konis ei11jn ·karcerojn de' la maea• 
' dista diktaturo . 

Li venís al Hispanlo, kiel militko-
. ·respondai:ito. Lt verkadis siajn rapor-
., ·tojn en la trané"eoj mem, trakurante 

tiamaniere ciujn batalfrontojn de His· 
panio. Kiam la fafütoj alproksimigis · 
al Madrido, Pablo de la Torriente 
forlasis la plumon k farigis milita 

1 komisaro por la unua vico. 
.i lu -leiítenanto de lía kolono, kiu 
" estis kun Pablo dum tiuj tagoJ, ra-
. kontas kiel· Pablo de la Torriente 

mortis: Sur supro de monto k interne 
· de kabano, la atakantaj germanoj 

lokigis masinpafilon, kies sencesa · 
1 pafado malebligadis la antaiíenfradon 
·;-de niaJ soldatoj . Pablo kun la · leiíte:. 
_ nanto k dek soldatoj sin jetis al la ~----'!-------------••-----------s-· konkerb de tiu kabano. Kiam i1i su-
.-preni radis la monton, fa§ista kuglo A -L _V ,Q .. K o ~·- . · trafis la koron de Pablo. La leiíte• 

· AL LA LABORISTAf ESPE!RANTISTOJ ·TRANS LA Hl~PANA " LIMO . nanto kasis !in malantaü stono •![ • 
. Gekamaradojl • · . Cu vi volas , ke fasistoj fúriózu ,'--daiírigis la atakon ; kiu ·, da_iíris · du 
Terure furiozas en ·Hispanio la ankaií en vía !ando? Cu vi volas, ke ta·gojn, gis kiam niaj trüp9j · sukcesis ·" 

!isfoj. Senkompate i1i jetas ·morti· · . viaj infanoj, gepatroj k edzinoj estu · repusi · la malamikon. 
ntain bombojn en urbojn k vilagojn ; same dissira~aj k mo:tigataj ' pet1· fa- , Pablo mortis ·heroe kiel · mortas 

er tío pruvas la fasistoj, ke ili ne §istaj bombo¡? Cu vi yola~,· ke_, via eiui komisaro j En la Divizfo eiuJ-liaf " 
avas alían solvon ol cion detrui. La domo·. estu detruata k1el . ce m en . · . 
lo de tiuj kruelaj k barbaraj bom- Hispanio ? Cu vi volas !a~igi_ v~ktim~ ~unbatalantoi memoras pr1 _Pablo· k 

tladoj estas detrui ciajn proprajojn, de tiu · barbar e~o, sufen hon! k1on m ha bildo pendas · sur la muroJ de-mul-
mortigi kiom eble plej multe da viroj suferas? Cu v1 v<:>las, ke_ v1a _land? tal · Brigadoj , · kiel omago . al tiu, . kiu -
k terurigi eiujn ·aliajn. .estu nova konvulsianta Hispamo? sciis okupi sían postenon kontraií la 
• Kiui_ ne mem travívis tiajn · _bom: Ne, gekamaradojl Nel Ne!· Tute ne! germanaj invadintoj, kiuj pretendis 
barda?oJn, tute ne kapablas 1magi . · EKSTARU -KAJ AGU ENERGIE _ fanfarone . konkeri Madridon. : 
lles ehk~n. Dum le_ post bo!11b~rdadoj, Kiun .. •mision d eva s plenumi la • · 
~elpema¡ soldatoJ, -kura~1sto¡! !abo- klaskonscia esperantistaro? Ne perdu ., . Rikardo KILES 
i:, toj k. !· ~-kure~as, ~e~10~ ttmante, senutile vian tempon, n~ dormu, . ne ·. Centra rron10,, 20 .... 12 .. 911. 

tu
a det~1ta1_ d_omoJ el ktuJ ~hgas kor- revu; laborista esperantista ciam ~s~u . 
. §a~taJ k:10¡_ k belp~vokoJ .. M~lespe- ankaií Jaboranta espera~tisto. Ciuj 

nn~a¡ patrmo¡ ~ercas mfano¡n ! m_fan~J . Grupoj kunve~igu siajn membrojn. · 
terca~ gepat~oJ~, fratojn ... i:repr1skr1- · Ellaborn prakhkan laborplan~:m por 
k ebla¡ s_ce~~J ~m montras; sur ·tero . temo: • La da~g~:º de I' Fas,s"?º ' k 
u~as d1ssmta1 korpoj ... . . · he 1 po al anhfas1staj batalantoJ : en 

Gekamaradoj trans nía land! 1~ 0! Hispanio•. Tuj realigu la diddojn, •-' 
Cu vi legis pri infanoi m~rh~tt~J partoprenu ciujn kunsidojn, aran~ 
Barcelona lernejo? ~u · v1 a~dis vi mem disvastigojn de la vero. Ce'sigu ~ . , · l l 50 mortigilaj infanoJ en ··Ler1da? fratbatalon interne de laboristarol . · · . . 
~i scias, ke per fasistaj ~omb01 En üermanio,.Ja Fasismo venkis , d . . • - ~ · 

1101 da infan~j, virinoj k maliunu! 0 J · dank' ar la laborista ·malunueco... - . . "'. : · ·.6,../ 
ere,s ~n Mad~·1?0, Al~acet~, ~lmer•~• Vivu Esperanto en. la. ser.vo de . ,,..,- S:":f ;,:-' ~ • -r: · 
al~nc_10 k alto¡ urb oJ7 Cu y1 s~

1
1ª:' liberiiO por la internac1a labor1starol 1· , ., ~fi:~ · · · · ..,. 

e e1 · he la fagismo mortpahs 1m o¡n · · . .~ · - ·· • 
a klaskonsciaj laboristoj, kiuj dCefen: Ei B: · La . seruro de .la Ne-Interve -no 
Is la demokratan Hispanion? U VI Ocrman• 11p1r1nll1to batetenla .• • 
cias ei ' cion? Kion do vi fara_s7 . en lnlnn• ~ e ar1111do ' (Orlglna le deu11nll• ele l•r•nto el Svedlo) 

rekonkero . de: Teruel· estas a9raplá simptomo por la nova j~uo ... 

-· 
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· · Xsturio. Vi esfis splenaf rigardantoj de la 1bornen . . _POST_ ~A. REKO~KeRé> oe TeRUEL ---- helpis la krimon f~a la hipokrita prozo d! la abs~;r~; IIJO_N·. '\TI. ··u· ID l r 11uir.... "AVA' LIBO)'). _ Komitafo pri la Ne-Intervenol li , l\.) ll ll li 1 · Kíu asertis fiel stufü, ke esti _s fabelo nía diro . 

la · geografía rata lo? . H~, ~e 1~ . Nordo_ e~tus· havi!t; Vi hava~ okulojn k vi ne volas vidi· vi ha vas léoron aviadilojn-nur la av1ad1l0Jn, k1u¡n send1s hen ln R, . k_ ví ~e a~skultas ties batójn ;. vi h·av;s ·sa~on- k, por · farol-en Bilbao , ctrfe ne_ ekzisfus nun la ítala¡ flagis:. kto g1 taugas? car, . en la eefurbo de Baski?, ankoraif flirtus la · Y~ konsideris nin tuj mortontaJ; vi jam· pretigís la _ kolora standardo de Hispanio. . 1'1· nigr~jn V es toj n por ceesfi nian entombigon, kiu... Sed, auskultu; jesl alískultu vCmem: ankaií estus la vial · · Hodiau estas goja tago por ni. Teruel, la valora Dum du monatol, vi studis la movojn de la perfi- strategia urbo el Aragono estas bravege k lerte r,kon-duloj. Dum du monatoj, .vi · flaris minacajn planojn. ' _kerital · Tamen nía gojo ne p~tolcls n~r pro tío; multe Dum du monatoJ, vi atendis nian agonion sub la abo- . pli grava estas la fakto, pruv ~ta antau la_ mondo, ke ni mena hakilo de la fasista ekzekutisto. · · jam posedas taiígan instruinenton, kun disciplino k ~Kion · vi faros, se Asturio pereas7• vi deinandiih · · heroeco, kun trafa komando k konscia ob~o: al nía cefministro en Óenevo. Kaj la doktoro Negrin, · La Popola Armeol . forta per prºopra forto, kun forto de la reprezentata po~ Sed, en mezo dt nía 2uo, doloras ankoraü fro polo, respondis serene: •Kion ni faros? Jukti ankorau . 'multe la .vundoj, kiujn vi faris -,n nía korpo k tn niá gis la venkol~ Tío -nur estis nía vero, k tamen tío saJnis . animo . Ankorau suferas, pro vía kulpo, sklaví2ita¡ al vffanfaronajo. Kaj nun, kío sajnas? provincoj en la Nardo k en la Súdo ... . Vi .ebeni2is la vojon al ta ríbeluloj. Vi re2aHs ilín . Ni ,stas pretaj ankau liber tgí Hin_. 'Vi_deblt apms, per komércaj agentoj. Egoísme, vi rajdigis vetlud, víajn kun nía kurago, nía kapablo tion efektív.ígi. Teruel estas 1 • interesojn sur la dorso de fiera aristokrata cevalo. La heraldo de postaj sukce.soj. Ni ekmarsas, sur pli elata : cevalkurado estas vía plej satata sporto. Vi multe · scias vojo, kun la penso al ciuj fratoj ~e- · ! do pri cevaloj, sed vi tute ne scias pri homoj; vi scias mantaj sub teroro de tr~díciaj mal-¡- nenion pri autentika popolol · _ amantoj. Ciuj ricevos finfine la kare-\ La perdo de-la Nardo ne estis nía fiasko; ·utis la son de la libtreco, dank' al nía vial Tie, ne restís venkita la Respublíko; tie nur ku!is ,. kolektíva penado, malgrau la pirata kelkaj turmentitaj grupoj da respublíkanoj. Martiroj ili rondo de tiranoj k ec malgraií in-\ estis pro via erara, pro vía flegma, pro via «neutraleco•. trigo en . la fusa melodrama pri la 1- . Nftion t:ípetis sencese, k vi tíon ne kredis: Bilbao, · · intervenanta Ne-Intervenol \ Santander k Gijon ne estas konkeritaj de la italoj, sed Kontraste a 1 1 a - glaciaj diplo 7 l . renversitaj de la militaparatoj de Germanio. En duelo, mato/, ni estas la varma · suko de 1 
ínter giaj viroj k la níaj, la rezultato estus ja tute , mal- - pasia popolo.- Ni estas ... Hispanío ,-· sama . En lukto, ínter heroa persono k pot,nca masino, la unua lando, kiu, anstatau sub- , 

¡· 

1 

'. • ' 1 

1 
1 

\ 

la persono falis venkite. Germanio Jiveris síajn · stalajn m·etigi, rezistis, repusis k ec jam oeNe11>.to·pozA9 vulturojn. Francio ne permesis flugi, tra sía tielo, al niaj _.. nun atakas ofensive la akumulitajn !;;~~~•~:.~;!•,:•,:: defendaj ,birdoj. Tial okazis la murdo al Baskio k _,;.'. armilojn de l'fasísmo internacial arm,o ,n ,.,., ••• 

SENHEZITE ... 
Andreo Morizet, franca sen11l11no, tus farls viziton 111 Hi1p11nlo . . Post 111 
volato li verkls interesajn 11rlikol0Jn. Uriu el 111 lastaj kronlkoJ 11peri1 en grava furn~lo de Parlzo . Ni traduke represas valoran fragmenten: 

cPrieto la armea ministro de la Respubliko, !paras konfidencoJn prl 111 mllllo k ·pri 111 ma1e(i1110·: -Ni mobi\lz _is .sep_ kontingenlojn ~. tia! ~I dispon111 Je duonmi-liono d11 aoldatoJ. perfekte ek1p1ta¡. N1 ec povas mob1hzi 11h11n ·eaman kvanton. Ne estas necese. Per tío ni jam posed1111 rezervojnl · . . NI 11tendu · la malamikan ofensivon ; jes, liun v11st4n ofenslvon, kiun onl bom-basle 11noncis. Ni scias pri koncensri~ol en diversa) lokoj . Pranko e~p~ovos fendl nhrn fronton, 1r11 kelkaj punkto), por 111nkl for~e te 11 piel malforta . Se h !UI~ fiaakas, li perdos cionl Li sci~s sion; ni ankaü. Se~ m estas certaj ne nur laf!l pn ma rezisto-kapablo .. . Nía brava infanterio estns for~l!a sur la b~talkampoj . N1_a a_viado est111 supera 111 tiu de la ribeluloj. Nía faka per11on_aro kons1st11s nur el _hsspanol dum la aviadlstoj de franko, ciuj senescepte, estas ualol aú g~rmanoj . N1 _mem konat ruas 1 aviadilojn k la malpezajn kanonojn. Nur m11nk11s !11 m peza 11rliler10 k tankoj. Por 
1fu branfo, ni bez:ona s la servojn ~e la franc.:ij fabnkoj. Se ni akiras )iberecon pri 

LA CEF MINISTRO 
RESPONDAS .AL INfANARO 

Grupo da hi1p11n11J geinranol, lo· 
· QanlaJ en Parizo, akribis al kam;rª:,~ · Negrin petan te bibliotekon k an ,. 
lln post Qia ricevo. D-do Neirln rt 
pondia per tiu ti letero: 

·. · 1 pro vie •K11r11J 11mike10J: Mi s11lut11s v n ro akribaJo, per klu vi dankis .al la Rei lat!n, pri la tus ricevlra biblioteko . La piel b ¡ 1, rekompenco, por liuJ, kiuJ okup11s sin :~08, 
estonio de nia popolo, oferante 11lan rofl· 11110n k sian vlvon , eatoa ke vi labor_u P 
lante vian tempon. , 

11
ndan 

Ki11m onl nli1klQ111, onl pren111 ir uldon ' !uldorr al tluj, kiuf antall.vivls . Tiun ~asma oni pagas nur per konst11nt11 k entuz~ nial klopodo por plibellgi la estonton d vlaO 
posteuloj . 5 .e vi ag111 tiel! vi plen11m~:n1crt 

1 . 
alelado, la venko venus tre r11p1de... . . . · . Tiuj ti vortoj estas, P?r m_1. kv11z11ll. ~1sorlo: -tu mi povas hon rakoñti? . -Kial ne? ee mulle pli. D1ru !Ion senheZlle,sknbu tion sur la fasado}n, ae vi vol11sl Mi plenumas prbmeson k aldonas deklaron de la tdmlnislro doktoro Negrin : -Kun aes monatoj de libereco por aeeri armilojn, la prokslma somero estus 111. fino de In milito kun Ja fino de la perfido. Se ne , la rezultnlo_ etilos la a11ma aukceso, d os! unu Jaro, aú unu jaro k duono, aü eble du JaroJ •. T111l· prudente ni pretiQaa :~r ~atali ankoraií du jarojn ae neceseh La popola ener¡po estas elasta ._ .. 

. devon k estos bona! civ1tanof. d aed , 1 vi faro11 serven, ne nur 111 vla Ion ° ¡vo vi la 1u111 mondo k, te 111 fino de vla v 1; 10. 
estos konlental pro vla helpo al 111 profe viol • La kruel11}oj ele la milito ne naaku, nobl• koroj, sed amon. Horno arcm' devas csll torta en 111 lukto, sed ko1P r,11ec en la venko. Kal la llnvenko estos JI 11• 

\ . 
. por Hlspanie k por vi. 

Kun elmpatlo, J•ham> N•tr 1"·' 
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ECO su~. T~AN"itOJ. 
unuafoie, éi jaron negis sur · fran-
·n de Madri<lo. La mitralilaj ·nestoj 

t11 stonaJ parapeto) kovrigis per 
De niaj tranceoj, oni vidas tf a~ kiel !ª!ª~ la negeroj sur la 

tJmikain hmo¡n, dum sur la mm/es 
ª 0 etendigas brila k blanka man-
¡~ kie la .tutan tagon alrigardas, 
tu) Ja ali.ajn,. 1~ kavaj okuloj de 
siloi k mttrahlo¡ ... 
. La nebulo k la nego fermas la 
ojojn k malebligas vidi la pinarba- , 
·n forta negovento kasas pli an-

k¿r;il la montc1ron la foseojn per-
ditajn sub la negomantelo... _ 

La soldatoi marsas malvi_.gle, kun 
botoj ennegigintaj Je ciu paso. La 
aero pusas malan~aiíen, .k ·ta neg~roj 
blindigas la o~ulo¡n k ~1kas 1~ v1za- . 
4on. Tamen, c1u faras _ sian ordmaran 
vívon. U~uj ha~as~grandajn trunkoj~; 
aliaj bruhgas fa¡ra¡on. La fumo, densa 
ankaií, konfuzigas ínter la nebulo . ~a 
fajrokl'aketado allogas la soldato¡n, 
kiui sin varmigas cirkaií la fajrajo ... 

Multaj estas kamaradoj, kiuj ne 
konis ci tiun travivadon •inter nego- · _ 
kovritaj montaroj; aliaj . naskigis en 
cí tiuj malvarmaj re¡.?ionoj k estas 
alkutimigintaj al la frosto k nego; sed, · 
pmipe ni, valenciano¡, neniam an• · -
taiíe estis vidintaj proprao!f.ule tiajq 
mirindajn negokovritajn pejzagojn ... · 

Anlaií ci tiu carma spektaklo, mi 
mtmoras tre ofte al miaj tamaj eks-
lerlandaj korespondantoj, kiuj sendiS" 
al mi tiajn bildkartojn kun negoko-
vritaj dometoj k arbaroj, vidajoj frem-
daj por mi, en tiu kvazaií fabela tem- · 
po, kiam mi ne sciis ankpraií kio 
estas la monstro de la milito... · 

La densa nebulo k la f~rta neg- --
vento auguras tre malvarman vintron. _ 
Nun ne ankorai:í estas tute negoko-
vritaj la montoj. Elvidigas duonnudaj 
an~oraií kelkaj stipoj k kelkaj roke~ 
go¡ ... Alia forta negofalo elkovros la , 
montojn k vojojn : Tiam estos necese 
ekuzi la skiojn por marsi sur la nego ... 
k la milito farigos pli peníga ... Sed la 
mondo, laiísajne, nenion volas scffpri _ 
Ja hi6panaj abltse{Joj, cu ne? . . 
k Malproksime siluetigas la figuroj ' 
urbigintaj de la kamaradoj, .deme-

lantaj la negon de sur la vojoj ... La . -
nebulo, la forta negovento, la obstin<!, · 
Pluvetado k la Jastaj lumeroí de la 

' Vesperigo, translckigas senvole ·1a 
. Pens.o~ al niaj malproksimaj hejmoj, · 
al n1a¡ amataj patrino, edzino ... car 
~ontrau la kredo de multaJ personoj, 
a •ruguloJ• ankaií havas-luktante 
Preciz, por ili-hejmon, patri~on k 
ge½a.ru I o j n í kiuín . ni ja dez1regus 
.rev1d1... Ni ne batalas prQ emo ~1 
~atalo ... Cu necesos klari2i ankorau -
oJe, ~ial ni batalas7 ... . 

. Rikardo KILES 

Ct~tro l'ttnto, 24•1Mf7, ' . 

; ~ ~ ; 
LA MURDADO, l(IÉ(-BELARTO_.: 
. Klera brita verkisto, Tomaso d~ Quíncey, verkís ~ntáií. mulfaj 

Jaroj spritan studon kun tre alloga titolo: •La murdado, ~ons1der~ta 
kíel belarto•. Tie, tra aiídacaj analizoj , aperís konvena¡ regulo)' k 

sagaj , konsiloj por murdi elegante. La aiítoro donis. nomon de 
•Homero je murdado• al iu Williams, zorgema k rafímta lond,9na 

murdisto, kiu ciam· uzís frakon por efektivigi si1m arfan _k sanga~ 

laboron. Kiam Ji penetris en ian hejmon, kun tiel esl ~!tkaj celo¡, 

neniu restis vívanla. Sen<lube, Ji estis heroldo de la fas1sta tu!eca ; 

teorio . Oni devas sincere bedaiíri, ke Ji jam ne plu vivas por pov1 en Éi 
nía tempo diligentl' . gin aplíki, car la teruraj krimoj de la nuna epoko 

estus pli belaj, per kelkaj diskrelaj nuancoj de la tiut empa eleganteco, 

kiu tiom multe mankas en la aklualaj murdoj de lertaj disciploj. La 
mefodo de Williams, k ec liaj sagaj reguloj, devus nun sufe_ri sangojn 

_ antaií la spertoj k plibonigoj, kiujn enlcondukis, en .la ut1l_an arton 
, perfekte mortigi, tiuj , kiuj post la paso de !a jaroj polur1s la sc1en_con de 

·tiu speciala Homero je murdado: Mussolini, Hitler k la nava M1kado. 

. · La kondicoj de la moderna evoluado, pli dece ol alía~, of~rtas · 

konvenajn sancojn por murdi pli ampleks! k ec ... ~al pita. r1sko] 
Kompreneble, hodíaií ankoraií estas dangere senv1v1g1 homo¡n lau 

malgranda skalo . La solena Justeco de la Civilizo ríkoltas kelkan _ · 

snkceson kiam temas puní krimojn faritajn de izolila índividu~ aií de 

·malfortaj nacietoj, kiuj ne povas kalkuli pri la prolekto de al!a for -

tika potenco . Sed la pedanta Justeco kun peruko fiaskas brueg, ldam _ 

la murdistoj estas aiídacaj k ties sajno de forto suficas por difekti la 

tradician oesilon. Williams, ·en nía sezono, fatale estus falinta en la 
abismon de la malsukceso car, krom tiu detalo dt la fraka riverwco, 

Ji rugigis la ponardon nur por sía privata guo, sen la emfaza sirmo · 

de kolektiva sablono de rabema stafo. Certe, al li ne permesus laborí, 

tiel ceremonie, la demokrataj lego¡ nek la fasistaj · dekretoj . Kun pli 

··. fusa esteliko, sed kun pli efika armilaro , anka ·u fiaskís Al Ca pone, 
"pro sama cirkonstanco dum sensaciaj krimoj. · 

_ · . La tekniko de Williams estis tro paiizema: un u e, frapo de 

martelo sur la nukon; post e, tratranco de la gorga per tre malrapida 

ritmo. Vero estas, ke Al Capone enkondukis la raciigadon, en la-

nabla tasko kadavrigi homojn, per pafoj de mitralilo . Sed tiu ci ins-

. trumento, kvankam pli konvena ol martelo k ponardó, ne pavas 

absolute fanfaroni post oportuna komparo kun la mirinda detrua 

masinaro, kíun uzas la diverskoloraj fasistaj cemizuloj. Tamen, oni 

rajtas agnoski, ke por labori sub normoj, kiujn devis aten ti" Willimns 

k Al Capone por satigi la emon nuligi la ekziston de siaj proksimuloj 

oni bezonas plí da kurago ol por fari saman servan Jau man iera d~ 

Mussolini, Hitler k 1~ flava ~ikado¡ car tiut ~urdis mem persone , per • 1 
propra mano, sub r1sko fah kapte ce maso¡ de la polico-kien ili · _· 

· finfine falis-dum la histrionaj asoj de la fasista krimarto vete ludas 

· nenían personan zorgon¡ i1i ha vas · milionojn da agentoj kiuj fidele 

obeas ordonojni i~tertexupe la .in!ema k ektera Justeto blindigis 

. volante, ankorau ph, poi: ne perd1 h1poteke la rustigintan glavon. 1 
Se \Yilliam s _Al Capone es tus elektintaj gajan _ flagon k bom-

. bastan dev1zon. Se 1h de1~~g~ge k~lektus, cirkaií si , naivan homa-

Jrtas.on ~avang~ ~~lp~~te th~¡n b_uc.1stajn doktrinojn; ili _certe estus 
povmta¡ senbr1d1g1 sia¡n dehkata¡n mstinktojn kall<ulante ne nur kun 

la apogo de la fasismo, sed ankaií kun la resp~kto de la demokrat io 

lli 1;1e faris .tion.1 i_li pref~r.i~ ofendí malsage, tro medeste, la reduk~ 

tita¡n zono¡n, lu~J~ la CIVlhzo gardas_pl ej e.mfaze por _prezenti sajnojn 

d.e prog ~e~o. W11hams- elegant~ arhsto g1s;Ias ta mom ento-m ajstre 

sm mort~g1s. !°'l ~ªPº?~ anko_rau ~unv mela1:1K~olie medit as en karcero. 
~a ~lo!aJn la:ir~¡n ga¡ms 1~ nvalo¡ a~ la d1sciploj, kiuj, sen bezono . 

r1sk1 v1v~n au h~e_ron, hav1s la sµ~1can talenton elekti viktímojn k 
pro~edo¡n . . Bedaurmd _e, n~ estas fac11! ekscii; kiu el la tri cemizestroj 

m~1;tos ple¡ gr~ndan brancon d~ la lauro, kiam iu faka añtoro decidos 

pr1.iust~ ~lk!oco de _la honora htolo de •~omero je murdado•. Povas 

estt, ke 111 tri kune_ r1~evu la n~~on de_ aso¡ de la krimo ; restante la su-

pera º. rde~o por hu ¡ap a~a 0~1~1ro, km, post µiortigo de cent eínoj J 
. nur plend1s ke, pro ho, d1fekhg1s·1a klingo de lia sabro de 6a ¡ ' . 

_ _ mura ... 
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P~N80J · Dr'POPOLA '"fi~OlDATO. t: 
·· -Ñur , et; · baJoneto,·.ealáa . nün;, en . 
Hispanlo, garantlo de justeco ·k libe- · 
reco tai- la Juro, ankaü ·tr~-klinaJle;·-
perffdea favore ál la despotismo ... 

: ·~ .. - . - '\ !• . 

. . 

LA~ HONORO DE'_ HISPANA~ NOBELULMio 
T~j post eksplodo de la his~~na milito, tnuJ. 

nobeluloj rifugis cien. K~lkdeko ~, th, en la nederlan~ 
ambasadorejo de Madrtdo. La ne~erlanda regist 
decidís, ke iJi devas e_s!i transportataj al Nederlandir 
resti tie 2is post la m1hto . Kompreneble, car kóncern 
nobelularon, oni ne nur . gastigeme akceptis tiujn ri,a 
gantojn, sed ankaií lasis ílin _preskaií tute libera¡. Un L 
foje semajne ·m devis anonci sin en poli:~io. Ciuj, po: 
alveno, donis la honorp~rolon por ne fug1 . 
_ Post }celkaj monatoj montrigis ke malgraií ci cío 
dek kvín nobeluloj fugis al Hispanio por aktive part; 
preni la militan ce la flanko de rranko. La nederland 
regno embarasigis car kutime, oni tie revoluciulc 
nenederlandaj ne akcept..is, aií nur por enkarcerigi ilir 
tiom Jonge kiom estas bezonate · por konvinki ilin, k 
estas pli_ bone ne resti en tiu )ando . . _ · 

-.: Venís la dua vintra etapa de nía milito. Ni scias , • 
tre bone, la nombran k la kvaliton 'de la . trupoJ, kiujn 
Franko pavas preni el la Nardo por pliigi siajn fortojn 
en la Orienta, Centra, Okcidenta . k Suda frontoj. lli ja · 
estas konsiderindaj . Sed ne e_stas same batali en Baskio; · 

1, S~ntander k Asturio, kun kontraiíuloj izolitaj, sen ebla 
1, ,, helpo, kondamnitaj per la .geografía faktoro al fatala 

. Plej' ofte tiuj viktimoj estas simplaj laboristoj, kit 
eé ne havas sufican vivrimedon aií la garantion, kiu: 
sampartianoj donis por liberigi · ilin, certigante al J 
registaro, ke · tiuj helpatoj ne bezonas almozpeti, fa 
okaze ·1a · garantioj ne estás a~ceptataj. · 1 · subigo, pro la rnalfavoregaj kondicoj, kiel organizi 

\ · -: ·. gr .andskalajn ofensivojn en Aragono, Madrido au Anda-
lu_zio : La lojala Hispanio, de la Pirineoj al la marbordo 

- de . Granado , formas kompaktan blokon, sub unu ·sola . 
komando, kun rirnedoj konvene lokigitaj, kun siaj komu-
ni~iloj funkciantaj regule k norma le. Ni povas, · same : 
kiel niaj rnalamikoj, manovri tra interna¡ linioj. Nf 
povas, kontraiístari íliajn batojn-ec la plej . fortajnl-k . . 
rebatí ílin niavice kun rapid_o k energio . · . 

': ~I 
. ::.; Dum la Komitato de Londono, baraktas en . gro- . 
teskaj diskutadoj pri la «simbolaj • retirigoj k pri la . 
kontroloj en la landlimoj, Mussolini rapidigas la alsen~ . 
doñ en Hispanion de novaj konting entoj. Tiucele li uzas 
pr_ocedon, kiun Lloyd George, plej sagaca el la britaj .· 
politikistoj, denuncis dum parolado k per sensacia arti-

·kolo en The Manche6!er Guar.Jiian: La sipoj eliras, sar~ 
gite per trupoj k armiloj, el Genova k Napoli; la Pres-
agentejo St efani distrum_petas, ke ili veturas al Libio. Sed 
pii ol duono da tiuj sipo¡, apenaií preterpasas la mar- . 
kolon de Si cilio, deturnigas k anstataií iri al Afriko íli · · · 
revenas al Eiíropo, sin direktante al Hispanio. · . . . 

Kia dilerencol La frankistoj povis - tute libere cío: 
fari,- pro tío íli, per helpo de simpatiantoJ, fugis'; rom 

. pante la juron de 1' honoro :.. - . 
La ned~rlanda registaro petis al generala Frank1 

rese -ndi tiujn jurrorñ pantojn, sed ne · ki'edu, ke. tío baldai 
okazos. Intertem pe _la pli honorinda parto · el la ~ilu 
gantaro, kiuj ne jurrompis estas · !Iosita _-en neuÚt; 
kazerno, en Gorkumo, k tie i1i · pavas . pensi gvardit, 
pri la valoro de la juro k mediti pri la malbono kauzit; 
d~ la trompintaj · kamarad oj. , · 

. P. ,de · 1' BRETO 
. , - . · Amaterdamo · 

lllll!~ .-. aa . ••- =• v ·_, 
Emmm~mllll!l 1mq11r~1@1m&M:®tmmmst • ffli ewa, 

NOVA ARGÜMENTA BATALIUfEN ORIENTC 
En .Cinio, por lal1tig\ la ve~on prl la ba;b11raJoj de 111 j11pana 
· .· · lmperlalism?, aperas frd _a Bsperanto-gnzeto · 

~L .. LA . No:v~ ETAPO. 
:: Estas .nun en •nia la.ndo pli ol cent mil italoj, cirk'aií . 

dudek mil . germanoj, proksimume dek mil . portugaloj, . 
fráncoJ, rumanoj, blankrusoj , k. t. p. kun pli ol t_ridek mil 
marokanoj. lnter la italoj, estas grupoj da libianoj, 
.etítreanoj, abisenoj k somalianoj . 

. · ~· Jen ·do, la stormtrupoj, kiujn ni devos alfronti en ci INPORMA BUL-TENO·INTERNACIA· PRI 1 

tiu dua milita vintro, se. ne sveligas-kjel estas supo- LIBERIOA BATALO DE CINIO · 
zinde-pli da eksterlanda¡· soldato¡ ·, la vico¡·n de Franko. · · Petu · · · d · . senpage provekzemplerojn al la red11kci11 a reso. . Oni aldonu kelkaj~ regimentojn da legianoj. La . cetero . · ] 

, 1 estas civilgvardistoj, hispamfj soldatój el dekunu jarkon- MR. JOH_AN H~ P~ 0. -BOX 116 •· CANTO.N (Cinlo 
!\ ·1·- tingentoj, rekeJ_i6foj k . falangis

1
toj, ,kiujn ni kalkulu je ~liiilii&wmmi-W..ma»rn~~ 

, duonmiliono . d tiuj estas bata antoj de malsupera kva- . • - -
i . lit~, kompare kun la bone ekípitaj k preparitaj invadistoj. . . 'EH""'o. o· E:" NIA·.,·, LAS. r' A···· TRIUMFO "' Sed la unua vintro ne . plu estas la pasinta vintro . · 

Unu jaro forpasis. Ni jam posedas Armeonl Jes¡-Armeo . · La Brltn Lnbo.rista Partio okaze de la rekonkerO de , 1 kiu scias .rezisti k .atakí. Armeo, kiu kuracis sin 1· e sía¡!. T . · tele· cruel, send1s al la hispano Registaro jentin gratulan infanecaj mal sanetoj k estas jam plenaga k • veterana. gramon, kun subskribo de "ia Plenumonta ,Koinirato: Armeo, kiu posedas kemandantojn k rezervojn. Armeo 15 ]a 
, bone armita, kun stala-k konscial-disciplino . ' _•Ricevu 'niajn plej ·varmajn gratulojn · pro l ·· Franko k liaj mastroj ordenas farí st recan klopo- . granda venko de Teruel. Ciuj amikoj de la IibereCO~ 

don . Ili koncentrigos sía.in elementojn en, eble du, multe- _ en 1~ tuta mondo, gojos pri . tiu éi nova pruvo 
1 , l · noinbrajn grupojn; okazos teruraj k sangaj bataloj. la . hispana demok . . di la fa· l ¡ Sed la Hispana Respubliko superes ciujn eventojnl sist . . ratio 1am komencas prema 
' 

1 
! i . . . aJn provoko¡n . • Sckvas la nomoJ de ~iul komllata~ \ . l \ . Esperanto estas., ozat11,0~ ltalio-Por Ia-ttraoio, Je~ .... oia Jioévo ne: u tilas por, blaslemadol 

1 ! 1 · . -1 1 \ - f' . . . 
¡ ' · . 
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e· Nor _d_amerik _a gojo~ pro la' helpo · de armeanoí al 

jurnalis~o _tute pra- _ ka~p~~·fmoj en ties laboro, apud la 
ve_ aserhs: ,,La ·de- · bruo k fajro de la frontoj. · ' · '" 

misa!o: ·«'.I]_µ ,e$.tas vi~ ·p_lej bon~ par9-
lado el vía tuta vivo!,.. 
9 .MaÍgra ií la terurá · ~ítuácio; J<i4n:_ 

. kreas lá milito, la registaraj .fostancoj ._ 
helpe de multaj sidíkataj Ié politÍka C 
organizo¡ , arangas por la komenco ' 
de la nova jílro feston pot ··la •infa- ·1 

naro ·. La p~polo oferas malavar~ sían 
rnonon en la Jistoj, kiuj malfel'migis 
por ace ii Jibrojn ·k ludilojn por . .Jn.• 
senpatraj infanoj. Oni atentas prefe- · 
re la ínfanójn devenantafn el fásista 
zon~ k kiujrt oni vartas en _adekvat~j · 

mokr~ti~jmfrest~~ - · !.--A_ntau la ··nigraeemizuloj ko~ekti-
forte hg1taJporkre _1 _ gmta¡ •spontanee• en Venezia Placo 

interkons énton pr·i · Mussolini paroladis jene: · «_La kasaj 

· .konstantaj cedoj•. '. fortoj manovras en Úenevo kontraií . 

··• Monarkia eks- nia · revolué:io. /En tiuj kondicoj · ·ne 
ministro Goicoe- estas tolerebla la restado de Italío -

chea en San Sebas - - tie. Nía sti!o, .nía soldata temp~ra·-

1.wmNBZ BARRIO tian, la 22. Novem- mento, nía doktrino; suferas . La mi-
modera rospub]Íkano b d kl 

Pmrd anloda la ro, e aris, ke nacoj, kiuj eligas de tempo al tempo 

~•rlamen10· · post Marto 1934. el la GREGOJ .de la grandaj demo-
k" komfortaj rífugejoj. • 

e La 20. Decembro estis kapta .taj.'" 
en Gvadalajara provi.nco; kv.ar -avia,-

. · éertaj dekstraj par- kratíoj, lasas nin t4te indiferentaj, _-

tioj en , Hispanio, ínter ili tiu, kiun Ji 
gvidas, planis statrenverson, kiu eble 

lransformigus. én civiln,tilito, se tion _. Rlfieipróno -~ª Jilspana marolm-. 
postulus la tirkonstancoj. Krome li 
diris, ke ali k aliaj rojalistoj viziti~ 
Italion poi· _certigi la subtenon de ítala 
rtgistaro le fásista partio, okaze de 
tventua1a eksplodo de aludita civilmi-
lito•. Tío bon e pruvas, ke jam du jaroj 
antaií la ribelo, la fasistoj celis seku-
rigi al si helpon de ítala fasismo. 

• Oni komunikas el Gibraltar, ke · 
dum lastaj sem .ajnoj e~tis tre aktiva 
la transportado de trupoj k militmate- . 
~ialo al frankista .iono; éirkau kvin 
cent maiíroj po tago estis transporta-
1aj el Ceuta al Algeciras : Tinj laste 
alveníntaj estis preskau knaboj. La-
~: Decembro alvenis al Cadiz tri sfpoj 
sargit.ij per italaj ·miliiilof, eskortataj · 
de tri itálaj detrusip _oj k du germanaj 
subrnarenoj. · 

El Tangéro, oni komunikas 
detalojn prí indígena ribelo kon-
trau la f_?lsistaj autoritatoj. La 
okaz"ajoj dum las ta; tagoj de No-
vembro en pluraj lokoj de la 
Protektorato, elpruvas la gra: 
vecon de la latenta protesto, kiu 

. montrigas ciutage ínt er la ma-
rokanoj k aliaj inqígenoj. 

En multaj tieaj urboj la inter-
pusigoj de la indigenoj, kun la 
trupoj de Franko, rezultigis te-
rurajn masakro jn. La polico faras 
,sínsekvajn a resto j n . En éiuj 
gravaj lokoj de tíu zono, dejoras 
senéesé patroloj, pretaj antau la 
~angero de novaj rib elprovoj . 

En imu sola nokto, okazis nau 
viglaj manifestacioj el gepatroj 
de arabaj soldatoj, envicigitaj ée 
la frankístaj trupoj por batali en 
la metropoio . La protestantoj 
trakuris tumulte... la internacian 
urbon, kriegante: •For Frankol 
Fr anko estas perfidulol Franko 

· estas murdistol Franko trompis 
njajn fratojn, filojn k patrojnl• 

S.ekve de tiuj okazintajoj, 
granda ekstito regas ce la indi-
~ena k cetera popolanaro. 

• Okaze de la" eliro de !talio el la -
Ligo de 1' Nacioj, k9men .tis nía minis-
tro prí Nacía - Deferido: · «Estas tre 
signífoplena fakto ke la anonco de 
tiu eliro estas farita guste la antailta-
gon de granda ofensivo, kiun Franko 
preparas k en ldu oni aljugas gravan · 
partoprenon al italaj trupoj, kies 
mobilizon, al elektitaj batalfroqt_oj, ni 
registras en la nunaj tagoj. Jam de 
longe Mussolin"i montris sían malsa-

al la Ligo; tamen nun li rompas 
·c1an ligi!on kun gi por havi p!enan 

· liberen por elektivigo de síaj celo; • E:n datreveno de la morto de Paulo 

rilate al Hispanío, kiel paso por novaj . Iglesias, grupoj de soldatoj festis lían 

k pli vastaj militaj entreprenoj, l<iujn •. memoron per ·paroladoj éirkau lamo-

diktas al Ji lía imperiisína soifo. Tíu, numénto staranta ,n gardeno de Ma-

kiu ne vidas Üon, estas ·b!indigita p~r drido. Malamikaj kugloj zumis ínter-

sía dan~era ·stulteco•. ~ ·tempe. Tamen lfl soldatoj daurigis; iu 

é La Ministerio pri Agrikulturo · ·komisaro hezitís momenton, sed fine . 

anoncas; ke oni preparas la rikolton. lí ·gr!mpis s~r stonon d.iris: -~a iílo _ 

d, olivo¡, kiu ei fare estas abundega . . Jglesl1~s ~kerttas, .dk, tm1.k1~m lrilskku•: 

~, konctma · :mlnlstro, tsprimls sían -::Jata iena .. •m~n an • rus• • ~-

dístoj, kiuj okupis aeroplañoh, kiu 
falis '.apud vilago . Ciuj kvar estas ger-
manoj k deklaris, ke ili v.enís .batali ., 
en I-Ii~panio obeante ordÓnojn de sfa . · 
registaro ;. 
o Fragmente ni kopias noton ·de M'.1-' . 
nisterio por Nacía b;fen90 ~ rilate a~:" 
·pseiída blokado de nía marbordo: 
•La : navi gacio ne estas malhelpata, 

. eé niinimume, en tío, kio koncernas _-
·- la interv~non de ribelaj mílitsipoj .. Pri · 

la m_ináco de blokado, pere .de subma ~ 
raj"minoj , gi estas simpla ideo ·ae bo-
lanta imagkap abl o. Nía, jam de longe • 
starigita, servo por kaptado de ·rnínoj • 
funkci as tióm regule k .pe;-f~kte_ke gi . 
tute ~aran tías la forigan ·al tia dange-
ro. Estas sage k prudente ne dískonígi 
la organizformon de tiu efika servo, 
sed _ni prav e pova.s aserti k~, pro · 
longaj rnonatoj ele fJ.mkciado, gi ase- · 
kuras absolutan Hberon por sipvetu- -. 
rado en-nía marbordo . · 

e La Prezidanto de ia So da!is"ta 
Partio k de la U. G. T., k-dó . . Gon·za-
lez Peña, heroa gvidinto de.la popola 
ribelo en Asturio dum Oktobro 1934, 
kiu istis fían! mortkondamnita de la' 
reakcia registaro, diris en rnitin~o 
jus okazinta en Barceiono: · 

«Eks terlande oni faras kalumnia ·n 
.kampan jon kontrau niajn dinámitis-
tojn k mi devas diri: Ili alproksimigas 
• 1 ' Je {Vareen! rnetroj de la fasistaj fúsi-. 
loj, por j_eti, per propra mano, sían 
kartocon · kontraií la tiatalantojn en 
tranceo. Kion vi opinías, pri ,tiuj, kiuj . 
disjetas tri!iton de el senpuna alteco 
je 4.500 metroj, sur sen·9ef~ndajn kor-·. 
pojn de rnalfelicaj virinoj k infa.noj7». 

9 Oni dev.as méínori, ke tuj kiam 
alvenis en Lqndono, __ angla d·eputito . 
Attle diris al jurnalistoj: «Cío, kion · 
mi .vídis ,n Barcelono, : Valen cío k 
Madri••• ,for.te .mhiiís ·•in •. 
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Valencia esperantist~ro . 
P. LI.-Catarroja · • 
K-doj. d BugMrli . 
C. A.-Orihuela. .. 10 · 

1 
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1 
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¡, ) 
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E. M.-Castucra • 
E. H . .:_ Villa nueva de Cór-

·doba ." • .• · .. ·_ •• 
· R. D. (Gord ito)-Vill11nuev11 

. 11 ' ··• ' ' ' 

25 

de Córd oba · • · 25 -· • 
f!. M.-Madrld · • 10 · 
P . A.-Madrid IL ,. · • 
J. S.-Albnccte •. • . . . 16 
J. B.-HíJar . . . ll ' • · 
E. F. - ·Barce!cna 5 · , 
M. L.-Concentainn li : , 
P.del'R.-Baza. 10 
L. R.-figucrás. ( 
F. S.-Madrh! · _- , 10 
J. E.:-.c a rdilf. . . " . 1 sil. 

• J .' B.-S1otl1holm . • · . 2 av.kr. 
·e. e.-Stockholm . • • • . .- , ·v N. L.'-falun «'•:Y_,c/~'0 •~ ? i .. 
V. B. - Falun. _,--;,_..,,.0,, . _· b · . . , ,· D.-D é npasar . . • . l> id .,-
L. J . R: B. - Rottercl a m 1 · . , 

, · , ·/\., C ._ H.-_Rollerdam . • . 1 
1 • .1-., 

1 
• _ J . P.-Breezand . . . . 10 · , . 

ANKOIV\.Ú . LA' PAPERO ... 
Jes; néeble estis •añkaií por CI rlu numero 

dhsponi prl t11i1g11 pnpero. . . . ' 
· . NI jam ne kur ~~as far! promeso¡n 11ur1•: 
la te: Sciu eluj, ke viglc ni zorga~ pri la ulcro . 
r #I A'l ; ,,,-, ,IJ',. W?/I /.Zl' l /.-, ~l /,'I Q, /,~/ YHH /-' /, "/Q #l§,r ¡;y ,t Z l'A /# ;~ :A . • 

- IN FO R M E J.0 
O NI · IN POR¡'\\ E. S, -KB . 

K-do Leonardo Compafi estos en la b11t11I-
. fronro .kan jena adres o: Estado Mayor, . 

119 División, A.lf.:lmbrn, Frente Teruel. · 
ONI SC!VOLAS PRI: 

Du nederla11d11j kuzoj nomi111j Meijer kiuj 
venis al Hispanio por llliQi internac!nln · 
brlgado!n, sed t'?is nun llia fllrnlllo rice-
vis neniajn sciigo!n, . - · 

~;,;XIYA'W',#;,,,,,,, // l;,,.l /,·T/d'J!-Z .WW d l //P l //111'-'#I//IRIIJ'/ // l // l /d// A • . . 

KORESP0NDADO 
Simpla ·trlllr.ln anon::cto l f. fr . 

HISPANIO. - K-di;io Ang el11 C;Íl16, Plaza 
· Viladomnt 16, Bergn (Barcelona), dez . 

kor. kun tutmondnj k·doj pri tiuf tem o!, 
prcfere pr i la hispana milito kontr11u 

, , la lasis1110. 
HISP ,\NIO . - Grupo da gcjunuloj l. L. E. S.- · 

anoj 17-Jataj dez. intcrson~ i korespon · 
rlndo n kun gejunu loj el ciuj l11ndoj, pri-
tr11l<ti s ociójn temojn k la mlliton kontraií 
1a rasismo. 'Adr.: Plaza de Catalufia, 6, 
Sección Esperanto, Be~ga_. (Barcelona) . . 

M. M.-Ciuda~ Lir.eal.- .Vi11r. réierou de 
7-12-9~7 ni ricevls. NI d11nk11s k reclpr okae 
vian a11Iuton. Se eble ni publikigos la enek. 
doton : Ni notis vi11n nov11n adreson, klen n¡ 
sendos regule la gazeton. · 

M. L.-Le M~ns.-Ni · d11n~as vlan rnon. 
séndon. Vio deziro est~s transdonata, k 6t 
¡11 k-do. sin anonc!ls, 111 agos konsekve nct 

B. E:' Y.-Asprem ont.-Viajn vortojn 1; 
K-do . O . farenc ni konis k kore ilin danka, . 
same klel vlan mondonacon. Ni tluj saluta ' , 
kore vian edzinon k-vin, ne forge sante vla: 
helpemon, · 

D."--Denpasi.r.-Ni ricevis ·vlan leteron 
de 1-12-937, kiu entenis bileton, pri kiis · 
sendo ni kvitl!ncas af)arte k ,d11nkeg~,. 
Tamen ni devas vln 11verti ke eslus prefcre 
sendi monon rekte al niaj perantoj. Rilale 
al via dezi ro, ni pe111s prokrasli la aleron 
iome;e; nun ne estas tai1ga tempo. Bonvo\u 
pároli al ni prl la ar .ero pll poste . Ree ni 
dankas! 1 

. A. J.-Karlstad :-v1a letero de 4•12-937 
bone 1r11lis. nin. Emocie m danl:as vl•ajn ku-
raQigajn vorto jn. Ni penoa resti ind aj je viaj 
esperoj . .l\nlcaií ni darik11s vian monsendo n, 
kiun ni kv ita ncos et! koncerna rub .riko. '· • J. B. O.-Am ersfoort . b • 

l ' · : a'. B.-,1.rkel . . . 9'60 • 
1 

1·' ~··0. K.--.Amsterdam. 0'115 • 
: 

1 
• L. -A1ñ s tér\fam . • 0 ' 10 • 

•• 1;.1- M __ ...._,. 
V. K.-Omsk.-Ni rlcevls vian letcron, 

sed bed aiírinde nun ne eblas aranQl tian 
servon, kian vi dl'ziras . Ni esperas, ke post 

•malmulle da tempo la cirkonstancoj pllbo• De J.- Ams terd c m . · · · 0'21 • 
• · H. S.-Enkhuizen . 1 

R. P. -Fontem1y s ' Bois. ·• 12, rrr .. I ' , 
1 i • 
1 ¡ ' 
1 
i 
1 ¡ 
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NOTO. - Kun emocio k danko, ni konlir-

11111·~. por kelk11J numero¡, duonmon.itécon 
de POPOLA PllONTO tar nia voko rri 6Ub• 
lcno ne estls v11n11. F'aru vlan et.Ion perr:irula 

· kontribuo k ni promna~ ne dlsrcvliri vlnl 

LA · ADMINll>TrtACIO ·~ 

POR 'fKSPOZICIO ·EN TRA_NCRO 1 

Kiun aran~as niaj amikoj, en la sck • n!Qos tiurih1le. Kamaradan salulon! 
toro¡' najt¡ araj t>I Madrldo. Onl bezo- J. L. - 1-'ouy .--Vi 1111 letcron de 8-12-9~7 ni 
nas leterojn, poslkart ojn k fiuspec an respondas . Vian deziron rilate 111 Tan~m j 
esperanlistan m111erl11lon. · k-rloj . ni plenumos. Laií ni al sci_igoj tiu ir,is· 1 Pro l<omprcnebl aj kniízoj, _on i ne faro en 111 laadlimo jam est11s aran~ ila. La 

1 
povas respondí . nek po¡¡i, sed ·certe c11nonceto , cerle jam aperos. Vial klopodn¡ 

. ci_a·ekspo zici,1jo_tremulle ' utiios al nia k fr11zoj devigas nin al ciama dankemo. 

1
. movad?, Pruvu ke Esperanto vlveal . Tutlcoran salut o i:i k .. . antaiícn Qis la vcnko! 

Adtcsll ~ion ~1: · ~ ,,.,:iJ'l'Z;,,,,,,,.,,,,,,~ AW 1"~-".llt'-lY,,,, v.A:.-A-r'"r »:Y,d -"A'P. 

l. RIÍ</\ R DO KILES · ATENTU!Laintcrr.aci <}adres od e•t ir,io 
99 .Brigada E. M. 2.• Sección H_urlas• san~i~i:.>_,lau fen a m1miéro: . . 

' . , Ejército del Centro I . Mr. Tank, P. O . Box, 74-tlAN _KOW (Cnuo!. 
, r!--:-:•M-M•--- · •- .. M--11 Preaejo de J. Olmo3, Alicante, llll, Valer.ci, 

n ... A_B o N:M A.NI E R º-Nia _ga~e~o n~ havas fiksan ·abonprezon. II U _ G~ eldo~1g~s nu~ per lau_yola_ m~1_v1dua monhelpo de sía legantaro . 
• N1 ~l~ktis hun _ s1ste1;t1on car _hel, cm kroma sumeto de tiuj, kiuj pov_a~ • 

íl 
pag11omete phe, e~hg~s. la ~ceyon de agrabla legajo al multaj, _-IuuJ ¡ 
p~o senlab _oreco, au aha1 kauzo.¡, ne p0vas pagi ,ian propran kot1z~n-
T1al, se 1~ en~avo k celo de la revuo estas por vi aprobinda k placa, 

. -pagu vian liberan abonon al iú ajn el niaj internacíaj agentejoj: íl . ÓfNr:RALA . INTERNACIA ADRfSO . NEDERLANDA ADRE5O U 
A nur por mono nur por ntono de holandanol 6 g G U~ ~.\~e~ri!.~a! E _N C PETRO van der PLANK ij _ - Po!t~ekkonto 159~4 Orlcans Yin SpeiJk st raat, 48~1 . íl _ po!tQiro 24~:142 U 

. ñ K.:;:;;~¡:::) •::t;~•~:~TON AM::::::;;;.;~;::::::N íl 
LI 33

• lluo d• Ht iin"o 23 Powlor Str. NHhollo l•••hu•s•t•n 8 6. 1· n. ~-

íl
• . ~~:~~•Lt::~c;-IIIAMINGHAM 7 l"o;~;;~K:~~~411 íl. 

· . • RBDAKCIA. ADReso · POR t10 ALIA . 
POPO LA Fl?ONTO .- Mar, 25, Valencia (Hispanio) 

, O . • . . • · · .c::::::=iO 
_, -
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QUONMONA.~A :e~P.ÉRAN.To~-~~~e-ró 
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15 JAN~ARO 1938 
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NFOFUtiA Bf:11-'íENO: l~~ÉP.1Yl4_CI~ ·pp.'1 -

º.;.; G.Rl.JPO·· LABORI _ST¡ : ESP .ERA,NTISTA --vA· ir•r'c,A•-, -- : . .-
KA.., -AOMINIST~Ac10: & _RATO MAR· NOM. · ·2 .s tll (Dispaoio)-· 

' ' ,; . . , ; 

_, f -~LEGÚ ºLA. ~~Ña\,~N!, .Per· la.· F·rukto: onf ·k,inás · la :'Arboit. -
L;n :nJ~rna pa:o .d~ f1 _1m nu!')ero; ni .. ·· ; . · .· . _, . . _-. · • , . . .. · . : . , 

rcsas plenkonser.1~ mleresan c1rkulero'n. ·. '· K1am la br1gado1 de la -1>opola Armeo ti:mmfe alpas1s . ~n 1~ unuaJn 

r~P mode!af ederacio. 1e L_nboris1aJ Espe~. stra _tójn . cie Terµel, ei1,1j fasistaj gvidantoj, k parto _-d!? la r!be!a gai:n}zo_n?, :k_un :, 

a·n1isl~J, kia ~er _sev~ra 1_0 11° adm<)nas l!!. devlga akoinpdno dé granda nombro da civilai persono¡-mter 1lt -vmno¡ k : . . 

• 10111 de n1a lrngvo Je s¡¡gesras pl11non • f' · • . . w • • 'k · d · · ·k 1 · t · · 

s:~viii .~.1 ;eüukri •~ doma~oJn, kiujn- raras t_n ~n?J~r1fug1s malantau -la inuregol~ d~ p~e! ~o~fl '.31. omoJ, un a rn. en~o - . 

eJké d.i sen~ripensaj._ esperantjstof, tute r~z1s_tl g:s la ~vehtuala ve_np de la fas1staJ d!v1_z10¡1 km¡!1. ~ranko _urge_ hver_1s 

remdai en la lrreri!lura yervo k tn ln gra·~ . por rekonker1 la urbon k1es petdon ankor au h ne kurag1s Konf¿s1. Létstranga 

,n~1i!;aj ldbirint<?J· ~spernnto,en sia movado, · .. kongl'omerato · e1 lllilÜ;oj italoj k ge,rmanoj tuj spertis ·rigore diferencojri · 

!f~:: ~dae~!:~t ~~~~gtf;'t~n~e~~:n~,~~1:~ · ínter l_a _fro_n!o' 9e Tt ru~I !_~ la fr_óntoj de Bilbao Je Santand er. Pfej i(n~on~j 

resras éiamc kiel _unika dkso. • . , , ata R_oJ, pleJ rur10za¡ ·puso¡, dum nega temp esteg o, en apoteo~a _ bat~lego da1,1_: 

_J(omercaí inreresoi.. privarai-sim¡,a1ioj k -rdnta ses ·tagojn, neniel sukcests star.igi kontalcton kun la .s1egataJ. k~rpusOJ 

pJlili ~J i konside~oJ, en ~u_Ir_ai rec_en~oj, · kiuj, pro · tiITio al meritita · puno, plilongigis lá teziston pli- ol du semajnojn. · ·. 

pli•m1nd1gas ld Jruo¡:i de la kr1t1ka kr1br1lo, - K' , · . ,. · · • • • · k. ¡ 1 .. · ¡ · k • nd 't · 

/~¡11 c:1sreliRas, lrnn a¡.,roba stdmpo aü - · . , . ia m la espe_ro pr1 helpo vapor1g1s, 1am. a rr¡a san u OJ · . vu _1 ~J 

iskrerc silento, presajoj absolute ~iíuziníl11J · .su peris la kvant .on el taiígaj' soldatoj, kiam tiuj lastaj ne plu jam v9h~ rez1~t1,, 

ai!._liq?v~ vilpunkto . . Estas _trc _Itar?kleriza la cefa '.ribela kolon elo rezignis je .la gloro k atentis .la in viten -al kap1tulac107 ·. • 

der~lo, k~ ~u5le labons t4 organizo ¡eras hi ·.' La inferkonserito estis rapida · la dignaj k hum anaj koñdicof de la Registaro ., . 

alarr.ian sfOnon sur la lagon dela es;,eran- ·' _ t·· k . u- 1 - d 1 • - d - - •. · · · f 1 • I . d t · 

s::io. (j¡ 5 nun, por muHaj, riel n(lmataj, _. es IS a Cepta_ta¡. 1y11 O/ a VO onta¡ .k_ 1 ev1gaJ rez1~~mtoJ_ or,!3S!S a le U _ _?}n_. 

neü1r1:iu'oj: 111 !abo, islaj samlingvanoj cstis · en patos;;¡ kar ava no. tá prQmesq, pr1 resp.ekto al c1es vivo, f1aele. ple~um1g1s. · · _, 

~mü kri~ga nraj -revcl~ciu!_oi,· poi: kiui_ . . ~i aj soldatoj, ¡')ostsia triumfo, ·volis-avidisl-inontri kmitraston de· fasista · 

1110, forn:0_, b~leco k est_er_,ko de la _ungvo · ' . k. popo la ·kondutoj . Oni forg~:Sis la dolaron, de mora-1aj k fizikaj vµn doí, per 

rure ne validas. Tiu ppm10-krom 10.Jllele . k - t d h · 1 , · t. w h ·1 • ¡ ·• · T ¡ -·· k l kt 

manca-,-estas erara; lamen 00 ¡ pruv'u lics- .'- ora sm ~no . _eroaJ _ ven rnntOJ _an au u111:1,a1 ven c1-~º!· . ra · a .ica o e . o . -. ,. 

malJusrecon ,per' ciutaga S!.!Derado de :sia · 'de grar.d1oza¡ ep1zodo¡, aperas gigante la f1gurb, de m s1mpla _solda to, km . - -

lingvósci_o car, kvankam por .J.ir~aj se_k:oroJ. ,- rekonirí te kapti tc;m,·kf'el mur_dinton.de lia_ patro, sufokis stoike Ia impulsojn _ de · 

de la ;,role1a esper,rnrisrn_o. Esp~ran!o e_sta!I . -yeng emo kondukint é , lin garde gis la proviiora- karcero ... · · . . , · .. 

qur ri_medo k _ne ._celo, uo ~_eme! ,sign~fas, _ : '·. _ Ne estu ni-kiel ilil Jene sonoras la fiera· d·evizo "de nja Popola ' Armeo 

ie la mstrumenlo devas csll nepre fusa k , .. ~.:w T ¡· k k · · ¡ t· · · f • · · k · 1 .. ·. · · · ¡ · 

"'tl;,ura, En,.nia lempo, ptci Jcoñscia, pleJ.·· ªI?~au en_ ~ru~, van _am_ a !eªJ. _a~1st~J ap~tu a~11nto1 _ne e~tas nor~a ªJ 
revolucia, laborlsro, ne esrns riu. kili mal• · ft:1htkapllto¡. Ih estas _.nbelmtaJ m1hllstoJ, perfiduloJ al H1span10, rompmto¡. 

dili~~n1~·Jauor~s 11_ü _tdvi~lé_ z_orgas ~ri la : _ de juroj k promesol, rezistantoj al · la legitima lego, gis · pÍej ekstrerira horo ; · ¡ 

e~maro, sed uu, kaf, pro m11ma kop~mjco, . malantaií la abómeninda sirmo . de virinaj . k infanaj korpoj .. ; ·. · · ' · • 

demas la rransformiaon de la soc111¡ mee · · . ·_ • . . - -· . • · _ · . • . . . · . · : · • , 

lodoi k_. ciel penante por ' tion atingi, sa'm·: _ -Sur la .ka pon de tia¡ lo1lp1!loJ povas fulme fah la dras ta ¡ punct¡ de ·.Ja . , 1 

rei~pesatas la laboron, fieras pri. sía pr.o- ·.niilíla kodo k neniu .i:ajtus sen ti ·skrúpulojn pri j.ura aií .morala karakt e ro • .' -

fe5~0 k _fl_egas ~a helpéijr:. !loj~, -J¡iuf eblrgas w Tamen, kun e kun. la.-Respubltko, en iris en Teru el la ko.mpato k1a human eco. 

ª1.11 far:' º ". ª!•lan por 1.11 soc~ . ·.• • .' _. · Ont mangí¡:¡is malsat antojn ,-oni trinf~igb sóiíantojn, al kies korpoj onfsángis 

tSl!~eda,~gºnªaukin5 lrumk,~~d10 •. Ef5 P
0
~rt15ne_top•ocrl1!f:: cifon ojn pe, puraj k varmigaj vestoj . Kur acistoj k flegistinoj zor gis pri vundoj, _ 

respe u. a -ll er • . k 1 . e- ·1 f kt ' ' k I b 1 "' b'bJ' 
Qn_uavalorog-ibezonassentemajnk,;,rojn,por • ma sanoJ. oe p€r a :u . o om·_ .<?n.a~ a_ ar_ on, au 1. _la senten_co, . la . 

1~ dua kvali10 Ri pcislulas' spertairi... ma1Joio: , aeklaro -df la T.eru~l~a e_pJ_skopo, pr1 ~na geñtJI?" traktad.o, u tilas al la • publika . 

d ·Neniel_ ni ~sta~ ·adeproJ _de ) u lr_iviafa op_iní~ por_-komp~n ma1n proced<;>Jn ~un · la . krimoj ~e fasi$f~j, post illaí 

,/ma¡rp~'º·. prl 11p11 _prole!11 senzorgc?<J, -·. venkoJ en la sudo ir en la _norqo, k1e, post sep monato¡, .ankorau . rampas la . 

111ºmkfoc,te satata de~ml, ~1uJ v,ua!as- 5111!1 __ funébra ombro dé esafodoj k .an koraií int ermite krakas la .p· afo¡' -de ekzeku-

an onde kapcblo, ail konfesas s111n nail· , . . , d • E ¡ k •· · f ¡ . b · · · • : 

z?n al sJudo, per-Jena flatenia:óeklaro_: -Ho, • .ta_nt~¡_p1!,e o¡, . n._ a sania per~e u.to _cmJ a ?s . . ~ska_ k_atohk? , ,moder~ re_s-

~• Ja es!as nur simpl11J manlaborisroJ ... _-· _ pubhkano , sociahsto ,-· k~mms _t_o · k - ª1!arktsto cár, · po_r · la monstro¡, ~IU . 

• Kvazaü la ¡irla. konipost11do -de , pri:oJ idealista persono estas )él . dan gera rugulo. .. · - · · - . . • . . • .. r 

: 0 ¡a korekra_ léonslruado' de frazo·r esrus - , '. Ni ne estu kiel ilil Ho ne; tuie n~.1 Ni batalas devíge k ni mortas . ofere: · · -: 

-~rcª,·ud,,lbeta~usmo!. . · . d . f ., . . Ni bedaiírds, ke-dum. ·bata lo pereas veraj kanaj loj apud bonanima 1· homo 1•. · ·· . 

a oristo nun plr ol 1am evas cr1R1 • d r· · · 1 f .. • d. ·1· 1 ¡ · · ' 

kvaJiHkiia fakui~ en 8 ¡1( rneii;, .k en sial ' Sed, por ev!ll e 1mt1ve .ª. ·a1ro1;1 e m1, 1to · a ·ekz1sto~ de fripono, ne kon- - · 

: 0111,kaJ aü kulruraj iilealoJ. Tio signifas, gruas la kv1eteco de pac1f1sto, kia_m Ta b?nd1t_o a~_k'as. Ih estas la .i:egreso k ni ~I 

dn• espernntisra. tramislo, ektemple. •lerrtú ".estas la .progre so .me stas la teroro k lll estas la JUSteco. Tia! la Respubliko 

kiJ~~edn•z !1'v1di, ciam ~Ji glate, la k1 ºn
ndu,- mero prote}ctas la korpojn de tiuf, kiujn hur la mañistratoj ser~ne jug· os. ·.· 

, e a,~ tramo k uz1 piel 1rafe- a ce e . ;- • . , . . - •· · . . .., • · 

P,eJ mdjsrni!-lg sinrakson, la akuza1iv9n k. · : · Iba_ goJo, ':J1 venk1!a1 ~·e~t~noJ, e~tis sova~a, kun var~a adoró _de ' 

tfla modes111jn komo)n de oia bel11 parolilol' sango . N1a emoc10, en hbeng1ta¡ urboJ, es,as mfana k roman tika kun, · 

lilj flegu la lingvqn! ... .'Jes: nÍ"_elfernú :(n, 'aspektoj tiom naiv.a~ k ~e.ntim_~ntalaj, ke"lá 'so_la riproco, .l~iu svarmas t;a nía ' .·. -

kvaui~;!Plnf-manl11bor!stoJ, tio esr~s, ki~ - konscienco, tra la h1sto¡ ~e: n_ia k? r?, esta~ iu admonanta- dubo ."cu ni -agis · 

taras k~1rfir''~10!· kiuj ~amj~empe -~~kc .-·: dece traktante . malkruele ÍlUJIJ, km¡ nur kru ele scias nin trak'ti . 

l~0Pói~;¡i_u-sd~s·mort1,-est~$_neniafü_ sktáVof ·. 
\ - . ._ ' . . . ; . . . --· . . . . ~ . . . . - . ,, . ,,., ' · . . "-. 

- · 
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-~ .. ir ., , . ... . -~' .z.-. . ·' PO P. 0 L··"A· .·F,.R•o ·N T -o · . ... , . .. ... > ·~ --'-'-~>G:~·.t:-TROVIS SC)lVON 'POR.:·SIA_ IN_TERN:A\ ~ROBLEMa: Dµm kelkaj monatClj, dauris en la interno - . · . ' · .d~ca°- T<a_m~rad?~• kun la celo repacig¡ la 
~e-1~. U: ~ :: !· '(Óen~rala ~nio de "La~':- , .... _ . • . · , ~iv1;r_so~1n~.a~tou1. P~st kel_kaj prl para-
r1sto1)-:-SmdJkataro sub marksis~a in'fluo 'fi ' . __ \mns1go1, hnfu~e olrnz1s s-pec1ala_ kunve 1 -diver~ol; , kiuj a~ri~is k e~tis dan_geráj , · _ l'D/ = :~ __ ·_ki1.1n ~artop1:e~tis"la-~acia K~mi.tato ka~~'. 
por la unueca a,gado d~ _Ja_ h1spanaj labo- . . , '.\ '. 1;. -.~ rep~ezenta?t9J: Kon}du~e om aprobís rez; ·. 
ristoj. Intertce ni. prisiléntis la aferon, car ~· . '(. _lucion, kiu decidas: stan apud la Regista 
ni _ ne volis aspekti partianoj de t.iú -au alía ~, - · · por hejpi gin, defe~di · 1a liberecon k ;0 él la tendenc<;>i sin kontraiístarantaj. Ni, . [- _ ' I .. r¡ , , sen~ependecon -~e- la Respubliko; klopod~ 
k~el la, tut~ la~ori~taro, bed3:iiri-s la ~itua- 1 ¡. , · f .'. por interal~ord1go kun C. _1'~. T. : ~Naci~ , 
c,10~, k dez'.reg1s, ke, ki~ren ~...frontoj, 1 1, _ · ._. . , . _Konfederac~o .Q: L?~cro) _pn_k~m~na pro. 
1~; solda to] formas ~n}leca1:1 blo~on . sen .. .~ , . _ " .; .. ~. · Í:( _ :., _, -. · . . ~ramo de ko~kret~J real/~~1,. 1~pli~antaj _ 
d1slrntoj, cesu ankau la -~1sp,uto1-s~!1grava1 -ésen_c~, • - an~au .ph_fo,rtJgon al ,Ja Reg1staro_ k foruk1g1 k' pl1igi la 

· kva111!am grava¡ fakte-kiuj dividís la - potencan orga- k_o1,1kerojn jam al ingit3:jn de.la h!spana laboristar .o. La· 
nizon. Felice, ni pt>véls 11odiaií sciigi kuo gojo_ al nJa·:· · ·: ·harmonio do, restarigis irit~rne de -la U. G. T. k sam-
le~antaro, ke la_afef9 . s.olvifüs kontentige · pos\ kunsi~o, .·. - tempe la normala funkciado _ de cluj ties orga~oj, kun 
kiun ·prezidis franca k-9-0 Jouham::, Delegito ·de ·1a p~· s. t ·. ·, ·siaj . tradiciaj . _rilatoj kun·-._la . So,cialista · Partio k sia¡ · 

·(Int~nucia ~indikatara · Federado)_. _ La du • samcelaj . elko'raj sentoj ·a1 Ja Komun _ista Part_io. Nf pre~nt<!s cíon 
_branc?i _d~ ia U. G. T. jarñku11igis k post tío oni eldonis . · ci, kiel oinagon al la kamarad_,oj hat~lantaj en la -!rontoj, , 
.mát)Í~':5tOn al _la pr_oktaro, . el ki~ ·ni r epre-sas parton: : :_ .. ; - imlte al ilia .ckt emplo de . unueco en · la tran ,ceo._ La «Gis · antau ¡:ielongé, 'la lojal<! -:Hispanio · elpor !i~ ;, . kañiaradoí lñbó 1-antaf en ·1.á ar1erg_.'.1rdo strecu :sían !ore 
gravan n1aHacilajon: La unuecó de nía Síndikat ?ro,_ .. . ·ton,4laií la .postulof, de la milit~l _Ciuj ·akceh ,1-_la iabor- '. 
nepra subtenilo por la défendo· de . la -konkeroj de la .. pll\pqn, ·· sem1te!1te al -ía ~alnováj Jcvereloj• . · _· 
laboristoj k poi: la finvepko d_e la RespÚbliko ·kontrau la , ·• 1.a manifesto fiiiiga_s per . vortoj d~dicítaj al la volo · 
Fa1Hsmo, éf>tis rompita. Divi ~ite je d_ú tendentoj, '. Fed~~ . · prí v.enkÓ kóntrau la Fasis 'mo, por masoni, sµr )a ven- . 
radoj situis kontraií Federacioj, •Sindi~atoj - kontraií .. , kon, novan ·1andon de liberaj labor emaj l!'lbol·i~toj. Sindikatoj, proletoj kontraií prol~toj. Tiu pas~a polernik·o · · ·Prezidas la rekunigintan .U. G.-T., Ramon Gonzalez 
reehis eksterlande k dopiagis nian koniúnan batalon. Péija, inteligenta k senlac-a pi_oniro, .\üu ~stas _,ankaií la 

.. La - lnt ~rn¡i.ciá Sindík.atara . Federado sendis · res pon- . ·prezidá _nto de la Hispa11~ ·La~orista ,Soci _alista 'P<!rtío., . .• -. . . . . . . - . . . . . . · L,11 1nformn Bulteno ' tfe la Centra S~abo de la Respubliko ~Irás en unu el siaj'\astd111aj résumpj: . . «Ni estas jus ,konkcrinl¡¡i -la 'nat¡¡_ran pord 9 n.{T,_e1 uel) de la orient11-lcndpatto. Tiu po~do estis ~kupata .. 
de -la r\beluloj. lli povis malslosi-l! in k forjeti _siajn -inv ádajn truj>oiJl,ol S11gunio ·k -Viilencio ·. Sed hodiaií, Íi11 - . 
pordo..iam estairnia. Ni. mem ' estas kiuj po'va s-mclfermi ~in, sed ·en la kontr11ua:di rekto. La rica marbord!J mezorienta . teriiorio ne ;,lu estas en dan~ero, ki11111 nia Armeo 111iilacas·1a ccnlra jn régionofn de la ·malall]iko . . 
Se la fasistoj prcp aris fottª" atakon · kontr _aií. M¡;_4rido,: la perd o d_e Teruel .profunde meditigos · ilin p_ri (a · • 

. in_plfacilajcij. kiujn ilj renk _ontus "'"s~ ili entreprenus similañ aventur-on, car ili havus sur _siujn fl~nkoli:i, k preskají :sur s~n ariergii;aon, ,la respul>likanaln ·rrur,oi_n., La_ stala ~ugnb de l'pqpolo 'komencns d? ~i decidiljn bat l•jnl ' ... . A -.Laoficíalagermana "presagentejo :r .:_. ··., .-, .. ··: -.4.· ·_,-._, ·- ris_ti/sa~a k "se.nv.uQda-.· ~aj á~kaií, 
. -_ -o. N, B . . sciigás, ke: «ciuj' kalumtiioj •~ .ll'éll ;ne IB.,\«t)fj. d.3:nkal La fasistoj ne páruonis ,lin pro 

~-:. de la Papo konfrau Germanió;,en _ l_ia . . - . ' . . ... tío k nomas lin anko.rnu la •rugan . 
· ·Encikliko de la 31. Decembro , ~avis · la' _cÍiocezaj mostoj mem, :nur ·.parolis - ' episk9pon » cár Ü: rakontis la veron 
i:ienian efikon , ca~ .la germanoj estas :. p_ri ve_nko k ekstérmo al la «rugul9 .j< pri .Ia-temp~," dum kiu Ji vi~is ·sub _la 
tre okupataj po1· sía :interna . paco•. , Sed ·\a popo lo ne . vane _-·lernis batali\ furm enta jugo de la ... _ aziaj ·hordoj , kiel · 
. Jen · modela r:esp-ektopruvó 1 al la .· A La Episkppo de Tauel; kaptitá ·en · nomas nin. la nacieca }<ong\omerato. ·: 

Sankti Patro. Tre ka.rakteriia -e.co de ; la ·1asta · reduto de la urbo, )ne1nvole Á Jnter la interesa dokumentaro 
la aliam:anoj de Franlro, tiu pía Jéato:. líveris al _la respuhlikan~ kotnand .es- . : kaptita · de nía Armeo .en _Teruel,, ce 

. likac~; ! kiu genufleksigas a n l:a·u·. la . . tró.slfribajon, ·ki"és t ekstoti ni 1\_o_pia~: .-_la okupó d"é tiu urbb, es tas iu k~1:1~· 
pastr:oj ... se tiuj interkonsentas kun Ji. - «Tre plezure mi afes.tas, ke depost ·nik.9" el" Salámank'o ordonante la dist' 

. - •. Sed se la p astroj ne sub1netigas al li~ ' mía ~va1<_uig_~_el la Seminario ·de •, gon de · la Fer, ,ojista Sindikato de 
despotismo, li mortigas ·iJin pe'r mi~• 'fe:uel, gis_-tpia alv~o en_ la fer- . •Hispana Falango» (fasísloj) «okaZ~ 

. B"lb . 1 G .k·. , vo1an stac1domon de Ru.b1elos de .-· . · . - · . en ta 
tral _o, k1el en 1 ao, kn en - erm a. .. . · . Mora mi eslis traktata l{un· c·· , • ·-de _bedaurmdaJ oftaj sabot~doJ .·' . 

E 1. • k1 · 1 1 k ·f .,,.. · t · ' · 1 u f ·= • · • · kststal 
A, . n ·so ena10 en ca _a~ • ·. asis a, _ . speca respekto, kiun mi ·1 tutkore erv:0101, okaz1g1!aJ de la ma_r 
okazinta . en Pamplo~o _Jau la gazeto ', dC:1_ñl<as.Su-bskribite: Ans~lmo ?o:.:. ele_me{!toj, enigintaj en la· vicojn de 1ª Hero/dn de Rrogon, e1 Zaragozo~ . ,.,. · · lanc9J•'oi:iseca.-8. Januaro 19J~•: organizo, kasante ·sian rugecon •, . . ' 
- . «Oni celebris •Jd 24 , Dece~bro, je• · ~i~okaze hi bone .m~mQrigas _ p_ri alía , ";-Vana pr.et;ndo estas· ja kon_sis_~gt 

, , Ja sesa k duono matene, la kv~- ep~skopo, · eksa kaptitó · de- la R~spu- . sin<likatojn perfasistaj laborístoi, ca~ ra~ proc~ion, or~~ni~ita de . la .b~iko. Temas ·: pri s-_ro. Amundarain, efektfv_é la !aktoj pr~vas; ~e l_a prole
3 

Episkopo, por preg1 pri la !?aco•. _ k1µ nun ok_u~é!S la d1oc~~<;>n de Valla- . taro estas absolute añhfas1~t-':. L -
·... Ja, btlrgbnas sifuptomojl Ili ekko~ • 9~1id, en la fasista ~ono ~ Oni _ prokla- '. fr<1nkistoj jam · plene sp~rtis, sp_ertas 1' 

__ m~nca _s p~~ili-pri .paco. ~is mm, -ec · mis, _ke ni estis dis_pe~i~intaj"_lin, sed -li _ spertos tiuíi C!, si~p)an _.,_~_ero_n,., , ' . '•/ ,; -,-
' -

' . , - -- - -<· ' 
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· Kvan·k~m ti tÍu. ar(ltolo de Y~~~-~arit Ooeio Jam ap;rl~ ~: kelkaj }urñnl~ 

:, · - /nternáciaf, ni r~priana _Q1n_ kiel i.nteresan d·okurnento;i pri la celof k planof·: 

. - de· la . fdsiatoj; tióm profundé koÍ}alerniraf nun· pro la perdo 'de Teruel'. · 
• :f - , ~· -~ ... . , . . . .' ' .. 

La" .granda ofensivo <ie Franko · de la italoj, fajfis ·alia .solvo: Fortega 

estas jus disartikig_ita ,',p~oJa · imp_qna _: ~atako __ ~l Madridol . . . .. . _, . 

puso de la .respubhkan?J, en, la;fronto ·. ·· -.Al tiu operado · _pusis du _motívoj: • . 

~e Teruel. ·. v:- ·. - ; . _. · . .. · a) Havigi, al la · ifalaf konl¡ibo-

. . Tro I.,~!!lbasfaJ ~nonco_1; prt • d~c1: · rantoj, okazon gui · revengan pro la 

d¡¡i. atakoJ , de ,la .nbela Stabo-, per: · malvenko · en Gvadalajarci, . sur la 

tn~sis al la Supera 1(9mando de ..la · sama loko k pr'eskaií dum -la ·sama 

Resp.ubliko _m_alligi_ la fa~enojn •de la.: . momento · de gia uniiá datreveno : 

' ,··,, 
' "- '" ' 

3 . 

-, 

'batala koalmo; km, lau sup<>zo de Tiamaniere, 111 celo estis multe 0 pli . _._ 

Sali:manko, estus la las~a ·k dec__id_a. . pólitika ol ·táktika ... . •: · _ •. , La apogo,de 111 lnte'rnacia Derjio~ratio , ' 

·_ Fl'ánko, · kun sía S,tabo, . ne . povi~ ' : b) · Psikologia faktor.o: . · . . .. ,. _...,,,;.,,..,..,.,,;-.,;.,...;,.,,.,m.-~...,.,.,,.,.,.~, ... -,,.,.,.,.-"..--~ • 

gas fa!emp~, ele~!.i unu . el tr 1-J~na1 "Humiligi Maaridon l< per tío vundi . . BN ASTURÍO "A·NKO~AÜ 
:solv<?J, ~!ni sufice loge f~np$: : . _· . la fervoren ,de la respublikana ~rier- ~ .. · : · · · 

.' UNua.-Atako en ' la - suda frÓnto, · gardo, impresanf~ samfemp _e la'. mon:-, > · .RESTAS · ,Ii~ROOJ 
' en ~irekt~ al :'lll} erioJ ,-.poste ;al _ .. don,- precipe _ Angli~n. · . , .. - • ;· Ju k·amarado ·ef. AsturÍo,- . jus ve• -

,!(ar!ágen~, - lues,_ grava hav:eno, . . ~n . am~au kazoJ> ofe1!s1.yo d~sfi- . ··nta al -niaJ· vicoJ· tra · la fronte de · · 

.. ce la Medtteraneo, estus la cefa r.1fa al la «propagando• mrr . 1-a¡tas · m . . . . - - . . . . • .. 

celifaJo : ; _ .. . . - . ·re_vi'pri tío, sed neni el pri n~tmi fin-.' !_e.ruel ., ko~ftrmas la om~1ro1n, _k~uJ. , 

. DuE::,:_,Atako ' kontraií .·Gvadalaja ~o , venka _rezultato. Restis la tr~a S?l'-:O: .. 51rk1:1Ias pl'l la epop~a rez~sfo de ·~uaj : \. 

k Madridci. · , ·. -: , ., ,: , ,·-::-.~tako tra la fronf<? de A!agong . . soldatoj en la Nordó: . . , 

, ÍRl~.-Átak-~, tra .ia _frontoj de A~a-:~ -: TiÚ -(:j - a_tako ·- dev~s ~e~ti forte _g_a.- .' ... -0An~~rau · r~fas_ ·e~ ~stur4o..!•tra la. . 

. , gcino, • celan té·. tré\fi .la bordojn · Ú1 havus . l<l celo_n ~kv1d1, pe: unu ,m<;>nt~J n~m~f~J •,PmfoJ ~e · ~uro~o•, _, 

ik la Mediteraneo . ;~?1ª bat?, la Re~p_u_,bhkon d~mgante . batahonoJ, ktUJ ..bataladas kontrau la 

,, • _. -. . . ., .· , gm. Se ho efekhv1gus, la m1taco por -.: · 1 · - t . d 1 • ·11· · d f 

, -Ciu- atako tiel prezentas '- malsa- Madrido , estis nepra, same · kiel la·~· o cup~~ OJ e regiono:- 1 sm, e~--.. . 

!t}aju ·asp _ekt~:ijrr:':-Afako · en fa .suda' " .-dang~ro por . Katalunio. ~am~n; lc1· i:las kec k_elkfo¡e atakas la ~ala _m1k~1.n .- .. 

frcnto en dir ckfo al Almerio k al _.atako · tra Aragono- , enfems gravati tacmento¡n k dekumas úes ro_to¡rr • 

. {(artage iío, · povus éíferti ·1a-· sanco!! . tis!rnn : Se unu '.'~nko povi:s deci~igi.Ia ' Tiuj heroei!ái kamaradoj senfas •víglan ·· · · 

_tedukti la _ample~són de la blo~endaJ : . sorton . de la _milito, ankau unu ftasko , . malamon al la Fasismó, ·mafamo kiu . , 

marbordoJ La ribela · eskadro, efek- P.OVUs al por!! veran kafastrofon. ; . . d.. •. f . 1 . .1. 
.. • . . 

· . · · • 1 d. · . · . · - · · · gran 1gas cm o¡e, uam 1 1 sc11gas pn 

tive, d1spo .ias nur Je ma gran a nom- ' · Ciuokaze tiu mar so kostus gran- .: 1 · b • k ·. . . ' • . . _ 

bro da · sipoj _POr asekuri ~un 'taiígan . dajn -dorilago'jn ·al lá arineo -de F;ranlco . . ª a ome?aJ r1~~l ?_e la 'fas1_sJoJ, 

blokadon, km, p_1;0 zono tr_o . . ..J_o,n_ga,-. ·.car la resputilikanoj jam sirmis sin ~urdanf~J 1~ sociahsto¡n 9e Sama k 

·estus certe senef !ka. P9r a!mgt -tmn . pér' tre másivaj for!ikajoj, post ·multaj · la anark1sfo¡n de Felguera . 

. kvalilon mínimum e, estas neces~ unue · · níonatoj sur tre s:Olidaj k bon e aran- -' Kun tiaj soldatoj, estus neebl.e · al -

. _malgrandigi ~,lon~on de la r~g!Stara · gitaj ~ozidoj. IIJa · mate!i~_lo estas -·· la invadis.toj konÍ<eri la Nordoit · se Ja · 

marbordo. Phe, ont povus aspm duo- •preskau ·unuaklasa, k ec la tereno. · . ·N .1 - , . - • , · . - - . 

nigi, je du partoj, tiun samán fro1!!0 li , kiun i1i okupas, tai:ígas perfekte por . · e_-nterve~o ne enk~temgus . la tm~• · 

. per konkero de Kartage~o, g1·a_va s1pa ciu· ajna defens_iv?. L'!l brigaqoj. dejo- __ n~J!1 _de ~lq Respu?l~kQ. . , · · 

baseno por la -Respubhko. Tm op~- 1 rantaj ce la d1versa1 sekforoJ · estas ·' . Plurfo¡e. estas dmte,- ke nur kun 

'. racio p_rezenti_s tiel d u ava?lagoJ _n : :zorge _ elektitaj . . "': ... . . . , ,. . ·: ·. helpo ~e . niaj cas-aviadiloj, · . al kiuj · 

por 1~ r1~elul?_J:_ Bona sukc~so aperts : · Du~• longa tempo , la ribela -Stabo · estis_malpermesate traflugi la sudon 

·. ~u:1 :tfaflva _ fac1leco k. la : en~re_pren~ -• ..sfubi.s ínter . la tri projektoj . La lasta de ·.Fráncio · ankoraií. ny_n flirfus la , · 

sainis . kosh malmulta)!t per o¡n prt . estis la plej §afata· gi donis pretekston · t 'k ¡ fI ' · d H' "· · . . . · · 

homoj k m'aterialo. ·.--,_ . . . .· por liverí, en . unu~n vicon, eiujn res- .. rt . o ora_ ?~º e ts~amo en B]]bao.- ~ 

- L~ fasistój · ~stus : . ~taRonte · p_lej~ · tint~jn ·mai:írojn .k ltal _OÍIJ, _·kiuj ~ulte ~ ·.. ~ntau !:u! abr_uP!ªJ m_ontar~j, oku- · , . 

· )ort e; pro la ebeneco _ de · la t_er_en?, .. klppo~us .~or . alprokstmt~ ~ -frm~ ·._Pata¡ _ de solda to¡ ktes _l:>rustoJ estas . ' 

. aklive utiJigai'¡té - siajn : motor1~1f~Jn fon. Tm c1 - tak}1ko pet.ol.1s y1gle per an_~au montoj, la trupoj de la perfi-

e!ementojn -~~n . la _mod~r _na a:fl_lerto, . d_uobla <1van!ago:_-_-... · .· .· : . .._. dego fiaskuS seninterromP.e; Illalgraií . 

t1~s-stokon ~lt •tr~~ge pl1grand igis. La . ~) . -GaJni la .mthton · qan,k' al un-·_-la persista k _grandkvanfa subteno , de 
hmato!. snf1c_e_ mtlda 1 .::$tus _faJ,r?- pone apoteo2a batalo. º:· : _... · •naciá)• itafoj k germanoj ~-

P?r. daura ufthgado de la avta 1 OJ! · .. b) Ofere Iikvidi lá maiírajn k ita- · · · · · · · : . · 

. k1u1n tre aounde .Pº~~das la . ~rupo¡ . la 'n kontin~entojn k elimiHi per tío _ ... La no,rdo de H:spamo povus e.sh , 

. -· de Franko. Sed, hu et opuac10, e~ la\a uzo ju de la plej tikla koríilikto ham la fruo, tra ktu es tus ,.forfluinfa 

•·: kun_ plena_ sukc~so, . ne es tus an~or~E ' en la ·fasista Hispanio . Franko ·' devis .la vivo de la Fa.sismo. Ne estis tiel k 

l~oecida. f91 perme~~s .n1;11r 5blokaf g¡gkeusno•, elekti, tra la flµo de la influo de siaj pri tiq kulpas la Ne-Interveno Jen 

ma e rko Nemo p I en or 1 · b · k ·1 · fl k · · · .. · · 

Pri 1 , · . . • d . N · ·a subita ,µ¡u tenom ra¡ onst antoJ, an _ on estas, luel -escepta pruvo •pri nia 

a reg1staraJ rime oJ. __ en! ínter la gloro- de generala k la res ~ • · ' t I k . .. ·. 

solvo do povus salti de · et ttu av.~n:. . ondeco de ribelestro. ,. . : . - aser o_,. a . ne r~debla rez1sto de huj 

furo. Tamen, urge-tiqn postulas _en~¡ P , . . . . . · .. . · · ·. . . . heroo¡, ankorau nun kontraustarante . 

helpanfoj plej obstinaj k fanatlkar, • i'.:tuJ, hUJ dubo¡, konsultoJ k }1ez1toJ, la' 'inva'disfojr¡ ,-en la f . • . · . : 

· kiuj dan¿as cirkaií Franko· precipe : _!lonacis tempon al J~ Centra_ Stabo . 1 . h . . 1~ra1 _supro1 ,d, _ 

estas senpaciencaj la italoj kiuJ grum~ - de la Resp.ubliko, :ígor'e . o'rganizifa ª . eroeca Asturio, k1es martlreco ' 

bias pro la senfineco d~ la - milífo, i~te _rtemp~• . .Pº.~ s!ud1 la _ ~i:.uan frapon, _. ·dom~ t~~po~, por reorganizigi, ' al la 

kiun ili certe ne fidas rézisti fi_nance · _k1u_ renvers ,~s. cm¡n pla~oJn de la mal- . ve_ter_anaJ br1gadoj el lciuj amplekse .. 

. tnultan tempon. Aptaií 'ª · rapt _dem_o ~mi~~' .ee la .fmo de la ¡a.ro. , · -- kons1s _ta~ la ·Popola .Aimeo . . · , 

. - ' • '· • 
- '111 • ' •• • 

.:.. , e 
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- - .--- -r E R U EL ·. QtGNA_ ·-R~J;-·OP~RTUNA-·_Dt~P~NDO - .. __ _ _ . . . <·. . · . J; · - _· . . . 1 , . ' La Mlnl•lio prl lnrorn•J AloroJ, k-4o Zu~•za¡¡olli•. . La Patro . de '·. 1 'Ne po . '. de·, fa Av aoclells10. okccptta vlzllon.de: r~d.,k1oro ·a-e.1n angla • . · "'. .... · , ! .. , ~ ~ .' 
: • 

' O ~¡::ct'::::,'~[e:;¡~~::,~:f~ l~~af:r::,:~-~td:~~an• . • -. - . - '-,. • ' ' • • ' . , . . , . . · • Dumaniere montri¡las la eksterla11da oficiala Sepdekja'ra¡la geedza_ paro, klu lo¡las apud !oseo; akéep; torturf _la honeSlajn ~ersonojn, ~¡¡ etendi la brakon kvazaü po; · 
opinio pri nía milito: Ambicia scivolemo k stulta granda enluziasmo la .venon de la Pop ola Armeo._ La 111 kontroh pluv~ta~on-malperme~,s . al m kulturi la (eron k ec 
scivolen,ol Estas ambicia, la scfvolemo de tiuj, • hejmo translormlg is je provizora kaz~rno ~or f'Oto de tnit I ukaií preskau _hber,e promenad1 Ita _la placo... . . • • 

. kiuj deziras ko!'i )a signifon_ d~ nia mil!to, klu La soldátoj, la ·muloj k ec la m~tenal? Quas fa 1;~ 
3 

Sed ..• nun __ venas )a bomb9l Mía filo edúgis, du monatojn· 
dekorn~nc_e s_a¡ms r1b_el_o_ de m1lfhsto¡ k tu¡ trans- , orgojn cie tiu paro da simpatiaj gemal¡um¡Jo¡. La edza- taií ol la rmhto, kur¡ carma k laborema funulino kiu melanfoJ' 
form1¡l1s ¡e mvada m•ltfo. T1un klaran procesan . . •· ld 1 'd· d I es an . ,. tro f ua fo •t K - ' . te 

k 
- . l . . . e • r la kontenta ke h dev•••as , 1Un so a ou s1 ' apu a . forno k sopins pro ,,a r re, o. ompreneble m1a filo avidis 

an orau ignoras mn ta¡ persono¡, prec•p ,a • • D ' • • 
• • • d · · · • ' 

intern ada politiko de la kanc-<:larioj damaAis la glasou da nigra vino. Sala de go¡o pro ma venko, tr nt revidi Sin,: Ka¡ um plura1 _11okto¡, h . r•skis la vivoll •por karesi 
. Re~publikon._ Oni _rifuzis ál registaro, <le la_n·do, l'.íu • par6li al ciuj pr< ~ia filo, ~vazaiiJ<~" n~fo'.lgebla ob_sedo': · k akompani la dorm?n de ~•a ~ela edzineto. ' . 
esta_s e_n am•kec_aJ nlalo¡ kun c1!1;, la ·r•medo¡n, , -Cu vi ne konas mian knabonJ Ho, h batalas en la' ara, La tempo ne eslls perd1ta car, post malmultaj semajnoj,. mía, 
l11u1n ¡11 _b~zone,g•s por ~lf_ronta_ l~ 10.terndn nb elo'! la R~sp'ubliko tkde ta unuaj tagoj de la r ibelo. Kiam la k boíilino gravedi¡lis. Fulmotondro, kia skandalo krev1s en la kvar-
k restar1g1 la ordon. Ttu¡ m1iltr•medo1 bczonata¡ '.. · ¡· · ·.,. · · . a • · ¡ ¡ d •· · b' ' .. · fl · -

de la regís iaro-le gitima rea istarol-e;tis ofe:titai Jevigís kontra~ lapo:>º!º• m1a _,lo esh_s e~ naJv.ara. viiageto( · tatol_La hal ang3 . ClUJ- 1gotuuno1, ~tema¡ a~l!lu la loka1 d(s· 
k-acetitaj_ pvre de JUaüzoj ,-n komcrcaj traktatoj. rant e kicl plug•slo. Vems la c•v1lgvard1s_to¡ k tu~ komell(is la poto¡, kome~cts ¡et_, koton sur Id reputac1on de m•a parencmo. 
Ni rajtis

0 
r!ce,,; _t!un materia Ion lt_ oni rifuzis ¡lin ª! mentoj por la maldekstruloj. Mia knabo povis lorkur\ IÍ ali · ' Tre ráp ide !Ji devis tnventi..historieto_n por )<ovri la situacion. 

m, g~1ste k1am··g• estts al m p_l~J _necesa. é:i om ba taliono dd milicanoj. Estis agrable scii, ke li re,stis en la f Mi iris tul en la Ju¡lejon k prezentis la denun·co,n, ke iun nokton 
-pens1s l¡e H1spamo kontra kus hver,10011 <le ar• . :. • A ·· f · k' · -d · r · ¡ t· · · · d · i. ¡·¡· · ( •· • · 

. miloj por konstrul lerneiojn k universitatojn? s•ma¡ sektoro¡. 1...tu o¡e, '~'!1 m1 au 1s pa _o¡_n e _,u¡ rnonloj,fü , alsal!is la -~e¡moi:i . :';'"ª •~ '. '~-º 1u a~1st~ neKona_ta kap1tano, 
• Estas ·am tr~ mallrue or k hi ankoraii diris, poc mi_me_m, tre plac~: • l):kstermu c1>1¡n l_as1stojn,. fileta, 1 kiu perf()rte .P:.olam~ sm .. ~a ¡ug•~to r_e$1stras pr~ces?rl k gardis 
proillamu l~k onatan veron,' k~·flall~ k Germanio . ~stas malam1ko¡ de I?_ malncu!oJ.Ho,-la'.lrnotondro ) se'?' estusj gin tul en ark1vo. ~1 kons1hs al m1 pac•encon k s1lenton. por kon· . 
elcsperimentadas sur nia dolorigita .hejmlando Kvankam la ias•slo¡ scns, ke m1 est_as , r~spubhkano ,k .servi Ja ltapon. M1 konsenhs tre senoze, kun mter~a. ndemo. La 
-sen ' do loro. siall anke .:..1a batalilojn, kiujn ili inlana a~o, íli ne morligis min car mi sainas n_un tro kaEluka. ·;sékreto • · d_isvastigis k la klacof subite.. cesis, sen atento al la 

· pro'tl_u!<tas_eor tut~ nern_is_leraJ celoj,"kiuj ne limiga_s malgririí tio, oni devigi~ rnin plenurlli la pezan tasko_n portia ,makulo• de rnia familia, Siat~mpe naskigis mía· sána nepo. Tiam, 
al 1:l1spa010. M'ed•lu pr1 ho angla k lra•fca popolo¡I , ciutage, '.per kruco, al la parapetoj de la •Dento• (•). den ove mi -¡ri~ en la Jugejon k diris aplombe: · \ , 

• · . . Neniaan tiel skandate, fremdaj _p~tencoi_ pre• !un vesperon, ~evene de tiu laborego, el arbustoj sallisk · -La plei éta favoro, kiun vi povas lari; P'?r lavi la h6nto·n de 
tefld•s tord1 ~erf~rte _ la_ volo!u k d!z•ro1n de hber~ . kiu carkaüpreni s miñ tre lorte. Mi ekpens\s , ke oni volis múrdi' · bofilino ; estas permesi uoni al la infano la baptonomon 
popolo, antau la tnd•í!!renlaJ nazo¡ de respondeca¡ . · • - . -'f . . . ¡ mia. . . .' · . d · · • 

nacioj, kiuj emfaze parola~ pri la /uro internada . . ' . ·. ~!'le t?rnu, _pat_ro, car esta~ mil . lust;,1s, e~ m1a <irelo, a d,l m1a •hlo Karl o. _Memoru pr1 la oleq o.,. . .. . 
. )en .~stas la hispaua probiemo k estas tute f_a1111ha_. ,·~co, k1~f:eho.~e pa_smta-fehc~. -• . .. -. , . · r La Jugis :~ khms la ~apon_1k akceptts konf~z•te. · 

. senutil aj la s e.n ti menta la! reagoj, kiujn kelkaj Efekt1ve, est,s ~1¡1 filo, km t~anspas¡s la ~ al.a.~_,ka¡n tranl • J_<i.am vems_ la ~esp~bhkana¡ tmpo¡,_la.vera patro de la •_nepo 
landoj <re salas. La milito esta., tre serioza feno• - preler la flu_o de la ravero. Post hu ves pero, h_ vmhs mm mu de la avo '. a peris, saltante pro go¡o pov• ¡am p~bhke_ brak1!~' sian 
meno k Htspanio .ra¡ta9'ricevi helpon por malhelpi fojojn, malgraií la fasistaf gardistoj . Vi ja _po\las kompreni lag erlzinon k smace kisi sian fileton. La avo, ebna pro entuz•asmo, 
la disva~tigon de tiu ~albo'!aj o. Oni ne ¡,)en u mis kiu sprucis el mía koro, kiam la kn·abo rakontis ~rila agr_ahlA ¡ freneza .pro la e.inocio de la ven ka restarigo de la legitima º rdº' 

" ,la nepra_Jn devol;•• al m s_uld•ta¡. ~r o~e , 0.01 supei:•- sub ta standardo de la· Respubliko. Dikaj larmof lluadis el , e~prenislá ·nepon, iñter siai ostoricaj brakoj, k rigardante la for-
~utas mrr per ctuspeca¡ maUahnda¡ sc1volemoJ. _ . ' . 1· f k d • 1 · • . • . • 1- k •· 1 ·¡· t t · a malsawn· 

-•Kion ·v; faris pri viaj artaj trezo'rof? Kion pl'i o!tuloj, ekaudm !e ke, t~ans la p~·rapet?J, -~ e un a¡ va o¡.' kuron de la lasta ¡ las1~to¡, rac•s .ª • • s•_ n . · _ 
la bibliotekoj7 Kion pri 'viaj oraj rezervoj7 Kío bordo .de la r1vt ro, g•s Vdlenc•o, es11s c1uj plene prmmat -Stultulojl ' Cu vi né observis, ke _la mlano estas kvazau 
okazis al iu ~injoro blonda, kies patro posedis_ -kolektive prilaboritaj de humilaj kamparanfi, a'! kiuj 13. Regí~ 1 portréto· de sía ' patro7 de mía filo! Kiu povis súpo~i ·rezignon, 
bast?non7 KaJ 1_!' ~espubhko est~s dev,gata fo¡e, · mem acetas la rikolton de pomoj · pagante t;aJn lrukto¡n )au • ce mia Jiéro, anta'ü abomenó de iu ajn !asista lripon°: Fu!ro0

• 

~~!fl\k :;lº[::i~ ¡Fr~~~v~ :~ t -~?•gas . ·.bo_ne bona prezo. Duni la bandiloj de Teruel-s~iantaj nur •perse~u tondrol Tiuokaze tuj mi estus lin punanta, far por k1o mi be· 

. 1 p. v_ . l . • f1 •o, pra ,u¡ _s1a¡ . --- / . . : • . zo . i . . 1 _- o de tia vía ínfero? ... 
mater1aJ k moralaJ valoro1. Tra la mondo iras (•, L• cOanlo de Teru,I• utu •br upl.• roke10 enj • tlrkdafol d• la urbo, J\lS a v1von en a mez 
atestoj senpartiaj, el bonfarnaj personoJ en la inte-lektaj sleroj, pri lá fervoro per klu la- Respubliko zor¡¡is· k zorgas pri .siaj muzeoj k bibliotekoj, car la Respubliko estas Hispanío. Sed tiu vero ne aperas sufice klara al tiuj, kiuj opstine en sía stu lta scivolemo, forgesas la fakton, ke ni faras . kruelegan militan devigate, k venas por demandi al :ni pri iu· blonda aü bruna ho.mo, kies pairo . havis baslon on. Kio okai is al 1i7 Okazis same kiel al tiom da miloj k míl0f da hlspa1'0j. Ke Ji mo: tis sen !así postslgnojn. Kiel oni rnorlas en batalO'. Klel • éiutage riskas sían vivon, éiui, kiuj lordonas al la Respubliko siajn strecaj n klopodojn. Preteksti tiun veron por fari sekteman politikon, estas lía kon-. duto, kiun oni. tre malfac11e pavas kontraiistari . 

, . .. en nlo 'sp~cl ala mllho ,' la iran te o onka¿ est~• ,.,. n I ' . ' dlssemllal de nial breval kolcgoi, en tiu J liber-
lerneJ o. T!e, Ji! an a!Jot?,cla aolda!º- luna~ •,cgl EC .JJE PRu 11S ESPERANTO aerajunlv~raU at-.:,J, aur lo fronio dela dcmókrallo, 
k ak libl. C1u malkJera brlg1dano aklras clementalrf • ,.. ur os alatempc: fekundti 'rikoUo de bcloJ st!l ~I en 
acloJn prl ekonomlo k poll•lko, .. pri f• motivo! 'k · , . , . urbo! k vllaQol, kie J_•boroa k •oQo• . . kun gnin,1•• 
cdo] devl¡¡onr•I lln lorla•I I• htjmen, prcnl arml• plate je paco! bol lorl~•n•c ot I• erme~nof . p•co, tlul clvlronol, kluJ hodl•il-pr ~ ••p•ra · loJn k.aurpor•i la pezan vlvon de ak1fvo barol•n•o. ta.malnovoJ• prob Prl u•u llngvo, komuna devo k aam• honoro dcrrul tul. •• lenceron de 
Korniocro j k oflci roJ, kroni aoclalof aD tcknikol . al f luJ ho:noJ de I o, kiu rnta · aó lvo Jom la Fa5ismo-il.un14as hnardt en Jral)C:co_oll:lr lnto . 
¡vldant oj, csl.aa ,cgalc a fabla J kamaradoj k ter- ekzi1tos, Jcm hHI lln u1llaa ... . . , mcriloin por supera kalc:gorlo de Ak11dem10, .. . 
voroJ !~PuisroJ, kiuJ modlao lre paclence la vlr• L• ••orlo ccd• al la prakrlko· la pro• !'lur d•nk' ol E•pcran•o, l• v•rmo kareso de 
¡¡ofn •piriloln de _milo! k mlfoJ do unllvrmlt•I P•11•ndl•IO ,.,;¡, IOro en •lu p~rodoksa lo !rara ckotcrlanda aoliJoreco ••lng•• rcklc_ el. 
]unulnJ •vide rlgard•ntoJ, u•u•n lo!on acn vlndo liceo, kiá u tns 1' • Vigle• ekfioraa kurooj l• piel ovangardoJn parapero]n. Kovtr1o!' kun 
de molklcreco, .mirlnd•Jn horlzon•oln Cl•m pll aur I• boralk•.'"pol klc i• dlaCiplof ~• mol•. ekzo•iko]•marko]. •ifiugu Qis 

10 
m' '.'°

1 
del• •ra;,~ 

k pll. vasilQonrotn, .acn Jn l•••¡norga•o, .f•O rlt.:10 !ro~• nek lo lnst Pl•ndas pro monko de eeano! _molicerc tcliC•J. pro ••. miro de tle• rlg . . 
dt .•••• kreak•nr• lntclck•• k•pablo. ' • fervoro. La P'.º'I erpolibroJ k. 11ramo1lko( dol. T iel, lie. en lo b•t~•cto, t,u popollron~: u;:d 

1 ..;. 

. . Hispanío, la hispana popo lo~ bavas síajn re"r-votoin k eslas memkomprene!>le, ke ¡¡; ofendi¡las kiam oni tusas ilin. Sen ·¡¡¡, kio• postrestus -.en ci tiu boro -el nía sendependeco7 Germanoj k ítalo) trud us, per siaj bl\Jtecaj legkodoj , la kondicofn de nia·.kolonia servuteco. Vi, prokuroroj demandemaj, 

· Eaperan\o, nl•Jin11vo 1n•crnaclo klcl lortlka etf l• devon<l0 ••I ProakaQ tlut•g• ni ran•tsro perccp•~• •dm<ro]n •• ••• .. d mo l-
~renfo ~é'popola kulruro, luda• rellere alon rolan ekapcd•• •1••?"'1 .•In •I lo foJrotlnlo 'car onl. kompt~,emt k Q•••11

• • ""•kovras !• ackd
r
c1on 

en -llu nob l k d 
i I ntt ' ... lle k p!la vorbado por cnse 

amlk • • uk• •••ko. Nial caperantlatoj Eaper•nro " " •"51• trlnkalo-por llu de al• prlvlle¡¡io_per P_ : reoG de I• tlr .. lo 
di 

1 
~l, mulraj el 111 kun •l••f komond•J rango) · onno ,0110 de "

1 
!-<o. klu veklQI• aubitt poraleligl, en H

19pan•o, I• P~ • 1 1 _·. 

,. , , 

.. .. ,-
• '\ ' • 

·. ,. . 
< . • ¡ -~-·-~ 

kion vi laris por h_elpi_ nin7 . , • : • . ·Óis nun, .vi' nur faris · jenon: ofendí nin!• • J . ' 

·-... 1 ., r • . · . .. 
, ·~ 1,•_. .. :·, ,'.: __ • ·.:. . ~ ~ ,¿.;I ;(.;. ,,··,.-... 

s ¡llal lro fluj rron1ol, proHlne la tempon du; te fe dcl cl1'111n10 Rtspubliko. Tlo · caraa kun poz111va vcnko de lo vi• •H•;RNo •ND EZ 
momentoj de rlno k • or p ces J· • , Ludov ko '"" " 

· ., zo enuo, por tronaforn1 IQI trc nUr ot1g-uro P O • cer1e, ·la ¡raJn,of · "' 

··. .-. ,., 
! ,, 1, 

\ ' 

' 

•KOHS-IDEROJ ·posT· mhf -,Hito . ' Se, duro la unua tagigo rozkolor_a de la nova jaro; ni-turnas la rigardojn k la pensojn, al la sama dato de.la pasinta jaro, cerle ne mankas motivoj pór alpasi plenespere sur la fresan vojon. En la komenco de pasinljara januaro ,' niaj milicanoj' halti~is, apud la riveNtO Jarama, la fasistain regimentojn, kiuj, sub rekta komando de germanaj oliéiroj k sub protek:o de multai . aviadiloj k tankoj, antaü enmarSis._en uirekto al MadridQ. Poste, la ebenaj kampoj de Ovada· ·. lajaro atest¡s pri senorda lorkuro de la fanla-ronaj·italaj tlivizioj.Preskaií samtempe,la kurago ' ' de la novaj popolarmeanoi._venkobatis, en Anda· . luzio, la brigd<lojn, ~iuj celi rabi al laRe spubliko la valoraj\i.hidrar¡¡aju minojn d~ Alm~den. Nia unua granda ofensivo kontraií Bruneté, . en Julio, ínalkovris al la mondo, prq rapideco k discip\ino, la elikon de niaj µropraj rimedoj. La fasistoi, post la sµrprizo, reagis per plei impona kot¡traüolensivo, kun helpo de ·centoj k ce.ntoj -da- plei modernaj aviadiloj. Tamen, la atako , haltis ce la rando 'de Brunete mem, pro la taüga rezistokapablo de niaí sqfdaloi\ en la fortikajoj de la· konkeritaj poziciol. E!l la sudai sektoroj de •Madrido, la vanil pretendo kapli .la gloran cefurbon ricevis adekvatan punan ... · . La reorganizJdo de la Armeo, sub unue ca , komand.o, ld ,·igla disvolvigo de la lndustrlo k la metoda preparo de larga¡ rezervoj, ebligis jam enlrepreni vastajn oJensivojn. Laií tia signo, niaj soldatoj ékatakls en Arago no sur lronto el cént kilomelroi, konk~ranlé ampleksan teritorion kun multenombraj vilagoj, inlerkiuj elstaras Belcbite. · Post tiu epizodo, la inlciatemo pri ritmo de la . milito jam apart enas al nia · i\rm-,o, en eíul lrontoj senúc epte, de la Pirineoj gis Andaluzio.-·.La brila ofensivo, 'lll la norda Ara¡¡_ono, pc;>luri s- · ankoraii pli la mehanisrnon dt gia tekniko, la · rapidecon de giaj movoj k la efiko11 de eiuj atakoj · de la mil\taparato d\ la hi spana popolo. • Kaj !\un, la mirinda reato de. Teruell 

-
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:i::n 21 • trpp~j, '~endita'j por u:i~ · albafaJi, t~ • . 
. - . · ..-enis jam_ tute renverse detruitaj: . · . : R A -0 :,--o.-~\¡ M ·.A·~ · o R ó·Jl . • La ok~zaj~j,·en -·~u ·manio k Egip-. 

4# . iudsai• 

_ . . . . . , . _ tío plene prav1gas man aserton Pri ti 
. Espµ~ntista :Artista ro . diiáiídigás ' teatrajÓjn: ·La i 7. Jafiuaro per radio- - " · ke nia l~n~o n~r es!~s _la unua Pas~ 

1 stado y. T. T. PAR.IiO' fe -ta· ,22'45 oñ~ ludos •La Pa~Q•~ lá 24." .J~nuaro! en la marso, kmn _elekhs la Fasisrn 
. Je la 22'45 . •La · Burga ~obelo ·• de Móliáre; k la 31. Jan11¡1ro, Sil.~aJ. P~ste jam venos aliaj landoj... 0· 

• .Joko k tempo, ~Sokrato~.---: Skr.ibu _viajn -_i_mpt.es~jn · al: · .• .- En - ia..: pósta 'oficejo · de T~tua 
: . · Esp~~•ntaj _ Dis~u_di~oj. 10!; ~c ~Gr~nelle.- PARIS _:7· (~r•n~~()?- (Hi.~pana Mar<?ko) oni malkovris ke~ 

ME 69 8 & _ID .- kajñ pakajojn, kiuj en tenis bq_mbojn 
·. ,, . - · · •., - -. · k kiuí esl_is destinataj · al fasist¡¡j aií!o. 

: 1111111: o ·-· -z· .. "& ~---~, - ·_:, . ·.__ rítatuloj. La palcajoj d.:venis el Ma-. .,_ , .. . ,. . ·-;ok~ níem. iio bone prlJvas, kia estas 
· t. · . · · - · · - fo ·situado en. tiu «fasísta paradizo, ' . ·e ::-La ·fama e,noslo-vaka ..:dandstin:o · nio rie , havas vertge1ÍÍaJI sel!ton, sed , - . · . . Mir2ia -Jiol~zbaj~va ar_á_ngis a rNi1.n · gi firme· decidís venki la fasistojn k ti : Chij italaj gazet_pj, fcinfaronis pri . 

' vesperojn, en diversaj- urboj dé. ·r~s.,. for.peli la inv~intajn fremdul<:?jn. L'a. Ja itala partopr~n _ci eJ1 1a batalo de 
publika zono 1 k ec- en 1"' - fronto ;,. ·Si milito ·nur finigos per lá ve_nko ; d~ Tei-ueL-I~i asertis ke la i_tála a~iil_erio, 

· · ·_ destinis ciujn enspezojn por la junu- · la Pop"ola RespubÍiko> . · · · ·. . ,, . la italaj ávi-adiloj kbatalionoj de •Ni-
-· · lar~. Anta u ol foriri d nia: lando si e La 28. Decembro .venis_ en haveno, .- graj ·S~~oj • gi~ partoprenis. Nun,kia!;l aonacis la ·sumó~ da 31.000 . peseto1n ·~ apud Gibraltaro, fo.sista . motorigita -ili j~m fiaskis, -kies estos la _kulpo? 

·. ,al -koncerna komitato. "]en trafa ·-~k- kolono, kiu konsistas el tri mil sólda~ -· e -......Franko ne .estras nur- fasistojn; li 
. iémplo de -solidareco in ter artistoj · · . . . ' . . .· _ánkaií esfrás la malbónoron k la m?n·. 

~ternaciaj k hispana ·popolo. . ' ' ·~-::-..--JI!.~ : sogon. Jeri •la reztiltó de ·fía ko_nduto: o Dum la ·dÚa-semajno de Decemhr.ó, kellcaj E.ksterlandaj júrnalistoj e§lis 
· 1~ komitato de film'artistoj ~n· l:Íolly- .. : : ií1Vitataj·ceeJti _T.en ,1.él por_ l~onvinkigi,: 

. ~:wóod cfrkuladis specialan - postm'ar.:: . . . · ·:ke la ·;r _ug~loj» n~ _gin ko.nkeris . La 
· J:<on,: kies ~r~mp 'rez_q estas desfinita .· > ·. l .. jurnalist<?i fidis !i~jn:~~rtoj~ k ·vojag_is, 
. al .h1spana1 mfano¡ . -Sur ruga fono . ,·· IJ, · . ·. -al Terue l, s ed kelKaJn · -~~lom_.etroJn, 
. ·~eciale-estas pr.esitaj literoj, kio pli- - _ ·. · -~.: · . antaúe de la urbo, ili atingi~ la bata!· 

. - ·va lorigas la prezon por koltktantoj. · • · •·: " · · ·: . _ frofiton, ti01~ malfelil e ke k~nonkuglo 
Pér tiu ensptzado oni · acetos ludilojn: • · · :. , . · . . . . · ·<-. trafis ilin. JohtJ.son, korespondanto de : 
k ·1,1estajojn .. p~r :m_alfelicaj infanoj. _La . Ln Pac~ ·pretig~s~sin .ni' der~ndo! _.- · . US<?-n~-gazeto 8pur; R.!c~~rd . Slmp ~-

. . organizado :· estas stib protekto de . . .· ·_hanks, . korespo~danto _d~ . agente¡o 
_. _.:._ *ultaj 3i.itranguloj¡ intér kiuj L19y_d toj. -La kolono . daúrigis . la · voja-g<?n! · 8_eufer,: Neil, l<orespondatito de fl5 srr 
,· Geor¡fe, Duk-ino .de _Atboll, ' Herriot, · per vetmiloj it~laj Pial _k gi_ e,2tas tute diafe_d Pl'e~s, tt:J.Qrtis'l~ Philby ',·de angla., 

. -Cardenas k -aliaj e_mine_nt_uloj. ::_ . -.: -komandat a per g~rmanaj _ofi~iroj. ·- ·. gazeto Tim ~tJ,, restis grave ;vundita . . ' 
. · ' • Jen ttile neatendJta · aspekto de la_ • .. . DJ.ill} deé"embra nionato estis , fu:---:. • En'Teruefesta ·s.káptitaj:Epi skopo, 
- -~ ·fas{sta r'e_zistado én -.'í'er~el. _Ili _korts- ·sih11ort!gataj en ·Bilba~ 147 ·perso~~j, tr1 kokmeloj, 40 qficir~¡ ;- 1~ provin· · 
.- · · truis . parapetojn per sakoj da tritiko, k kóndamnitaj al mortpuno pli,ormil. · cestr o, du. mil sóld á tc-i mil batal ;;ntai , 
_ -' , car i1i ne havis sabloñ ._Dum ~, viri"1_10i le'~ ta karceroj estas -plenplenaj'.-_. Dum . tivHuloj'k ~il kvin ce~'t vunditoj; nur · 
. , - infari(!i ll_l_?rtis~iutage_pr9. ptalsato , _·· "sal!l~ ínonato ·e'stis forp~lataj __ '.pli _ol · dum la, la~~-ª kapilÚÍacio ·. Óuj kaptitoj 
· . ·• Nía / milito ne rnalhelpas ·1a,ku1tu: k\'.a~~e~ baskaj · _pastroj: ._. ·. :·· : ·,·. · k 1forkurintoj koinéidis _ asertant e, ke 

. •. ron. Lá ,p rofesoro .Duperié'r, de IÍja , .• · Trá mon1oi abruptaj, ~pát~l~s ·-1a ·oficiroj - mang is 'k' .. trinkis dtrin la · 
:.: . Mádri~a U11ívarsitato , . jus vizitis én ~nkoraií, en Asturio, kelkai.b !italiortoj virinoj mórtsóifis lrmortmal sati s. 

to ;uion ~ la •Rega Sociito ·pri ~iziko ~, /. dá .-m!n'ístoj, kitrj ~is nµn ·oe -~apltÜ- • · e . La 6. Ja~ua~o,• vespere, . komencís 
, la «R.ega· So,,ei-eto pr-~ A:itronomio• k ·faci~s: La'•provincestro publikigis or~· -ekfunkcii la ' radióstacio Radio-Teruel 

· · _ la :,«~ega Soci~to pri Meteorol~~ío», _d~non ·prí subm étigo, sed nehiu ob ~is, ·•je la s~-i:vo de 1~ R.·es¡Íubliko;. Tarnen ' 
, ' ~ . J:.ie. li par?-ladis pri nic1 nuñtem pa kle- carili spife al-é!iuj m.alfacilajoj s~kce:- , Ia - 9. Januaró, Salamanko ankoraií 
: -.- .riga aktiy eco . Pos t reveno li · tuj r ·eko- . , sas. La fasist'oj ne ankoraií po vis venki . anoricis, ke la ,urbo ne estas konke· ¡ . . : mencis si~n ta_s~o

1
n e? _ lah?: J IO_!:io :~ : il~n:_. KelJ<aj _ ba tali<;.n ·o j <la -fasistaj _. rit~_de la_ respu"blikánoj . Ni h·avis tia111• 

1 ••• _e ,:__ En Par1zq ma . e,{smm~stro :.., . · · • · · · · jam ce ni lá tu tan ' urbon, la , 
l - Alvarez _ del V~yo dehlart s- al _, . . . · . . . . . - · · . civilajn miljtajn k eklezie¡n · 
! · jurn~listoj : . •_Kio c,kazis _dum · , ::J .-~ -~ A -~ . L_:..~ A N T 9 l- _ aiítorit~tojn , k la cirkauaioi11• -
! lasta) tagoJ e_n la fronto de . tu vi sc111s, ke n~eras ~~ecial~- n?r por vi'-tre satindn gazeto? • La frañca konsúlo en Irull !· :T_ér-uel, est~s- s_u.!.i~e gr av~ _¡; ',A· ' .. .-- - 1. ·u· . N. A-- - -v· ,· ·v· 0.- ·k liaj tri kelpantoj, esÍas ares· 

ayerto por ~mJ,_ kmJ pensas . P:t ._, V - . . - · · titaj - de Franko. La fran~ª 
·,

1 •ebla ai:ango . mter respubh- - , • - . : , _ , .- re istaro i(ner ie ' protest1s, 
, -kánoj k_!~si~t_9~. éi _ui de_J"&s MOIAJA OR_G~IO P~R J;~ JU~UL~RO KlJ .L! KO?f&HCA!TO~ ··se! · .i11 ankora: dorma s e11 f- , konvinkigt pr1 m1apravo,k1.am Red11kclo-Admrn1strnc10 . . 1AR.Ü!ONo· . • · Irb . Ebl T meditas 
1: , mi asértis . en Cenevo ki;. tío '\(liNEStfT--NOfA!_TDdlJJ{ •I, . Neqérlando: 0' 80 g~ldenÓ. . m~ l ereJ~--. . . e l . J'bere • . · · . . . r . . . ' . : . · e er,an °, A!laJ !andof:·11 fr. fr.·0'70dol prt la •patr1otoJ•, · k1.UJ ,1 l. , estas s1mpla fantaz10 . Hispa- .' · ~1 • · ·F· r·ancio ,me!ll .. • .: . · · . ·· · . . • .,. .. , rnnspiras .en • } ·, ·_ , . . . . . . ._· . .· . . .- .. ' . . . . . . 
'! ·, .... ,;, ... - . - · .... 1 • 
l ' ,.· · ·; .; 1 , .. · -: ~ -: " ' . ,, . .. ... . • 
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·i• 'ANT. IFA~IST.OJ nrv •-n D-EV·ªS M. ªJSTR·-1·· Lª · LINO,Vo· tif s~noj ·n,--Iüdaqta1n !en _qíá ·mov~ciº ·1ia; ; 

· 11 a}.. ·ff11llil ' 11 ·_ JI : JI 11 • . ·rolon en kía í1í kapablas helpi al 
• • - • 

• • 
• , • • _,. I 

' · -; l Kll.11 °P0~to_ prl p~bliklg~. ni ri_c~vis _ de . la Fédera ~Íó de .Lab~~i~Íaj r'taligo ~e 11ia celo,'ke ili infor~u ni?t 

Espk~~11~_11stoj _por 111 Nederl1ndli_[lgv11:Reilo,i<2_, fenim , ~lrkuleron .- _pri _ siaj konsen _to k·preteco kunlabon. 

. . ~rl , •e,s _enh 4 ~o ni plen~ ko~seat _a! k prome _~a s la!iebf11~ 11pogon: Ni fidas, kt _multaj influaj es~ran-

. · •· · · tiom malproksími~is · de la Zam~ñn~fa tistof kon_sen tos. pri n ía _ plano, por _, ; _ 

POR P_U~A ~IN6VA .EVOLU_O stil?, .ke la legartfój p,·eskaií forgesas · ke ni komune" povu tio_!Il _pli _rad~kale . 

La Esp~ranta litera tu ro progres~11. •. la fon ton de nía Jiteréltura lingvo, pro· .. ekStermi la rnalbonon ensteligínt~n 

~iu(~r~ ~pera_s ~ova~ . verkoj, orígi; . kio reve~o -al ¡:i_ura · Espe ra_nto -farigí~ · _ en n1a_ literat~ro, ~aranteJa voj~n/ al -

ñalaj k tradul<ttaJ. Ka¡ dúme la lite-· · postulo urga .- .. : · · ; P,lua fusado _ qe-la hngv~· k ,plene m_al- . 

ratura !i:i'gy? ~vo~rtas, Talent _aj aií!o- -._, ~rom tío la rtcénw j' en· .la Espe~ · ' fetm~nf~ la . vojon al vera, int~rn .acia 

roi k tr_adukanto¡ klopo~as pliricigi .. ranta gazetaro pri no v'e aperinta.j ver- .. : _evo1uo de Espe ranto, sur bazo¡ lo- · 

la Úngvon · p~r · · rim~rkindaj - fo.rmo¡ ; koj ~ontr _igís ne .sénescepte fidindáj .' :gika ·k •Zamenho!ª : . , . . · · .· . 

interésaj 'esprl~oj, cerpilaj el fontoj ~Unue;plur cijn recenzojn r~dakta:S ·ho- ·, -Oum la korespondado pri la 1abor-

naciaj, tipe Esperantafk trafe loglkaj · inoi, same nekompetentaj · !del plúraj . meto .do¡ la ·kornit<1.to ne restos ·senagé 

°4irmaníeroj. · . . , . .- . . ' :- : :.: __ iib_ro'verkin_to!; düe, ·Kóme~caj intere:. . -' atendanta. · ~¡ _decidís aten ti la recen: • 

· ~ia gojo _ pri tío estus t!)men pli . ~oj lu~as en ti.o jam tro grávan rolon . zojn pri nove aperintaj libro:i, se eble · . 

.granda k plena, se _efl. 11:_ .amaso _n~da_ · . .._ _P-rg_ cío ci (?rigis n~cesí!, k.e Iá _ mem legi tí_ujn Iibrojn _k, en okazo de 

jam· ekzistaµtaj Esparantaj Iibroj ne: ·' e_sperantistoí, deziri;lntaj bari la vojon . malprave f~vora recenzo, publikigi 

,nsteligus de 'temp' al _tem,po ;v~rkJ:?i, _· al phia fusado de la ling yo, mem sían op;nion pri J-a verko konc~rnat~ 

kíes lingva kv a lito, ~tile k gramatike, . okupu _, si~ pri · tíu ci afero. Konscia · k gia e.rariga rec enz_o, por a vertí'_ 

estas ne pre .-koñdatñnindñ. ó Evidénfe pti tiu ·ne ceso, -F. L. E. en· sía -laste ·. la · legemajn esperantístojn · kontraij . 

la t_ro lai:ídata •fa_cileco• de Esp~ranto . -okazinta -kongreso decidís foitdi komi-. , ' tíaj eldonajof ·. : ' ' . . , . ·· .. - . 

tentas kelke da skríbemaj .. k nepre tat~:m:kies _ta:Sk9 ~~tu: pristud°i tíun _ ci . , · Ni es.peras,.ke sek'v_e de tiaj avertoj . 

'*kompetentaj ~sperant-ts'toj siawa~ . . da~re ,kreskantan _m'1lbo110n'k ellabori . ne-nur la legáñtoj farígos · pli eJekte-:. 

niere plivastigi Ja literaturon. ·Sed pli- ·· _rini~dojn p'or kontraiíagi' gfn. · . : . ··-;.. maj, sed precip e '!a_ eldonistoj farígos · 

·vastigok ivoluigo esta-s faktoj ri0otii;lm · . ·. · Tf u ci komitato, k~nsistanta , él :;. plí kritikaj k .!a nekom p~tent~f tre.du- .' 

tgalaj . Al _ la Esperanta ·afero . un.u k>doj Buís, -o·egen.kanip, Faúlhaber k . ½emulc;,í k l!ngvofusantoj ne havos pJÚ 

nelaiíga _ Jibro povas diver'smaniére ,:M.akkjnje, jam . kÓmencis funkcii. Gi . tío~ vas tan eblon «_regali»-la .e~pei:att- . . . 

kaiízí plLqmlte da ·m11,lbono, ·01 ce,ntó ' klopod'is ellabori J.>fÓgramon,_ia~ _kiÚ tistaron \per · legajo ~ingve ~al~ -g~. ·._ :, 

da ta~gafve -rkoj kaiíz ~s da b_o~o ;. ~a - oni p_ov'as · agi bonefíke'-::Sea ci tiú -· Círi, kiJJ -deziras, ke 'Esperanto 

n~taiíga libro ;miskreditiga~ -E~perán ~ grava labo_ro estas_ tasko ne eksklu- eyoiuu l~gíke k· ínterria _cie, . k~nsciu, 

ton ce la pliblíko, koñdukas ankoraií · zive de F. L:E. Por aJins;¡i nian · celon ke -ciu fusverko estéfs malhe!pó koñ.: 

studantajn esgerar:tístojn sur '.vojon . ni nepre bezot1as kunlabórcin de -.pr::. • !T.iií tiµ evoluo. Li ne r ciigmtcin - en . · 

lingve era~ari, .. k ··multe _m~alheipas: la g~nízajbj k privªtaj pérs(?noj ·ekst~_r . la ' malbono, niinaéa~a . Ú li~gvon, · . 

veran evolt¡ón de lh. liter..atura ·língvo. F. L. ~ -· k_. precipe intemacíe . K van~ · séd -strecu siajn -·fortojn por · ekstermi • . 

. Precip~ en .Ía ··lastaj ja:r:oj la .nom- - ka"}· d~ rie._háV?!Jf_ejam fiksit~n -lab_or~ la -~a}boño i¡. ·_ · · _ . 

bro·da -fusverk9j grandigis t!,rnige. Ni ·_ prog_ramC>.n, ni : jam ; ~ivokas ciujn , ... LITERATURA KÓMITATO 

dévas koilstati; !<e kelk~ áiíforof _ k · org~ni zajojn, instituciojn, eldoni~tojn, '· - ,Adr· ~so' . ·0 1• 0 · ·k . · -
• . . . . . . , , . . . . • . . . . egen amp 

~radukeinuloj en -sí~1 plumproau~toj · • . red?~ _toroin, v_~rkisto¡n _k ahajn ,per :- ,·_ · ·:· "Rjels! ra!lt 40, -U!rechi . : 

' . . -~-.. 

No V A _, _f-1 ·rsP A NI O . · .. ; · · -~cirg~~ ·~kzi;;tos 'alía .en Okcjd'~~to. Versajne, mruiginta 

. . .• . . -~ . _ . , . - .. -.. . · . . stato . s~rucAq~ el la nuna míl1to. ,5.peco de Federada 

· Ne es tas dubo:kiam Hispa ni o estos eligínla el;s ia_:::. · _Respu,bh!ip sa¡nas ~s_ti la pl~j taiíga mode lo por Híspanio. 

f:agíka· krizo, gia .romant~ka karakt~r? est_os mal~J?e- . ·. · . : Aro d~. junai)~v~dánto r,la_ plej multo el ili.kun soéia; ... ' 

nnta. La dekoracio restos sama, ec he, . kie · la milito , h~ma edukit eco¡ cm¡ havantaJ mod ern an spi ríton, estos . • 

·okázis. Sed Ja akregáj -spertoj.'el-portiíaj de tiu J5opolo,. : la.-ánstataiíantoj de la . antaiíaj · ~ár l1!,tano j. La malka- ·• · 

estos gin skuintn ti orné, ke gi tut.e'transfC?rmígos: .· . _ : ~-.. . p~bla+ ª!meo ; k.~n ~iat ses cent geneJ·aloj por cent mif 

· L,a modernaj - tran sformígof es!aS _fiel rapidaJ ., k . ,. •sold~.o ¡, estos a~sJataua_ta per .p~tene:a PopoJ'a Armeo, _ 

, la méhanikaj pro gresoj ,kondrikas mn t1el ,fulme, ke -n~, . for~tta_ en_ bata~o¡, mstruiJa .k ~rm1ta. Estos n~cese ka!-, _ 

plu _estas Ioko en la mondo por la malpr<_?gre~ema¡ ·. kuh P:t Htspamo i sa_~~ kiel omn un,kalkul ~sp n Sov¡,fio. , : 

nacíqj .,....konsfstigantaj ties pitor -eskan .r~zerva¡~m-:~º1:1'.' · Ti?, k1? ne _vidas fl~m. rea lon e~as_ blm_aal 1-~alsag¡i. . 

.damnitaj ,. evolui al 1 abl6na tipo ._ Du grupo¡ loga dis . . : _estas hu, km a!Jugas ph da valoro o! sunplan epiiodon 

-~argene !,ie Eiíropo, zorge . gardan_t~ sían. apar.t~n in~ i:. , al · la fa_nf~ronad? de. Franko, rífll_~ila ~e- o~ -_dekonoj; · 

N"iduecon . L~ eventoj, pli fortaj ol ilt1 dev~gas 1lm_ em_ri · _el la_ land ol -~ª-Htstor10 hi;1vas'nee~1~e~la¡n _lego¡n, kiujn • 

la _ron'tlon. Kiu es l is Hi-spa~io? Nemo. _ Kiu · _okup~s -sm . Én~ povas al11g1 la _sensenc..aj _fantaz~_ªlº! de· ip Mussolini. ·, . _ 

· pi:1 gi? Neniu. Kian ro Ion gi , plenumis. en la ~uropa . kde n~n, lé! Iberia ~e~pubhko desigmg_as _ce ~a Europa 

., saktabulo? Nenian. Vojagpla no por s~1volemaJ. kara- . geflgra fié;l, katto. · Adia? al l_a romanti ka Hispanio k 

,vanoj; veturcelo por · turi s toj amant~j }a fol~loron. To- . . s_a u_to~ al · la : _n.?vnas ,k1ganta popol ol . · · _ _ _ · _ · , 

r~ado!'oi; ciganoj, kastanj e_t<?j, manh! 0 J··- : · ·; · · . :\ ., , ·. : l)NDREO MORJZET . . . · ( 

• Same Riel ekzistas .hodtau unu pita nij$=~O en Oriento, . ' . · · .. ' , - Pran ca Senatano .;--, · 

· • 
.. 

la: pppóJa: ~~pera~~-ism~ -~~·~u,:; ~~n, m.áku~~-, la\ P.lej ·:~fila·. Esp~rahtis~ól ;. \ 
. .._ . - ·- . - ... . . .. ' ' . . . 

_. -/ . 
•. 
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~
11~111

.~0 : : -: · 1gt~ p!of . ~- ·A BJO·N:M A N I_E,RÓ~ ~ía _ga~é~o · n~ ·~ava~ 'n1<san ' .. ab;n~;ez~n ~ ·¡ · J. G:-Gu11d11l111iir11. • . • , ; 12 .i· ~·- . Gi eldonigas H)lr . per tauvola •. m~~v1dua monh e lpo de l~g~nfaro : 
·. S. M.-Centra t"ro nto · . • • • 10 , : : : Ni elektis tiun sistenion car hel, q u k roma s umeto ?e huJ, ktuJ povas · -~: g:::~:~:~I! · : : :·:: · .. :· · : · · íl· pagi iqmefe pli'e, .e~li g ~ S: la tjceyon dt a g r a,bla_ k _ga¡o . al ~ulf~j,. kiu¡ ~

1 
~-J .. O.-Baz.i ; • •• . • - • • ·• . 10 · .. , pro sen labo r.eco, au · altaJ kauzot , ne poy a s p~ g i si~n pro~ran k o tizon . 

E. v. -Benic11l11p. · • . • · • · • -10 . ' :a . . -Tial, se : la -~nhavo k celo de la _revuo esta~ ~.<_>r v1 apr _o1?1~da k P1:aca,. · .'A. S.-Tetuel. · ... .... : .. ·20-. •.· • .... •. ·, pagu vian libera _ 11· a _b? ilº_. n_ --aliu, ajn et maJ mte _rnacia1 _ agen _teJbJ :_ • 
, · S. P.-Potan ,- • · • · • : . • • . ~lí • ¡ Il _ , f' : G.-Sarrion ••• . ·• . 2ri . •. . • : _- . _· · ÓENERALA' INTER~ ACIA ADR'ESO -. • - NC DERLANPA ADl?ESO · · íl 

' · . o . G. viver ·. • . . • . ·• 10 , • . , · .. •. . · . nur por mono . - . . nur po~ m_ono ne he>londa noJ • • . • U .. ·. ~ ---=-~~!~~ian~o : : :_ .. ; ::·_1g ~-·:,.·; ·-·otiSTAVE ··- F~ ·RE~NC ,.·.·.>~PE_TR9 v-~-~ de r l>LANK Il," 
J. 1.-Albacete • • , • • . • 10 . , . v · · . , ; · M, Rué Brlse-P llln • · · . · · V11,n-Spei1_ks tra at, 48-1 _ 1 

_E P ._:B11rcelono. . :- .. :. · . 40-. - -~ · íl _"· P osl~ekkonto 13944 Orleans - , posl~i-ro- íl H. M,..:_/'lb 1ice1e : · ·. , . • : - · 40 -~- · : ' : . U -~ ; oRLEANS (Lol rel) fR A?'!CIO -~!11BT.ERDAtt ~- .Nede _rl11hdo , ·U 
M., O .- i:;llrlete • • ·• · • ·. : · llO , , . '-:C. •íl•· · •. · . • , . _ -.. • · .. ; , · •. ... • . . ~· • ·- JR .. RT.-SSok~fl!lok·o • • '• . • . • . .... · 106 ·1·r ·_. • . BEX.GIO . . . ANG.L~O ' A E RISVESJ!;PDER!.º' •. ( ·¡ • : . - 1 s. · ,- · ' ·, ·• r. -' · · K-00 M: DElFORGI; .· K-00 O.'.·MELTON' ARB TA . . ANJ1S1"EN 
N. T. -M11lak o ff • ·· - , • ·20 , • ;· . 93 , iluo d!' Hol¡no. -. . . 23 Fowlor Sir. ·NochoÍls - • . Barnhusgalan B 6. g." n. b,'• . -
L. A.-Sainl Raphae f' .. • . · f0 · •· · Po•tllro 1911108- . SÍRMIN'GHAM i Poatilro n.• 53411 ·. 

· ,V. M ,~ Olomo ·uc . : .· •. · ; .. 20 . • -· · · ·• ' .. -'; CHA~LEIÍo,· .': . . . ... . . •. > STOCKHOLM.:. · · ; . • 
. · . J.· L, -New York. : • . • • · .28'57 • • · , _.íl · · · : , .. ·. . C · · · -.. 

- Lab .. e,sp. G rupo . -NiUtdal . • ,, .<12'85 • _ , . · · . REDAKCIA ADRESO POR 19 · Al,.11'. , _. R.P , :_T.ours , -- . ·< '·: ·; 20 - ; _-· :· ·--~. i>ói>oL·A··FRO'N-TÓ'.;_;Már.~25 ·vatencia (HispaniÓ) -
E . T . Mosjoen . • • . . . 10 , -- .. . • . . ' ' , • _ . 

•. 'J.P.- .Ile imu • . • ..• :, ; · ; · ~20 . , .~· ·o:' , · - ~· ·· · - . . · . M.' E ;-Merv11ut p/ ,poit ier s . ' . ·10 · • • - .. ~- - . • . , 
·- o.M.-fez . ~ . - :' . -~ ~· f> · ·- •· ··· : · · .. , .. . --,: '. · . • . -• · • , . ·. , .· · .. 

\ , .F: E .'-fcz : , . .- · · · · f> _ , - . ' • 'POPOLfRONTA LETERUJO· - don ni dank a~. _Kiel ~ikoiis! Mos.ni a~erig!! 
\· .P.L . -fez . : • . • .•• , • . , . 5 : · • -.. ·· · . _, •_ .... .. . , . ·· _11nonce1onlailv111dez 1r~~esp-er_as-ke ~1efikoa 

- "-M. M.-F .::z. , . . li . :» . K. H. - i{openhago.-Ni nolis 11dresojn • , . M .• G.-f a rlite. - Nr l icev1~ vian ·p. k . 
.. M. R.-F u .. ·: . " . , . • f> _' _ .• • _ '.de ' nqvaJ ab ~na_i11oj, 1111<i~i n[ send os la ga: · kun mon s ~ndo , ·_kiu~ _-ni ·'kvi lan ~as aparlé. 

P. O. - .Evreux . , • • . • 20 · • . . , . zet o n. Ankau r¡1 dan kas v1a n helpem on: , Vurmc ge JII dankas ·vm . . . . 
· J: · :Or. Esp ; Ouyr ~cr.-:-Or\ea~s :. •. 10 • · , ' .J: B.-Lond ono .- ·Viaj n leier ~jn ni ri~evis, . 1:. ', K.-Za greb. -'f'{i b_one •,-~icevis via~. 
• , E ., B . -:-P a ri s . . _.. • . • •· . -~.- • • . -ku n. cguu:l o i•. Ni no ros vian , deziron .ril<1le - lele ron ,k l~t e komp renis vm. N1 ee ~d~s J~u 

. , ' P. K.-Zll gr~b •. . •, , . . : ·:·- 17 50 • , .• • . . al líul g11r11 k-d o k ~in plenum o s . Kar a amiko, vta dez 1ro . Kora n. s a l~to ~I . . . , . . 

. A •. S.-H o rni L11vinov .• _. _,2[1'21>-. • ·· eslu éerta ke ni koinenc is la jar o n . de _la _. J . M.- T roy.(\S . .. N1 vin dan kas y ro v1,, 
- . J.~ ,-Gr. Ca !!telnau M,mnoac l'lO .· ·. • -.. venl fo. Viajn vorto jn ·ni tulkore dankeg as . , . traduk o .lc ko~cc r_n~ s en~o d~ la gazelo. Í'i1 

O . f .-Melb o urne . . • _- • • . 2.1 '82_ • • ·; Ors via nova! - . · , : esp er as ke v1 ~au ngos lrnn efil<an ras~on . 
·. K-dmo . M.-6vreux . . • • • • 10 -· .• . • · · - . · ·. - · , · R. V,.-T ra ino u .- Kun malíruo · ni re3• 

• 1 

- P. G. -Da ·mm aric s i Loing.. 5 · J. L. C . B.- W<_>rl~mg .k. J. M,-:--Merva_ut:· .. ·po n das vian le le ro o. CerJe nu nle1t1pcj laktoj 
· H. D.-Hallui n- .•. : · . • •. , .: .:. to• • •. -Kor e_ danka s_ m V!an· s end0 n de pel~taJ · pruv as al vi nia n . e~zisln ntnn unu econ.· \'L 

. H. L:=-Do le . • . • - . • •· ' :15 ... • n~rof k1ut m~nk1s al ~111 ~ole kto µro elce~l"l~'~ r icevos la inn nkant ajn n-rojn . Ni kordan· 
;, : - - L. t,1·,_- Sall aumin~ .--. . · . . •· ,15 ·' • 1 •. _G.-" Co p.- P e~e de ~-do · De!forge __ ni , . kas viaj n 'arnik a jn dezíroj n-. . · 
l "...: L-. L;-V aµ v1;s. _ . . . : · .,_ •. . , : 5_ :· . ; r1cev1s vlan mo ~s ~ndo n, k1~n ni da nk1111; ·.la · . _F. R.-Sur Taj o .-Vi -aj· kons ider oj esJas 
\ • M. V . ~ Ol o mouc. · • -.. - ; . r - . 20 . " · kanfQ_ eble publ,ik1gota . Kor an s11lwo11t · ., . • !llent lnd aj,- s ed r trnarku ke nu r _temds pri 

,\ •• • • f J. O ~-L yo n . . • . :- :'-;. , • · - I> • • • , . ' - , G. T .-Roasik 'il,-Vi on gr 11tulon ni rlc evis ; 0 
: lafipova aií lliiívol a abo npre zo , tute 'ne dev_i-

. · H. Z. Cti .'- T ients1p • : • , 20 • 111 T eruel á venko ne resto s 111 !ast il. Pri vla ga. v~ ·povas s endi io n a jn lall via placo. 

1 
• tt' : t:- Marseille . ¡ - . . •· . · 50 • • _ · du f monsen~ o ni n91 i(!n scias . ..Viain, bon- · V., B.: Lening,a do .-- ÓÓ bone lrafls ni~- • 

J? .• - La Var enne ~t. -~insire ~ . . 3Q.:, ... - ·_ deztroln ni mult e dankas . " - - . ·\ Ni publik igas' la dezir a-lan anonceton. Viuin 
L. P . - ~ _al11cky • •· • . : : • 25"25 . •.: . J; L.=-P ou y. - NI ricevls -fo gazeton, kiu , · _11mikaj n frazo jn ni si ncer e dapkal!. , ' . 
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hEñTRALISMO SEN NEÜTRALECO 
:.nakreon S1ama1iadis, krom gvid11nto de 

¡ f sperantl)· m~y ado en Grekio, es1as mis-
1 " ade¡,10 de uu stranga neü1ralismo, kiu 
. •inde kongruas kun respek10 por la fukso 
" ¡¡¡noro p~ r _la miz.~ro. Ti_u eminenfa dok-
lllíO jus skr1b1s 11! m konc1211n le1eron, ln.ü 
Ir< korekla s1ilo, petnn le, ke ni ne plu liveru 
niJn gazelon 11! li, nek al ce1eraj g reknj 
adresoi. por la bono de Esperan10 k por la 
sendanRereco de 111 helenaj esperónlistoj. 

Ni ne scias, kia n pekon ni tralis por ricevi 
iiel rigo ran eksk omunikon de la orlodoksa 
palriarko de la neíltrala esperantismo. Nia 
modesta revuo ne estas friviala pamllelo pri 
p.ili1ikaj skandaloj. Nia celo estas pli pura 
k sindonema. Eble en tio kusas nia deliklo 
kon1raü la dogmoj de falsa neütralismo. 
POPOLA FRONTO estas voco de simpla 
popolo. kiu armile batalas kontraü ribelo de 
kapi1alistoj, generaloj k episkopoj car, en 
Hispanio, okazas la brulanla paradokso, ke 
la popolo ludas konservativan rolon delen-
dan1e, cirk aü sia legi1ima Re¡tisfaro, la or-
don, la leRon, la kulturon, la flagon, la 
staton - k et Esperanton!- inter multaj alia j 
etikaj atri butoj . kiujn celis detrui per strata 
1umul10 unue , per reakcia revolucio poste k 
per abomena milito flnfine , kapitalis1oj sen 
konséienco, genera loj sen honoro k dikaj 
episkopoj sen moralo nek religio. 

En la kofro de niaj rememoroj , ni gardas 
kuriozajn temoj n pri tiuj samideanoj, kiuj 
malsate gr imacas se Esperanto Ren_1ile (aü-
gas por praktikaj aleroj de la hum1lulo¡, k 
tuj senbridi gtis la RoJajn sonorilojn kiam, en 
diktalora !ando, aperas turisma pros~~k1e10 
en nia lin gvo. Sendependaj tru_mpetoJ. infor -
mas, kvaz.aií pri la plej gra nd1oza 1r1umfó, 
kiam la kapri co de Hitler ne malpermesas la 
uzon de la verda stelo . Apoteoze hlovas_ l_a 
flutoj dese npartiajkolegoj. ki am Mussolm!, 
sklavigan10 de l1alio. profananto de Ab1-
senio k murdanto de Hisp anio, ofendas la 
spiri1on k la internan ideon de Esperan10, 
aplikante Rin en radio -disaíldigoj ~o•: ~ropa· 
gande pravigi sia n 1iranion, vuall s1a¡n sa-
krilegioj n k maskadi siajn krimojn . 

La ler taj dis ciploj el Oriento ank aií tordas 
hokokruce la pintoín de nia emblemo . Ja!11 
aperas en Japan io esperan1is1a bult~no! ~•u 
sarkasme pretendas pruvi. ke la cinoJ. in -
vadas Cinion!. .. Dank' al Esperanlo ¡11m 
ekzia1as ekvilibro. Favoraj recenzoj j¡im po-
vaa l aüdi la virtojn de ambaiíílankecu ... 

En 1iu bor o ni ne k11n111s! La verda stelo, 
cenia jako , ne'honwis. La int ernncia lin gvo 
Ira ni11j paRoJ ne suferas. L11 Zamenhof11; 
ldtalo, 111 str ofoj de e La Espero • k la v11rm11J 
aapiro j de grandega plimul10 el la 1uia 
eaperan1h11aro- malgraií l11 grek~ doktoro -
P!ene koincid11s ku n sopiroj prl la sankta 
Libereco, kies eaencon ni defendas k servas 
red11k1an1e k ekspedan te ci !iun esp~ra~-
111lon, kiun sinjoro Anakreon Stamall~d,s 
konaideras malutila por Grekio, anukva 
lendo de s11Quloi k artistoj, lulilo d~ filo-
zono k lernejo de herooj civitanoj. Fehte, la 
Orekio de doktoro S1am111i11dis ne e5 las 111 
klaaik11 Helenio de la reQo Leonidnf ... 

SUB IMPRESO DE BOMBARDADO 
Nova fazo, plej kru ela, ~egas en nía milito . Cefaj 1;1rboj k ~odestaj 

vilagoj de Hispanio travivas terurajn aerajn bombardadoJnl Plu~fo¡e, duf!l 
sama tago, avertas pri dangero la fajfilegoj. Zumas, Ir~ la lanugoJ el nuboJ, 
la fasistaj motoroj. Siblas funebre falinte la bombo¡ . Krevas eksp lode 1~ 
sargo de trilito. Krakas Ja· kristaloi k trem _as la n:iuroj de t_u_ta k_v~rtalo. Tu¡ 
forflugas la aeraj piratoj . Kiel abomenaJ postst _gn'?J . ?~. 1!1a v1Z1t?, restas 
kelkaj domoj renversitaj k multaj homaj korpo¡ d1ssmtaJ - StonoJ __ k rubo 
knedigas kun sa ngo; Recoj de vive tremetanta . k~rn? nau~e <:1l~lu!gas s_ur 
najbarajn fasad _ojn ... Cemoj k veadoj de vund1tot·-:•mfano1, _v1rm0Ji malJu: 
nuloj - kompletigas la scenon, antaií kies drasteco sa¡nas pala! la _p~e¡ krudaJ 
bildoj de la Infero, kiun la mezepoka fantazio de Dante pQsknb1s ... 

Tiamaniere la Fasismo montra~ sían rabion pro nía venko de Teruel. 
La indig enaj vasaloj de la int ernada despotismo, spertante malve'.1kojn en la 
frontoj, organizas krimojn en la ariergardo, sur civila l?gantaro, km ue kap~-
blas nek pavas sin defendí. Franko, tragil<a pupo, hav1gas la ar~non d~ sia 
lande al la italaj k germanaj aviadistoj, kiuj rafinite ekzercas la mstruo¡n de 
Ludend or ff pri tuleca militado. La dnika enhavo de fama libro de Vittorio . 
Mussolini - kiu sentís volupton observante la detruon, kiun kaiízis liaj bomboj 
sur mizeraj abiseniaj kabanoj-ricevas nun plian konfirmon en ciuj bispanaj 
urboj kusantaj, grade k pace, laiílonge de la Mediteranea bordo . 

La eksterla ndaj delegacioj pavas jam, sen troa emfazo , konstati pro-
praokule la dimensiujn de nía tragedia. Ne temas pri politika agitado nek pri 
oficiala propagando. Temas nur pri fal<taj k frenezaj konvulsioj de tradicia 
monstro, kiu kvitancas furioze la trafajn batojn de kuraga popolo. Niaj 
klaraj venkoj ha vas kruelajn respondojn ; kvazaií nur tio rajtus gajn i ... Jen 
senprecedenca karaktero de la fía imperiali smo en nia epoko; kvankam 
multaj personoj ankorai:í ne konscias pri la minacol En Parizo k Londono, 
ankoraií tro multaj oreloj estas surdaj al tremskuoj de obusoj k eksplodiloj 
en Hispanio . Cu ili ne scias, ke tio estas anonco pri sama spektaklo, oka-
zonta iame , sur ajna urbo de alía !ando, se la respondecaj institucioj ne 
baras nun la vojon al la drako? Tiun taskon ni jam plenumasl Nía Arm eo 
jam ekgustumis la venkon. Ni marsas antai:íen por liberigi, je la bruna pesto 
ec lastan angulen de nía teritorio. Se la liberala mondo helpas nin aktive , ni 
Jiberigos gin pli frue . Se la demokratoj falas en abismen de perfida bonto 
rígardi pasive nía~ lukton, ni ankaií ilin liberigos . Sed tiuokaze , la malkura-
guloj suldos sían hberecon al la sango, kiun malav are elversis nía popolo. 

Fidante je la kancelaria indiferenteco, la Fasismo bombardas nun 
rabie lernejojn k hospitalojn, detruante 1-a plej belajn urbojn kun monurnentoj 
k historiaj konstruajoj. La hiena celas per tío rompí la obstinen de nia kon-
vinko. Sed gi eraras profunde, car hodiaií ec la iamaj hezitemuloj fermas 
kolere siajn pu_gnojn. Antaií la_ malnoblaj faroj, nía ariergardo reagas kun 
senbrida entuz1asmo. Srapnelo¡ k bomboj sernas dolaron, sed ili ne malstrecas 
la her9ajn kor~o¡n de_ tiuj, kiuj dev_as ba!a)i pl~nu_mante devon. La Respu-
bliko sovelas ~1~¡n rUI~?Jn k e.~ter1ga~ s1~¡n mortmt ojn. Oni priploras ilin 
en silei:it.o, om ¡u'.as 1lm_ veng_1 k ~m ~1:1l r~~om encas la taskojn, kiujn la 

. bomboJ 1nterromp1s. Nemu hez1tas, car cm c1v1tano de la Respub liko mobi-
lizinte sin por la nabla krozado estingi la mikrobojn de fasista epidemia 
volante hipotüis sían propran viven por asekuri cies pacen k felicon. ' 

Antai:í tiel alta celo , nía vivo ne multe valoras. Per nía sufero ni kon-
ke__ros. la bo~s!at_on ?e _la prol~t?ro. ~i ali~gos definitivan puno~ por la 
feuda¡ ½astoJ ¡~II~laJ mn en m1hton, k¿u!1 m !1e provokis, kiun ni n e deziris 
!1ek vohs nek satis, ~vankan:i, _malgr~u !101 _ n! <levas gin rigore elteni gis la 
1mpona ~k~tr~mo tru~tta de t~uJ kana¡lo¡, km¡, Ira lanugoj el nuboj, murdas 
k siras c1v1la¡n kor_po¡n kun l!el malhumana instinkto, pri kies ekzisto neniel 
oni povus suspekt1 en esta1oi naski~intaj el ventro de virino . 
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NIAJ VIRINOJ 

Mercede8 l'1ae8ire 
Mercedes Maestre est~s júna kura-

cistino, !C?ganta en. Vaiencio, kiu, ekde 
la momento, kiam si komencis .ekzerci 
la profe~ion, montris sían kompate-
mon al la suferantoj, cu pro fizika 
dolora cu pro persekutado okaze .de 
politikaj aií social aj luktoj. Tre baldau 
si men enmiksigis en la ondaro de la 
proletara batalado kontrau la subpre- . 
mantoj . k. si-kíu dekomence prakti-
kadis :solidaron per flegoj k zorgoj 
senpagaj al la filoj de la laboristoj¡ si, 
~ies héj'mo k monujo estis ciam pretaj 
k malfermaj al la bezonoj de la . éks-
pluatatoj-elportis siavice, kelkfoje, 
~arceron k persekutadon. · . 

Kiam eksplodis la fasista ribe_lo, 
Mercedes Maestre malavare sin for-
dónis al la defendo de la Respubliko 
kiu uzis siajn servojn plurloke. Si 
estis vicsekretariino kun la anarkista 
Ministro k-dino. Frederika Monts'eny 

POPOLA FRONTO 

k poste okupis sin akurate k sindone 
en diversaj laboroj · utilaj, helpe de 
malsanuloj k vunditoj . ·. 

Lastatempe, Mercedes Maestre 
dejoris en Saniga Servo por sango-

·transfluo, kie si plenkonscie k entu-
ziasme laboregis senlace, pena~te 
plenumi devon, kiu plene akordigas 
kun la sentoj de sía koro . 

· La 4. Januaro, si ekveturis per 
ámbulanco al fronto de Teruel, kun-
pol'tante vazojn kun sango por la 
vunditoj de la Popola Armeo. Teru-
rega negotempesto estis baranta so-
seojn k vojojn. Tre malproksime de 
la alv.mloko, en forgesila vilageto, la 
veturilo devis nepre halti, sen espero 
pri baldaua eblo iri · pluen ... Sed Mer-
cedes Maestre ne ·hezitis ec momen· 
ton . Gloraj herooj, batalfratoj kun 
·siritaj karnoj pro la fasista mítralo, 
kusis en mortdangero, atendante sin ... 
Si riskis cioñ, ec sían propran vivon; 
_por savi tiujn de la suferantoj. 

Du longajn tagojn, si marsis piede 
sur la _densa nego, je temperatura de 

. ., 

dekkvin gradoJ , s~b ~ulo. Kiam Mer. 
cedes ~aest~e at~n~1s )a hospitalon 
si trems pem ge s1a¡n p1edojn en dis' 
siritaj suoj, sía korpo estis glacia 1 · hañto igis nigreca. Si estis tute la'caª 
sed 'tamen, el siaj okuloj eligis brilar" 
gardo, _mon~ran~e. sían intiman g0¡0~-

L~ 1zo~a¡ yo¡o¡, la va.sta horizont~ 
-nega pe1zago_sen_a~?ºl nek_ birdoj-
estís akompanmta¡ sm en sía abne-
gada aventuro... La sango alveni 
akurate k gu~tatempe; kelkaj vunditoi 
en malesperiga stato , sukcesis savl 
sin _dank' al la si!1~ono de tiu popol-
fronta sentema v1rmo. 

Mercedes Maestre estas tre mo-
desta k aljugas nenian meritan al 
epizorlo, rífuzante gratulojn. Sed si 
ne povis eviti, ke. la jumaloj relieligus 
sían heroan konduton au ke la horno¡ 
kiuj savígís per sía escepta sindo'. 
nemo, benu sían nomon, En nia urbo 
oní laude komentís la aferon, precip; 
símplaj gepopolanoj k esperant istoj 
en kies Laborista Grupo, si lekciis an-
ta.u kvar jaroj pri higieno k eiígeniko. 

Poziti:va lab.oro. de la C. N-.· T:·: - ou FINANCOJ 
La vfrsekretario de la Ministerio 

por Fihancoj de la Respubliko, dis-
konigis le teron, kiun sendis Andreo 
·Moreno (unu el la cefaj monsubte-
nantoj de la frankistaj fiñancoj) al la 
Komerca Banko de Habana: 

En bela teatro de Valericio, drim kelkaj tagoj jus okazis, kun granda _ 
. sukceso, Nada Plenkunsido ·de la sindikata organizo C.N.T. La vasta salono 

prezentis, de mateno gis nokto, viglan aspekton de abe!ujo. 800 ·delegitoj de 
industriaj aií kamparanaj _kolektivjgoj k sindikatoj, apud la repreientantoj, 
de lokaj, distriktaj k regionaj komitatoj, estis kvazau rimenoj k motoroj - de 
1~ kapabla potenco de la masive organizita hispana proletaro. 

Kvankam tiu ci Plenkunsido estas afero de la C. N.T. oni povas agrable · 
konstati, ke giaj decidoj estas ankau tre interesa; por la alía grandega duónó 
de ' la laborista ro enkadrigita en la vete rana¡ vicoj de la U. G. T. La resumo 
de giaj debato¡ liveras gravan materialon, kun .la celo anstataiíigi arkáikajn 

· organojn per pozitivaj k modernaj metodoj. La hispana proletaro atingis jam 
sian maturecon, tra · la suferoj k oferoj de kruelaj persekutoj. Úia socia plen-
ageco estas samtempe gia politika supereco. Tial estas utilaj k laudindaj la 
~Jopodoj, de la anarko-sindikatista movado, fol'lasi la negativajn flankojn de 
kÍ~sika gksterlega periodo; k studi la manieron apliki, kiel eble plej efike, la 

«Kiam ni faris konvencion kun vi, 
·por establi en Londono la konton 
• Ban ko de Komerco n.º 2• ·, _por kio 
vi tiel gentile donis al ni tiom da 

. facilajoj, ni kredis ke la templimo gis 
la 31. Decembro 1937., kiun ni ínter· 
konsente fiksis, estus sufice larga por 
ke ni povu laoori normale, sen be· 
zono tusi tiun konton. 

. tar, bedaurinde, ne okazis tiel, 
n~ · estas devigataj petegi vin, se vi 
tion bonvolas, ke vi alsendu depeson 
al niaj korespondantoj, kun ordono, 
ke la kontrakto, ·subskribitá per olí· 
ciala akto, estu prokrastata ,gis 31. 
D~cembro · 1938•. 

· realon de multaj teorioj, sen la peza balasto de cío, kion la sperto deklaris 
nenecesa. Tiaj kondícoj kreskas t en la ekonomiaj medioj mem, kiujn · nun 
kontrolas k gvidas, en Hispanio, . ia laborista klaso. Ili etendigas flue gis la 
specialaj institucioj de intelektuloj k téknikistoj, apartigitaj de la amaso au 
malamikoj de la amaso, gis nun. La finaj rezolucioj de la C. N.T. estas 
sekura paso por atingi socian · venkon, detruant e la rutinemon de ·mas.troj 
k ekspluatantoj por la cifona mizero de eksplua tato j. 

La proleta klaso staras nur sur nova etapol Tion deklaras .emocie la - La ambasadoro dé Hispanio en jurnaloj de la C. N. T. Estas vere; jes, gi rie floras hazardé nek improvize . Londono ko~firmis, ke la RegíSlaro kvazau unutaga rozo, gí science k serioze knedas cementon k masona~ de la Respubliko pretigas la d~~n inuron por kontrui la palacon de l' Progreso, kies terenon ni gajnas unue per pagon de la sumoj sulditaj al Bri_hO la ·kurago k disciplino de nia Popola Armeo sur la batalkampoj. · La kasa por la-kreditoj konsentitaj, post aphko konspirado mala peris por cedí lokon al la positiva diskutado. La c. N.T. ne de la las ta akordo. . malfruas profiti la bonajn sancojn de la novaj cirkons- La financaj rondoj kalkulas, 1e tancoj: Jen do la rezolucio pri tekni kaj delegitojl JétÍ 76.000 sterlangaj funtoj, la tuton. de ankau la fondo de Sindikata Bankol Jen krome la bona tiu pago k ili reehas la bonega.n 1:· laboro pri Sociaj Asekuroj k lndustriaj Federaciojl preson, kaiízita per . la seriozeco _ _ e · Tio ci estas nur kelkaj facetoj de nia Revolucio, la hispana Registaro, alfrontante sia¡n kiun la hispana popolo akusas perla helpo de siaj poli- ~konomiajn kompromisojn k pruvantc tikaj partioj k sindikataj organizo;, sub la zorgo k pro- ..-..i:-.r.-¡,-1 tiel la solidecon de siaj financoj. 
tekto ~e _la P_opolfronta R~gistaro . La Sindikat?i estas ~Z:fj~'/f . Ti~j du novajoj tute ne p~stuln5 
do ple¡ ftrmaJ fundamentoJ por la nova ekonom1ol . komentarion; sed nur kontraston, 
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, •. ; ,,. . ") ·ton , ~e si~ !rep! _eze~ta~t~- j sj_ ,la:.•~~~-ª i resp~ndo ;estas 

· . · . .. ,.•~.' _ ":>, t malilproba, .la- .episkopo estu ' laur1te ,.<1egrad1ta k . kon-

ATESJO DE ANGLA DEPUTITQ· . damnita kiel ordinara civitano, sen favo!o nek vengo. 

. . . .· , . '. Neniu povus plendi pri la justa normol Se la Papo 

Anral! kelka(tagof. ·grupo de la anglej laborista¡ parla-· . hazarde aprobas la· pasintajn agojn de la prelato, oni 

mcntanoJ.·kiuJ vfzlras Hispanion, hall is en Madrido kiani · liberigu !in tuj senkondiee ' sed proklamante samtempe, 

~ur ~a ~~foln •rle~gard11Jn urbofn f11legls f11sls1aJ bomboj.· : . ke p·ost tío la Je,~o funkcio~ senbare kontraií murdistój 

n on ono reg1s apgoro prl la bonslalo de la vlzf. , · , · . . i. • ' . · 

111n10J. La prezidanro .de la Londona Jurn1tlisr• A 1· '' · k provoktstoJ, ·sen atento al. tes klertka grado, ear . tm-
kf 1 . u soc o - ) . • • t· 

vo s re efone 11I_M11drido demand11nte scflgoJn prf 11111¡ . okaze la Eklezio ne jam plu estus neutra a sptrtta rns 1· 

kofegoJ. La dtJllllllo Dowie mem donfs respondón 111 ¡11 · '- tucio. Kaj se la Vatikano silentas, aií la respondo estas 

dema nd1"1º per Jenal oporrunaJ k ri~enh11vlij vortoj:' · :intence malklara, tiam neniu ho'nesta katoliko aií :Sincera 

• ~ ¡ fartas bon e~ Ni suferas nenian vundoril'Ni voja~as · · ki'ístan~, en . Hispanio , ra ¡'tus suspekti pri la sinteno de 

, ub P:otekt? de 1~ Respubliko . Estas vere, ke la fremda 1 •"·)a Respubliko al unu eklezio, · tiel ekstreme · forgesinta la 

11'iadilaro, Je la servo de Franko, 'vizitis nin ·tre prok- · ·, · •dokfrinon k purajn principojn de tiu bónanima horno, áil 

~ime. L~ ?ilanco , kiel eiam, kalkulis kelke cla· víktimoj ' · ·• mistika profeto, kiu estis nomata Kristo .:. · . · : . 

, 1 la ctvtla log!!n_laro. Pli3j virinoj k buboj murditaj" Kun · antifasista · respekto, la lego restus sat~ _ k 

de Hitl~r k Mussolini, kun la a probo de la angla k · ' la konscienco trankvilal Kaj la hipokriteco sen efikol . · 

iranca Demokratiój . · : .. · · : : ., ,:- ' :, ·· · · 

i)erniajpropraj~kuloj,ni __ konsfatis · pr i la 'fruktoj de-;la :: ', _:l , 'AUSKUL'IU PATRI~o ·~' 
;,.¡..,.Jntervenol Nt petas vin ne aldoni nek deméti ;-,ee 1 • • • ' • ... • 

komon al tío, kion mi" nun deklaras. La '.tuta Londoha" -· · · · . Kelkfoje vi diris: -Filo, vi libertempas, . sercu por 

~azetaro <levas gin disvastigi . Ni hontas je nía · Reg'is- · ~-1_· _iví amuzon, dan cu k kantu kuné kun la knabinojl .i:.. '• 

taro, kiel reprezentantoj de la tradiciá noblanimeco k lair 1; e !1\' • Sed . ai:ískultu, patrino: Iun tagon mi estís apua 

piar .de la plimulto el la demokrata-brita popoto .''Ní meni : '·- Jozefo, en la tranceo . Ni kantís ¡.¡aje. Subíte tondrís brtio ; 

·l'idis kiel la Respub liko traktas la fasistajn ka.ptit'óih:. 1 ;~: ,, : .. "el la nobla frunto de Jozefo ekfluis sango. Lía vivo cesis-.~. 

Kun human eco, respekto k noblanimeco Vere hfsp 'iina)I• ·, r._ .. i - : · ' Aiískultu patrino refoje: Alian · tagon, estis mardó, 

· ,,: · '• ' ' , ,) pi dejoris en .•. Sur la strato ludís ·ínfano j, k -mí kun íli . 

. . . . . ·i: 1· 1, -Perfide ,venís la fasistaj avíadiloj, lcrudaj. k brutalaj, 

l{U -~ 1f~1'JF A s~is·r· .A -RE\,'s·p' 'E., T.,, ·o·(: ~!r~un ·brue~o de ~omboj ~ksplod~tttáj ... ~prucis la sango. 

• • , • " 1 :.i Multe da mfanoJ carma¡ bubetoJ; mortis! . . , . . -

Dum 1~ pásiota ~o~ero , ciuj episkop o ¡· . d~}; rani~f ¡: · ·. . ,Tial, kara patrino, mi ne .votas · danci. . Mi · parolis 

·en la fasísta " z~no de :I;iispa~ío, subskrÍbis ' él~ktirilent él~/ C :· ]{un ;virino, ' kiu ven is al ni, el fasista .distrikto, kun lri 

ptr kiu ili, fo\lás 'anfe la tiilajn régionofn / prJtendi s" t; e ,~ ' •buboj : ·L~ e~zo sekrete fugis. Si rakontas ~ . , ·. , ·; 

·mJllerte pravígi la ribelon, pe fiaj áristóffr atór k-'·gen e:-=- ·,.,...,,,_.,_ .-,;:-Kte. h estas?"7demandis al mí falangis.to _syingan-te 

:ra}oj-lakiqj __ de invadíntaj ~tatc:f ~-:..kon~traií la norm ~ ~ l' 'J ¡,.f1Wlre~~1:1, :~nta~- ~ia . __ bz:usto ;:-::-Diru _ti~.n, aií mi nepr~ 

<lego de legínma_Registaro.-La subskriboj de piaj sinjoroj morfpafos ~n e,~t d<:~.~s al v1 tempc;m - gis morgaiíl -;-

:sigelis stultajn argpmentojn,kiu ( estis plej ~ekta atako . Pos!e; .la f:tpono foriris k slosis la pordon . . Mi diris · 

'k~ntraií fa tiaua fundaJU~pta prdono de ' la ;kris!añ~ ~ lí- Q cnen!on ; la m~~!1°i ploris, se<!_: ni , ci~j ._forkuris saltan ti, 
: g10. Unu -el tiuj'.sanktaj_p er§Qnoj, :Muí benis k'-á probis 1 ' tra la f_enestro, en la malluman . kampon : -~ ,,,, __ ,,, • 1 l 

·1a celojn sklávigi ·la popolo~ 1·.e~tas ._~p ,1 la episkqpo ·. de J · · - . ; .Au _skultu ankoraií, patrino: Mi . aiídas .k . reaiída s 

'Teruel; tiutempe, .k~mpretiebl';, ' :fer_µ~~ . pompis k
0

ier per-",,_~::) <._e ,_la,:r1~~ ·. naj_bar~ · Petro flustras: -Su fice da -sang6: 

:versa_ par!3dizo, _½¡~· Jµk~o_ k 1t1íz':~" mez_uris .• 1tsj ;,-~··:,• ~~ftf~ ~a oJer~J, om de~as a~angi k?mprom isonJ...:..kromt 

tanco¡n, gis kiam la Popol¡1 ;Armeo jam renversis Ía " . ~t audis, ke h ankorau nemam estis sur la batalkamp6. 

•sistemon, per brava r·ekonkero de la urbe . La episkopó · · · • .. _. Jes; aiísk~ltu patrino: Ce'rte mi _ne ema's mortL . Sed 

ne havis ' tempon forkuri; Ja· ~rugaj hordoj• , kaptis l_in ,-._ ,fari , k~-~promt _son kun tiaj krimuloj; ·pard oñi al ili abo '-

sen difekto P,or.l!_a pers~no -nek _·profana _do por lía mitro :-. · :· men~¡n m_~~d~J.~, b,om~ar ,dojn, terorojn .·Neniam · patrinól 

La somera oferidíntó transformígis subite en vin!ra fla..-' '·, :,. ~orttgtta 1 _mfano¡, ' forpelitaj '.,m_aljunuloj, detrúitdJ 

tanto. Kvanlcam la popolo, por · plenuI!,Ji sian devon .:.:--.. , . d?mo¡ de Madrido _ k dez~rtigitaj kampój de tuta '• Hiiipi:i-

defendi la liber9~) '--ne: atentas jam ofendojn nekflatojn / '. mo d~nas la . respondan: -Neniamt . .. ; • 

La fasis~a_P,reláfo es~_as nÚñ _kaptito atendánta ju~on 'd'e .·. ;_; . :·,,;!tu kompromiso estus nur efeniera paco por keÍka j 

regula ~ribµnaló. Lía, s¡jécial _a -ra~go vekas intereson -p~ ~-• ,'. ~C?n,atoj. Po st e, de~ove 1~ milito)lagrus kun pl(furioza 

'"ª?tero ; procés i'::Cefan sa~ ~r<Joton, kíu malsatls ·. la ,•. , ,ka_~a~tero. N~, patrmo, m ne volas tionl Ni marsas nuó 

cifonoJn de m~ei'ulaj,or .. profifi la . purpuron .de riculo. , . f~m _su: la vo¡o de _la venko. Hodíaií ni pose das Armeon 

En mezo de vigl~ -léÓ.1_1r;;~rto d~ -~pinioj; maljuna, liberala , .-, ,. ~r_milo¡n k st_mpahon . Ni venkos k certe nur . nía -venk6 

k sentema jurnalist <f;tra la para,grafoj ~e inspiríta arti- ·. es_tos garanho . por la paco . Kaj tía~, a mata patrino 

kolo, proponas proksirñume i.en on : ¡_La ,ple} m~del ~ •. ,plen ,voe~ .. k dancos kun g~jol 
1 

.' • :, 

ekzemplo, ,por puní lá malpiajn farojn 4.e la díocezestro, · ' ' ' . ' ',n EBI 11
11 murg11ze_10 de 111 2.º Baralion·0 • de 1 • i . 

est · · · ' · · "~ ·' · r lfddo Oar,bofdi • 4 ,, , , 

us diplómata -demando ·.-al la Papo, por konkreta ·· · · • repres1s k 1r11dukis t 

deklaro, -~~ 'lf ápr~bas ' áiÍ m~láprobas Óficiale la ko~du ~· •, -~ . . ,: ·· '., ~,: ;,1 Jo.ha1_1n_ .CHRis:r AMENTL '. 1 • • i 
· - ·.. . -· · , · a · _, 1 ·, 11 lnternacla Brl¡aaan O ' ; · . ! fi 

" ' ' . ' . i 

J:speranto,:defendante l~Jib'.érJ,01;~t~~faJ~sicin' P. .. ,,e·J. ef,•i~a·n .. ñr•o' ·. :. · .r,, d.;:·, ·1 
. - -- - ,~ '"':- _K .---~ .. .. Pa_gat:1 PO 
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, .: . -· - .- -. • mo!]dO ·.P~º : terura -"cJ~goro,·_:~¡u,: Pre. LA .MONDO 'EN' ANGORe ····· cipe e~d~193~,minacev~gastrac¡uj 
. .., . , . popoloJ k1el auguro de rumo k morfo 

Kiam !talio forlasis la Ligon de _de . Nacioj estas absolute !~niver~ál~ Kia fido povas ekz_isti , pri la efik~ 
: Nacioj, fluadis abunde la inko pro · fiasko. Ni penu do k~mprem k dedukh de traktatoj, se la ple¡ solena stono 
tnultaj artikoloj. Kaj oni sin deman- objektive la kónsekvencojn: , kiu sajnis fundamenta por ciuj postaj 
das pri la kialo, car ta okazintajo ni! · Ce · Ja fino de la Granda ,Milito, · =akordoj, eshts nur movigema sablo 

. estas tiel grava . Kun Jtalio aií sen pli ol kvindek statoj-preskaií ciuj · kiam du despotoj blufe ekzercas siajn 
ltalio, la Ligo de Nacioj daiíras tiel, Jandoj de la mondo-fondis k aligis _armeojn antaií ·1a timigitaj okuloj de 
kiel gi esta s: Organizo al kiu neniu )a Ligon de Nacioj. Tío signífas jure, . la pasiva ~ondo? La pasiveco de la 
fidas. lnstitucio, kíu ne povas plenumi ke íJi subskribís dokumenton, per kiu Ligo de Nacioj, antaií la _profanado 
ia taskojn por kiuj oni gin kreisl . Jen , ciuj sin devigis viví ínter paco k .har- de la lego, esta~ certe ~omenco por 
do la malsano, kiun la mondo . ·su- monio; kun formala promeso de_fendi . .la . plej terura haoso .. Antaií ol la 
feras; malsano kies kaiízo estas sim- ciun landon atakitan de alia stáfo, 'Granda Milito , la internada . ordo 
pla, kies dangero estas granda . Multe • membro aií nemembro de la So.éieto. estis asekurita pro cíes respekto al 
pli granda ol supozas la simplani ~- . Sed, kio okazis? Tiu · solena , k . formalaj reguloj, k tiu respekto mem 
meco de _la nuntempa opinio. . grava traktató estas cifita, ekde la estis asekurita pro la norma la ekvi-

•Üni satas diskuti, pri la Ligo de jaro 193V, de,du potencoj: Unue de libro de Eiíropo k Azio. Tiu ekvilibro 
Nacioj, kvazaií pri nova metodo, kiu . Japanio, kiu en 1931. .invadís Cinion mala peris . La Ligo de Nacioj celis 
ne • rikoltis ·sukceson pro siaj tro k poste de ltalio, kiu en 1935. invadís , restarigi gin. Sed mm , kiam la trak-

·aiídacaj novajoj, kies fiasko, tia!, ne _ Abisenion k en 1936. Hispanion . . En . tatoj estas nur cifitaj paperoj, restas 
devas naski surprizojn hek alarmojn . ambaií kazoj, ld traktato ne funkdis. jam, -sur la mondo, ~enia garantio 
!Kiam homa klopodo triumfis jam en · , La subskribintaj statoj ne sciis, aU ne ,. k . regas den ove generala haoso ínter 
.sía unua ekpaso? Rigardante tiama- volis havigi tuj , al la_ viktimoj dé 1,a .i\ ·añ_gor,o k timo . de multaj popoloj . 
niere la fiaskon de la Ligo de Nacioj, ofendo, la helpon, kiun i1i rajtis ~kevi :;, ... Ci. t~u konsidero estas multe pli 
_gi.aperas nur · kiel unua sperto, kies , Dum gena dilemo, aií oni fads neni 9p? gra~~, se oni studas la ; malfacilajn 
eduka diko dependas de nia obstino. kiel en la afer.o de Cini.o, <1ií. s.':.-º .n.1.. . rimedojn por . s12!vi la situacion. Nm -
Tamen, la Ligo de Nacioj ven is kiel é intencis fari ion per a plíko ·de -sank- ~-·saf ·inildigi la ··angoron : k =-rorvisi la 
frukto de ·plej grava k plej · solena cioj , kiel en la afero de Abisenio, oni ,pesimismon, kiu nun pezas en preskaü 
traktato de la Historio; ,sekve, gia plenumis tion, tiel milde k malfervore ·' -ciuj landoj, kiel minaco de historia 

.putrigo,signifas, ke tiu . plej so lena , k .,ke la prov.o p~ene fiaskis. Ti_a estas~~ .!-¡ katastrofo. La Juro k la Paco venko! 
;plej grava traktato ne estis dece res- •nuda vero! k1el natur~ ; sek~~ ... -~r~s~, .· finfine, · nur se . oni pruvas praktike al 
pektata . laií tío, la fiasko de la Ligo . · kís profunda pesimismo , sur , .l_a } u,t,a ._la tirano¡, ke rikano al la subs kriboj 

_ ' _ ... ," , . , .. k barbara a pliko de .forto estas an-

PO R LA. i~ÜSTORIO .DE 'úNÓ·,,TRiANGULO T · • .< ,,,;·, .',koraií_ sporto tro dangera ,por ili k 
· · ··· . · ,.,. · · · , •·1<,•·<·· ,,,: •,D, tre facile evít~bla de ciuj demokrataj 

: ,;". : -- :... · , ·. · · . popoloj, kiuj ti u cele estas pretaj eluzi 

'FO 'RG. ESIT -.A- J'. ·.'·.o· A··T·,·._ ,-.~ ·J __ :~,· r ia . necesajn rimedojn, por puni la 
\,,,.JU , provokintojn, interne aií ekstere de 

• Hitler k Mussolinl subskribls 11li11ncon · 16.'J J11nu11ro 1931.-En ~Óe~e~o : 1 • la Ligo de Nacioj .. Se la·, pro~okoj ne 
kun J11p11nio kontr11i1111 komunlsmo. Sed, ,: kunsido ; d_e la Komitat_o ~e ·~tud _oj por ·, .rÍCºvas . pu· non, .la ak· tuala angoroestos 

. . ' . - Ellro¡,11 Unul12o, Or11nd1 pelis , ke om kun- .:. " 
kiam la diktatoro) cmalkovris• la komu• '' voku Soverlon • k ·Turklon. Tlu peto ne , ,'

1
definitiva ·agonio ,de socia . progreso. 

nistan danQeron? Kelkaj datoj memo- .•· estls 11kcept11111 malgraü ke ~i ulis ap0- ,...,,-,_,.l#,,,,.,.,,,,//.,.,,,,,,.,,...,,;.,.,,~-,.,,,w,.,"'"""' ,. ,..,,,.,,. 
rlgos oportune k trare la 11reron:_ · . . g11t11 de Ucllo k Oermcnio. · , , ,,, , - · ,. ,r:1 • · 1 l • : r:•·.,;·. . ., 

. · · · · · ··· Ailgusto 1931.·Oni subskrlbis komer- ,, 
l . februaro H~ _.-Huler kaptas la con tr11kt11ton ínter llalio k Sovetio . - · , 

regpevon. . . . . . .. . , , ., 3. Septembro 19M.-Mussolinl' sub- 1 
21. Mario 193~.--~iller deklor.os en la ; iikribis · traktcton kun Sovello , ,kies . 4.ª . 

· Parlamento, ke h dec,dls subtenl boncJn 'artikolo teks11111: ctiu subskribanto 11k- , 
rllatofn kull la U. S. _s. R, . ceptas ne partopreni ian ojn, eko nómian ' · 

1'. ~ojo 193~.-Hllle_r ren_oy1ga11, kun 11i1 polilikan, blokon aü kombinon, direk - ; 
Soveuo, la trck taton , km lln1~111 en 1931. ·fata · kontrail la 111ia s ubskrlbanto, , 
k kiun ne kura~s ren o vigl 111 11nt11ilaj re- . 3. , Deceríibro 1933.-Lltvinov ·~izitii'á ·,.; 
glst~r~l- di validas gis Mafo_ 1936- • ,. Jtalion. Le oDclala dekl11r11cio di rils : 1 

Jumo 1933.-~a vlckance!•ero H~gen- •Estas konsiderata la ebleco p((bonlg l . 
bug utas ek111g11111tar1111dopt1s ,_en • ·111·~ener11l11n_politik11n situ4cion , per 111~ 
Londono sln1enon, kont raua al Sovello. spirito de l11 11mik11 pakto sovet-ltala, . •· ·• 

. l'O. Oktobr o 19M. - Oficiala deklaro , Sed .. . kia·m franca ministro Borthou ·1 
de ~rlino aserias cke 111 rllatof lnter la 1 •r s 11 1 1 • 
du Jandoj ne estos sanQitaf pro direrepco n~• 15 ove o n parropren 11 · s1stemon 1 

de la politikcj reQimoj,. . , . pr1 kolektlva sekureco k klam en 2; ,M11jo :, 
30. J11nu11ro 1934. - Dum parolado ; ' 19215.,estls 11ubskrib11111 la tr11kt11to aovet-

Hiller, diras ke Ji c11kcept1111 la duiron de , franca, Hitler k Mussolini mclkovris su -, · 
Stalin pliforligi 111 11mik11jn rllatojn . In ter :· bite la bolsevisma n dcnQer on. 
111 dlufl11bnd0 j>. 1924 11 11 0 k. · -1 Kal por distri la atenten for • de. i líaj , 

. e ruaro .- 11 o agn s 1111 am r i O aj 1 1 ¡ 1 d · 
oficial e la politikan reQimon de ·Sovetio, r P n enc o e peras sur 11 'mon o.·• 

- kelkajn tc¡rofn post An¡rllo- k 11nt11ft 01--- b11ndl111·trl11ngulo;-kies punktof kusas en -
Francio, kun diplom11111J 11fablccoj, 1 la urboJ de Berlino, Romo k Tokio. , • , 

; ., ,· .. :, , · .. ·:·· ,, .· . :r,,c . . ; 
.... 

• 1 '. 1 , ro · íol 
! l11 i íoñ é1io- p1zo11-tr o multé aii'r la teimen 
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~N D~MBUDITA ~~&o o~ ;·u1'Nt10~· . 
E_stas jam multe.n<;>mbro ~a filmo¡ celantaf rikolti 

laudo)n por_ la k~loma1 armeo¡ de imperialistaj statoj. 
~~nc~o de ~1toloJ ne ~stas ne~esa; ciuj tiaj filmo;, kun 
S~)nOJ de dtstro,. prav1gas la m~adojn k cinike pledas 
p11 1~ s~perec _o, mtelekta k senttmentala, de eüropanoj 
k _arne_r1kan~J-bl~nka raso --:antaü la barbareco de 
azianoJ k afrtkano¡, balasto el koloraj rasoj. . . 

SeneJc .epte! en cia __ ajn e\ tiaspecaj_ kinernatógrafaj _ 
produktaJOJ! om konstatas tuJ la sarnan mtencon : starigi 
kontra~ton mter_ la ·kond'uto, nobla, kuraga k sindonerna 

• Fiero, por tuta Hispani~, estis ·la Un iversilata Urbo de Madrido, 
Jam preskaii preta ekfunkcii kiam eksplodis la fdsista ribelo. La 
sovaQaf hordoj <le Franko, ¡n sia marso al Madrldo, hallls tie 
mem, kie okazis la plej furiozaj bataloj . La imponaj k belaj kons-
truajof, kiufn montras la bildo, estas nun amasego da rubo, kiel · 
sanktaf ruino! de laboratorioj por scienco k ailloj de kulluro , kiuj 

traniiformiQis subite Je citadeloj por la popola l_ibero 

c_le la_ rne_tr?polaJ soldatoj, k~n tiu de la kóncernaj indi~ • 
gen~J, _km) _pe~e. de_ kruela1 k malicai, rirnedoj-solaj ,. ".:KRONIKETO EL · ARAGONA FRONTO 

: BtONDA · FLEGISTINO··, 
kvJhtoJ, kmJn 1h sa¡ne posedas-prete{ldas defendí ]a 
sendependecon de sía rica teritorio. En la filmo - la , . , 
indig.e_noj ciam _estas m~lsatindaj k perfidaj ... kvankaín , 
la reg1soro nema?? klartgas, ke la faroj, kiujn ili plenu- ··· ·· 
mas, estas plenra1ta defendo kontraü invadintaj trude- La nego degelis . La stratoj surhavas tavoleton da 
muloj, ko_ntraü organ\zitaj. n~gocistoj, venantaj el mal- 'mola koto . kun cok ola da koloro . tiuj pasoj de la sol-
P:0.ksima1 k ~eko~!'-t~J. nac101 por rabi k forprerii al ili · datoj restas tre videblaj; la grandaj bctoj, kun najloj, 
,ha¡n natu~~Jn r~ca¡o¡n k. trezorojn el opio, kotono, _ firme <lesegnas sían konturon sur la gluaca pasto. Kaj, 
petrolo, br1hanto¡ k perlo¡ . Jen la cefa motivo kasita · 
malantaü la ekrano, kie sinsekvas stultaj aü . absurdaj kvazaü ludema in fano estus jus pasinta sur la samajn 
scenoj, pri romantikaj idilioj le gluigernaj kisoj sub la . , kavojn, etaj signoj de virina kalkanurno prernas pli 
milda luno aü varma suno de la tropikoj. ' , funden la koton, interne de la aliaj piedsignoj. 

La regisorüj plene sukcesas en tío, car ili' -elektás Fajfas la alarmiloj . Gracia korpo de iu bela blomJa 
tre zorge la eiíropajn aií arnerikajn rolulojn, kiuj, orna ~ · .. knabino direktas sin al rifugejo . La fasistaj aviadiloj 
mitaj per amaso da bonaj kvalitoj-beleco, simpatió · bruigas la spacon perla zurnado de siaj motoroj. te Ja 
k talento -tuj kaptas la · favoron de la simpla . publiko, • , , 
preta ciam koleri kontraií ies riproco pri la okuloj, sojlo de kamparana dorneto, osta maljunulo -klasika 
movoj aií kismaniero de siaj satataj aktoroj. . aragona tipo, kun tuko cirkaií la kapo k mallonga 

La aiítoro k direktoro, lakeoj de la kapitalisrno, . pre: . · velura pantalono-rigardas supren, minarante per .sía 
z~nlas sa_mtempe la ~arokanojn_, la hindojn_ k ec ~a eino)n, . :·.', I:iásfono. Li murmuras kolerete: --Ho, se ili kura~Üs 
k1el v~ra1n monstroJn k_ kruela¡n dernonoJn. Ih aperas, 'rna\snprenveni mi batus ilin unu post alía ... 
kvazau s1mbolo de perhdo k aborneno , kun unu sola fa- , , ; . '. . . . 
vora escepto por tiu indigeno-hundo,servutulode la inva : .,,,1 - · ~n . la rtf~ge¡~-kelo _ d_e 1:fospt!al~ -a komod1g~s . 
dintaj frerncluloj k vera perfidulo por siaj sa_rnlandan9/. 1, , .vund1~0¡, kurac1sto¡ fleg1stmcJ . ?m audas 1~ akra1n 

La kapitalísta filmoarto multobligas sian propa- ., , kr¡1ko1n de la pafo¡ k la tondr~¡n eksplod9¡n de la 
gandon, kun tiel kreskanta ritmo, ke ebl_e ba_lda_ü, º 1!-,i . : pornboj. La vunditoj, iarn bra vaj soldátoj sen .timo dum 
povos rigardi en_ kinejo ~rnociajn scen?J.n, kie car ,rna , ·, batalo ! akceptas nun tre sale la pr o tekton de la . flegis· . 
•stelulo• ludos rolan de au~~ca lfala ofi~iro bata}ant~ , • tinoj; unu el kiuj estas la blonda virineto saltetínta sur 
en Abisenio favore al la Fas1smo, kontrau la sovagulo¡, . 1· • k O l'k f ~ . . . 
k. . f' . , . d . d botado k spionado ansta"taü a oto. e t ata rauhno, km volonte k fervore forlas1s 

1u1 per 1aJ rime 01 e sa - ' ¡ b :. · · k f · · • · · · 
o! uzi lancen k sildon kontraü la tankoj k aviadiloj 1 .~ ur~a ¡n orn or101n de usona cefurbo, por c1katr1g1 
pretendas rnalracíe . kontraüstari · 1a patr _iar k~con .. de ,y~ndojn k kvietigi spirit ojn, car si milde dorlotas la 
~ussolini. Aií e ble la sarna' ~kt?ro, enkorpigante · la \ •if.nditojn per la carma sukero de siaj karesaj vortoj. · 
f1guron de brava germana aviad 1~to, ludo~ ro.Ion : de , , '' . En la militistaj hospitaloj ne mankas la malsanuloj, 

(lufgan~a hero<?, ?0m1barhdant~t 11e0r:e!i°en ¡~le~~tgpt~f~~~ ·:_· kiu) 'enamigas je siaj flegistinoj. Ili, eble, ne povas kom-
1n ano¡ k rum1gan e ospt a · . · t · · · k ·T b · · 
ie ajn 'de hispana respublikana ;1rb?· . : , , •.. , ¡ .. _ _,¡p,re~t, e 1 ta ~ne_co estas_ tute n~tura eco, kun sola 

Tamen, , ni velas esti tute ob1ekhva11, en_ ma __ f1)ma -. ,ce~o k C¡étsla aspiro plenum1 konsc1an devon. Vundito, 
k:itiko, per mallaiíta konfes?, ke . a!rnen~u en Az10 ek- kun blanka vindo ce la okuloj, dank eme k pasie susuras 
z1stas unu lando,)apanio! ktu gc1,1ms raJton 1 de su?era : , ·a1 si: ::..'.í<iel afabla' vi estas! Cu vi edzinigus kun mi 
~a!egorio, Pº:. sia ~p~cial~ arts~o~rata · f aveco, pe~ · . · post mia kuraco? Cu vi konsentas? · 
1m1to al ceteraJ 1mpenahsmoJ k raftmteco de _eksterm~J · , .. , •. . ._ . , 
metodoj por civílizi Cinion, kiu parad _okse ,est ~_s, g1a , ,: . . , ~Ho, _dankonl - s1 res_p~n~as-M1 ne _ ~ovas fari 
samrasa k iame civilizinta !ando. , . . . 1 , 1.ton, .. car _m1 bezonas restad1 c1 he . Ve~os aha1 vunditoJ, 

Pro ]a gentila prudento k riveret?ca dtplomatado d~ .... kiel vi, k mi ankaií <levas ilin konsoli k flegi. 
Usono - paradizo de la sepa arto-rila te llkuln a5fe

ron P1 ri . Kiom da similaj anonirnaj sinoferoj floras sur 1a· 
k J · · 1 M'kadok on o arnueo · ,··' · 
1 ° ~nta konkurenco, _n1te~ 1 

1 
1 or eviti la rango~ · ... antifasista kampo, kie oni bata las por eviti batalojn ... 

dªe ~isdp_a.na popo_lo, ~ttge esprªi·teª ª1<ns.~r~e demandas ¡.u la ... '' . J.,a alarmo cesis. La silenton de la strato¡ ' siras de-
in 1geneco 1om.. "' • ~ . ,. . ,, . 

gajaj m • to/ k la irnpona si paro tau?as por 10 P)~ • no:1e la bruo de la vivo. Revenas la vunditoj al siaj litoj. 
efika 0t;~¡. pozi sabloriajn fi_lmojn pri belaJ _ koketaJ. . ~~n:acistoj k flegistinoj okupas diligente siajn postenojn : 
knabinoj sopire atendante, en ta h~v~no,t l~ _venonk , • La aragona maljunulo, ankoraü ce la so 1·¡0 de sia 
la U E k d k melankolie- ediauan e l!.m en a10 , . k' . d . k 
d sona s a ro, . t ~k bedaürinde ·neniam - - amparana . orno, <liras rediras kun naiva gojo: 

e la sama haveno ... ·ktun , •cer e . '• -11' k g' ¡ kt' k t ~ · · 
plu vizitos la.gracia :s;peto ,•Pa,11aY!' ge~tk1le:kd_rot~j1?,tª tP? r f:t,, k '' . •:1M1_n~ -~ra is ? tk., º~1· rau rp1a bastono. lii _for• 
konfirmi ·la ;roajstreéon ide )la ;otj_en_taj te -~1 lS o h • •; , ' . urrs. ~ t 1am supoz1s, e t t estas malk~raguloil.. : .. 
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P Q P O L A' F R O N T .O 

, ··E·.t ·ulet :o 
MUMIOJ tN'·. lA RVATtRNAUA RQIP-,TO . La ~romn_om~·,_estas gustá; por e¡ · · · · · • . . -. tiu hispana . mfane to, · lerta k s ... ·1 Sen ia tro granda embaraso, ni konlesas nian malsperton prl • F . Prtta, . mumioJ. Nurpro rio, jam delonge,.ni ne diras ec unuvorron prl- .loganta nu_n en rancio, sub la dej¡. la k_uriozaj lo_sil_ioj, kiuj simbole·kunvenas, de tempo _111 te~pó, kataj zorgoj de antifasista familia. en 1u arkeolog1a muzeo de Londono. Kvnnkam, k1el d1rlle, · · . · •. . • . · · · nin kompctenreco pri paleonrologio estas preskail nula, nin Lt estas c1es am1ko, car h havas respek10, al tiu supera scienco, estas sunte lnr~a por multe kvin ·¡arojn k ridemajn okulojn · bedaüri la malatenton, kiun suferas la íaraona komitato. Tia! . . · E · · ni kura~eras inviti la senlaborajn esploremulojn armi sin per . -:-Bonan tagon, ª tuleto•I balalloi k lorvisi la densajn araneajojn, kiuJ stopas la enirelon -~ Boban tagonl de la kripto.-La hispano!, tre okupataj en sia milito, ne povas K . . :, t 1• · . partopreni en tiu brigado. Tio .estos prelerinde, far ilia mal- , . , aJ rigaruan e . m, ont pensas . sperlo, ail kverelemo, povus doni okazon al tre fagren_a! emocie: •kia bela verko estas infan eraroj, ke an~tatail ol uzi balailon por si ri la araneajojn, 1lt • . • · N . I . · O obtuze rompus ~in &ur la · stoni~inran kapon de•:pli ol unu ·, r1detanta . .,•· eme •om povas eviti la =----1 · · specimenn ekzeniplcro de la lnmn kvaternarn kolekto · · .· dezirojn karesadi lin, ·sovante lama- · 

•""•""'•~•""•""•""•""'••~•""'•""'•""'•""•""'•~• nori tra liaj haretoj aií §erce pincante . Jiajn rozkolorajn vangetojn. 
Tui l_i ra.kontas histor·iétojn, nature 

· disradiant e gojon, tute same kiel la Malrapide, sed firme, p_ost sencesaj sinoferoi, , la , nova k nekonké'.~bla . ·majesla suno dissendas lumon. Hispanio marsas antau en. Jen la impreso kiu trude kaptas la spiritol') en, Ne estas gájaj, lamen, la rakóntoi mia tria vizito, al ci tiu kuraga k obsti'na !ando . : _-,,;', ·. ~- · pr_i_~iuj babila 's e~ .!iu in~dno __ ~e Ma-Tavolo de fervora decidenio sajnas envolví la ·logantaro ~'( . ·: . .. dridó . Li parola~ pri bomboj, pri .. 1-Ai estis surprizita per la impro vizokapab lc; de la ~espublikó ciu- ., domoj fálegintaj, _pri buboj rnortintaj aspekte. Óia Popola Armeo, la disciplino, la tránkvilo, la · or·do, la · obe'o . . tenante ankoraii, ce ttianetoi_ guman al la Registáro estas virtoi, kiujn oni rimarkas ciul~ke, kun forta .disvolv.ig6 ·: pilkon ~u kartonan cevale'ton. • de la militindustrio k ciutage pli forta poliÜka 'unueco. .. _· . ·:1 '.·· :.·... . Sed li-tr e bonfarta ci tie, kun La popoloj de Anglio, Ameriko k Francio <levas gravuri bqne en,.sian i afdblaj gastigantoj, kiuj ofte regalas menson tiu~ veron: helpi la hispana n Respublikon éstas, ne simpla, afero Hn per _bongusta kuko-el• pomoj-ne de humaneco. Ni devas pensi, ke ni rigardas bata lon, k°iu denos al la jnter-· · povas _kasi la brilon de síaj nigraj nacía Fa sismo decidan frapon. Hispanio ja rajtas n1an subtenon. Vidante . · okuloj k la placan mienO!J de sía hela i tiujn urbojn martirigitajn per la bestaca agado oe la' aeroplano¡ de H~tler' k simpa.tia 'k · ronda . viiág 'et6. Mussolini, nía atento estas forte vokata perla héroá áecido · venki. En ciuj kvarikam tikla rememoro o_bstine világoj k urboj de la loja1a Hispanio, ni audis la samaj n vortojn: • Ni ne volas trudigas: Temas pri dolca · kringo, kiun kompromisojn. La sola kondico, kiun ni akceptas, estas platigi Frankó-nl• bakadis la amala panjo pór celebri · Mi pensas, ke multaj homoj havis la saman oportunecon, · kiun mi festotag ojn. Rostlla k var meta kringo, · ha vis, inter la tagoj 15. k 27. de Dec~mbro, por tr~kuri Hi~panion · k vi.di ·,. kovríta de sukero subtila k blanka, multon. Bill Rust k mi . estas traveturintaj multajn vilagojn 'k urbojn · de la kvazaií fa runo. Kiel agrabla gi estis )ando, k cio, kion mi vidis k aiidis, sajnus al mi neebla; antaií ol veni. .Kiam po_r la buso k por la stomakol Kiel Bill revenís el Hispanio, 1i diris en Londono: •Üni ne povas iri en Hispanion • milda gi estis anka_ií por la purat k esti plue la sama horno. Ti u vojago sa ngas ciain. vidpunkfo¡n · 'k ec la animo de la knab etol éu e bias mernori. propra n vivon•. Kiam mi renkontis lin en Ba·: celono, mi pravigis ._ lin, _mi s·en ia melankolio pri la sorcaj horoj-,. diris al li: « Vi pravis . Mi ne restis en l·pspanio lo~gí'.l_h tempon, ~e~_. su'fi~~ kiam la gepa tra hejn10 k la . orurnila por kompr eni, ke viaj vortoj e~tis trafaj 1<·. tre oportunaj ~. , ·,, . ·• ·,. · · kringo transformis lin je la plej felica· · · Mi nur be_dauras, ke ·he e bias al ciuj britaj demokratoj viziti._l_iispanion . princo saturita de kisoj k dorlotoj? k vidi, propraokule, 111: serven, kiun la ·hispana popolo_ faris al1la De~okratio · · Kaj nun? Nu, bonel Nun ekzistas k al la Paco . Mi estis en Albacete, kiam alvenis la sfüg o pri)a ven~o de ' por Ji nova panjo k no va pacjo, ku~ Teruel. Jam de tempo, la veraj amikoj de Hispanio sentís malküragon '.', Oni . ampleksa petolema rondo de noval diri s konfidence, ke Frailko estis preta ,komenci -grandan ofensiyon en tri fratetoj; krom_ tio, la dima nea kuko el frontoj, kio havigus ~¡ li grandan venkon ce Kristnasko. En tiuj ·cirkons- · pomo¡ k malnova, k tre komplezerna, tancoj, elspru cis la grand_a sukceso en Teruel. Tiu ofensivo' ·havas simil~n · ·automobilo, kiu dum ·ekskursoi ent~~ signifon kiel Sedan, Waterloo ·k la decidigaj bataloj en la Okcideñta Fronto, · nas pacience dekduon da infan°J: dum la lasta mon~milito. Terue l ne hava s nur militan graveco~, . ne nu_r . kiuj kant as k ridas, kvazaií invititoJ moralan efíkon en la vicoj de la respublikanoj, sed gi gravas ankaií en · la en kamparana geedzigofest_o. interna cia sfero, kiel speguligas jam en la tutla~daj jurnal?i- · _ .-- Bonan tagon, «Etuleto•l . _ La indif_er~nto k ec la malbon_volo, 
1
de -~~ria ~az_et~r?, ~an~g is_·~~i: • -~ Bonan tagonl , .· . laudoJ k admtroJ. Nova popo la Armeo nask1g1s; d1sc1pltmta A_rm_eo, .rlnu . · I<aj Ja nigraj okuloj brile k na1~e posedas aviadilojn, tankojn k 'artílerion ~! kune kun cío ci, la -~~nscion de '. ridas. Estas vere: Kia bela,· ho k13 sía san kta pravo k mora la forto, kion cert~ _ne?iam posedos F_ranko . nek ,bela afero estas ciu jnfa!}O, kiu sen' Hitler nek Mussolini. ,... ... Ha~ry POLLIT .. : ·. • zorge k hele .rid etas ... • ONKLO 

M ·IA ···-T .R ·IA ~·-:.v1z1TO 

Posedí lu veron pri. Hísóanio· ·o·e· éstas -multe/ Se üo.-oe'-·otilas .. uot' detrór 10:-:mensoéoDI 
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LA · FASISMO . ESTAS ~ .. ·FAS'ISMO! 
Pruvante :sían humanecon, la Ministro por Nacía Defendo sug~st!s, al 

la fasista Stabo, ·pri la eblo reciproke rezigni je ·1a · sovaga rimedo bombar-
Jadi ariergardajn urbojn. Dumaniere respondis la rnalarniko. Parole k fé!kte. 
La parola respondo, per Radio-Salamanka, laií jena tel,sto: •Hispanio ne 
estas la urboj; la stratoj, la monumento¡ nek la · homoj. Hispanio konsistas 

nur el la ideoj kiuj svarrnas ce la rnenso de Franko•. 
La fakta respondo, atestis laií jena enhavo: bu teruraj bombardadoj ~ur 

Barcelonon, je 5000 rnetroj, kun 200 rnortintoj, ínter ili 45 infanoj ... 

FINFINEI 
finfine, ni sukcesls akiri paperon, 

el meza kvalito , por kelk11j numero!. 
La oa'ma enh11vo. en ¡,Ji bonn veslo, 
povas esti pli 111lig11 por lll ~obl11 .. asko 
de nial senlacaj amikoj internac1aj. 

• Multaj forkurintoj el fasista zón~, 
petas paroli al siaj antaiíaj kunuloJ. 
Per laiítigiloj, preskaií ciuj diras s~: 
majn vortojn: «Kamaradoj, :venu c1 
tien· ni estas zorgataj, kiel fratoj, k 
CIUJ ESTAS HISPANOJl • Ili 1dira,s 
tion por nuligi la fasistan a~erton, ke 

Kai en la mondo, multaj personoj ankoraií heziterne neútralasl... 
, . 

, / / ., 

: 1ft O Z . A I U O 
0 La filio de :Banko de Íiispanio en. 3.876.250.000 Jrankoj, k al Germa-

Algeciras liveris alitala kirassipó tri nio, ·9.496.000.000 frankoi; · entute 
milionojn da pesetoj,laií argentaj rno- 1¡U72.250.00:> frankoj. En tiui ciferoi, 
neroj. La ko~andanto de tiu sipo ne estas enkalkulitaj la rniloi k miloj 
pagis tiujn mo.ne'ro1n per sama kvantu · - da tunoj de diversaj mineraloj k k_ru-

en biletoj de la Banko de Romo. dajoj liverataj . Ankaií ne estas enka!-

. • Samtempe, kiam la ae raj banditoj kulitaj la viktimoj de tiu rnons_tra _ mi-

pliigis siajn a_takojn, la maraj 'pir~toj lito senkatenigita de lía a_mbicio_ k _d~ 
a peris denove .en la Mediteraneo, la enlandaj k eksterlanda J kasto¡, _k!UJ 

malgraií la d~ddoj de ·Nyon. La · 1. gvida_s, kontrolas k subtenas lin. 

Januaro, je 47 .mej)oj malproksi!"e de 
Valencia haveno, la nederlanda sipo 
«Hannsah Holland» estis torpedata k 
dronigata. Úi transportis tritikon. His- _ 
panaj fiskaptistoj savis la si!)anaron. 
• Juna maiíro, Ben Alí, kaptít _a ~n-
Tau el rakontás siajn travivajojn: «Mi 
laboris, kun· aliaj samtribanoj, kons-
truante soseon, ·proksime al Tanger : 
Oni instigis min · iri al · Ceuta por : : 
atingi pli facilan :Iahoron, . pli_ bo~-~ p~-, 
gata. Alveninte ·al tiu urbo, la . vet~-
rilo haltis anta.u · kazerno de hispan .aj 

PIR~TOJ EN BONA STATO 
La akord o de Nyon kontrali la pira s 

tado en la Mediteraneo sukcesas brile, 
same kiel la progresoj de Londona 
komil11to. Almenaü Britio povas lleri 
prl ties eriko. Antali kelkaj tagoj, en 
Tarragona haveno la sipo Phorbenes 
esti~ bombardara; malgr aü siaj tri 

,. · ·· · grandaj k vidcb laj an · 

armeanoj. Vole · nevole, oni eriirig!s : , 

gláj flagoj. Kva r · ma-
·rist oJ mortis per bom-
bo!, tri dronis pro la 
ei<splodo k 22 estis 
vunditaj. Kelkajn ta-
goj n pll poste, en ha-

. veno · de Valencio, ,pro 
eriko di: afia ·rasis111 min. Tie mi renkontis aliajn samsor-

tanojn ankaií maiírajn. Vane ni_ frapis ) 
furioz~ la pord .on de tia karcero, ~!i- . 
ciro minacis nin per pafilo, k ' fi~fme 
0ni sendis nin batali en Hispanio •. 
Tiamaniere oní rekrutiga!. 1~ mal(e-: 
licajn marokafn «volontuloi~ : - - , 
• La angla gazeto Financia/ New~ 
en sía numeró de 10-t-938, raportas, 
ke suldoj de Franko al Ita)!.º -~.Gei~a~ : 
nio atiñgas 'fé.iiaJÓ ciferojn: Al · Itaho, 

• I 

i::tíambertelu bombardado , mortis 
la kapilano de la angla 

sipo bover Abbey. Se n_i esrus ironiis-
roj, ni graruius S-ron. Eden. Nía regís-

. tarohonorigis la morlinrojn k subrenis 
ciujn ··elspezojn por la entcrigoj Kiel 
broco por riu ko lekro, cnekonata• sub-
mareno dronigis la sipo n Endivion 

. pereinre kune kun la sipo r,aro ec Jn . 
svc da olicinla agenro de la konrrolo. 

• La hispana Registaro bat~las k 
laboras. La , Registaro jus finarangis ; 

A· V I Z O projekton de irigacio por eksterordi-

· niaj soldatoj esta s rusoj k francoj. 
La popolamas oj en f;-sista zono est~s 
narkotikít aj infektitaj k trompitaj per 

'. . .. 
tiaj absurda) rnensogoJ. 
• La 17. Januaro estis elektata la 
nova urb estro de Teru¿J. Oni nomis 
kamaradon Angel Sanchez , socialisfo, 
kiu povis oportune eskapi el la urbo. 
La fasistoi sercis lin insiste k ne po-
vinte lin kapti, ili arestis lian edzinon 

· k lían filinon. La du virinoj estis mur-
dataj senkompate, pro la sola delikt _o 
esti familianinoj de socialista. 
• laií angla gazeto, la propono, kfo 
e ble sukcesos , en la komita to pri Ne-
lnterveno por starigi kontrolon ; estas 
jena: ·«Ciu komisiono povos konsisti 
el prezidanto, du membroj neiítralaj 
k du mililistaj teknildstoj. La komi-
siono, kiu vizitos la fasistan ionon, 
estos akompanata de franca k angla 
teknikistoj; k tiu, kiu vizitos respubli-
kan zo·non , de ítala k germana tekni-
kistoj.• Se tia propono sukcesus, nin 
vizitus •oficialaj spionoj • . 
• La mondo, kiu pasive observadas 
la konstantajn bombardadojn kontraií 
Valencia, Barcelono, · k pluraj u rbój 
de la )ojala hispana zono, devus pensi 
prudente, ke post findetruo de niaj 
urboj k vilagoj, la internaciaj fasistoj 
same celas de tru i Londonon k Pari-
zon. La egoistoj el eksterlando agus 
multe pli egois me, pripensante tiun 
eblon, sendante laiígán materialon. 

NEKROLOGO -
En defendo de Madrido falis fine 

de lastpasinta Augusto, nía kar:iara-
do, estonia esperantisto 

K-do, O. K'Úpperman sciigas, ke Ji nare grava kvanto da hektaroj k pro- . 
estas devigata prokrasti sían pro~a., jekton por novaj soseoj, speciale de-

gandan vojagon , gis la dua duono ,~e dicata al provincoj de la Valencia 

Marto. Li akceptas ciujn invitojn k regiono, destinataj al transporto de 
baldaií li sin turnos al la invitintoj . orangoj, enlute 1.302 kilometroj. 

Lía adreso duine estas, e La fasístaj registaroj de Aiístrio k 

K-do. O. KUPPERM _!,N Hungarib, en la freneza orbito de la 

COMISARIA DE PROPAGANDA fama triangulo, jus ügnoskis la -regí- . 

J. KLAMMER, 27-jaraga, 
kiu daiíre kunbatalis en Estonio ce la 
laborista Esperanto- Movado k kiu 
al!enis Hispaníon d u m pa;intjara 
prmtempo por albatali Fasismon . 

.Kamarado! Ni atingos cian k 'nian 
Av~nída 14 Abril A6~, . ~is . . m~n _d_e ~ran~_<:>- e~!~s !~ o~in!o 

. -~AR~~LONA ' (Hispan~of de la koncerna1 popoloJ prt ·ho? . - . 
komunan celonl . 
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DUON MONA TA ESPERANTO. GAZETO FEBRUARO 1938 

1,..ooNq DE GRUPO LABORISTA 
¡;: oAKCIO KA.J . AOMINISTRACIO: STRATO 

ESPERANTISTA 
MAR, NUM, 26 VAL~N[IA (Ui,panio) 

. 
JE DEK M:ETROJ ... 

Antaü unu semajno, Vale11cio suferis 
teiuran bombardadon de fasistaj aviadiloj, 
kiui semis la morton Ira nia kvartalo: C:e 
naj~u a slralangulo, je dek melroj de nia 
reclokcio, !alis k eksplodis unu bombo. Sen-
kulpíl sango de preierpasanloj makulis la 
pavimon de nid lrotuaro. La !asado de nia 
domo - antikva nobela palaco-skue lreme• 
gis: la ruta konstruajo kr akis, sed brave tuj 
Ai reakiris sian normalan vertikalecon, sen 
¡4 diíekto, niaflanke, krom brua disfalo de 
rencs1raj krislaloj, sur la kapon de unu 
redJk1oro, k plia aldono de kelk aj cgloraj • 
sir1ruoj en la velerana luko de nia verda 
s1andardo, kiu dekolorigita-pro la suno, 
la venlo k la pluvo de multaj m,rnatoj-estas 
konstante flirtante ce la centr~ balkono . 

• Ni ja scias, ke estas tre vulgare-k ec 
jam enuige•-priskribi la malagrablajn efik~jn 
de unu bombo. Tamen, car en tiu lasta inci-
dento, kune kun la vivo de kelkaj prilabo-
ran1oj de nia entrepreno, estis en grava 
risko je abrupta pereo la revuo mem, ~i ne 
povas lorigi la tenton fanf aroneti pri la sper: . 
tita dan~ero. Tro naiva k in lana _povas sajni 
la pretendo, sed neniel estas superflue plivi-
gligi, per aktualaj lravivitaj emocioj , la pre- . 
si1an paperon, kiu duonmonate vlzilas l11 
pacajn sekur~jn hejmojn de kelkai mil oj da · 
eksterlandaj esperanlistoj . . 

KÓMENTARIO SEN EMOCIO -~'.,,~, 
l 

1 
1 

, \ \ La ekstera politiko de la f~s)sta_í statoj ~azigas nur 
sur cantagoj. _lliaj soldatoj k ilrnJ d1plomat?J. estas. nu~ 
dresitaj instrumentoj por tragíkaj fanfaro~a101; ludoJ ph 

~: dangeraj, kompreneble, ol ~ínacoj 1e ayaco en_ mezo de 
:::: \ dibocejo car, kontrau la ago¡ de_ a paco au k<:intrau la skan-

daloj de dibocejo, ekzistas polleo k _funkcrns r~gulo; sed 
kontrau la krírnoj de 1' Fasismo nur ekzístas la ka~atuaJ p':r~ladoJ . de )ert~ 

· maskitaj kolegoj. Hodíau , kun la evoluo de metodoJ, la a_paco¡ poyas gr1mp1 
en la segojn de regne stroj. En tit:. supera r~!1go, por: rabt k murd1_ adekv _at,e, 
sínipla ponardo au modesta trai:ic~lo_ ne sufl~a~ .. Aphkante frene~a¡n teor1o¡n 
k fiuzante la s viton de siaj sklav1g1ta¡ popo lo¡, 1h akumu~as fus1_l~¡n, k~n.ono¡n 
k aviadilojn por otaki malfortajn lendojn au ,. fidema¡n nac10¡n, km¡, ~~1-
turante la pacon, ne zorgís akrigi síajn _ungo¡n, .• su~?zante erare, ke tha 
propra, klara k honesta, sínleno - estus ¡am · suf1ca s1ldo. 

La Fa.sismo h.:rnlo de nía epoko, re~as per la teroro k vivas per . la 
rantago. Aktive gi 'ofendas malfortulojn k hipokrite gi ~alut~s la f01:tulojn, 
sp erte sciante ke, la cefaj potencoj nnr scias «neulrale • r1gard1 la spektaklon: 
La pacemaj landoj -- Hispanío ínter íli-pagas nun terure la eraron neglekt1 
la rajton de la forto por fícií je la forto de la rajto . Ni~ popolo! devíge ~ata-
lante ank orau melankolie kr edas, ke la unueco de la mternacta despo!tsmo 
estus' nenío anlaii la unueco de la interna cía proletaro ... Tío estus logike ... 

Ni ne estas vantaj amaroroi nek profesiaJ ·. 
agitistoj. Ni estas sentemaj homoj, kiui, 
spertante proksime-je dek metroj!-ia abo-
menojn de r fa sismo, deziras eviti per niaj 
averloj alíes similajn suferojn Granda kon-
tingento da kamaradoj el nia ·Grupo dejoras 
en la tranceoj. Dum ili kura~e batalas, r,i, 
ankoraü tro junaj, 11ú bedaúrinde jam tro 

Sed la logíko fiaskis; la ka pitalismo ne multe hez itas in ter libero de 
banditoj au libero de civitanoj , dum la civitanoj sajnas preferí la falsan pacon 
de ]atenta milito ol efektivan pacon per puno al ciu provokinto. La Fa.sismo 
ruze profitas tiun naturan timon je la milito , por fari milito~ lauplac .e .k, ec 
ankorau pli absurde, por fabriki batalilojn perla mono de la estontaj , vikti- · 
moj. Publíka estas jam la intenco de Mussolini akiri prunlon en Anglio, 
por aceti la materíalon el kiu konsístas la torped oj, kiui dronigas la anglajn 
sipojn, kun anglaj s ipanoj, en la akvon de la Mediteraneo ... ·· 

Mussolini urge bezonas monon : La ekonomio de !talio estas en plena 
bankroto, pro la milito <>n Abisenio k pro la aventuro en Hispanio. Nun, 
preskaií la tuta ko_merca. siµ a ro vetura_s, je ]a servo ~e Frank?, tra _nsportan~e 
soldatojn k mater1alon . Dum la unuaJ nau monato¡ de pasmta ¡aro, .Itaho 
importis va rojn Jau v,;.oro de 10.118 milionoj da liroj k la eksportajoj nur 

· kalkulis 5.706 milionojn da liroj, spite al fakto, ke ces.is rigore la impor!ado de 
krudajoj, kíes sekvo estas terura vívkondico por ciuj laboristoj, kamparanoj 
k etburgoj. Sub tia signo, la despoto sin turnas al -rícaj-pli ,au malpli 
semidaj-bankieroj de Londono, kie la miasmoj de putra komitato estas loga 
odoro por kunveno de la korvoj. Oni marcandas pri kondicoj de la prunto. 
Oní •oficia le • postulas la retirigon 'de la «volontuloj• el Hispanio; sed tío estas 
nur vualo de la intrigo. Mussolini promesas cion k plenumos nenion¡ finfine 
li ricevos abundan monon por intensigi la interv enon k plivigligi la pirata den. 
Tiamaniere la famo, se ne la konscienco, de ~-ro Eden restos senmakula ... 

" maljunaj por aktivaj ·militislaj servoj, skribas . 
fervore artikolojn pri fa granita unueco de . 
la ruta hispana popolo-de /a ruta hispana 
Popo/o!-en lukto kontraú la sklaveco, kon-
lrau la reakcio, liontraü la fanatikuloj, el ciuj 
koloroj, kiuj neas k reneas la ekzistantan 
harmonion, ~dr iliaj slrabaj okuloj preferas 
rigdrdi unuecon en la fosnjo de tombo ol en 
Vico¡ de bata lo por la ~ojo k la vivo .. . · · 

Sub komuna signo , Hispar_iio sopir?s• 
laboras, tia111l11s k venkos . Por 111mburl nun 
fi veron, nía bulteno estas plia parapeto, ne 
libera je minacoj car, se hospitalo k ler~ejo'. 
Por la !dsisldj aviadiloj, estas elek!ln~aJ 
celoj; redakcio de Esperanto•gazeto, kiel 
bon fara institucio , ne vol as ne havi · rnjtcín 
magnete logi la bombojn, almenaú l11i1 unu 
distanco minimumn je dek metroj ... 

Tra la senemocieco de ci tiuj komentarioj, pri temoj tro matl"riaj, ni ne 
volas paroli pri heroajoj nek pri patosaj suferoj. Ni menciu nur, kiel brocen 
la arogan deklaron de nía cefministro, k minístr? de f!nancoj, doktoro Negrin: 

· emfazante en kunveno de la Parlamento, ke Htspamo elportas, laií propraj 
rimedoj, sían lukton kontrau la naciaj ribe)uloj k la fremdaj invadintoj. Jesl 
ec pri financoj reliefas kontrasto ínter ni k la fasistoj. Hispanio ne almozas 
krediton, gia Registaro nur petas, klln oro en la mano, r3jton por aceti 
defendilojn, kiuj e ble povas taugi por defendí ne nur la liberen de la hispanoj 
sed ankau la interesojn de tiuj, kiuj stulte ~enas la triumfon de nía Respubliko'. 

Kalkulante je nía pereo, la bankieroj ne faros negocon, car ... ni ne pereosl 
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E& Ll FlL\N.O DE FRlNKO SDFERlS PRO SU ·PATR0_.1 
Oni jus scias, ke la fil.ino-ankoraií infanino-de _1~ .P~rfidulo Franko, gastis, dum kelka :fempó, ' ce la ~1de10 de la fr¡¡ncaj monahinoj •Filinoj de la Kruco• en Bayone (Francio). · . , 

· Si logis tie kÚn fiktivá nómÓ k: tonditaj h~roj; o~i · · faris tion por ma\faciligi sian rekonon laií ajna publika portreto. Per tia prq_cedo, si restis tute nekc,nata. Sed, . subite en la monahinejo okazis io, kio interrompis la ordinaran trankvilecon : . . 
~ekve de la <letruadó k teroro, kiujn Franko , se~~ 

. Neniu en ..,: . . 111apan¡ 
riluzas ok . 0 

Up¡ llan 
lokon Por d 
1 . efend¡ a liberon F . · .n,nu¡. 

, la¡ lerneJoj . f . , la 1 n a nino¡ d·¡· 
' 1 18enre k kontenre 11·k 

' 1 ªª lanajn Slrurnpeio¡n 
por ta brava¡ ao¡ • 
datoj de Hispa . n10. 

.bridigis sur Baskio11, miloj da homai es\ajoj, laboremaj . k honestaj, forlasis siajn hejmojn k sercis rifugon en Francia . Kun la migrantoj, elsipigis en la haveno de .Bayone kelkaj malfelicaj orfaj infdninoi, kies gepat roj mortis pro la krimo¡ de Franko. Hazarde, oni ilin ins-talis ce la sama restadejo, kie logis bone gardata la 

. _, --A·aso LUT .E No R M ALE ' 
Daiíras la sugest?i k _propo_noj, _en ·dive~sa¡ ¡~~do· por eviti ·bomba rdado_1n. konyrau a~1ergarda¡ urboj. 1• Ministroj k deput1to¡ da~re b_a~1l~s k ~abilas ... dum bomboj daiíre falas k falas sur vmno¡n k mfanojn ... filino de la cefa rib elestro. . _ 

POZITIVA LABORO DE LA U.G.T. 
La kamparanoj de la vilago Castuera (Ekstrema-duro) proksime al portuga la landlimo, suferís tre mal-altan, mízeran , vivnivelon. La grundo, kiun ili kulturas estis savata dank' al bajonetoj de la Respubliko, k ¡¡¡ konservas gin· nur dank' al niaj trupoj , kiuj dejaras en apuda fronte. Nun alvenas al ni jena sciigo: «La kam• para na kolekti vigo de Castuera jus donacis al Ministro pri Nacía Defendo la sumon da 50.000 ptoj . por militaj elspezoj•. Car tiu . donaco estas parto de gajnoj, tío pruvas, ke la kamparanoj bon e laboras, k plie, ke la 

Grava okazintajo regis, en la monilhinejo, pro la veno de la orfinoj, kiuj, pridemanditaj de ciuj aliaj infa-ninoi, rakontis plendetale la terurojn, kiujn i1i mem spertis Ira la ba !:ka regiono. lli kortuse priskribis la eksplodojn, la incendiojn , la pafadojn de la aviadiloj kontraií la civila logantaro , la absolutan detruadon de estimataj urb oi, la disfalon de satata hejmo, la morton de la patrino, la pereon de la pairo, la angorajn mu-gojn de la bovino ... La nai va j vocetoj rakontis k rakon-tadis ... La !ilino aiídis k aiídadis emocie la patosajn aventurojn de la baskaj infaninoj, konsfatl'blaj viktimoj de la horno, kies saman nomon si havas. Si • penis kasi -siajn larm ojn. Si suferis profunde car subita malkovro de la yero estis, en sia koro, .rekta malkovro de la ., mon~t_reco de sía patro. . kamparanoi, · bone organizitaj, kreas ricajojn . ·· · La senkulpa idino de la murdisto demandis, kim·· • angora, cu Id rakontoj estis fa~taj, cu tiuj teruroj rea le . okazis ... La kompatemaj monahinoj konsolis sin, se d i1i ne povis lorstreki. la veron. La efiko de la rakonto baldaií aperis ce la fario de la infanino: noktoj sen dormo, manko de apetit o, nerva plorado , intima sufe-rado. Sia sano es tis en grava dangero, la drasta impreso minacis dvtrui sian delikatan or ganismon. La familia decidís rapide reh ejmigi sin por eviti s ian morton... . 
Jen kruda epizodo en la pr_opra lami)io de cefa k~-najlo . Lerta j artifikoi k abs1:1rda¡ _men sogo J van~ klopod1s mildigi aií vuali abomeno¡n . T1el n ere !utebla J estas la krimoj ke ec la propra filino de .ties respo nd eca aiítoro ne po~as rezisti la naiízon, kiun oni sentas, kiam oni ko nscias pri la vera . vizago de la gra_n~~ malbeno , l<ia estas la Fasismo, kiel honto por la C1v1hzo. 

.··• CIAM MALDERMESANTE ... :: .. ; . . Kiel pruvon, pri la sistema persekutado kon,traií la sentoj de la diversaj hispana¡ regionoj, oni konfirmas malpermeson, sub averto de severaj punoj, de la lingvo baska, kiel ankaií de la uza do de la tipaj kostumoj. Kiel sciigite -, la ba skoj tradicie amas sian ling,;on k morojn; k la malp ermeso traías ec la religiajn servojn. Tío ci kontraiístará s la legoj n de la Katolika Eklezio mem. Estas konstatinde, ke en granda plimulto da vilagoj k vílagetoj de Baskio, tiu ordono estos malfacil e obeata, car la enlogantoj ne konas la kastilan lingvon; sekve de tiµ nescio, okazos certe multaj punoj. Tiu ci rigora ordono sekvas tiun de malp ermeso , en la frankista zono al uzado de la kataluna lingvo, por la kata- -lunoj tie logan!aj. Esperanto atendas en vico ... 

Tiu fakto, kompreneble , estas emociiga. Nin kaptas la emocio konstati seriozan organizkapablon, füman, konstantan l11borsistemon k trafan ekzemplon por ciuj. Tiuj kamparanoj , apartenantaj al sindikata organizo U. G. T., estas tiuj sa maj, kiuj antaiíe estis ciam aku· zataj k persekutataj, kiel mal!abo remaj, pro kverelemai akuzoj. Sennombraj falsajoj estis utili gataj por pradgi persekutadon de la Civilgvardianoj al ilí. Kaj nun'. venas milito; la tero k la brutdro re sta s sub iliaj mano¡ k ciuj kredis, ke grav .a fiasko baldaií aperos. Sed jen la bilanc o, kiun ·1a kolektivigo prezentas: Gi temas pri la jar oj 1936-37. Laboristoj: 450; k\'itigodi ricevitaj pruntoj: 419.700 ptoj; finfina · rezulto : t2 3í.OH ptoj. da gajno; dona coj faritaj de la Kolektivigo: 12.oGO ptoj. al Hospitalo; 25.000 ptoj. al rifugintoj; S0.000 P1ºt al Ministro pri Nacía Defendo ?Or militai elspezol 10.000 ptoj. al vidvinoj. La cetera levanto da gajno e5l
35 

destina.ta al _pl~bonigo de laboriloj . · · ·. . . suk· Certe, hu¡ kampa ra noj ne estas la solaJ, ktUl • • 
1. ·n deta· ces1s en organizo de laboro, sed ni reliefigas 1u1 de . l~jn, ki~jn ni jus konis, pruvante, ke la P~ezidant~ ke ma· Reg1staro D-ro . N egrin pravas, kiam 11 aseria ' ¡a . . 1 . popo m ga¡nos a militan, ne tmr pro agado de n,_a digo Armeo, sed ankau per la persisto k senc:esa pltgran de aktiva laboro en nia vigla ariergard~ 

LA Ll~E~ECANA JUNULARO KONGRES!~11 En smd1kata ejo <le Val encia, okazas nun!we · granda entuziasmo, la Nacía Kongreso de la L~ re· cana -Junularo . Oni devas akcen ti ke ciui temol f 1~ zentas pozitivan k seriozan enhav~n kiel decas \ novaj normoj tra la generala situad~ de Hispan' · 

-
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. , · ' . .. _ • ': ·:: · • . . •. l! .,. , . ; ., , ·,· ., .. . . ... , . , . al.aserto¡ 9e_ ~e!½11;,J· f~anca_J Jµ~na!1s :, 
• . Prt la letero, su_bskr1_b1!a . qe_ !f . pám _o; pór ' konsta _ti p·ropra<;>kuk .la .: Jo¡, . kit.ij kome_ntts pian venkon . en :'. 

ep1s~~po de Te_ruel, kmn m d1_s½<;m1g1~ : sitpacion . .'d~ . niaj diversg_radaj , le'r- : Teruél la iídante g ~ne r;-a_l o n _Ro l.º! J 
al ntaJ l_e¡:;anto¡, per u!1~ el. ll;!~J lasta¡ . ne¡o_¡, ne sukcesis ·rice.vi lá. konc erm:m : ·asertas .· je.non: «Tr~ tag?Jn pp~t _ttu1 

numeroJ, ¡en. kion skrib1~ f~~1st~ ga- permeson de_ la Angla ·ministerio p~r laiídoj, generalo ~oJ~ es!Js ~aptita en ; 

. zeto el Ca~iz: •_Malbenata¡ :_est1:!, d~ eksteraj aferoj . Ili estis devigataj-re- Téruel de Ja·nacnstaJ trupop - Gene- · 

Dio k de lits~a:110, ne ,n~r 1~ r?gu!Cl! · zigni la • vojagon k la inviton dé la .. ·· ralo · Rojo, - kiu ·· estras n!an stabon, · 

sed ~~.kau tJUJi eL ~1a¡ v~C?J,; km¡ hispana Registaro. J en pru _vo pri b~nfortas k laboras .~ences~ por _la 

emo<;nga~ anta u la fan_farona¡ .~1:1ma- •amikeco• de la anglaj pol~tikistoj i .·· bono d_e_I1ia l~kto. Jen k1a1:!amereest _~s _ · 

necaJ ago¡ de la bo~se~1ka kana1lar<;>-~ • La franca katolika jurnalo ¡, 'Ordre informa ta la ita la malfehca popolo. 

La t~sk,;m kome~tt m .las~~ al ma¡ , <liras:. ,Ni povas certigi, . ke la j.usa . • De/<iam la fasi¡;toj en iris la urbon 

!<atohkaJ legantoJ.- .· · . ' · , - . , _.¡ :' iriterk:onsento italo-germa ·na decidas :eMal~gp, ':S!as :murd~t~j :.:~15~ !viri_noj 1: 

• Itala gazeto G1or__nale_ d/ta/Ja, d_e .,pri t.~Ja send~ al Hispai:iio ~e ?0-.0!)0 m!ano {'k ,·6~3:?:_v1~9r ;f 1µ krue)a _ 
la !6..Januar~, _tute sen~ene asertas! 1tala¡ soldatoJ. Germanio ne hveros rekordo estas a trng1 ta nonori al 

, ~1 r1petos mam v~nko¡n efe M~lago 1 soldatojn, sed gi provizos je la milít- • •ci viliza• tas~o. . . . . · 

Bilbao k Santander, en GvadalaJaro :» . materialo t. e. kanonoj munido te- • En Madndo, d1str1kta Sociahsta 

. Ne pai;olus tiamanie_re la_ .~i~ilmloj, legrafiloj,' aiíto~obiloj, kampanja¡' fer- Klub~ _inaiígur!s lern~i?I: en la domo, 

se ne s1lentadus hont _mde aha¡ . · . vojoj k aliaj produktoj. Ói provizos ne kie logis la per_hd~ poht1k1sto_Le~rou:e , 

1 Fasisia gáiefo ape ·ranta en Bilbao nur la nunajn trupojn de Franko, sed En la domo, k1e t1om da perhdoJ estts 

publikigis . artikolon, verkita de : his- ankaií la italajn sendotajn trupojn . , prepa _rataj, kie lo_gis_ malamikoj de . 

pana nobelo, markizo de Lozóya, al • El Tanger oni komunikas, ke la la_bor1sta klaso, ~11ª ¡unul_aro povos 

.kiu apartenas la sekvanta paragrafo: ítala vapor.sipo • Firenze• kiu vojagis tute se_ngene lerm k e~olut. ~- . 

,Ciuj malfelicoj de Hispanio devenas de Maljorko al Sevi!io, haltis en Tan- . • 1 us ni_ sciigas p~1 . nov1:1 fas1sta 

pro la stulta manio de kelkaj registoj ger . 20 aviadilaj mehanikistoj ríceVis inetodo, kmn M~ssohm aphka_s POI'., 

lernigi la hispanojn legi. Instruí ho- permeson viziti _la urbon k tuj, kiam . ekspluatado de_ 1ta_la pop o lo . Post 

mon, pri legado, nur taiígas podad- ' · · · · ·· · ' · 
ligi al Ji la kapablon asimili la vene~ 
non, kiu kaiízas Iian malfelicon k tiun . 
de lía patrio. ~ Certe ·.Ja vorto krefeno 

· estas tro Jauda por ' esti aplikata al 
. la aiítoro . de ci ti u specimeno de 
fasista kulturfobio. 
• La saman tagon, kiam, tagmeze, 
la murdistaj ·aviadiloj inortigis exr nía 
urbo 125 . ·personojn k . vurtqis . 208 

. HÁ ·LADZO ·· ;ÉN ·G ·ENEVO . 
M11ir~lit11· Societ~ de N11ciojl Ói~ ce~III ku.nven¡, llodq .ras fe ka}l11vro. En Óené~o 

regas.- la.11 tradici11 aubméti~o. tiuj mem, kluf fc:irkuris .el C,enevol _ L11 diplo~ataj . 
tenoroj k b11soj jus kunk11n1is s.tultajn .IJlelodiojn. Oni re . parolis pri Hisp11nio,. 

. nek pri Cinio, _ntk pri 111 11ngo.ra siruacio de 111 juc!oJ _ve~sekutat .aj ... _Ho, ki11 honto! 
La lnstitucio, kreita por solvl la konfliktoJn, Jam et ne kur11~11s nun cscii• 
ke ekzi1Jfas k~~fliktoJ. PravigitaJ pl¡ndoj sajnas 11lmozpetado.' 1<lel oportuna estus 
· 111 eksplodo de kelk11i bombo/, a·pud Í11 t11rm11j bórdoj de la lago Leman ... 

' • • • \ .• I ;_ • 1 • • 

! aliajn, unu grupo da respublikanoj 
intencis albatali en Teruela fronto du 
grupojn da germanaj' aviadi19j. Mal- . ·m gin eniri ·s, vizitis hispanan konsu- . kelkaj tagoj, estos sendataj al Ger-

_graií la nombra supe _reco; la :fas~stoj Jejon p~tante! ke oni sendu -_a) manio 30.000 italaj kamparanoj, kiuj -

, •kurage» forkuris Jaiíkutime . ,: . . respubl!ka h1_spana ~ono . _Lau . 1ha¡ : prilaboros la germanajn kampojn. -La · 
. . ·. ' . · . · ; . . . · deklaroJ, 12 tr1motora¡ aeroplano¡ por · salajroj estos enspezataj de ítala re-

• Nt ne dez1ras_ kome~tt _la __ eksplo- bombardado alvenis jus en Maljorko, gis taro, kiu pagos al familianoj per . 

_don_ de bom~o¡ en Y1lle1~1f, ~pud · lde jam ekzistís 80 italaj k 15 ger- liroj. Tiamaniere ítala registaro estos • 

~amo, ·sed _ni ne povas _s1lenh,_ ~e manaj, plej modernaj, aviadíloj. · "· helpata malplíigi la komercan · defi- , 

. hu okazintaJO klare prav1gas mam • · Dum la festoj en Romo, okaze de citon kun· Germanio. 
: an,taiíajn asertojn : Nía hispana lukto :· la datreveno de fasistaj milicoj, Mus- • Jen interese ga • sciigo, kiun 7n1. 

kontraií la fasismo naska_s ne pre la solini disdonacis premiojn al oficiroj · eícerpas el fráncaj fasistaj gazetoj~ : 

bezonon albatali cíe _la fas1smpn. '. . . · k soldatoj, kiuj partoprenis la militojn •La l<ompanio de Je1wo kunsidis en 

• · Kelkaj ci tieaj organizoj publiké · .de . Abisenio k Hi~panio . Post_e, 1! · Loyola. La jez_uitoj, post koncerna. • 

proponis, havigi . ordenou al 1a·· mi- far1s parol_adon, al k!u a~artenas Je~aJ konsulto ~I Vaticano k al_ il_ia Gene- : 

nistro pri Nacía Defendo, pro la <•· par~grafo¡~ .. •E~ A~1sen~o k ':_~ ~1s- ral~, stud1::_la pap~~ enc1khkon_kon-

lastaj sukcesoj de nía Popola Aríneó. . pamo la fa_s1staJ leg1ano} elvers1_s s!an Ira!! la Fas1smo k !!1 estas preta¡ for- . 

•La Prezidanto de .nía Registaro, dok- sangon. Ih estas_ preta¡ _montrt _s1~~ las1 amase la_ nacustan Hispanion .• · 

, toro Negrin, publíkigis ¡enan respon- · kapablecon en-ph grava, b~talo¡; !h ~u temas _pri r!'-_toj, kiuj forlasas la 

, don: •Sendube ne scias la bor1égan nur atendas or~ononl• • Fa.s1~ta Itah_o s1pon anta u ol gt dronu? : , 

:. sentemon de certaj personoj, li?i, kiuj ' es.tas for!al Út havas multa1n ar _m1: • La ita la gazeto // ll1e1S1Sagero sci~~ 

pro sía homa k natura entuz1asmo, lo¡n. ph -~r~nd an kva~t~n da ytro¡ igas; ke pro lía -laboro en •la cielo • 

proponas omagajn honorojn, ~iuj_n~ _ por tlm u!t!Igi e~ se~sacia¡ servo¡! • . de Hispanio• la leiítenanto Bruno • 

estos akceptataj, kvankam m c1_u1 • · El P_raha om s~nf?aS, ke arangoJ Mus_solini estas pligradigita . Estas . 

scids, ke ili estas gustaj. Sed_ la Reg1s- komencis por. ~tarigi fortan Pop?l- la unua fojo, kiam ítala gazeto ag-

. taro opinias, ke siaj membro¡ ne ~ev~s f:0n!on . Ebl~ gn~ ~artopr~nos -~oci_a.,. noskas, ke. tiu filo · de la •cezaro• · 

akcepti, dum la daiíro de nuna¡ 1 C!r- hs_toJ, k?m~m st01, hbe:ala¡ katohk~J k. luktis helpe al Franko. Kiam · niaj ' 

konstancoj, alíajn omagojn al tm¡n, ahaj. N~ go¡as ~onst ª11, ke en la amik~ gazetoj tion . asertis, íli diris ke temas 

kiujn ciutage liveras al ~lila plenumo respubhko om k?m~nca~ gu st e. lak st pri kalu'mnio k mensogol 1 
· ! : : 

··delia honesta devo.• : la dangeron k 001 efi_ke sm preparas. • Fresaj sciigoj:_diras, ke la serioza 

. • Oni sciigas el Londono, ke .grup~ • Fasismo uz~s ple¡ perfektaji:i ?1e ... · institucio Ruga Kr .úco , Jnternacia :jus 

~e anglaj arti'stoj k verkist~j, k!uJ to~oJn por reg1 l_a ~opol~n op1~1on • . es!~s . malperi_nesita ' ~unkc!adi en la : 

1am intends vojagi al _re_spubhka H1s- Pr1 mformado m dtskomgas ehkan . fas1sta ter1tor10 de Htspamo. . . ' 

.La sukceso· kaj PfQéf~JO de .:~SP0f~D~~! _'µo( -·~eJa ·esp_ér,a~tistoj ,mem!: 
":' .. ..,- . ,.._ 1 ,. - •, • •• • • • "• .- • • 

• , 1 · • ' _,,. l • ,t, f' ' : 
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·F 11? u N To ·• -Esperanto \ kiel llngvo, t11i!g11s por esprlmi piel ,mnlsnmnjn 
emocioln, sen atenI0 pri tles pravo k' malpravo. ~Lai! sama 11ln1aksÓ, flu~a plendoj de 
orendi10 k r1k4noJ de orendanto; ~cmoJ de viktlmo k insultoj de frlpono ; ~ar EsÍ,ernrito 
~s11111 lingvn kun pre~ol k blasremojl Per Esperanro...:..bedni!rinde ni{ ne,' sed fokté-:oni 

. POYds stimull rosojn persekutojn k pra 'vigi invndofn en libernjn lendojn .•. : · '· • • • • .• • • • . ,,. • • • 1 • ------------
-LA PAqLAMENTO REGULE KÍJNVEN1S 

r_i . 

LA C(F MIN,~lRO :~1Nrnntp~nüUr ., 
En pJenumo ·de konarirucia rtgulo : _la· ·1.. de Februero kunvenis · la hispana ·:, 1 

· P11rlamen10, kun eeeato -kid h.onoroj g11s1oj de plural delegacioJ el diversl11nd11/ ·, 1 deputi10J. Doktoro Negrin, e.siro de 14 Reglsta,o, raris resuman de 111 11io111~io k 111ud111 konkrerajn aspektojn de nia mili 10. Ni prezcntas traduke la · flna¡on de li.s d1skur110, kiu certe plafos ni nial interna ciaj legnntoj. • 
. Mi ne volas diri multajri vortojn p~i la ekste .rlanda fronto¡ pri 1~ int e·r~acía ": '. politiko. lu tiel nomata diskreteco-robo de eiifemism o, kiam ne de mensogo- :estas .:.' la stilo, kiun ordinar e postulas .ci tiu temo. Sed la krudeco de la nunaj momentoj ne • kongruas kun tiu no·rmo, nek la popolo a½_ceptus tiun slangon .'Tial, ·car ) ii kutím·o · · faris , ke la nuda vero Sdjnas fanfaronajo, nur oni <levas uzi gin, · kíam tio bdzígas sur nerefuteblaj k masbe solidaj argum entój. · ' 1•. • • •. • • .-.. • · 

Hispanio rie volas kasí, dum milito, tion, kion gi ne kasis dum la 'paco. Mí celas do, nur montri nián sintenon k precizigi tíurílate la 'ple¡- rél jefajn ·pu~ktojn. Ni resta~, malgraú ciaj malgraiíajoj, fidelaj al la Ligo de Nacioj . T.ion trudas al ni nia prop.ra Konstirudo¡ k ec sen tíu lega postulo, nia esper o ne velkus, ke la Ligo· .... .. __,,,,,.__.,.,_ de Nacioj eliros Jib.?re de la malfacilaj fluoj, tra kiuj gi baraktas. : óia .lérizo n ~ 
ekzistds pro la dmplekrn de giaj celoj, nek pro fa vasteco de gíaj ambicioj, NelTute kontraiíe. La krizo ekzistas pro neplenumo de gia misio, pro forgeso de giaj funda ·-mentaj devoj . Ab1senio, Hispanio k Cinio: Jen la eraroi, jen la etapoj sur la vojo fata le kondukanta, se ne okazas trafa dírektosango, al sklaveco en ciuj liberaj landoj, 0 • 

· ., .... Ger manio k Ita lío at encis kontraií níl Tíon · jam neníu kuragas nea 'di. ,'Nur ' .. 
tion mem ni prezentís al la Ligo de Nacioj . Observu bone; ke ni ne plendis tie pri la interna problemo nek pri la skuoj de la privata konflikto . Estas · neces 'e..,;;..nepre· necesel -;-dt-klari, ke la plej rekta mínaco, kontraií la paco de la mondo, tute ne · estas la civila milito de l-tispanio, Ho, ne! La plej akuta minaco, kontraií la uni-versala paco, estas la malnobla ateneo, kiun farís al ni kelkaj landoj, kun kiuj ni 
havis nenian antagonismon (kiel jam deklaris la Prezidanto de la Respubliko, dum solena cirkonstanco) . Jesl Kelkaj landoj , kíuj preparis, he lpis k sv elígis la ribelon -erare pensante, ke per tio ilí povus subpremi Hispanion, Kiam la komenca plano . ne taiígís kiam la intrigo fiaskis, tiam ili ne hezitis malkase intervenL. , ,·. 

En' tiu etapa, .du grandai statoj .montris ek.sterórdínare sían estim~n al 
Hispanio: mi parolas pri . Sovetio k. ~eksikío; al ambaií mi espri _mas !lun, kíel , alífoje, la sinceran dankon de la Reg1staro k de la popo!o de Htspamo. . . , 1 
. · Ce fino de Novembro, la Komitato pri la Ne-Interveno sendis noton, per kiu 

oni petis al ni permeson po~ k~ ofic!ala ko~í _sjono p~~u. vízití la du _zonojn d~ His -:,: panio, por pl'epari la kond1co¡n pr1: 1~ retmgo de . CIUJ v_olontuloJ . La Re~1~!aro :-akcej)tis príncipe la sugeston por ev1tl la pretekston, ke m rnalhe]pas la ret1r1gon.-
Sed, akceptante la ideon, neniel ni ja -metis gin super · la nediskuteblaj rajtoj : de la Respubliko, kíel símbolo de la volo de tuta popolo ; , , · , · .,. •:· 

·. Mi ne volas ankaií nun preterlasi la okazon "'atentígi vin. pri certa ' malklara · tJJanovro, k\u, ne unuan fojon, rampas ce kelkaj politikaj medioj. La .malaniiko ne · _·1 sp'aras rimedojn por subfo$i la graniton de nía ariergardo . Kun tiu celo, oni . 
disflustras gajajn aiígurojn pri tuja kompromíso, sub kondico de cedoj, niaflanke, , ... . , .... 
al ekonomiaj k _po~itikaj ~laiízoj p~r ~e~í~i la_m!liton. Sol~n_e mi vol~s aserti, k~ 1~ · . ··,~.')}!, 1 1 grupo da horno¡, s1danta¡ sur la m1mstra1 sego¡,en la leg111ma .Reg1staro, nemam . f¡f ·:•:•'.1 1 lasos sin logi de la fíaj síbl~i de tía tent~, Neníaml car ni ·estus la ·unuaj -viktimój 11 ~- jf · ;;~- · •r de la intrigo. Ni hi_Potekus_ llel la ekonom_1on la e~tontecc_m d~ Hispanio. ,Neniam ,, l,1.. -;.;ft,, ni konsentos al tlo . Nemam, ec se ont pusas nm en hu d1rektol , • .. : . . . , fl J~1 

, Se venas doloraj tagoj, eltenu la doloron k fídu je la venko. ta ~ilito · ku~ ·1 •~ 
siaj naturaj zígzagoj, alt~rn~ liveras placojn k suferojn. Óís antaií nelon¡;¡e; niaj •· .. 
tagoj es_tis· angore ai_na~aJ._Se~ la ~nua e_tapo l<:m estas su perita! Ank_aií ni su peros· l.ll.l'\Y_i _ .. ,.,:/lf:l;,¡;_:_;=,;1c•~ · • ~o."' la nuna1n k 1~ po~t<:J.n cap1tro¡n. T1am m e~paso~ sur l¡;i rn~n_nora stuparo -.de la · ~• .. ,./ ::J:.!i// :'•:f.~:,.:, c,Ei'IE triumfo, por guad1 gm kun la hu_maneco,_ kmn m <levas il~hk1, pro la tre noblaj' ;. ':.·t · .. ;:~-::_~t ·\;-:•'.;:·;·,:·.•· kvalitoj de nía propra a~ero . ~e ta _negallv_eco rest~s :en ma programo, .estu nur : :-' · •. :~·. ·;::::· · tiu de la ekstermado; t1on m ne _salas, t1al ke . m -hon ne -komprenasl . . . . : • / · . · · · · Ciu kiu subme~igos al_la _aiítorit .~~o de !a leg~, ,povQs atendí, post venko de ~-
,; -RespubÍiko ~:1a g·uon· d~·.n~a; p~r~on ,~:m?, ~é)l'1'1~ :~!ag9i k'_í~n :~i htsós .'~~ !~•s tatígo ..--:_ •, plej alta, en momento ple¡ solena, ne akceptas ~aJbarecon kun funebraJ vuálof • 
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-::QfiGi~.9.j dé la.PoPOfa:Armeo-
. Ki:i~pare kun la ríbelintaj arnH?~- por a kirí superajn k<;>noit1. k ili atíngas 

tro1--:-·ttu¡ obeantaj Fr anko-n k Hui, lciuj rangon je koniandanlo k. t. P· 

en nra zouo montrig is malamikoj de la '· · Multe ni povus rapol'I~ tiu~ilat e, sed 

P~P~lo_- !il elrento da gene.raloj, cefoj k ni ne celas fari lo ngan pmkn .bo n, nur 

ohc1ro¡ hdelaj al la Respubliko, restis p_rezenti aspekton de _n~a )ukto. __ P~i la 

·. !re et~, Tion oni povas facile kompreni, s pirito de la no vaj oflc1ro¡, for~1ta¡ en 

car 111a armeo estis armeo de feiídaj ttuj cirkonstancoj, ni monlros, k1~l pru: 

.kasloj, sen radikoj en popolaj tavoloj. von Ja ci-suban dokumento n, lnun m 

·. 'famen , ni konservis aron da mili· rek ~pias el ga zelo de unu el la Mili!· 

lista¡ proí esiuloj, l<iui kon dutis )ojale. lern ejoj. Jen es tas la teksto. , 

!1! l<omprenis l<1 asp irojn de la popo lo; . . ; •Aldono al /Ja Tagor .do de la ~. 

1h kuns-entis ties dolaron k fies mizeron. Lern ejo en la lago 24. Janua ro 1938. 

Estis ankaií granda kvan!o da eksofi - - Oni jus ricevis jenan leteron: 

~iroj, ~iuj, elportinte suíerojn, pro s iaj . Batalfronto de Teruel, la 13. de 

1dealoj, estis eksigiraj aií devigitaj for· Januaro t 938. K-do Direktoro de la 

las i la armeon, dum la regado de la Popola Militlernejo n.º 3. 
reakciul oj (fine de 1933.-lwmence de 

. 1936.). lli, tuj ce la ekribelo, mili tisligis Kara· profesora: 
eriluziasmr, kun fervoro! Dan!<' al tiuj, Per ci tiuj s implaj linioj, ni gojas 

kiuJ denovr enigis Ja armeon , kune kun sa luli vin, kun fiero de homoJ for-

. . la aliaj res1intaj aktive en giaj vicoj, 11¡ gitaj en tiu lernejo, kun stala karak-

povis dispon i pri cerra nomb ro da lekni~ tero, ciumomente ko nsciaj pri s la 

,.k~stoj, ~ompelentuloj !( faku lÓJ pri la devo, prE'taj sin fordoni k fari tiom 

divers a ¡ anneaJ specialecoj. . da oferoj, kiom p~stulos la balalo de 

Per liuj elementoj, oni komencis nía popolo por gía libero. 
gvidi k •d resi • la milicanojn. Tiuj ho-' Kom encigis la operac íoj la 15. 

-neslaj vircj ebligis la evoluan organi- Decembro, k ilin pa rtopren is la ••• 

zadon de la nuna Popola Armeo. Bataliono de la •• Briga da, en ciuj 

Oni ne multe konas, en Ja t>l<slera atakoj k repuso ) kontraií la malamiko 

·, mondo , pri la st reca klopodado krei bo - ce la s ilc'go al Teru el. Tie la kampo 

najn oficiro jn, n ova ¡ n cefojn, fresaJn res tis tute kovrita per mitra lo. Miloj 

: l<omandantojn, kapablajn Jaü postuloj k miloj dil lrnnonpa foj plenigls éion, 

, de la bezonoj de la milito, por kontraií· dis rompante la tranceojn, sed cia1r., 

stari la potencon de la bon e ekipita- kun kiam la malamiko ekatakis ren kontis 

. efika telmika gvidado-malamika a rmeo, la brustojn de la heroaj so ldatoJ de 

estr ala de multenombraj generaloj, el nía hataliono, kiuj rezis lis sub la 

diversnacia konglomeralo , kun Sta bo de komando de la lastaj l<var oliciroj, 

lamaj . k sper taj pro íesiuloj. restantaj el la lula es tra:-o dE" la ba-

. Kreigis modes le-unu post la alia, taliono . Ciuj kv ar-ni mem-devenas 

preskaií se11 rimedoj - niaj Popolaj Milit· el liu glor a lernejo, k ni kon firmas 

lernejo¡. Spile a l ciuj baroj, luktante nian deciden morti antaü o! maku li 

· konlraií ciajn malfacilajojn, la Militaj la tito lon de nia ama ta Lernejo . Úis 

Akadfmi oj ekfunciis. Hodiaií, ni prave revido, kun dezíro premi vian paire· 

. povas fieri ¡,rí i li. lli ja estas modela ·¡ can manon, n i restas tutkore viaj. 

laií ciu vidpunkto. lli jam irppresis forte l. S. -R . P.-A. M.-G . ~\. 
multajn vizitantoJn. Speciale, ciuj anglaj Tiu ci lete ro, modelo pri spi rito-

delegiloJ (parlamentanoj, re¡.,rezenlantoj stalo de laboris toi, l<iuj unuan fojon 

de la ,Laborpartio k de la TradE·Un lon6 batalas por ili mem, fidele spegulas 

k'. c.) mirls pro ilia organizo k laiídis tion, kior. o ni instruas en nía Ler-

ílian pra ktikan rolon. nejo k vigle emociiga s min. Mi !re 

Ne plu ekzislas ce ni diversecod e kas- fiera s pri g1. Est<1s escepta honore 

toj ,en la armeo. Ordo, disdplino, inter• gvidi Lern ejon, kiu produklas liajn 

· !ra tigo de profes oroj k lernantqj kama• , homojn. Mi gratu las éiujn , cefo jn, 

radeco, komprenemo, komuna idealo . . oficirojn k soldarojn, pro ilia bonega 

Oni nur akceptas líe, por intensa laboro , kiel profesoroj k lerna nroj. 

studado, tiujn scldatoin, kiuj pruvis per Nome de la Lern ejo, mi sendas me-

siaj agoj en la batalfrontoj, ke ili pose- mord jon pri amo k paco al la fa-

das kvali !ojn, kapablon, kuragon k fir- ,. lintoJ, k plej bonajn dezirojn al tiuj 

man idcologion. ProponilaJ de siaj Bri.: ki~j an taií la malam iko, celas la ven~ 

gado j mem, ili rajta s vizili la fakajn · kon de la Libero. Mía res um a· kri o 

kursojn por farigi bona¡ oficiroj. En estas: VIVU LA RESPUBL IKOI 

allgra daj klasoj, on i instr uas oficiroju La Oirékloro 

DORSO.- Espcranlo, klcl idu!o, cdaa hu monlo n k pacon . Sed tiu fellta 

slalo nenlam ·rclfOS, ac unl ne cvllas unuc la Qemojn de vlktlmoj pcr Justa puno al la 

frlponoJ. Eksl er la honcsteco aO ta malhonuteco, nenlu sidas. Esper11n1fsro, klu sllmu!o s 

rasojn perscku10Jn k pravlgas lnvad oj n en llbcr aJn ldndojn, r11lra1 csll esperantlsro ... ,kun 

111010 de rabfst o, se II lui¾as kon1r11bondon sub m11n1elo de ncillrallsmo l 
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~7· :, ;pe~ ~ritf..le~HóFA ... ELTÉNÉMo 
B •01L·•no uu ºEBRIEMllLO ',,, '1• : ,, : . · ·: . ,, · ) Tre plezure ni aperÍgas el-sube inferc;rnn artikolon, ~iun 

. .r • t 
~.!f''ü)~L?X s ,yi~O"C~TA.~"!.~f ~(i)i1q r:., 

t• 

11 ti Jj . .. · , , . ·; el ·Beé>grad jus sendis ~1 ni !1,1ª1.rekte-neutro la eap~ranflsto 
. ,, '.: .. ,· . ,kiu, malgrail 1io, devads ka_s

1
1 s1~n n

1
o1n1110!1 peJr pseudonirno' 

"Tre oftc onl ascrris. ke' •liu gene~' ~ ,ll'--'llHl!!r' · · ·. 'ct11nl<' 11{ la perseku/oi . e fas sloJ sa e o¡ en ugoslavio . . ,' 
ralo, kiu baralndis l1croe k kómforre; ·:.r . ''._ .\ --:.· .. i~• 1859. ·jaro brilos, _' inte_r_ la .his.to_ri~! da.·toj m_ ón-· 
ciuvespere pcr In mikrofollo de "Radio ·J '.' 'i"'. ' d t h 
Seviljo estas cscepla si,ec'imeno" de ¡, . .: .•n-ii:itaj sur la firmament_o,:aperon e ~UJ oma1 g~niuloj, 
"krefenoj k carlalanoj. Ec kelkaj" ekster-:· kies cerboj donis , dum tita surter~ VIVO, la produktojn 
landaj ¡:?azeloj okupi~is pri la mond- . . de. eterna valor o. Zametibof , alinoine ·o-ro EsperaiÚo. 
rama epilepsia cota toro ~, Kejpo·cfé•·. est_is•tia . Ka¡;·né nur _la strukturo1_1 de Intern_adá 0 1ingv~ 
Llano. Por ke niaj legantoj·ju~u mein", t>ri' la talel'ltaj m:eriic,¡'.: .. . li éion'i:s" sed . sian tut~n v'.ivon k animan li enspiradis eh 
de tiu nekredebla_ his1riono, ni-pres!gas ci-sube-rragmenton '' ·· 1 • -:., . • • • • A" r·-k't · k 1 - 1 "· · ·· d '· , la · língvon por .. 1g1 ~m per e a- , au a ~~o¡ f _si.,.. -stenografie alprenira-el lía klacíido"dc la 20. Jiuiúaró: • u 

<Kio esris molivo·-por ricli,' lio"
0 estas la ekt'imo; kiun . .lhomamo, _· utiligebla 'po~ füt~ .- :ho~aro,-:--'Tiel ; :~encese, 

kaiízis niaj aviadistol al .la· cinikliloj, Mi aludas tiuln ángliljn . senrip 'oie •gis sía vivofi~o.,.::".· ·.: .. -~-:· 
laboristajn parlamenfanojn, kiuj .venas al Hispanio, por · · · ·· ' -'. · ' · : -., ·-.-. · · 
man~egi senpage lion, kio mankas al la,malsata lo~antaro;·. ...Kaj e'n tuta ~empo _;pJsfa, gis._la_·!"}un¡;¡j., tagoj,• du~ 
kiuj venas forpreni bonegajn. sterlingajn runrojn, pro siaj .. kiu jam· du áktivaj ge nér ádo j da . esperantfstoj alpor-
voja~elspezoj_ k por enkasigi mo,i'on pro la paroladoj farotaj ', ' tádis siah . partan de sincera. k "sindona laboro por 

. ·en Bririo, ¡,er kiuj ili provos ko~vinki la popolon pri la · d 
. . nabla celo de esperantisi:na ideo; historio e.tJia movado malo de la vero iam borie konala, car la angla popolo scias 

ja.kion pensi..Ci scias rute bone, ke la r:narksista kanajlaro , , notas nuI' la dangero~, _direktata. de mult~j flankoj 
· estas kolekro_ da sova~ul_oj, kh¡iñ ni punos laiíbezont per · · .:_ 'kontraií Esperanto~movado. _ J~, kva·zaií laií _ ia stranga 
. indaj proc_ed<>j. lli _t;sta~ per!cki~j._sova~aj murdistoj k ra· : . natura reguló, ciú "komendt _a nabla afero, plano aií 
bistoi, kiújn n~r povas proiekti ,k ·detendi aliaj laboristoj, . ·ideo, iñter la hqmoj, senevite reehis en · formo de kon• 
aliaj. senhorÍtuloj. kiaj ili ia estéis' ... La malSi!linduloj vcturis . . . 
\r¡ifenciqn' k _ce j(i¡i e0liro de akcept~ kunveno, niilj aeroplanoj . : ·traiístaro . Pasintaj espex;antistoj ·eltenis la batojn diver-
disíetadis· ion-ne florojn. ko,nipreñeble-sur ta stratojn, sajn, bátalante per sia plumo, · car la at_akof estis ankaií 
kÍ\)jn ili trairis, disrompantc unu el iliaj ailtomobiloj, sed de "inteligenta ·speco; hodiaií, kiarn esp"eranHstoj <levas 
'11iídirc ciuj relilis senvunda:j ... . Pomá~e ... ke nenió okazls elteni éc atakon de kruda perforto, pór ne "diri : teroron, 
ai ili! Pripensu nun, kiori jJ¡" r"aportos en' Anglio, ear iam en per kiu ilia afero ~stas minac~ta , sa1n"i1s esti b·ezonaj 
Madrido ili komencis protcsri pri nial bombardadoj. Hove! . : . :_á.nkaií samspe~ai· ri~edo ·1, de _si.ndefendó. ' 

. lli diras emfdze. ke ni bombardis sen iaspeca kÓhsidcro ... . 
Nu, se vi cstus po~ÍintáJ la flageton ele la britaj 1~i;orislof," · . : : ' · Kiel: la esperantis toj, veraj b"ezoºn·antot de lingvo 
oni ia r_espektus vin. S"ed vi estis akompanataJ de' safaro· k ·' .' :-.. _. Ínternac _ia, pavos sin efike defendí? Espe _ra~·ti~m~·, krom 
cirkaiíat_aí de pprkoj ... ki<!l do: ni povis vin respekil?>·; . ' ,:· . . ,·.·.; la inoiala, alían . forfon ~e dispo .nas. . . . . . __ ... .' 

Tiel gracie, elokvente k ~enti"le kutimis batali la .heroa' ' S bl 
generala Kejpo de Llano ciuvespere en Seviljo. . · ·· ' ·' · e oni pu ike,rekon .as, hodiaü, ke la .nigra ·danco 

Laií Ju vortoi, paralelas la'.raroJ. E"rektive, Ji estas .unu : · de mallurnaj fortoj reakciaj kome.ncis · denóve ¡ · post ne 
el la plej senkorái bucisto¡'_inter la bando da ~rlm~loj, el ·'· ' tiom loriga intérrompo; la meitrdésÜnigo dI~ vera espe· 
kiuj konsislas la ribelinta grupo de generaloj. ·ua krueleco·. . .'' ra_nti_staro estas próblemo sólvebla, . ést_as . demando de 
ráíías esti ko.mp.arara kun lí~. ·stulleco k estas nur superatr . . , ·,ne_ lci~~a · e~tonta tempo . . La lasta k _.de_ dela pus~>, en tiu_ 
de Jia perlideco. Li estils do, perfekra bandito k iasistol · d k bl 

. : . . .. , 1 • • : : ~re. to, _e e ankoraií ne ·estas donita, sed lá -komenca¡ 
,. : . • ,, sign0j jam klare vidigas ·sur la horizonto . . . 

'ORTOJ DE ·K.ÓMPETENTULOJ ··· ·.: La homa lingvo, parolpovo, estas t11úi"·e1_ la ·¡ilej 
.-L~' ·«lnf~r-ma Bu·11enO·deid~ Arm.ea Stabo, aserr~~. e~. uriu· ·fortaj,,ar~ilqj, kiel por sind efendo, tiel por la ;·atako. En 

isi11j!la,s1aJ periód,11¡_" komu!"likoJ. pri la operacioJ, ke: .. ... ·· •'rriiÍita·ttom~ra historio okazadis; k ankoraii okgzas, per· 
'.•.: r·: ' ·•· La milito eksangigas. Ói montras : novan : for_t4 subpremado de ies nacía lin.gvÓ, flanke de gen!~ ~i. ·· aspekton jam, ~ar ni ne plu estas amboso sed momente disponanta la r'egadon super gi. Kaj, ankorau 
: ·. , _·martelo . "Kaj ni batos fo"rtege, kuri nevenk- hod}aií, la -«Feniksoj ,, levigas el sía cindro . , 
··-=. : · ebla ·persi sto, s~nhalte gis la venko. » · · · En pasihteco de Esperanto la movado ofte <lepen· 
; TÍuj espe_rigaj vé>rtoJ, p9s1 racia ekzameno de la s_ituacl~ en , • , ' b" 
'divei-saj frontoj k objektiva-rigardo al la tujaj perspektivoj, donu . dis d_é sinJor_oj en diversaj, diru ni, esperantistaj ._!<a t· 
niaj.amikbj lidon por .Ja-e~tonto k instigan por a~tiva -help~. netoj; post la giganta-iuj certe bedaifros · gian troan 
!!OZ,i:::J.:.~:xwm::;mna1~1E:11111m1!D111lll1!1111111DJ!mlllllllmlllllmll!DnlmlDl!lllllllmmm · rapidecoli-'-paso antauen de modern ·a telmiko, kreinta 

• ·· , . perfektan, ideale rapidan, rektan k senperan ilaron por . LA ' s U-DA ·s TE Lo. m"ensa ·komuniko, la popolamasoj farigis posedanto i ne 
· ·- ,,· .. • _de ~uraj formoj: Vol~pü_k, Esperanto, Ido, Occidental, 

MONATA-ORGANO. DE LA ESPERANTO-MOYADO EN JÚGOSLAVIO . . · ~fondial, -Superlingua k kiom · da m ankoraií ekzista_s, 

Kvañkam. ñ"entraÍa gazeto, 'rri ·intérésa· por eiu· pro-
g-resema prolet11 esperantlsto. Kvank11m nacla o_rgnno, tre 
atentlnda en l11 internada esperanrls_mol 

Petu lnformoJn al Qia red11kcia ·adreso: 
·«La Suda Stelo• Slavonskí Brod (Jugoslavio). 

sed la . posedantoj ·de ittiligebla forino d~ internaci~ 
lingvo mem, elkristaliginta, el ciuj perefntaj k ankorau 
ek~_ista~ta~ div~rsaj projektoj, en vivopova~ formon de 
la plej sukcesiritá trnna Esperanto. · 
. .· Long·e o~i iaporadis «por Esperanto •; batdaií onl 
efike batalos .«per Esperanto•! · · 

' ZAMENHOFANO Bcograd (Jugoslavlo). 
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pETROLO '· 
La eiírop~ gazetaro koinentas, di-

' ¿rsmaniere, la eb!ajn rezullojn de 
.-cnta kunsido de Ligo de Nacioj en 
Genevo. Ni, kiel multaj, kredas, ke oni 
,itingos nenian praktikan k efikan 
. , zulton; la eiíropaj diplomataj rondoj 
~,-ndube same opinias. Fakte, kio 
, stas dískutata ne estas la detaloj 
_,rganizaj de tiu pacsistemo, sed la 

1, gado sur la vojoj de l'Mediterane~. 
Germani _o, unue rompis-facile k 

s,·nbare-la Versailan Traktaton, 
uoste reokúpis la Saar-teritorfon, k 
;n111 gi preparas zorge sían ekspan-
sion. Tíu klara k fatala politi~o, t. e. 

· ¡,1 politiko de Miffeleuropa, estas iel 
helpata de la angla necedemo pri ko-
lonioj. La ludo de tiu politiko kreis la 
artefaritan italan imperialismon Mus- . 
solini estas nun la plej obeema · pul-
éinelo en manoj de Hitler, kiu facile 
devigis la germanojn montri entuzias-
mon al grandomaníoj de Mussolini. 

La realígo de tiu politíko postulis, 
unue, altiri la atentan de Anglio, Jau 
taktika direk .to. Mussoliní plenumis • 
tiun bezonon minacante la britajn im-
periajn vojojn. Dum, Germanio insis-
tís, petante koloniojn, k preparis la 
necesajn kondicojn por doni grandan 
frapon en Céntra-Eiírop ·o. 

Ankau postulis tiu kombino, ke 
estu donata samtempe alía gravafakto 
en Hispanio. Unue, pro la minerala . 
riéeco de gia grundo, k poste, pro tio 
ke el hispana marbordo oni povas 
lacile minad la vojojn de 1' Medite-
raneo,minacante Francion tra la sudo. 
La interna problema de Hispanio-:-
demokratío aií diktatoreco, fasismo 
aií socialismo-provizis elementojn 
por dialektiko, sed ne konsistigas la 
veran kaiízon de la interveno de Ger-
manio k Italia en nia !ando , Franko 
estis la perfidulo, kiun ciam naskas 
la Historio, en preciza momento, p~r 
liveri nacion al fremclaj ambicioj. 

Germanio bezonis, poi' atingi suk-
cese la celon de planita ekspansio ; 
krei dangerojn al Anglio k_ Francia. 
Dank'al perfido de hispanaj militistoj, 
ili kovris la 1:muan etapon: Balearaj 
Insuloj. Poste, la Pirineoj konsistigas 
2onon de dangeroj, sufic~ grava, kiu 
Permesas al Germanio daiírigi sen-
Pune la manovradon. Mussolini, fre-
neza je vanfeco ne guste taksas la 
Rravecon de la g;rmanaj intencoj, kiuí 
donante al Ji la nefirman rajton mas-
frum¡ la Medíteraneon ígis lin mal-, . 
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amiko de Anglio k faligis liajn apo-
gojn aiístro-hungarajn. La . tradicia 
ainbicio de Germanio, al tiu punklo , 
de Eiíropo restas ankorau aktuala . 

L-etero el la Fro,:-ato 
( . , 

Batalfronto de Teruel, .. 
5. Februaro 1938 . . 

K~raj g¡kamaradoj! Sanonl 

Mi fartas bone k rest~s tr~ kon-
tenta. Viaj pakajoj k Jeter~J ven_1s aku-
raie. Mi neníel bezonas vmtraJn ve~-
tajojn, ear tie ci ilí abundas. · 

Óis n un, tiu germana politiko 
duone sukcesis. La hispanaj mine- · 
raloj nutrís germanajn rezervojn; his-
pana marbor<lo k hispanaj insuloj , 
estas kvazaií germanaj postenoj-el kie 
oni pavas malhelpi la provizadon de 
petrolo al Anglio k Francia k protekti 
la suministran al Germanio k Italio . 

Hodiau, mi ha vas malpli da labo~o 
· k volas rakonti, Jau plenumo de J?Ia 

promeso, ion pri miaj_fus~j _vojagoJ al 
Teruel k prí la ·okazmtaJ0J de la pa-
sintaj sensaciaj tago j. La malam1k~ _ 
ne volis kredi je nía disciplino k om 
mensogis pri la kurago de nía armeo, 

La 32'50 °lo da petrolo, kiun rice-
vas Germanio, k 67 °10 da petrolo 
ricevata de Italio, alvenas tra la Me-
diteraneo. Certigi ties ricevadon estas 
certigi ilian ekzistoeblon . Anglio k 
Francia povas ricevi fíun krudajon tra· 
la Atlantiko. La fatala vorto Petrólo 
denove pezas sur la destino de Eiíro-
po, k Hispanio pagas sían parton. 

La Óenevaj carlatanoj perdas sían 
tempon, car i1i nenion evitos. Nur iJi 
permesas per longedauraj kunsidÓj k 
paroladoj ke la Stab0j finarangu p!a-
nojn. Tiu vero estas fiel videbla, ke 
!~ nacioj -pliigas akcele la rearmadon 
k sin preparas al defendo k atako. 
Hispanio estas la unua batalkampo 
de la proksima generala milito . .. , 

Inter mi k ceteraj kamaradoj, regís 
placo k fier? c_ar, :1_ur per nía forto~ 
ni rekonker1s tmn CJ urbon el la un 
gegoj de J' Fasis~o . La Iibero • . k _la 
socia justeco ekzts~as deno v~ c1 t1el 
Teruel sainas al m1 multe ph bela k 
granda o! mi supozis . Bedaúrin~e, ne 
mankis scenoj pri doloro k m1zero, 
tra la miloj k niíloj da virinoj, kun 
infanoj eltiritaj al la tiranía, al la 
teroro 'kiu pretendis reteni iliri per 
krima/ procedo¡ k fiaj mensogoj. . 

?f eroo·. ignqralá ;'-_ _--_ 

. 1 

Ho vi, heroo ignorata 
En _hispana lan<l' rabata', 
Honeste vi batalis 
Kaj heroe vi falis, 
Pro tutpopo}a idealo 
En -Ja sanganta valo . 

Sed levigas monumento 
Sub tiu firmamento, 
Kie regas nun detruo 
Kaj aiídigas kanonbruo, 
Al vi gi estas dedieata . 
Ho vi, heroo ignorata : 

. ·car vibradis vía koro ,. 
Pro homa la doloro, : · _: 
Sed liberon por akiri · 
Neniu <levas miri 
Ke spontane vi levigis 
Dum cíe!' flagrigis · , 

Ve, al brusto stala · 
Vin trafis la fata la • 
Kuglo kaj la mortó 
Malhelpo de la sorto 
Vin jetis al la valo 

· Dum sang~ la batalo. 

N. BABASKEROF . 

Lens (Francio). 

Negadis. Sub la piedoj, la 
mezuris 60 centimetrojn. Form1g1~ 
krusto el glacio. Kelkaj brigadoj da 
laboristoj rompis gin por eviti glit-
falcjn. Densa nebulo kun polvo mal~ 
faciligis la spiradon. tie estis aude~ 
blá rauka bruo de radoj, rimenoj k 
militmasínoj, ínter la vigla movado 

. de triumfantai soldatoj. Estas tiel 
fortaj la emocioj, ke oni n e pavas ilin 
priskribi ec Jau proksimuma maniera. 

• En nía hospit{'lo, kiu, kiel vi jam 
scias, estas nur hirurgia kliniko, ni 
devís zorgi pri amasego da malfelicaj 
geteruelanoj, kiuj venis al ni malsataj 
k soifáj , el la keloj de Teruel. Dum 
unu sola tago, ni- konsumis 180 ska-
tolojn da kundensigita lakto, kiun ni , 
disdonis tuj, fluidigita kun akvo, en 
tasoj, car kvankam la fugintoj nur 
petis akvon , ni ne· volis lasi ilin sen · 
iom da nutro k varmo por iliaj sto-
rnako j. Cetere, ne mankas laboro por 
atenti la malamikajn soldatojn, kiujn 
la fasistoj lasis sen kuraco, amasi-
giiaj en la keloj dum unu semajno. La 
gangreno jam aperis en preskau ciuj 
vundoj . Estis necese fortranci pecojn 
de putra karno en multaj ekstremajoj. 

Plezur é mi sciigas vin, ke antaií 
kelke da tagoj mi fordonis 300 gra .: 
mojn el mía - sango por vundito, kiu 
post ricevo de mía «rugajo» jam far-
tas multe pli bone. Pro rnia humana 
servo, oni zorge flegas min k oni 
h~vigas .~I mi kroma!1. mangon, kiun 
m1 enbus1gas car, feltce bona apetito 
anlcoraií ne mankas.. . ' 

Bonvolu saluti mianome ciujn ce-
terajn amikojn k vi ricevu fratan bra-
kumon de vía kamarado. 

Ferdinando GUILLEM 
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POPOLf~()NJA··tt:T~RUJO A B O N M A N i E R O -. ·: · . - ·- · . íl J. B. - Londono. - l{un ciania ~0 -11 • . . .. . n . l 111 ricevas viaJr. sc11goIn. Kee ni salulas . 
. .• Nta gazeto ne havas fiksan abonprezon. (j~ e.ldo~1gas nur per laüvola indi vidua monhelpo de sía legantaro. · tulfrate . Óis revido! v,n •~ N1 elekhs tiun sistemon car ti el, ciu kroma sumeto de tiuj, kiuj povas • pagi iom ete plie, eb\igas la ric evo n de agrabla legajo al multaj, kiuj íl p~o senlabore co , aií aliaj kaiízoj, n e p0vas pagi sian propran kotizon. . Ttal, se la enhavo k celo de la revuo estas por vi aprobinda k placa, · 

z., S. -Tours. -Vian -ieleron, kun 
pondkuponoj ni ricevis k dankas. K~es. saluton ol bonaj amik oj, kiel vi! ran 

J. N. Zwolle:-Ni ric ev is vian leteron k 
d k . k . . un 

pagu vian lib eran abonon al iu ajn el niaj internaciaj agentejoj: • listo . Kun an o ni v11ancas v1an :non . v· . . d'k sen-Il (JENERALA INTERNACIA ADRESO . NEDERLANDA ADRESO . o don al ma peranto. Ia¡n In I ojn ni zor 
N . . k . . ge , A nur por mono nur Por mono de ho1andanoi A 

nolas. 1 recIpro as viaJn va rmajn ~a luto· 
J·. E.-Cardifí. - Bedaürinde ni ne s~~: cesis sendi al vi la dezira lajn p.m. Se chias ni uran~os la afero11. TuIkor11n saiulon. 
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· 
· NIA MUNICIO 

Valencia esperantistaro . . 
A '. S.~Callosa de Segur~ .. 
f \ M. - B11rcelono . - . 
D. del P.-Madrido. 

• F. S.-Centra fronto 
F'. R.-M11hon. 
P. G .- Tej adillos . 
J. N. - Barcclono .. 
V .' P. - Callosa de.Ensarria. 
R. B. - Eks tre111adur11 fronto. 
M. L.-L os Jeron im os. 
P. V.-Huesca fr onto. 
F. R.-Sur Tajo. 
A. S. - Base S.• . 
R. G. -- Base s.•. 
A. P.-AID3ceIe. 
M. J B. D.-Tcrneuzen .• 
S. G. M. Vcenwonden .. 
Postista Espe r11nl\ sIaro. -

llottcrdam. . 
M. C.-Heerlen . 
K. K. - Groningen 
J. ll .-S tcenwi jk. 
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. voto DE LEGANT O 

P.OR ·sEKURA .. DU_ONMONATECO 
DE "POPOLA PRONTO" 

Nun, kiam iam ekkomencis epoko de niaj · ofensivo¡, kiam nía Popo la ' Armeo detrua s en Hispa nio interpa-cian Fasismon, estás nepre bezonata mondskala vera klarigo pri la oka-zajoj. Certe ciu P. F.-legauto op inias samel Komun e ni, • int ern aciaj espe-rantistoj, cérte kapablós _subt eni · k garantii giañ .duonmonatecon. Ni kapablas subte.ni P. F. tiorn, ke gi povos aperi regule sur bona papero enhavante ankaií karakterizajn foto-grafajojn pri niaj venkoj. . Mi malf er ma s konkurecon por subt eni P. F. tiuc ele, k mi anoncas ciumonatan sendon de alm enaií 50 pe5e tojn. Mi alvokas ciujn espe ran-tistojn konkurenci laií ilia maksi-muma -¡ióvo. Salud/ 
A'. PERSON · 

lnternncln ' BrlgadÍ,nO 

-1.N f O R MEJO 
ONI SCIVOLAS PRI: 

K-do H. G. van Rees, nederlandan o. kiu 
venis Hispanion k batalís en lnte,n ucia 
Bri gada. De la manato Mario 19b7, oni 
sci as nenion pri lí. · 

K-do Gas ton S 11 b be - (Belgo) , kies lasta 
adre:;o esti s S. ll . l., Cambro 63, Albacc1e . 

K-do Louis M,1rcel Lombard. ki es las1a adreso estis: S. R. l., 660, C.- 1, plílza 
Altozano, Albacelc. 
ONI INFORi'1~S, KE 

La nov a adreso ele k-do Jose Malina Bolín• ches estas: Estad.o .Mayor . 39 Divi sion, ·Base S extn, C. C. n.º 13: U inform as al 
k-do Sergo Caciu, Micuriuse (U. R.S S.) . ke li riccvis k respondis lian leJeron. 

ATENTUl" 
K-do Vilcj'o Verela, 50 Selkirk Roíld, Tooting, S. W. 17, Anglio, sciigas kc. se iu el la legant oj de POPO LA FRONTO sendos 111 li ekzempleron de la numero 2. de la unua jaro, li sendos 2 silingojn k b pencojn al la muni cio-lcaso de nia gazcto. 

. .1 / t 

KORESPONDADO 
Simpla trl~lnla anonceto l f. ir . 

CEHOSLOVAKIO.-K-dino Fr anjo Richm, 
scivolas cu k -do Bautista Gorcin, el 
Sueca, ricevis sian respond-leteron. 

SOVETIO. - lija Dimsic . PosJkesto ~O[) •F.sp eranI0 , . Leningrael, elez. kor. k. c. l. 
pri diversa¡ _temoj. 

•¡ • 
1 

j, M. H .-A lk 111aar . 
FLE Sekcio. · Zwolle . 
FLE Sekci o. Zaondam 
A. N.-Arnhem ... . . 

1'02 • 
2 

A v ·1 Z E T -O. 
HISPANJO. - M . Tor rns Busquels . Torrijas 

20, 1.º. Barcelono, dez. in1er"san~i pol_i· 
karioin, ilu stritajn revuojn k jurna I0I0 
kura tutmondai junuloj . Certa respoo«0

· 

1 1 

· , 1 

FLF. 5ekcio 10.-Amsterdam. 
1. v. B. - Amsterelam 
P. A. v. E.-Arnhcm 
K. K.-Leenwurelen. 
Ch. ll. Saintes. . 
F. D.-Soinl Mathieu 
N. R.-Praha. . . 
J. V .-Mor . Ostrava 
) . .V.~Prahn 
J. P. - Lievin 
J. P.-Plzen. 
clielponte >. 
A. P. - Parnu . 
J. C.-Trainou. 
Gr. Esp. Ouvrier. -O rlc ans. 
M. J.-To ul on. . . . . . _ 
Y. V.-Campogne In Bl anche . 
E. A.-Norum. 
O. L. - Gien .....• 
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• En )apanio aperas , ni ne scias 
cu regule, !asista gilzeto · en Es -
peranto, je titolo LA SUNO. 
. Okn zc de ~ia ricevo, ciuj . amikoj 

de Cinio <levas_ agi konsek~cncel 

NI OUOBLl~U LA tLDONRVANTDN, 
AnkoraO mull e pli ·cta csperantisloi estus fcrvoraj lega ntoj k aktivaj prÓpaga nelanJoj de POPOLA FIWNTO ... se ill scius . pri ~ia ckzi sto. Ln tuja dev.i , de ciu : amiko kons-cianld pri In mio de nia _gazct~. me¡e de la Esperanto-movado, estas donaci, .aü nur simple montri . sían ekzempleron ai', iu alin espernntisto satanta la liberccon. · 
Se vi alentns nion rekomend on, certe ni, :,enplende, baldaü loboros duob\e .•• 

HISPANIO . - Javier Nagore. Snlmeron ró · k res· pral., Barcelona, dez. in1crsan~1 ° !{ pondodon lrnn !<1 111111 mon do pcr il. P. : 
HISP.ANIO. - Tri jun aj hispun oj komorodol dez. korespondi kun k-dim•j en ~iul !nn· 

doj. lli n! nomoj esias: 
·M. Torras Busquets 

· Guzman Escortln • 
Car les Puig , Esperanto Socicto , Poco kal A1110 

. !un eco Fako 
Salméron 56, pr11l. Barce1°"0

. 
HÍSPANIO . - K- do Manuel Salo, 142 DW gada, '667, b II t n ! lo n, Tronsmlsion c,, 

Base 8. C . C. 11 dezlros korespondl, 
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tNFORMA BULTENO INTERNA _CU:i PR.i 

e:1.-00NO DE GRUPO LABORISTA 
F1¡;;:oAKCIO KA _J AO~INISTRACIO: STRATO 

ESPERANTISTA 
MAR, NUM. 25 VAL~N[IA (Uispaoio) 

ZIGZAGO 
, en la nusoj k malflusoj de nia mililo, 

n.,11 oni devas regislri bedaüre la perdon de 
Tcruel, lorIika ciladelo, kiun ni11 Armeo 
c.iinis dum unu semajno; la malamiko eluzis es Jongajn monalojn por Rin reakirl, nur 
d,,nk' al imponegaj lavangoj el kanonoj k 
a,·,adil oj, kiujn la kanajla politiko de la Ne-
J111crveno havigas al la ribeluloj. La rezislo 
es1Is ebla, per olero de multaj vivoj, k nia 
ll c~isIaro salas pli la vivon de kelkaj sol-
da1<1j ol posedon de duongradaj pozicioj, 

Sobraj en la Rojo k en la malRojo , ni ne 
bezonas s vi n gi sablonajn sofismojn, por 
blovi optimismon sur mallavoran aspekton 
de Iiu ci momento. Nia oplimismo-sekura k 
firma, kiel ciam - ne nuIras sin per ajna ele-
mera epizodo, lelica aü malleli~a. de hieraü 
hodiaü k morgaü. Nia oprimismo k11s11s sur 
la roko granila de propra konvinko je nepra 
k definiIiva vcnko, ne skizita per van ta revo, 
sed !or~ila per oleroj sennombraj sur la 
baIalkampoj, aü per intensa laborado · apud 
masino k plugilo. Al lio konscie ni fldns! 

Kiam nia Armeo venkis en Teruel, pli 
grava o lla urbo estis la prestiRo, pri matura 
kapablo, porti la operaciojn al elektila zono 
k fiaskil?i tiel danRerajn plan ojn de la mal-
amiko. Tiu kapabl o jus elpruvi~is en la per-
lek1a bonorda evakulgo de Teruel, delikiita 
operacio.-glora malgraü dolora - kiu per-
mesis savi laslan homon k lastan pecon 
de maIerialo, en kontrasto kun la antaüa 
lasis1a garnizono , kun episkopo k koloneloj 
ceíron1e, kiun ni riel plene kaptis. 

Serene k plenfide, ni elportas la zigzagajn 
la_zojr, de nia tragedio. Ni ne salas la blulojn! 
T,u meIodo, ce la fasistoj, estas senbremse 
a~likaIa por senkuraRigi -la liberalan opi• 
nion. Kontraü nia popolo tio ne validas! Sed 
tomeIe ni limas, ke la veneno de la dubo 
lta!u la korojn de tiuj bonegaj eksterlandaj 
geamikoj, kiuj, malproksime de lakla medio, 
Pavas lari erarajn deduktojn. 

Sekvu nian ekzemplon! forjelu la dubofn, 
re per stulta kredemo, sed per pli slreca 
aburemo. Kaj certe, post malmulla tempo, 
en luja prinlempo, burRonos lolioj de verda · 
0 PIImisrno , pro Ruo de venkoj decidaf inter 
abrup1aj anguloj de sama hodiaüa zigzago. 

FABELO TRA LA EPOPEO 
. Por kompreni la gustan signifon de nia lukto, oni_ ne bezonas esti 
marksisto aií liberecano-nek antifasistol-Suficas nur esh normala morala 
persono. Ni prezentu parabole simplan k fac!lan e~z_empl_on: .. 

En modesta cambro el granda domo, m fam1ho ~ogas ~ace¡ _g1 ofenda~ 
neniun; gi plibonigas siajn vivkondic<;>in. p_er e:7olu~¡ . k laulegal metodoJ. 
Proksime, en aliaj etagoi , logas najbaro¡, km¡ env1~~ ttaJn.!ekundaJn J?rogre-
sojn. lun tagon, unu filo perfida, el la paca famt!to, pr1stelas 1~ heimon k 
malfermas giajn pordojn al fremdaj r~bistoj, ,kiuj detruas. la mebloJn, ofendas 
la patrinon k murde vundas la cetera¡n frato¡n de la perhdulo. · 
· La bonaj gepatroj k la fidelaj filoj ha"'.as d~, ce _sia flank_o, la pravon k 
la justecon. Malgraií tio, la perfidulo kun la mvadtnto¡, per a p_hko _de la forto, 
kaiízas al ili gravajn damagojn. Tamen , la viktimoj reagas; i~t a~1:as hazar-
dajn defendilojn k pretigas sin por vengi la ofendon. Tro na1ve th supozas, 
ke la bono ciam <levas supervenki la malbononl l1i atendas logikan helpon 
de siaj naibaroj, kiuj observante la fiagon devus gin eviti, ec por propra kon-
veneco. Sed ili ja ne faras tionl lli rigardas, kvazaií boksan spektaklon, la 
apudan invadon , kies efektivigo okazas nur dank' al ilia pasiveco k silento. _ 
Kiam la viktimoj sercas adekvatajn armilojn, por utila defendo, tiam inter-
venas la ne-intervenintoj, kiuj. forgesante, ke eble morgaií, íli mem povas esti 
la viktimoj, malebligas preni taiígajn ilojn k solvi juste la konflikton. 

Neniel estas necese alnomi la protagonistojn de nia fabelo . Oni donu 
la dimensiojn de Eiíropo, al tiu fantazia domo, k certe oni havos la veran 
scenejon de la dramo. La etiko jam ne pezasl Bastarda¡ sentoj favoras ne la 
~r~va!l :ajton sed. la sekan f~rton, kiu sajnas venki... dank' al la h~lpo de 
ttuJ, ktuJ un_ue forh gas la mal¡ustecon per malfortigo de la justeco k poste 
forlasas la ¡ustecon pro gia malforteco, fariginte amikoj de la maljusteco pro 
gia f9rt.eco ... Ciu prudenta per~º!1º• k~n. sentema koro, eble pensos amare, 
anta u !te! pe_rversa lud~, _ke brtla¡ teortoJ k belaj vortoj, pri harmonio k paco, 
n1;1r est~s _Jaco de fals_aJ?Ji ke la_ r_egado de la mondo <levas aparteni al la 
frtponoJ, ttal ke . la le?aJ garantto¡ malkurage forgesis sian dignon k siajn 
de~endokapablo¡_n._ ~lt ol ~nu ideali_sta filozofo angore-fatale konkludos, ke 
om <levas mstrm la mfano¡n malamt, anstataií ol ami· ke oni <levas instruí 
la homojn ter~re mortigi, anstataií ol hele k bele r¡'deti ... 

. Ne! La h13pa~a popolo _ne konsentas al tia pesimismo! Kontraií interna 
pei:ftdo, m~l~_rau_ naJbara •!1~utralado ~ spite al eksteraj atakegoj, gi fiere 
~1;1r~s batah ~ts fmo , p_or ev_11t, kun l.a ftztka detruo de siaj urboj, la pereon de 
cm¡ morala¡ progreso!·. ~a¡ i:iun, ma popolo-Hispaniol-estas torco en la 
~a_llumo, e~~ero ~e . c1_u1 so1fa~toj, pri justo _k vero,: kiel -digna modelo por 
huJ potenca¡ _statoJ , k!u! malgrau sia forto, kauras ce:la :planko de la malin-
deco , por m1zere alt1g1 la vulgaran malaltecon de fasistaj senhontuloj. 

Ce balu11tr11do de parko, en urbeto de. Sovelío, grupo d¡ hl11p11naj lníanof, dank' al entuzlosm J'd 
o so I areco, íorgeees posinlajn doloroJn . 



Scanned with CamScanner

., -2 

BRAVAJ TEROJ 
Por la solda!~ en kampanjo, la 

tero !1av_as: nova¡n valoroJn, pri kiuj · 
antaue h ec ne pensis. 

. Krom la ~eveno de la ,produktajoj, · 
la --~oldato vidas en la grundo sían 
ple1 bonan aliancanon, kiun oni d-evas 
s_tudi k Pt ikalkuli, por . ke la sukceso 
hn a~ompanu, en ci tiu intermiksajo 
de ~ctenco k barbareco, kio ja estas 
ordmare la milito. Pri tío, obstinaj 
pacifistoj, kiel ni, . akiris sperton per 
la kruda postulo de la cirkonstancoj. 

·. P O P O L A F R O N T O 

Alkutimigintaj kalkuli ciam kun la 
tero, kiam ni trairas la batalkampojn 
aiítomate k senpripense ,· nia vidad~ 
valoras la terenojn, analizante giajn 
favor21jn aií malfavorajn defendokon-
dicoin. Se la fusilo estas la plej bona . 
amiko de . la batalan!o, la tero estas Tiel amas la f.lsistoj sian landon, ke ili 
lía ·plej bona helpanto. Dum la so- transformis Rin en alloga turisla ruinejo 
mero, ko n t r a U la va r m o k d u m vi n t ro V//l//1//,,,,,,,.,//,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,v,,,, ,,,,,,.,,,,,,,,,,,/,//,v,,,,,,,u//1//1//, ,,,,,,,//,,,,u//,;,,,,,u,,,,,,,.,//,,,,,,,,,, 
kontraií la malvarmo, 1'a batalant~ 
trovas sub la tero la plej bonan sir-
m ejon. Sed, precipe dum la batalo 
kiam la kugloj krozas la aeron k 1~ .ARIO:LA TAGIGO 
masinpafiloj, koleraj, fajfas mitralon 

1 
, 

k la avié:cio. eljetas tragike sían mal- . 
afablan sargon, estas la tero ankaií; .Ekmarsu ni fratoj ál hela.Ia tag' 
kiu per plenama cirkaiíbrako akcep- Forskuu la sklavajn katenojn 
tas la batalanton, savante lían vivan; _ Finfine ja venís la temp' de la ag' 
k la solda to eklernas tiam ami k studi 

Neniu do timu la penojn · la teron. Tiamaniere, mi ekamis ci 
tiujn bravajn terojn de Madrido. . -Kre _igos en paco la nova epok' 

Multajn noktojn, kiam post la tagaj Se firme ni staros simile al ·rok' . · 
penadoj mi sercas la ripozon rn Ja· I I 
subieran rifugejon fositan de mi mem, Dum ceno da jaroj sub premá jugar' 
mi sentas kiel revivas ce mía irnago, Prapatroj klinigis sufere · 
kun la precizeco de priaventura filmo, 
_ciuj dolcamaraj emocioj pri ne pri- . Kaj durne mostuloj en placa senfar' 
skribeblaj impresoj, travivitaj sur la Traguis cielojn surtere. · 
batalkampoj de ci _tiuj kastiljaj teroj, Nun dorsojn rektigu kun venka fíer' 
tiom fremdaj por mi nur antaií unu Ke sklavo _naskigis neniu sur la Ter' 
jaro, k nun ec pli bone konataj o! tiuj III 
de Valencia. Kaj mi vidas tiam, ke 
Madrido estas io nedisigebla jam de · Al Jumo sopiris prapatroj en tim' 
mi. Tia!, mi pensas, ke se unuflanke mi Restante en Ter' kiel gnomoj 
preferus batali en aliaj sektoroj, en Nin logas la suno el koto kaj slim' 
tiu de Teruel, ekzemple, kiu estas pli Ne talpoj ni restos sed homoj 
proksime al mía hejmo, k kie tiom K -
sukcese jus batalis nía tiea Armeo, antante ni iru al lumo kaj bel' 
aliflanke ~¡ pensas, ke vole nevole, Venkinte ni staros ce suna la cel' 
la milito por mi estas Madrido. En la - IV 
fronto de Madrido, mi komencis la Potenca ja estas Ja mondproletar' 
militan k mi kredas, ke en la fronto Lavango kuñ fort' de torento . de Madrido mi finos gin, aií ... gi finos 
minl Ci tie mi partoprenís un u el EksOnu do fine la marsa fanfar' ' 
la plej grandaj bataloj de nia milito, Úín portu trans limoj la vento; · 
tiun de nía ofensivo al Brunete, k Jam korojn batigas estonia bata!' 
espereble, ci tíe ankaií mi partoprenos . Kaj fratojn kunigas la glorideal' 
ankoraií la plej grandajn k decidajn 
batalojn por kapti la venkon. V 

Teroj bravaj de Kastiljol Mi ne Socio falonta pereos · sen glor' 
scias pri lirikaj frazoj ; en la tranceoj Neniu priploros la falon 
oní parolas simplan virecan lingvajon; Por nova socio nun ek' al labor' 
sed pli aií malpli bone, ci tie, mi volas Kreado postsekvos batalon 
esprimi al cí, mían admir0n por cía K • f k 
heroa rezistado, kontraií atakoj plej aJ , rate, omune en plena konsent' 
sovagaj de la internad~ fasismo. . · Ni kr~os la monden sur amfundament' 

Rikardo KILES A. PERSSON 
Sveda prolesoro de Bsperan!o · fronlo de Madrido, 16·2-938. lekclanta nu~ en Prancte· 

-----. POR GAJNI FIDELECON 
lnter la dokumentoj, kapfitaj al 

fasistoj en la Centra fronto, trov·· la 
• k . igas skribaJo tre unoza, per kiu oní ref . 

konstatas kiamaniere ili celas rn o¡e 
h 1 . k I b •· aJ. e pt, e a nom ro, c1utage k 
kanta, da fugan toj pliigu. )a res: 

. k d 1· 1 , onr setas, e gran a p 1mu to el la his 
naj solda~o ne sí~patías al Frant~: 
sed multa¡ ne kuragas eskapi pro 1¡ 
al la punoj kontraií famílíanoj. Nlllo 
tiam, kiam n ekontraiístarebla de~'. 
demo anstataiías la naturan hezito 
pro la sekvoj de foriro, la solda/'. 
f 1 . . . . k o¡ or asas sta¡n v1co¡n _ alkuras liujn 
de la regístaranoj. llia sancela sin. 
téno estas pravigata, kiel pruvas la 
aludita dokumento, kiun ni kopi as: 

•t:!odiaií mi ordonas al la milita¡ ins-
tancoi, en ciuj provincoj de tiu Centra 
zono, urRe aresti, en konvena okazo, du 
aií tri unuagradajn familianojn- pairo 
palrino, gefraloj. prefere maldekslremai'. 
laií via scio-de éiu el la solda1oj dizer-
tinlaj _al la malamiko, éar ·•io estas bona 
1 imedo por ~viti la forkurojn. Vi informu 
pri tiuj dizertoj al la koncernaj arrnees1roj 
(provincaj milirestroj) cele al ur~a ms-
tado de la familianoj, ee se tiuj logjs en 
afia provinco. Tiuokaze vi agu pere de 
mi. Vi atentu liurilale ankaií la pe1ojn, 

.. . . kiuin .. faru a.1 vi éíuj .a.liaj militaj aii1ori· 
11110¡ el la zono. En ciu okazo, vi dem 
oportune informi min. • 
Sen tiuj •konvinkigaj • proced oj, la 

hispana soldataro de Franko estus 
jam tute disfalinta. Spite al ili, nepre 
venos la ·tago, kiam la nuna •guto 
post guto• farigos impona torent o. 
'(l//.l/ /l//,r//l//l # h /lY/.l#h/l//lY/I/ / IUl // l//l#,1;7'#1 // l / /l // l // l, ;;,,:.1 ,._ ';ti 

· OJ>INIO. DE OBSERVANT0 
Respub/ikana armeo. - Konsistas 

el 500.000 homoj, kiuj egalas _ al 7 jar· 
· kontingentoj mobilizitaj, unuanimai1 

entuziasmoplenaj al kiuj la popola¡ 
rezervoj povas aldoni duoblan kvan-
ton, morgaií mem. · La ariergardo 

.akordiganta kun la avangardo. Pru· 
vo? Sur 1.000 kilometrojn de la franca 
landlimo al Madrido tra Valencio, 
oni ne vidas ec unu ~onton, ec unu 
metron de fervoja linio, gvardata. . 

Ribe!a armeo. - 125 .000 ital0)1 

20.000 germano¡, 15.000 legianoJ, 
60.000 marokanoj; tío signifas duono~ 
da eksterlandaj d u ngi taj so!daf~/, 
80.000 «reketistoj• (monarkianol~ 
45.000 •falangistoj » (fasistoj), 125.00

1 soldatoj perforte rekrutítaj, éiui e 
i1i sancelemaj. Rivaleco, kvereloj. La 
ariergardo en !atenta ríbelo. ou 
homoj dejorantaj en ciu kilometro da 
fervojo k en ciu modesta pónto, 
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J{VN CAGRENO KAJ NA UZO . 

fllal l 
Ne mankas indico¡ por suspekti, ke la aiítoro de la artikolo • Evoluaj 

faz oj en Hispanio•, aperinta en franclingva gazeto E6pogne Nouuelle, estas 
pagata de Franko . Ankaií _ ne mankas motivoj ·por supozi, ke la esperan ta 
traduko de la menciita artikolo servas· la interesojn cie J' Fasismo. Se niaj 
kgantoj kredas, ke ni !roigas, ni invitas ilin legi mem la ra!ínitajn kalumniojn, 
kiujn gue represis Sennacieca Reuuo en sía numero 11 (59) 10. Januaro 1938: 

Ciam staras, antaií ni, la sama terura dilema: Kio estas pli konvena? cu 
pasia respondo aií digna silente? Kiamaniere kontraiístari la !iajn aku~ojn 
kontraií la homojn, kiuj, kun subteno de la tuta antifasista popolo, gvidas la 
balalon kontraií la !iranio? Kiel agi, por pruvi al niaj kamaradoj, ke la enhavo 
de tiu artikolo celas malfortigi la simpation k helpon de la tutmonda proletaro 
al la hispana laborista klaso, k ke gi samtempe utilas al Franko? ... 

Se ni silentus, tío povns sajni, ke la mensogo estas vero. Se ni simple 
aserlus, ke la artikolo entenas nur falsajojn oni dirus, ke ni nenion pruvis. 
Se ni respondus per ciferoj, citoj k faktoj oni povus diri, ke niaj tekstoj men-
sogas k tiel senfine glitus la polemiko. Neniel ni sukcesus atingi tiom da 
disvastígo, kiom postulas la afero, por ke niaj vortoj detruu la mízeran celen 
de la pamfleto. Ja, tiuspecaj varoj-perfíde preparítaj k ruze: dissemítaj--ciam 
havas ían efektivan rezultaton, car aliaj gazetoj kopías ilinl Dum honesta 
refuto neniam povas trafi ciujn, kiuj englutís la venenon. Hardilaj en tíu ci 
peníga batalo, en kiu ni havas tiom da kontraiíuloj, tiel diversaj k ankaií tíel 
strangaj, ni miras pro nenio . Nenio surprízas nin! Nenia, car nia malamiko 
estas potencega, k gí uzas malavare siajn rimedojn. Sed ni ankoraií ne kapa-
blis kompreni la amíkecon de kelkaj amikoj, kíuj pretendas subteni la hispa-
najn proletojn, kontraubatalante iliajn respondecajn statajn gvidantojn, per 
argumenloj placaj k helpaj al Franko. Ne taiígas diri ke oni kritikas la minis-
trojn k ne la popolanojn. Necesas pripensi, nur iomete, por kompreni, ke en 
Hispanio, la sorto de la popolo tute dependas, en la lukto kontraií la Fasismo, 
de la serlo de giaj regantoj; sekve tiuj abomenaj · demagogiaj atakoj mal- · 
varmigas, nepre k fakte, la simpation, kiun sentas 13 laboristaj amasoj de _ la 
mondo por siaj hispanaj klasfratoj. Jen simpla bedaurinda vero! 

Sen pruvoj, nur per mencio de kelkaj ciferoj k de sengenaj nekonsta-
leblaj asertoj, absolute kaprícai, oni jetas fían koton sur honest~lojn, kíuj 
respondecas pri la venko sur la fasístajn hordojn de _ la bandito Franko. Kaj 
tío estas faríta en la nomo de la Klasbatalol Ni bataladas str ece k kurage, 
sencese k senlace. Ni ne jam povas-ec ne rajtas-atenti la bojojn ce nía 
vojo. Tíu cí babíladeto estu nur kvitanco prí tíu abomenindajo, kíu inside 
ínformís en E6pagne Nouoe //e k represe aperis en 8ennacieco Reuuo el kies 
puto cerpis la slimon de sama artíkolo la franca esperantista monatajo 
Nia Gazelo, kíes , koketulinaj okuloj nur havas placajn rígardojn por la ínter-
naciaj fasístaj bravulacoj . Kun naiízo k cagreno ni konstatas , ke, pro malamo 
al popola unueco por la libereco, jam ekamindumas la «rigora» Klasbatalo _ 
kun la •rígora• Neutralisnio. Sed, hove, kia klásbatalo k ec kia neutralismo!... 

j 

ORDONO PL~J AB5URDA 
Kiam la parto el la ~íspflna popolo, 

kiu gemas sub lé! fa~1_s_taJ botoj, su-
pozis; ke jam elcer~1g1s la ka~abl? 
por novaj kruelecoJ de la fas1stoJ, 
aperís dekrete iu nek_r~debla o~~o~o 
per kíu oni nuligas cm¡n _g~edz1go¡n, 
kiuj okazís ekde la 1~. Juho ~936. e!1 
la regionoj falintaj sub la nbeluloJ, 
post la menciita dato . La b~rbara 
ukazo konsistas el jenaj regulo¡: 
UNUE.-Konsiderante, ke la cefgene.; 

ralo Franko decidís eksterlegigi la 
kontraktojn k interkonsentojn apro-
bilajn de la rugaj lribunaloj, oni 
nuligas ciujn geedzígojn okazigitajn 
de post.la 18. Julio 1936. en la eksaj 

- marksistaj regionoj .' · 
DuE.-La geedzigoj, kiuj okazis je tiaj 

kondicoj, dissolvigos, Jau tempo-
dauro de 48 horoj, post la ap_ero de 
ci tiu ordono . La geedzoj disigos k . 
reíros al siaj fraiílaj hejmoi, kun 
averío pri gravaj sankcioj okaze de 
malobeo al ci tiu ordono. · 

TRIE.-La autoritato, per siaj agentoj, -
zorgos je la nepra apliko de ci tiu 
decido, arestante · cíujn personojn; 
kiuj, aluditaj de la ordeno, daurigo ·s ' 
sían geedzan y.ivon . · i 

KvARE.-De nun , estos nur Jaiílegé 
. valida¡ la geedzigoj kiuj okazos laií. 
oportunaj kondicoj k ritoj starígitaj 
de la religiaj diocezaj aiítoritatoj 
de la Katolika Eklezio. 

Kelkaj demandoj sprucas nature, 
post tralego de tiu «jura» mcinstrajo: 
~ia es~as la_ ~it~acio de la gefiloj? 
kiamamere d1v1d1 la komunajn hava-
jojn? Kiel solvi la kreitajn problell}ojn 
pri heredorajto k t. p.? La afero anko-
rau pli komplikigas tia], ke la koncer-
naj ~eedzigoj ne povas revalidigi, 
":ntau pastro, sen konkreta speciala 
permeso de la Vatikano car, por la . 
fas!s_taj . r eé!k~iuloj, ciu geedzigo · Jau 
leg1hma1 lego¡ de la Respubliko estas 
nur ia speco de konkubineco . 

Ni ripetu nun biblian sentencon: · 
Per la frukto oni konas la arbonl. .. 

HISPANAi EPISKOPOJ RIBELINTAJ EC KONTRAÜ LA PAPO 
len gralika pruvo, ke ni ne mer.sogas, kiam ni parolas ' pri komploto de dlkaj e isk · 

perlidaj generaloj, kontraü la legitimoj rajtoj de pacema popolo. En kurioz~ bildo apupd ºP,OJ k 
b k I kt d t" j f J •· • d K · · . • e s aras ?na e .º e 1u sat r~prezen tantoJ e '.1s10. lh pretendas Jungi, al sia mal pura caro 1 
s1mpla:.i1ma1n kredantoJn Je D10, prezentante la h1spanan luktón kiel duelon inter de · k ' 11 

1 J S d l. j · " J · t · · 1 • . ' monoJ an"e-
o . e 1u grasa¡ «an,.e oJ• es as nur 1r1v1a aJ korteg anoJ de la ric aj sinjoroj Ciuj 1• • • k " 

ec jam ribele malobeas la sanktajn ordonojn . Spite al konkreta admono e~ 1 r .'.ª1 epis o poj 
Hispani?, la pastroj ne Je~is Jaüte 1~ l~st an enciklikon de la Papo, pro jena • subs~arit~

st
J~ zon o de 

grafo, k1un ctu vera karohko, en la in11meco de sia konscienco devuu zorge • d" .P na para -
F'k 1 ¡ r · · • • u prime 111· 

. . • 1 _su'. ama a rato¡, v111n ote~ton Je la kreskanl a mis uzo - aperanta sk "b · · 
aphk1 la 1r1fo1an sanktan nomon de D10, kiel banalan etikedon por produkto I' n . e k parole-por 
el homaj ambicioj. Z orgu por ke tiu herezo trovu inte r viaj diocezanoj 1 'P 1 .ª.u malph ~aprica, 
supr11j11j s pi ritoj povas erare paroli pri nacia Di~ pri nacia reli gio k • ? m~rttll an _repuson. Nur 
taskon enferml_ Dion , _inter ta limoj de unu sota popolo aü in ter la ni 11_e~ en r~preni la absurdan , 

La papa¡ s11go1 celas ta aüreolon de Hitler sed Hitler r 11 <lr,.eco. e un_u sola raso , . 
multe pli ol la P_apo malgraü la fakro, ke la Vatlk~no •am O egas_, en !ª. Htspanto de Franko, · 

¡ Pranko. Kaj 111 h1spanaj _eplt1ko-poj levas la brakojn sed nJe lev/" 1º
5.kis. ofi c ia Je I? masakr ojn de 

s II vo~on por leg1 la enciklikonl 
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E~tas interese konstllti la konscian aspirort dc .nia prolctoro al kunfandi~o k al ab:ioluta kunlaborado en lortika bloko sen brecoj, kiel dccas inter kl11slr11toj kun sama celo. Tiuj klopodoj · progresas k la du granda¡ Sindikatarcj, C. N. T. k U. O. T. de tago al tago pli inrimc kontaltli~as, kunigantc siajn lortojn en la sama ' i:lirekto. Ni ~ajas, prczcntantc hodiaií, al nini Jcgan.toj. amplcksan resuman de la konkrctaj proponoj, kiujn ius faris la U. O. T. al C.N.T. La hispana Jnboristaro tcndencas ni unueco k rnontras sian strccan volon al solida lrontot La respondo, kun ta proponoj de ta C. N. T., sckvos en nin vcnonta numero. Tomen, ni ~ojas antaiídiri, kc jam ta 17. Fcbruaro okazis en ta domo de C. N. T. en Barcelona. la unua kunsido de rcprezentantoj de tiu Organizo kun riuj de ta U. O. T. En tiu kunsido, ta cecstontoj ekzamenis la bazojn de siaj rcspcktivaj organizo¡ k pritraklis la metodojn por labori pluc en proksima diskulado, kiun oni 111:sis por ruja· dalo. é:iuj koincidis ~n tlo kc el ci tiu historia kunvcno. estu scndatn frateca saluto al la hispana proletaro, k al 1~ brnv _aj batalantoj .de 1~ Popo!a Armco. Ni inlormos ~ustarcmpc niajn Jeganlojn pri 111 sekvoj de tiu gro va kontakli~o (t. e. de tiuj intimecaj konversacioj, car kontnkti~o k -amikcco cinm ekzistis) de In du grandaj Inboristaj Sindik11laroj de Hispanio. 

BA.ZOJ · ·PROPONITAJ · DE L·A u. G. T. 
AR!\\EO.-La lntcrlign Komitato agnoskns la gravajn pro · 

gresojn nlingitajn pcr 111 kreo de ta Popola Regula Armeo. Úi 
konsldcras, kc ta laboristnj organizo¡ devas apogi viglc la Rc-
gistaron, por pliigi la porencon de nia armeo k tics ~nrilasistan 
spiriton k _pliíortigi la lratecajn Jigilojn in ter la kunbatatantoj. 

La Komiti'llo decidas, kc ta cela tásko de In Sindikatoj 
estas cviti dilercncojn en· la aricrgardo, por kc la Rcgistaro 
povu sen~ene dedici sin al la organizado de ta finvcnko. 
1.-La Sindikatoj helpos intense la Rcgistaron por krei fort~jn rczervojn k, tiuccle, ili prccipe klopodos por ta elcktiva mobilizo de siaj membroj, plenumantc kun entuziallmO la ordonojn de la Registaro. !li obcos k obei¡ros antaümilitan instruadon k la lcrnadon pri la uzado de a rmiloj. lli evitos malhc!pajojn, ce ta induslrio, pro foresto de la viroj k tiu• cele iti penos kapabligi la virinojn por anstataiíi la virojn. 2. - La Sindikatoj de la U. O. T. k de la C. N.T. k!opudos akceli poti!ikon de lortikigado, de riparado de vojoj k soscoj k tic! de fcrvojoj, k de konstruado de rilugejoj por · la civila lo~antaro, kontraií atakoj de aeroplanoj. 3.-La tntcrliga Komilato penos atingi, ke la ekzisIanI11 intcr-komprenigo de la ccloi de la armeo, cu m11lnovaj, loja!e agintaj, cu novaj, eli~intaj de la popolo, kun la komisaroj, krcsku klopodantc por kc tiuj komisaroj, nervoj de nla armcó, estu vigle hc!p'alaj de In Siadikatoj en sia loboro. 4.-La Sindikatoj prelerc 11tcnIos sian intiman kontakton kun ta . b11tal11ntoj, por kio ili p!ue konsidcros ilin kicl membrÓjn, k atentos zorgc iliajn bezonojn k liujn de iliaj lamilianoj, sen kc tio signilu enmiksi~o en ta mitila lunkciado . , 

INDUST~IO.-La Komitnto konstaI11s !11 ncceson, .11kceli 
la industrian produktadon de la lando, prccipc liun de !11 mili!· 
industrio, p!iigonte la k!opodojn de ta Sindikatoj riuritatc. 

La Komitato penos konscrvi ta aricrgardon, firma k discl• 
plinita; ankaií vcki, ce ciuj laboristol, la spiriton de abnegado 
k slnolero, kiun postulas la nuna situacio, por kc ili ne negleklu 
ciun klopodon en la laboro, spcciale ce ta mi!itaj bczonoj. 
1.-La sindikataraj organizo¡ C. N, T. k U. O. T .' kunlaboros kun la Rcgistaro por rapidc krcskigí la mititindustrion k i¡!i ~in plcncfikc potenca. 

La sindlkatoJ havos al si la urgan ta:ikon, krei intcr ·ta taboristoj viglan spiriton kontraü ciuspccan sabotadon k . pasivccon en la laboro. . . · 2.-Oni adaptos, al bczonoi de la militindustrio, ciujn íabrikojn k laborejojn taugajn, pro ~inj kondicoj, kun ilul k masinaro. 3.--Kontroto sur ciuj krud11j9j, speciale sur tiuj, per kiuj &In nutras la militindustrio. 
4.-Militisligo k trc rlgora kontrolo de ciu) transportiloj. 

NACIIOO DE é:JUJ BAZAJ INDUSTR!OJ 
ó.- Ur~e onl entreprcnos la naciigon de ciuj bazaj induslrioj. La Registaro dcvos centrigi tiujn industriojn k ordigi tics disvolvi~on. 
6.-La industrioj naciigitaj estos gvidat .aj ~e kpm~e!cnta_i tekni· kisloj de ciu lako, cleklotai de la konccrna mmIstcr10, sed atcntantc por tiuj poslcnoj la o¡iinion de la laboristoj. · 
7,-c-Naciigo de la lervojoj. , 
8.-La . Rcgistaro cc l u ccntra!izi la bankajn l!lcrojn, tendencc al naciigo de .ta Bankoj. _. · 

NAC!AJ KONSILANTAROJ PRI INDUSTRIO K 
SUPERA EKONOMIA KONSILANTARO . 

9.-l ~ler!ig a Komitato proponas, lorÍni tuj la Nacia .jn Konsi-. la ntarojn pri lnduslrio, kún parloprcno de la SlndikatoJ. kies tasko konsislos en tio: rcguligi la produktadon de ciu Industrio. Fiksi ta prézójn, starigi Iá ·saIÍl'jrojn, difinÍ la profitojn , prlstudi !11 eksportodon k la importndon de vároi k krudajoj, ciam en konsento kun ta p!11noj de ta Registaro. Tiuj Konsitanlaroj dcpendos de la Supera 'Konsil11n-I11ro pri .Ekonomio, kics krei~o estas ur~a. cele 111 la adckvata organizado de la produktado. 

PROFESIA KAPABLECO 
10.-'Krom la dccidoj de !11 Régistaro , k 111 jam 11lprcnit11j me· zuroj pri la prolcsia k metio knpableco, la Slndlk11Ioj helpos 11ltigi la kulIurnivelon de la laboristora amaso , pcrc de spccinlaj kurs o j. 

. KOl\1UNUi\1IGO DE PUBLIKAJ SBRVOJ. - La lnler· 
_lig11 Komitalo rck onas la bezonon pri elcktivigo de plnnoj por 
reordlgi k reorganizi la urbajn scrvojn, sur 111 bazo de ilia 
komunumigo, laú ilia graveco k strukturo, por lorigi la kon· fuzon, kiu regas nun en tiu alero. · 
<'.'.:ar 111 lo~cJoi !1 bienoj ciuklasaj, ap11rtcnlntaj ai'la le! ribetinlai posedanl~j, estas nun stata proprajo, la urbaj domoi cslos íruktuznta¡ de la Komunurnoj, taií Jc~oj de la Rcgistaro. 

INTBNSIGO DE LA AGRO-PRODUKTADO. KO-LBKTIVOJ K KOOPERATIVOJ EN KAl\lPARO. - Lw. 
lnlcrliga Komiloto deklaras, kc la du Sindikataj Organizoi 
faros ciajn klopodojn por ke la produkloj de ¡11 tero, lrukto de 
la laboro de nia kamparanaro, estu ciam rcspcktataj k jusle 
v11lorigat11j, !ali sin rilato kun la produktoj de la induslrio. 

La Komltato agnoskas la progresojn, . kiujn tlurilalc lar is 
· ~is nun, per ie~ol, la Popotlronta Rcgistaro. Samtcmpe, gi 

1.- Ji 

2.-

3.-

ligo 
mol 
cvid 

Cedo al la cedoí de · ·pe•fidul _o 
· · ' ¡ras La konservativaj lordoj de Anglio jam foi-jetis ·1a maskon, . el falsa respekto por l,a Juro, k · JllO~ «demokrataj" regantoj de Francia dubas k hezitas~ sen detrui la · vastan reton el spionoj, provoléistoJ l< se la proletaj k Iiberalaj amasoj el ciuj minacataj teritorioj,- «ankoraií• ne fiaras la dangeron, k, cedas -ni 1~ , sin mem, k ili certe spertos frutempe similan tragedion ol tiu de Hispanio ... sen la alta . glO 

. , . 
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#MW MMICíMM .@it\ . 
,e estas necese kulluri ec la plej apartan k modes-
rcreno, Por tio estas neceae, ke la rilaloj inter 

fstu fratec11j. intensig11n_1e (ª ~ovadon por kolek- · 
•rativoj, Jau l11 sekv11nt111 prrncrpoj: r 
ga Komitato deklaras sin favora 111 l11 naciigo k 
¡¡v de la grundo, kiun oni liveru fruktuze k netrans-
rl la kamparanaj _ la~o_ristoj, _ kiuj rajtos kulluri ~in 
k plenle~e cu rnd1v1due, cu koleklive . L11 m11l-
prC'Pr11joj de la laboruloj, kiuj per si mem kulturas l devas esti respektalaj . 
indikataroj d~fendos la jam alingitaín konk~rojn . 
parai amaso¡ k klopodos aktive 11I inlensigado de · 
kulturado . Tiucele necesas: . . · . 
srimuli 111 produktadon, oni povas starigi ce la 

¡ la laborojn laü tasko, gar11n_li11nte aHa laboristaf' 
ci minimuman salajron, revizebla ciutrinionate. 
uiico de la lerkullurado, por ke la individua ter-
d,> ne malhelpu 111 kolektivan . . 
oaigi la vivnlvelon de l11 kamp-laboruloj per reva- · 
Ja produktoi, akorde kun -111 kosto de l11 industria¡ 
n i l i konsumas k por kiuj oni deva~ establi takson . 
Rq:i sraro havigos 111 la kamparanof masinaron, 
scmajojn k. t. p., pere de N11ci11 Banko de 
rt diro. · 

disvastigos Agrarajn ·Lernejojn, almenaü unu 
giono, cele al formado de teknikistoj por la ¡ k Kooperativoj . 
inrensigi .Ja kreadon de Ag raraj Kooperativoj, k 
ur~e la jam ekzist11nl11jn Kolektivojn, · 
oni devas grupigi la Koo'1>er111ivojn, federante 

rcgionoj , k ali~ante la nacian k · l11 internacian 
van movadon . · 

OJ, PRBZOJ K PROVIZU1\1ADO.-L11 plial- ; 
ivelo ce la l11boristaro k 111 lukto kontraü nun11 
de 111 nulrajoj k ~ic1 m11lfacil11 akirpov~, estas. 
onoi. Tia!, la Komilato konsideras necesaj la . 
jn jam 11plikebl11jn. · 

~

toj akcelu k plivigligu shm agadon kontraü spe-
jn k a~iotistojn, helpante la Reglstaron tiurilate. 
entrepreni la krei'!don de fortaj konsum-koopera-
ndaj Eksport-centroj sub 111 konlrolo de la Stato. 

· oni devas eslabli planon por importado de varoj toj, nepraj por la nutrigo al la laboristoj k 11I iliaj 
e konvenaj prezoj akorde kun 111 salajroj. 
istaro reguligu la enlandan konsumadon . de tiuj 

'¡, konsisti ganraj la bazon de nia Eksp ort-Poliliko. 
Komitato opinias , ke decas fiksi m1mmuman 

tn rilat o kun la vivkosto, laü la profesiaj katego-
la produkto-kapabio en ciu laboro, defendante la 
: <iu pli bona k pli granda laboro, des pH11lta 
kiel premio, indiferente pri sekso aü 11~0. 

STA KONTROLO.-La Komitato konsideras. ke 
_ontrolo signifas unu el 111 plej valor11j konkeroj ¡pri ~i, por difini la rajrojn k devojn de 111 (abo-
la Komitato konsent~s: · . 
aró publi kigos ie~on pri L~boris_la Kontrolo, kiu 
tvojn k r11j1ojn pri laboro, admrnistrado k pro-
rkondicoj k defendo de la social11 it~aro . . 

prganismoj estos elektat.ai per balotado de ciuj 
/1 en ciu fabriko aü laborejo, piel demokr11tece k 
r urigo de la inieresój de la laboristoj. . .. : 

AJ LEÓOJ .-Konsideranle tre konvene aubteni 
atingit11jn de la pr_oletaro , la lnterliga Komitato 

J oni devas ekzameni k revizi 111 nun reg11nt11n 
lron. por aldoni 111 Qi la Jam akiritajn, ~is nun, 
sli11jn nov11Jn aekvojn rezullBnlajn el ti tiuj bazoj. · 

. . 

UNU Dl$RUUSO RAJ. UNU D~MISIO 
Eksterordinare pligravigas la internada si-

tuado. Du faktoj okazis samtempe, preskaií para-
lele : La kla cema parolado de Hitler en Berlino k 
la sensacia demisio de Eden en Londono . Ce pli ol 
unu punkto, ambaií aferoj havas rilatojn kun la 
fluot d·e la milito en Hispanio. Ni ekstudti koncize 

Sir.Joro Eden do la aspektojn de la du okazintaj oj: La germana . 
d~spoto akcentis la provokeman tonon kontraií la DemokratiÓ; kon-
traií la politika regado de la proletarol Li absurde svingis ciferojn · 
por svelígi la blufon l< kasi la tragedion de sía politiko. Kompreneble, 
en lía kalkulado mankis la ·homecaj sentoj. Tiu lía masiva Germanio, . 
bruna k sklavigita, kiu mehanike ekzercas laií ansera ¡:iasmaniero, 
nuligis la homojn por fabriki pupojn, . kies Jigna sk eleto jam ne bezo-
nas liberecon nek panon; tia], freneza kolero, kontraií ciuj Jiberaj 
popolói, estis la kerno de lía diskursa kriegado. Ciu humana kon-
cepto-nun fundamenta kondico - pri la rolo de la stato je ·la servo 
de la homoj, sokas la histrionecon de la moderna Nibelungo , ldu . 
insistís je la zo ología doktrino pri la raspurec 0 . Finfin e, Ji bombastis 
pri la kolosá rearmado de Germanio k ec Ji cinike kuragis malper-
mesi al ni, hispano¡ , arangi niajn aferojn k elekti niajn regantojn, 
uzante kiel fadenon por nodi siajn insultojn-ho, st~anga para-

: ' doksol--:1~ saman principon , kiu mendas respekton por la rajto 
' de ciuj popoloj k ankaií de Germanio mem. . 

Vomante provokojn , antaií la silento de preskaií ciuj kancelarioj, 
·Hitler sigelas la unuan periodon de sía pirata politiko, pro stulta-
añ kanaj)a-sinteno de la superaj tribunaloj por la Juro IntertÍacia. 
Kvankam estas anko raií tro frue por dirí, ke la -f_priro de Eden, el la . 
brita Registaro, sígnifas; ke la.gardistoj jam kunlaboras kun la rabistoj. 

La ideo pri la mitoj cedis lokon al la i1eoj pri la praktíkoj . Ni ne 
kuragas asert i, ke la nacía kom;cienco de· Chamberlain ne pentos 
pro ·perfido al la interesoj de Britio, car kvieteco antaií la apliko de 
barbara¡ k rikanaj metodoj, kiuj sajnas akiri kat egorion de normalaj . 
normoj por aktiva politiko internada , domagas ne nur la liberon de 

_ plurai popoloj aií la sendepend econ jam de kelkaj tre dignaj nadoj, 
sed ankaií rekte siras la dubindajn prestigojn de tiu fiera k tradicia 
Imperio kies metropola cefurbo estas Londono ; 

Sub _ tiu impreso, la borso kverelis kun la publiká opinio, subí-
gante la int ereso jn de la brita popolo al la sekretaj bilancoj de siaj 
negocoj . En tiu decida ludo, Chamberlain situis a·pud la sennaciecaj · 
bankieroj k Eden ir is, almenaií s~jñe, al la flanko de la na ciaj interesoj, 
kiuj hazarde koíndidas kun fü1j de la demokrataj landoj . . 

. ~ra la nuna f~zo de la an~la politiko, la kl~saj antagonismo¡ 
kolmas. La popoloJ evoluas, Jau la moralaj kvahtoj , kiuj envolvas 
gíajn materiajn interesojn. La kreskanta pro vokemo de la fasistaj • 
statoj rompís la falsan ekvilibron je cedoj post cedoj . Ce la sojlo de 
la printempo, adekvata sezono por mílitaj operacioj, la dilemo por . 
Anglio estas klara : aií fakte ataki la ataknntojn aií dipl omate kunla-
bori kun ili. La unua sinteno povus kalkuli kun la ap robo de Francio 

· Usono . k Sovetio, ki~s kunigitaj fortoj estus sufica garantio po; 
plena sukceso. Sed tío mem estus plifirmigo de vera demokratio 
k, per potenco de la liberero, detruo de la fasist a dang ero. ~•d ' Tial la konservativa estro de la angla Registaro rifuzis tiun pe•1111 º• solvon; ~e pro !imo ª! la forto del' Fasismo , sed pro timo gin detrui. 

j Ne pro flmo esh venk1to, sed pro timo esti venkantol La reakcio d • _ n bekon· de kapitalistaj akcipitro • La . e E- , k e1O . ras 1amL en ent ra uropo, ontraií cía socia progreso kun la h' • oj. Se la popoloj de Anglio k Fraoclo; · krita helpo de la angla kapitalismo. La tradicia duelo 'ínter 1 ipok 
e perfiduloJ aii senkurag°uloj, m, per~da~· · mallunio prezentas nun tragikajn konturojn laií kontrasto l<t' ud~f.0 

1 d l'k • ·· . ' , u 1 mas l rikoltaa suferaote la hispanoj! _' ... , .. _. a I atan diskurso ·k per unu demisio. 

íl 
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1 LHTEREl'O Et CINIO I· _ 

Al la Redakcio de 
-..--1111..,;)lrt POPOLA. FRONTO ~. 

. 
1 Tre estimataj kamaradoj! ~-

Kun granda emocio, korege ?. . . 1 mi dankas pro via satata gazeto. 
Ciam mi pavas goje ricevi gin, 

laií ciu numero, kiun entuziasme mi legadas k :ec f i tradukas ion por la jurnaloj. Tamen, mi sentas ~-
11 iometan nekontentecon, car mi trovas tre malmul-

tan materialon pri Cinio, kiu ankaií suferas gran- I · 
dan atakon k kruelan bucadon de 1·apana Fasismo ·, i 
kvankam prí tío, eble níaj tutmondaj kamaradoj ne 
bezonas mian babiladon. Sendube, Cinio jam deci-, . i dadis longe batali kontraií ja~ana despotismo . Tial, 1 
miaj samlandanoj devas gajni la grandan simpa-1 tion de ciuj antifasistaj geamikoj en la tuta mondo, ¡ 

l s ed ankaií oni devas gajni grandan helpon pli ~, ¡ i . praktikan. Bedaiírinde, ankoraií multaj homojne 

1 

\ 

\ -
1 

· scias, kial la cinaj soldatoj tiel arde militas kontraií i . 
japanaj invadintoj. Oni diras, ke ni estas trompitaj i , d~ Sovetio, aií ke ni obstine ofendas la japanajn 
civitanoj-n. Ho, ne, ne! ni <levas batali por la justeco i· k paco de 1' mond~. Fasismo:estas minaco kontrau j 
la paco. : Ni, kun ciuj similaj fortoj, <levas serci 
reciproke unuecon, kunhelponl Jen mi forte espe-1 ras legi multajn Ln-Jtajn artikolojn pri nía defenda ¡ 
milito! Kun altestima saluto, vía · f 

CHANG CHING CHIU -~ 
27, 1 - Shin slrato - JUNNANFU (Cinio) ·. -~ 

-- -- ·~ ., NOTO DE LA. REDAKCiO.- Tre plezure ni a¡,erigas preskau se·nsan~e. kun 1uta ~ia carma simpleco; la·leteron . de nia juna orienta leganlo, kies portreton ankaü ni prezen-
1as. Se ni ricev.as:.u1ilan '.materialon de [nía cina legantaro ~, certe ni kontente publikigos ~in, ec utile al nia propra ~is-pana afero, car sama malamiko~atakas en Oriento k Okci-denlo. La hispanoj komprenas la surerojn de Cinio, kiel la · cinoj, Jre sperte, komprenas la dolorojn de Hispanio. 1 

"- 1./.;i! 

TRE.EGE 
' ' . La Nacia Patronado pri Turismo preparas la eldonón de tre luksa esperantlingva dukolora brosuro, kun lmponaj fotografajoj, pri la detruado de hispana arto ·sub la rasistaj bomboj. Ni ricevis la honoran komisión zorgi pri la teknlka arnn~o k pri adekvata ~ia distribuo tra la tuta esperanlista mondo. La manuskrlptoj k la klisoj jam kusas en plej kompetenta lilografe!o de Valenclo. Laü nla supozo, la eldono estos prela komence de proksima Aprilo. Oni povas ánticlpi, ke ~i estos ple] bela eldonajo k plej eíika argu-mento favora al nia luklo. Kvankam la eldo:ikvanlo estas limlgita je 10.000 ekzempleroj, ni decidís sendi unu almenau al ciu legan10 de POPOLA FRONTO; la restantan provizon ni distrlbuos laü konvenaj k prave rundamenlitaj petoj. kiujri ni jam atendas por taüga prilaboro. Bonvolu do tuj fari la mendojn lall tre rigora kon-lrolo de viaj bezonoj, kiujn ni penos oportune kontentfgi.. · 

" '! 
· ? 
'1 

. ,, 

\¡ 
.; 1 

¡ 1 1, 

,.' 

Skribu al POPOI.A FRONTO- Mar, 2f>-Valencla (Hispanio) : 

·""'·""'· ""'· ""'·""'··""' ·""'·""' ·""'·""'· 

' .. _·En Hispanio, la virino suo l~ mon1l;rkio ~stis ia Pa-siva elemento, ek~\er laA~ase~oloJ k poto¡ de s_ia kuirejo Rilate la vlron, crnm si _ estt~ en malsupera¡ kondic : Jen · kia maljusta situaoo, ktun la Respubliko 50 ¡/l • 
gravurinte en si_a Kons~i_tu_cio 1~ ~rincip _o~ P:i egaleco ~s; virino, kun la viro, en cm¡ socia¡ k polthka¡ rajtojl e 

Ne mankis susuroj, atribuintaj al tiu kuraga le' donado la kulpon de cío, kio nun okazas. Mizera opinr de kelkaj kanabaj cerbojl La _virinoj el nía popo lo balo~ tis entuziasme-ec pli kompakte _ol _l~ viroj-la kandída-tojn de la Popolfronto; sen avart sia1n klopodojn kiam ¡~ mil\tista ríbelo eksplodís. La jusa pasiva mastrino de hejmo farigis aktiva batalantino sur pavimo de la stratoj S~ o~upis. sian lokon, he~pante fi~n edzon, sjan frato~ au sian hlon por . defendi la le~aJn konkera¡ojn de la demokratio. Poste, ne malabundis ec fervoraj junulino¡ kiuj brave luktis k heroe mortis en tranceoj de la fron'. toj. Tamen, tío ne estis sía rolo; ekzistis aliaj devoj pli adekvataj por la komuna afero. Tuj, en la fabriko, en la kampo aií en la hospitaloj, la virino plenumis delikate k profite la utilajn taskojn, kiujn la viroj forlasis por envi-cigi en la batalionoj de la juna Popola Armeo. Kiel laudinda es_ta~ nun la ~~oika . konduto _de ni_aj virinojl ·tar agnoski hon ne suhcas, m danke diskomgas la de-cidan apogon de la virinaro en nía terura milito. 
'. Oni povas aserti, ke la virinoj fidas pli forte, je la · venko, ol la viroj mem. Si estas patrino, fianeino aií 

, edzíno kiu, laborante sen halle 
, .aií inokulante kuragon, por 
· la batalo, al síaj filo, edzo 
k fianco, scias, ke nur pro 
elt enemo de la nunaj krudaj 
cirkonstancoj, si restos felica 
-plene felica k liberal-a pud 
la amataj estajoj, kiuj nun 
batalas por ne plu batali . La 
·virino el popolo ne konas la 
egoismon. La patrino ne man· 

· gas se la filo malsatas; la 
edzino ne ripozas se la edzo 
lacas . Pri karesoj si ne avaras. 

-En ciu problema, si trova s la 
gustan solvon k bonan me· 
moron por la viroj . tiam si 
<liras-sen emfazo: - Ili unuel... 

Diligente· laborante Por la· Respubliko , est~s 
. . . ..- . . agrabla celo flegi la bezo~?lº ?~ sia1 bona¡_ ~tr~no¡. Dum la milito, k -post la It}Jlll0, tita laboro k tita mfluo estos <leca al ilia rango, car l_a socia k politika transformígo pri kiu ni sopíras, efekti-vígos nur laií ritmo de komp~enemo · en la koro k en la ~ago de la ~iri~o. Sen sía helpo estus tre malrapid a la trado . Konvmkt la virínon al niaj ideoj estas fundam_e~ta bezono; por tío, oni n eniel <levas uzadi lirikajn flataJOJO, se~ ½onkrete apliki siajn virtojn k siajn kapabloin : Be· daurrnde - ho, kruele ca grenel-la milito forrab1s la pl~j ko~s ~iajn k lertajn virojn . . Hodiaií, oni ne. plene setas prt ho . Ankoraií oni ne lcalkulis la mortinto¡nl Ja~ v~no_s la ~o.lena momentc, k tiam oni vidos la vak_!ln1~\~ lc_iko1n, kmJn nepre oni devas stopi, per tre gentl smdonemo, por la normala marso de la vivo . . 
Kaj la hi s_panaj virinoi, akurate k ser ene, dejor0: en respondeca¡ stabloj, por la definitiva k bela re~0?5

0 truado tle la !ando .· Por ke .en oportuna horo , la _v1r1.0 . e~t~ komp etenta k tauga, jam zorgas oficialaj instttuci~~ ktu¡ nemult e bezonas peni por modli ·la animojn k ~r. ~iti la intelektojn de tiuj kamaradinoj; kies milda intu)c10 
, per~ eptas_ la vok_on tre v~rman, kiun jetis ,~ere~ ~ .ti0fa da Junu_lo¡, morhnte anontme, por eies plengojo, )'.ª r ' epopea¡ k obstina¡ parapetoj de nia brava Hispanto, 
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• La tuta mondo scias jam, ke Franko 
vendas cion por atingi la bezonatan 
helpon. Tiucele 1i sendas la fermine-
ralon de Baskio k Maroko al Germa-
nio; la asturia karbo estas sendata al 
ltdlio; la kupron de Huelva mastru-
mas germana societo; oleo , ledo, bo-
vinoj, terfruktoj k. t. p. estas sendataj 
tra samaj vojoj. Sed nun ni legas en 
svisa jurnalo jenon: «Antaií la Granda 
Konsilantaro je Nacía . Defendo, por 
konvinki la ceestantojn pri la sendo 
al Franko de 50.000 soldatojn, Mus-
soliní asertis, ke Franko solene pro ~ 
mesis sendi al 1i la hidrargon de la 
rié:aj minoj de Almaden. Tiamaniere 
!talio kontrolus la tu_tmondan pro-
duktadon de tiu rnineralo.» 
e Japana generala Matsui diris, ke 
plej grava pruvo pri apogo de Anglío 
al Cinio estas la fakto, ke la cina 
l'aluto konservas bonan valoran. Tut-
same ni pavas aserti la samon, car la 
Franka valuto konservas va}oron, ne 
havante orajn rezervojn. · 
• En Melilla estis arestataj 25.0 h~-
venlaboristoj, pro akuzo pri komploto . 
k sabotado kontraií italaj k germanaj 
sipoj, alvenintaj la afrikan haverion 
kun militmaterialo. . , 
• La «Oficiala Bulteno de la Stato • 
eldonata de la frankistoj en . Sala-
manka, publikigis dekreton, kiu teks-
tas jene: «Dokk>ro Negrin, Ferdi-
nando de los Ríos; Jozefo Gira!, . 
Jimenez Asua k Pittaluga estas fori-
gi!aj de siaj postenoj, kiel profesorój 
en la Universitato de Madrido.• I1i 
ne bezonas materie konkeri urbori 
por ~símbole» ordoni punojn ... 
• Statistiko pri bombardadoj sur 
Barcelono ekde la 13. Februaro 1937. 
gis la 10:' Februaro 1938, fiksas la 
nombran da murditoj je 913 k tiun de 
vunditoj je 2559. La nombro da bomboj 
jetitaj estas 528 . k krom la menciitaj 

La aorta skota . melodlo 
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viktímoj, okazis disfalo de 862 domoj, 
plejparte en laboristaj kvartaloj. 
• En Francia estas arestítaj kvar 
hispanaj fasistoj, kiuj surhavis am-
polojn, enha'.antaj venenan substan-
con, per kiu ili celis mortigi tri elsta-
rajn respublikanojn, kiuj trovigas nun 
en tiu !ando, . En tiu afero intervenas 
diligente franca jugisto. 
• · Reprezentantoj de la anglaj labo-
ristaj organizoj, vizitinte urbojn k 
frntoín en nía !ando, deklaris i. a . «Ni 
venas al la konkludo , ke la · politiko 
de Ne-Interveno estas mantelo , sub 
kiu la diktatoroj portugalaj, germanaj 
k italaj metode invadís Hispanion, 
pere de la fasistaj internaciaj trupoj . 
La frankistaj fortoj estus venkitaj, 
post kelkaj monatoj, sen la amasa 
importado de trupoj, armiloj k mu-
nido ei la fasistaj landoj . Tere k 
mare i1i efike k meldece kunlaboris 
al la 

1

blókado, kiu malhelpis la hís-
panan Registaron _ c1aiírigi sian laií-
legan k normalan komercon. • 
• En respublikana zono la situado 
normaligis, laií financa aspekto, gis 
tiel tre supera grado , ke la· lojalaj 
provincoj pligrandigis la pagojn de 
impostoj dum la dua duono de 1937; 
kompare al sama periodo de · 1936: la 
pligrandigo atingis 60.391.256 ptojn. 
• Emilo Vanderveld e,. ínteralie, de-
klaris en Barcelono al jurnalisto: «Mi 
estas áktiva batalanto en vía lukto, 
pro diversaj kaiízoj . Kiam elsprucis 
la militistara ·fasista ribelo, granda 
parto de la tutmonda opinio kredis 
bonfídeme, ke la venko de la ribelintoj 
estus tuja. Mi ne! Mía gojo estas nun 
duobla reveninte el Madrido, k mi 
pova s diri ke nur la Respub liko povas 
gajni la militon, k gi gajnos koi:-itraií 
ciuj k super cío: Lastan jaron mi 
eksigis el mía posteno en Van Zee-

. land - registaro, guste car mi havis 
opinion kontraiían el tiu de miaj ko -
legoj pri la afero de Hispanio•. 
• Fre sa statistiko, pri la murd emo 
de la fasistoj en Baskio, starigas cife-
rojn pri la agado de la germana k 
ita la aviadilaro en la se rvo de Franko. 
De la 31. Mario 1937, gis fino d·e 
Junio 1937, t. e. dum tri mona toj, la 
nombro da bomboj disjetitaj sur la 
lando estas 162.000 kun pezo je 2.842 
tunoj, laií sekvanta de talo: 1.900 bom-
boj de 250 kgj.; 1.200 de 100 kgj.; 24.300 
de 50; 134.600 pli malpli pezaj . 

• La gvidantoj 
de • Fondajo 
Carnegie » en 
Usono vocdonis 
en Nov-Jorko 
rezolucion , el 
kiu ni .e 1t ir as 
jenan fragmen-
tan: •Ni · konsi-

GRAND! 
La fa!lsta Maklavelo 

d era s, ke mondo tia , e·n kiu oni. ne 
diferencigas tiujn, kiuj · subtenas s1an 
parolonde tiuj , kiuj gin perfid a_s;_int~r 
tiuj , kiuj vola.s viví pace kun s1a¡ na¡-
bároj k ti uj, kiuj sist eme ateneas la 
aliajn, estas mondo kondamnita al la 
regado de la glavo. En mondo tia ne 
estas nacio, fu granda cu malgranda, 
kiu pavas sentí siñ selmra; ankaií ne 
kontinento , ne ec la amerika konti-
nento ». Grafo Sforza, pridemandite de 
amerika jurnalisto komentis ti-un- re-
zolucion tiel: «Fin e jen homoj, kiuj 
ne praktikas la politik.on de la struto, 
k kiuj agnoskas la tragikan veron: la 
abisman ínter la du Eiíropojl • 
• Delegitaro de francaj bat~lantoj 
de la mondmíl ~ v!zitis la de~on~j?jn 
de artajoj en tI-Im'ndo ; dum sia vm to, 
ili mir is kun entuziasmo pri la mirin-
dajoj zorge kolektitaj k sirmitaj kop-
traií ciÚj dangeroj, k deklaris skribe: 
•Kol ektante ec en la plej etaj vilagoj 
k protektante, kun ekstrema zorgo, 
kontraií la gr _enadoj k obusoj de la 
fasismo , la sennombrajn a rtajn _ tre-
zorojn de Hispanio, la Respubliko 
savis dek jarcentojn de historio k 
preparis la estonton. La mondo scios 
iam kiom da klopodoj faris nun His-
panio por konser vi sia jn artajn rica-
jojn . Ni atesta s, ke ni miris pro cío 
kion ni vidis en la muz eoj, bibliótekoj 
k lern ejoj de Madrido, en kampo de 
arlo k popola kulturo•. 
• En amaskunveno, okazinta en 
Val encia la 20. Februaro ·por festi la 
datre venon de la kreigo de la Popola 
Fronto en Hispanio, par topr enis ora-
to roj el ciuj tend encoj , nome: r esp u-
bllkanoj, socialisto, komunisto, anar-
kisto k repr ezentantoj d e U. G. T., 
C. N. T. k liberecana junularo ; ciuj 
esprimis sían bonvolon al kunlaboro 
k sia ·n fidon al la popola ve nko. Simi-
laj miting oj okazis ankaií la saman 
tagon en ciuj urb oj k vilago j de la 
tuta !oja la !ando, par topr eninte re-
prezentantoj de ciuj politikaj k sin-
dikataj tendencoj e.n plena harmonio. 
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. Valencia esperantista ro 
E. M. - Castuera.· _. 
P. V.-Albacete . 
5 . P. - Pelan . . 
J. T.-Ad ecinca . 
P. S.-Orihuela . 
R. P.-Torrello . 
J. B.-C11rtagen11 . 
J. G.-Malgrat . 
R. M.-Madríd . 
A. M.-Buga rra. 
M. V.-Pol11n .. 
A. B.-Ma<lrid . 
A. S. - Amposla. 
J. B. -Bazo 7.ª . 
G erma na Kamarado. 
F. C .- Bruselo . . 
C. P.-Bruselo . . 
E. 5.-Molu par Modave. 
C. C.-Walvourt. . . . 
M. D. Venditnj brosuroj. -

Charleroi . . . • 
F. L. E Sekcio 10 D. K.-

Amsterdam . . 
D. K. - Leenwarden. 
P. A.. v. E. - A.rnhern 
J. v. B.-Amstcrdarn 

.) . J. S.-Amslerdnrn 
J. M. F.- Utrecht . 
H. t. H. - Amsterdam 
D. J.-Am s te rdam . . 
V. D. S. - Schiedam • 
J. v. d . V.-Schiednm .. 
L. V.-Listo é3.-Haarlem. 

, , 4. - Haa rlern . 
, , 6.-Haarlem. 
, , ó. - Haarlern . . . 

M. J. B. -Ulr echt . 
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C. P.- Vaulx en Velin. 
L. E.-Páris . . . 
A. R.- Valenti g ney. 
L. E. S.-Anrhus 
M. L.- Tours. 
V. Z.- Prahn. 
H. B. - Pari s . 
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AV E RT o' 
· Ciuj aíablaj eksterlandaj s ubt e nanloj de 

POPOL A FRON TO estas -insiste petataj 
sendi ciam s iajn mo ndona cojn k ec la res -
pondkuponojn al iu ajn el niaj interna cia j 
finan caj pe rant oj. Al nia Redakcio se n.du 
rekte nur la skribaj oj n! Ate ntu la averton! 

A TENTIGO AL NIAJ 
IHJUBAJ PBRANTOJ 

W. v . B.-Amsterdam.•Via kura~ioa let . k . k d k · " ero bonc alvems m or an as ~lftn enh avon 
.. J. C . -Nice . -Treege ni ~ojis le• · . I k' ¡ d Rlnle v111n cte ro n, 1u~ n repon as. Viaj aserio· 
tute pravas k m esperas nepran k d 1 . ccan venkon. Tre Interesa estas 111 de vi send· 

• k' 1 r · 11ª 11r1tkolo, 1u mon ras _ne orgestndnn asp k-
ton de ni n lukto. Tutlrate ni vin sa lutas . e 

J. N.-Hag ~ .-Ni ricevis vian leteron k 
kopion; ni plenumis viajn indik ojn. Trec ge . 
estim .as via jn salut ojn. Amikan manprcm o ": n. 

F LE Sekcio.-Bru se io,-:-Vian leteron ni 
ricevis respond a s. Vere v1 pra vas ; tiijl do 
la afero estos aran~ata laü viaj indiko j. Vian 
helpern o n ni kordankas . Kamaradan sai u1on! 

R. S. P.-Beograd .-Kun granda emocio 
ni legi s vian ko lekt ivan leteron . Ni sendos 
regule P. F. tra sama vojo, kiel ~is nun. 
Bedai:írind e n i ne povas sendi la aliajn ga-
zetojn de v i pelitaj. Ni es per as k deziras . ke 
vi daürigu ankaií vinn lu kton konlraü la 
ciulanda fasismo . Frn ta n saluton! 

O. T. N.-V oss .-Viajn salutojn k sim-
.pat ies prim ·on ni dankegas. Ni sendo s P. f. 
laü via deziro. Kora n saluton! 

L. E. S.-Vaasa. - Vian leteron ni ricevis 
k, lau vía pe to, ni publikigas 111 11nonce1on. 
Ankai:í ni ricevis la r . k. Kamaradan s aluion! 

J. M. -T royes. - Vian leteron ni legis kun 
~ojo k danko. Tiu tas ko estas vere plej efika. 
Antui:íen, ~is la ven ko, kara arniko! 

· Ch. Ch . C h. -Y unnanfu .- Elko ran dan· 
kon pro via lete ro kun v ía portr eto. Vi k ni 
hava s dev o n batali kontrau la azian k eúro· 
pan fasis mojn ,_ k ni esperas, ke ambaü ven-
kos en tiu lukt o por , la lib e ro . Vian leteron 
ni publiki gas en ci tiu numero. 

J. E .-Falun. - Ni ricevis la ekzempleron 
de Da/a -D_emo kraten kun~traduko de la arli· 
koloj . Da nk on por v ia sindonn laboro. 

/ / l 

KORESPONDAD0 
S l mpla trlllnla anonceto · 4 f. fr . 

SOVETIO . - l<-do B. Sat un ovsk ij, pos1kesto 
15, As chabab (T urkmeni o) , dcz . kor. P· c. l . k inlersangi k. c. l. 

FINNLANDO. - Ni aran~os lnlerna cian kart· 
k leterve spe ron l11 17. de Aprilo. Salu· 
!a nte samideanojn bntalantajn kontraü 
int ernada fasismo, ni atendas mullcnom· 
brajn respondojn. Adrcso : Lab.Esp.S oc, 
«Labor o, , Vaas a. Tyov. talo. · 

Hl5PANIO . - lnterita cia brigadano. kania-
rado S . . Vatkov, S. R. l. 65 A., plaza 
Altozano, 4 g. p. Mijailofr, Albacctc, d~-
kor . precip e ku n kama~ado j en la nor ª 
rcsp ublikan a Hi spa nio. , . · . • onl TAN CERO . - Por ara n~ota ekspoz1cio H. A. B.-Bussum . . . . 

T. Z.- Heer len . . • . . 
FLE Se kci o 5. - Rotterdarn . 
G. J. W.-Den Ha ag 
H. C . M.-Hanrlem. . 
J. A. V.-Maashuis . . 
D. v . M.-Arnst erdarn. 
L, - Arnsterdarn • . . 

1'20 • 
1 '15 • 
2 
1 
1 '50 • 
0'20 , 
o·o~ • 

Ni ~entile petas , 111 ciuj nlaj klubaj pe-
ra ntoj, rari tui rirnar kojn pri sens an~i go 
pliigo ail rnalpliigo de la kvanto da ekze rn: 
pleroj, kiujn ili riceva s per p11k11jeto. Zo rgu 
aku:ate, ka marado j, pri tiu grava a tenligo! 

bezonas rnate rialo n pri his pa na k ~!~: 
mililoj . Adreso: G rupo E speranll 
•Paco kaj Amo, Es1111u10 62.-Tangcr . 

HISPANIO. Mi de z. lnt ers!l n~i p. m. k. ~-
1
~ 

popece au lilü Yver1-kat11logo. Ne sen i 
unue, sed ~la m respondosl adreso : '

1 
r 

Francisco Cosla, Pop o/a Fronlo, 0 
' 

25, Vale ncia . Filatelista honestecol 
Presejo de J. Olmo s , Allcantc, 111!, V11Jencla 
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tu :1a· :mondo· rev:enas· 111-la. barbareco1 
Jam sonoris la boro decida! Jam ~pe;is la I~sta . liberalismo tuj malap .er

1

os; la ·absurdaj k eks.travagancai 

s,rnco, kiu utilas al la internacia Demukratio por res- 'tégoj de la germana nacisorialismo ekfunkcios. La judoj 

¡,.:ktigi giajn rajtojn. Ciu minuto, kiu forpasas sen kon- .:iiístraj ne plu estos normalaj civitanoj, sed nur tute sen-

kr<'taj agoj, est":s pli malfacila. Kaj la horoj kuras treege rajtaj parioL en sía propra naskiglando. La minaco k_on-

rdpidel Atendí pli estas konfirmi la pereon de ciuj frag- . · traií la novaj najbaraj Jandoj estas jam rekta ... 

mentoj de Civilizo, kiuj restas ankoraií ·en Okcidento. La'· , Apoteoze okazis la invado, antaií la timígitaj, aií 

rnomentoj e'stas gravegaj por la sorto de la mondo; ·s·ed · k~~sentemaj, okuloj de la ·oficiala Eiíropo. Anglio k 

nepre, oni devas ilin alfronti serene k ankaií se'n manko Francio protestis «energie• . Jen cío! Cu jam estas mal-

de energio. Spite al ciuj baroj I Spite al cioll frue por klaraj protestoj? Eblel. .. car la bruna Germanio 

Cu tío_ havas ian riskon je milito? ... Nu, bonel Oni fortikigas sian forton per aldono de kelkaj milionoj 

povis oportune tion eviti, k oni ne sciis-a ·fí oni ne volis da aiístroj sur la multaj rnilionoj da germanoj. Ne su-

scii-profiti la momenton. Tiu adekvata cirk onsta .nco ficas jam protestil Kiam, oni cedas k cedas heziteme al 

okazis, kiam Italio profa nis la teritorion de Abis enio . krimoj k aiídacaj provokoj, la norma la sekvo estas 

Tiam eknagis, ce la Mediteráneo, la angla eskadrÓ k tuj fatala pereo de la rajto sub la barbareco. 

oni supozis, ke la ateneo ne restu ·s sen puno. Ne okazis · Cu ne estas tio mein, kio nun okazas? ... 

tiel. Efektivigis la rabadol Poste, sekvis Hispanio en la Filozofo aií p.oeto diris, ke la popoloj ne pereas 

vico. Kaj nun, post provokema bato , jam fali s Ai:ístrio. ··pro maljuneco , sed nu·r pro malindeco. Kaj nun, la solaj 

Kun bedaiíro oni pensas, ke nur kelkaj kanonpafoj, en _.,popÓloj, el la mondo, kiuj donis lecionon de kurago k 

oportuna tempo, certe estus difektintaj la flugilojn -de ·~ digno estas Cinio k Hispanio . Sen emfazo nek ploremo, 

la fasistaj vulturoj. La Demokra-tio guadus _ resp ekton. ili ambaií suferas k dronas en sango, se d ili batalas k 

La malfortaj nacioj sentus fidon k spertus sir~on e~ lu~t~s, por pruvi al _la venonta j generacioj, ke ne cío 

siaj ra jtoj k en siaj laboroj, Kaj en Hispanio, nun regus estis putra k haladza en.la jaro -38 ª el la 20.ª jarc entol 

agrabla paco, anstataií kruela milito... · , ·tto, kia tre mizera spektaklo ap eras en la tutmonda 

Kiel reagos la popoloj de Anglio k Franci ?, anta .u la scenejo: Komplotoj k ruzaj intrigo¡ en la kancelarioj; 

jusa piedbato de Hitl er? .. .' Ciuj homoj, kun emo al líber?, kve~eloj k stultaj diskutoj - k ec disput oj-pri evÓlucio 

klare jarn tui kon statas, ke la cedoj ne kuracas la frene- . aü _revolucio en la popolaj amasoj, dividilaj Iaií .dekstraj 

zojn de ¡• Fasismo . Tiu barbara doktrino ler te praktikas k maldekstraj aloj , svingante , ciu el ili, la proz on de 

la politikon de pro voko post pro voko; krude gi starigas la teoriaj principoj, kiam komun a drako malfermas la 

dilemon: Strangoli gin; aú ]así sin strango\i de gil . faiíkojn, por englutí la princ ipojn k ties def endantojn ... 

Se ne estus perfido, es tus moko ciu pr etendo je tú jam la biolo gía evoluo estas tiel granda, ínt er horno 

paca k amika interkonsento kun tia regimo , por kiu k animalo, ke perdigis la fundam enta instinkto pri mem-

trakta toj k akordoj estas cifit.aj senvaloraj paperoj, ki~s defendo? Cu en la politika kampo, la popoloj jam sub-

solenajn tekstojn neniam - nenia mi- gi plenumis nek metigis al fatalismo de sia propra pereo? La re s pondo 

obeis, per apliko de friponaj metodoj el tromp_oj k men- estas jesa, almenaií laií sajne k, eble post nemulta tempo, · 

sogoj. En Aiístrio, Miklas la Pr ezidanto submetigis, k laufakt e car tío, kio estis, en la komenco, facile solvebla, 

Schuschnigg la kanc eliero fiaski~. Ili p~i p~eferi~ fo'.d~ni hod~aií postul~s river~i_n _el san ~o. estas en grav ega 

tuj sian landon al la ung egoj de mvadmtoJ ol hber1g1 la dang ero la eftko de cm¡ ofero¡, ktu ¡n por ni faris la 

socialistojn , a rmi ciujn popolar.ojn e~bata~i - pr~taj se n~~mbraj pi~niroj k m~rtiroj, tra )a historio de la 

venki aií perei-kontraií la hokok:ucaJ br1ga?oJ. N,e~tan soctaJ m_ovadoJI Cu venos gust_~ternpe decida r eago? 

alían konduton 00 ¡. povus atendt de horn o¡, lake ?J de Se !to ne okazas; se ne vek1gas la dorman ta konscio 

ciuj aristokrataj kastoj, pla ce akceptantaj la . tit~l~J? d~ de vast a! amas~j, laií voko de hone staj vocoj; se oni ne 
disciploj de Dollfus, fia murdi sto de !abor.1sto1 a ntau a~as urge k auda ce-treeg e rap idel-baldaií regos la 

kvar jaroj ... Ekd e la mom ento , kiam iu a~n S~t~!tTlnquart, mgra paco de la morto sur la kampoj de Eiíropo, kie 

servisto de Hitler, kaptis la regpovon , Austr~o ¡am plu gal~p _os funebr e la c~valo ~e A tilo , sur kies hufosignoj 

ekzistas, kiel sendependa !ando. La tre etaJ restaJOJ de n~~1am/Iu _kreskos Jam la. herbo de plej eta espero . ----..: 
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S" A F ID ETQ En Hispanio i1i s¡ltis eksterla parapeton k rna:si~ renkont.e ul 11 I 

ankorau ·· flagras la bes to, durn la ceteraj kvar ª11]1kof Jdprotek .hs la 
. la fajro ·dekruela - movojn de la cas~nto1,. per . ª ,--- · _. -----=..:..!...~ 

milito, ínter la despotismo k la libereco. Tri!, la fluoj Post dek kv1rt rnmutoJ,_ la ---
de tiu aborneno floris-unu · el rnultaj-la modesta bestet.o - trernetanta k sptr~- llnua Tra~uka~a T!l~kn violeto de jena ~pizodo, !re sirnpla k tre ~mirinda, ganta - kun brulantaj º.~ulo}' UO U kiu okazis jam antaií kelkaj monatoj kiam la 'po- p·ro flamo de teruro, kUSlS he Kúr¡_ la c~I'? r,ruvi, en aran-' • 1 - \'ta parapeto · ~otn ekspoz1c10, la disvestig¡. polo anstataiíigis, per abunda heroeco, la mal- -·-mem, vce a izo_ 1 f d .~ tecon de E_speranto k le Utilan abundon de taiíga armilaro: kvazau • konvuls1anta ran a¡ servon de ma gazeto, en ¡11 lulito 

Tie, ínter la abruptaj rokoj de monto el sektoro por la mangegernq de , ses .· ~~t~~!n~~/f!t 1:i~~k11°J~e d~ najbara al Madrid .o, je pli ol du mil metro! mal- homoj. • . •. ci tiu bela artikoleto-vera k 
O • d forbuci ek naive emocia epizodo- al ciu¡ proksime de la plej antaiíaj parapetoj de la -Res- - . m e~as g~n . , - - legantoj, kiuj knpablas aü ie\ publiko, ses ho~oj, ses m.ilicanoj, tute apartig~t ,aj proponjs hez_ite~e . un u .. e 1 . 1 a •povas plenuml llun komision 

· Póst la. traduko en sian .. necia~ de sía divizio, kom encis sperti la sekvojn de mal- milicanoj , ·. . lingvon, oni devns tre zorge prudenta kurago. En .tiu avangarda punkto, senes- -Jes, oni <levas gi~ forbuci\- nperigi ~!n.sur un~ aií plia¡ ga. 
pere ili jam vidis rampi la noktojn el du lon~aj ripete diris la aliaj. · 
tagoj de malsato k izoliteco. · .. · :'· · -Nu, sed kiu estas la bucisto? tiu el traduka tnsko estas spe. 

A v 1 · t · ·s'l nto k • ciale invitatnj la légantoj ,1 La reveno estis neebla. La ebenejo, kiun ·m ne pre ntau a regan a¡ · 1 e Oriento k tiui, kies lingvoJ esras devus surpasi, estis furioze celtrafita de la fasista · senmoveco,kiuj sekvisla~nviton, . malmulte konataJ, Ec, kiel pro-mitralo . La ses soldato·¡-armeeto de la libe re co iu ajn ri skis starigi decideme la · pagandªi motivo], ealus el nitre ~oje rigardi hisp,mlingvejn tra-sur romantika insulo - jetis avidajn rigardofn, al problemon. - dukoin en sudamerikaJ jurnaloj la linio¡· de sía¡· malpro ,ksima1· kamarado¡·,· por iel' . .:..-_ Cu neniú 'el vi kuragas gin k revuoj. Al ciuj lradukintoj ni sendos agrablan dona con! Po~1 esprimi naivajn demandojn pri pano. forbuci? .-Mi, ne\ 1ri, mon11toj, ni aperigos listan· Subite, ínter ilia sirme·10 k la proksima1· mal- -'-Nek rni._-Nek mi. de lingvoj, gazetoj k lendoj. , Komencu jam tuj la laboran! 'amikaj tranceoj, ekmovigis blanka makulo. Gi estis -Nek mi. ...a..Nek wi.. \ Diskonigu la humanan kerakte-safido, tre bel a safeto, kiu , indiferenta al la: plumhó . -Do, lJIÍ ·ankaií ne! - d_iris ron de nin milito, helpantesam-tempe la popularigon de Espe-de kugla siblado, promenigis la tufojn ei sia latl'o la demandinto . · ranto tra la popolai amaso; de .tra 'la nenies tereno de la batalkampo. · · · . Kaj tiüj ses viroj..'....se·s kura _- Hispanib! · 
· La ses viroj · samtempe eksentis la skuo 'n d·e · gu\o)- kiuj angore suferis, pro -- - -- - ,. - -. , . . Li\ . REDÁKCI0 
sarna emocio. · · malsato k da ng e ro, rezignis - . . 111 ·· -Jen safol Abunda vianda por satigi nian mal:.. · mangi por ne enigi la klingon de siaj bajonetoj en '' 
sato~!... Rapide,sen reciprokra interkonsento, du el la · treman tan .kolon de ··1a blanka safidefo .. : 1-11 

Ul"'PANIO f('TA" ortrrA LA•1001· ·turo. Miloi .k miÍoj da hektaroj de . bona grundo mti s J 1:!J l I:! tb · 11 . nekulturitaj k multaj laboristoj, kiuj povus gui bonstat on1 . · · · · .' · · .-restis en mizeraj cirkonstancoj. La monarkiaj r egís taro! La Nederlanda Komitato, por Helpo al Hispanio, ne multon faris por tion sangi. Ili sajne estis kontenta¡ publl~igis brosuron, el kiú ni cerpas Jennn parto.n: pro la stato reganta la popolon k la landon. Ili ne dis· 
Ciu, kiu foje jam vizitis Hispanion , scias ke ci tiu , . ponj!i monon por plibonigoj, ankaií ne devigis la terpo· duoninsulo estas vere belega, sed ... al kiuj gi apartenis? . sedantojn homecigi la vivkondicojn de la labo ristaro. Grand parte nur al kelkai familioj. Kion ili !aris por _ fl9- · , _ Por cío ci í1i ne havis monon , sed ... por kio estis )a rigi k eduki la landon? NENION 11 TutaJ kampoJ ne 1 ' mono? Por la Armeol Oficiro es tis en Hispanio sooa estis tute kulturataj k restis sovagigitaj. Multa¡ pose- . pozicio , kiun, preskai:í ci-e, elektis ciu dua filo el kap1la· · dantoi preskaií neniam vizitis siajn posedajojn k lasis . lista familia, car lai:ílege la unua filo ciam estas la her~-ilin regí al siaj administrantoj, kiuj ne dubis ege eks ~ . don to de sía ., patro. Tial estis en la armeo 21.000 oh: pluatadi la humilajn kamparanojn. · . . ~iroj k. 130.000 soldatoj. Tio signifas ke ciu 6 soldal?J Tiui., kiuj ak_s:epti~. la altajn_ postulo1~. de la t~rpo- · ' havis ... oficiron!l k ciuj 150 militistoj, general<:~nll !•~ sedant~_J, . ~pena u suftce enspe~1s por v1v1 t:e m1z~re,-' · k_oma .ndantar? perlaboris . tre ege bonajn salajro¡n : ktUJ malgrau. 1h~ P.e~eg~ labo:oll I_h _ofte. ~e pov~s pag1 la forkonsuma?t s 75. º10 el la bugeto por rnilitaj .aferoJ. farmon, ¡e k10 1h estls dev1gataJ; 11am th labor1s .senpage Ne nur 1gnor1s la tiamaj r eg istaroj la agrokultur~n¡ unu aií du tagqjn semajne sur la kampo ekspluatata . d,e . sed ankaií multajn aferojn oni tute ne atentis, k tte la posedanto. Cu vi scia s kiel logis la malrica kampa- ~~es_tis sta:to, kiu estis mokego al la moderna scienco r~no k~n siaj 1;>arencoj? Kutime en mal~ra1_1da far~etafo, ties aplik~do. La analfabetismo en iu ajn lándo, ne P1'. k1es entro est_1s trua en la n:uro. Tr~ gt en.1ra?te v1 v~nas bone flor1~ ol en Hispanio. En 1920, 50 °1

0 
el la logan

0 en la stalo , k1e estas du au plura¡ kaprmo¡ . Malhrrna taro ne sc1povis legi nek skribi · cu estas mirinde, ke e¡r stuparo gvidas al supra etago, celanta esti la logejo, 1931. k 1936. la plejmulto vo'cdonis demokratece? 1 
~o~mejo k kuir~jo. d~ la_ tuta familia. N_e e~ti~ ~bl.e _ p~r ,.atendis pliboni go jn en ciuj af ero j. Cu estas mirinde, .k~ tmJ kamparano¡ v1v1 .ahel. L~ !erk~ltur1sto¡, km¡ l!}~or1~ la P?POlo subite fidis Registaron, kiun ili mem ele.kit~• por la terposedantoJ, ne v1v1s ph homece. En multa¡ Reg1staro kiu garantiis la liberen la sirmadon pr1 ktO regionoj, i1i laboregante dum tuta tago nur enspezis · 2 · la lego teniasll La popo lo ekvidis' certe kun espero, k.e pes~t?jn . Per tiu sumo. il! d_evis ~ubt.eni o~te longa:n fin_fine io efektivigis el siaj planoj le rev~j. IJi havis moll· famthon. La posedanto¡ mstste r1fuz1s aphkadqn de !,vo¡n :por tio. Pri tiuj kaiízoj en sekvonta artikolol akvoko?dukatoi, ~iuj grandigus la fr~~t~done~on ,de la . ; . Kompilis PETRO DE L' B·RETO , tero k ttam phbomgus staton k kond1co¡n de a~rokul- · ' Amslerdam l. . ... . . 
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- M·-·,·:K·o··-;J.,:_ ,,.:P .... R .. 1 ... K ... :u ... -.. -.·N. 1 .... F. -, .. E·R·· ~ ·s ".,,1~rÉnN~c1A joN~UnKoNVENó EN·N~~EéLANno · 
A · . ,. - . 1 J · · - :· La redakcio de cLa Juna Vivo• en 

,,·: ;•~T_r~'.oft~ ~¡ scii~as pri 'dignil :koncluto de k111!1'ar11d_ol en ekster~11ndo'; .··, ' . ,' ~imlaboro kun _ «La Norda .Stel ,o • 
· • •· 1k1u! p~ol1t11s ciun ok11zon por mon!ri .si11n •m11ls111on:11l ni11J_ ma~-.. . , · __ peranto-or~amzo en Norda .Holan , 
- ~• 11m1ko¡.- Jen bel11 pruvo, inter - mull11J~ kiun -ni Aoi11s nun reheflg1.· -·: --~ - organizas ¡unularkunvenon en Groet 

• k- · 1 ;; t (Komunumo de Schoorl). ·. -
Nia satat~ orespondanto k-do • Frank Reginald Banham, ºisªº a ~n, p t reni ge¡·unuloj de ·-iz 

(A - t r ., . . - . . k ·1 ·¡on ~n , ovas par op . J 
Melbourne us. ra 10< r1cev1s, antau nemulte ; bel~n :turisman omp1_a •. 18_ jaroj · kiuj sufice bone paro as 

Esperanto, ~l la ;Ita~a Tu_risma Servo; li titj respondi~ ·per sekvan~a tekst~: f!peranton'. Jam anoncis sin J?li ol 7~ 

.Mi forte .~ánkas vin pro tío; ke. vi tiel afable k volante send1s al_ m1 la 'gejunuloj el F__rancio Ang!to . P_le! _ 

Esperantó-eldonojn de viaj fierinde perfektaj turismaj kompilajoj , lit estas . versajne ankau veno~ mfano¡ el a~aJ 

eskaií nerezisteble allogaj, mi montras ilin al miaj atnikoj k sopiras la Jandoj . Komprene?le, el Nederladn '::• 
pr . . ' . . . . . . b ¡ partoprenos multa¡ . La kunveno au-
iempon, kiam m_1,p1er _J~ ~arna_J_ okul <_>J v1dos la re~laJ_n loko¡~ de tia e e_co._ • _ ros unu semajnon(10.gis 17.Aiigusto) . 

Nur un_u afero mmgas mm¡ s~?ermezure m1 miras! Kial !and~, ~id _la · • La kosto} estas _tre malaltaj: ~e-

ria, tiom belega k. benita per natura · rico, povas tamen nask1 ammo¡n hel. derlandanoj pa_l?as 7'50 guldenoJn . 

sensentajn, i1i vidas nenion ~alhonorigan en la ago invadí najbaran frata~ Alilandanoj 3' 50 guldenojn. _La_· Ko-

iandon, por :Jie buci kuragajn homojn , detrui antikvajn konstruojn k ate~c~- ~unumo de_ Scho<;>rl. senpage : ~tspo: 

1·ontraií la libereeo mem . Sed felice , gi naskis alispecajn animojn, k1u1 mgas _ kl~rn
1 

ed¡on, ~1~5 
0
-ca!lltbroJ ~s~o

0
s
5 

, · . . . -. · · · J (•) uzafaJ te orrpeJ0J. m agrnan.,-, 
per 51a h~~o¡i san~o, s1~d~ne~e . e~ver~1ta'. pe_n~s fo~y1s1 l_a 1.°ªk_u _on ... • . . en Junulára Domo. , . · · 

Cu m ¡a ne ra¡t _as her1 pn ha¡ am1ko1, km¡ racte .aphkas -siaJn s_entoJ~ k • · Por pliaj sciigoj turnu vin al 

alfe hono!igas sian e.<;~erantistecon antaii • propagandai •. blufoj de hrano17 : · ·· ; r ., · '. "LA JUNÁ VIVO• . !, -
·· ·-· • • • 1 • ' • • - • • .. ' • • • • ) •• 

(•) Aludo 11I i!I il11Í11J. yol~nt~Í(!i . e·n la J ~ter~~ciai b.r(~~.~-~j de _ia P<>~ol11
1
' Arineo i WEST-~RAFTDYK <,Ne~erla~do) · 
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_ ' POPOLA PRON T O S' 
-· - · . . ertH eiujn popolojo pri la fa antoj, kiuj la noblajn 1· 1 . . · · - - . 

laiílongc de pez~j mon1toj, ,ub 1.iolka Invado, m11ate av de' Pai lamo, uui tre ' r,o, j r.cg n or ' 1ktavffl la animojn k mpu •oJn kaj unktajn fervoroju de ilaj regatoj per fruoJ perfldaj! 
La dc ·cla k libero, kun moderna nomo E~ 0 kun Ja lntenco d t 111•t rcrtoJ pi la Civilizo id " dolorlgi la korpojn de Cluj popoloj. Paion pdo; _kvanzaií makia• 
vela iakludaoto, gl aklraa aolldajn poziclojn, 1ur la polllJka tabulo de ;ro~' lgataj ain ·defead:n defl fr•P~~:ndieoJ;:.je:J."abom:mt{:;t la teruroja de plej btirbara milito, kica Cefaj vlktimoj estos predzc 

tiuJ oaivaj kiuJ pro timo, aú 1krupulo, alaki frlpooojn, e• oa cv -en . tre ,•or•J . ·. koj de tluj fripon(lj,- kiuj ne ricevis oportune _la adckyatan punon! 

MULTE PLI G~m E~m NON LA FBEMDA MUEHIALt 
Laií íluso k malfluso de la okazintajoJ en· la hispana ~ilíto, 

la ideo pri retirigo-pli aü malpli simbola-de la tiel nomataj volon-
tuloj, estas nun ·arero je dua grado. La tripona politiko pri la Ne-
lnterveno Ji veras la bastardajri lruktojn, kiujn nalure Q.ni povus alendi. 
Problemoj, kiuj hieraü !aJnis fundame.ntaj, aperas · hodiaü preskaú 
sensignifaj, pro la pezo de lastaj cirkonslancoj, de horo al horo pti · 
malfacilaj k lragikaj. Akceplanle, kiel faktojn, Ciujn ofendojn al la 
Juro Internacia-kurteno por kaSi plej monstrajn krimojn-la Komi-
talo de Londono havas la specialan virton studi la solvon de citt 
problema, kiam liu problemo jam lule ne gravas. Tio mem okazas 
nun kun la pret endema retirigo de la volontuloj. Foriro ail restado 
de ld fremdaj solda1oj jam influas maimulte en nia konflikto. La pro- · 
blemo nun estas alial Pri tio ekzistas absoluta unuanimeco. Teruel 
Jalis, ne anlaU so\datoj, sed nur antail lavangc de abundega mate-
ria lo, kiun la ribeluloj ricevis guste, kiam la demokralaj registaroj, 
laü decidoj de la Komitato, pliforlig:as unu fojon pli sian •heroan• 
sinlenon obstine malhavigi al la Respubliko Ciujn defendilojn, kíujn 
g¡ rajtas akiri per sia mono . Tamen estas konvene, iomele klarigí .. 
níajn vorrojn pri la sengraveco de la foriro de Ciuj fremdaj \egioj. 
Kíam ni díras, ke Ci tiu afero ku!as nur sur dua vico, ni volas diri, 
ke la da mago, kiun ni suferas pro la ~eesto de liui • volonluloi• estas 
malpli granda olla avan1ago, kiun la ribeluloj gajnas pro la ricevo 
de militmaterialo, laü impona kvanto ;·el JtaJio· k Germanio. Tla ' eslas u•-~· 
nía konklu do! Por sama problema ne kongruas malsamaj difinoj. 
Eksterlanda varo ne mankas al la reakciaj ribelintoJ, sed la en havo 
de la varo sangigas, laü postulo de la cirkonStancoj. Kiam Franko 
bezonis soldatojn, Ji ricevis komp lefajn diviziojn; kiam Ji bezonas 
kanonojn, akurale e!Sipigas, en la faSistaj havenoJ, plej moderr:aj 
baterioj. Pri lio ne zorgas la Komilatol Óís kiam, la Respubliko ne 
sukcesis torgi la brigadojn de r;,,gula Armeo, esris decida la premo 
de la fremda soldataro. Sed en Eúropo, scíante tíon pli bone ol ni 
mem, oni ne volis konfesi la invadon. En tiu direklo estis vanaj Cíuj 
klopodoj por juste ekzamenígi la siluacion . Estis necesa la fondigo 
de la Inlernaciaj Brigadoj-g'.entila k vere volonra parropreno de 
homoj el Ciuj kontinento/, kiuj petis poslenou por morli defendante 
la liberecon-por atenti la ekzislon en Hisp a nío de fremdai ele-
mentoj k ruze komenci la ludon pri !les retirigo. te oportuna lempo, ( 
liu diplomata dístro povus esti efika. Sed, hodiaü ne! Hodiaü, la pro-
blemo pri la eksterlandaj soldalo/ ne ;,partenas /am al la unua víco. 
l~ Cefa afero estas ~un la rekta inlerveno dt:: eksterlanda armilaro, 
k1es tekniko vekas scivolemon Ce tiuj ministro¡ mem, kiuj bJnas ne 

vidi la meÍtanikan iuvadon. 
Neniam estis _konfuzaJ la kon• · • 
turoj de nia konflikto, sed ili 
atingis Jam la plej helan aüre-
olon. Hodiaü, antaü montoj 
de kanono/, aviadiloj k tan-
koj, paroli prl ekslerlal1daj 
soldatoi, Sén mencío pri Ja 
eksterlanda materialo eslas 

• La K"~11·' 0 -~·~•m p,i la ..... ....... .. .. ,o moko k ofendo. En Jonia reno 
de h!', sperro, smsekvas r1kane la provokoJ, kluj pdas nin pli ·rorte 
plenumi nian deslinon: batali Qis venko aií Qis pereo, por gloro denla . 
popolo k por honlo de tíuJ, kiuJ faris nénion por evlti lion .. ,

1 
,_ • 

1 ' Jen ea111a 111 konk ludo 111 klu ni po11 ekzameno-
. · de I• buol de 111 k11m11r11dol de la U. O . T. k komparo kun 

llul preun 1lt11J de la C.N . T. en Junio 19&7. ' , • -
Clo CI nlaa bar;o por prldlsku10, lnltr la napon-

dcncu loj de 11mb11D SlndlkaluoJ k rezullo de la llml¡oJ¡ 
kluJn 111 C. N. T , sin ol1rud1111. NI nt dubn, kc 1lu prlndpo -
nloa akcep1111a de la kamarad ol de la U. O. T. k ke onl 

· · · alvenoa al konscnlaJ punkroj, ebll¡antaj rcallgl la asplroJn 
de la prolelaro. klu volaa ,olldan unu lQ:oD de 

Or ¡ anl&oJ en 111 agad o por moral rapldt k ·u,u-
, alume, 1p l1c CluJ b,noJ, la voJo de 111 vcnko . 
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P t 1 . . - • 1 p . . 1 · . . A . . . . , . . GE p ATA OJ' -GE I Ns T R u Is T OJ: :ATEN Tu as rOJ en a opo a . rmeo . tu vi jam sclas pri la ekzlst_o de ~tila, kolego? . _! · La ~ispána Respubliko, ec en nú;zo de fla~oj, ;e~- . · ... ·,1NFANOJ . SUR-'TUTMONDo · pekta_s :kredojn k opiniojn. Neniu religiario sufer.as per.- .. •-··· ' lnternacii Revuo pór Esperiintistaj'lnlanoJ-kaj Jünul I sekuto¡n pro sía re ligio, se Ji ne uza s gin kiel armilon . . r •·~J - . 0 
· 

k t ~ J • . . . \ .Franc10: 6 írancaJ ran~ . 
on rau a popolo. Fervora¡ katohko¡ batahs, en la Jarabono t Aliaj landoj: 5 ínter. respondkuponoj b~skaj lranceoj, defendante la liberecon, apud konvin- s~ecimenan·ekzem_pleron oni sendas kontraü 1 res. kup. kttaj ateistoj. Al neniu oni malhelpas spini pregojn nek '' ·, Arera·s tiudumonate. Redakcio k~J Administracio: · iel praktiki religiajn servojn, kvankam oni bone scias H·.·. BOUROUIONON, Besse-sur-lssole (Var) Francio.: ke, antaií o! la milito, la pregejoj estis nestoj de kons-piro, kiuj transformigis poste en aktivaj parapetoi kontraií la proletaj rajtoj áií kontraií la legitimaj legoj. La hispana katolikismo estis ciam la neado de la , kristanismo. Ofendinte la memoron de sia fon din to, gi , flatis la mal_satigantojn k rifuzis cían kontakton kun la matsatantoj. Multaj modestaj pastroj-sub akuzo je herezo, pro amo al popolo, pro apliko praktika de siaj doktrinoj-suferis rigorajn ekskomunikojn de· kardinaloj k cefepiskopoj, kiuj cinike parolis pri persékut<:,j, kiam ili mem ne povis jam normal e persekutL . . . . • . .,. 

••\ NEDERLANDA KUNLABORO 

~'Nf"JAM--DISKUTOS PU POSTE! Kíel simpla ll!et?br? _el mía se~cio, mi <;>pinias ankaij havi rajton espnmt m1a¡n proprain sentom; des pli k miaj opinioj estas_ ~ute li~eraj je l~iu a_in te:idenco aij pa}'tia direkto, sed th nur nlatas al !10, kto, Jau mi, estas nuntempe nepre necesa por la tuta proletaro. . Unue, ni rigardu la okazantajojn, kiujn nun brulas· en la mondo, k ni ciuj tui konstatos, ke malgraií multa¡ partiaj aií religiaj diferencoj, nur unu tre dangera maJ. amiko-la Fas .ismo-minacas ciujn . proletajn partiojn k labo .ristajn fakunuigojn; tra kíuj penetrali la ru&a fadeno de la Socialismo. . . . . Vi eble demandos: Per kio ni povos nin defendí . kontraií tio? Nu, Jaií mía opinio, . ni estas devigataj rezigni je cío, kio la ekzistantan unuecon povas rompí\ Ni komprenu, ke ni <levas aplíki metodojn per kiuj bari 

Kasinte la socian karakteron de la fasisla ribelo; i1i pretendas gajni triviale la simpation de la eksierlandaj religiemaj amas o i, prezentante 1 a defendajn forto-strecojn d~ tuta popolo, kiel antireligian bucadon. Per objektivaj refutoj, ni jam malkovris diversfoje la menso-gojñ de tiu ruza metodo _. Hodiaií, la Ministerio pri Nada · Defendo fórvisas lastan dubon, pri tío, per humana regulo el fresa dekreto rila te la militservon de pastro-rekrutoj: , 
• La Rekrutoficejoj nepre destinos nur al sani: ; taraj seryoi, ciujn _rekrutojn, atestantaj pri :sía fakta kondico de pastro . el iu ajn re ligio.• 

Jen la antireligiemo de nia antifasismol Por la Regís .taro ne ekzistas klerikoj nek laikoj; nur civítanoj . kun samaj devoj k rajtojl Se oni ordenas la militistan mobilizon de unu jarkontingento, tío koncernas ja ciujn virojn je sama ago, sen atento pri iliaj religio, partio aií profesio . Sed ekzistas lamen homoj, kiuj, per sía pas-treco, faris solenan voton pri nemortigo . Kaj la Respu• bliko, regimo, kiu se ha vas erarojn, i1i guste temas . nur :. pri toleremo k troa · respektemo, atentas !re delikate ' ankaií la moralajn skrupulojn. Tia!, la junaj pastroj dó ; kiel hispanaj civitanoj, plenumos sían militservort sen . svingi mortigilojn. I1i dejoros en hospitaloj k klinikoj por ·. mildigi la dolorojn de vunditojl Kompreneble, · je _ tiu .' favora escepto rajtas guadi ciu sacerdoto, pastero aií _rabeno, ec brama no k lamao, se ili ekzistus en la respu-

la vojon al Fasismo k ec venki gin. . Fakte, tío neniel okazos -se ciu el ni nur atentas siajn .personajn aií partiajn zorgojn, ne konsciante pri la generalaj interesoj de tuta nía klaso senescepte . Ne · · _:estas tempo por blovi malpacon pri eventualaj tel'!,dencaj .diferencojl La fasista dangero estas jam tro granda! Ni •. ne opiniu, ke tio ne minacas nin, nederlandanojn, ho ne, tute ne! Rigard11 al Hisp'anio, kie oni jam longan ternpon batalas kontraií komuna malamiko. En la komenco, la -hispano¡ ankaií estis dividitaj je diversaj ideologioj, sed ju pli la fasistaj atakoj kreski s pli bone-la popolo kom· prenis la bezonon !ormi unuecan fronton. Tiel forte sprucis tiu bezono, ke ec la tieaj anarkistoj akceptis la necesan disciplinon por atingi la venkon . Unueco estas fortol Ni, nederlandanoj, povas esti fieraj prí nia lan?ª esperan .lista movado, car kvankam Nederlando, k1el ~~lgranda !ando, estas nur punkteto sur la mondka~iº! gt ~a_vas la plej grandan Esperanto-unuigon el ciuJ 

blikana zono. Kvankam la Stato havas nenian reli-gion-krom tiu pri liberecó, progreso k ·1aboro:__ci~n riton rajtas sentí k praktiki la st~tanoj mero. ,.,. . . . Ci tie, oni ne persekutas la ideojn sed nur la punin-dalojn . Ec pastroj k monahinoj povas esti · utilaj al nía áfero, se ne kiel pastroj k monabinoj, almenaií kiel viroj · k vírínoj suprenlevitaj al iu civitana rango, kiun neniam, gis nun, í1i havis. Oni ne devigos ilin batali, sed konsoli tiujn, kiuj falis batalante por ankaií ne plu batali. · Ci tie, oni flegas la nesian konsciencon gis limoj, kíujn neniel kapablas mezuri la fasistoj, car i1i jetas ec la pastrojn en stormajn divrziojn, sen ia respekto por ílíáj relígíaj votoj, kiujn í1i mem devus protekti multe pli ol ni, se ílí ne estus-anstataií defendantoj-veraj · profan _antoj de la religio k de la patriotismo. 

:: ~actoJ ., Do n_i estu dignaj, pro nía ekzemplo pri esperan· : tt~ta unueco,_ sur ali aj bran coj de la aktuala situacio .. Tamen, vt ne kredu ke cío en nia Federado placas _ al mi. Mi mem.~tara·s k~n!raií la centralismo, sed ko~¡ prenante, ke cm a parhgtta organizo estas nur-ki e_ nederlanda proverbo diras-nuksoselo sur la maro, ~1 · ·\tere estas devigataj atenti la ventegon kiu nin c~u¡~ · mina~a~ . ~i agu prud~nte k taktike, klopo'dante nin sir~[ per c1u¡ r1medoj, ec sengene oferante iom por ga\ multon : ~a pereon de ni~ plej kruela malami_kol Post 1\~¡ ce:t~ m lª!fl havos tempon por diskuti prt eventua alt_a¡ ~fero¡. Post la triumfo, sed ne pli fruel eí ,Ph bone estas venki per konscia disci~lino ol pede pro sato al banalaj kvereloj. Ni atentu -la · sagog \a . malnova konsilo, kiu avertas ne ven di la · felon e urso antaií ol gin mortpafL . ·: : fa· :.; •. Komprenu, ke en tiu ci okazo, la urso . estas l_a a·fe· · sismo! k 1~ ~lo estas la diskuto pri nial interna¡ 1 ur renco¡. Mt ne volas pli longe · enuígi vin. Mi vola5 n Ja averti, ke la sorto de la estonteco tute dependas d~on· nunaj agoj. Vi ne subfosu la ·unuecon sed jaluzek •sti . . ·5 ' e ZI servu gm . · en komuna harmonio neniel povas . komun~ efiko por la decidaj proksimaj tagojl 
Jacq. V. DUPAIN Rotterdam (Nederlando). 
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La.u Í>_l.e~detala statistiko pri aeraj bataloj dum la jaro 1937., kiµ~ 
oficíale pubhktgis nía ministerio pri Nacía Defendo la nombro ·de lojalaj 
aparatoj faligitaj ~tingas ciferon de 92; laií jena li;to : · . . 

Januar~, 5; Februaro, 5; Mario, 5; Aprilo, 4; .Majo, Junio, 10; 
Julio, 20;_ Augusto, 10; Septernbro, 9; Oktobro, 4; Novembro , 3; 
Decembro, .9. Durn la sama tempodaiíro la fasistaj aeroplano ¡ perdítaj 
estas re~pektive: 24, 21, 18, 20, 6, 39, '78, 30, 24, 17 (Neniu en No-
vembro), 16. Entute, la fasistoj perdis 293 aparatoj. 

Jen pr~vo de nia _supereco tiurilate, spíte al ld senlima helpo, kiu 
ha vigas al i1i 'senv~a! .e pli grandan kvanton da aviad~loj ol ni posedas. 

.. , -:: · ;.ift o ·z :A :1 " ·.o _,:~:. 
. . . . ·~r- . . :t, 

• 
, , 

o , La nova ambasadoro de Meksikio _ sipan~ro, sub protekto de la polico : 

en nia !ando, kolonelo Alberto Tejada, Se ciuj laboristof agus cie samma• 

h.Jmencis organizi starigon de infa- , niere, la rez.ulto estus pli efika. 
nejo por rifugintaj infanoj, kiun suhte- .e En nía .]ando oni konstruas, dum 

n-1s la ambásadoro de nia frata lando oni bata las ; Üé>'° bone elmontras la 
k la oficis-taro de tiu ambasado . Úi ve'ran aspekten '·' de·· nía démokrat a 

estos instalita en cirkauajoj de Bar -; regimo. Nia ministro pri Agrokulturo 

celono k estos noma ta « .M.eksikio •. · jus sdigis per publika noto, ke nía 

• La Komitato de la Federado o.e· Registaro ne nur provizis la kampa-
Ministoj de South Wales (Anglio) ranojn per milionoj da pesetoj k 

decidís komenci aktivan kampanjon · per tre bezonataj semof; sed nun oni 

kontrau la politiko de é\imberlen'a · liveras al kamparanoj . tri dek moder-

Registaro rila te al fasistaj diktatorqj. najn traktorojn, kiuj estas · sendatáj 

Esperinde, post la mitingoj, ·venos al formo-lernejoj . k al _ la kampoj de . 

pli taiíga k .aktiva agado. Arágono k de Kastiljo. ,· . · 

• Ankoraif d á ura s '¡á luktado de e La fasistaj landoj informás ~·siajri 
grupo¡ da laboi'istoj, kontrau la fasis~ · popolojn tiel perfekte, kiel m·ontras 

toj, en la montoj de proyinco Huelva. la ítala gazeto // Popo/o d' /talio, kiu 

Post jaro k duorío, la kuragaf tieaj la 16. Februaro aserias, ke la ministro 
laborisfoj (cefe ministoj) ankorau luk- · pri internaj aferoj en nia lando estas 

tas. Jen pruvo: La _fasista gazeto la komunista d~putitino Dolores Iba -

7 

Okcidento ne disrompas la forton de 
iu · neuenkebla Germanio , gi ..,ere estos 
ciama mináco al la turmentata kons-
cienco de Eiíropo, k fíu nevenkebleco 
estus fakte la plej tragika destino 
im~gebla por la Homaro.~ "~stas _ 
necese elmontri, per nerefuteb~aJ pru-
voj, ke la europa katastrofo estís sen-
katénigita de Germanio k, ke nur de-
truante la militeman Germanion guos 
Eiíropo longan periodon de kvieteco. > 

• Por kapabligi la plej lertajn kam-
paranojn, . kiuj volas progresi en ler" 
nado de novaj meto9oj por la terkul- . 
turo, la koncerna ministerio inaugu-
ris farmo-lerne jon en Albacete, . en 
bonega k vasta .bieno, de pli ol 600 
hektaroj, enhavanta ciuspecajn eblojn 
por novaj sistemoj de külturado. 
• Koincide kun la planoj por invadí. 
k aneksi Aiístrion, lastatempe multo-
bligis la milita helpo de Hitle~ k Mus-
solini al hispana¡. fosistoj, kio rezul-
tigis la nunan imponan ofensivon en 
Arágono . Fresaj kontingentoj de italaj 
-trupoj, jus alveníntaj, partoprenas en 
gi, kun novaj aviadiloj. Siaflanke la 
germanoj ekspedis abundajn aerajn 
eskadrojn k kontrauaerajn bateriojn. 
tío ci, lmne kun se·nnombraj ka .nonoj, 
sernas cíe la morton . Unu el tiuj italaj 
sendajoj alve _nis en haveno de Cadiz, 
surborde de la hospitalsipo Gradie.co, 
eskortata de grupo da torpedsipoj. 
• La rneksika proletaro celebris na-
cían_ kongreson k la sekretario de la 

frue en ta m'arerio de la dimanfo 6. Marro, la respublikan11 eskadro ellenis br11v·11n b11111lon konrroü la tri ceícj fasisl, ¡ krozsip o l. Unu 

el la rorpedoj, Jelitaj de nlaj derrusipoj, rrafis la admiralan sipon <Baleares, · kiu, ·po"sl bruega eksplodo, ekflami~is k finfine dronis 

sub la akvo . Anglaj sipoj savis pa1·1o n el 111 sipanaro, kiu konsisr is el 1100 marisroj, Pli,eskaü ciuj germanoj k ilaloj. La fanfaronajof, 

pri blokado al nía marbordo, ricevis respondon. _Su_r; 1'! ondol de la Medileraneo ne_ iam plu promenos senriske la provokemaj piror oj! 
. ,. ' 

/,a Union, el Sevtljo, publikigas: •Dum 
la operado de la 6. Januaro, en ,la 
montoj de Huelva, mon tri gis . la ku- . 

rruri .(Pasionaria) . Per falsaj infotm<;>j tiea Konfederacio de laboristoj insis-

estas multaj popoloi tut e venenitaj. tis pri fasista dangero por Meksikio; 

e Germana ministro Goering, jus -li bedaiíris la sintenon de Britio k 

diris dum parola do okaze de la datre- aliaj d~rnokrat aj landoj , permesantaj 

vé.no de germana kreado de milita pasive la "detruon d-e Hispanio, k ins-

aviacio , • ke • la germana aersiparo ti gis ciujn esti pretaj kontraustari la 

estas Paca Rrmlla•. Miloj da virinoj ·gi:avan rninacon. Samtempe la Prezi~ 

k :,infanoj masakritaj en Hispanio dant ci "Cardenas proponis arangon 

atestas pri la vereco de tiu . cintká - de tutmonda 

deklaro. Sella kulpo estas alies.. . laboristara 

: rago d_e la ci vil-gva rdistoj •. . ·, ·' 
• Kiam en -Trípoli (ilala kolonio en 
Afriko) la ítala sargslpo /,ido pretigis 
ricevi tri mil maurojn por transporti 
ilin al Hispanio, la popolo p~otestis 
manifestacie. La policistaro perfort~ 
devigis la protistantojn · al _disigo . 
Rezultis pluraj viktimoj : kvar ares-
titoj estis fusilmortigataj. Unu eJ . .'ili 
estas la konata indígena . estro El 
Aied. La !ogantaro de la urbo 'es t!ls 

. • · En jaro 1915, Mussolíni skribis en - kongreso por 

gazeto Popo/o d' Italia la sekvantajn .· .. ·)l_: :• "'-,, e~ikaa~okon-

treege kolere ekscitita. . :. 
• En afrika haveno Tunizo ' alvenis · . '/ 
la dana sipo Nerla sargita, je bananoj 
devenantaj el fasista zona ·de Hispa -:. 
nio. La' h'avenlaborístoj rifu¡ds labori 
en tiu sipo k la '_maJsarQon· fa~is la 

belajn esprimojn pri Germanio k la trañ la mal-

germanoj: • Ec post la subskribo de amiko . La an-

ta· ·packontrafct9, la .vorto Germanio - tifasistoj, por 

e~tos malbena,ta _de la civi!izitaj popo- . !~.i/lJ'~\l\\\\\\\\\\\\,\J.~ defendí la raj-
loj; _m\ estas preta abomeni la socia - ~ ~ll/lll\1\\\\\\\\\\1\\ , ton .k la libe-
lismoi:i post la milito, se oni <levigas . .._ _ _,_. -~'/j,::: 

min k~.msideri _,tiujn murdistojn k ra-
_ bis_tojn kiel.fratojn.• •Se la popoloj de 

ron, sencese 
,, ossoR10 GALLARD O • lana d 

Katollka dcmokra to -. Ambasadoro p •• S t 1;1ID 
de la Htapana Rupubllko tn Parlzo fas1stoj a gas, 
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· N _l·A MUNICIO 
Valencia _ esp_e~_m1istaro • . 119 ptoj. 
J. D.-Bazo 6. . . . . . 1. , 
J. A .-Bazo 6.• . . . · · 10 M. S.-Bazo 8. •. , _. . 24•80 , 
F. R. - Sur Tajo. - Fronto. 5'05 • 
P. O. - Burj11s Blonca's . 6 • 
R. E .-M 11drid . . 10 
J. M. C. Barcelono . ó 
M. T . -Torreblanca 10 
J. O. - Barcelono . . 2b 
M. D'A .-Hijar . . . . 10 
M. D.-Villanueva Serena . 10 
A. E. - Reus . . . . . . 28 
S .-Cabeza de B1.1ey . . · . 10 
E. H. - Villanuev11 Cordoba. ·25 

•· 

R. M. -Albace1e. . . . tO 
B. K.- Paris . . . . . tO > 
Tr. Klubo.-Gotenburgo. 10 sv.kr . 
G .P . de 8.-Enschede . .· 2'50 gd . 
B . H . L.-Rotterdam . 2 · 
M. C .-Heerberheide . 1'M 
S.-Amsterdam. . 0'16 , 
G . J. de V .-Z ~ist . 0'50 
P. A. de K. - Hoorn . 0'50 , .. 
J. A. Y.-Batavia. . 2 , .. 
De J. -Amsterd11m . 0'45 , 
V. J. L.-Wellingr ,rn 15 sil. 
W . J. B. - Nelson. . 2 
W. J.-Salford . . . 5 
P. G .-West Harlepool 1 
F. Th.-York. . 10 •. 
A. R.-Glasgow . '· 2'6 , . 
J. W.-Johnstone. 2'6 
W. C. B . - St . Leonards 

on ·sea. ' . . . . . . 
B. M .-Cowdenbeilth . . . . 
B. E.-Cardiff. . . 
P. S.-York ... 
A. C. S. - Victoria . 
J. G.-Winnipzg • .. 
H : N.-Kaleva . . . 

. r . 

J. Z .-Nipigor. . . . 
F. V .-St. Erien ·ne . • . . 
Gr . Esp. Ouvrier.-Orleans . 
J. L. - Pooy " , · . -. ' . ·· .. -, 
Gr . Esp. Breron -Quimper . . 
T. -Ponr de Buis . . . . . . 
R.- Pont de B:.iis . . . . . 
L.~Pont de Buis . . . . . 
O. k H . M.-Poilly s/ .Seine . . 
L. L.-Wervicq Sud . . 
J. B.-Bou sbecque. . 
Gr. Esp . Lannemezan 
R. H. 3. • donaco. , . 
F. L.-s,. Mere Eglise . 
M. L.-Lyon ... 
M. R. - Paris . . . · 
D. D. Boitsfort. . · . 

2 
1 
2 
1 

16'8 • 
1 dol. ·. 
1 
3 

50 
5 

•. ·10 
21. 

. ffr. , 
• 

5 •. • 
5 . 
5 

20 
4 

16 
tió 
10 
20 
25 
·15 

.. 
, 

10 b.fr. 
'· 3·50 . • 

PO PO LA ·F .R O .N TO ---
•
n . A'B O .N M A N I ERO Nía ga~eto ne havas fiksan _abonprezon. ¡ 
LJ Gi eldonigas nur per laiívola individua mo~helpo de ~ta legantaro. 

Ni elektis tiun sistemon car tiel, ciu kroma sumeto de !Juj, kiuj povas 
·pagi iomete plie, ebligas la ricevon de agrabla legajo al multaj, kiuj ¡• 
· pro senlaboreco, aií aliaj kaiízoj , ne povas pagi sían propran )<otizon 
Tial, se · la en~avo k celo de la revuo estas por vi aprobinda k placa· 

· pagu vian liberan abonon al iu ajn el ni-aj internaciaj agentejoj: ' 

O • • ÚENERALA INTERNACIA ADRESO NEDERLANDA ADRESO íl 
&& nur por mono nur por mono c4e holandanoj U 

GUSTAVE FARENC PETRO van der PLANK ~4 

M, Rue Brise-Pain Van 5pei jksrraat , 48-1 º• . ' Postcekkonto 1~944 Orleans posrgiro 24!i542 · n 
ORLEANS (Loiret~ fRANCIO : .t · .,AM5TERDAM W. Nederlando U 

íl 
BE~GJO ANOLIO , . . . ·svsn,o ¡· 

. K-
3
0

3
0. MRu·•OdE

0
LHF

0
0
1
_
1
R
0
.GE K-00 O. MELTON ARBETAR ESPERANTISTEN 

• 1 23 Fo wlér St r .. Nechetla Barnhu scata n 8 O. 1, n. b. , 
Postliro 199106 Po stii ro n .• 53411 

íl
. · CHARLEROI ' . . BIRMINGHA ·M 7 ·: - STOCKHOLM t 

REDAKCIÁ ADRESO POR ' <'.:ro ALJA íl 
. POPOLA FRONTO - Ma·r, :?5, Vat'encia (Hlspanio) 

o . •c::::::==::i•c:==:::i• c:=:::::i4c:::Jl>c:::::::J• c:::==i•c::::::==::i•c:==:::io 
INFORMEJO sendos la gaze to. K·'doj Bosch , Salom k. a 

dan kas k r1ciprokas vian saluton . · 
·B. A. - Gotenburgo. - Via lerero, kun ONI SCIVOLAS PRI: mondonaco, kiun ni kvitancas aparre, esias 

· . · . . ce ni. Okaze de nova monsendo, ni Ptras 
K -do J~se Verg ara! k1es last ~ ~dreso esfl~: _." sendi ~in al nia peranto en via )ando. \'ian 

S.:in1da~ Monrana . 28 D1v1s10n, 127 Bri - adreson ni liv eras al koncerna servo, kun 
. gada M1x1a, Nueno Huesca. . peto pri se}ld O de pr opag anda mareriakl. 

K-do ~icola~ Heusch~n. ki_es lasta adreso f. -V.-Sr. F.:tienne.- Ni ricevis vian lere-
eslls, 15. lntern ~c111 Brigado, Albacete . ron k · mons endon, kiun ni dan kas. Okaze 

K -do ' Paul Larcher, kies . lasta iidreso estis :- de nova sendaj o, ni petas ~in sendi al ·nia 
S. R. l . plaz~ A lrozdno,: cambro 4133, peranto en via Jan.do. Viaj konsideroj pri la 

-~ A.Jb.acete.- silllacio est.as 17f'avaj k ni ilin .atente lcgis. 
K-do JtSse M·ésado, · esperani°isto batalanta, Tutkore ni sal utas vin . 
. lastatempe ; en la ·fronto de Teruel. ·. , J. B. - Lond ono. - Novaj cguretoj • alvenis 

K-dQ Elkum Wendkos, kiu for lasis Uson on kun viaj du leteroj. Ni send os la gazeron laü 
· dum la lasta somero k aliQis al Abraham vi11 dezjro, Viajn varmajn frazojn ni danke· 

1 Lincolñ-Brigado . De · ti am, li~ ramilio gas. Tutkoran sa lut on! 
nenion aúdis pri li. O. Z. -5t oc kholm . Ni dankas viajn sen· 
ONI INFOR1~AS, KB . 

La nova adreso de k-do Eliecer M11si11 estas : 
: . sir ., Margarita Nelken, n.• 17, Benque• .. 

, rencia (Badajoz\. . , , 

• 

don k laúdajn vorr oj n. Ni sendos la gm· 
ton laú viaj indik oj . 

J .. E . -Trondheim. - Responde al via p. k. 
ni instigas vin al daúrigo ,de via propa· 
ganda tasko. Ni tran sdonis vian adreson al 
koncerna servo por send_o de perira male· 
rialo. Kamarade ni vin salutas . L. 0 .-- Dison. . • 

O. F. - Ensival • . 
X. - Rixensart. --·. - . 
V . P.-Rixensart . . 
J. G. - Rixensart . . 

. • ó , 
,, . ... . -- - ·- fi • 

POPOLfRONTA LETERUJO 
• • - •• - • -~ • • • • • .... • . • •• 

R. V.-T rain ou. - Ni aperigas M oncernn 
laú via peto. Viajn kuraQigajn rrazo¡n "' 
e .. timas. Pop olfr ontan manpremon! 

Grupo Fra reco.-Dison . . · 
J. K. - Jupille . . · . . . . 

· te ·, · 
. 15 
10 
7'50 • 

KORESPONDADO 
S1!11pla trillola aoooceto 4 f. fr . 

HISPANIO . - K-do Jose Lozano, sir . Vila- · 
domar, 295, 2.0 , t.• . Barcelona , dez. kor . 
kun ciulandaj esperanr is roj, Nepra res-

. pondo. · -
HISPANIO. -- K-do Trinitari o Mar tinez , 18 

jara, San Ani onio, 26. C allosa de Se-
gura (Alicanre), dez. kor. kun _ciu landaj 
k - dinoi k inrersang i diversajn njojn. 
Cerla respondo . · · '.' 

FRANC!O.-K-dino Marcelle Robineau, 4 
· rue General Malleterre , Paris 16 . .' de~. 

intersangi P. K. k P. M . kun gekamaradoj 
el ciui landoj. 

FRANC IO .-Kiu bonvolos 111 mi havig i. la 
numerojn 2, ó, 6. 8, 9, 1~ de cPopola 
Pronto•, kiui mankns 11! mra kolekto? Se 
eble ne difekritaj. Laúvol a rekompenco. 
Adr;so: Robert Varie, Trianou;i,oiret. 

· flUNCIO.-K-do Gustave _Farenc, .M r~e 
Brlse Pain , Orleans (Lorretl : ~eztras 1n -
fersa ngi p. m. kun k ·doj de cru¡ l_andoj. 

J. E. - Trondheim . · Riceviraj la ekzem-
pler oj kun vi aj ar'riko loj, pri la ro lo de 
Es pcr a!lro en Hispanio dum la milito, en 
kiuj vi mencias la laboro n Je la diversaj 
Espe r11nto-g azetoj en nia !ando. Ni dank as · 
k gra tul as viajn klopod ojn 0 

). A . · Base 6. ' - Ricevira viii mon sendo 
k tiu de vi ;:i awiko, kies mendon pri s·endo de 
Esper anto- grama riko ni plenumis. Dankonl 

M.C .· Herstal. - Jes, kamarado, vi povas 
sendi al ni la lererojn por via frato, kiuj n 
ni peros . Pri la k-do kiuri vi mendas , ,ni 
publiki gas anoncon en cln for mejo , . 
, J. F.-A lbacer e. - Ni ricevis vian leteron 

k dankas Qian enh avo n, notinte vi ajn de-
zi roj n _pri períekligo de viaj iingvokonoj, 
ki o plezurigas nin . Saluron! . . 

M. 'o. - Besan con . ...:. Ricevita via lerero 
kun vers11jo. kl un ni kun plezuro · pobll-
kigas . k dankns. 

F. R. B .- J\lelbourne. Via arabia letero 
bon e ·111venis. Viajn sciigofn ni legas kun 
ega in tereso . . Fragmenton el Qi p i aperi gas 
car Qi estas vere in reresa. Ni esperas , ke vi 
esros lndulgema k pardon ós la mankon de 
permeso, kiun ni ne pelis pro nia deziro ne 
prokrasti la aferon, Tutk oran saluron! 

1, A.--Londo1:w .- Via p. k. bone trafls 
nin. Ni notas vian novan adreson, kien ni 

S. B.-0<,teborg .- Kun intereso ni le~is 
vian leteron k dan kas Qian enhavon . Al k-d~ 
Gasc on ni jam sendis vian leteron. Salur~n. 

J. S. Oerehro. -Ni ricevis vian lerercn 
. r. ku ,' k arr-ikol o . Ni sendos la gazeron ª · 
via pero. Tu1fr11ran saluton! · . bla 

B. B.- Maco n.- Kun ega k neklange 
prokrasto ni ricev is• vian lereron. ~Pª~s 
posro ni sendas al vi brosurojn. k1uJ l1ver 
al vi la dezi ~atajn informo !"·. . . ieie· 

K W.-R indsholm. N1 ~•c.ev1.s v1an 5 la 
ron kun kel ka) adresoj, al kru¡ ~• 5 '"1 º,on-
gazeton. Ni dan kas recip roke v1an 'ª u .0 , emor1 J. V. D .. Rotrerdam -Kun ver~ mal· 
ni legis vi an leteron . Kvankam 1.°n:1 nu· 
longigira via arrik olo aperas en e• k11\ , ri· 
mero. Vi ajn klopodoj n ni dankegas 1 
gas vin al sencesa laborado. . n· 

J. G. - Winnipeg . - N in emociigis 1\~¡n 
havo de vla leter o . Salutu nian_om~ la ªas 1a 
k-dofn. En koncerna rubr iko nr kv1tnnc 
ricevon de via monsendo. S11Ju1on! 

1 
W 

V. P,-;--Leningrado .-Ni ricevis v111n
0

:00. , 
ron k d11nk11s vian propagandan lab 010¡. 
Cerre vi pova s sen di legajojn por ba!01~k]'· Ni ~isd onos ilin . Vl an salutqn ni re~ 

V 1cncl6 Presejo de J. Olmo _a, ~licante, M, 11 
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e:1-ooNo º .E • GRUPo L.AsoR1sTA ESPERANTISTA VA["rN[IA 
REOAKCIO KA~ ACMINISTRACIO: STRATO M A. R, NUM. 26 . t. (Ui1paniol 

N~ iDAVA~ NUN.LA NUANCÜJ 0( PDIVATAJ ID(OU 
. _La gre do d~ sov~geco, kiun la perfidaj generaloj sen- unue k sur la tuta · mondo poste. Tial ne gravas nun la 

bndigas sur Htspa~ 1o, ekvekus teruron se ne estigus nuancoj de níaj prívataj ídeoj socíaj aií politíkaj. Gravas 
k0leron. Denove akiras kategorion je aktualeco la seka . ja nur definitíve la íntima k supera konsidero; la firma 

de:nando, kiun_ ofte ni laiítigis: tu tio estas la milito? Jes! konvinko, ke la plej noblaj kvalitoj de la tuta homaí-o estas 

sen ia dubo. T10 estas la milito, almenaií Jau fasista ma- en dangero, k defendante la Respublikon ni ankaií defen-
niao ; laií sístetno, kíun humile obeas la hispano¡ subme- das, samtempe, la spiritajn trezorojn de la mondo. Kelkaj 

titaj al fremdaj st atoj por eksperimenti, sur karno de siaj Iandoj, kiuj ankoraií konservas demokratajn privilegiojn, 
samlandanoj, la efikon de moderna¡ mortigiloj, destinitaj ne devas forgesi, ke se la fino de nía milito estus mal-

a! pli vastaj entreprenoj . Sed tio ja ne estas Ju plej abo- . favora por la popolo , i1i havus ce la dorso armeon el unu 

mena aspekto. Multe pli naiízinda estas la fakto, ke Eiíropo miliono da homoj, devigataj batali, pli aií mal¡:,li fervore, 
toleras kvíete k pasive tian skandalon, kvazaií la mugo, kontraií la nacioj al kiu i1i fidis dum sía mirinda rezistado. 

kiu ondumas tra nía !ando, nl estus a ver .tanta auguro. El Intertemp e, la malamiko ricevas s engene cion taiígan por 

kia argilo konsist~s la sentemo de tiuj, kiuj _pretendas detrui, k oni malpermesas al ni akiri plej necesajn defen-
reprezenti, en la mondo, la esencojn de la Demokratio? dilojn . La helpantoj de nía malamiko estas despotoj, kiuj 

Ec se ni ne estus protagonistoj de la tragedia; ec forgesinte tute ne kalkulas · pri siaj popoloj; sed la rnalhelpantoj de 
pri nia hispaneco, la rnuteco k blindeco, antaií similaj nia _ defendo estas ruzuloj-aií friponoj-kiu j <levas bremsi, 

krimoj, estus risorto por impulsigi nian justan indignan : per sofismo¡ k mensogoj, la noblajn impulsojn de vasta 

Vilagoj detruitaj, bruligitaj, sen milita celo; centoj da miloj civitanaro. Oni jonglas per frazoj; oni svingas la timig ilon 

da infanoj k virinoj dispecigitaj; je dangero de milito; oni preten-
hospitaloj renversitaj, muzeoj pro- das ignori la malkasan in ter venon 

fanitaj; homamasoj masakritaj dum UAJOANT~ SUD LA [IOHONH AN[OJ de la milita forto de du · potencaj 
apoteqza forkurado ... Terure; jes, statoj . Oni tordas la sincerajn in-

La krudaj postulo! de la mili'ro penetras ec en t · d · · t 1 · k -
l•rur" m1·r1'nd" 0 stas, ke frernda¡ · • • encoJn e ma¡ pos u 01, vazau 
< < < < nia Redakcio. La reduk11111 nombro da resllnlaj 

modernaj armeoj, konsistantaj el prizorganroj fari~as pli malvasra. Nia gazeto, la hispanoj volas egoisme, ke la 
ankaii en riu aspeklo, estas pura spegulo de la ' f · - ¡ l ·· Id 1·;,, 

bomºJ·, povas far 1· t1·on·, sed terure . . E I d . d ranco¡ au a ang 01 so a 1~u por hispanaj okazintaJOJ. n p enumo e s1a evo, 
nekredeble-kvankam vere-estas marsas al la fronro kelkaj kamaradoj; aliaj pre- sa vi ilin. Ne; tute ne, milfoje m?l 

IÍ''as okupi ur~din posrenojn. kiujn ili povas 11· 0 estas k J · d. .. · 
k• •n 11·u c·1· apokal1 ' pso 1·nt"rvenas K k . . k bl . T a ummego por evopg1 

< < < prizorgi, pro sial fa a¡ sper1a¡ apa OJ. amen, 
k fanfaronas amaso da hispanoj, POPO LA · FRONTO,. vigla heroida inrernacia la publikan atento n el la vera 

de piel heroa batalo kontraií la riranio_, kunigas c'!i'rekto nl )a g· sta po1·11·ka formo 
kl·u1· nb)n celas r1'kolt1·, k1' el frukton j d I k • " U 1 · 

< <- k srrecns siajn forlo n por ne per I a · on-
de sía perfido, la kada vron de la laklon kun 1111 konscia amaso internacia-s ·en- Oni ruze kovas tia maniere la plej 

rema medolo de la esperantista popolo-kiu tiel mo t f'd 1 1 d t · 
nobla Hl·span 1·0 • La c1· rkonsta nco1· . d • . E I ns ran per 1 on a a mo es aJ mirinde pruvas la v1vpovon e ~1u speran o-
devigas ripeti, · multajn fojojn, la entrepreno, eksler o licia la l rondol, ekster amasoj, kiuj su bite _riskas perdí 

asocial konkurencoj au kiubaj polemikoj, kiam valora¡·n ra¡·to · S" 1·11· tu¡· n" aga 
Saman Veron ·. N1·a m1·11·to n" "stas · · · n k · k' · in, "' "' re s 

<- <- oni aplikas la poz111va1n an 01n- 1u1 estas, 
civila malakordo nek ideología sen paradokso, la piel romantikaj-de nia aktive kontraií la farso de tiuj gvi-

lin"vo por la rremantaj aktualajoj, tra sureroj danto ¡· kiu1· s·a¡·nas koler1· publ1'ke 
malkonsento. Nl·a lukto · "Stas na- " L · " k · ' < k ~ojoj de la vivo mem. n peza sarKo usas 
tura memdefendo. La fasista nnko jam su~ malmullal sullroj, kiuj promesas, al ~iuJ pro barbara¡ bombardadoj, sed i1i 

k. . legantoj k bonaj amikoi, labori ankoraü pli ja nur kol eras intime pro nia obs-
signifus, por ciuj hispanoi , a _ir~ srrece k ~iel aJn zorgl, ke la bruna banderolo 

OJ de nia gazero, vizitonle vin ankoran akurate, tina -deziro nepre rezisti, gis venko 
staton de sklavo1··, junaj generae1 1 d · l h' l 

parolu al vi pri la ervoro e uu ispano • aií pereo , por fias l<igi la pla n ojn de 

~:~~eai· fbºa
rd

taºl:J~:¡•, s~:~e;i;~~•t /~; ~~n::;t~ítlnª v~f:r~~n1~k~::;n~~;;~~ Hitler k Mussolini, kiuj estante fan-
1ª historio de la Esperanto•m_ovado_. Ni pro- farona1· mastro1 · de Franko · 

d"spot 1·smon kontrau~ la l1'bereco. k 1 ·• bl , ¡am 
< mesas labori sen pailzo ne r1pozo, au e o 

En Hispanio ne kolizias honestaj, de nial fortoj; ni estas pretal farl aiídacajn estas nun nenies sekreto ke iJi 
pasofn por garanrii la aperon de nia organo, sa_ mtempe estas humilaj grumoj de 

iel" l a¡· op1'nio1· I a sango lau eblo de nia povo, se la varmo de via 
"' ma sam , · · . d kl 1 ,... t1·u Chamb 0 rla1·n, s·arko, kun tubo-! k d solidareco , adras e Krs nu(l... <-

luas, kiel preludo de anti v~ lS- capelo, de la angla kapitalismol 
Puto pri la hegemonio, sur Europo 
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Kelkaj kamaradoj el nia Redakcio jus soldatigis. Aliaj eble baldaii devas sekvi la saman vojon, kittn postulas la nunaj cirkonstancoj. Kompreneble, tio -efikos sur la normala marso d~ ~º:?LA :RONto, kiu ne povos aperi tiel regule kiel gis nun. Tial ni esperas, ke vi scios pardoni la neev te ajn 8 cidentojn de ~ia mod .esta entrepreno, kiu, pro sia karak _tero, tute dependas de la zigzagaj fluoj de la milito mern 

l'I O Z & ·114 O - =-----. AL .V_Ol<O • · La fasista urbestro de Bilbao, per • Intcresaj sciigoj por la n_ederlandaj antifasistoj k a111¡. 
dekreto, ordonis ke la urbaj instruistoj · la katolikoj: En Bilbao koj de Hispanio,_ estas petataj helpi estu vestitaj per -jena uniformo: la .· nun okazas mil ita ju: d ¡ d k viroj; nigra pantalono, blua eemizo, gado kontraií la pastro niajn _ne eran ain ~maradojn, kiuj ruga capo k nigra ka rtocu jo. La..-:: de Algorta, Jozefo Are.: ·e_l<!_onas la nederla nd hngvan tradukon virinoj; nigra jupo, blua bluzo k ruga - é:hederra k kontraií la BLUM <le POPO LA FRONTO. Ankaií ¡¡¡ capo; ciuj k_unportos la insi~nojn de pa.rohestro de Las ~re- oú la dcmaodo·•IQno estas petataj sen di p. m. el diversa¡ Falange. t10 estas dekorac1ol . na~. La. ka_Pu.c~no¡ de. : . . landoj por vendí la p. rn. al petintoj• I • La fasista gazeto R B C de Seviljo, _. na1bara¡ vi lago¡ est as ¡us ekzil!t_aJ. monon oni sendos al la administ racio' · parolante pri komploio kontrau la • La angla gazelo D~ily Herald m- Sin turnu al · 1 
portugala di kta toro, di ras jenon: formas jene: •Soldat o¡ de. l~ _regula . , . ' «Inter la malbonaj komplikitaj portu- · germana armen okupis poz1c1o¡n vere P O P O LA F RON TO galanoj, kiuj estas arestitaj, aperas la · strategiajn en la franca-hispana land- Nederlandllngva eldono neeviteblaj in te lektu loj: kuracistoj, limo, ce la Pirineoj. l1i tute kontrolas i.oosduinseweg 179 · HAGO (Nederiando) ingenieroj, verkistoj ... Neniam man- . la regionon de Irun gis la okcídenta kas tiaj geniulojl• . . , .. parto de la Pirineoj. La germanoj ne • Dum a era bombarda do, la 9. '·de kasas sían nacie_rnn k surportas uní- vunditaj, k 33 malaperintaj,. Tio ja Marta, al vilago Puebla de Hijar, la .forman de la Rerch6wehr. . pavas esti utila al la fama Ko_mitato. Jasistaj aviadiloj detruis la hospi- • La korespondanto en· Asturio de • La hispana ministro pri Nacia · talan, kie pereis 105 vunditoj. angla gazeto Time6 sciigas, ke en Defe.ido publikigis la 28. Mart o lon-!·• Nía ministro pri Nacía Defendó Oviedo estas arestitaj 1144 laboristoj ·· · gan listan de la militmaterialo, kiun publikigis notan prískribante la · gru- · «sub akuzo de interveno en . faktoj ·· la hispanaj fasistoj ricevis de la 27. pojn da germanaj aviadiloj. lduj alve- kontraiíaj al regimo de Franko ». . . Februaro gis la 20. Mario , am k · nis lastatempe. Tiu a~ra . org_a?iZ? • La 26. Marta, je 20 mejloj el bis ~. rnare . Ni ne publikigas_gin ?e_tale car _estas koma~data de 1ena¡ ?hc1ro1: pana marbordo, trá pasis sep komerc- . estas tro long~, se~ - tm oh~ia la ra_-generalo Ve1dt; komandanto!: Neu- sipoj survoje al Maljorko, eskortitaj P.~rto eble a peris en cmlanda1 gazeto¡ . . d?rfer, Herma!ln, Scholtz, F1c.)1_ei: k de la germana kirassipo • Ad míralo C1 montras_ klare la." Ne-Int_erver.on• Z1elberg, k kap1tano Schreder. Cm¡ el Sch eer • k du germanaj detrusip _oj je de Germamo k Itaho en ma m1hto. ili apartenas al germana armeo. . modelo Mowe. · , , ,_ · Malgraií tío, la angla registaro anko-• La ítala gazeto 11 Popo/o di Rom': • En ítala revuc;, ¡¡ Mediferf!an'éo,- rau asertas, ke ne ekzistas pruvoj. anoncas, ke _la gene:a)~ Berg~mz~h, generala Ambrosio Valatti, kiu ko- • , La 29 . . Marto en urbo Castellon, kiu komand1s la d1vJZ1on Littorio, mandis tru pojn en Abisenio k en kvar germanaj aviadiloj Junker bom· estas vundita ~n_ kruro dum 1~ ara- Hispanio skribas •jenon: •Jam alvenis -- bardis la provincan hospitalon, ~te gona ofensivo. Tm genera lo, ph bone momentd, kiam la mondo devas sciigi, ~¡¡ detr_uis la sekciojn d~ f:enez_uloJ konata · per la krom~omo • Elektra ke la kampanjo de Hispanio estas mfanoJ . La rnalsanuloJ, he logantaJ! Barbo • est~s ª?statafiita de la gene- daiírigo de tiu de Abisenio. Ni be- pereis . Poste, la samaj aeroplano) ralo Frusc1, el 1tala armeo. zonas trudi nian influon al hispano¡, bombardis la laboristan kvartalon • En angla parlamento Mr. Cha~- ·car se ne okazus tío, neniam ni atin- de la urbo, semante morton. berlain diris, rilale al aeraj _bombar- gus, k~ la M_e~it_erraneo estu. ita)~ • La respondo de generala Fra~~o dado1 de Barcelona, ke _ nemu pavas lago, k1el an!Jc1p1s la Duce. · Tia] m al angla registaro ne kont enllg1~ sciigi pri tio ne s~n~ant~ n.aiízo~ k helpas Frankonl-. · . sinjoron Chamberlain, kiu volas helpl abomenon . Malgrau hu d1ra10, la ita- • La ítala agentejo Stefani publi~ - la fasistojn sen rísko de sía •huma· laj k germanaj aviadistoj daiíre bom- . J{igas jenan scigon: :• La partopreno neco• La hi s pana «diktatoro • aser· bardas niajn urbojn k vilagojn. , . de italaj ko rpusoj en la aragóna tas k; la urbo Barcelona estas gw • La 10. de Mario alvenis, en nord- ofensivo, kaiízis gis nun jenajn vik- vega milita celo. Oni ne povas d~b1 hispana haveno; pluraj kontingentoj timojn: 29 oficiroj k 253 legianoj mor- . tion, konsiderante ke en gi log_a~ da g~rmanaj _tr~p?i, kiui_ ~onsistig~s tintaj; 23 oficiroj k 1.349 legianoj multe da maljunuloj, vi:inoj k in_ nova1n motorig1ta1n sekc101n,grupo¡n _______________ fanoj . Krome a nkau ekz1stas multa) d~ ~rtil~ri_o antiaerajn defendilojn. hospitaloi k belaj monumentoj. . . tmJ ohciro¡ apartenas al regula llf's~m!'l:11!!!:!!:.'l~l'fll!n-.-:w ..,.,~.,,.. . • La carma k tutmoride konata !tl~-germana armeo. ~c~:1)-""~ IG aktorineto Shirley Temple malt

5
_ • La 20. de Marta, en ~arcelono, ~fll¡~ mesis preunti siajn filmojn en fas( estis tran sp ortita al franca _ militsipo, taj )andoj. Sia administranto _ ªY![1~~ la ka davr? de la franca v1c-konsu~o ke ta infanoj -ne <levas enm~ksig la ~r. _ Antome Lecouteaux, k\u est1s politikaj aferoj. Si respon~1s? . ~e en v1~!1mo ~e )asta bombardado de hisp~naj infanoj ne enm1~s1g1\ 0¡ fas1sta av1ad1laro . 

politiko k tamen la fasista1 bo111 • .. La ítala gazeto 11 Giornale.d' Italia murdas ilin ciut~ge. . . ·n sc!1~as ke, ~er Medalo de _ArR~nto : k • La .dek aeraj_ bombardado!, k1º\ M1ht_a _Kurag?, esta~ ordemta V1ttor10 . . ,•, suferis Barcelono dum la tag?I 17.de Rusflc1, tank1sto lnu •mortis en 1~ t:_ __ _ .L ' . . ·, •i 18. de Marto kauzis la mor11go~ ¡ konkero de Malago sub la ordono¡ . . c..,... _ ,.~ ,118 infanoj '147 virinoj k 510 "1~0¡' de la veterana Appio,Komando• 1. . ;.. La JunaJ.virlnoJ_ne:111ciQ11~llPUd kudromasino L . krom 1.520 vunditoj enh(?spitalig 1 ª · 
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N.º 35 

NIA ~ANRTA KOLtno 
Dum la dalíro de ciuj horoj 

de la 18. de Mario, suferis Bar-
celono la plej leruran bomba·r-
dadon el ci riu milito. Mortis 
preskalí mil personoj k restis 
vundilaj grandega kvanto. Falis 
cenl domoj,.difekliRis mullaj pli 

rompiRis preskalí ciuj krlstaloj 
de la bela kalaluna cefurbo. 

.P ó. P, ó t A F JI O N ,t . O 

MI N -1 S TRA ··~-~-OPIN10 
¡ . ,. '. Jndalecio Prieto, 11ocialist11 ministro por la Nacía Defendo, jus ra~ls 

al korespondanro de Londona jurnalo jenajn inleresajn deklaro¡n: 

Ld mil mortintoj, en Barcelono, pro la 
bomboj•de la italaj k germanaj aviadiloj, 
tragike montras la veron de la okazintajoj 
en Hispanio. Sub preteksto de civila mal-
akordo , preparita en Romo k Berlino, akri-
gita per legio da spionoi, du nacioj eritre-
prenis la taskon forrabi niajn ricajojn 
k akiri gravajn militajn . poziciojn. 

Militistaj kontingentoj el l!alio k Ger-
manio, kun abundega k plej moderna ma-
ter _ialo militas en Hispanio; kial? cu pro 
simpla politika simpatio kun la ribeluloj? 
Estus tro n·aive pensi, ke tiuj du landoj 
eluzas sían armeon k malsparas sían ma-
lerialon pro nura simpa 'tío. l1i batalas por 
sía propra intereso . Tío estas sufice klaral 

sangon k delruas sían- ekonomion. La 
kulpo falos, plenplene, sur la regantojn 
de Anglio k Francia, kiuj Jau eraro, sen 
precedenco en la historio, helpadis siajn 
estontajn atakintojn: sucigis siajn estontajn 

. kruelajn ofendantojn, per la absurda 
Komitato pri Já Ne-lnterveno. · · 1 

La hispana Res.pÚbliko surportas 
sargon, kiun gi sola ne <levas elteni, c~r 
Hispanio, defendante sían liberecon, defen-
das ankaií unuavice la interesojn de Anglio 
k Francío. Ec tion sciante, Hispanio nur 
pelis, al tiuj du potencoi, sían legitiman 
rajton aceti, per sía oro, la' necesajn armi-
lojn por defendí ilin defendante sin. Sed 
tiu peto, tiel jusla k elementa, estis rifti-
zata. Kia grandega ofendo, antaií la hi5to-
rio, de la regantoj, kiuj tiamaniere agisl 

Jen do la milital celirajo! de 
Franko k_ liaj mastroj inlerna-
ciaj: Civitanaj domoj, lernejoj 

En internada politiko, varias la ami-
kécoj, sed la geografio restas nesangebla. 
!talio .k Germanio, konsciinte je la stra-
tegia geografía valoro de Hispanio, decidís 
alproprigi al · si nian landon. La alero _ 
urgas; post impona .premego, la italaj divi-
zioj, kun germanaj kanonoj k aviadiloj, 
intencas atingi la ·okcidentajn bordojn de 
la Mediteraneo. Germanio k !talio akcentas 

. per tío la minacojn kontraií Francia . · 
Certe, Hispanio tute ne· kulpasl His: 

panio, dum dudek monatoj eiversas · sían 

·:, . J, 

Oni jus demandis al mi pri la rimedoj, 
kiujn oni povus apliki. Mía respondo, tiu-
rilate, estas unu tre facila: La regantoj de 
Anglio k Francio devas reakiri la trafan 
sencon de sía alta respondeco. Ili <levas 
rapide sirmi la interesojn dé la gvidataj 
nacioj, kiuj multe suferos pro fals

0

aj rigar-
doj, tra erarigaj okulvitroj, al la karaktero 
k signifo de la internada milito, kiu nun 

: furiozas · k freneze flagra ·s en Hispanio. 
· .·• •,, 

,·.· ,, 

k universilaÍoj, muzeoj k hospi-
1aloj, virinoj k infanoj ... Tie, kie 
floras kulluro, homeco k vivo, 
sernas detruon k morron la ra-
sislaj aeraj piratoj. Rigardi la 
dama~ojn ne jam vekas reruron 
sed koleron • k indignan. Neniu 
rajras hezili antaií la senbrida 
barbareco de liui, kiuj riel mal• 
kase anticipas la metodojn de , 
plej kruela k sov11R11 reRimo. 

-(~P~RANTO' · tN ITALIO ..... TOA -SV(DA -U[RLAM(TO; 
:En la neiít~ala Es¿er~n!o-ga°zeto de ·svedio, mi . trovis · jenañ kuriozan frazon : 

La nailza b11111lkrio de l11 hispa• 
na fasis111ro: For la intelek1on! 
estas sanga aleslo en Barce• 
lono nun, kiel antaile esris en· 
Madrido k en mullaj aliaj lokoj. 

1 Sed la obstino de nia popo lo · 
estas pli gr11nda ol 111 freneza 
rabio de la modernaj barbaroj. 
Hispanio, 1r11 la poroj de siaj 

. urboj plej bel aj, svÚas per sango 
sed :¡ defendas la dignan de 
nía epoko, k defendanre tion, 
~¡ rajlas rigardi kompateme -
anstalail almozeme - la bom-
baslan fiero n de tiuj nacioj, 
kiuj malgralí sia fario, akcep· 
las 111 ofendojn k rikanojn, kiujn · 
la his¡,anoj tre aroge rifuzas ... 

•Samideanoj tutmondajl Subtenu la Esperanto-disaiídigojn el 
. Romo, car se vi subtemfs Romon, ni eble gajnos Hispanujon, 

Portugalujon k, fine, G~rmanujon k ankaií revivigos Rusujon.• 

·. : · Tiuj ci vortoj multe okupis miajn pensojn. 'Sed; gis nun, ankoraií mi ne koni-
prenis la signifon. Oni preskaií povus kredi , ke lá raportinto volas diri, ke la Esperanto-
movado en Hispanio, dependas aií dependas de !talio; ke dank' al !talio _pavas kreski 
forta esperantismo en Hispaniol Mi ne volas nei, ke Italiq jam zorgis pri la hispanaj 
esperantistoj. Ni prenu nur la ekzemplon de Kordobo, kie Franko-servistaco de Italio 
k Germanio-murdis ciujn esperantistojn. Tamen, la· plej simpla konkludo, el la kon-
cerna frazo, <liras ke gia aiítoro estas konscia fasisto. Tiuokaze, mi ne bezonas fari 
longajn komenta:iojn P.ri_ tío. ~~d, p_ri 1~ temo •~sp~rant?. en Italio• mi volus fari 
kelkajn demandoJn al c1u¡ vera¡ 1deahsta1 esperanttsto¡: Cu 1h fakte kredas, ke la uzado 

. de Esperanto, por fasista propagando, estas ia progreso por ilia movado? . . 

Ni prenu unu ekzemplon: Antaií kelkaj jaroj, oni multe aiídis pri societoj de 
banditoj en amedkaj urboj. Supozu do, ke kelkaj el tiuj banditoj-se iu -el ili kons ·ervas 
ombreton de homeca sento, en sía kóro, mi petas pardonon, ke mi komparas ilin kun 
]a italaj fasistoj-komencus lerni Esperanton, cu ili tiam tuj farigus «samideanoj•? Cu 
tío estus sukceso por Esperanto? Se jes, mi volus rekomendi al ciuj murdistoj k kri-

N E FO R G ES U muloj tuj ek_lerni tiu_n mi~i~dan ling~on, car _se g!. povas fari ~bla~kajn angelojn, el la 
fasistoj,_ ple¡ ~r?ela_1 est~¡o1_ e~ la universo, t_1am g1 cert~ an-kau taug~s por malgrandaj 

Tradukl ·en v111n. n11cl11n krimulo¡. f\l _hui n~lVUl?J,_ k1_u1 k_r~das, ke_om pavas est! neutrala k stmpla esperantista, 

lingvon Ja arlikoleton ,La mi volas dm: For¡etu ttaJn 1luz101nl Ju ph rap1de des ph bone . Se la Fa.sismo ven kas en 

Salldeto, kiu 11peris en la tuta Eiírop9, la reganto_i m~lpe:mesos Esper~nton. vin, naívulojn, oni starigos ce 

11nratia numero. Zorgu la muro, se la perversa) fas1sto1 ne preferas vm morttg1 per pli kruela maniera. La fidela 

pri Qia represo k sendu hundaro, kiu konsc~e l~b_o~as P?r la Fasismo k tiu, kiu ci~m estas preta lekí la botojn 

akurare du kompletaln de despoto, eble ra¡tos y1v1. K~¡ cert~, d~m regad .o de la hranio, ne mankos al¡¡ ostoj ... 

. bonst11l11Jn ekzempJeroJn · A · 

1 , •• • , ••. , , i" '!''•'. , "•" GUT\..Ü S_T0CKH0LM (Svect·10) 
de la koncerna gazerq_ 

11 
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11 
11 



Scanned with CamScanner

I· ·' 

LA SINDIKATA UNUEéO JAM ESTAS._FAKTO! 
antauen tra la vojo de sia definitiva liberigo; _gi estas K~n nepriskribebla ¡1ojo. ni inlormas niajn kamaradojn pr1 la plen.n sukceso de la inIcrparol11doj de nial du potcncaj Srndikatorganizoj, pri kio ni iam raportis en a~taüaj numcroj. Pli viglc o! ni, por doni lmpre:son al nial leg11ntoj tiurilate. la Manil esto. kiun eldonis la aub-

s~ribi~r~J de la Akordo pavos bildigi ia grovecon de tiu ~1storia _1n,tcrkonser.ro, pcr kiu la hispana proletaro jom rnter~~all¡1tnta fakrc dum ia milito, ekde la komcnco de la las1sr~ rl~e!o, cerrigas la esronton de io laboristaj 

. la lega garantio de la proletaro; de nía propra eston-
teco, konkerata de ·1a laborista ro per el verso de sía 
sango k sia sencesa klcpodado. Estu certaj, ke tiu 
unuigo superas tiun ci etapon de glora rezisto kon-
tr~u la invada¡, mauraj k alilandaj, trupoj. 

En tiuj ci momentoi, kiam la Popola Armeo ha-
taladas por bari la vojpn al la malan¡iko, la fa.sismo 
penas sensukcese submeti al sía jugo la hispanajn 
laboristojn. La storma forto de la Sinóikatoi-de ciuj 
Sindikatoj de la lando - certigas la mobilizon de 
novaj miloj da homoj. Ni fratece ldopodos por efika 
preparado de la novaj batalantoj. La Sindikatoj ne 
,hezilos por fordoni al la popolo tiom da s~ldat oi, 
kiqm gi bezonos k por havigi ilin al gi en kondicoj de 
batalemo k entuziasmo, kiuj kon~ukos ilin al finvenko. 

. konkero¡, ak1rllol en la daüro de nia bolanto revolucio, k p~epar_as. 111 fundamentan de vero popola Demokratio. T1al nt ~1-sube publikigns lo Manileston. La proksima · numero entenas la klaüzojn de 111 gravo interkonscnto . 
:Laboristoj: En historie decidaj 111omentoj, la 

Nacia Konfederacio de Laboro k la Óenerala Unuigo 
de Laboris'toj, jus subskribis programan de unueca 
agado. La plej sopirata deziro de la laborista ldaso 

, estas nun . jam realo, tuj fruktodona. Milionoj da 
hispanaj laboristoj, ~nvicigitaj en la du grandaj Orga-
nizoj, kunigas per fortika brakpremo, sub ambau · 
flagoj, por batalo k venko. Ili sin pretigas plenumi 
sian devon, alfrontante la militon k la revolucion en · 
fabrikoj, en la.borejoj k en la kampoj de Hispanio. 

La vigla zorgo de niaj rPvo luciaj Sindikataroj, en 
la ariergardo, sufokos la subfosan laboron de la mal-
amikoj, embuskitaj ce ni, k malvenkigos, por ciam, 
niajn klasmalamikojn. Batalunueco, kamaradojl Revo-
lucia unueco, laboristoj de .U. G. T. le C. N. T.( 

Malantau la miloj k miloj da soldatoj, plejparte 
filoj _de la laborista klaso, la laboristoj de la du Sin-
dikataroj starigas rezistan muregon. Kaj ili, kunaj, 
akcelos ciujn masinojn k ilojn de la produktado al la 
proksima finvenko, kiun la proletaro atingos kun ia 
ceteraj anlifasistaj fortoi de la lando. 

· La naciaj gvidantaroj de ambau organizoj scias, 
ke via entuiiasmo, antaií la subskribo de la unue ca 
progr<!mo, estos impona armilo, svingebla ~ontraü ' 
la malamiko por fiaskigi gin . Vía sindikata unueco, 

Tiµ ci unueca agado de la laboristo .j;eie.s sopiro 
tra ciuj luktoj de nía klaso, sangumila per la sango · 
de ciuj persekutitoj, M ciuj niaj klasfratoj, eksplua- . 
tita¡ de la malamikoj de la laboristaro, estas hodiau 
absoluta garantio, ke la laborista klaso konkeros 
sían estonton kun la nacía sendependeco; sian es-
tonton, kiu prezentigas plena je sennombraj ebloj. La 
unueco utilos por ke la sindono k la klopodoj de la 
laboristoj multobligos konstante, pliigante la produk-
tadon de la militindustrio. Utilos ankaií por malhelpi 
eian sabotadon, por hel_pi la aligan de la virinoj al 
la . laboro, anstataiíante la mobilizintajn virojn; gi 
utilos por solvi bazajn problerriojn, per kunhelpo de 
la laboristaro, k fine progresigi la · disvolvigon de ciuj 
konkretaj aspektoj de la produktado. . 

La unuigo de la du Sindikataroj havo .s, nekal-
kuleble, valorajn sekvojn en ciuj dírektoj de-nía batalo 
kontraií la Fasismo . La plej urgaj bezonoj de la 
milito pavos esti efike atentataj, pli efike ol gis nun. 
Kunlaborante al la kuraga rezísto de níaj soldatoj, la 
Sindikatoj metas en sía tagordo la zorgojn pti aku-
rata fortikigo de frontoj, marbordoj k urboj. Dekoj da 
miloj da laboristoj pavas esti mobilízataj urge tiucele. 

Laboristojl La unuigo signifas la garantían, ke 
nenio k neniu pavos renversi aií malpliigi viajn revo-
luciajn ko!)kerojn, ·ke la laborista klaso marsos 

la i:nuigo de ciuj hispana¡ laboristoj organizitaj, nuli-
gos ciujn provojn ·por estigi hezilo.JJ aií malkuragon. 
. La U. G. T. k la C. N.T. samtempe publikigante 
agad-programon por komuna celo, proklamas antaií 

· 1a hispana popolo k antaií la tuta mondo, antau ciuj 
laboristoj de la Terglobo, por kies libereco batalas ci 
tie nia proletaro, ke ni ne !oleros manovrojn kontraií 
la estotito, ke neniu povos spekuli pri kapitulaciaj pla· 

. noj, sur la bazo de ajna kompromiso. La sindikatoi 
observas vigle por malhelpi tíonl La sindikatoj tui 
levigas unuanime, antaií simpla susp.ekto . pri perfido, 

. por apartigi de niaj vicoj la hezitemuio¡n -k puni 
rigore ciuspecajn perfidemulojnl · · . 

La lnkto nur finígos la tagon, kiam per nía plena 
k absoluta venko, la hispana proletaro povos rigardi 
la e~!onton fi.e~e k kun fido, k fírmigi Ja venkantan 
reahgon de s1aJ progreso¡ k konkeroj sociaj. Nenia 
paco sen la venkol La laboristoj akceptas nenian 
pac?n , kr_om tiu, kiun ili penige konkeras -per sia 

. pas1a rez1sto k batalol La laborista klaso nur ak· 
ceptas unu finon: la venkonl 

Vivu la unueca agado de U. G. T. k C. N. T.I 
Antaiíen ·la proletaro gis la finvenkol Unuigo, por 
rezisti k venki, ciuj en Sin<likatoj de Hispaniol 

LA INTERLIGA KOMITATO C. N. T.-U. G. T. 
Borcelono , 18. Mario 1938. · · ~-=================-===================================== • • • t • ,, En iu lnborista gnzelo espernnllste, onl prof11115 ef piel eran delalon por cprnvi, ke nin¡· d' l . 1 : 1 • 1•0 ts185 . • ,, • d ,.,.. . tro , pn a prote111 unucco en H spnn • 1 . mensogoJ, ktuJn /11 ,aktoJ ementas. Ankordfi ni ne komprenos l11 grendan inlereson •de 1· · . 1 k k~O 0 . . , tu g11ze10, poi-• evili c1un hnrmon on 11 boremon inler la lnborlsta k popola fam!hoJ, Tnmen, la vcrnl l11k10J nur demcntna ¡11 ldntazi ¡ ,, kt ,1 d . 1 ikol de f . . 11 n ,a o.,n e l!uj obatinnj ma arn e unueco. En la trenceoj k en la abrikoj, Jam de mulla tempo, neniu dlskutes pri 3 ¡11¡ llparlnl Iª d p . . 10¡n ni 0 . . . ~n encoj, or pravlg! niaJn ·a11er ¡e bezonas 1ord1 lnlormojn nek Degi kverelemnfn mantoln, La lnteresn Manifeeto pri ¡11 fnktn un ª 1 1 C N ' 1 s oficia • . • • u~co n er , • T k U O T paro o aunee klnre por muligl la busoJn -de liuJ, kiuJ s11jn11s montri aimpallon 11¡ la Rcv 1 ¡ . · · · · o uc o nur en Q1a delruema lazo,., 

j 
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LA OBSERVADO 
-·EN LA MILITO 

La modernaj armeoj, por efike batali, bezonas tre 

bone organizitan lnformservon_ Unit él la fontoj de °ei 

tiu servo estas la Observado, en kies fako mi estas 

okupata. Tia] ke, en la Centra Sektoro, la milito stagnas 

nuntempe k, sekve, mi ne havas interesajn raportojn 

por rakonti al miaj karaj legantoj, mi penos priskribi 

al vi hodiaií je kio konsistas la Observado. 

Interparenteze, mi rimarkigu antaiíe ke mi permesis 

al mi skribi, «miaj• legantoj, car laií multaj leteroj rice-

vitaj, mi konstatis plezure, ke miaj seninteresaj artikoloj 

estas interese legataj de multaj nekona taj ámikoj el diver -

saj landoj. Nu, bone; la <levo de la observisto estas koni 

cion, kio okazas en la malamika kampo; k samtempe, ke 

la malamiko konu nenion, kio okazas en la nía propra . 

Por efektivigo de sia mis io, la observistoj prenas 

siajn optikajn aparatojn k sercas la plej bonan k domi-

nantan lokon, sur supro de alta monto, kie ili tuj ins- ·. 

talas la Observejon, por observi sen esti observa ta: . 

La observado sur la malamiko estas konstanta, 

dumtage k dumnokte, sen perdi ec plej malgrandán 

detalon pri la aktivecoj de la malamiko . La observistoj 

devas •sciigi, kiel ajn, pri la tuta organizo de la kontraiíaj 

fortoj. La transkurintoj havigas ofte b·onajn informojn 

pri tio . Oni devas ankaií kontroli la fortosangojn _k la 

trafikon de la malamikaj veturiloj, ktp. ' 

Dum batalo la Observejo informas la Stabon, se 

la malamiko ricevas fresajn fortojn, se gi evakuas aií 

siegas iun pozicion. La Observejo penas lokalizi tiel 

la malamikajn masinpafilojn k artilerion, notante sam-

tempe pri la efiko de la pafoj de la nía propra. . , . 

Krom la• Observado, la observistoj ha vas alían .ne 

malpli malfacilan taskon, nome la kontraií-observadon, 

kies zorgo estas: La malamiko ankaií observas; ni 

trompu do la malamikon. La malamiko aiískultas dum-

nokte; la malamiko sciigas kelkfoje pri niaj telefonadoj; la 

malamiko, per aviadiloj, fotowafas niajn liniojn k niajn 

tendarojn k sercas la enlokigon de niaj pozicioj, de niaj 

Staboj, de niaj Observejoj, de nia Artilerio. La malamiko 

soifas sciindaf ojn . Do, ni mem Jerte k ruze donu al gi 

tiajn novajojn, sed falsajn, k ni trompos la malamikon ... 

Do, kiel oni vidas, la observisto havas taskon · 

sufice komplikan k kelkfoje amuzan ... se ne ekzistus 

obusoj k bomboj, k oni ne dormus sub -surtere. La ·milito, 

kiel ludo, estus agrabla. Kiam en la mondo regos paco, 

se vi volas, ni lud os je tio; sed, la obusoj estos el coko-

lado, la bomboj el dolcajoj k la batalkampo en komforta 

cambro, cu? ... Kaj, ec tiam, se vi permesas, mi ne kun-

ludos aií mi estos el la Ne•Intervena Komitato. 

.. '.Nur por defendo de la Libero-de la Socialismo!_:_ 

mi reprenus la armilojn, tar la Socialismo ja valoras 

la tutan sangon proletanl 

fro nto de
0 

Madrldo, 18 - • ~8. 
. Ríkardo KILES 

---

GRAVA LABORO POR NIA· AFERO 
La Komitato por Helpado 111 Hispanlo, en Nederlando, organizas 

v11g11nt11n 'ekspozicion pri 111 vero en · Hispanio _. _Mullal pruvoJ 

monlras 111 benon de In Ne-lnlerveno. La· ekspoz1c10 es111s 11_r11n: 

Qata en eiuj kvartaloJ de Amsrerdam k posle en riuj urb?i'. kie_ Qi 

estos permes11111. Ciu esper11nIisro monrru intereson k v1z11~ t~un 

ekspozicion. ÓI estas vere vizllinda k klare monIr11s 111 hod111u11n 

slaion de 111 milil o. La sama Komit11to fondis Junularkom i taton 

por inleresigi la · gejunulojn prl Hispanio. L11 Sekretariejo estas 

KOMITATO POR HELPADO AL HISPANIO 

GAASPSTRAAT, 2~ - AMSTERDAM (Nederiando) 

Esperantistaj gejunuloj, kiuj volas 

kunlaborl anoncu sin al tlu adreso! 

. U~LPANT~ NIN, ·oNI U~LPAS SINI 
En 111 jus11 Konferenco de la Socialista k Laborista f;iternacloj, 

111 delegitoj de At1slrio k Cehoslovak io parolis !rafe. Eble ne mul-

raJ komprenis la grandim signifon de kelk11J fr11zoj e! 11ütorit11taj 

busoj . Ni volas do i l i n disvastigi! Jen la vorroj: 

Ne paro lu pri Ailslrio nek pri Cehoslovakio . P11roiu nur pri 

Hisp11r1io! El la sekvo de Qia miliro dependas la sorlo de la 

mondo . Sur Qi11 rero, makulila per sango de herooj, oni 

velas pri 111 sendependec o d_e Aüslrio k pri la sekureco de 

Cehoslovakio. Hodi11il, ni11 devo, plej s11nkt11 k urQa, vokas 

nin subteni streee 111 lukron de lil h i spana popolo . Se His-

panio venkas, Aüstrio eslos libera k Cehosl ovakio sendan-

. Qera. La paco, la libero k 111 demokratio finfine saviQos 

. dankº 111 la mirinda defendokapablo de kuraQ11 civilanaro., 

Oni di ras, ke, antail proksimeco de la morro, oni plene kons-

cias pri la granJoj realoj. La jus p11rolint11j 11mikoj ne es111s j11 

ankorail en tia ·situ11cio. Sed , ili flara.s 111 danQeron riel akute, ke 

· iu kl11r11 inluicio 11ver111s. pri apoka lip saj mal-

C=:) bonoj, se 111 demokrat11 opinio kompatas la 

.' nunajn suferan rojn, 11ns111111ü ol ak1ive ataki siaJn 

~.JJ estonlaj~ suferiganlojn . La vorloj de riuj deie-
gitoJ esras afia lecio:;io_ lli · prave 
scias, ke post venko de i'fasismo 
ne estus ebla ec 111 plej mizer11-
p11co. lli scias !ion pli bone ,ol 
ciuj 111iaj persono] , kiuj ko nsideras 
sin sekuraj tia 1, ke ankorail ili · ne 
aildas 111 z u m ad o n de b11nditaj 
motoroj super siaj kapoj. 

Ailskultu do 1uj 111 mondo 111 

. vokon de honeslaj vocoj, kiu j , en 

nehispanaJ busoJ, povas sajni pli objekrivaj, car sIrange ankorail, 

en multoj cerboj, valoras pli absurda humil11 submetiQo ol energía 

memdefendol La demokraraj nacioj devas kompreni 111 senefi-

kecon de si11J forlikajoj. kiam la mal amiko trafos Qiajn pordojn. 

· La fa.sismo gajnas forlon, kiun Qi 11kumul11s el ci u konkerajo. La 

fa.sismo neniel donac11s ripozon _al siaj vikr imoj, sed Ri inokulas 

111 11i detrueman febron . Kia s11rk11smo estas Jom nur 111 supozo , 

. ke eiuj, kiuj nun obsrine b111alas, konlrail la desporismo, povus 

iam ajn -e ble lre proksime-marsi konkereme, sub vipo de tiu 

sama despo1ismo , koi:irraü la l ibereco de tiuj , kiuJ srulte perdus 

tic:,n: ne helpinte oportunrempe ili ajn klopodojn .. . . 

NOTO -Mi d11nk11s eikore la estlm11t11jn gek11mar11d0Jn, kiuj 

aendia mat~rlalon por la surbal11lka11Jp~ priesperant~ ekspoziclo. 

Car Ja ekapozlclo esta" perm11nent11. m1 petas d11ilrlg1 111 senda don 

111 mia nova ti suba adreso, petante al mui!_IIJ, ke 11nstat11t1 leteroj, 

bonvolu sendi il. pk-ojn, kiuJ ;11 estas pli t11~g11J por ekspozl .cio. 

Jen ml11 adres o: R I KA R D O . K I L ES . • ' ' 
99 Brigado e. M. ; Base t.• C C, num .-1 • • (H1sp11n11 Respubiiko) 

Vole ne\oole, oni de\o11s agnoski, ke 111 fasismo en sia 

universal11 ofensivo, havas 111 11v11.nlaQon de kh1s11 unueco 

por konkrelaj diflniraj celoj, dum 111 popoloj, ec por element~ 

defen sivo , misuzas sian forton, delruas sian masivecon per 

grumbloJ, suspektoj k ec batoj pli aü malpli reoriaj .•. 

Observu 111 okazintajojn, k11r11 leganlo, observu, studu k 

d_ed~klu, a~orde kun_ ni, eu ne meri111s stampon Je perfldulo, elu, 

.. ( ktu sat~s P.11 111 neg111tvaJn punktoJn, kiuJ disig11s o l la pozllivaJ 

, t11skojn, kjuJ unulgas 7en e¡ tiu grava momento de nla historio,.; n 
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, 6 P O P O L .A F R O N T O 

A·'NO N M .La unuperso-. . I· ·Eco · . necó maláperis 
en nía batalo . 

Tia 1, en ciuj niaj frontoj, okazas epizodoj, kiuj -atestas 
pri la heroeco k sindonemo de la soldatot, senpl _el!de 
oferantaj sían viven por la libereco k progreso , , · 

• Mirinda k grandio za estas la fervoro, kiu • altigas la 
lukton k honorigas la morton de la hispana ¡unularo. 
La dangero ne jam estas himerol Ói svebas or dÚtare Ira 
la batalkampoj aií super la korpoj de virinoj, infanoj k 
maljunuloj en ciuj ariergardaj urboj. Sciigoj, kiujn ni 
ricevas el' pl ej riskoplenaj lokoi, konfirmas-kontraií la 
opinio de kelkaj psikologoj - ke ec la plej simplanima 
horno, en decida momento, estas kiu plej serene k 
stoike defids la morton. En la unuaj tagoj de la . ribelo, 
en sektoro el la montare apuda al Madrido, dekdu 
mifü:anoj estis siegitaj de la fasistoj . La dekduo da 
soldatoj nur posedis . por ciuj ... unu fusilonl -

-Tío ne gra vas l- diris la plej malhe'zitema. ~ Mi 
pafos k vi atendos kasite. Kiam min trafo ·s fasista kuglo, 
d~vas veni iu alía el vi k preni la armilon gis la sarna 
fino. Poste <levas sekvi la tria, la kvara k tiel plu, gis ... 
la dekdua. Cu vi konsentas?-Ab solute ili konsentisl Kaj · 
la dekdu bravuloj falis, unu post alía, kiel anonimaj 

. gigantoj di'= la plej granda socia epopeo . 
Similaj epizodoj floras ciutage. Multaj restas 

nekonataj, _ alidj cirkulas de lipo al lipo, a~irinte car-
man kategorion de lege ndo . En tranceo .el pozicio de --
Aragono, iu kaporalo vundigis tre grave. Energie H 
rifuzis iri al proksima ambulanco. 

·-Lasu min pafi-li diris -a nkoraií restas al mi multa 
niuniciol-Kun la 1asta pafo , Ji donis la . lastan spiron. 
Li .mortis sur sia posteno . En la ari~rgardo ankaií 
abundas kortusaj scenoj. Unu patrino, kun hejmo · de-
trµita pro fasista bombo, ricevas malgojan avizon, ke 
·sia filo jus morti s. Kun ploro en okuloj k sufero e~ la 
koro, si rigardas siajn du pli junajn idojn dirante: . 

-Ankoraií mi povas doni du novajn batatantojnl... 
De la frontoj de Andaluzio skribas soldato: 
•Dum multaj se majnoj, mi estis sub granda dan~ 

gero. Nun, felice 1 mi Tipozas en gardeneto de fa_rmejo , 
kie mi provizore legas. Du maljunulinoj tre karese ·_zor-
gas pri mía kornforto, ·kvc1:zaií mi estus bub<,>. Finfine, mi_ 
povis sangi cemizon . Estás granda felico, por mia brusto, 
ricevi tiun blankajon, kiu hejme ce odora s je amelo ... • 

Nenion plu 1i petas . Suficas, post pluvo de mi-
tralo, post barakto en k~to k §limo, la milda kareso ~e 
pura cemizo sur karno de anonima antifasisto. ' 

Jen do, kiaj simplaj manieroj_ agi k reagi ~e la ve~aj 
herooj. Ili estas humilaj k sobraj, sen fiero nek _bom-
basto; sed ankaií sen timo . nek ced emo. Kiam ili tremas 
ne kulpas la malkurago . Aiískultu: · 

En vilago konkerita de fasistoj . Oni ar'estis rnal-
junulon je sepdék jaroj. Li estis · transp _ortata; .Kuf!e 
kun aliaj, apud la murof de tombejo, por atendí la 
vicon de sía ekzekuto. Falis, unu post alía, amikoj 
k familianoj, Tiam alproksimigis al li fasista kanajlo, 
samvilagano, kiu mokeme alparolis lin: , · , 

...:...Sainas, ke vi tr emas, Petro. - Kaj la ~orla horno 
n_ur resp ondi s: - Jes, sed pro mía maljunecol 

, ; . · · Tui post kiam la Popolfronta 
, Registaro ekregis, gi komen-

. cis plibonigi la agrokuliuron 
Tri rnilionoj da hektaroj d~ 
nekulturita tero estis depre-
nataj el la terposedant\)j k 
donataj al la kamparanoj, Ne 

· pensu, ke la posedantoj restis 
nepagatai; tut e male, la Re-
gistaro tre mirinde rekom-
pencis la malprofiton k . Je·nomo de pura raso! tiamaniere forprenis ian 'a· 

arRumenÍort kontraií tia konfi skado. Surnegojn oni . als~ · ponigis por kulturi la te ron k zorgi pri bezonata akvo. · Ili rajtis havi bonan esperen, en bona edukado de agrokulluro . La kamparanoj vivis en epoko, iam flame dezirata k nun bald aií efektivigata. Ankaií la edukado, per popollernejoj , eslís plibonigíta . Trafe la Regista ro komprenis kiom multe gi devos fa_ri por forigi la r egre-•Son k egaligi la e<lukan staton dé Hispanio kun la ne-hispanaj landoj. Jam en la jaro 1931. gi fondis -novajn lernejojn. Dum jaro 1930; estis fonditaj 945 lern ejoj¡ dum :la jaro 1931-unua jaro de la -Respubliko - estis kreit¡'lj pli ol 7.000 lernejoj, k tiu n ombro povus es ti pli alta, en sekvantaj jaroj, se nur la reakciuloj ne estus agintaj kontraií cía plibonigo. Dum la milito, e_n jaro 1937. estas malfermitaj 7.579 novaj lern ejoj . 
Tamen, ne pensu , ke aliaj edukadoj mal prosper as; ·tute male, asel<uroj por maljunuloj, akcidentoj, patri-necq k senlaboreco es tis instalitaj, ec parte lege devigaj, 'por laboristoj k oficistoj. La asekuro kontraií akcidentoj dona ·s· dumvive subtenon al ciu, kiu ha vas rajton . Jam preskaií kvin milionoj da virinoj sin anoncis ce la ase· kuro :por patrineco. Dum la jaro 1935. la Registáro jam elspezis naiíoble pli ol la reakci a registaro dum 1932. al . sama , kvanto da senlaboruloj k ec tiun suman oni ege kritikís en la parlamento . Cio tio certigis la bonfarton de l!'I popolo. Sendube oni devis oferi ÍC\tl el tiuj, kiuj n:ialgrau Ice ili estis lá malplimulto, havis tamen la malmodeston eksp luatadi k subpremadi la popolon .:laií siaj emoj . lli estas la malamikoj de la Respubli ko, .vidinte ke iliaj profítoj estas minacataj pro la progresoj, jam klare vidataj, dum la ekrego de la hodiaiía Regis· ~aro, kase k ec rnalkase ili pretigis la ribelon. ·.· · '' Ili mem, estis tro rnalpotencaj por tion fari solaj k tial ili akc ep tis helpadon de du registaroj, kiuj ege mal· • salas, ke apud Francio ekvivus nova demokrata landa. ;,Germanaj k italaj aviadistoj, provizitaj per perfekta 'materialo, k maiíraj legianoj, klopodis invadí Hispani on, sub lozungo: Ni faru nacian /aboronl Por la heno de la 

pa_lr'jol G~rman!o_ k Italio ha vis, komprenebl e, tut~ ahaJn celo¡n ol huJ de Franko k siaj malhonorai kolegoJ, Jam ·,longan tempon , antaií la ekribelo, kom~ncis la nazi-ag entoj k provokistoj p,ropagandi kontraií la ' demokratio ; la kerno de tiu agado estis ciam en ger· manaj konsulejoj. Pri tío, ni havas pru vojnl ' Kompren eble, a l tiuj pruvoj , la ger rnanoj ciam res-. penda s naiv e: •ne estas vero!» . Tam en, jam dum l~n~ª tempo la germana Registaro a vidas hispanajn kruda101n, k~uii:i oni bezonega s por rearmado . Cío, kion ili bezona5, e~tas trov ebla en Hispani o: karbo,antinornio, fero,kupro, stano, plumbo, lignito, sulfo, piritoj, k. t. p. ·, · · Jen la kialoj, prj int ere sigo de nehispanaj reg1star0I por teritorio ekster sía propra . Estas kompr enebla fak1f• ke kelkaj registaroj éiam revas al pligrandigo de 5 a • lande, sed pri tío ternos aparta artikolo. · 
· Kompiltradukis, PETRO DE L' BRE·TO 

AMSTERDAM (Nederlan~ o) 

É.n Hispanio, pl,i kr.~~e ol ... ~l.ie, J~. popo.lqj .r.igardu _5.jan prqpran_._sQ,rtonl 
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BELGA KUNLABORO 

cu KUNKULPULOJ? 
Resumo de gr11v1111rlikolo de Louis 
De Brouckere. Prezidanto de la 11. • · 
lntern11cio, aperinta en la socialis1a 
gazeto el Brusela «La Popolo,. · 

G ra vega · konferenco okazis en 
Londono , kunvokata de la Univer-
sala Asocio por lá Paco k kun la · 
kunlaboro de la asocioj favoraj al 
la Ligo de Nacioj. 

Grandegan sukceson ricevis la 
arnasokunvenego , organizita de tiu 
éi konferenco : Du el la plej gran<Iaj 
teatroi de Lonilono estis plenplenaj. 

Temis pri helpo al tinio, viktimo 
de monstra átakol Temis scii ti0n, 
kion faros la . popoloj antaií la teru-
riga inerteco de siaj registaroj . 

Temis scii tion, kion ciu paca-
manto praktike faros por malebligi la 
irakason de la malfortulo fare de 
krirna fortulo . La ideo de I' Bojkoto 
cstis precipe akc t?ntita . Kial? Tia] ke 
aplikota al Japanio, gi estas tre efikal 

Por fari militan, ne suficas la 
krima volo k la cinika bruteco; ne 
suficas posedi homamason, kiun oni 
pavas konduki al bucado; necesas 
ankaií posedi aií aceti grandajn kvan-
tojn da stalo, kupro, zinko, nikelo, 
alaminio, kotono k lignomolajo por 
fabriki la eksplodajojn; necesas po-
sedi aií aceti petrolon por ciaj trans-
portiloj . Fakto estas, ke Japanio mal-
havas tiun materialon krom la stalo , 
sed ec je tío gi ne fab rikas sufican 
kvanton por siaj militaj bezonoj . 

La ebleco daiírigi gian krimon 
estas donata al gi de ciuj regn6j, kiuj 
vendas al gi tiujn necesajojn k de la 
popoloj, kiui havigas al gi la monon, 
acetante giajn produktojn. 

Da ciuj registaroj estas k_unkul-. 
puloj de la krimo, k la popoloJ estas 
nekonsciaj helpantoj al tío. 

Ni estas kortusataj, kiam ce 1~ 
kinejo, ni vidas bucadon fare de aera¡ 
torpedoj. Sed ni tro facile . forgesas, 
ke ni pavas ilin maleblig!·. : _ . . 

La kongreso ; kiel c1_uJ anta_!laJ 
similaj kongresoj, konklud1s1 k~ ur~as 
skuegi la publikan opinion, km _1~m 
de kelkaj jaroj malribele submettgas 
al internada politiko , neakceptebla 
por civiliiataj popoloj. 

La atakantoj de aliaj lando_i est~s 
rapidege sekvataj de atakanto¡ al uta 
lande. La malhonto k la fia maltimo 
de la atakantoj estas · proporcia je la 
neagemo de la atakotoj. Do defen-
dante la senkulpulojn, vi defendos 
samtempe uin mem . · 

Ne! ui ne estos kunkulpuloj de la 
k~imo. Vi praktike }gos. ll! •. ne 
acetos ion ajn antau ol certtgt, ke gi 
ne devenas el' Japanio. V~ pro!estos 
kontraií la malagado de u,a reg1star~ 
u/ PG6/ulo6 'sfolon punan al atakantoJ 
k ilo/on he/pon al la atakatoj . V 

Por gardi la civilizon , onf~uenl · 
El franca lingvo Jrt1dukis . 

· M. · DELFORGE Cherlerot (B11¡10) 

P O P O L A P R O N r · O 

Drasta sceno el la rasisld zono 
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pliigas sjan servutecon, ni~ firma 
lwnvinko, malgraií ciuj sufero¡ , d~nas 
al ni, ciutage, p_li da moralo, ph da 
fido, k bardas nian rezis tadan ka~a-
blecon , tiel , la triumfo certe estos nta, 
·malgraií la indif ere ntec o d~ la _d~mo-
krataj eksterlandaj regantoJ, kiuJ pa-
vas vidi , en nía Jukto, la estontecon 
de siaj propraj land oi, se ili ne kon-
traiíatakas kurag e la fasism on. 

Forpasas tempo! Daiíras la mi-
lito ... dum en Óenevo oni komentas 
rezignacie la ag oniojn de la paca 
kolombo, al kíu jam de longe oni 
forprenis gian olívarban branceton ._ 
La hispana popolo, sub pluvo de 

.fero k plumbo , bata lant e fervore en 
ciuj frontoj, konstruas ekonomíon k . . PIED 8 'f 'NTE L I f EMP~ NI industrian, rigardant e estont ece por ll ll B la felico de la proletaro. Tiu nova eko-

( EL MILITA MUROAZEl_O), nomio k tiu potenca industrio savos · 
· Dum ni batalas kontraií la fasistoj, Ja Respublikon, post la fino de la mi-

forpasas tempo, kiun ni profitas por· Jito. Ni altí gos la popolan kulturon el 
propra utileco. Ní ne nur Juktas ce la kíu fluos la kapablaj bezonataj homoj 
frontoj sed, samt empe, ni organizas por gvidi la rekon struadon. 

. pli efike nian arm eon, plibonigas la La rnalamiko treege koleras . pro · 
popolan kulturon, interisigas la :ter- sía malfrueco en la venko . . Tío ci 
kulturan produktadon; unuvort1>, ni mem, por ni, estas oportuna sanco; 
konstruas plej bonan k plej gustan ni -nin perfektigas pli k pli¡ ni nin 
patri an por la estont <>co. unu igas pli k pli en nía Popola Fronto, 

Kontraiíe, dum forpasas la tempo , cerpante anonimajn valorojn el la 
la fasista malamikaro, ·kíun ni kon- .neelcerpeb la mino de la popolo. 
traiíbat alas , agas tute inverse . lli . La tempo do esta s malfa vora por 
hipotekas sían ekonorr.ion , liverante . la malamiko k favora por ni, car tem-
a!· la fasistaj potencoj la minojn k . po, kiu forflu gas sen la venko de perfi-
fabríkojn de nía hispana teritorio, daj generaloj, estas sanco, kiu, nehel-
kiun pere de ~errnanaj k ítalai trupoj pante ilin, helpas nin tre oportune. 
ilí konkerí s. La plej granda senzorgo, Antaiíen gis la venkol Antaiíen 
prí kulturo, ekzistas ce la regionoj, sur la vejo de semajnoj k monatoi, 
kiuj r<>stas sub la premo de Franko; !)iedbatante jarojn se neces<> .. 
ciuj ricaj produktajoj eliras sencese Nía fortikega fido, al la nepra 
eksportitaj sange de armiloj k solda- venko, transformas la tempon, en 
toj, kiujn Hitler k Mussolini havigas nian plej bonan helpantonl 
al hispanaj ribeluloj por plidaiírigi Salvador DASI 

- la militan k la suferojn. Slob• leulenonto 
Samtempe ol la diktatora ribelulo Ar11gona sek1oro, 19 - Mario - 19~8. 

111 UNU MÉTODO ... 
Lt1 ret1kcia deputilo Emanaelo Flo-

renza, ~e la komenco de la ribelo estis 
arestira en urbeto de Ka1alunio. L11 
lnterpartamentana Unio in_tervenis fa-
vore al la aresrito, k la Registaro de 
la Respubliko tui liberigis lin. 

EL F ASISTA OAZETO 
«Lail jusll dckreto de la polica komi-
saro, en ciui kinejoj k 1eatroi, dum la 
pailzotempo, oni ekspozos la portre-

. ton de cefgenerHlo Franko. La orkes-
troj ekludos la himnon, kiun ciuj 
11ilskultoj kun 18 brako erendira. Kro-
me, en ciui ka!ejoj oni enkadrigos 
ankaü la blldoin de ciuj gvidanto de 

la naciista movado., 

KAJ ALIA ... 
La socialista depullto Ludoviko 

Rufilanchas, ankaú ce la eksplodo de 
la komploro, esris kaprita en urbo de 
Galegio. La inlerparlamenrana Unio 
interven is íavore c1I ia ka p1i10. La fasis-
tojrifuzis la pe ton k murdis la depu1iron. 

EL UESPUBLIKANA OAZETO 
•Laií konar.a 11orm_o de la Regislaro de 
1~ R~spubllko: ?"' avertas ciujn orga-
n)Z0Jn ke la m1n1srroj, du_m la daüro de 
s1a rega~o._ne P_?Va.s akcepti oma¡iojn 
nek pubhkaJn laudoJn. La oficialnj per-

i 
sonoj laboras en slataj postenoj sen 
vantoj celoj_, P?~ gvidi la íervoroín de 
la poroto; 11al 1h ~e bezonas gratulojn 

por plenum1 s1an devon., 
z~======·~='==~======~ 
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J. L.-Pouy. - Kore ni dankas vian lere-ron . Ni ricevis vion anoncitan monsendon . kiun ni kvitanc as ap arte. La anonceton ni publikigas . Ddürigu vian efikan K persistan lobor o n, fort an monpremon! 
L. R.- Paris. - Ni ricevas regule la an-glan re vuo n kies sendod o n ni dankas. Vere vi pravis, kara k-do , Tiam ni esperis.k nun ... ni ankoraií esper as . Tutkoran saluton. 
M. R.-P a ris . -V ian anonceton ni publi-kigas. Sincere ni dank as vian helpemon. Loboru persiste. Nuna situado postulas cíes . klop o dojn. Fratecan saluton. 
M. J.-New Yo rk.-Ni not as viajn indik ojn k petos In konc ernajn iníormojn. Ni donkas vion sint eno n k insti ga s vin al persist a labo · ro, laií postula s nunaj cirkonstancoj . 
I<. K-Ryd. - Laü vi a peto ni sendQs la g azeton. Ni ricevi s la r . k. kies s endon ni dankas, kun fo rta emo cio. 
B. - Annecy.-Kun estimo k resp ekto ni leg is vian p. k. Diversajn opiniojn ni res• pektoplene kon si deras, sed ni ne pov11s ag-no ski noblan idcal o n kiel absurdan troigon. Pri la ling vajo, kiel vi plej bone scins, ekzistas eterna di s putad o; niatlanke nur ekzislas sincer aj aspir o k penado a l sim-. pligo. klorec o k zamenhofa stilo . Se ni a tin-gas aü ne tiun celon, ni ne povas ju~i; tiu-rilate ni ricevas divcrs ajn opiniojn, sed cefe kun laüdoj . Tutkore ni salutas vin. 
J. W. B .- Pais ley. - Kun danko ni kvi-tancas ricev o n de r. k. Okoze de novo sen-dajo ni petas ke vi s endu cion al nia peranto en vio londo aií al la generala adreso en . O rleons. Koran saluton. 
P. L.-1-lotterdam.-Ni notis vion adres-san~on k kornunikis al k-do Hermtndez la enhovon de via letero. Li d11nk11s k reci-prokas vion saluton. P ri la cetero ni tute kunsentas k cert e alvenos definitiv a tr iumfo de niai ideol oj. Antaiícn s en hezito! 
E. L. O. - London . - Sekve de vial indikoj ni kor ektis eraron en via slipo . Es tonte lo adreso estos ~usta . Ni dankas vian mo n-sendon k kura~i ga jn frazojn. Ni sendos l11 brosuron tul post gio a pero. 

W . L.-Albacet e . - Ni ~o jis konante vian afven o n k vion portopren o n en nio lukto. Loií vi 11j indik oj ni sen do 11 111 gazeJon. fr.itan saluton k bonan sorton! 
O . W. D.-V ic1ori11.-Ni donkas 111 cnhn· von de via lelcr o k vion monscndon. 

PreacJo de J. Olmo11, Allcanle, M, Valencia 

AVIZO.-Ni petos al nioj legantoj sendi lo respondkupon ojn al s iala nda peranto aü al ni~ gener a la adre so : Gustave f areric, M rue Brise Pa in. ORLEANS (Loiret) Francia. 

KORESPONDADO 
Slrñpla trlllnia anonceto .4 f. fr. 

HISPANIO. - Krozsipó •Mendez Nuñez> 
grupo •Amikoj de Sov et-Unio>, C11rta-
gen11, dez. kelektive kor. kun Sovetio. 

FRANCIO.-S i. Oaudcns (H. G.). 20 · rue 
Thiers. k-do Foúrnier inters an~us tul-

. monde ilustri 1ajn pos•kartojn. Beleg ~j 
Pireneaj vidajoj atenda s vin! 

FRANCIO. -D o uai (Nord). En Espcranto-
Unio de S indi kata dom o, 49 rue Cuvelle , 
30 gelaborist oj k oficist oj dez . kor. kun 
ciuj lond oi, pri eiuj tem11j. lli respondos 
al ciu . gis la 15. de Majo. 

SOV ETIO.-A . Pol o neckij , ul. 9 ]anv arja 3, 
Voronej, dez. ko•. kun tutmondo k inrers. 
P . . M. k l. P. Ko respondos esperante, 
ru s e k germ11ne. 

SOVETIO. - K' do Lev Djackov 1-J. Detskif 
·per 2 kv. 5, Voronej Centr. dez . kor . 
k . c. l. precipe kun Hispanio. 

SOVETIO. - K-do Rjumin Boris, ul. Or~o ni -
kidze 32, kv. 10,. Voroncj , dez. kor . k. c. l. k p. c. t. 

SOVETIO.-Eiífemo Hercb erg, !{. Morks 39, 
Voronej, 14•jdra~o lernanto dez. kor. kun seriozaj homoj, precipe hisponoj . 

SOVETIO . - D. Korobejni kov, ul. Pros-
pekt Revolucii 4, Vo ronej dez. kor. kun 
his panoj . 

NEDERLANDO.-A. Groencveld, Ramplaan 
76, Haarlem, dcz. kor. kun geka~oradoj 
el la tuio mondo k int ersan~i P. M. 

C:EAOSLOVAKIO .- Gekam arac!oi ; mi volus 
koresp o nd i k. c. l. spcciaie pri politiko, 
eko nomi o k kulluro, detole pri socialism11 
k junul ,m1 movad o j. S endu ankaií ga 1.e-
toin k a liojn prop og~ndilojn. lntcrsan ~as 
ankaú P. J\f. Adreso : frant. Taraba; 
Rojecko Nr . 95 , p. Raje c n/Sv. 

tEAOSLOVAI <IO.- f ilatelistoj , ciu kiu ue-
zirils riccvi belajn eeliojn P. M. skribu al 
J11kob ~as1111i~, Brno, Zabovrcs~11 16, 

FLE Sekcio l. -Amsterdam . f . v. d. M. - Utrecht .. 
H. A.-Ulrecht . . . . Lab. Esp. Klub o. Bo~as . R. L.- Stockh o lm. . . 
T. H. - Vingaker. . . . 
H. -L. k A. B. Vas teras . . J.· B. - Umea . . . . 
Espe rantist oj en Kiruna 
H A.-Drev . . . 
G . C . - Visby. ·. . 
Ch . ,O . - Goteborg .. 
P. H. R. - Karlstod . 
G. P.--K arlstad . . 
E . H.-Knrlstad. . J. R. H. - Goteborg. 
A. A.-Molulycke 
O. J.- Molulycke. A, J. - Mnlul yc-ke. 
E . J. · Molulycke. 
T . A.- Vaasa. . . . . Dek' k-doj el Aividab erg . G. A. K.-Vetlanda .• . G . N.-St ockholm . . 
A. L.-Kungsor . . . J.,J. · Nordmaling . . B. H.- Vaasa. . . . 
FEn ·-anoj en Kiruna . 
A. Z. - Slockholm . . 
G. M,-:-Mal~rhojden. 
A. O. Tr aneberg . 
G. S. · Karlskrona . 
A. -A -Alin g sas .• · 
G. K.-Koping. . • 
S. G.-Vasoijaure . 
A. O - Trelleb o rg . 
P : Th.- Benuthcil . 
R. V.-Tr ainou . . ... J. Esperanto.- fecam¡i . . 
Gr. Esp. Ouvrier.-,-Orleans. J:-'N.- Libereco. . . . 
C. P.-Vaulx en Vclin . 
D.--'Somaia . . . 
S. - fez . .. . . 
l. L.-:--Bihovel. . . 
A. L.-Petlte f o ret. 
E . S.-Slezku. . . . . . 
f . G.-Dammarie s/ Lo ing. J. -Cholet . .. .. 
R. - Chnlet . . . . 
O. Chnlet . . . . . J. l.-Vitry IIUX Loges. 
A. J.- Montd evc rgnes . M. B.-Orl cans. 
O. S. - Tours. . 
). M.-Tour s . . 
P . B. • Kratziln . 
R. E.-Skutskar, 
M. L.-- Palniseáu .. 
A. C .-Dunkerquc . • , • 
Esp. Rondo Láb .-Chlcago. 
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La i.a de Majo ne valoras en prozo de munif estoj, kiam en HíSPHDío furiozas terurn milito, 
L.a klara intuicio de la tutmonda proletaro devas kompreni jam, ke nepre tuj malaperos, sen honoro 

nek rezisto-kun honto!-1 .a plej fundamentaj principoj kaj rajtoj, se oni akceptas fatale ties pereon, 

ne aplikante oportune la forton de pompaj orga.nizoj, kiuj se ekzistas por io -estas precize por tio ... 
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BABILADETO INTER NI 
Sen granda miro, ni supozas, ke kelkaj 

l'iaj personoj iam faris al nia POPOLA 
FRONTO pli ail malpli sinceran epilafon . 
Tamen ni, kiel gazela estajo, ankorail vivas, 
Kdj se ni11 k11ra informi lo vivas, tío plene 
signifos - jen grava dela lo- ke la hispana 
ropolo, 11ns1a1at1 pereadi sub 111 hufoj de 
fasisloj, pi i obsline ol cia m svingi,s la 
tre arogan devizon de Durruti, la anarkislo 
preta rczigni je cío esceple pri la venko ... 

Sed, komprcneble, ankaií estas vero . kc 
la nunaj forlaj pusegoj de la monstro efik¡,s · 
videble en la normala evoluo de nia enlre-
preno. La vicoj de la Popola Armeo postulas 
la fresan cnergion de nova) kontigenloj. La 
ceíredaktoro mem, kun aliaj redakciaj hel-
panloj soldaliRas; k la leknika laboro estas 
peza por manoi ne rute sperlaj. Sed ne ja 
hallas IÍP la malfacilajoj: ankail en la presejo, 
la du specialaj komposlistoj, kiui lre zorge, 
dum unu jaro k duono, literon post Jifero, 
komposladis la plenan koleklon, jus ricevis 
ordonon posreni en la mili1isla Eskadro, 
kie ili ambail mililservis a:ilail dek jaroj. 

G lorq kaj · Dóloro ·en Izoli teco 
Cu vere ni es.tas solaj en nía aktiva lukto kontriii:í la Fa.sismo inter-

nacia7 Tiu ci estas la demando kiun multajn fojojn ni prezentis al ni. Kaj 
. ciam ni evitis kurage konfesi, ke la izoleco estas k:uda vero en niél: epop~~-

K vankam ni perceptas la varmon de romantika sohdél:reco de multa¡ P?Pºl?J, 
niaj malamiküj, eiutage pli cinike, profitas je la materia helpo de kelka¡ reg1s-
tároj. Jes! en eleerpiga batalo, je kies rezultato dependas la tuja sorto de 
Ei:íropo-ni <liras tion sen emfazo-Hispanio slaras sola! La brava popolo, 

. kiu en la cefaj urboj komen c:e renversis la ribelon, bezonis preskai:í du jarojn 
por fari la plej dolaran konkludon: Hispanio staras sola! Hispanio sangas 
tra miloj da vundoj, dum la diplomataj mareandistoj kalkulas pri nía 
malvenko, kiu malfruas jam tro multe ... por iliaj filistraj in tencoj. 

Intertemp e la popoloj guas la felicon de normala vivo. La bomboj ne 
krevas sur pavimo de stratoj ai:í sur tegmentoj de d_omoj. Virinoj k infanoj 
ne pereas sub la eksplodegoj. Centoj da miloj da junaj ai:í plenagaj viroj 
ankoraií. ne foriras ciutag e stoike renkonte al la morto. Ankorai:í ne hodiaií 
okazas tío en la diversa¡ nacioj de la mondo. Hispanio, tamen, jam eltenas 
tiun éi angoran staton dum la longa dai:íro de dudek du monatoj ... · 

. · En la konto de niaj dankoj, ni ne forgesas la faktajn atestojn de la 

Se al río aldoniRas krome : malabundo 
de papero, lriobligo de la ·posraj elspezoj k 
narura manko de tempo, ciuj niaj Jeganloi 
konsideros pr11v11 la decidon provizore mo· 
oatigi Jo gozcton k redukti la paRoin ~is la 
limoj de rigora bezono . ({un pli ail m11lpli 
befa aspek10, ciam la vi gla heroldo zorgos 
r11kon1i al siaj amikoj la plej reliefajn epizo-
dojn de nía milito. Kaj la klara voco de 111 
anrifasista esperan1ismo estoscerle pli railga 
alarmilo ol multaj reoriaj rezonadoj. 

internacia solidare co: kelkaj miloj da fervoraj volontuloj, gajnintaj per sía 
alpaso la nomon de hispano¡, stofoj, medikamentoj k arrÍbulancoj. Utila k 
oportuna apago se d ne definitiva rimedo, car en konflikto tiel terura kiel la 
nía, la milita materialo ludas la éefan rolon. En la mildaj koroj de la inter-
nacia ¡¡masó, nia dramo vekis kompaton, sed ne plene gi gravuris en la 
cerboj la veran signifon de sía brulado . Eble pro tío, oni ne konscias 
ankorai:í nun, ke la milito de Hispanio ne estas nur privata afero por la 
hispanoj, sed por éiuj homoj de la mondo; ke la insista peto pri aviadiloj 

, kanonoj k tankoj ne estas impertinenta krio, sed urga postulo por eviti al éiuj 
· la suferojn, kiuj galopas sur la malfeliéa !ando de antikvaj iberoj... ... 

Pro lío, certe estus por ni pli cagrene 
ol eksplodo de bombego konslali, ke, anlo!I 
la deviga provizora malfacila elapo, velkus 
la solidara emocio ce kelk11j a mikoj. Konsciu 
do ciu legan lo pri la granda valoro de ci tiJJ 
malnova vizi111n10 de lía hejmo . Se Ri nun 
ne povas riel ofle fari la viziron, río ne estas 
Pro Ria kulpo , sed pro la akulaj fazoj ele 111 
ak1ual11 siruacio, kies akr11j konruroj b11ldai1 
mildiRos Jam, se la demokralo/ helpas niá_~· 
Reapublikon kun 111 s.sma fervoro ol 111 
esperanfisroJ sub1en11s nian g11zefo'!· 1 

Sed Hispanio ne akceptas la kolonian rolan, kiun asignis al gi la im• 
perialistaj mastroj de la diplomataj farsoj. Ili decidis kanaj)e pri nía destino 
sen atento al la detalo, ke la hispanaj ostoj estas tre malmolaj k ne fleksiga~ 
antai:í ser vutaj riverencoj. La armeo de la Respubliko, la popola soldataro 
rezistas . k ata kas. Ói rezistas tie, kie la sorto devigis gin esti amboso' 
atákante storme tie, kie la situacio ebligas gin esti martelo. : 

· • Neniu _!acigas . Nenio gruTblas . La pop_olo re?gas t~e vigle, car gia 
k~p_ablo por c1_a sufero est~~ neelcerpebla. ~a ~1spano¡ hered1s de siaj avo; la 

, mmndan ~vaht~n ne _k~ed1 ¡e.!ª Jata lo. Ka¡ !<1?m en gravaj momentoj, kiel 
. nun, 1~ g~1d~n!oJ de t1a1 kond1co¡ ~~tas horno¡ firme pretaj marsi gis ]a fino; . 
la pes1m1sto¡ ftaskas dum konfuz,gas la kalkulema¡ teknikistoj fidantaj tro 
absolute je la efiko de seka matematiko. Tío ja estas la sekreto d~ nía rezisto-
kapablo. Kaj ni venkos, malgraií la potenco de niaj malamikojl 

Cu solaj? Nu bone; estu nur do niaj la gloro k la dolorol Ni defendos 
nin : per ungoj k_ denl?i, P.er plej ekstremaJ ri~ed_oj, konsiderante kiel mal~ 
am1kon ne nur tmn, km nm . atakas, sed lankau c1un, kiu ne permesis-nek 

· permesas-al ni akiri legitimajn defendilojn kontraií la maljusta atakego . • 
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~EN. KONSCIA BATALEMOI 
n •L_a s~tuacio akrigis en la frontojl•. Tiuj poroloj ne 

ur ah~g1s 1~ . ore!ojn de niaj volontuloj, venintaj k 
venonta¡, sed tl1 trafis ankaií la vunditojn. 

K" En la modela¡ hospitaloj de Murcia, eksonis la voko· 
• tu volas memvole forlasi la h·ospitalon por returni ~t la. fron_ton?• Tuj ni komprenis la gravan taskon, 
d un ni_ devis elteni. La bolanta entuziasmo pelis for la 

oloro¡n'. la malfortecon k la emon al guo k ripozo. 
-M~ v~lonte forlasas la hospitalonl . , . . 

• -~ 1 -~m ~e~tas sana por reveni en la brigadonl-
. Vtgle s1m_1laj vocoj in ter la vunditoj . . _; _ 

. . Tm¡ c1_ vortoJ entuziasmigis, ankoraií pli, tiujn iom 
1~d1ferentaJn . Baldaií estis videbla belega manifestado 
da du~~~t vunditoj. Rid<?i sur . vizagoj; fido k kuragó ·• 
montng1s por promesi al la urba longantaro: ' 

•Estas ni, kiuj venkosl• · - · . , ' 

-------
. u L~~t- !U.!-.!}~ .~~~Etñ 

de 111 7. Qis 13. Aüguslo en 111 socialisI11 f11mko~11I11 .~
5elo, 

domo• de B~u~elo. Gia s_ukceso anonciQ11s granda. ~Poi. 
pare al antaua¡ KongresoJ, la O. K. K. enregislris•Ri 0111-
la plej 11l111n aliQnombron. Rilate la loQadon oni zor 8 nun 
11m11sl0Qejo k tendejo, krom la kutimaj hoJelloRejg~sk Pti 
k11marado g11st11do. Ne-SAT-anoj rajfas aliRi kiel 1 ~e 
Je 111 s11m11j kondicoj kiel 11noj. Ni supo za 5 ke'gasJo, 
espe~antisloj profllos liun okazon por viziri cefurb rnulia¡ 
Belgio, kiu mulle logas laií nia konst11I0. Uravaj r 0b de 
sur fervojo k sur sipo jam estas konserililaj en 8ª ,ª!ci 
Frimcio, Nederlando, Svedio. e g10, 

. La kongreskolizo eslas: 40 fr. belg~j (M fr. por fiu• k' 
~hQos anl11ü 1. Junio). La senlaborulo pagos duon I iu¡ 
lluj koljzoJ. Por iníormoj, oni sin rurnu al: Kamº" de 
L. Str111nchamps-I48 Av. du Roi-Bruxelles . ._ arado 

Por aliRo k pago, al k-do G. Basteels: 26 ~u-
Parnasse-Bruxelles-Rirokonto, 332, 111. Oni ankail / du 
pagi sur la konloj · de SA T eo diversa¡ Jandoj K~vas 
bocvenon al ciuj! - la O. K. K. de la 18. ª SA T-K¿ng ran re~o. 

MI_ B!TA~4S P~H LA INF4N~J DE L' . Oni konstatis, _.ke la ci;ila logantaro bone kom-
p~e_nas k tre alte taksas tÍian laboran . La urbo orga-
nms kunveneg~n . La urbestro esprimis, je nomo de la 
urbo, per emo~1~lena_ parolad6, la tutkoran simpation 
al la lnter~actaJ Brigadoj; aldoninte, ke la hispana 
popolo nemam forgesos pri la dankinda tasko kiun 
~le~umis la volontuloj el la tuta mondo, sen ia p~rsona 
~~ter~so, por helpi savi la hispanan popolon de la 
(tramo k regreso. -Pro tio-daiírigis la oratoro-ni 
resto_s cíam d~nkemaj al vi, en la pleja profundo de níaj ' 
koroJ ... Multa¡ centoj da virínoj manífestaciís tra la 
stratoj, akompanante tiujn forveturantajn vunditojn per 

.· Profundaj tondroj rompas subite la pacon de l'urb 
_ ~a nig~aj ~irdoj, la birdoi de l' krimo, eljetas sian mo~'. 

· · hgan sargon sur la sendefendan logantaron. El 1 
vunditaj kvartaloj levigas korsiraj vekrio¡. · Cío cirkaü: 

~argaut _omobíloj survoje al la batalejo. . . 
•· Permesu al mi mencii' du kamaradojn, k.i\1¡ 

specialan estiman: k-do M. Geller, kun necikatriginta 
vundo en la brako, pro eksplodema kuglo. Je mía 
demando, kial li ne restas en lito, su~ nunaj cirkons-
tancoj, tre serioze k grave 1i respondis: •En similaj 
momentoj, oni ne pensas pri vundojl• La alia k-do estas 
Kaufman , kiu ricevis ripozpermeson por du semajnoj 
~1 ~ajbara urbeto, pro lia absoluta malforieco k provi-
sora senkapablec~. Malgraii tío, li forkuris senpermese 

. el la automobilo lin portanta al ripozejo, saltante sur 
tiun, kiu iris al la fronto. Kaj la saman tagon de ilia 
alveno mem, ili jam partoprenis en ofensivo por repusi 
fasistan áta~on en grava sektoro . . Ambai:í ili estas de 
la 4.ª Bataliono de la 13.ª Brígado. Rekonon al ilil 

Jozefo TENENBAUM 
pola espcranttato, volontulo en ta • 6ntallono, 13.• 8rl¡1do 

LA ONDA JDNDLARSEMUNO · EN NEDERLANDO 
Lii Federado de Laboristaj Esperantisloj, en la regiono de 
111 nederlanda lingv o , aranRos kampsemajnon por infanoj 
de 12 Ris 1'8 jaroj. kiuj_konrentige kapablas uzi Esperanton. 
La lendaro estos konstruala sur la - en Nederlando-konala 
!<11R1plereno Doorn -Aüsterlitz •Maarn (Nederlando). Sporlo, 
ludo!, promenadoj sur la vasla erikejo k arbaroj, kantoj, 
k. t. p. formas la programan. La beleco de lo cirkaiíajoj de 
nl11 k11mplereno speciale 11I01!0s partoprenadon en la sen• 
dube Interesa k Ruiga kampodo. Nederlandaj iní anoj pagas 
fl . 8. - inkluzive la vojoRkostojn; dlilandanoj fl . 3.-sen 

vojaRkostoj, do lre malalla sumo . Anoncu vin baldaií al : 
K•d.in.o A. C. OJ3J3ES 

Boezemlaan, 24, b ROTTERDAM Noord (Nederlando) 

estas fordetruo , pereo, morto... · 
lo tamen kontrastas kun ci tiu granda tragedio. El 

_la infanejo de rifugíntaj georfoj alvenas gaja muziko. 
Dum la aeraj bucistoj sernas sennombrajn rnalfelicojn 
la kompatindaj etuloj kunkantas sub la pinoj. Ili kanta¡ 
malnovan kanteton, lernígita de ·iliaj patrinoj, kiam 
ankorai:í ili _ha vis patrinon... . 

La kontrasto ínter la detrua sovageco dé la homoj 
k la nobla sinteno de la infanoj estas · tiom forta ke 
oni hontas esti horno, persono, viro:.. ' 

. V!_dante ci tíujn malfelicajn ·etulojn, kiuj jus mortis 
· kun._ la patrína kanteto sur la lipoj, mi komprenis, kiel 
nemam, la devon de la hispana popolarmeano : Batali 
por 1~ í~fanojl Por ci tiuj etuloj, kiuj renaskigas el ínter 
la rumo¡ de sial detruitaj hejmoj. Por ci tiui kompatindai 
georfoj, kiuj martas levante al la senkompata cielo 
siajn patrinajn kantetojn, kvazai:í psalmojn pri la e(er-
neco de la infanaro, tra cíaj krimoj de la homaro. Por 

· tiuj ·.malfelicaj bubetoj, tiom stoikaj jam antai:í la timo 
.~l la Morto, fort renitaj de plej kruela barbareco, sení· 
gitaj de iliaj gepatroj per ordono de Hitler k Mussoliní, 
la µ·opolrnurdistoj, kiuj, ne kontentaj per la orfigo de la 
infanoj, malpermesas al i1i ankorai:í la rajton je rnal· 
granda terpeco, kie povi ludí.. . · . 

,.Por multaj aferoj batalas Hispanio. Setl, . ínter la 
. multaj aferoj, _ por la sorto de la infanoj sur tutmondo, 
. minacitaj morti kripligitaj en la tuja jam neevitebla 
. mondmilito, provokita per la internacía fa~ismo... . 

La hispana soldato, kíam vidas la infanojn kun!udt 
sub la bombjetado, premigas ec pli forte al sía fusilo 
k pensas, ke li batalas oor ke la tutmonda infanaro 
povu ludí trankvile, sen ti~o al la ínfanbucado . 

' lnfanoj sur tutmondo: ke ci ne konu almenaú 1ª 
malfelican sorton de la cinaj k kispanaj infanoil 

Kompatindaj etuletojl Rikardo K I LES 

~:::;:====;====~:;::~=======;:::==~~-~F:ro:n~lo~d~e~M~11~d:ri~d~o~. 21~li,:·~4~-~3~8~. ------~---! __.,.,. 

ÚiSJftDÍO, e·o sía izoleco, · klariéDS, al·. la demokr~ta mondo, ~ur~on· pri la horno díéDO! 
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ANTI FASIST -A: .p:1 ~:O'RIO ' 
NI PAROLU, LAS.TAN FOJON, PAi UNU "'1AL~GRABLA TEMOI 

Ln íamo de frlpono utas demcrn; Qi dependas de tan• 
Qemaj clrkon11111ncof, kluJ elpruv11s rigore 111 homojn, Jnn lllnj 
agoj k ne: l11i1 lllnl vorloj. Onl sci11s, ke nin gnzero k nla ~clre-
dakroro rlcevla krudnln maljuslajn 11111koj11 de lnIernncl11 oven· 
turislo, kiu, lrouz1111Ie la lldemnn ele 11narklst11l bnrcelonaf 
rondol, k11plls la gvidadon de •Informa Bulteno• eaperanl• 
llngva or¡rano de 111 veterana¡ hispanaj orgnnlzoj C.N.T.-P.A.I. 
Kun ega doloro , ni konsIaIis la !usan laboron de tlu Individuo ; 
klu m11lpurlg11dia honesran tilolon llvcrante, al 111 progre~e11111 
csper11nIls111ro, konluzlgan 11111Icridlon prl la grandioza batalo, 
kiun nla popolo ellenas kontran 111 1u1111onda Pnslsmo. Pro 
falsa Informado, mullal sincernj lortoj, 11kirl111e malQustnn 
oplnion, dlsiQls k negle kris la brulnntajn konvulsluln de la 
hispana mllllo. Kelkajn fojojn, obcantc admonojn de nin kons· 
cienco, ni lnlcncls !ojale demcnti diversajn erarajn k lro facll• 
<1nim11jn aserlojn de tiu intrignnto . Nlnl prudcntnj rczonoj, tre 
rlate 11tudlt11j de plural sincera! amikoj de lo popolfronla 
unue~o, vtkis, re kelknj lannliknj gvldnntoj k gvldnntctoj de 111 
l11borIsl11 Esperanto movndo, acrion da kalumnioj kontrn0 In 
puraj celoj de nla 1:110desI11 cntrepreno. Se ne pro timo, al la 
pll aü malpll mallcnj ~upozoj de tluj dilelnnloj, nlmcnn0 
por eviti la ~agrenan spektaklon, 11n111il vnsra h:gnnlaro, de 
mizere polemikado pri tr ivinlajoj inrcr du r II k I e snmeelnj 
gnzeloj, ni dccidis ne sekvi tiun glileman vojon, malatenrante 
la provokojn de unu senrcspondeculo, pro respeklo al la csIi-
m11I11 organizo C. N.T. kle tlorn da bonnj nrnikoj ni havas.-NI 
diru inlerpnrentezc, ke durn kclknj rnon111oj ni uzadis por nin 
servo 111 11dresrnnsinon. kiun ~enIilc prunlis al ni la V11lencl11 
jurnnlo de la C. N. T.-Tamen, ni rczcrvis al ni In rajton ape-
rigi frngrnentofn, laillilere IradukiInjn, el nrtikoloj k doku • 
mentol rekte cerpit11j el la pnQoj de In ofici11l11 gazcraro de la 
C.N.T. mern, pruvanre tiel, kc In diroi k oplnioj de 111 rcspon-
decnj gvidantoj de tiu organizo ne koincidis kun la dernagogl11j 
krioj k slullai mensogoj aperinlai en In esperantista org11no. 
En riu nspekro. ni11 rnerodo eslis sulice sukcesn! lorn posle, 
per privnlaj In form ol , ni eksciis, ke e11 la vicoj de l. L. E. S. 
(Ibero Ligo de Espcranrislai SensIa111noi) oni mulle mnlsnrls In 
diktaloreeon de tlu bulgar11 profilemulo. Ni j11 nlcndis pncience 
la momcnton, kiarn malkovro de friponeco esrus 11gnosko de 
nin honesteco !are de la 11narkisraj kamaradoj rnern. Kaj tiu 
momento jus ven is! Nur ni bedn!ir11s, ke por 111ingi 111 sopir11t11n 
deziron esrls ncccse 1r11p11si 111 kriznn siruacion de 111 nunaj 
lngoj, kiujn ankail cerle la hi spnnoj supervenkos. T11rnen, Il0 
neniel oknzoa per liler11Iur11j frn zoj, sed per obsrinaj oferof . 
Tial, nun ciuj verai nntifasisloj senescepre estas preI11l plenurnl 
sian devon. E n regula vico, la tcfredaktoro de POP OLA. 
F RON TO, kiel nova nnonirna rekruto. inter mullaj aliaj, 
ckmarsas ni In fronlo, por halligi 111 11nlnüenir11don de l11 ra-
sisroj, dum 111 ranfarona eksn ccfredaktoro de clnforrnn Bulreno• 
forkuras, kiel kokino, 111 Francio kun In lntcnco, eble, prop11• 
i:-andl rcvoluciajn t11kIikojn inter la Rendarrnoj de la najbara 
llcspuhllko. M11lnov11 provcrbo diras, ke ne ekzis111s malbono 
sen bono; tlo nun jarn evidentlRis ear la donQernjn pafoin de 
la Fafü1rno ni h11lIigos k repusos, sed en specifa medio 
ncnlu jo povos dernenli la gr11vnjn lakloj~. k1u1n hele prez~n11111 
la du oflcinlaj letcroj el -kune 11per11nt11I, por senrn11sk1gl la 
ailloron de tia mcrodo , tlel Que satatn de 111 redaktoro de du 
laboristnj Espcranto-gazeroj el Pa rizo k de iu vnnln ped11n111 
carlatano loQanta en llolcrdarno_. ~etcre, ~iu) annr~lstoj, pre• 
clpc en Svcdio k Nederlando, k1u¡ rnal¡rrnu ero resus fldel11j al 
nia gazelo sperros nun inlirnan plafoo, kiu cc pli funde karcsos 
il i n pro la frntaj r iln loj , kiuj utllc kreskos inlcr la du esperanraj , 
hispanaj g11zcIoj por komune kunlaboremc inforrnl 111 la luto 
mondo-lomcte lame nun k trc pompe ebie b11ldai1-prl la 
mlrindaj cpizoéloj, kiujn per unucco knpablas verki Hlapanlo 
por In socia progreso, sen la malbonsancn ombro de lu 111111 
ckzernplero el profcslnj rcvolucllstoj k rnnlkuraRal vlroJ. 

A.pude estas 111 du valoral dokumcntoj, kiujn jUs ni rlccvlal 
En Jo rnorala pllorlo, de la 1uImondn nntifa!iaI11 esper~n-

tlataro, rcs111s nudo In gro1esk11 llguro de tripona horno, k1u, 
kverellginte la rncmbroln de unu sarna socln fa millo, ne kurn-
Qis ce dlakrcre defendl pcr fakI0J tion, klon tro bombnale 11 
sajnls dcfendl per vorroj. NI rerrnas jarn dcflnilivc-por eiarnl-
tl\Jn ei m11J11gr11blan rernon. Klcl epllo¡:on, ni clendas fr111e nlan 
manon ni vi k11rn11r11dol de clnforrn11 Bullcno•, kinm preskaO 
111 ruta rcdakclo Juktas Jnm eerronte por derrul la Iir11nion, kun 
gaja capero , pro tlo, gajnl rnfron, pos! la venko, ba111ll pace, 
kune kun vi anka0, por Ja nobla ideo de la esperantlsmo , klu 
unuan fojon, k en tliapdnlo mem, kalkulna Je longa listo da , •. 
morrlnloj fallnre martlre, unul, en Kordobo, k heroe, al111J, 
Ira ~luj rronloj de la homa llbercco... . , 

, ,, L'A . REDAKCIO 

LOK& PBDKRICIO DE KSPKBARTO • UlRKISTlJ GBUPOI 
nnrcelono 20. Aprllo 19311, 

Al 111 k11rn11r11doj de POPOLA FRONTO, V11lenclo 

Knraj l(nmarndoj: Sanonl 
Denove mi dlrektaa mln al vi por klarl¡il aferon k pcll l.11 

publlkigon, en vla gazcro. de 111 aldonlta noto, l<lel vi rerne• 
moros, 1nm mi akribls 111 vi por acllgl vln, kc la kamponJoj de 
INFORMA BULTENO konrran vln org,rno obels nur 111 la voto 
de unu 110111 Individuo. Dekomencc INFORMA I\ULTP.NO call• 
dlrekt11t11 de l. L. E. 5 . sed dum la aperlg o de In unual prul10J 
numeroj evidentlQls 111 renveralga lnflu o de lo 001110111 korna• 
rado Parlo, srr11ng11 elcrncnro , klu eniQis en nioln vl_coJn, kun 
lntenco transforrni la bullcnon en ornkn, 11r.st11111t1 Informa, 
'organo por kies misio ~I csrls fondlln, 11peron1e aekve kun 
1ute mnlsnrna polirikn linio. l. L. E. S. eaIi11 konrro!i tlu sanQo, 
klu nenlon bon11i1 dtvus porti 111 nla komuna ant ifoslsla celo, 
en 111 intern11cl11 aspekto de nin propagando. Pro tlo, k celeraj 
lnlcrnaj aferoj, l. L. E. S. ne plu povla konlroll la esperan· 
listan cldonajon de C. N. T.•f , A. l. kiu rearia sub la absoluta 
gvldado de 111 c11nIif11sisI0, Mikaelo Langof (Parlo). 

SlIulIaj en 111 opozicio, ni cstus povlntoJ perforre mnlape• 
rlgi INFORMA BULTENO-n sed ni decldi :, farl tlon eblan por 
haltlgi 111 eraran knmpanion pri kio, flnnne, ni aukceals. 

, l<ai nun, l.i 11fcroj estas aliaj. Foriris la falsa k11m11r11do, 
rrern.ante pro rimo, okaze de In losisrn 1111raüenirado. Jen, 1lu 
e~taa la c11ntlfnfü1I0, kiu venl:1 Hispanion por helpl In hispnnan 
proleraron, en Qla balnlo konIr11ü la rirnnoj. l<aj JI, en mo-
menloi danQerni. nns111I111' preni panlon k irl al 111 fronto, u:lla 
la v<>Jojn 111 111 franca landlimo. LI ea111a tlu, kiu nur sella 
gvldi aektajn propa¡randojn, k kiu, en In veral horoj monlrl 
1101id11r11n 11nIi111sistecon, forkuris kiel kokino, sen nverli nin 
k ef forrablntc 111 Esptranto• vortnrojn, kiul rrovl~ia en In 
redokclo, 11p11r1enanl11j 111 ni. Kunveninle la k-doj de l. L . E. S. " 
e~ kun afia bulgnra kamorodo inter 111, unuanime oni decidla 

· aenrajtigl k publike senkredirigi l11 fanforonulon L11ngof, klu 
montrla esli granda hipokritulo k proflremulo, por evltl, kc 11 
ree povu trornpi l11 konfldon de alllandaj gekamaradoj . 

Salutas vln, Je la nomo de i.L.E.S ., k restas Je vio dlspono 
lo Sekretorio, ALBERTO MA~ 

Apudas rond; alampo kun f••• aurskrlbo: •lo~• Pcdoraclo de • · 
l!apcr .. to•Anorklalal OrupoJ. T. L. e. s .-1. L. e . s. Baretlono,. 

La noto, kles publikigon onl pelas estas jena: 

l. L t. S. UNDAJTl~AS LA UIPORDITULOJN 1 
En 1~. ~ome.n!oi, kiam estas pli ncce.saj cie.s kuna-

g~dC? k cm¡ forto¡, ~or kontraiístari la dange.ron, kiun 
s1gnifas-por la hispana ·k tutmonda ldboristaro-
1~ ~api~a ~.nta?ei:iiracio _de. la fasistaj bordo,·:. Kiam 
~IUJ ant1fas1sto¡ sm mob11izas por haltigi la asistan 
lavangon, sub la de.vizo No pasarán! la gisnuna 
di~e.ktoro de. INFORMA BULTENO, bulgaro nomala 
M1ka_e.lo Langof_ (Pario) forlasis cinike. siajn kama-
rado¡n por kun al la franca landlimo. 

La. Naci~j _Ko_mi~atC?i _de. C.: N.T. k F.A.I. decidís 
forpeh el_ s1a¡ v1co1 cm1n taugajn homojn, kiuJ e.n 
mome.~l?J de._ danger? forlasus sían lokon, konsicle.-
rante 1lm, k1e.l perhduloin antaií la de.va -

l. L. E. S. fid,da_ inte.rpr~tanto de la idealoj -d~ 
C.N.T.-~ F. A. l._ vidas sin de.vigata se.nmaskigi la 

k
•sen~ac1

1
1stkon•. km ~rofitis sían naciecon por , mal-

ural'>e or uri antau la malamiko . . . 
IBERA LIGO DE ESPERANTlSTAI SENST¡TANO ; . 

Apudaa ronda alampo kun l•n• aunkrll>o: •Loka l'•dttaclo da 
fl1pt1anlo- ,\narklstal OrupoJ. T. L. B. s.'-1. L. fl. s. Harctlono• . · 1 •' 
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Ni mnltoblign helpon al niaj hispana¡·. klastra\ojl !..~dam~ o s To 
Logante apud Pireneo-ceno, mi iom travivis la odiseon de la hispdnoj, kiuj alvenis Francion : Sur kapyinvojetoj negokovritaj k dangeroplenaj, i1i grimpis gis 1a koloj, altaj je ·pli ol 2 mil metroj, k trafis Francion post longa daiíra penega marsado: Antaií ol atingi la 1and1imon, tiuj kuragaj, sed doloraj karavanoj, estis mitralitaj de la stalaj vulturoj de Hitler k Mussolini. Viktimoj éstis semitaj survojel... Ploroj, sango ciaml Laií la volo de Hitler k Mussolini k de ilia pajla fihomo: Franko. Laií la volo de la kapitalistoj, kiuj intencas kapti 1a hispanajn ricajojn, ekspluati, terore subpremi 1a fieran heroan his-panan popo1on. Infanoj, virinoj; maljunuloj la cegaj, nialsategaj, fine eniris Frandori: Tie, plezüre ·ni . devas dirf, ke i1i renkontis fratan laborularon, kiu. kompatis tutkore k helpis senhezite la klasfratojn, caspelitaj de fasistacoj. En mía vilageto (nur 65 ge1ogantoj) ni ko1ektis pli ol 200 frankojn-(Vi traduku laií 80 panki1ogramoj .)-Multaj alportis vestajojn, nutrajojn, monon. Mi mencios ma1rican 80-jaran ma1junulon. Li donacis al ni dek fra11kojn, dir~nte: «Mi' min privos je tabakol • Cu tío ne estas · koriusa gesto? 
Sed kie1 ne kompati antaií tiom da mizerol Virinoj kun novnaskitaj bubetoj sur brakoi, a1iaj gravedaj, maljuna patrino portita de du filoj, milicano kun ligna kruro, ciuj fugis sur g1itantai vojetoj, apud kolerplenaj torentoj, kien mu1tai falis senespere ... Virino ne rezignis forlasi sian karan bub eton, mortigita de kuglo sur patrina brusto ... Fine la malfeliculino estis devigata lasi la kadavreton sur malvarman neg1ulilon ... Patrinoj el la mondo: ne for-gesu tiun hispanan patrinon, ne forgesu ciujn aliajn patrinojn, al kiuj la senhonora Franko masakras la infanojn per aviadi1bomboj. Patrinoj el la tuta mondo: ne forg esu la te roran kalvarion, .travitita ciutage de la hispanaj patrinoj\ Vi, kiuj ·ankoraií eniras pregejon ne forgesu; ke la fifama Franko sintitolas katolikol Ke li estas kase malkase apogita de la pastroj, episkopoj, papo! El \ciom da krimoi tiu lakeafo de Hitle.r.:y..Mus_solini respondecas .antaií sía propra patrio! Hieraií 1i bombis la sendefendajn civilajn popolojn. Hodiaií : per flamjeti1oj, Ji bruligas siajn samlandanojn. Morgaií Ji kuragos utiligi la venengasojn. Certe ciom je la nomo de . Kristo, de Dio, cu n~? Se vi_ ha vas ankoraií sanan cerbon, ec se vi estas neiítralaj esperantistoj , vi ne povas ~esti toleremaj ·pri tiaj krimoj, neniam ekzistintaj antaií la mondhistoriol... 

, En unu el la plej granda¡ salono· 
de la urbo, jam la tre konata komitat 1 «Helpo al Hispanio • organizis es 0 
cialan kun:venon por pruvi nian ¡¡¡e· al la Hispana Respubliko. La saJn nego estis tute plenplena de gekain o-
ra~oj, kiuj_ atent~ aiískulti~ la paro1!: do¡n de diversa¡ persono¡, jus rev _ 
nintaj el Hispanio. l1i ciuj laiídis f 
sindonecon de la hispana popolo ki: 
beroe ~ª!~las sen la _necesaj i\~ro¡, Preskau . c10 mankas, k10 rapide estus 
pagebla nur se oni permesus !ion 
Dank' al la Ne-Interv eno, tuta popo!~ 
estas bue a ta kiel bovidoj, tial ke iJi ne 
havas s_ufice da aviadiloj, m_oderna¡ 
kanono¡, k. t. p. Suferas m1loj pro 
manko de ortopedajoj . Patrinoj k 
infanoj malsatas pro manko de lakto 
sukero, k. t. p. Ni, logantoj en pac~ 
!ando, almenaií zorgu, ke la komitato 
povu plenumi multan. La monkolekto 
sumigís preskaií 1.500 guldenojn. Tío 
montras la solidarecon, vívanla ci 
tie. La hispana konsulo emocie dankis 
pro cía montri!a oferemo en Neder• 
\ando. Nía popolo neniam . subiros! 
Vivu la Hispana Respublikol 

PETRO DE L' BRETO 
El Aiístrio 

Proletoj el la tutmondo : ni devas pli strece unu igi niajn fortojn k helpi konkrete niajn klasfratojn hispanajn . l1i heroe luktas senkompate kontraií la abomena Fasismo. Ilia lukto estas nía. Surstrate, per strikoj, p.er rekta amasa a~ado, potence ni devas devigi la •demokratajn• registarojn permesi al la hispana registaro, la aceton de militilojn, tiel necesaj por gia propra defendo. Óis nun, la fifama Londona politiko nur helpis Frankon. Ni ne plu permesu la daiíron de tiu tragika farso. Ni ne estu kunkulpaj de tiom da sango versita pro neegala lukto. For la dnika Londona ~omedio titolita Ne-Interveno. Armi1ojn por Hispanicil Franko reprezentas certe nur sin mem. Li estas nur Iudilaco ínter la fiaj manoj de Hitler k Mussolini. . . . . 98 °¡0 el la milicanoj alvenintaj en Francio-spite al neegala senko ·m-pata lukto-elektis t_'eiron al la respublika zona . Mi vidis la. vagonarojn, kie vojagis la Iojalaj soldatoj . lli estis tute plenplenaj de -homoj ehtuziasmaj, laiíte salutantaj, _per strecitaj pugnoj, la francan popolanaron . Mi' vidis l,a 150 fasistojn aií timemulojn, kiujn oni varbis-ofte per .. monol-ili tute silente, preskaií timeme trairis la stacidomon ... l1i certe kc;msciis pri sía fiagado •. lli ankaií sentís la malaprobon de la francaj fervojistoj, kiuj kontraiíe elkore helpis k frate akc.eptis la fervorajn respublikanojn . 

· Satataj k-dojl P~o la -nuna rigora 
stato en mía !ando, kion vi versajne 
jam bone scias, ne .plu estas eble 
sendi al mi vian karegan valorajon, 
kia estas P. F . por mi. Ni nun estas 
kólonio germana k jam oni ne plu 
rajtas legi jurnalojn aii gazetojn el 

· demokrata aií respublika lando. Ta· 
men mi restas, same kiel éiuj ·míaj 

· amikoj, disciploj fidelaj al nia ideo, 
kiu same kiel en German io, tuj estos 
malpermesita. Ricevi P. F. nuntempe 
signifus enkarcerigonl La kontrolo k 
·cenzuro estas akurate severaj. Tamen 
mi petas konservu ciujn aperigontai0 
ekzémplerojn, por . k e mi alitempe 
pavos iegi ilin . Mi tempe al temP~ 
sendos al vi novajon , sed sendu al 1111 

Kamaradoj el tutmondo: ni devas unuigi niajn fortojn k pli· konkrete helpi la mirindan Hispanion, . kiu per ~~ango, larmoj k do\oroj . k?ntraií ~taras la furiozajn bategojn de la monstra fas1sma drako . . 
Helpu Hispanion nek per fazcoloj, nek per nmbutancoj, sed per aviadiloj tankoj, kanoncgojl Cie postulu profite de lojala Registaro la liberan komcrcon de la militilojl Cie bojkotu la fasistajn murdistojn .1 

Kaj tiamaniere ni ';Vi~os,i_il. ni su~eri, e!l prokstmaj ta~oj, similajn 1º}º f~inl: J. LE ZA N .. rouy (Fr11nclo) . 

1 ··a respondkuponojn car treege ma ric 
mi estas k senlabora. Vía 

.AÚSTRIANO 
. ., 1 amik0 L11 pruden111 lelero de nu1 ª"~Irª oda' devig11s nin memori pri 111 sorto, k\110 alerunk· l11 fama esper11n10-Muzeo de V1eno, r;1c ci11nl11 Qis nun sub la slal11 p111ronado. ~~¡¡al kon 11111 estas la Hi1lera sistem o p~r 5riepri inslilucioj: rnpido íorbruligol Anta~ 14. en k d11nQero de valoraj kolekloi k obt~'¡°tera-pri Esperanto, ni miros pri io • 8 de 14 silenlo de l11 respondecaJ gvidantol 1¡1I nelllr11J11j org11nlzoj, !ti uj , defendanl1~ f'lt• 

11bsolule si11n neillrolecon , pr11klika5 arkª' lntervenon ee kl11m 111 hokokruco d 01
51e10I sklovecon sur 111 sign on de l11 ver 0 

LA REDAKCIO 
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1ft o-z A 1-. o • Bona pruvo pri la intencoj de 
Franko, r.ilate la aiítonomion de Ká-
talunio, estas la fakto, ke tuj kiam ·1a 
invadintaj trupoj eniris en la terifo-
rion de tiu grava regiono; la «regis-
taro" de Burgos, per emfaza dekreto, 
nuligis la Sta tu ton, kíun la Respubliko 
aprobis por Katalunio. Tamen, la ka-
talunoj, per obstina defendo, pretigas 
fiaskígi tiujn despotajn planojn ... 

. ' 
• Por reprezenti ja sentas honton, dum ci tiuj cirkons-

pli komplete la tutan tancoj, en tiom _kvieta posteno, Ji 

popolon, en la nuna petas, ke oni akceptu lin, kiel volon-

fazo de la milito, re- tulon, en iu ajn mílíta fronto, kie li 

voo~eveL T organizig' is la Regi_s- . povu esti u tila . 
Usona PrczJdanto 

taro kun rekta parto- • En Albacete, sidejo gis nun de la 

preno de la Sindikataj Organizoj; la Internaciaj Brigadoj, funkciis diversa( 

delegito de la U. G. T. estas ministro laborejoj je kudrado por la eksterw 

por Justeco dum la delegito de la landaj volontuloj. Antaií ol foriri al 

C. N. T. estas ministro por Puulika sia nova sidejo, la internaciaj kama-

Instruado; ciui aliaj tendencoj sen- radoj gentile donacis la kudroma-

•escepte estas rekte reprezentataj. · sinojn al la laboris!inoj, kiuj diligente 

• Pro la jusaj atakoj de la fasistoj, kudris iliajn soldatajn kostumojn dum 

~n direkto al la Mediteraneo, la )ojala la longa daiíro de unu jaro k duono. 

• La laborístoj de Giborts, franca 
regiono, decidís patronadi vilagon ce 
la batalfronto proksima al Madrido; 
en lasta kunveno de la koncerna Pro-
vinca Konsilantaro, oni decidís pro-
poni, por tiu solidara patronado , la 
tre konatan vilageton Arganda. 

zona restas dividita je du partoj. Por · ---------------------·----------

la cefa komando de la nekataluna 
:zono, la Registaro elektis la faman 
t;?eneralon Miaja, kiu jam zorgas 
atente pri la entuziasma defendo de 
la valora teritorio dependantá de lía 
talenta k fervora gvido . . 
• Evitante fali sub manoj cié la 
fasistoj, en pirinea sektoro, 4.350 sol-
.dato¡ transpasis la landlimon k eniris 
en Francio; eri plej proksima vilago; 
la francaj aiítoritatoj, sen interveno 
•de hispanaj oficiroj, kontrolis k zor-
gis plenumi la dezírojn de la soldatoj 
¡por liveri ilin laiívole al unu el la 
<lu Hispanioj. La rezultato estas helal: 
4.200 soldatoj elektis tuj reveiti al 
Barcelona por daiírigi la batalon. Nur 
150 sc:ildatoj preferís iri la fasistan 
Hispanion tra Hendaye k Irun. La 
1wmentoj superfluas! · 

RION ONI D~VAS FAD.I RAJ RION ONI D~VAS N~ 0101 
Nia bona amik o Jean Marchand . el 
Troyes (F rancio) lradukis I< sendis al 
ni jenan inreresan arrikolon , kiun ver• 
kis la urbesrro de la menciila urbo . 

Oni krias: •Av iadilojn, kanonojn -
por Híspaniol• 

La malfelicaj hispana¡ batalantoj, 
kies heroísmo estas tr_eege superlaií-
dega1 petas malpli paroladojn ol 
efektivan helpon. Cu Francio fermis · 
sían landlimon? Úi diris oficiale: Jesl 

· Al vi mi ne diros kion mi pensas 
pri tiu oficiala aserto. Nure mi aser-
tas, ke--pro la ceesto de nekas ita 
helpo farita de rabemaj nacioj k pro 
la neceso defendí nian trian land-
limon-ni devas preterlasi nenion por 
eviti renversigon de registaro, kiun 
prezidas doktoro Negrin . 

La treege ,bona popolo el Frahcio 
estis dolore kortusita pro . la lastaj 
ribelaj venkoj en . la Aragona fronto; · . 
k ci tiu doloro ne estas sajniga ... 
Tamen cu estas nec ese proklami urhi 
et orhi cion kion oni decidís f~ri? 

T/,af is · tite que6{ion/ 
Mi ·opiniís oportune ·traduki tion , 

kion opitiias Leona Blum, almenau 
kion mi kredis kompreni pri lía ' stat-
animo, kiun li elmontris ciumomente. 
Ni deziras la triumfon de la demo-
krataj ideoj en Hisp anio; ni volas eviti" 
al nia landa vidi germanojn definitive 
starantajn sur nía pirinea landlimo 

natoj, epizodon certe la plej tragikan sed 
samrempe ankaü la plej belegan el nia 
hisrorio; r. e. la spekrakio de armita 
popolo, kiu nun skrib11s per si11 sango 
Jliado -n pli belan car pli humanecan, 
oi tiu de Homero .• . 

Kiom ofte, kiam ni vidis 40, !i0 aü 60 
bombardaviadilojn ílugi super Madrido; 
kiam ni vidis mala peri tiun rulan belegan 
urbon in re r pulvonuboi kiom ofte ni 
opiniis tra la tranceoj: e Estas pii danRere 
nune lo Ri en Madrido ol barali sur la 
kampoj de la batalfrontoj! 

Kai kiam oni revenis dum tri permes-
lagoj, mi ne memora11 pri vid ajo pli lerura 
oi trairi la stratojn k konsrari ciufoje, ke 

• Ja _ur.b.o eslis plu suferanla; ke lia kafejo . . 
kie ni iris ankoraü keikajn lag ojn anraüe 
ne ekzislas plu; ke ria domo en kiu oni 
vizilis geamikojn esris derruita; esris por 
ni lerura spektaklo iradi anlaü la ruinoi 
el hospilalo . ankoraü fumiRanta; vidi 

. Nac~~n Librejon cindrigila! Tiam, oni 
mars1s m111ene tra tiuj slraloj, kie la 
vitrajoj el ciuj do mo¡ esris rompilaj; ·oni 
vidis virinojn starantajn vice anlaü bu-
tikoj, pro manko de manRajoj; k kvankam 
o_ni p~e:5k11ü e_kpl~ris, liu j virinoj ne plo- · 
r1s .. : 111 s11lu_11s ·ni'!. per forlevila pugno! 
La geknabo1 mars1s kun ni k kantis · 
knabinoj prononcis pri ni ironiajn di: 
rajojn; oni havis im preson vidi gajeman 
urbon ... urb o , spile al ciu okazo fidanra 
enruziasme k fervore je la venk~!• , 

• La sperta kamarado Alvarez -del 
Vayo, nova ministro de Eicsteraj 
Aferoj, pelis oficiale al la Sekretario 
<le la Ligo de Nacioj ke en la proksima' 
~unsido de la 9. de Majo estu disku-
tata la invado en · Hispanio de la 
armeo de Germanio k Ita lío : Oni scias 
.'Pri la nula rezultato sed oportime _ 
-estas, duro oni bata las, denuncien p~-
iblika tribuno interna cía la senhontaJn 
<1gojn de la moderna¡ despotoj. 
• En Londono okazis grava konfe-
l'enco kun la celo unuigi ciujn klopo-
-dojn el plej diversaj Komitatoj por 
Helpo al Hispanio. La decidoj estas 
·oportuna¡ k konkretaj ¡ ili certe efikos 
tre multe sur la publika opinio de An-
_glio pruvante 5amtempe ke la fasisme-
·co de Chamberlain ne kongruas kun 
la nobla sinteno de la angla popolo. 

• Juliano Za patero, kvindekJara pro-
feso ra de filozofio en lá Instituto : de 
,Linares, jus sendis pe_tskribon al :_la 
Milita Minis"ierío deklarante , ke car Ji 

. k la italoj situataj en Maljorko. 

tu tio dirás al vi nenion? · Cu vi 
opinias,- ke kiam Villebois-Marevil 
he_lpis la • Boers ·• k la heroan preii-
danton Kruger, Ii o·píniis aliamaniere? 
On\ <levas se·ndi aviadilo}n ·k kano-
nojn al Hispanio, ' kiel Hitler k Mus-
solini helpas ·mspanion de Franko 
nenion diranfel . Díri tion estus deziri 
casus _hel/i, !iuj 'virinoj, tiuj viroj kiuj 
mortas, de:mas efektivan helpon. lli 
ne postulas, ke· ni •transportu • la 
militon en nian landon. · 

Ne ekzístas unu franco , kiu pavas 
opinii ali amani ere. Kion nía !ando 
povus gajni oficialigante tiun vid-
punkton? Tío estas la problemol · 

Mi legis emocie la rezultaton de 
Internada Konf erenco en Parizo . por 
Helpo al Hispanio, kiu okazis la 16.' 
de Januaro. La paroladon de Jef Dast ; 
-riederlanda verkisto, k leiítenanto de 
la hispanaj milicoj, mi legis. 

Li diris jenon : 
cMi volus paroli al vi nur dum kelk11J 

momentof, pri la graveco k signifo kiun 
liu helpo havas por ni mem, kiuj: esras 

· en traneeoj . Mi ha vis felifon, tion mi 
-kuraR11s diri, gek-d oJ, eeesli, dum tri mo• 

Jen nía vidmaniero! Úi ekzistas . 
hodiaií ~iel hieraií : Ni ne volas ellasi 
la •raba¡on por la ombro» ... sed ni ne 
forgesas, ke hispanoj d(>fendas siail 
sendependecon k la nian samtempe · 
L": stul~eco d~ I!} fr~ncoj .en Fontenoy 
kr1anfe . c- Sm¡oro¡ Anglo¡, pafu vi 
unuel•-ne <levas denove reaperil · • 
. ,La maksimumon por la sende .. 
pendeco dé Hispanio - k ·· cion or' 
la paco: jen estas nia_ doktrJno! p . 
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·NIA · MUNICIO 
Valencia esperan1is1aro . • ;45 ploj. 
P. ~-- Barcelono • . . . ·12 
G. F.- Bn o l.º. . . . . 25 
A. M.-C allo s a de Segura.. 5 
V. 1-1. LI.-B~ zo 8.ª. . . . 10 
Sro . C.-Alcazar de S . Juan . 8'60 • 
R. V. M.-Chiva . . 1:> • , 
J. M.-Peral a da . . . · . . 1 
E . H. - Baz o 3.• . . . . . n, 
Casal Ca1al6.-Buenos Aires 60 
F. A.-Barcelono . · . M • H. M.-Albacele. . . . · 200 . , . 
M. M. - Ciudad Lineal . . 10 • P. D.-S. R. 1.-Albacele. 1\0 
J. B.-Caflosa de Segura 5 • M. M.· -Dlnia. . • • 20_ 
Schalmey .-Orihuela. 10 - • • 
f. F. N. - Barcelono 5 . , 
E. M .. -CaslUera. . • - 5 • , 
L. J. P .-Villarreal . . · 10 - ··• ~· 
S. P.-113. Brigada Mixta . • . · 25 - • 
f . R.-Bazo 2.• . • • \ 10 , 
f. P . E .-Elche . • . 10 , 
K-dino ) .-Den Haag -. · 1 . gd. 
G . K. -Senlaborulo. • 0'17 • 
FLE-Sekcio.-Eindhoven. 2'!'>0 

• Kriupen . 
_T. Zege rs.-Eindhoven . 
J. Pranger . - Breozand .. 

. FLE Sekcio 15.-Ronerdam . 
M. Coerver . -Heerlerheide. 
J. D. v. d. E.-Santpoort. • 
L. V.•N.ª9v.d.L .-Haarlem . 

• N.ª 3 Nag. • 
1 • . N.ª3 v . o. - • 
· • . N.º 3 v. d. L. > 
-• N.0 3L av . 
• N.º 5v. O. . .. N.º5v.d.L. • . N.º5L . ·a. v. • . N.0 6 A."N. • . N.• 1 B. 

f . Z.-Heerlem • 
8. H. L.-Rotterdam L. 
FLE-Sekcio .-Winale t swyh. 
f . C .-Amsterdam. '. • • 
Y. v. d. R.-Alblasaerdam . • 
F. de R.-Amslerdam O. 
J . v . D. -lfotterdam. •. : 
A. S . -Amslerdam 2 • ·• 
Sekcio 10. - Amslerdam 
G. l. W.-Ven H~ag . 
0 .. 0 .-. ; : .. 
R: G .-SI. Efienne • 
V. R.-Paria : . • 
J. L.-Le Maña . , . 
Solidarlla .-Plzen . 
J. A.- Sallaumines . 
A. P.-T o urs • . • 
G. E . 0. - 0rleans. 
V. P .-Cagnes s' Mer . 

· J. E .-S allaumines . 
A. R.-Charlres. . 
J. L.-Marseille . . 
H. A.-Liiuwemeran 
P. S.-Halluln . . . L'. A. W.-Yova City . 

'. 
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POPOLA F RO N ·T O 

•c==:::i•~ I íl ·ABO N MAN I ERO Nia gazeto ne havas fiksan abonprezon U Úi eldonigas nur per tauvola individua monhe lpo de ~ia legantaro · • Ni elektis tiun sistemon car tiel , ciu kroma sum eto ~ e tJuj, kiuj pova; -íl -pagi iomete plie, ebligas la ricevon de agrabla _ le_ga¡o al multaj, kiuj , pro senlaboreco, aii aliai kaiizoj, ne p0vas . pag1 sian propran kotizon Tial, se la enhavo k celo de la revuo estas por vi aprobinda k placa· • pagu vian liberan abonen al iu ajn el niaj internacíaj agentejoj : ! -D ÓENERALA INTERNACIA ADRESO NEDERLANDA ADRESO " A nur por mon o nur por mono de holandanoj 
GUSTAVE FARENC ; ' PETRO van der PLANK 

• ó3, Rue Brise -Pain Ven Sp~ijkstreal, 48-1 i 
-1 

Pos1eekkon10 13944 Orle11ns pos1~iro · 24!'ió42 
, ORLE!ANS (Lolrel) fRANC)O "AMSTERDAM W. Nederlando 

~

. B&LGIO ' AN ·GLJO SVEDIO 
K-00 M. DELFORGE K-00 O. MELTON ARBETAR ESPERANTISTEN 33 , Rue de H11cn e N 1 , Ba rnhusg atan 8 O •. c. n. b. · Pos1l 110 199106 23 Fo*l•r Sir , eche! 1 

• Pos t. iro n.• 53411 . CH ARL EROI • •·• -., BIRMINGHAM 7 
STOCKHOI..M 

. : '," . . , REDAKCIA ADRRSO : POR t1ó ALIA 
POPOLA: FRONTo · - Mar, 25, · Valencia (H_ispanio) 

INFORMEJÓ 
ON I INFORMAS, KB 

K-do Luis Tor res informas al siaj 11mikoj k gekorespondantoj . kc lia nova 11dreso , ( estas: Socielo , Pa co k Amo•, Juneca · Esperanla Fak o s ir . Tr11veaser11 129, t.•·· 
., ONI S.CIVOLAS PRI / ··' 

K•do T. Geu zebroek , Westza11n, Weiver G . .• 63 scivolas pri k·do Emilio Porla , slrato _ . Roseli on, 427, 6.0
, t.•, Barc elo na. , .. 

K-do · Gerrit Gieron , él Zaand am, Nede'r-lando. Lia lasta adreso en Hispanio estis:• S. R. l. Plaza · de Allozano, G. P. 20, Alba cete. 
K-do Lambert ln, el Marseille, pelas infor-mojn pri sia korespondanto José Soria, kies lasta adreso ealis : 10~ Bat11liono M. Depósito, 2.ª Sección . frente Villaharta. Pozoblanco (Córdoba). . . •. · ' 
K-do Karl Axelsson, Dalgatan 7 B. nb :, , Sodertalje, Svedio petas sciigojn pri k· do H11ns Martens, Albacet e. 
fl'/ U / /, // I A'I //I // I // I/ / I // I /U/ / I/ / I // I //I // I Ul // l //,1// ,ru ,u.1 // h / l / U //I // I // A 

KORESPONbAoo · ·· 
Slmpla trlllnla anonceto 4 f. ,fr. 

HISPANIO.- K· do. Amadeo Llatse, 65 Bri• . gada Mixta de Carabinero s. 2.0 Batallon 4." Compañía, Base t.• , C. C. n.• 4, dez'. · kor. k. ~- l. prccipe kun Sovetio. 
S<?VETlO .--:-Kdo Vladimir Barkov , Bol snja . Strdecka¡a 76, kv. 4, Voronej, dez. kor . k . e. l. precipe kun Hispanio, p. c. t. k intersan4i 11. ga ze lojn k P . K. . · 
SOVETIO . - K-do Nikolnj J. Kurg11nskij sir Naberejnoja 18, Lipe zk, dez. kor. k.' r. 1: · p~i te~nikaj )e1~0J _(radio k folo) k dez. r1cev1 tekn1ka¡n ¡urnalojn, gazetojn k librojn . Ankaií P . M. inter san4 os. 
V // , /N# l // l ~// I QI/U # ,H/1 # 1 # 1 // -'H l #l // l // l //l# IIIV/ I /N ,W .I/IA'l #IHl# A 

AV -IZOJ 

POPOLfRONT~ LETERUJO J. B. -Londono.-V1an leteron ni leg kun sama intereso . Kiel vi bone konslata okazintajoj sin sekva s rapide. Ni fidu giora fino . Ni notas viajn indiko jn k sendi varman manp remon. 
. G. N. - Sroc kho lm. - Ni ricevis via leleron kun ar1ikolo k bildo. la ar likolon 1 t1perigos laüeble. Le1ero kun. Jotajo k libr ankaü alvenis . La fotajon k libron ni 1rani sendas al k-d o . Kiles k la enhavon ~¡ bor no1as, s en koment oj; es tu cerl a ke ni n forgesos . Korain dankegon k sa luton! · J. M. - Brno .-Kun via lelero ni ' r!cev\ k_var respond kupon ojn . Ni publi kas pelilaj anoncetojn. Koran saluton ! 

S . C .- Malmo.-Ni ricevis vian lerero kun gazetel1ran caj oj k d anl1as ~ian enhavo1 · l. S .-C. QuiJano. - Via Jetero trafis nir Reg ule ni ser.dadas al vi la ga zeton~ lial 1 ne kon11s la kaüzon pri la ne alveno en vi, m11noj. Pri via monsendo ni res pond os al v . B. P.-Zn ojmo.- Ni no1is vian transl< ~1~on k dankas pr o la ~enditai R. K. 
A. H.-Krom eri z. Vian satatan leleron 1 ricevis k anka ií la gazel ojn k P . M. La eldc notan br os uron vi sia1em ¡,e ricev os. 
G . N.- Sl ockh olm .-Ni da nkaa vian le!I ron k bone no1as ~ian tutan enha von. P k-do Kiles ni se nctis la libro n k ro1on. Anka ni de vi ricevacla3 amason da gazel oi ku tradukaj oj de P. f. Al la adreso de ,Storn klock a n , ni send os la ga zeton regule. Dar kon por ciuj vlaj klop odof por nta afero! 
S. E. L. N. - Rotterdam . - Ni notas aprob a s la enhavon de via letero, 1iel 1 

povas agi lail prop onile . L11 kvanton d 
e~~empl~roj de nia gazeto al vi send ata 1 
pingas ~•s la nombro menciila. S alulon! K. K.-Al bacele.-R icevinte vian P. K.r notas vian novan adreson · k 4ojas a_úc den ove pri vi. Ne ricevinle ~is nun viaJ sciigojn, ni iam timi s pri -vía sorl o, Tr amikan salut on! , 

L. P.-Villar real.-Vian P. K. ni ri~eV! k tui ni sendls a l vi la pelilan · gramaukon Ankail la mono estas ricevita . Bonfarlu! 
L. E . S. - Aarhus.-Ricevinle vian 5~ lutan leteron ni dankas k k11m11rade rcc prokas la salu ton . . 

1 

i>ANAJ AMIKOJ, ATENTU! 

• · La_ an oncila brosuro pri la hispana arto detrulla de la inlernacia fa.sismo estas Jam P:eskail prera en la lltog rafeJo. La nunaj c1rkonstanc oj e~tas malh elpo por akurat 11 e_kspedo, ~ed n1 zorgas por ke ·r1u petinto . ncevu sia¡n ekzemplerojn . 
Kvank a m la surleraj komunikiloj lnter Barcelono k Valencio ne funkcias nun lamen la ~os1aj _rilntoj lnter 11mbail urboi t~le ne ees,1s. ~nt povas senlime 11dresl al nta redakcto Cton aJn, kiel antatle. Por ur 411¡ afero) ni rekomendas uzi la aerpostan servon 

B. R. - Plzen -Letna . - NI ricev is VI~ leteron k fo1ojn, kiujn ni disdonas, lail v1ª1 lnstr~kci oj. Ankail ni skribas al la kortcerng oftce¡o, kiun vi ind ikas k es peras, ke kom:,lezos vin. ' _ • n 
Nova nin peranlo por Danio estas 

u;-L. r A.·. nm . wnrusu l ESPEWTf. uoc,o 
~ISSEREREN, UBIH~f · •,• Postkónto: 19906 

. J.. R. H. - Goteborg.,- Vian leteron es r1cev1s k publi kigas vian anoncon. Ni r pondos vin perlete re. ...--,:. 
Preaelo de J. Olmos, Alicante, M, va1end1 .. , . 
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tNfORMA BULTE:NO INTERNACIA PR.I . . 

1.-00NO DE GRUPO L~l:30RISTA ESPERANTISTA 

E:OAKCIO KAJ AOMINISTRACIO : STRATO MAR, Nu ·M. 25 VAL(Ñ[IA (Uitpanio) 

Melan.l~olio 
7roas jam la fiogr oj de uilu sola mano por 
J;,1/kuli la pri/aborantojn_ de nia entreprenof 

Kiam ni redaktis la unu aj n numerojn, 
¡¡nlaÜ dudek mont'lIoj. la redak1ejo é:iuves-
perc sajnis abelujo. La d i versaj k variaj ma-
uipulddol okczis in1e r vig laj konv ers ocioj 
de 111uIIaj laborantoj. Oni parolis pri herocj 
c~izodoi: oni suges11s projek1ojn; onl revis 
k songis pri grandaj planoj. Tiam, la tra-
g~d,o ankoraü es1is en sia rom anlikc fazo; 
sull 1ia impreso, la l <1boro ne estis devu, 
f cd iu su pera plezuro. distro k rip o7.o. 

Tame n, apud la redakcia table go, la ra-
pida evoluo de la lukto montris al<ule siajn 
rigidajn trajtojn . La kanajla Ne - lnterveno 
rrnnsrormis In perfidan ribelon en kruelan 
milir o n. f(o nrraü koalic io de Ja .flI ta r.,sisra 
mondo, l a idealisl a gesto de lil hispana 
popolo trovigis en rnatfavoraj lwndit(lj . Ne 
suficis jarn la kurag o nek la enluzia smo de 
la i;nuaj rnilican oj. Ne t<1ú¡:is la eluzitaj 
armiloj. Novaj o rganizaj mcIodoj es ri s nepr e 
necesaj. Tiel ekaperis la Popola ,.\rrneo, 
kun deviga soldarigo de ciui viroi, l aü vica 
konrigenro. lom post iom. apud la rcdakcia 
rahl e¡¡o , maldcnsigis la cces1an IMo . Kun 
sam~ fid o I< sama emocio , sed kun alía 
mult e vli serioz" nudn co ol antaúe, la kon-
versacioj daúris, l a projekloj pompis k la 
revoj pel o lis, durn la man oj diligente foldis 
k íald is unu numcr o n pos r al ía ... 

:5ed nun, kun la laslaj ko nlirig-cnt o i foriris 
la lasraj rezervc ·j. En la vaslil cambro de fil 
redakrcjo, kie sonis iam vigldi vocoj; apud 
id sama tablo. kie rnull,1j rna noj iarn prila· 
boris centmilojn da banderoloj, re¡:as nun 
silenro. Jes, regas :.il ento CM por plenumi 
la rasko n, pri kiu zorgis mull ,1j, re s ras nur 
malmu ltai. fie l malmullaj, ke tr o,is l il fin g roj 
de unu mano por ilin kalkuladi. Ni lab oras 
strece dum rut a ve spero k parro de noloo . 
De temp o al tempo, ni rigard,1s unu la <1lian 

•k eviti ni ne po vas iun mildan melankoli on; 
pensante pri la karaj fo, irint oi , kiui jam 
dejoras en trance oj k dormas sub la cielo, 
defendanrc la Jiberecon k efekr iv igan te per 
rio, ec pli konkrete ol ni mem, la sankran 
Promcso n rri obstina ekzisto de s la eldona 
kreajo, por sem i veron Ira lil mo nd o. 

lnl er la ricd kvanro da koresvondajoj de 
ni , j eks rerlandaj arnikoj. venas ciutage lete -
roj el la frontoj. Pli aü rnalpli lerte; pli aü 
malpl i korr kre, ciuj sopiras avide pr i lll 
samo: venl<i unue en la milit o k reveni tuj 
Posrc denove apud (d redal,ci a rablc go , por 
Prizorgi fa gazeron. ne j arn ki el bullenon pri 
milit o . sed kicl herold o n pri serena paco 
ornam ira per la verda srelo de la es pe·a n-
lismo. Ti aj dezi roi fMii! os m111erio pro _1_,1 
ain reno de 1iuj mobilizir aj redakr o roj, k1uj 
apJikis al ia ro rrno de siaj vort oj la ekzern· 
Pion de s iaj aw>i. t-!on o re al ili, pensante 
Pri rio, po r alpro k5 im igi 1iu11 lll flOn, Jabo r:'s 
íebre, preskaú scnspire, Iiuj, kiuj rcsris, 11el 
malmuflenombr.if, kc 1ro11s 111 íing~oj de unu 
aoJa mano por ilin plcnc kalkulad1. . . 

P~H A~TENTIKA DEM~KHATA HE~P~BLIKm 
'• La terura milito, kíun Hispanio eltenas jam . pre skaií . du i_arojn, esti~ 
fonto por tre valoraj instruoj. P.rudenta sperto cesig1s la ludoJn p_r1 demagoga) 

aventuroj. La monopolemaj radikalismoj de partioj. aií sin~ikato¡ ~ed_as 10}<0~ . 

al komun a antifasista harmon io. Neni a hegem omo; n ema absolutismo pn 

anaridsmo, marksismo aií respublikani smoi La pezo de la re a lo estas pli 
konvinki ga ol mult 0 j a!'gumentoj. La nuna Regi staro reprezenla s la kunfan-

digon, sub komuna celo k bezono, de plei 'variaj opinioj k ten? encoj antif~-
sistaj. Kaj tiu Registaro, kun la plena ai:ítoritato de s ía kons1sto, prezent1s 
clignan deklaracion pri la celoj de nia hatal o. Tiu éi skemo, kiel fundamento 

de la postmilila Respubliko, koincidas kun la psik olog io k ekonomiaj kan~ 

diéoj de His panio k donas unu an iman responden al tiklaj demandoj. 
Granda malhelp o en la lukto est is Id konfuza vent o, kiu blovis ekster -

lande pri la karaktero de nía milito. Ni estu s in ce ra j dir a nt ?, ke eé fidindaj 
' internaciaj amikoj falis en la ka ptilojn de tre malice arangita propagando. 

La fas istaj age n lej0j uzis diver sajn rim edojn por disvastigi du falsajn, kvan-
kam tute mals amajn, informojn pri la hispa11aj okazintajoj: Oni alarmis, en 
mod era j liberal é!j medioj, pr i radikala sqc ia r evo lu cio turmentanta burgojn, 
ekzelrntanta pastrojn k profananta mon ahinojn. Samtempe, oni •avertis», en 
proletaj klas ba tal ¡¡j rondo;, pr i la senkoloreco de nia situacio, k eé pri r ea kcia 

Registélro jon gle kaptinta la regpo von por ekpersekuti k murdi la verajn 
revoluciul ojn. Bedaiírinde, am ba ií friponaj m elodoj lrafis s iaj n celojn éar, 
pro timo, vastega etburga opinio farigis in di fere nta aií h ezitem·e aligis al la 

flanko de Franko, dum necedemaj klasbalalantoj, pro entro, agitis kontraií 
la «demokrata f¡,roro» helpante senscie la premon de la fasis toj Okazis jala 
stran ga paradokso, k e por unn korr.una afero, oni - rifuzis a pogon éu pro 
manko ·cu pro tro9 da r evoluci a do m , la ií gusto de a pa rtaj palatoj ... ' 

~ por:tnne esta~. nun, ki_am la u n_ueco estas jam fakto, fari konf es on pri 
la dang ero ¡e granda¡ interna¡ kver elo¡ se la venko es tus veninta frue, en la 
unuaj mon ato j post la ribelo . Eble, iu tro fa cila triurnfo estus deklivo kie la 

vera revolucia imp elo riskus g litfal i senproEite. Tiu okaz e rapide ; erikita 
r eakcio estus p efini tive venkonla hidr o, post efe mera sukc ~so de nematura 

Popo)front _o. Ciu apa_rta !rakci? es r.~s ~retendinta _tru~i si a jil dog m0jn k sia jn 
fanat1keco¡n. Amara¡ ep1zodo¡, fehce ¡am forp as rntaJ, atestas pri la vero de 
n·iaj puraj skrupul oi. La da ngero util is do por mas oni la unu econ! 

Nur tra la ka lvar io de suferoj k doloroj, ni forjet is la rutinojn de la 

ideoj k meznris la climensiojn de niaj gustaj J;apabl oj. Nia spiritc1 hardigas 

en la batalo, du~ plej diversaj pro gramoj fluas, tra sama ka nal o, po r sama 
fekuncla celo. Om kornpren as , sen a rgument a do , ke iu ndl eksebl a politika 

· metoclo ne taií ga s por éiuj Iand oj , nek por ciuj mom ent o¡ . La lernado estis 
k estas ankoraií, tr eege dolora, sed, laií sa ma proporcio, utila k instrua . ' 

. Sen vua.Ioj n ek sek~etaj int enc~j, _ éiuj p~rt ioi k si nclikata j orga nizoj 
paroh s, per bu so de la Reg1star o, por dm, ke 0111 Jukta s unn e poi' asekur i la 

sendepende con de Hispani o k due po r s tari gi Dcmok rat an Respublikon Jaií 
novaj normoj s la rigolaj de la tuta popolo, per lib era refer encjumo kun ciu-

spe~aj g_aranti<;ii, N~niu tendenco rajtas pens i stampi s ur la .statan blazonon 
la s1gno¡:1 de _s1a pr1vata e~blem o! Jen do 1~ r es umo de niaj pretendoj : 
,. . ~u.t e_ntt~ a _Demokrat_10 estas necesa _premiso po_r as elmri la ekziston de 
cm¡ opml?J , km¡ plene r~¡tos dece lab or1 por konvmki la civitanojn pri la 
bo:10 de srn cloktrmo k pr1 la ~a pablo k hon_es teco de si aj persono j. El tío 

om de? ukt a s, ke parohnt~ P:t demokrata s1stem_o_ n e t~m~s pri fino, sed 

nur ~n ko11;enco, en _la V?Jº 1re_nda, P?r la nobl a J 1dealo¡ , k111j dev is spe rti 
forta¡n bato¡n por fa r1 rec1proka¡n cedo1n sub la si gno de 1' antifasismo . 
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• La milita situado esias mm pli stabila ol antáu unu monato. -La ·racila antaueniro de la fasistoj, dum u·ñuaj tagoj de la ofensiv.o , estas mm haltigata; la pretendema celo kapti Valencion jam eble sdjnos himero al la ribelintoj. Poten<.aj fortikajoj estas konstruitaj, en konvena loko, k novaj grandaj kon-_tingentoj da soldatoj §topas la oreeojn. La atakoj en· direkto al Barcelona estas absolute repusataj; en ciuj aliaj sek toroj okazas nenio rimarkinda. 
• La proponon, pri tuja retirigo de 
la eksterlandaj batalantoj, oni rHuzis 
en la Konsilantaro de · la Ligo de 
Nacioj per kvar voeoj kontrau du k 
~aií sindetenoj, Jau jena mani er.o: 
Favoraj voeoj: Sovetio k Hispanio . 
K t . • . { Anglio, Francia, on raua¡ voco1: p 1. k R .. · o 10 umamo . 

. . Cinio, Ekvatoro, Irano, 
Smdeteno¡: / Belgio, Svedio, Bolivio, 
· •. . , Peruo, Zelanda , Latvio. 

' • Venís al Barcelona 840 tunoj da 
m·angajoj, lrn 1 e k ii t aj de la Popo la 
H elpo de Francio; la dele gilo de tiu 
institucio, sinjoro Pradines, deklaris, 
ke la franca popolo eiutage estas pli 

· helpopreta por mildigi la dolorojn 
k suferojn de Hispanio. 
• La Vatikano de.mentís la sciigon ·, 

-....... 
ANT IF,\S ISTA BONHUMORQ 

INTUICIA RESPONDO 
Franko vizi1is lernejon. Post ke demondoj al la lernan1oj, Ji sin tu lkfl 111 unu inlano, kiu aspektas lerJa· rn 1 
-Se vi estus mia filo, cu \li de~¡ esti muzikisto? ruo 
-Ne , sinjo ro cefgeneralo - re pondis In demandilo. S• -C~ eble, al vi placas pli esr komerc1sto? 1 
-Ankaflnc_-dcílove diris la knobo -Sajne, VI prcferas esli llankiero au mililisto. cu ne? 
- Ho, nenie i - lria!oje ripetis la lernanlo . 
- Cu vi do preferas nenion?-de-mandis I a cceígeneralo > rigard an1e l11 infanon lrnn miro. • 
-5e mi estus via filo, mi ja volus csli. .. o riol- r ·espondis rapide la spri111 knabeto. 

• La registaro de Meksikio neniel 
akceptas impertinentajn postulojn de 
anglaj kapitalistoj. Kiel sekvo de· di-
ploma ta sintrudo, pri petrolai aferoj, 
Meksikio rompis siajn diplomatajn 
rilatojn kun la registaro de Anglio. 

el !asista deveno, Jau kiu oni volis 
kredigi, ke la Papo agnoskis jure la 
regimon de Franko. La noto · diras, ke 
la papa delegito, ce la •naciista» zopo 
ne posedas la kategorion de nuncio. 
• ·En jusa artileria bombardado 
kontrau Madrido, kelkaj obusoj eks-

TERURA .·STATISTlKO 

. plodis, okaziginte viktimojn k dama-
gojn, en Ja legacioj de Nedei'lando, 
A11glio, Cilio, Kubo k P91io. Eble tío 
celas gaj,li la simpation de la koncer-
m1i regi staroj , kiuj tiel fervore salas 

· Jen la ·teruro S!atistiko pri la in!anoj mor-
tig_i1aj k' murditaj de. la ra·sis1aj aviildiloj en 
Hispanio, de Julio 1936. ~is Mario 1958. 

o En Malago jus morti s la generala 
Cabanella s, plej maljuna estro el la 
ribelinta bando. Ankaií, Jau formalaj 
sciigoi, alia gvidanto, la generala 
Yagüe, estas ar es tita pro publika pa-
rolado, i<iun li faris laiídante la kura-
gon de la respublikanaj soldatoj. La 
unua stoko da generaloj deerpígas ... 
• En la superaj instancoj d<:> Usono 
kreskas la opinio favora al normala 
komerco pri armiloj kun la legitima 
registaro de la Hispana Respubliko. 
Kiel pioniro de tiu movado aperas la 
demokrata senatano Mye . 
• La Banko de Hispanio publikigis 
sían bilancon, Ido estis vera sensacio 
en la financaj medioj . La ciferoj mon-
tras, ke pli ol duono de la mono 
elspezita, por militaj aferoj, revenís al 
la §tata kaso, restante ankorau sendi-
fekta preskau la tuta provizo d1', oro. 
• Por dem enti la falsajn asertojn pri 
kontraiíreligiaj pers<:>kutoj, ·1a Regis-
taro permesis al kelkaj µastroj celebri 
mesojn en Madrido, Barcelono k 
Valencio, kun rajto por aliaj urb()j. 

la elmontron de barbarec:o. 
• La hispana posto anoncas la el-
donon de serio da postmarkoj por 
afranki la korespondajojn por subma -
rena servo . La filatelistaj amatoroj 
certe akceptos kun placo tiun ei no-
vajo.n, kiu montras detalon pri artaj 
zorgoj ee en mezo de furioza milito . 
• Ciuj volontuloj de la Internada 
Brigada, lduj kripligis dun la milito, 
jus ricevis permeson foriri al siaj 
hejmoj. Anta u olla ekveturo, i1i adre-
sis kortusan leteron al la eefministro, 
doktoro N egri n, esprimante sían 
fidon por la Respubliko je kies de-
fendo ili oferis parton el sía korpo. 
• En la !asista zono de Hispanio, 
laií fresa dekreto, oni malpermesas 
aboni, ricevi k legi eksterlandajn 
jurnalojn, gazetojn, librojn k revuojn . 
Nur post rigora enketo, oni pavas · 
akiri tiun rajton se temas pri eldo-
najoj ·el pura fasista ideología. 

Madrido (Úrbo). 6i9 uso 
Barcer o no (urbo) . [>_98 1.010 
Valencio. 529 416 
Asturio . 1.21-1 2.IXXJ 
Baskio . - 691 1.16.l 
Modrido k Gvadalajaro. 1.679 2.6-19 
S~ntander . uw t.S\91 Jaen 211 .l.ib 
Centraj provincoj 2.011 1.9i-1 
~atalunio (sen · B_arcelono) . . ,1.647 2.4721 

5UME. • 10.709 15.blO 1 

Tiu éi lragika listo kalkulílS do 26.000 1 
inían ain viktimojn . T amen, la ri:alo es1~s 1 
mulle pli ltrura. Oni ne kalkulis la m_oriin· ¡ 
tajn in!anojn en kelkaj oriental k sudaJ pr_~· 

1 vincoj. En Ma lago mem, ~is Februaro 19~,. 
falis kelkaj centoj. Pri lo pasinla ,\ prtlO 1 
ankorou oni nc ·raris stotistikojn. Ccrle, 1ª~ 1 pli ol 30.000 hispana; bubof mor1is ,,it ~rt· 
pli~is pro lü aeraj murdistoj labora ntai, pert 1 
de Fr11nko, je la servo de Hitler k Muss011"1; 1 

Pli ol 30 000!. .. Tamen, cu la ciler~ ~::oi I granda apud lo impona kvanlo da ,n ¡. 
kondamnilaj, de la mililo, al la orfeco, m14 I zero k senhejmeco? cHa!-cble di_ros ___ 1 
simpati11ntoj por l11 sciencaj mu~~15101 

1 · . d • · m1lllO'• T10 Ja estas natura sekvo e c1u .. d ¡¡¡ 
Bcdaurinde , ekzista s tioi person _oJ, st kaa 

morale ne rajtas noskigi !ilojn, _k•e! ~n 
ili ne mi:ritis siatempe havi patrin°J0• 

LA BONA} AMIKOJ ESTAS MULTE PU NECESAJ DUM LA MALFA.CILAJ tton°1. Eble la blufa !asista propagando, pri nia bald11iia pereo, trafis la spiri lostalon de niaj legantoj car la lastaj raportoj de niai (ioanc;: perantoj prczen tas sen1ebl1rn malalli8on de la mondonacoj . La mon ala, ansta111u duonmonaia, apero de In ¡¡azeto neniel devas \ 0 
motivo por malvarm igi l11 subteni:mon de la amika esp era nlistaro. Kruclaj motivoj devigis nin fari tion, sed oni devas scii, ke ne pro 5, k - k 1 · , · beio~I 
la clspezoj redukti8as. Nunlempe unu numero pres au ostas a sam11n monon ol du numeroj en la komenco de ci tiu jaro. NI . k pti ol ciam, la plivigli~on de nia municio, car la bonaj amik oj eslas necesoj dum lo malfacilnj horoj, k certe ne ciui leganloi 1<0n5cl~

5
d~ 8 cías pri ¡11 ega fortoslreéo, kiun ni dcvas fari por ne perdi la kontokton ku n tiuj nekonataj kona toj internaciaj al kiuf, jam preska~ 0• jarofn, ni konfesas niajn angorofn k laiiligas niajn ri:vojn. Multe pli !ac ila es tas la tasko okri moni:reton ol bezoni ~in por oferi 1.ª r~Pen zon k la sanon. Kaj per tio ni masonas neskueblan lundamenton por tldoni siatempe - baldnu!-la gazeton en mulle pli da pa~oJ, ce pli arta bela aspckto, ol 81s nun gl aperis, · da nk' al ciuj amikoj, kiuj elpruvis esti bonaj dum la horol maHacilai:--,-

· • ..t. 
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] )Í · ' ·• OFICIALA OROANO ' DE AMERIKA ASOCIO -POR INTER-
1 

ra a _ma 1:meco de pluva nokto, son11s VOCO de , NACIA SCIENCO KAJ ETNOGRAFIA KAJ LINOVISTIKA 

antaiíenlok1ta d~Joranto, kiu, ekaudinte pasojn, deman- FAKOJ DE. AMERIKA ESPERANTO - INSTITUTO 

óas: -Haltul Km staras tie7-:-cesas · Ja pasoj· ·oni á"udas . ' Popotscienca revuo kun diversa enhavo. Dumon11111, 

n murmurºJ
·n Ko t · k' 24-pa"a, ilustrita . Facile le,.ebla, ee por komencantoj. 

tame • meneas UJ stranga onv11rsacio: is " 

-Haltul-ripetas la dejoranto-kiu staras tie? · 11111 Petu tui s·enpagan speciménon. 'Ádreso: 

-Atentul Audu, ne paful-respondas iu, je kvardek . AMERIKA ESPERANTO-INSTITUTO 
metroj. -tu_vi apartenas al tiuj de •Supren Hispanio .•7 ' . . ,. . R_OCKFORD, . JLLINOIS, usoNo :. •·: . 

-Nel m1 esta~ C. N. T.-ano k soldato de la Réspu_.· · · ·· · · · .. · · · ' · . ...... · · " 

iilikol Respondu _rapide, kiaj vi estas¡ se ne, mi pafosl · Komentoj al 111al~r11·ika.:_·.·libro 
-Audu; ne paful Mi venas kun plur¡¡j kamaradoj. Pa~oj 34-35 el la verko •Spanische Si/houllen> (Hi3p11nt1J 

:-,ii sercas la soldatojn de nía bataliono, . car ni -ciuj Siluetoj). de Edwin Erich Dwinger. Eldonejo: Euvf!n 
J ·¡,;is dum la last111· b t J · N' Dif;derichs, Verla[!, Jena (1937). ~udetgerman11 11miko el 
ueV0J !!, a a OJ. 1 ne portas armilojn . · , .. ¡, Cehoslovakio sendo11 al ni jen~jn komen1ojn por _publikigo. 

fial, ke mi tute ne scias al ki_a flanko vi 11partenas, .mi ; .. «En )a fosotruo de la sergento kusis matraco; ! sur 

mem proksimígos al vi. Vidul Mi mars'os i<Iaklante por gin ni sidigis en miksita vico. Ju mau~o regalis ni~ ?iam 

e\'iti dubojn pri mía senarmeco. tu? - ·· ··: denove per teo; dume aliaj seninterrompe devigis .nin 

Eksonis tiain ritmaj klakoj k s_amtemp~ firmaí p·¡soj mangi. Ne estas cina leo, kion la ara boj trinkas; tío 

proksimigant~j sur la stonoj. La de¡oranto · preparis estas nur tute simpla pipra teo, kiun ili preparis tiel 

pafilon; post kelkaj minutoi, Ji distingis manojn klá- specialmaniere, ke gi bonege gustumis a1 mi, versajne 
· gi estis krome forte dolcigila per mielo. Tia) ni ensorbis 

klantajn k vizagon de venanto. Li mallevis la pafilon. unu glason .post la alía . Hispana sergento dedicis al tío 

Kiam la vi~itanto estis proksime, subite Ji ekprenis pis-' .- · botélon da brando stele akirilan. La nokto senteble iom 

tolon, kiu pendis per rimenéto el Jia maniko k seri- · post iom malvarmigis, k ambau trinkajoj truflu _is vivjge 

arR1iginte pro surprizo la dejo .ranton, Ji flustri~ kolere: niajn korpojn. Daure oni proponis al ni cigaredojn; 

-Perfidul _ol Vi ne estas respublikana , so!dato, ' sed tiajn specialajn hispanajn cigaredojn manrulirajn, kiuj 
-enhavas tre bonan . sed ankaií, senmezure-, fortan · taba~ 

fasisto. Ntin mem .Vi nepre mortos... · lwn . Cetere, oni multe rakontis, . per plastiko .de sub~ 

-Ne; ne, kamaradol Mi ~stas )ojala soldato k ec , : · strekantaj gestoj, kiuj ankaií la plej fremdan vorton ,.al 

antikva milícano. Venu kun mi al proksima tranceo k · ní komp~enigis, pri la hodiaiía stormatako. · - · , . 

~i konstatos tion. Ni irul -Bone,' ni eJ¡jru; sed vi mars'u · .. ' · Mi subite komprenis, sen plua klarigo, kiaf · lá 

Z 
«ruguloj• ne povas kontraustari al la ·mauroí; mi korii-

antau mi. orgu ne kuri nek krii nik fari bruonl Memoru, prenis gin anta u cío, kiam ili al mi prezentis sían bata!-

. Ice mi portas vian lúsilon k mían pistolon ... · . krion. •Tiel ni fari• (•), diris maljuna Ríf-kabilano mon-
Baldau .cío klarigis. Apud fajro, post frataj premoj, trante siajn dentojn grimace: flllaallaa/laa//aa. Ú¡' sonis 

per manoj k brakoj, en la tranceo oni kunvenis k ·ínter- _efektive tiel, ke frostotremo vibrigis niajn dorsojn · sed 

parolís. La tranceanoj vigle ákceptis la restintajn ka~a- · malgrau _ti_a teru rigajo, ankau estís ce la rnauroj io
1 

infa.~ 
• . . neca, :e. 1h ek_z.emple, knab~ce k gaje, montris al ni siajn 

radojn, kiuj tuj alkuris den, kiam ili aiídis . la g_¡i¡ajn horlogo¡n, kvazau bonmeritatan salajron forprenitajn 

vocojn, per kiuj estis salutata la unua sendito. . tiu ª? tiu _ci kada~ro. P~r malmultekost~ vekhorlogo; 
En la Divizia Stabo, post mangado k trinkado, i1i th do!11s _tr~ valora¡n poshorlogojn .• . , . , ..• 

rakontis siajn aventurojn. Unue parolis la klakinto . Lí Tiel Simile temas la menciita libro, kiu pruvas doku-

estas kapitano; la aliaj dividigis je unu komisaro, tri mente ke la enhavo de POPOLA FRONTO estas vera 
Dwi?ger estis, k)am_ ju~ulo, militkapfita en Rusio '· k 

kaporáloj k du solciatoj. llia roto reStis izolíta, pro ".er~,s du bone_ga¡n ltbro¡n pri la tiea sufero de Ja kap-

daiíra batalo; la malamiko antauenmarsis. Subite, la ht _oJ. Unu nom1gas • La Ar meo post pikdratbarilo» k Ja 

roto trovigis malantau Ja fronto, interne de fasista aba •lnter Blanko k Rugo•. Kiel oficiro de la Koltschak-

teritorio. Tiam, Ji-malnova batalanlo en Santander- blankuloj, li ~kribis_ int~ralie _en la lasta libro « • .'.kie qi, 
kunvenigis ciujn rotanojn k. donis ordonojn: ciuj devas . - bl~nkulo¡, es!ts re 5tmtaJ, la vllaganoj akceptis la rugu: 

. l~¡n mal_fer~1tbrake, car ili nur !)renis la neéesái, ·· sed 
fordemeti la insignojn; la pafilojn estu jetataj en riveron, m prems -~10n. krom_e detruis cion ... • Tiel :,verkis 

senigitaj de iliaj plej gravaj pecoj¡ la mitraliloj- restu Dwm¡:¡er1 kt~m 1t ankorau ne estis prostituito de Frankó 

kasitaj en la su pro de alta monto, kien eble nur la espr1~1s s1_an pro~ran opiní?n. En •~ ispanaj Silu~toi•, 

kaprinoj supreniros; la manbombojn k pistolojn -zorge 1t e~tuziasmigas ~ri la arabo¡ k fantaz1as pri fabeloj de 

konservu ciuj. Poste, kun frataj salutoj, la roto disigis •~ti k unu nokt?J" _forgesante, ke tian fabelon ankail 

en grupetojn, kiu¡· foríris Jau díversaj direktoj. . guts la g~rmana ¡ ~eJnla nd ªnoj poSl la milito. Tiam ní, 
ger~anoJ, ankora_u ne havis la malsanan fantazion de 

La grupo, gvidita de la kapítano, post dekdu-taga _ Dwmger k sufer1s sub la «nigra honto, . · • , 

marsado, tra malamika tereno, . mangante glanojn k Depo~t kiam, auskullu yi, ~injoro Dwinge~I oni 

karobojn, kasante sin ciam, sukcesis plene; trapasante nom~s la steladon_ al la morllnta¡ soldatoj, honmerlflfa 

silente dumnokte tra la trupaj tendaroj; respondante 60101 " 0 ? qe~mano¡ ~ale st~mas tion el fundo de l' koro 
f k t d 1 f . k no~as tia11: homo1n: «h1enoj de la batalkampo• k. tia) 

nenion al vokoj de la dejorantoj, 01· uran e e ª pa '?l .. ª!1kau _malesttn'!_as vm, gloranton de tiu ci krimo. 1am 

k tolerante la pluvon, ciam pretaj sin defendí ~er man- k1a~ v1 ank<;>ra~ ne ~stis subacetita de certa regimo vi 

bomboj. Oni povas imagi do ilian gojon ripozi jam apud verk1s bona¡n hbro¡n, sed nun vi verkas laií ord~ 

bonaj samcelanoj. Ankorau ¡¡¡ rakontis multajn aliajn k fa_vora v~nto .• Germano, kiu ne estas rugulo nek - b~i 

epizodojn. N un mi ne votas plilongigi la priskribon. sevl isto, la~tyol ce k?ndamnas vin k Ji, per tio, iomete 
k t . r r vo as rega¡m esttmon de la •hispana popolo · 1 

Eble, en venonta artikolo, mi ra on as ion ª tan P 1· . , ~;,gerr:iana, !tu popolo, _kiu ne embusk" atakpor i ª· 
Salvador DASI t t - 1 d " ts n n 

sraba 11a1enan1d • , !es , ¡n e neutra a um la . mondmi}ito, . , , ' 

Orienta fronto, 05, Majo . t 938. · <") ,MaUra largona porotmanloro, klu ,-rramanlert ni krlas•, ' · 
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MEMORE: · Al LA PIONIROJ DE LA é:INA REVóLUC:10 
Kun lom11 prokr11sto, ni 11pcrig~s ci-sube la raporton, kiun sl11tempe ni riccvls de espcrnnti

5
lo ogentcjo el K

11
n

1
ono. Ni resu111

, m11l_longigis 111 r11porlon, kiu rn11Jgr11il tlo klorig11s k~lkajn kornenc11Jn ospektojn pri lo nun
11 

sltuaclo en la Ekelrcma Orienio 

1 STO R,I A D E K LA R A C I O D E . LA 
• . P~r kl11rlgi 111 ver11jn loskojn de nl11 Res• lcrl11nd11 . . . . H IS p A.N A pubh~o, post · 111 mllilo; 111 Regis111ro,' kiu pretek jn lrupojn, ktuJ, sub diversoj tckr.iknj . kons1sl11s el reprczenlllnlof de ~- . ·r sloj, Invadas 111 l11ndon. decido agrara sislcmo , kicl opor iuno bal' - .... •¡ 1 ¡ 

1 
d tUJ anu 11• be S111 · · p por son• k :' s II en encoj, sen ia csceplo publiki¡ris ·. ·. rtgt opolan Rcspublikon s~b u omp11ran11 dcmokr111io. dekl11r11cton, kiu merllas nomo~ de grava prtnc1poj de pura demokrotlo kun 'di . 9e, G ttrnnl i i la konkcr11j0Jn de la (DbO historio dokumento. Ni resumas k prezen111s ~eglst11ro, kles oiltoritato kus~s sur I g~-ª r1st11ro per antat1enc11111 socio le8oro. Aln tr11duke al nl11 leg11n111ro por kompreno e~a volo de 111 tura popolo per unive 11 ¡'" IOe. Zorgi akurale pri la 8enernln plibº de n~a blit11lo, sub oílci11l11 vldpunkto. ll\~e1\b11l~;ado, . r~a II nlg o de 111 horno rnso en 8111 ílzika kuuur 

J II unuec11 Regist11ro de la . Respubliko lit .k ron referen_dumon, tuj P<'sl 111 • k moral a aspektoj kun plen11 konsenlo de ciuj p11r1iof k sin di: le~~e:n plena g11ran1io_ por ciuj oplntoT'~ 1 e. l<onservi 1~ nacion nrmco~ ckslt !c11toj de Hlspanlo, reprezen111n1e clujn clvl- si 1 • c~f, po~ struk1uri lo novajn so I j . :a tnfluo de ciu parrio 11ií tcndcnco, kit l11n0Jn en !11 Joj11l11 zono, dckl11r11s solcne ~:in k luraJn normojn. e II n nstrumcnton, po r de!endi la ltbcrccoO 
11n111n 111 mondo, ke si11j celoj en la nu . Resp~kti lo region11jn llb ér . sendependccon milito est11s jen11J: 1111 malzorgo Prt 111 tutland11 1111 · ccojn, sen 12c, Re . .' .. 1 pi •6e A . ctn unueco . 21g111 ¡ · k · ¡ tu o le ._ Asekurl 111 eendependecon de Hl . gnosk1 plenroJtecon de ~·,u . milil J ' au ,onst11uc II pos ' 1 s en p IIJlk c1vlt 1 

11 lllokcmnj o<>oj obcontc ndc!C rra 
j,anlo,_ liber_lgonle ~In je ·~lu 11jn r, ·emd11 sin-· o 11, socia k rcllgi11 prnktlkoj . 11no 11t0Jn k 1 d " . , ll 

'

• d 7e O di 11 <or oln en la inlernncin 1w nccr 
,u o, kvankam dezlrante 11mlknjn 'rlla · ar lo legitlm11n pro' • 16e A l'k ¡~i· kun fluj 11l111f popoloJ de 111 mond tojn t11nte s11mtempe 111 aktlmulod ra¡on, evi- ponoj, ki:i 1 ~11stnn nmncstlon por f i~on; 

• 2e, forpell el 111 n11cl11 terltorloºé1uJn eks• jo~~-P~~:~kt~' .4:.111 r11jt0Jn d~nln el~ri:i,:1,e11,- lruodo de m:;::;,: k~~:~;~º,:I c~:n':c ~~on e . v di 111 restlnton fe!id 11 o • . vcnQo k ' 11 smon pcr r revenQo pro lo nobln tosko, ki1111 p 
o ero k lllb . oro oni devos plcnumi .• 
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POPOLA FRONTO •.. ·.:· 
(A. NEGUSO ·1:N GÉNEVO 

. , . .... ,. 

Anekdoloj pri 11per11juloj sv11rm11s Ira 111 Hislorio ekde ta lago, kiam Belsacaro, 

en dlboca festeno, legisla f11t11lan verdikton, klun skribis por 11: sur muro, iu mono 

mistera. ObsIine rajd11nIe sur ili, éiu aper11julo maltrankviligas fripon11jn konsciencojn. 

Super 111 impon a pavilono · de la Ligo de Nacioj jus svebis la ombro de ta eks11 

imperiestro de Abisenio. Ói 11peris kiel vizio el konfuzaj signoj: rabena barbero, 

speciala ombrclo k rre eta mantelo skizis la figuron de malalta horno. Kv11nk11m oni 

prave dubas. cu la diplomatoi senlas emocion 11ntaü aperajuloj-car portio necesas 

poscdi konsciencon - tamen, la digna ceeslo de I' Neguso sirÍs ta falsan famon Je· 

seriozeco al tiu perlidema tribunalo de Genevo. Malpez11 ombro de fanlomo estis pli · 

forra ol la mensogoi de sofismoj, kiujn la •iuRantoi• knedis por kasi sian 11li11ncon 

kun la punendaj ju8atoj. La luksa kaverno inrernacia de la modern11j rabisloj trans-

formi~is en templon, kiam, inler plektajoj de biblia barbelo, malforla vocelo parolis 

admone: «Mi 11kuzas ... • !(aj vere 8i 11kuzis la profananrojn de pacaJ popoloJ. Gi 

.akuzis liujn, kiuj, 11nstataü eviti, toleras la murdoJn. (j¡ 11kuzis 11nk11ü ~iujn, kiuj, kun 

sajno de honesteco, komercas je la rabajoj. Gi akuzis finfine, anlaü 111 1uI11 mondo, 

pri la monstrn legilimado de elpruvi111 krimo. Kaj hodiail, kinm ta justeco mizeras 

ce 111 klingo de la glavoj, kiam la r11j10 ne ·pIu · valoras, 111 inelankolin onibro de 111 

vaganta Neguso estas resumo, plej komplel11, prl la nuntempa poliliko internncia. 

a . . . . . • 
Ni nin def end .as ·sei;i p~rnieso! 

Por paroli pri la lasta kunveno de la Konsil~ntaro de la Ligo de Nacioj 

estas necese tukumi la nazon por ne flari miasmojn. La fasista triangulo 

Berlino-Romo-Tokio triumfis en Óenevo, ekstere de Óenevo mem. Publike, 

cinike k rikane la eiíropa demokratio, fuse represerifata de Halifax k Bonnef, 

rifuzante la proponon de la hispana ministro Al·1arez del Vayo, aprobis k 

instigis la intervenon de la internada fasismo por sklavigi la hispanojn. 

La propono. de nia delegito estis simpla k prudenta: Foririgi la éent mil 

~ksterlandanojn el la armeo de Franko kune kun la ses mil internacíanoj el 

niaj brigadojl Kaj okaze de ties neefektivigo, rapida k tuja likvido de la Ne-

Interveno. N eniu objektiva cerbo konsideros . pretendema la postulon de nía 

popolo, kiu jam preskaií du jarojn defendas izolite sían liberecon k elemen-

tajn normojn de civitana etiko. La fasista ideologio sukcesis inokuli sían 

venenon, en la korpon de la Ligo de Nacioj, pere de la reprezentantoj de la 

plej antikvaj demokraÍi9j. Pro tío, la Ligo nur estas nun ia kadavro, kiun urge 

oni devas entombígi. La mondo revenas denove al malnovaj aliancoj ínter 

kapitalistaj grupoj, en potencaj monopoloj k trusfoj, defendante aparte ciu el 

íli siajn proprajn interesojn, por kiuj la milito estas natura atmosfero. 
La oficiala rífuzo al nía propono ne estas malvenko por Hispanio, ·sed 

definitiva fiasko por la Ligo de Nacioj, burokrata inslitucio, kíu jam delonge 

pruvis sían uetaiígecon por gardi la pacon k protekti la malfortajn náciojn 

je la atakoj de rabemaj statoj. Hispanío iomefe fieras nun, ke gia obstina 

rezistado ebligis fínfíne forjeti la maskojn de tiuj kasaj helpantoj de l' fasis-

mo, kiuj tamen volis aperi kiel adeptoj de la demokratio. La propra civita~ 

naro de Anglio k Francio ne bezonas nian konsílon p-~r ogi konsek_vence; 

sed almenaií nía ekzemplo povas iel taiígi por agi fundamente. lntertempe, ni 

batalas; suferas k mortas. Ni batalas k ne kapitulacias. Ni suferas k ne plen-

das. Ni morfas k ne malaperas, car praktika instink!o gvidis la hispanojn tra 

la gusta vojo. Óenevo nur estas por ni publika tribuno pri vivosigno. Ni ne 

malsatas-;ed dankas tre korel-la helpon de aliaj popoloj, sed ankaií ne 

malfortigas nía fido pro la friponeco de aliaj registaroj. Ni konscias pri nía 

kapablo. Oni mezuris jam la egan kvanton da fervoro, oferemo k heroeco de 

nía popolo, militante por defendí siajn rajtojn k siajn arogajn volojn. 

Ni solaj organizis nian kontraiístaron al la plcj fortegaj puscj de la 

l'eakcio. Ni solaj certe transformos la reziston en afakon por atingi definilivajn 

celojn. Ni -neniel-neniell-volas doni al sinjoro l-!alífax la sancon paroli 

pri humila submetigo de la hispana popolo, kvazaií pri efektivigita fakto ... 

Ni nin defendas jam-cu vi scias tion7-sen permeso de filistrojl 

5 

Al la redakcio . venís jena letero, 
. kiun ni tre place . reproduktas: 

Madrido 12. Majo 1938.' 

Al la Direkt~ro de POPOLA FRONTO 
Kara kamaradol . 
Kun granda gojo, mi legas, ekde !ª 

komenco vian satatan gazeton, _km 
fidele res'pegulas la veron prí di_versaj 
kialoj de la defenda batalo, k1un m 
eltenas por la libero, la demokratio 
k la homaj rajtoj. Ankaií vía revuo 
faras, laií miá opinio, boncgan servon 
al Esperanto mem, car gi montras . al 
skeptikuloj, ke gi praktike taiígas por 
sciigi malsamlingvanojn_ pri ko_nkret~j 
aferoj, sen neceso eldom plurlmgva¡n 
multekostajn informilojn. . 

Krom tío, mi konsideras gin kid 
altvaloran interrilatigilon por ciuten-
dencaj espernntistoj. Giaj artíkoloj 
estas sufice objeklivaj k utilaj por 
komprenigi ciujn esperantistojn; ke 
sincera kunlaboro estas ebla. · Kom-
preneble, mi ja scias, ke kunfandigo 
de ciuj Esperanto-organizo¡, en tinu 
solan, estas utopio krom era ro. N~ce-
sas, ke ciu esperantisto laboru, en sía 
aparta · medio, por Esperanto, kun 
rajlo-ankaií interne de la revlando 
Esperan tío-por konvinki aliajn sam.:. 
lingvanojn pri la bono k pravo de siaj 
apartaj ideoj, cu politikaj, cu religiaj, 
cu filozofiaj aií alispecaj. Tia!, paroli 
:.....tro absolute aií tro mistike -pri 
ideala kunfandigo de la tufa esperan-
tistaro estas revo neniel plenumota. · 

Tamen, estas fakto ke ni ciuj kon-
sistigas reale iun tutajon, kies nomo 
estas Esperantio aií Esperantujo (ni 
ne kverelu pro unu !itero pli aií mal~ 
pli!) Nu, mi pensas, sekve, ke kvan-
kam ciu el ni jam havas sían propran 
opinion, k oni ne povas eviti disku-
tojn -kio, cefere, ne estas rekomen-
dinda, car diskuto estas signo de 
vivo - almenaií, ni povus provi en-
konduki, en nian idealan regnon, tiun 
prudentan toleremon, kiun guas kel-
kaj sagaj persono¡ respektemaj por 
alíes (aií de iu alía, perdonu la ne-
adeptoj de tiu formo) opinioj. Estus 
bone, ke ínter 11i, ciam ni alparolus 
unu la alian sen atakoj, sen insultoj 
nek mensogoj, sed male, kun tia per-
fel<ta edukiteco, kun tia gentilo, ke la 
karakteriza eco de ciu esperantisto+-
krom tiu de komuna posedo de sam 'a 
lingvo-estus cie ajn ia afabla tole-
remo. Mi do ne pelas multonl · 

Kiel jam dirite, mi ne celas al 
sablona k blinda al<cepto de iu kredo 
~ed ni u~u r_acion k avantagojn de 1; 
rnternacia lmgvo por instruí k lerni 
i:er serena diskutado. Esperanto, per· 
t10,· certe gajnos multon! 

Tolereme via A. BAKE 

Se mankas la oficiala f a_voro de la reéist aroj, ekzistas la varmu fervoro · de ties oouolo"i! 
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-~O~OLfRONTA_LETERUJO 

! 

.PO •POI.;A FRON ·TO 

KORESPONDADO 
Slmpla trlllnla an ºonceto . 4 _f. *r .. 

~VEDÍO.::--P~r Espera 'nto -kolóno en sveda ' 
komunis ta gazeto, la subskriblinto dez . 
leterojn k;un antilaslsma enhavo el gek-
doj en la ruta · mondo. Volonte ankaü 
l>EK-bult . k. ·a. gaz . Mi sendos gaz. kun 
publikigita material o. An lai!dankonl Sen• 
du cion al k-do .. Jt m Rikard Hanson , ·, 
Krokegatan 5,. Goteborg, Svedio. 

11 -- - ~ -, • A • . • · e u · vi jam tradukis la ar. 
. . li'kolon LA SAFIDETQ 

: el la n·umero 34? Ne neglektll 
fari tion por . pruvi I a hµrna-
neco n de ni a afero k la realan 
disvasti g itecon de .Esperanro : 

Boucon.-Annecy.-Mu11an dankon pr~ 
via pos:tkar to, kiun ni atente legis. Kun gran-
da plezuro ni diskutus pri lingvaj aferoj, tiel · 
kun vi kie_l kuil .aliaj kamaradoj, kiuj sin turnis 
al ni pri sama temo. Sed. :. komprenu, ke 
nunt~mpe, por ni estas neeble okupi~i pri 
allogaj aferoj, kiujn ni ~stas devigataj forlasi 
por pli ur~aj taskoj . Espereble, iam ni povos 
tusi tiajn temo fn, kion ni far os plezure. SOVETIO .-K-d o Juri o Korotkov, sir. Trans-

, · -po rtnaja 7.•, Voranej, dez. korespondi. .' 11 . . · ' 7 
H. Nilsson.-Malmo. -~a nkon pro viaj 

klopodoj! Al la menciitaj k -doj ni sendas · 
SOVETIO,.:..K-do v. Gruscinskij, Plecha- _ NI A . MU NI e I O 

novstr. n.0 36, Nikolaev, Sovet-Ukralnio, 
dez . kor. kun his pan (in) oj k antifa sistol Valencia esperantistaro • 75 Ple la gazelon, Antaiíen ! , . • 

H . Ericsson · -Sundsvall.-Viajn 1-eÍero jrÍ 
1f gazetojn ni ricevis, k. pri viaj petoj ·ni klci-
podos komplezi vin laüeble . · · ·' 
· Koran dankon - pro via labo ro ! 

el tutmondo. lnte rsangas PM k PK. J. 0 . - Bazo 6. • • .. . , ·. 10 
NEDERLANDO .-K-do D. Ouwehand, Hoo- - ·F, Z.-S. R.1.-Albace le. 25 · 

geval 2, Den Haag, dez . kor. pri tre W . E.-S. R. l~-Albacete . llí 
serioza temo kun esperantistoj el Belgio, J. C,-:-Bazo l.. · · ·· · 10 
Francio, Hispani o, Porlugalio, k Afriko. R. Q.-Bazo 1. · · · · Hi 
. . . A. G. f. - Tabernes de V. to •. 

Mercier.-Lagny.-Ricevinte vian leterorí 
!lj sendas al vi nian gazeto n k penos ·kon-
lentigi vin en via deziro. Momente ni ne 
konas kamarad (in) ojn pret aj korespondadi 
kun vi, sed se vi ko nsentas ni publiki gos 
anoncon, kiu cerre utilos. • 

USO NO .-K-do P. S . Thomas , 556 West S. M.-Bazo l. ". . . ¡o 
126 St., Jllew Yo rk City , dez. kor . k. c. l. F. S. M . - 81 Bd a. Mta . 2'ií0 , 
k lntersan~i PM, il. PK, foto grafajojn, .. J. L.-Scranl on, Pa. • JOO 

- B . O.-Gablonz .-Vian artikol ~n- ni vo~ 
lonte publiki gas k la enhavon · de via áfablis 
letero ni notas . K· do J. Bosch estas nun tre 
okupa'ta, sed malgraü cio li respondas vin , 

Juncadella.--figueras .--Ni transsendis al 
vi ciujn leterojn por vi alvenintajn. Bonfartu! 

Anton . -fronto.-Ni notas vian nova n 
adreson k ~ojas esti ricevintaj viajn sciigojn. 

J. El.ias.-Lens.-Dankon pro la ricevit a 
gazeto •Dissemantino• kun t raduko el nia 
bulténo. Daiírigu la tasko n! . 

N. K. Helsinki.-Vhrn PK ni rice v is, k 
· p ublikigas la anoncon . La - ceteron ni -bon e 
nol as . Ni jam skribos al vi. . . 

V. Gruscinskij .-Nik9laev.-Dankon . pro 
via letero . La anonco es tas publikigata k n,i 
_akceptos Espe rant o-lib roj n pl ezure. 

C. K. -Naaldwijk , kaj P. K. O .-Paisl ey., 
-Ni _ricevis viajn gaze toj n, enhavan taj tra·-
_dukajojn k favorajn ci tajol n . 

Koran dankon. f rat an manpremon! 
Al kelkaj . - Ne forgesu sen di al ni la 

koncernajn gc,zetojn, kiuj enhavas tradukojn 
el nia gaz eto . Tio ne estas mal grava .. 

revuojn, alisojn, krp. R. P.-To rrelló . . . 3 
fJNNLANDO . -Lab . Esp. Klubo de Helsinki P. F. - Baz o 6. ª • • • • • 20 

kolektadas gazetojn, afisojn, pros pektojn ; · ¡ .- M. B :- °C_allosa de Segara - · r, 
_ k . a. por f:!kspozicio .. Ciu, kiu sendas J. P. - -Aran¡uez . • 15 

ricevos slosi lon aií prospe klon. Adreso; , E ; H.-; _Bazo 3. ª _. : . • 100 
,· · K-do Lindh o lm, Kankui-inkatu 8, Helsinkl .' P. S.-Orihuela . . , - 10 
HJSPANIO . - K~do Migue l ia ~ragO scifgas, J. M . ...:...Perala~a · . · • - ·· 10 , 

al siaj eksterlandaj korespondantoj, ke E. v. S .-Scht edam • . 0'25 gd, 
lia nova adreso esras: Transmisi ones . G . D.-Z~ ffen 1 
D. C., Caste l Ión de la Plana (Gra o), His• · · FLE-Sekc :o 5. - Rollerdam. l '47 , 
panio, k Ji petas skribi al Ji _por daiírigi FLE-Sekc101.-Amsterdarp. O'EO , 
la malnovan korespondadon. A. S . · · Beets. N. H . . 1 . 

.HISPANIO - K d J M E . 'ó 5 f .- Aruhem . . . .. . . . t 
.- - 0 · ase, Slacr n, • fLE-Sekcio 13 3'10 • 

Peraleda (Gerona) der . kor. kun c. l. pri p v M ' -Z aand ~m• · .'. 3 
c .. t. k intersan~i P. M. Certa respond o ) L.' -r'. n.'• 3. -- Haarle ·m: : 2 • 

HISPAN IO:--:-K- do Er_nesto Guillem, ni a L. T . n .º 2. -H aarlem . . , . 0'80 • 
.eksadmtntsrranto , kru lr oy i~a~ nun_ en_ la L . T . n.• 1.-B ewerwijk •. . t 'ü 
front~ : ~ez. k~r •. kun_ ce_haJ 1unuhn o1 k L. T : n.• 9.-Haar lem . . . n o • 

_ •. kun ~1u¡ an1aua1. ª"1 1ko¡. L1 ª• adres .o : M. · L.- Heerlerheide . - · • . 1 '50 > 
~7 Brigada. ~u evo _Ba!allón_. 1. «::ompa- B . H . L~Rollerdam . · . 2 
nía . Base L, C. C. n. l. Hrspamo. K-do ·L. - Amst erdam .W. 0·20 

'vJvP1/N'//; , w,// , //h/1//1//1.# 1 1?1,?'1//1//1//1/ / l/ /1//,.,., ., .,/,, wb~u,; , .,u.,.,A A . S . - A m s fe rd a n1 • • • O' ~6 
Terorland anino · . . . . 3't9 

PRI LA BR05URo : 
· Laü formala promeso de la liro g rafejo , en la 

unuoj tagoj de Juni o es1os jam preta la bro-
.suro pri la hispana arto derruila .de la inter-
nacia fasi5mo. La ekspedon plenumos r ekle 
la Olicejo de la Nacia Parron ado pri T uris -
mo. Ni supo zas , ke dum la daiíro de ei tiu 
monaro' , ci u leganro ri cevos si an ekzcmp le -
roil. Por kro maj mendoj oni sin turnu al ni! 

Anonimulo el Po rl uga lio . 0'75 • 
M. B .- Yugos lavio . . . . 0"62 •. 
F. de J<.-llollerdom . . · : 1 
W. v . d. M .- Le euw arden · 2 
A . C. H.-l fotlerdam . 1 
G . J. W. - Den Haag- . 2'50 
K-do L.-Amsrerdam. 0'10 • 
D. S. U.- A ruhem . . no • 
FLE -S ekcfo .- Zwo le . . . 6'90 ' 
L. T. N. D. de GravE'nchO)'. 15 [Ir. ·o ~--- o Ch.-Paris 17.• . . . · . . 10 . c::==:::Jt---~• .___.... ...___. •c==:::i•c::==::i, C. P.--Vaulx en Veli n. . 10 

íl 
G . N .- S!ock ho lm . . . 50 

· ·A B ffN M A N I ERO · - J. V.::, Praha . . . . . 25 
: · -------- -- - Nía gazeto ·ne havas fiksan abonp rezon. A . . F. - Herstop ece Brno .. 20 

Oí eldonigas nur per la iivo l a individua mon lie lpo de · sía l ega nt aro . E. -: Ni mes. . . . . . 1o 
• Ni ~l ektis tiun sistemon car fiel, ciu kroma sum eto d e tiuj , kiuj povas G . E . O. - Orle ans • · • • 1¡ 

. pagi iomet e plie, ebliga s la ricevon de agrabla · l egajo í:11 múltaj, kiuj íl•· .J.CL,-Pon y por Ca 5 !elnau 21•74 , 

.
. pro senlaboreco , aii a l iaj kaiizoj , ne povas pagi s ían propran koti i on . . Ch~h~-s~o;i ~f ;n ·s~m he : 15 

Tia 1, se l a en havo k celo de la revuo estas por vi aprobinda k plac a A. M. - Kuressaare. ~o 
• · pagu vi an lib eran ab on an al iu ajn el níaj int ern ac i aj age nt ejoj: . ' . • · L. O . -=Saint A ndré. · 1~ 

O 
O. E. O .- O rleans . _5 , 

ÓENERALA INTERNACIA ADRESO NEDERLANDA ADRESO ·.. G. J.- Jo nkoperi g \•5() f. b, 
· nur po r ITlono nur po r mono de holdndano J Germana K·do . -

10 
, 

· GUSTAVE FARENC PETRO van der J:.>LANK . DA P.c .- 3.•K al 4-' ~o 
. V L. L .-S ouvre t . 

53, llue .Bri se -Pain Van Sp cijkstraat, 48-1 L.-üroupe Li ége 20 
, Po steekk onr<> 13944 Orlea ns . posrgiro 24~542 ~. . o W ery. -B oilsf or l . 30 
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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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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, 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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DANAJ AMIKOJ, · ATENTU! 

Nova nl11 per11nto por Danlo . estas 
B. L. E. A. nm LABORISTA ESPERAÑTÓ. ASOCIO 
USSEREBEN, ~~BIBOJ PosIkon10 : 19906 

º . •i:==::i• i:===::i•i=:i-11c::i~c:==i•c==::i• c==::i•r:::::::;o, 
__ 11 A BON M A N I ERO · Nía gazeto ne ha vas fiksan _abonprezon. j U Oi ·eldónigas nur per laií_yola_ in~i.vidua monhelpo de l~g~ntaro. • Ni elekt is tiun sistem on car hel, cm kroma sumeto ?e liu¡, k1U¡ povas 

íl 
pagi iomete plie, ebliga s la ricevon de agrabla_ le_ga¡o al multaj, kiuj ¡• pro senlabor eco, aií aliaj ~aiízoj , ne p0vas pag1 s1~n pro?ran kotizon. . Tial, se la enha vo k celo de la ~evu_? esta~ l_>?r v1 apr_o?mda k placa, • pagu vian liberan abonan al m a¡_n el ma¡ mt ernacia¡ agentejoj: _ ! 

. íl ÚENERALA INTERNACIA ADRESO NEDERLANDA ADRESO íl U nur por mono nur por mono de holandanol U, 
GUSTA V .E FAR EN C PETRO van der PLANK 6 

v M, Rue Brise-Pain · · · Viin Spcijkslraat, 48-1. Q íl PostCekk.onto 13944 Orleans · , post~iro 24'il>42 íl ,U ORLEANS (Loirei) fRANCIO - · ,."AMSTERDAM . W. Nederland o U: .íl. BELGIO ANGLIO . $YEDIO . . .ij.l ' 
. · K-00 M . OELHFORGE .. K-00 O. MEL TON_ ARB¿~~:, .7.:PeE~A'~-!ISb'.°EN '
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33 , Rue de • 1cn1 · 23 ' Fowl er Sir . Nech1ll1 Po,t l: 1ro 199106 BIRMINGH .Á M 7 .., Po stl iro n.• 53o111 ñ ·:P~POcHLARALe;;oAKCIA AD~ -~s~ -·~ ~R C1osT:~~:M íl 
LI FRO_~TO -.~ar~.-~~· Valencia _ (Hisp_anio) Oc:==:::J•c:==:::i•c:::=::i•c:::::::J<IC?~.c:::::1• . . • . •i=::::::io • . ":t. lo. t '1 ¡ . l. • • • /. • -KORESPONDADO ';,· - POPOL~~ONTA. LE1ERUJO Slmpla trlllnla anonceto 4 ·f. fr . E. Y11kshtls. - Port-~rthur . - Ni dankaa. HISPANIO .-K•do Ju11n Fernandez, int en- vian saluton k ekspedos 111 gazeIon al la dencia 126 Brig ada, 28 División , Base k·doj de vi menciiI11j, lau v_iaj insrrukcioj. 6.ª C. C . n.• 13, dez. kor. p. c. l. kun W. E. Baff .-Los An geles .-La enhavon. amerik aj kam11rad(in)oj. . de via leIero ni akcepIas kun danko; lre HISPANIO. - K-do Alf ónso Torre11dr11do Pe- · traía vía komparo de nia nun a sirnacio kun · r ez, 103 Bri gada, Comis ario 3.0 Batall ó n, liu de vía land a , tiel mairacila en la jaro-Base 3.ª C. C. n.º 8, dez. kor . cde kun 1863 dum vía intercivi1ana mili to . Ni publi-k-dinoj k intersan~i portret oj , PK, jurnn- kigos vi an artikol on. loin, revuojn, ktp. Tuj respondos . . . s . ·vatkov . · Pozoblanto.-Ni ~oUs rice· HISPANIO. - K-<lo M . Torres Busquets, 103 vinle vian leteron , car jam de antaü longe: ·-'- BTig irna·; ·3:0 ' B.,11111ó'rr:-· Bcise "1>.ª ·e :'· e:' ni iíeñiú fr esti s'tl ffdl nlll h, ti vi ;. La gai éton: n.• 8, dez. kor. k inter s. PK, ·portretojn, ni sendas al vía nova 11dreso . . ilus1rit11Jn revuojn . ktp . ·Cerla respondo . K . Karlsson . - Ryd . - Ni darikas vian HISPANIO .-K -do A. fulg enzi , P. Alloz ano sercan materia Ion, kiun momente ni bedaií· · n. 0 30 E. Barceli:rn<?, sciigas al ciuj siaj ras ne povi publikigi pro la netaiígeco de 1~ gekorespondant oJ sIan .novan 11dreson k nunaj cirkonstanc oj. Ni esperas, ke iam nI, : plie petas ~I: il! send<?n d_e _nov11 11dre~o. pav os e!1meli tiajn spriI11jojn en nía ga~eto-qsr pro m1ht11I okaz 1nt11101, perdis sI11n k certe 11am ni publikig os vi11n kunlabora¡on .. adresaron. . Ankaií d11nkon por v iaj RK. · HISP_ANIO :-K-do ftl i x Ruiz •. 1_13 Bri gada D. Meijer . -Amsterdam .-La le!erojn de-Mu.ta, 449 Bat11llon, Transmts1ones, Base h1·diversaj or ganizo¡ kiujn vi afable sendrs 2.• C. C. n.º 7, _de~ir as kerospondi kun 111 ni , ni lranssendis ~l 111 ci -tie11j koncern_a/ eks1erl11nd11j k-dmoI. . . pnrlioj. Oni informis al ni, pli poste, ke 111· HISPANIO .-fllntelis toj, 11tentu! ln!trsanQns · eslis legataj per 111 Barcelona radiosincio. PM kun ciuj landoj, precipe Sovelio, 111¡¡ . R. Krislen sen . - Aalbor g . - Ddnkon. pro· Yver1-k11talogo 11ií popece, K do Emilio vta letero k foto. Vi an anonc on ni puphkrgas. Prndes , sir. Derechos, 119, V~lench . Ne- ·· J. Eljot. - Willoughby. - · Kun danko .~ pra respondo! · bedaiíro ni legis vian leteron , scii ganla nin _,.,,,,.,..,.""'.'.~"""'""' ,,,,..,..,.,.../_,.....,_, /.,,~...,-- · pri la cesigo de la apero de via bela k 

. 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 rezulton . K do Amorós 11nkaií respon 18 
ONI SCIVOLltS PRI: vi. Li estas nun en la batal fronto . 1 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. , . ___.....--:: . _!!ir ,~ ~ospi!ale! de Llob _reg11!, ~11~celono. Preaejo de J. Olmoa, Allcnnte, ~. va1encio 
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NfORMA BUL'TEtVO INTERNACIA PRI 

L D::::>NO DE GRuPo LAsoR1sTA ESPERANTISTA \IALr1.1[IA 
e;DAKCI O KAJ AOMINISTRACIO: STRATO MAR, NUM . .25 Y t 11 {Oiipaniol 

'V 

HVAZAU RE6NO DE VIRINOJ 
La eer11; urboj de fil Resp ubl lko mon1r11s 

un kurioz11jn b ll dojn, similaj 111 1iuj. kiujn 
ni priskrib11s en f11n111zl11j rom nnoJ pri r,g no 
e virinoJ. L11s111j sol d11111j kontingentoj ror -
renis ~ra nddjn kvnn loj n da viroj . kies lo i<an 
n 111 socio okupa s 11ns111111ile la virinof. Jen 
ir inoj cie! Ege muilege do jup oj nuligas la 
,n111lonojn su r centr11j 11venu oj ... 

J11m antail o l 111 mili lo , en Hisp 1111io. 111 
tJti~1ikoj 11scr ti s, ke viri noj 11bundis pli u l 
1roi, l11ü rima rkind a procen10. Sed, por ciu 
rdin11r11 obs erv 11nt o, 111 s1111istika aserto 
,jnis malvero, car en publik11j lokoj. ki el 
tr111oj. par koj, 1e11troj ai! k11fejoj , vi g le 
varmls Id v i roj dum, iomete sok e, m~labun -
is 111 viri noj, ki am ili ne m11nkis absolu ll'. 

La mislero de liu . relil'fa kon lr11üdirn, 
oler la oncia la k sajna realof , es111s kl11rige• 
la se oni konsideras 111 siru ocion de l a h is-
ana virinaro dum regado de lo mo1111rkio. 
'ub la redkcia inlluo de fciíJaj ko nceploj, 

varinoj elspezis sian ,·i vr>n i nl cr drapoj, 
\ind o]. kJscroloj k poi<>]. 1 ial, kvankam pli 
mulrenornbrrj ol la viroj . preskail neni am 
non1riAis pub l ike la vir inr) , c11r ru1inem11f 

devoj k 11bsurdai kulimo) enf ermi g is ilin en 
a luks1111 ail mizeran kaAon de ili11 hejm o, je 
1u nur fil p tro aü la cdzu p usedis 111 

slosil on. K11rcero 11ns1.,1t.:ií nes ro ! 
Venis la Respublik o k fr akns is 111 dikdin 

rabojn de 111 virinaj celoj. Tamcn, kvank11111 
la leQ,> íorigls Id rnareriajn barojn, la belaj 

1nle1uj ne povis 11nkoroü lib ere for llu gi car 
Id flug ,l1Jj es1is 1ro m111for1,1j, pro longa 
neuzebleco. Jom posl iom , l a demokr a111 
reQimo sper 1lgis ílin en la fdk1a Ruado de 
lr tsoj poli1ik11j r11J10J. De li kole ornamiQis, pr o 
Vlrina ceeslo , aiíloj de un ivers i laloj k aOdi-
lorioj de In PMlom enl o. Sed lo dellni1iv 11 
Publikc elmonr ro de lo virino. en impon11 
lavango, okoz is ce la b11!01ado. kiu refercn-
durne en his loria Febr uar o venkoba1is la 
ldsisrno n. Ti orn, 111 virin o), vocdo n11n1e por 
lisioj de le Popolfronlo. sir is siafn ril 11tojn 
kur, 111 es1in1eco. L11 muz o de poe1uj J11m 
Uti, civi 111nlno k plenrnj1 11 persono! 

Eksp l odis 111 f11sis111 komplo lo, k·u mdl · 
rckte ctlis sk lnvi gi den o ve lo v lrl noj11; k lo 
vlrinoj npud 111 vlroj scii s morii dde nd onlc. 
Ptr 11rmiloJ ec man o , sl11n libereco n. Kaf 111 
nun, resJante pre sk110 so laj e I la pos1lronlo , 
da!lrig11s 111 b11111lon sub oli oJ form ol, lobo· 
' dnle scn i1:ce k sk iz11nre s1r11ngc1nn 1111pek1o n, 
t n 111 ~ddl urboj, kv11z110 blldoj el romano 
(6 fi lmo pri r11n111zl11 rtgno dt vi rinoj ... 

Honslderoj tra l~omentarioj 
St ormoj k ventoj de nova aiítu no blovas jam en Hispaniol Velkas la 

foli oj se d n e velkas la mirind a rezistado k ec la bravega kontraiípuso de la 
hispa no;, kiuj satas la libe ron pl i ol la vivon. Retros pekt iva j bildoj logas a 1 
komparo: Antaií unu j¡¡ro, Asturio ferm is la epi logon de la norda epopeo. 

Ondo de indi gno trakuris la mondon. Nobla kolero agacis dentojn k svin~i~ 
pugno jn de honest uloj , pro la abomena diplomatil komp lo to sendefend1g 1 

popo lon k liver i gin, ti el, en la ungojn de kruela malamiko._ . . 
Kiel bala ~to, por la nobla j im pulso¡ de la amaso 111ter~a c1a, ~peris 

liam la filislraj kalkuloj de tiuj adeploj de la 1iel norrata •pra kt1ka roh11ko•, 
kiuj frivol e sin jetis en la fluojn oe bri laj aiíguroj por la Fa.sismo Oni antaü-
íiksis la triumfon de F ra nko k la pereon de la Resput>liko , laií difin it a dato, 
sup er taksant e la detrueman potencon de llalio k1;n German:o, k malaltiganre 
la gr a ndi oz an r ezist okapablo n de Hispanio. 

Pli dangera, kvankam malpli videbla, eslis tamen la interna siruacio: 
Konkur enc o pri la influa rolo de sindikatoj aií p;l!tioi; jalu zoj ínter gvidantoj; 
skismo j ce ve terana¡ organizoj; ec kolizi oj sur la stratoj de kelkaj urboj .. Sub 
ti d malagrablaj signoj, dok toro Negrin prenis la direkt i lon de la antifdsista 
sipo, en plena fulrr.o tc ndr o. En la di rekcio man kis valoraj apogoj, car frakcio 
el socialistoj k organizo el anarkistoj tute ne volis kunlabori. 

Daüris k ak rigis la mili lo. La vantaj r1iíguroj, pr i tuja pereo, krevis kiel 
sa po vez iko . La marso mem de la faktoj admonis severe pro pa:-intaj eraroj. 
Reg ru pigis la fortoj; reamikigis la tendencoj . Kaj hodiaii , jen la sama doktoro 
Negrin pr ezidas ma siva n blokon, kie rekfe kun labo, as, !>en ia suspekf0, re-
prezenla nt o j de ciuj op ini r,j-dc konse r vafr;aj respublikanoj gis a.klivaj anar-
kistojl - Dum la daiíro de unu jaro tre drameca, la hispó11oj ne vane lernis k 
sperlis. Cirkaií la registara akso, ili nun laboras intens e, batalas kuragl', 
ko mpre na s diafan e k rezi s tas fi~r~ge La míli1a scc nvjo t111nskkigi~; ladran o 
okazas nuntempe prete r la helaJ bordoj de la blua Med i tern1;eo. On i fosas 
tr a nc eo jn en la spongeca gr un do, kiu ahunde pr oduktas orangojn, l<aroh0jn, 
vinberojn k o livoj n . Se la invadintoj gajnis, en lasta forlo!-ltefo, rovilin ¡ e-
cojn de hispana tero, la popolanoj ankaií gainis fidon je.> :,i IT'em, Hiante la 
mal fdcileco n , por la fasisloi. o ftig i multajn a takojn por kc nkeri nur i<elka jn 
h ekta roj n da fereno a ns tataií la definitiva venko . 

Tia! tia lukt o estas kvazaií civitana devo . Oni militas obstine -~ cn 
penso pTi kapi tulaci ol-av ide sopirante samfemre je la paco. Jrn do éllta 
kva lit o ne facil e kompreneb la por tiuj, kiuj ne Jre funde l<cnas la hisranan 
psikologion. Perdig as to rentoj da sango, rletruigas imponaj r iéa j0j, sed tiu 
pereado k tiu detru ado neniel malvarmiRaS la fervoron al tiu i, kiufhedaiíran te 
la domag oj n, scias ne submetigi al la despotismo por evili sim1lajn dolorojn 
al la homoi de-a liaj land oj. Kiam oni parolas al la po;iolarmeanoj, por inciti 
ilian kur agon, gis plej alta grado, on i nen iel emfaZéls pri bonstato por la 
hi sp anoj sed pri felico por la tuta homaro. 

Nur dank' al tia s in teno , ankoraií ne krevis la nigra nubego, kiu sve-

ba s min ace super la mezo de Eiíropo . Ho, kíel abomrne sonas la hipokrita 
diro, ke oni ne helpi s la hi spa nojn por sav i la paconl... Jam ne plu taiígas la 
emfaza voeo de malfrua pentol Se la tragedio finfine eteudi~as, estu respo n-
decaj tiuj friponoj, kiuj mensogis pri paco por iel kovri sían malk u ragL' D 
aií ... sía n kunkulpecon en la krimo kontralí Hi spanio. 

Kaj Hispanio - la ofendita Hispanioi - -batalas k batalas, srn atento ¡ 
al lam entoj, car fier e g i perceptas, ke ja krom vikti mo g i es tas símbolo. Po s t 
ple j fortaj pr emoj, br ilas sekure en g ia diademo tri kolosaj juveloj Madrido 
Bar celono k Valenci o; tri unuaj cefaj urb oj, kiu j, kune kun honoraj vun doj' 
monlras e kzemplon k s ignas vojon al la minac a taj popoloj aver tant e ilin k~ 
en si mila okazo, la plej traía defe ndo ciam estas oport una frapo. ' 
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laborante en N·ova Posteno 
f1' ,IJbi,.rOl)bi!!Jbl!, .... lllllr,dlb,.aAllludlllwli:b,11!11,udllJh,dlll,.~~••lllh,dlll,,~ ... j BOMBRROU HOSPITRLOH ... ·PER POSTKRRTOJI Ce mia soldatigo , la Kuracista Militi~ta Tribunalo, po~t rigora kontrolado, deklaris min taiíg~ nur por 'hel¡, , pa¡ servoj, pro mulsi'lno en la koro. Dum tri monatoj , ., tui logis c·n · vilaga kampJ:nento ekzcrcante militislajn • laborojn k at 1:ndant e la momrnton povi ok:.:pi jarn konkretan postenon en iu ajn hclpa milita servo, ak orde kun miaj pr o [e si,1j kapabloj, Finfine venis o[ii.:idla man· dato, pe\· kiu oni dl.'stinis min, kiel sl:ribiston k descg-niston, en la koman ,la oficejo d ; Id modelé\ Milítistll Hospitalo, kiun subtenas k patronas en Ontcniente la 

l ·Tio ne estós peko, sed b.ona ag_o_ ~or help~ tniaJn 4 klopodoin pri Es~eranto en 1a m_1~1t!sl~ ~osp~\alo - kie mi dei?ras. ~t b~zo~as konvmkt ctuJn f)er 1>ru'. 1 voj, ne per flamaJ v_ortoJ, _ke Espe .ranto-:-krorrt alta 1 idralo - estas [akta re~lo. . 4 Kiu el la 1egantoi volas elektl __ belan _ pcistkario ·.i el sia ur)m aií el_ si.": lan~o k, s~r.1ba21t_e kelkiiln sa~ • lutvoito¡n, sendt gin tu¡ al . mi; Jau 1ena ohci~la 
· Socialist11 lnterna cio k la Sindikata lnternacia Federado. 

· 4 adreso?.: 
1 ·. o,;~~~So~é-~~t;:i~n~da~ '1 

1 j 
1 

Kai jen mi jam ekt>fica s en la 1,ova postenol o ·nt~r. nicnte está s gr a nda, bela 'k higi'é'n-a vi lago kusanta ce )a deklivo de m .. mto el a brupta I egioneto en la sudo de la Valencia provinco . En proksima cirkaiíajo, nova soseo, sur gracia ponto el moderna konstru9, lwndukas al grandega domo, eksa franci ska na monahejo, kie situas J,1 Hospitalo iomc pli alt e olla urbo. En la komenco de la milito, J., dikaj l\lo podoi de la loka Popolfronta Komi- , tat0 transformis malvastajn celojn en purai aerumitaj camhregoj por kuraci k flegi la unuajn vunditojn. , Kiam la sanitaraj bezo11oi de la Respuhliko postu ;¡·1 lis pli ampleksajn ir.stalajojn, la Regista10 elek1is gin, kiel bazon, por centralizi la mala varan solidarecon de . 

•ij II O S P,I TA 1, MILITA U · , t ONTE.NIENT{ (VALf.NCtAí': H.ISPÁNIO ' i · P.er Ja _r!cevita materialo mi ara-:ñgos tre ' arlan t 

l ekspozic1on sur _la mur_o de .la dtstro-salcno. , · · Se vi helpas mm, nur 1omete, la sukc eso estas t certa k neniu povos diri, pro via silento al mia ·voko ke la ceEredaktoro de POPOU FRGNTO blu!is. t Mi' res pondos prívate aií pere de la gazetol t 
• ilQIPlijñiliii(Q¡P ll(d\i''IQiP"iQil'"fllll"'fil!DliiiUfli~IQDP'll)l"iQbiM$1 llfljliilftt1iD'foP~"' 

la eksterldndaj popoloi. Post lertaj rnasonajoj, k konve- La paco meritas ciujn oferojo, krom tiu naj sc1ngo1, li'I Socialista lnternacio prenis sur sin la de la justeco, car paco sen justeco, ja taskon pr ov izi la institucion per adekvata materialo k certe, ~-e estas _ efektiva paco! :·: :-: :-: kompctenta fakularo Frukto el tia díligenteco estas mía . , _:: nuna labor eio, plej perfekta hospitalo, kiu fur.kcias . en · . Doktoro Negrin, Prezidanto d<é•·la Hi spana Regis-Hispanio . Durlck lumpl ena j bl a nkaj puraj sa lonoj, en .tri · ·, taro k ties ministro por Nacía De[endo, faris al kores-etago;, entenas proksimum e 600 litojn, di stribuitaj Jau pondanto de Ja ar¡gla jurnalo ·N_.,ws ·<;:hronicle ienain specialeco de la vund :ij Bon ega servo por banoi k du- deldaraciojn kies ehoj estas [ortaJ baloJ sur la amboson foj estds preta ciuh0re dumtage. Oni mangas komforle, - de -Ja diploma ta indiferenteco: :' en du vastai cambroi, abum lajn .k 11utrigajn mangojn, 1,; · · · ·JMf ·dankas vüin-·gazeton pro -·1a~sa ·1rco~k'iún'genl\le kiuj pretigas lertaj dilig('ntaj kuiristoi, en moderna kt¡i- . . gi ha vigas al mi por montri miajn pensojn al la brila rejo. Glate plenumas sían taston labor ejoj por k?drado popolo. En la dua datreveno de nia milito, mi volas k lav<1do. Apud gardcno, en la mal nova kunvene¡o de la refoje sul>streki la dauran ekziston ·de ·unu grand a eraro: monabejo, pom? as arteornamita distro-salono, kun Pretendí f.iri, el nía lukto, simp lan epizodon en la his· bo-ne instalila scenejo, kiel prezid1;1mo de konve~a 1=1ate~ torio de Hispanio, kvazaií alero [acila je izo ligo pei rialo: biblioteko, skribotablo, rad1oaparato I< tri pia_noJ stranga asepsá poHtiko. · . ínter ceteraj ludiloj k distriloj. Tie oni ludas_ ofte_a_nttfa- La apliko de tia politiko es tas makulo por la brilo sistajn kom edietojn, koncertojn k del<lamado¡_n. ~ 1 tn~en- ele la brita imperio car tiu sinteno sin apogas sur absur· cas tie ' rnem fari paroladeton al la vund1to1, prt 1¿\_ .da ignorado de la rajto, kiun nía popo lo havas _por de· util~ de Espe;anto, k ce gvidi kurson inleril~ . . .' fendi sian ekziston. La paco meritas ciujn ofero¡n,krorr. La •militist~ o[icistaro dividigas je tekmka¡ k helpí:Jlt.. tiu de la ju s teco, car páco sen ju steco, ja certe, ne e5Jai elementoj . La unuaj estas kur:icisl?i k far31aciisloj, sub efektiva paco. Oni komprenu !ion! . komando de direktoro kun kategono de leutenanta kolo- Bonc mi komprenas la teruran responqecon, kt~r. nelo . La Eakla militistaro estas tacmento el proksif!1ume hava s la politíkaj Eortoi, kiam temas pri konser vo d\,° 70 soldatoj, por helpaj servoj, kun kvi_n_ ~aporal_oJ sub paco. Sed jam daiíras du jar ojn la ega dolor?, ?uin \~ }<ornando de sergento, plej super<1 m1ltt1sta gv_td~nto . la hispana popolo baraktas inter du ata~o¡:_ 1~11 de·ci Ciuj soldatoj, kiel mi, senescepte, _estas d~kl?ri~aJ, fasistaj landoj k tiu de la demokrataj nacio ¡, ktUJ kap;;a, kornp etenta tribuna lo, pro interna¡ o rgamka1 dtfe~toJ? nead11s al gi la legan apogon de sía help<;>, Ja_m r co; ne taugaj por l>J tali en la (ronto sed nur por kvtet<1J horo dedici al la memoro de niaj mortintoJ la 1u5le mílit a j laboroj . La ekstera k mterry.'l aspekto de la_ d0 1!1P · de novaj metodoj. . 
0 

nit tnte ne sajnas lv1zerno Oni ne · ·audas trumpv_to¡n ·. · 1 Ce l.1 plej supera pinto de ci liu dua datreve n ~ko komandajn vocojn. La uniformo estas nur paJlo.kolo .r,a raitas aserti, ke la emo por firma rezista?o resta.s ªofen cemizo lrnn sanitara ins igne. Mi guas la bonan saneen rau tre flama. Ni daiíras sperfante la pleJ kruela¡n·ar li ofici en lc2 komanda nficejo, kiel sola soldato apud !~ dojn . Malgraií tío, [orlan konvinkon ni ~entas \ 510 
serge11to- ho11a amiko an.~t_ataií s_evera ~u P.~rulo-kt:U krimo, kiun oni faras kontrau la Respubh~o f ne¡;rona gentile permesil~ al ~i dl'.dtct k_elka¡n hor~¡n CJU_tag,e Pº\ · · sen puno. La barbarec:o ciutage est3:s ph an .¡nter pretigi m 111uskr1pto¡n k korektt presprova¡_on , loo , d~n~ guante la privilegiojn, _ki_ujn al ~i. hav1~as la N_e AnkO al normal a i p:)SlilÍ lwmunikoj ínter Valen~io k Onten1e~- veno kun la vosto de s1a¡ nekvahhkebl~~ ~e!odo¡ .. jar te ebligas la ape ron de POPOLA FRON ro. · :,. raií nun estas la infanoj-niaj malfel!cªl mfa~ºJ;,1110 ' Kvankam mo<l~sta, mi estas do nun unu ~1 la_ ra~~ i. . 11esciai pri nenia teruro-kune kun virtnoJ km~ lkita, k toj cJe la nclminí:;tr~cia_ ma~ino d~ tiu m~de)a ~nsttlucip, . -la cefaj militaj celitajoj. Mi estas absolute konv 1¡" aiíai i l<ie dilí~enlilj manot k 1ntel1gent~¡ cerbo¡ _mtlcltgas rlolo- la sentoj de la brita civitanaro estas tute kon r rnent< rojn k humanigils lit militan. E.n la H~spitalo de On~e- · tiu ci perversa taktiko. Kaj .certe venos la ~.º -31111 níente, plene elversigas k hele montrigas la fervora stn • kiam vía nobla popolo ekdiros energie:_ «Suhta~ ti clonemo de la tutmonda popolanarol Kaj mia plej sincera deziro estas, ke tiam- 1 •en' Lucloviko HERNANDEZ oka 'zos-estú ankoraií eble eviti la eksplodon de g rala ,bornbucado simila al tiu de Hispaniol• 

C,fr,clakloro d• POPOV, PIIONTO 
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LA-DANGERO CIE El<ZISlAS ·HNCfRKAÜBRAKOPATRINA! 
Multaj el niaj bJte1lantoj -ade grumbliis pri la paralizo vivo en la 

riergardo. •Ili (la civiluloj) ne volas forlasi sían Irnmfortan vivon dum ni 
ogH ci tie: jea ¿n IMnceoj, jen sur mcntopintoj, j en en vdloj, sendorme, 
enmang l, m3.lseke, m 1l pure, mizeraj l<un pedi '<0j k vundoj. Kial ili guas 
um Íli suferegas?• Dira ias multaj . · 

Tiaj paroloj aiídigas · ofte ce Iipoj de bJtalantoj ne tre kle'raj bedaií-
índe. Ne sufice klas'.rnnsciaj, al ili _doloras la ekzisto de civiluloj. lli ne 
eraplas, k¿ ne ciu povas iri al la fronlo. Unuj pro malsano, aliaj pro sía 
go. Sed ni jetu ri~ardon c1l la ariergardol Tie ja multen oni faras . ~ vite oni 
aboras en m nicifabriko (kio cetere ne malpli necesigas ol la armeo meml). 
enripoze oni terkul1ur.1s la grundon por asekuri panon, Iegomojn k fruktojn 
J la a,rmeo k al la popolo. Tamen, la viraj fortoj notin .de mankas ja ·m, ínter 
elneroj k rdzistoj. Tiaj k similaj profesioj korisistas nur el 10-12-janj bubojl 

Ni ekzamenu ankoraií iomete pli la bonon vivon ce la ariergardo: 
ivda ngero preskaií tiel grand t ol sur la fronlo pro teruraj k oftaj bombar-
adoj. Se oni nur i :nJgas jusan o!<azintajon, la kunkludo estos klara: 180 

asistaj bJ:nboj falegis sur urb.Jn el nur 30.000 logantoj dum la longa 
auro de kvar hor.Jj. Res tis plenl delruitaj 60 domoj, ínter ili hospitalo 
ie kusis multaj malsrnuloj . _En la granda¡ urboj, oni ne po vas rifugi tiel 
acile kiel surfronte; tion ci ja bone scias ciu frontanol Kial do citi pli da 
ivdang !raj m.:imzntoí? Kromz, kia p l radizo estas tío, kie tute man kas 
ab1ko, ,su'<ero k sapo, kie preskaií plene for es tas la pano k aliaj cefaj 
utrajartikoloj, l<iuj ce la fronto ekzistas? ' . 

Mi verkas ci tiujn liniojn, car mi me .n konstatis persoue la eraran · 
pinion pro ju,e travivita terurajo: Pro vundoj ce la buso, mi iris en hospi -

alon. A.~en1ú alveni:ite, mi aiídis lai:ítan k trifoje ripetiginta 'n eksplodan 
ruego:i. O .,i gen erale n¿ atentas tiajn okazintaj.:ijn. Oni tro kutimas al tio; do 
nkaíí tiun fojon mi ne atentis la bruon dai:írigante la legadon de iu jurnalo. 
orpasis duona boro k haltis ambulano a1taií la ho sp italo . Oní rapide 
ercís helpa:itojn. Mí ne scií s pri kío temis, tia! mi alproksímigis. Tiam 

apuis antaü miaj oku'oj terura vidajo sangon stagniganta: Tri arir-rgarlonnj. 
Íri labJristoj el m1JnicifaFriko, pro kiu ain kai:ízo ai:í malhelpajo, reslis siritaj' 
~ro subita eksplodo dl kelkaj bomboj. H~ kia_i vizag?il sen naz 9 se? okuloJ, 
' lin ordoj kun brúiigitaj gingivoj k forfaltnti'IJ denloJ. La korp~J vaste brulF .. 

itaj estis plej imp::,na atesto prí la dang era j _lab~roj de la arie~gar~o. 
En la mo1ernaj militoj n z ekzistas d1~er_enco en l_a r1sko1, k en la 

efendo de la homaj rajtoj an1<aií ne dev"as ekztslt susp ekto ¡ ... 

or Vasta Helpmovado 
Laborista es ·perantista movad? es- . 

as rigardata de la aliaj laborista¡ mo-
~adoj kiel malrica parenco de burgo. _ 
Kial? Cu gi ne estas forta7 Mi kredas 
~ontraííe ke laborista esperantista 
movado ~stas tre fo:-ta movado. Sed 
~¡ ne havas sufic-rn forton en unu 
lando; gia forto estas e.efe inlernac _i,?-

Jozefo TENENBAUM 
lnfern8Cl4 Brlgadano 

helpí la popolojn, kiuj estas nun mar· · 
kurage atakataj de la modernaj bar-
baroj nomataj fasi s toj. Sur tiu bazo, 
ni facile pOV3S unuigi rñondskale ·k 
krei vastan helpmovadon. Se mía pro-
pono sukcesos mí foten ca s eldoni 
helpmaterialon k gin sendi al dive ·rsaj 
Jandaj perantoj, prefere perantaj gru-

Ploranla li 1irns l11 vcsloJn sirílajn 
De 1rem11nIa pro Iimo patrino, 
Al sla kolo li krocas plek1ifaJn 
Man ojo, l<nJ •kapon sovas al sino , 
Kvazalí sercds proteklan tlíu~on 
F,n cirkailbr rko de mild11 patrino, 
Ekploros korsire aúdantc la mu~on 
Dl írener.a kdnono kaj tondra senOno. 

Krac dn ta ruri oz e [djron mortigan 
Al Jiu ruino -am11so fumanta, 
En koro sirita i o n Iimig11n .. 
Sin _ sovas, ho, inl. ,no ploranIal 
La .mi. da palrino por lin kvieligi ,: • ,, : · 
Kun inIerrompiIa voco k,rnIeIas, 
Kaj ne cesanie infanon luligi 
Si melankolie kanlvortojn ripelas : 
- Ce i' l>ordo de I' maro en horo vespera 
Nimío al nimio la harojn plekladi~, •' 
Dum tiu vespero-vespero somera- · 
Plcj j una la nimío tre carme kanradis: 

Triloj de voco, ar~enla sonoro, 
<1Iiru s ur verda mara ebeno. 
Óis la pal ,co de blanka marrnoro 
Ó 's la kor.,la princa ~a rdeno. 
Li eklr emis, veki~is denove plorania 
l<aj cirkaü, igardis limeme, -
Sían parrinon li tir~s am anto 
Kaj nustre rakont as li ion fideme: . 
Pez-, kreru,ko. En dormo pasie 
Dormis EC sronoj de I' urbo, 
Eknagris rra nokra malhelo kaj eie 
Monsrro aperis prela je murdo . 
La denl oj n grinc anle min ace, 
Kruel <1, lcrure sangavida, 
El\pasis ,~. mo nslro. Homoj senpace 
Senorde, haose íu~ is senbride. 
La rñ'onstro r.1nlome Cit .. apei-is - · ' . . 
Macdnlc homkarnon sakale. 
Toasris per sango, triumfis, koleris, 
Bruegis , bucad is ci am .vandale. 

De monslroj alkuris lula tzcmenlo 
Prela la mondon dell ui ~isíunde, 
Belzevul' per ps<1lmoj de fisakramen'io 
Karnon ricevis oíerc, abunde . 
Palrinoj, infilnOj kun morra aspeklo 
Plor is k<1j pre~is; ofle malbenis. 
A l korsira vekrio nenia protckI0, 
Nek lo kon sola ·11e ie alvenis. 

Velkadis la viv o, ~ermoj purradis, 
Kreskis . grilndi~is fumanta ruino . -
Palaj vikIimoj fu~anle kuradis 
Cemis ir; íanoi, ho, kara palrino! 

Longa la vic -" de ploranraj virinc,j 
Kun kave profunddj nigraj okuloj, 
Estis Id vico de suíerdntoj patrinoj 
!(un purpure rug,¡, ce bru s loj, mnkulc•j. 

Tiuin sufernjn Ira sot1~'l mi vidis 
K11j 11ame mi senris sureron . 

Mi kredas ke ni ne"montras suf1ce 
Jian ekzisto~ al la aliaj laborístaj 
novado¡ Óis nun la .cefaj zorgoj de . 
'Sperantista laborista rpovad_o est~~ 
a starigík 'ursofti k internacian l<ores-
>ondadon. ·(Cu individuan, cu kolek-
ivan). Kvrlnkam kolekliva korespon-
lado prezentas la supnccon ke .~e 
'.S!)erantistaj kamaradoj povas _ grn 
>artopreni, tamen gi ne d<?nas suf1ca~ 
:ukceson tial ke nemulta¡ l<amaradoJ 
'.Sfas sufice sindo:iemaj por: unue 
:erci o:-g'anízojn konsentantajn kores-
1ondadi, due por fari la traduk?la-
•oron, k trie restarigi la afer~n kta~ 
inu aü alía korespondanto sanceh-
!as. Krom tío tiu kamarado <levas 
:enerale gvidi kursojn. ~aií mi, ni ~e: 
·as trovi novajn metodo1n por a~ent1g1 
.ían ekzístadon. Mi proponas ¡enon : 

. poj. 1 a esperanlistaj kamaradoj k ec 
la adrptoj de Esperanto kiuj pro iu 
ajn kaiízo ne lernas gin povos dis-

~vendi la helpo\ignojn. La mono estos 
kolektata en ciu Ianclo, k poste en du 
aú 'tri landoj por sendi gin al la espe-

. rantistaj organizoi de atakataj lándoj. 
Tra kiuj honesle iu nin gvidi" 

.. :. Fl_usrranle .mi 'dvoce: EsperonL . ., .... •, 

Cíuj .?sperantístaj taboristoj votas 

Tiuj organizoj havos kiel devon 
uzi la monon sendila de ni por starigi 
ínfanajn koloniojn; k en tiuj kolonioj 
oni im:truos Esperanton al la knaboj 
krom la nacía lingvo. Tiel efektívigos 
pason al enkonduko de nia língvo en 
la lernejojn, kiu estas nía plej kara 
esperantista postulo. 

Tiun ci artíkolon mi sendas sam-
. tempe al diversai labóristaj esperan-

tistaj gazetoj. Per gi mí alvokas ciujn, 
kíuj aprobas mían ideon , interrilati 
kun mi sendante sugestojn k cefe sin 
proponí por organizi la laboron . 

MARC DELFORGE 
M, 1 ue de Heigne CH l.RLEROI (Belgio) 

1<11j ridelanle Ira larmoj brulegaj 
Si kanr is kiel kantas marIiroj, 
Prikanris liberon per vorioj belegaj; 

_ Sarkasme mokanre pri ".ll1111j sopiroj: 

-Post nok ro vcntega, brilcga cielo 
K<1j aüroro hele ilpero s, 
Tiam Id Lib em plei k11ra j uvelo 
Novajn trezorojn de ros • . 
Knj nia volo estos granilo 
El kiu ni mc,sonos novan airaron 
Himn o i lev ;~os ~is la .zenito ' 
Gloriganre heroan f•al~ron. 
F.I liu ruino hodi11ü fumanld 
Pro snnga lukrad o, arenn ' 
Gdrdenon ni faros lre befe norant a 
Per nia supcr,1 socia kom pre no. 

N. B\BASKEROF 
Lens (f,·ancio) 18 - 8 - M. 

'( 
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4 POPOLA FRONTO . 

_ Cu oni povas efike propa~an~i Esperanton per kino1 ·_ :( KVINDEK" 'JAROJ' Dl ~O~IILlnA UMl~~ 
•. L . , . - En muo de la 1erurai konl'ulsioj, kiujn Hif pan\o lrav;,. a respondo al tia demando ne es as duba. nepr¡: ' l>'I ¡ 1 H' · Sociálisui I aborisla Parrio la kvlnd k •&, j~sl Sed ne suficas, ke propaganda filmo' estu efika~ t, fu 1 8

1 
ªk 1dspanka_ · 10 Duol>le. valora estas la glora <d anJ•1on G ,. k • · k 'k I ¡ bl T' de sin < un ne z1s . . aJrtv . ravas ana.au, e g1 estu pra tt e e o te uze a . to olla Socialista Pariio, fondi~is enkaü la C tno okazas ' se: -Ói estas malmultekosta. · · ~r: s:m~:pe _ t . lre populare konala perla 1rl liier .. u'"''ª'ª • --Se gia tek niko estas tia, ke oni . ;>OVU uzi gin cie "1ºp e abor,IS º 1

0· I< ,· k·1el decns al la siluacio ret1orº'r·r, . G. 1', k • k d' , er so re par > , , a guro¡ • sen .~parato¡ e ste_ror_ rna raJ. . _ , , In hispanÍ, socialismo akccnlis la malfacilcjojn ~e la kornende Pr1 la ef1keco, t1u filmo devas. k k. 1 fe voro k obsi ino de Palílo Iglesias ¡ r ca -Esti sen tito loj k sen paroloj, komprenebla -¡;er ef 0
1k º¡:· d1ª'"1 ª Ir tn kampo la unuajn graineioi·n ·k!•ekis, en 11 1 d • · · b' ld · 1 · · t f kt l 1 · ~11 ' ' '1 e a pro e ' ' "5 0 nscj ¡ . a aga o mem, per g1;,1 1 oJ, 11UJ es as a e a p e¡ . . d'k 1, k poliiikü 0, ganiudo • n · -' int ernada lingv b · · :• · , pri proprn sin 1 ª • . . . . · . ' . ', ; • · • . d. . I 1- • · En omd~O 111 la s1gn1foplena 111b1leo, ne m11nk1s gra•uio· . -Montr1 la esperan tan teman Je 1versa¡ aspe t o¡: l ·r • . • l k' - r k • 1 nek . C: rakil'tt'á fin'g·va .. ~á'l;'teíiiá' .' h'at1sfüa •·., ,- <· ,,. . " ' ' ·\ . ,i, ; r. ?.¡¡,;.,,. 11ts,nlu1oj de.la celera nnll dSlllla1 orga~IZO, lllJ_ 'ª'~- .Ynlabntae _"P .' ., '¡, , '· 1-'_ , •• •• • , .- • • • kunc kun la socialis1oj, en la 1u1nac111 Popolíronto. t ,u¡ sen ' -Ftne, g1 devas 11e 'tedt la r1gárd,rnton, sed d1stn, k . 1 . ki 101- rc•pul>likanoj k regio .. es. · · " • 1· k' ¡' k d k. · t • ¡ ¡· · · ce ple: omun1s o¡. annr s . - nc1 •uion e1.: amuz1 in, rn on u 1 1am pos 10m a P I sertoza¡ . l (k I l k l> sko¡·) konkurencis agno~ ki publike 1 °· .. d t · · . . . misio Ma un<> a . . a grav~n .• .. e_mons racJOJ. . r k. . . . k' 1 . ·. -· . . . rolon de IÍU sperla, pro mullfareco, 0rg11mzo en 111 liberiga ba1a1 . .. Povas .esti inter ese onstatl ·1e om zorg1s pr1 ltuJ . 1 • k lraíi la rremda k indi~ena r . . º· precirnj konsid eroj, en pravo jam konata, tiu filmo kiun bravege e 1ena... '1'"d e Hi'•panio iran,o1, la • · f · f · · · · ¡ d 1 dcmokrala lemperarrcn o . _ Rntou•n, ktun arts rqnca¡ esperanllstoJ - o <aze e a O T k e N T densigis ankoraü pli forte · • . 50.ª jarfe s to de Esp er anto .-No vaj detal oj venas hodidii . l.n u ._ · k · ·k ·, · 1 opi·rata deziro pri unu·

50
11
1
1ªlnvicoJ•; - · · 1 ¡ - · · · · 1 • · · · k · t1el verc 110 o azns, e a a s • a s1nd1k,ia · lt klarigas l-1e a autoroJ atentts prt a c1-supra1 oncer- . . • l 1 • 1 -Jubr'lea okazinla¡·o ,. 1-1 • kt • • · · : . centro, 1nm sa n~s rea o car a s oporluna n;i¡ pLun rºl· k t ¡ 'k kt - · 1 . · · ,,, sanco jior pliíorligi ¡,, unuecon inler diversa! melodoj kdok1rinoj· 

1 l ka tdnanl caf~l fe rn1 ,an16pu~¡- o¡nt soE.vf1skt?enpene. kvankam ebie pJi konkrcle ol lio, es1is la ·erek1iva masivec~ ki~ a e e to e a I ma O't'ma o m1 ttne ra • e tve, unu • . . . .. . P . . · .. h• d 16 ·¡· 1 · · k · k t d •· el k bl · cemen1c mason1~1s interne de la Soc111ilsla ar110 mem, hkvidi-•. oriol. a l m1!1me r al pro¡ e CH? kº ? as! e sesdg1sf e o I e . ~inle volonle ciuj aparlaj tendencoj, per si ncera kunlandi~o,tnla ma p 1mu te o sam onga proJe eta e gran a arma o. . . . . d k · k ' p¡· ¡ 16 T t f'l t t t d bl C · ' komuna soc1a\1s1a bloko. La 1amaJ e sira, cenlra móldeh!ra te¡ .ª l mi J~e _ra_ 1
1 ~? ~s a~. mo~ ke _uz.e '\ e_ en · 1110¡ ddini1ive mala peris car Besleiro, Prielo k largo Caballero · la P.~l m,:1 grbaln. ª1-Vil agb01

1•. c_ar gtal¡ lpt ro¡e ciapAarak ºJ pos;enas hodiáií apud Negrin éslro de la Regislaro- en la su-tas C1e acete a1 au ue a¡ Je ma a a pr ezo . n au g1a . • . . : . . 1 f ·¡ d 1 • d · k ¡ d ·. pera gvida kornttato de 111 kv1ndek-1ara Par110. · eta pAez¡·ºrigrakV<!,SR, P,0~ a ac,t O/ e 1~ ~tenl ºJ I Psºt.rll~ .ºJ•d ·, · K~i se la semado es1is peza, la rikolto est~s ricd! . 1 an e, n au n es as rea 1g1 a au a t mio e . la mod erna kino, el ritmo, el situacioj, el vivo k movo, . 
· tiel ke klarigaj tito!oj aspeklus tt!te superfluaj. . , . 

•- La · cefa · karaktero -d e Ro tau.e -. estas gia koriienca ).vr, . 
• aspekto ne severa, kiu venigas la publikon, stú 'pón post •~-, .. • 
i stupo, al la es peranta let~O. Dum dudek _minotoj, gi r~: : . Tiei' heróe bálalls i11 ·1~1a bataliono .' ke la Stabo decidirngali · kontas laii komika k ple¡ movem a m;rn1ero la malfelt- , ·eiujn ~iajn s ildatojn per ok tagoj je furpermeso po ¡¡rupeloj da cojn de iu fremdulo kiu venas en Parizo, k pavas pa- _. . dek hornoi. 
· roli kun neniu. Plí kaj pli gr.lVaj miskomprenoj okazas · · ' Ce fa ékscio de la agrabla novajo, elversi~is bruem• ~ojo , al Ji avenlu ro j (en fam e konataj kvartaloj) gis kiam nía -.. monlrita per krioj k salloj, rniksilaj kun viglaj paroloj: kom'patindu lo perdas cion : vest~jn, pak~i"j~, ec ... esp~· .. , • , -Ho. kiel multe ni amuz'~osl.. ron. Tiam, Ji renkontas esp erant1ston. Tm-c1 komprenas _ .. - Kun kia piafo mi·iros al teatro ..• · , :~ • . . , • lían situaci on· Ji ekinstruas al Ji Esperanton, per r ekta . .. -Ki an surprizon ricevos mía ;,atrino!. .. metod0 · bord: de la rivera Seine. Tie, lokiga s perekrana . ·. La samon mi diras pri mia lia~cino· ... lingva demonstraci o, k poste la fi)mo -pl(serioziga}, -Ok tagojn( Ok tílgojn sPn trance oj, sen !rn:glof nek pafoj ... du kunuloj r enkontas aliajn sam1deano¡n; ankau hu¡ -Ok 1ag<>jn llarentepárrumon de rtoroj k virinoj ... a!wmpanas la ekst~rla_nda1:on! k f!ª!11 okaias rapida .. - Ok 1ag<>jn!... :.~ · 'k vizito al la esp erantista¡ Par1za1 med10J. De loko a 1_ loko, _ _:·: Ere~1ive, \enis ·al Valcncio· la unua grupo el dek ~o\dalGi 

1
: la ami ka ro pligrandigas-,_g is okazigi e_sperantista1: m. ani: permeso. Nur unu el la voja~antoj ne havis tie 111 ram1hon. 
1 

.
1 d d k • , · p O 111011 f~stacion ·el pluraj cento¡ a persono¡, meze e JUJ _.o.m ~is malproksi~e. en vila~, de la Badajoz·a provinco. r ·n · vidas multajn francajn famulcjn . · . malíacilajoj pri ve1ureblo~ Ji ñe po'tis viziti siajn W'"'

1
\ ' , . Poste venas )a pacisma parto, ';'.eJkita lau simbola Kvankam la voja~o ne es1is · absolute neebla, ear iu ajo 1111 :ne stilo. Kiam la ma:nifestantoj k.antas hore Lo Etspero_-n, sa~~aiíto~obilo povus lin transp orli 1ien: tamen tiuokazel~r:;
1110

, · aperas bildo j. komenc~ _ ~on!uzai, k iom p_o~t ío~ _'pli o_n1 ne ~ovus gar~nlii ~or dilinita dato; k 1~ permes~ hav15 Tio ¡, ::-;netaj, kiuj montras ~1ht1sta1n d~monstrac101.n. ~mno Q1s f1ks11a tago , k1am h nepre devas reveni en la br1gado, 1 21plili:ídas¡ sed sia vizago estas kasata de okulstop1)0 .~l devas okazi sen ia preteksto. La disciplino p<>stulas obe~n¡ 
0 1

¡, stofo . Tiam aperas Esperanto, simbole reprezentata pel' , Li decidís do Quadi la permeson en Valencio mem. ~1 .\ 
1
; brako kun verdstela ringo. Gi eltiras la okulstofon por kaíeio.in k bierejojn . l<aj Ji enulQls! Vespere li viz_i1is kinei:

01
,1 · ke la virino vid u , malantaii la bri)aj soldatoj, natízajn, teatron, kie ankaií li 1re multe ·oscedis. u ·promenis ira \

0
¡: teruregajn militajn scenojn. Post e. Esperanto k.ondukas slraloj k placo¡ de la bela urbo. La monlrofenestrol de b0\

1
ri sin poezie promeni en la alía flanko de la vivo, sur la (llngazenoj logis cíes okulojn, krom · iiui de nia heroo L4

1110
ro kamparo paca, fruktodona, prizorgata de homoj, kiuj ko,le~lo de ~iaj arli~loj revivigis, ankoraü pli milda 1~ rerntia 111 laboras, kiuj konstruas, kiuj ame daiírigas la vivan, pri ha) fora1 geamatoj. La ludiloj naive kvdzaií parohs pr . ksil tiujn vivojn ... La lastaj bildoj estas resumo de la monda rratetoj. La hrilaj slofoj k la kokelaj suoj· la malkaroi ¡11velol 1111 haoso, k aludo al la neceso de o~diga _le am ik~ ~olv ~'{ kaj kaplukoj sorce ílusiris pri la edzini~•emd rratlno k pri 14 

kiu estas nia lingvo . ' . L : , (una pa1rino. Fort,, melankolio kaplis !In ... _ . iend' Tío cío estis por níaj francaj samídeanoj , ega peno, Nur lri lagojn ¡¡ pasigis iie. Post tiu tempo, sen pila 4 k
1111

, cefe fina nea. Tia! ilí meritas. ke ilia pravo, ne cefe estu li _de:idis . reiri_ de nove _en la rronron, apud la bona) f~de~0~ 111ut Jaii<lata, sed ke gi utilu: . . •. ; · · r_ado¡ el s1a _brigado . 1<1am_ revene Ji jam eslis inter !11, 110 rronl Tiucele, por ciaj alt_a¡ klar1go1, au por eventuala u,zo , h ~ojis, ke h neniel povis evili Jarmojn ce la okulol car 1\va' de Ja filmo Rntoiían, sm turnu al la 8ocielo Pron~o de , brigadoJ, por la brava¡ soldatoj de la Popola 'Armeo, h Propagando por E6peronlo 34, ruede Chabrol, Paris-10 . sen In duba la varmo jn k earmojn de llia propr1t hejmo-" 
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·¡~- --- -¡ 
L~ ·-s~lto tran~ Ja · riveron Ebro ·a 

1 o~•cac\;;'.'::.~· ::;:,:~:: ·:s:~,~::~::,~ ::,:'.a'::io~~~·1::.~~r:~:::~~~. 'Ji:~:1:'~.~::tr,~ ~I: 1 · ka_na Stabo por adekvate malfortigi la pezan prernadon de la fosistaj invadintoj ce la _ 1 . o,~ei:ita ,zon_o, en direkto al Sagunto k Valencia, ricaj urboj, kiujn la malamiko obstine I 
av1<l1s kaph. La satata deziro sajnis jam palpebla realo... i;; 

ª Por atingi rapide sían celon, gi akurnulis k ·ekuzis egajn kvantojn da ítala k 'ger- .,. 1 . mana materia lo, jetan te en la unuajn liniojn preskaií ciujn homajn kontingentojn, kiuj ¡ 
§ ,. grege venís en Hispanion laií ordono de siaj tíranoj. En relative .malgranda frorito, la 11-~- c.)a~daf k .eksterlandaj fasistoj flugigls nubegon da aviadiloj k yicigis . modeqtajn ka_no ~ •. .a 

i n?J!1 _el. ple¡ diversa¡ ka libroj. Sub la a pogo de tiel poten 'caj mehantl \aj bataliloj, la italaj 1-. · 1 d1~1z101, h.~lpataj d! kolonianoj k indigenoj (rnarokanoj k hisp 'anoj) ~u.kcesís facile an- . . 1. 
tauenmarst sur la soseo kondukanta de Teruel al Sagunto. · · .,. · 

1 1 , . · · Nía línio fleksigis. Úi cedis se_d ne frakasigis! 1~i ja malantaiíeniris, pro la , forta · iJ 1 . preme_go, gis la proksirn_eco de Segorbe,. sed !i~ retroiro ~eniam estis kat.~strofo . ~ia , 1 
batalant~ro aspekt1s kvazau lerta duelan to, km faras ekzerca¡n pasoin malantauen prezentante c1am ·la pm- .. ª' i ton de s1a_ g_lavo al_ brust~ de si~ '.<~ntraiíulo. Nía ~unpi:emigo, malrapida_ I_< n:ietoda, e_!>ligís !ó_rla_si pre.~ka~ .. ¡ t sen n:iat_eria¡ perdo¡ kelka¡n poz1C1o¡n, okupante tui alta¡n novajn defende101n, 1am antaue prettg1ta1, por s1rm1 

1
1 

-_¡ la_ emre1on al ~e_gorbe k _la vojon al Sagunto. A pud la modesta vilageto Vi ver krevis la fanfaronaj pretend~jl E 
N1a _brava k m1!1nda reztst_ado elcerpigis la blufon de la ,italaj kondotieroj, kiuj por hufumi dezertajn lokoJn - ;;. 

1 oferts kornpletaJn arsenaloJn . La ceteraj helpantoj povis helpi neniel. Tie mem cesis la •promenado• pri kies . ¡ 
¡li_~ __ , neatendit~ stag~o, 1~ fasistaj radiostacioj nerveme sercis k elsercis pravigojn por.suflori cirkaiífrazojn. 
= Ka1 prec1ze tiam, en tíu decida momento , nía arrneo jetis sin aroge en la aiídacan aventuran trairi la -~ 

riveron Ebro k Mmpi la fasista n fronton en gia okcidenta bordo. Jen objektiva ekzarneno pri la atingiraj ·re-1 zi.tltatoj: Precipe, la rnalarniko devis sangi k modifi siajn zorge studitajn planojn. Oni haltigis abrupte gian irón · 1 al Sagunto k V dlencio devigante gin forpreni elektitajn rezervojn por grati sían dorson preter la movigema '1 flu~jo de ]'Ebro . Krorn tío, nia rivera salto rimarkinde influis ee la psikologio de gia armeo k de gia ariergar-

1 do, akirinte µro tío niaj soldatoj masivan fidon k sekurecon je siaj propraj oferoj k rimedoj. ,Oni pruvis ankaií 
- al la eksterlandaj filislroj, ke la Respubliko, anstatau ol kaduke elcerpigi, ankoraií disponas pri obslinaj 1 energioj k nekalkuleblaj sancoj. La alpaso del' Ebr9 1 por esti sukcesa, bezonis h'avi kiel cefajn kondicojn-

kt,om ~urni~o ~n !<? _k ~ekreto en_la, pi_-~par<::-rapid_econ~ en_!~ pl~numo _k aiída,on ~n 1~. m?vo po_r ~1.fr_o~tí 
!::l- k sofv1 fm1n duma¡n problemojn . Makmattke, cto okaz1s Jau dthmta plano! . . · · .. • i Nía Stabo bremsas naturajn irnpulsojn pro la manko de abunda k taiiga materialo. Dank' al la Ne-In-
;.;; terveno, aplikata unuflanke, la Respubliko baraktas kun malgojaj materia¡ malfacilajoj, kíujn gi <levas super- i 

• 11! venki per lertaj k spritaj ruzajoj. Tamrn, oni povis kalkuli pri la plej necesaj elemento¡, kiuj ludis gravan .ro~:- i 1 - Ion en la kuraga operado. Ce la tagigo de J' lundo 25. de Julio -oficiala festotago en la subpremata HispaniÓ ;' 1 honore al apostolo sankta Jakobo, iama legenda venka heroo kontraií la maiíroj, kies idoj nun batalas apud •

1 1 la tiel nomataj defendanloi de la Religio k Patrio-la popola armeo trapasis, ce kelkaj punktoj, la fortan flue-
= jon de la historia rivera laii ampl~kso, _kiu situas in_ter To~tosa k Mekinenza. En ~nu_i l_akoj, oni. ne trovis 1 reziston· en aliaj punktoj male, om dev1s forte batalt. Sed, 1am ce la lagmezo, multaJ m1lo1 da horno¡, kun mul-
1 taj iunoj da materialo, kusis k_ sv~rmi_s sur la (ransa flanko, kie p9mpi~ la gói? entuziasma de la simplanima · I 
1 logantaro de a pudriveraj vilagetoJ. K1a_ hela. s1rnptom? ~,or_ de~uktem~J ~e_r_b?JI . . . . . . . 

Kompreneble, la mala~iko ~eag1s f~r!ozeyer av1ad1l_aro. Cia1 gtaJ _a_~_aJ eskadroJ_ ren?evms super . -l la neuralgia zono celante vek1 p_amkon. _lh f1ask1sl Nta¡ so)dato1 ne malt_ré3:nk_v1_h~1~. La batah~no1,_en _ p~rf~kta 1 
ordo, okupis la difinitajn _ pozicio¡n. Aper1s konfu~o en ne?ta korpu_so._ CrnJ d1v1z10J konkure_nc1s pri d1sc1pltno. 1 
Dum dáuraj horoj okazis i!11Pº~ª duelo i~ter la mfanter10 k la av1ac1?; kun ~elpo de anhaera¡ ~anono_i, 1~ . 
infanterianoj forkurigis la stalaJn vulturo¡n. Ce_ la s_e~vanta m!lten~, ~1 re~!ak1s denove per cento¡ da av1ad1- . 
Joj sed ·ankaií tiam aplíkante drastajn metodoJn ma¡ soldatoJ pur1g1s la c1elon... . .1 

La Ebro ne plu estas _baro por ~ia ~rmeol _ G\ ekok~pis, Ira )arga k longa te~eno, _val?in . k ~~ _ntojn? · 1 
vilagojn k farmodomojn. Om prems _kvrn m_1l kapt!to¡_n k ?111 konker1s ª?undan ~ate~1alon . ~ªJ! !ant _au c10, 0111 1 
elpruvis la efektívigeblon de granda¡ posta¡ ofensivo¡ ... car la Respubhko ankau sc1as_ atak1l , , ~ , . I 

I• .. r:;,'~ if {;i::i~j~ir:itf ii•\iiéiif 1p:0/,.~~ºj~!ff ~, ,;::!~~;~: f ! ii~~~~iof ii~i:f,~!!.1/i:.~:~i:~:;.f !i~~:. ,, •1 
pasíveco. Neniam íli imagis, ke tiu¡ poz1c10J, ~ature defend1ta¡ de_ la _Ebr?~fosa¡o, po,·us e~hs atakat~J - Sed . 

1 tío okazis car m ne kalkulís pri.la kur_ago_ k s11:1done~o de homo1, k1am 1h batalas_p~r f~rg1 unue k g~1 poste _ 
civitanajn ra.jtojn de libera persono. lita d1srev1go ':_Sl1s_ kruelal _N1 n~ estas t~o ?Ph~1st~J aserlante, ktel bro- · I 
con por ci tiuj komentarioj, ke ilin atendas ankorau ph grandaJ k ph doloraJ d1srev1goJ... . · g 

B , - · · · 11 
· -'!!IRIIIl-illllrulllillUIIIIIIII-Il:IIIWlmlllll/JIIIÍRlllllllllnlUIIIITilllllllllllllnllmlUílillMmlllllHUlllmm11m111111m1m1m11wn111111111111111w111m11111m111mw11111111•11m11111111m1111J1111mmmm11111i1111111l mlllllllllll:lm!MINmffllilillllllDJlilill---- e 

0 . . . . . ke POPOLA FRONTO estas inlim~ k rekte li,1¡"it11 111 la s11nAem_af postuloj de la m_ilito. L11 klar11 komprenem ·o ·de 
ni'v_ersajn ro,1oJn ni tris , I · ovaj amikoj . certe ne bezon11s longajn ktdragojn, nek ec eta¡n senkulp1gojn, pra la m11!11gr11blaf zigzagoj kiufn 
.1ªJ eganio¡ ·k nun f ma n ezentas lastatempe nia gazelo. En Valenclo reslas nur DU kamaradoj-komplete riíuzataj, el la milira 'servo' 

n are aper_on. amp e _s<;>n, pr la administrado, zorg11s pri la enua lasko surskribi la banderolojn k plenumi la ekspedon. l.11 seki etllri~ rri grllva¡ diíekloJ ·1 kiuJb kr~m alrekle Ji devas do gvidi la korespondaJojn . La cdredakloro mem dejaras , kiel sanilara sold11to en mal -
a or11s nu~ ekster ª u~ º• 1 m malíacilel _ li rllatas kun la presejo, kie ankaií forestas la kulimaj taboristoj, spertaj en la Esperdnro kom-

Prokalma vrlaA?; p:rpot e-e ~fon ci komprenante kiel peze ~sl11s labor! sub li11j kondicoj, certe oni konsideros hodiaü mulle pli valo ra 
Posta do. Se om ta sas on . a~stataií piendeloj, ~¡ ricevos ankoraií 'pli firman sublenon por ke la redaktoroj, sen tempo por rlpozo 
!lanhveteranan 1bu111_encm. Pr~/g~no de· Esperanlo k por sincera dankemo al si11J tutmond11j helpanloj, ealu pretal neniel k neni11m dizerti' 
"'.or onoro de 11_ u_sro, p~r .11nraií ¡11 malllmiko, el ci riu ,' ankad trapa rila, iníorm11 tranceo .. . · . ' 
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6 PÓPOLA FRÓNTÓ 

NI AJ VOLONTU LO..J O ssle Steven!!, de . Melbourne, 

A
.., 1 \' • . , mortis dum Junio 1937, en vilago de us ra lallO) en la HIS~ana -Imhlo 7 · 1a centra fronte. Religia ide_alisto, 1i . . . . . bata lis por sía k~ncepto de kristaneco. Serv1s .en la lnlernacta Brigada 42 J k St v n de Perth mortis 
y l 1· · l k" · · 20 J ac - e e 8 ' ' aus ~a iano¡, e i_uJ mortis . : . en- , ce Brunete ankau dum Junio 1937 . 

mamerE'.; 10 droms en la •Clty of L. •~ir 1 d Stato Kvinslando. B 1 k . •. . • . . . o ll 10 , e arce ona•, 1am c1 t~u s1p~ ~icev1s 8·ataÜs depost Oktobro 1936. Vundoj 
to~p_edon ~pud Valenc10 pasmt¡are; 5 ce Jarama k Be le hile. Li prenis la Iokon 
ahaJ mortis en la Angla-Irlanda kolo- .. dé la fama angla komunisla autora. 
nM~• 4 en l_a_Frlanca, k (>nd _l~ Us~na. Ralph Fox, kietpolitika komisaro. t..,04 ~ _ 1_ ~encias ~- n_omo¡~ e el~~}. ~1 Ken Mo 11e · .de S\'dney, vundigis hu¡ smdonema¡ ·batalanto} :--• - ~- ·· - . ·· · ·· ··: --· -~ r · _t;,_ ·-··'" - ·-• -· R JJ ., • . . ·M lb . v ¡am kvmfo¡e. ·r - on -.uru, mstruita · ce e urna J k K' k 1• • k d Kvi·nslando . . . . . ,. • a tr p:t r1c , e , 
Alt~erne¡o, 1~-r_v_is l~~erne¡a oftcira bonstatulo en Anglio, \i vendís cion 
tf·~gtmdent~. tgl19s3a6 ªo ,fs~ana Ard~_e_o k aligis en Decembro 1936. Li tre me e ¡aro . n o¡e vun 1g1s· a·· · • J · . . . . grave vun tg1s ce arama. dum kvm monato¡ da servo. Nun h O lJ • d M lb nº . rme own1ng, e e our .. , estas en Melburne k laboras· por la . d·t 1 • f • · F · ·e h' f · · estts vun 1 a n o¡o¡n en rancto c '.spana ª ero, . . . · la Australia Armeo en 1916-18 . Mal-J ack Barry, laborista smdtkata y lt - 1: 1 b t ¡· 1 J · ma . . grau mu a ago 1 ra a a 1s a ara • orgamzanto, mortis. , .·.·' b 1· 1 •· · k r· · 1·d··· T d D' k · d 5 d Ek ata on, ma samg1s, me mva 1 1g1s. e te e_nson, e ~- ne~. ze- Dick Wh ,telev,nun en Melboume, kute mortpaftta de la fas1sto¡ en Fe- d 1 Th 1 • k 1 D .f n . ano e a ae mann- o ano . e e -bruaro 1937, post Jarama batalo. Lt d. t d M d •a · · N b do • • 1 d. • d .. f . . 

1 
• m o e a rt o en ovem ro ._ Jehs en a ento¡n e staJ us1 anlo¡: 1936 L' t • k d ··1 de H • · h • . fl k . t es as, mt re as, menen a e o, se m nur avus ce ma an o . E d R .11 ( d w· 1 n y • • • • smon om, y parenco e rns o 40.000 australta¡n kamparano¡n, m CI h.ll) 1- k B b a·11 . . . . · turc t en t"s ver o • o a I a». pelus vm, murdtsto¡n, en la Mezan R 1 1 8 h 11 h · · M 

1 · , a p 1 ayn am, unu e a erooJ 
• ~-:·;;;k:~ew~riñ, ~aé 'Pórl . Adelaide, de _Ter.ue_l..Ank _or.~~-i~;!tª~1 ·:· · , -·. 

mortis ce la konat~ fronto Jarama. Vldorta (Ablrallo). 

r 

-'---------------~EN. ·-TRE NOBLA KONDU.TO! 
·•• < La Hi'sp;;n ·a Registaro ciam estas preta malakrigi la terurajojn, kiu) sembride nun regas. Atestas pri tío la prudenta sinteno neniam bombardi matíermajn urbojn en la íc1sis-t11 zono, ec nek t<iel g -1sta respondo al la krimoj de la íremda aviadilaro je lo, dispono de la rlbelintoj, car la logantoj en urboj el íasist11 zono ne kulpas. . Tiaj humanaj deziroj ankaií ne hallas tie car mili1kapti1oj ne estas konsideralc1) kiel -ribeluloj sed kiel normalal civitanoj. La le~o ne persekut~s opiniojn; g¡ nur punas la kon -kretajn agojn, kiuj endan~erigas ta statan sekurecon. C:iam es1is honesta intenco de la popolaj gvidantoj evili aspekton de vengemo al la natiírn memdefendo de siaj rajtoj . Sole-ne promesite estas en forna deklaracio ke, post la milito, lar~a amnestio redonos senes-cepte al ciuj hispanoj la eblon partopreni en la nacia rekonstruado. Knj, et hodiaií, dum la flamoj ankoraií kirliQas, atenteme zorgas ta legitima aiítoritato forigi akutecon . loü eblo k povo. 111 la impona lragedio. Heli'I pruvo. pri multe pli bonaf deziro por la es1on1eco, estas la tre interesa k signifoplena dokumento, kiun nía ·Registe ro isendis 11 111 bdta Komisiono oficiate funkcianta en Totouse (frilncio) por aranQi intersanQon de kaptito) ínter ambaií batalantaj zonoj. La regularo de :iu dokumento tekstas jene: • e Fidela al sia nesangebla normo, la Hispana Registaro submetas c1l via ekzameno la aekvanla)n proponojn: . 

, 1 .ª ·· Deteni la ekzekutadon de ciuj mortpunoj, deciditaj aií · decidotai p_ro deliktoj, kiujn oni faris gi la 1.~ Septembro 1938 . ec '.kiam ties malkovro, sed ne la plenumo, okazos post tiu dato. · ,'e 
2.ª .La ribelaj aiítoritatoj <levas promesi, pri tío, plej rigoran recipro-kecon, kiun garantios la brita Komisiono. · 

. 3.ª La prokrastado en la ekzekutoj validos d_um la daiíro de tuta Septembro k tio estos bazo por reciprokaj akordoj, pere de la sama Komi-síono. La decido validos generale por ~iu arestito aií kondamnito en la ribela aií lojala teritorioj. · · · ·' · 
4.ª La deliktoj, kiuj1:1 oni faros post la kuranta Septembro, ne restos sub la influo de ci tiu propono. · 

I a sc1rlo Je kon~ciaj 
laborlstoj en Austrio 

Cu ankoraií ekzistas tiaj hamo¡ ,n 
Hitlerio? Cu i1i jam adaptigis al la 
nova abomena sistemo? 

Malantau la trage<lio <le la anekso 
d~ A ustrio, ka sigas multe da miiero 
k doloroj, _flanke de la personpj Pen. 
sántaj kontraií la naz i-teorioj ~• 

Multaj el tiuj amikoj jam kuragis 
senmaskigi dum la laslaj manifesta. 
cioj de la Austria p:>polo. lli fdris 
lion por logi la rigardojn de lutmondo 
pruvanti, ke la germana registaro ne 
absolute povas majstri sían aveniu-
ron en Aiístrio . Precipe en Graz (mia 
regiono k fdsista fortikajo) plej multe 
suferas la malnovaj socialist oj. Ta-
men, nía p opo lo silente baraktas ce 
la ungoj de la nova tiranía, kiu estas 
trioble pli lerura ol la gisnuna dikta• 
turo. Vana estis la intensa kontraií· 
staro; perditaj la jus gajnilaj rajtoj de 
la laboristaj sindikatoj, nur eknaski· 
gintaj kelkajn semajnojn antaií la ren· 
verso. Velkis la ekflorintaj modelaj 
Esperan -to-organizo¡ .. .' ·- - .. - . . . 

Kaj cío nur okazis, pro la nedeci· 
demo de la okcirlentai demokrata! 
landoj . Ec potencaj la borislai orga· 
nizoj saj ne forgesis, ke tie ekzistas 

·multaj samideanoj. Sed la laborista· 
ro, l<iu konsistigas la plimulton el IJ 
6 miliona logantaro, diversfoje pru· 
vis, a 1 la ekstero, ke gi scias bdtali, 
suferi k morti por plej altaj idealoj. 

La nacisocia listo¡, tuj post sía ven· 
ko, enkarcerigis en la koncentrejoi la 
plej fervorajn amikojn de l'popolo, 
sed oni liberigis kelkajn el i1i por nt 
montri tiam, tro frue, sían veran viza· 
gon. Sed, hodiaií, la Hberecanoi é,u· 
fendenc:ij gemadas sub la jugo de 1~ 
monstro internada. Hodiau jatn °01 

scias, ke la arestatoj povas vi<li ne· 
niun konaton, dum daiíro de longa 
tempo. Kruela puno tío estas! . 

, · • .. ,J . Kred11s la Regist11ro fari, pere de sla informo , gravan p11so? P"r humanigi la militen k alprokalmigi la pacon atend11nte; pro tío. Qlan serenan studadon · flanke de la neiítrala publlko lnternacia k de tiu ho_norlnda brit11 Komislono. • - . · 

Spite al ciuj perseku•oj k dolorol, 
la Austria popolo forte esperas, ~

1 

i~m kre~nskos la hela mateno _de 1: fma soptrata libereco, en mezo de . 
interfratigo de ciuj popolo, ma\grat 
la fakto, ke nun tío, anstataií revo 
sajnas herezo ... Barcilono M. Aügusto 1938. 

Julio ALVAR~Z DEL VAYO 
Mlntatro por l:!kstcral Altrol. - MARKSAN0 
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• La krudai. post"uloj de la milito • La bando, kiu sub pedanta nomo 
derigis fari dekreton por rekta ínter- de •regislaro» logas ri~n BlJrgos, res-
veno registara en ciuj _ fabrikoj, kiuj pondis jam finfine la demandojn de 
pro<luktas militmaterialon. Tiu ci de- la angla Registaro pri ·relirigo de la 
krell~, pro doktrinaj konsideroj, ne «volontuloj•. Pcre de cirkaiífrazoj k 
ricevis la aprobon de la Kalalu,m fanfaronajoi, oni sabotas la planon ; 
Maldekslra Respublikana Partio, lties malebligante la efektivigon de prakti 0 

eprezenta ministro demisiis. Tiun ka ne-interven o. Tia konduto lwntras-
pason ~ekvis, pro komuneco en aga- tas kun la klara tre rapida resp0n90 
o, la a Ha ~i .[!i~tro _d!! ,lél ,fü,1._s¡~~ Nas i- . de la le'gitima Regist,rro, pleríe akcep -

. la Parlio. La krizo facile tuj solvigis tan te la anglan proponori por limigi 
per aligo de du novaj ministroj, . re- la konflikton ce la nacía terilorio. 
prezentantoj de la Sor.ialista Unuigin- • Per jusa dekreto, la Hispana Re_. 
ta Parlio de Katalunio k Naciista gistaro reorganizis "la institucion pri 
Agado de Baskio: tia maniere, la kata- la politikaj komisaroj, kiuj tiel boñe 
luna k baska popoloj rekte intervenas plenumas sidn kuragigan rolon en ·la 
en la taskojn de la centra Registaro. Popola .l\rmeo. De nun, la komisaroj 

La res~ublikanaj aviadiloj daur _e · _havos pli rektan .intervenon en ciuj 
rikoltas sukcesojn Ira la cielo de His- afe roj iel ajn ril~tanlaj kun la k!erigo 
panio, ·pli ·¿1 cent fasislaj aviadiloj k plenrajteco de la soldatoj. 

• Paralele kun la atakoj en direkto 

SALUTO · EL HINDIO 

El malprók:.imn Hindio, mistikn !ando 
kie lrt perforlo estas forle m11ls111ata, ve-
nis jena kura~ig,1 letero por la estro 
de Id Armeo hatalanla trans la Ebro: 

• •Ni sckvas. kun miro k admiro, la_ 
venlu ,jn . kiujn Id Armeo de la Res-
puh!iktJ alingis íl pud la rivúo 
Eliro . Je nomo de lu hinda ~opo-
lo, mi gratulas vi an kura~on k es; 

pri 11a:1 oma~on por la fdlint oj. 
L,1 ufcrnj de viaj soldatoj pu~ós . 

anlaücn fa progres 'on de la · 
. , mondo!• 

. Nawaharl ~I .NÉHRU 
Gvldanto de 'a hin Ja r.acflsta mova:Jo. 

fdlis dum la monato AiígusÍo. Nur en 
unu léigo,. post impona aera batalo, 
falis 19 malamikaj aparatoi, kiuj kune 
un multaj a!íaj luktis kontraií mal_-

granda popola eskadro, .el kiu perdí-
gis nur kvin aparatoj. En tiu batalo 
ne mankis •h¡,roegaj agoj. 
• · Sur J'a maro ankaií n¿ · velkas la 
k·Ü-~ago. Lá . re;pub!ikana déirüsipo · 
• Luis Diez» kiu estis en fran ·ca have-
no, ricevis ordonojn por atingi la c~-
lerajn sipojr. de la eskadro . La fasis-
toj elpruvis ciujn rimedojn k ruzajojn 
por kapti la si pon, kiu sukcesis trapa-
si la markoloit de Gibraltaro, kie de-
joris atendante gin la tuta fasisla es-
kadro. Nia sipo brave eltenis la ata-

egon de se¡i kontrdiíuloj, adekvate 
respondante la 1,1r1ileriajn pafojn, k 
save atinginte la havenon d_e Gib'.al-
laro, kie gi nun kviete ripozas kun ne 
·ravaj sed bonofaj vundoj. 

al \ialencio, la fasistoj entrepenis 
bombaslan ofensivon en Ekstr emadu-
ro. En la komenco, niaj trupoj devis 
cedí terenon sed post malmulta teni-
po, ili men komencis vastan "konirau-
ofensivon, kiu sukcese regajnís la 
perditajn lo\win, k~'ptinte -ec --komple-
tajn regimentojn -volonte fordonante 
la armilojn sub la deviza krio: Vivu 
la dcmokrata Respublikol 
e La c1mbasado"ro de !talio, en la fa-
sista zono de Hispanio, vojag ·ante 
per aiítomobilo, suferis atencon, kiu· 
kaiízís vundojn al lia edzino. La sub-
premataj hispanoj ne akceptas focile 
la barbaran skla1 ·econ ... · 
• La Nacia Komita'io de la C. N.T. 
decidis pretigi la eldonadon de la ple-
na verkaro de Anselmo Lorenzo, . fer-
vora iniciatinlo en Hispanio de la 

. anarkista movado. Tio montras altan 
liberecon pri politika kulíurol 
e Oni ·scias absolute fidinde, ke la 
policestro de Frank o havas dikajn _ 
tekojti, kiuj entenas pli o! unu milio-
non da slipoj. Tiu •nigra• listo deve-
nas de antaií ol la milito k gi detale 
menda!: la nomojn de ciuj persono¡ 
iomele elstaraj en réspublilrnnai k 
laboristaj organizoj. Kiam _ la fasistoj 
konkeras iun urbon aií vilagon, tuj 
oni sercas la koncernajn enlistitojn, 
kiuj suferas rapide J'a morton au la 
enkarcerigon . Tirl sekrete oni gardas 
la enhavon de tiuj teruraj listo¡, ke 
neniu scias pri sia tiea esto aií mal-
esto. Tie, cie regas angoro simila al 
meze¡iokaj te!I)p~j de_ la Inkvi ~icio. 
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Sanitoraj branknrdi~to{ en la fronto 

POPOLfRO_NTA LET~R~J_Q. 
· Labflrista Grupo Espéranlisla. Cikago.~ 

K-do fMenc tr11nssendfs al ni , vian .leteron. 
· kies enhnvon ni dnni<e ñotas . La monsendu 
ankaü ricevir11. Saluron! 

A. O.-Tbilisi. - Vinn alvokon _al la ge-
studentflj ni transsendi al la Studenra .fede-
rncio: Tiu org-anizo. ni esperas, respcndos 
al vi. Nian gazelon ni sendos al vi r egule. -
. E. C. Hi1igh. - Birchgróne . :--Ni dankas la 
alsendon de la revuo kun ·1raduko de unu el 
nlai ant ikoloj. · , 

Lab. Esp : Klubo.-Amotfors.-· Vian sa-
lur!eleron ni recevis k dankas. Ar.kaü ni re-
ccvis la gazctojn kun tradukajoj de r.ia _ga -: 
zeto. Ni rcciprokas vinjn salulojn! _: : .: 

H. T1>he1zadeh. - Abadan. -- Ni riée,•is 
via•n afablan leter o n ·k dankas vrajn ·klcij ~-
rlojn por nia afcro k viajn kuraj!igajn vorl ójn 
k salutojn el malproksima Persio. ; ,'._. 

· E. Barannivo k. - Moskvo.-Ni enketns 
pri via anoncnk darik,s vi11jn óonacojn. T a 
versajon ni al'l<¿ií pul,likigos. . 

F. R. Banhani. · Essendon. · Vian intere-
san lcteron ni ri cvis k kun granda atento 
legis. Ni bone notis l!ian enhavon k dankas. 

B . Berin.- Oomel.- Ni ricevisviojn lete-
rojn k postkartojn k ni klopodos plcnumi 
vinin dezirojn. - · · 

.fabret. • Drancy. Ni donk as vinjn solul-
leteron k mondonacojn. k publikig as lo pe· 
titnn anoncon . . 

Holloway. - Oisborne. - Lelero riccvitn. 
Vinjn bondczirojn ni dankns. 

B. Mitchell.-Cowdenbcnth. - jus je la dato 
de via letero ni e~tis ekspedantnj la julian 
nunieron, kiun bed<.1ürinde ni prcligis tre 
111alfrue pro In nunaj cirkonstanc<,i. Ni pelas 
senkulpigon k supoz11s la gazelun jam en 
viaj mnm,j. · 

Welser. -Morlaix.-Léú viaj inslrukcioj ni 
sendas vinn ekzcmpleron al k-do Ouilluu. Ln 
ccteron de via sntal<l pc-stkarto ni bonc no-
tas k .respnnd as, kc vi tute pravas k cslas 

·rerura ignorado de la tútmondaj laboristol, 
ke ili ne ankoroü cvitns la ekspedon de por• 
mililLj krudnrntcrialflj al la fasistaj lnnd oj . 
Saluronl . 

P. E. Ll.- lssy les Moulineoux .-Dankon 
por vi ai letero 1< mondonaco. Vian novan 
r.dreson ni noris k ni j!i ni sendas la nom-
bron da ckzcm pleroj, k iujn vi menciis. 

Manocl.- Lishono.- Vi é!n kortusnn lele-
r<;>n ni kgis k krom kompato por viaj su!eroj 
n1 scnlé!S odm1ron por v,a ku ra~o en la lukro 
konlraü vialanda fasismo. Sé!luron! . 

N. Kavenics. Helsirki.-Ni riié!IIIS vian 
leteron. La onPncon ni puhlikigis en la juiii11 
numero. La Pl(-on por via k-do ni trnnsscn-
dis, In pelil~jn brosurojn ni sendis k dan kas 
vian rronsendon. 

Al l<elkaj .- l<iel vi vidas ni laborts k ba-
talas en Hi~p anio l_!lem. Se i uj bojas, tio 
pruvas ke ni vo]ds ... Anl11ill:nl 

/ 
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NIA MUNICIO 
Vdlencia Esper11n1istaro. 
J. G. Bazo a: . . 
Vunditd anonimulo. 
J. O. B.- B.,zo 3.ª . 
P. C. S -BdZLl 4.'. 
B. K.-B ·arcelona .. 
A. B. BMcclona · . . 
A. S. P . .- Ba10 Turia . . 
F. S. U. -' Navllhe1 mosn. 
Monkoleklo, C. 34 . . . 
T. M.-Albaccte . . . 
M. T.-Gdra de Gorgus . 
F, f,·-Bazo6ª .... 
J. T. - F rnnto. . . . . 

1
.,, J. Y. LI. _B,,zo Turio • · . 

; ,. :-:r,.;" R. S.M. - , • . • 
~
1'!~;.. e,. M. ·A.~ • , . • 

¡ _,,:.::. -~ :i.\. S. ·o.:.. Caft íígcñá · : ·· :· 
· .C. O. Bazo 3.ª. , 

E. H.-Bazo 3.ª. . 
A. F.-Barcelona . 
T. ·M.-V. de la ]dra 

. P. S. - Orihucld. 
J. A.- Bazo 4. • . . , · . 
J. S. C Peralada . •. , · 
l"l. l"l.-Bazo 1.•. . ._._, 
J. L. B.-Bazo ·3_• . 
J. M. B.- Bdzo Turia 
G. E. O, • Orleans. 
P. M.~Monlrouge . . 

·P. C.-Oyonnnx. : 
A. M.-Montpellier. 
O: B: L;éuhon . • 
J.· L.-L11 °Mans · .. 

-j . W.- ~Fi nisterre. . 
· L. G. E:- Chicago .. 

B . B.-Mncon. ··. •• 
J. R:· Saint Eliénne : 

" / 

V. R G-=--Paris . . . . . 
E.M. -Mistek Zadvor CSI?. 
C. P.-Vaulx ·en Velin : - . , . 

--, ,G.-E. O.-Orleans .- : · 
· M: G . - Besoncson . • 
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PÓPOLA ' FRONTO 

Oc:::===i• , -. •c:::::::::::io 
11 ABO N M Á.N I ERO Nía gazeto n'e ha vas fiksan _abonprezon . . j 
LJ·. Úi eldonigas nur per laiivola individua monhelpo de l~g~nlaro . . 
• Ni elektis tiun sistemon car tiel, -ciu kroma sumeto de lluJ, luu¡ povas . • 

íl 
pagi iomele plie, ebligas la ricevon de agrabla_ le_gajo al multaj, kiuj !'

1 

pro senlaboreco, aii aliaj kaiízoj, ne povas pag1 s1~n pro~ran kolizon. 
Tía} se la enhavo k celo de la revuo estas r-or v1 aprobrnda k placa 

• pagu vían Hberan abonon al iu ajn el niaj internaciaj agentejoj: ' • 
: O ÓENERALA INTERNACIA AonEso NEDERLÁNDA ADRE.so n 

nur por mono nur por mono ,,e hohu :dano} ,, ij 

.Q G U S 5~,~~e EBri~!a~n EN C P_E Svp!i~ks~r::,:~s\AN _~ :- ·--~ . , Postcekkonto 13944 Orltnñs - . · _ _posIP,iro 24!i542 , .;.·., .. ' in 
Oí?LEANS (Loiret) fRANCIO , AM~TERDAM W. J\etlerlando U' 

Bll:LGIO • • .-. ANCL'IO SVEDIO ¡• 
K-DO ·M. OELFORGE K-00 o. MEL TON · .. ARBETAR ESPERANTISTEN 
. 33 : Rue do Halcna 23 _ Fowlcr Str. Ncchells Barnhoscatan B 6. c. n. b • 

· Pos1C,ro 199106 · i Postiiro n.· 53411 
CHAl!LEROI BIRMINGHAM 7 . STOCKHOLM , n. REDAKCIA , A DRgSQ POR. t10 . A LIA · íl 

_·U ~OPOLA · FRONTO - Mar, ~5, Vale~cia (~i~panio) 
·o . •c===:r•. . . •c===:::J•c:=::io 
l R.- tt:iorn · .. · ., · · · : ~•2o IN F Ü R ME J Ü C. K.-Naaldw1Ik. • . 4º50 

, B. H. L -Rot1erd11m 2. 2 
D. O.-Den Hnng. • O 95 , 
H. N.-- Malmo . . . 2 sv. kr. 
A.J.- 3 o. u.- , •;• . . 2 Ji:v.:....· • . . . . -2 
B, A. ~--;-. 5toG~_hl,lm... ,. , : , 3 
O. N.-Skara. . . . -5 

.. 
H. -C. ~ Fafkoplng. . '. 2 
P. 0.- Oo1et.org, • , . 15 · • 

» 

l{ -do J. Veldlrnmp, WarandestraaI 25, Hai-
zen, N. H ., Nederiando, petas iníormoin 
pri I{ do licinz Háuscr. kics la sin adrc,o 

. esIis: Plazt1 Altoz-,no, S. R. l. . 10 H. 
·K-do Jozdn Tcnenhaum sciig.:s al ,iaiami• 

~oj, ke lia fario c1>Ias_ bona. Li nunlemr, 
baIalas ce la orienta fronte. k lia poi11 
adreso c1>lils sir. Mar 95. Valcnc10. 

•t!; • .'f •. O.- Quimper. • .•: ., 
·GJ<L.- ·o;en ... ' . 

V.T. - Tut ku - Finlnndo. OliO > ·: -· --r:-:•'0.1-" Turlfo .t:.::fiaifd°ntfo. ' 0'~0 ·: ·•·· . .. 
.• . O.M. B.-l<iruna. ·. , . . . 1\ 

· 11•50 · •• 
€0 •. 
20 
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Slmpla trlllnla nnt •nceto 4 f. fr . I 1O ).E O.-V. Drcncy • 
·-Mlle , .L - Bihorcl. . . . · . 

. !'E.:J.-Boisquill~mne , . . 
G. _N.-Srockholm (Svedio). 
D. M. B. - ·Tananariva 

Modagnscar. . . . · . . 
F.. ·B.-Paris 17 • • . • . 
J. B.- Reinowitz. . . . • 
G. N.-Srockholm (Svedio) . 
A. J. - Eybens. . . . . • 
l. F. V. Paris 9, , • , : 
E. V. - Esronio .· •.•.. 
J. W. - Srrasbourg. - . . . 
Gpo. F. E. T. - Sallaumincs. 
W. L'-
S. K.-
B. Z.- , 
O. G.-Billy Monligny. 
Y. M. - S,1l11111mines . 
F. F. --
~- F.-
F. B.-
J. J.- • . .. 
J. L. S.- Los Angeles. .. . 
A: B. k,,j T. IC- Trcbic CSR. 
1) L. E. I\ -AobihoJ . Dnnio. 
l.. P.. K. -Snint Q11e11Iin . 
A. M.-Silinr Quentin. _ 
M. L - Solnt Quenlin . , 
J. D.-S. Ocncvicvé d. B. 
P. M. Monlrou¡¡c . , . 
A. M.-Que~sy . . . : 
J. V. - Bai:neux.. , .. 
Y. L. - Bihorcl les l?oucn . 
C. P -Vaulx en Vclln. • 
Solidnritn. - Plzen CSí? .. 
J. A. -Akurcyrl - Yslnnd • 
Ch D. Lille. , . , • 
A. ~.-Amslcrdnm, • , 
D. B . - li•aizurn Fr . • . 
O. P. de B - Enschcde. . . 
Sekcio Lekkerk erk F. L . E • • 
H. l. H. • Amstcrdnm . • • 
u. J. w.-Dcn Hnllll' , . • . 
O. P. de B. -- Enschede. . • 
E. O. - f. L. E.-L ekkerkerk. 
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· H. N. - Mnlmo: . . 2 
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S. F. Knlmnr. . ·• 2 
G. E.-Lcksirnd. . .; 
ti. Y. - Boras: . : • ,, 3 
L. E. Klubo. · Malino. . iO 
E. A·. - Rnvlonda. . . 2"50 
E. l(lubo.- Sundsvall . . . 10 , 
I(_ A. - Soder1aljc, . · . ·' . ; 10 , · 
IC. N. E.- Helsinki Finlar.do 3 • 
li. N. - Malmü. . . 4"50 
Ali,, komarado. ·. • 0•50· 
O. M- B. · l{iruna C. 4 
H. R - Falun. . • 5 
M. C. - Brevladn: • · • . · 11 

·T. A.-Sl odholm. , 10 
. C. C J.-Pcrnk Mal-~y~ 3: l t 2 ·• 
J. B. London S: W. 17. 1 sil. 
v. v.-- • · • 17. 2'6 
E. L. O. ·- ealing W. 5. . 5 
J. W : D.-Baysw<11er. A. . 4'9 
H. M. · Saltcon1s. . . . t 
W. S.- Nclson. . . . . ·2 
F. S. - Yo1k. . . . . . t 

. W. B. M,-'-Cowdénbcnlh, t 
C. W. R.~Long Eoton. . 2"6 
O. R. M. • Stone. . . . . 3 
A. W. O.-Stapleford. • 2'6 

• 

,. J. B.-London S. W 17. . t 
I?. S. - LeIchkor1h. . 1i . • 
E. A.- .f:olkestone . : · 2 
P. J. C. ·· Lctchworlh. . ¡; 
S. H. · Wollnton. . . 2.6 
R. G. Shdíield 2 . . 2 
H. V, D. Monchcs1cr. 2,6 R.W.S. - Ch athdm.. 2 
C . J. M.- Hcrts.. . • 5 
E. L. O. - Eil ling W. 5. 25 
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~AM ti PERIS! 
La ~rosur_o _pri ¡;; arto dctruitn Jam 
dpcras. Pra j!111 ekspedo zorgns la Na-
cu1 Pntronado por Turi smo ,,.._ 1 . 
.., to d · · · uu e• .,an cv11s 11cevI unu ekzemp( 
okaze de ncricevo onl sin turnu ~~ºn~'. 

ºHISPANIO.-1< do )ose Orpi Bdldris, 105 
B: ig,1d.i MiXIil, \'.• B Iall on, t.' Comra· 
ñin. Bn~e ,,.• C. C. n." 8. 5~ üil'isior., 

: dez. kor. k•m cksrc, landaj ge~drnideanoj. 
HISPANIO. - l<-do Karpali Bela, S. JI. 1, 

Plaza ,\ilt•Z ••no n." 713 Barcel1>no,kiuIro· 
vil!ds en la froñ1o, d~z . kor. kun gek doi 
precipe el Ba rcelono k Valcn ciu. 

filSPANIO.· I{ do Jnan 5errn, sir. Carl!~ 
Marx 15, Perdlad,1 (Gcron,1I, drz. koI. 
k. c. l. k inrcrs. P~I k PK. CcrlJ respondo. 

li.lSP AN IO.-J< -do, kiu gvidHS l:s p_c,anlo· 
kurson en la lrnnto, dcz. ricni c1<1n es: 
pcra11I,.jnj11 por fnri cks pozici,,n. fld¡(! I • 
l<.do lleslilulo Alh<'ro Ga,cia. 127B1t· 
da Mixta. 508 Ba1allón. Pla11<1 Mdror-.~~ 
.!aletu de 28 Oiv., Ba~e Turia C. L .n. 1; 

HISPA~_IO. - I(-do .:Si>tcro de !d Cruz ~u;u~-
ó5 Br1g<1dil-Mixta de Cnrnb111cros, -· u· 
lallon , 4. ' (. ompañin, Base 1.' c.s:~j 
mero 4. dez. kor. kun mcks>koJ ge di IJ 

FRANC:O : I<-do O Nourry, ~¡ 11· ¡ I 
Li_l>erlé_,' Drancy (Scinc), ctcz. kor. pll · 

. k l!'lcrs PM . _. enk~, 
SOVETIO.-l<·d,1 i\l ek,;,1ndro Ka51an 1,,r. 

Aka~c~, ii:eskaja 27 .S1alin11rod0: ~~~j¡r1n 
kun H_1sp. Ankoi, organizas k~ cla~o-
koresp on dado n kun :italingr odnl 

• ristr •j, ~coficistoj, ¡1es1udc111nj. k)~iin"'· 
SOVETIO . - K-do A. A. Jonov, ti. I et kur· 

In 18. ko_r. 18 .• kv . 7. ~1os_kvo-SZ.1n¡mu"'' 
k. c. l. k rntcrs . pcr novat ·'· M .• '~ rl k sen 
4~ Ir. fk . lntcr s. ltoií k,1talO!!'" \ 'feI ccr1c 
1!1. Scndu unue! Afranku f~l_dlC, · 
respondos! Anonco valida ciaJH•11011il0 

HISPANIO · 1{ do Ric11rdo llul>Ju, ,c.C-
de Montaña, 6 .ª Comp<1ñid, Bd~c ~;p tel1 
11-0 l. dcz. kor. k intcrs. · 1cvuoI° 
kun !!CÍrancoj. Tuj rcspondns- rr1is-

SOVETl~. - I( do f. l~ori1tkov . 5 \ ¡_l. .1 
portn1>J11 7.'. Voroncj dcz. kor- ~1,.,\1 
InI crs. P. M., P. I{., moncr o!O, · 
br ojn, insig; ;.¡,; ;\j¡;: ... 

P 
. ~olC~v 

rese10 de ). Olmos, Alii:nnlc, ""'· 
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· Kictm ni parolas pri nacia sendependecÓ, 
la ru1incnrnj profesoroi de rígidaj dogrnoj 
presl,<1ü konl<ludas; kc nia afero ne 111eri1a~ 
subIeno11 de universalistoj. Konvenos do 
aerun1i Id temon: La vorto sovi11ismo estas 
fremda en Hispan·io! Kurioza k reala estas 
la f,11110 uirdlllél, ke e,1 rondo de divcr1111a-
ciu11oj, 011i konas la hispirnojn inkr 1iui. kiuj 
plcj senzor¡!'e malkasas /él proprnj11 t·r•arojn. 
Tro modesre, /a me,nbroj de tiu ci c1111ikvc1 
popolo, kiu rondigis.fa Tcron per malknvro 
de Ar11eriko, konsiclcras .. ke ekl,olika nomo, 
sur l<1 mar ko aü sigel<J ele varo, jan, esIas 
sufica g<ll'antio pri 1ics bonecu. 

Neniam ekzislis rnalamo, ce nia popofo. 
kontraü homoj el malsamiJ li<1gvo, malsarna 
raso aú malsarna religio. Ni jc1 sciils, en tiu 
ci punido, ke pli ol unu kririkcma legan ro ruj 
111e111oros pole,11ike pri 1.a kr.imoj de la lnkvi-
zicio k pri la rnaljusla forpclo de judoj du111 
pasinra epoko Estú dirire nur kelkvorte, ke Id 
lnl,vizicio funkciis pli, kiel roliIil<a im,tru-
menro de regaj kiimdriloj, ol kiel puri~ilo 
de r'elig-ia or1odokseco: ankaü pro sirnilaj 
k<111zoj, ilkazis ta forpelo de 111 judoj. Kt<1-
r,1 pruvo p.ri tio eslc1s Id í,Ykro, l<c 111ulI,1j 
judoj eslis korifeoj en lt1 kamari.loi, dum 
muilñj krbtanoj e:slis viktirnoj en la perse-
ku1oj. . . 

Ne g,1st0j, sed samfendanoj estis éiuj 
eksterlandanoj lo~anlaj en Hispanio, kvan-

LA GRAN.DA CANTAGO 
Europo, dum kclkaj tag9i,A travivis la an,1;orojn de milita atmosfero. 

La postnloj de Hitler ko11t1•r1fí Cehoslovakío ll'a11sformigís e11 ullimoto, ldes 
sekvo estís generala mobílízn en lit minacata !ando; kun impo11<1j ¡m,pararoj 
k fehraj ordonoj en ciuj statoi, kiuj subskribís í11tet'helpajn kontral(tojn kun 
la viktimo de la mínaco. Aliaj nacioí, iel církula111aj en ta·orbito de la grandaj 
potencoj, puhlíke forigis lé1 rus!on al sinj ka11011oj k al siaj bajot1r.toj. 
· Oficialnj proklamoj c1IM111e c1vertís !u civil,1j11 gelo¡~<111toj11, de la gran-

daj mboj k cc\'urboj, µri ko11vc11eco de rc1pída f,i1·vt·turn al foraj rcgjonoj, dttm 
oni faris susµekta¡n ckul'oj11 1::11 la strataj lc1111p:)j k lanh:rnoj de !,ello¡ kvar-
taloj. Sensctci,1j títoloj de c1rtilrnloj rrvivigi~; bíldojn, !re símílaj al tíui aperin-. 
tni ce fino de julio de la jaro 1914'1• Oní d1sdonís lrnntraugc1sai11 mus:rnjn; oní 
pretigís kelojn kicl sirmejo¡n, oni vokis la virinoin por anslatafü IJ virojn en 
vakon!aj postenoj. Sed ... kiilm l<1 lrnnsterníta eúropa11arn stopís, prr la manoj, 
siajn 01·eloj11 por ne aiídi la fatala:1 eksplodegon, la el<splude~D n<.: tondris, 
car la stormo estis nur dresíta vento, Id.un ventolis propaganclaj aparatój, en 
la diplomataj ko11spi1·~joj, por vcki pr111íko11 Cl' la popolam,1soj k, profitante 
tiun biologian staton, la aiitoroj de la cantago rabís al tiuj sa111aj timigitaj 
amasoi, aprohon k r<'zir.~11,1cio11 -atí ;1'111e11aií p21sivecon-a11tau. 10 kanajlajo, 
antui:í la µlej monstr·a polit1:,,1 krimo, ldnn laris rekt.:: lrnn!rc1ü Cd1oslovakio, 
k malrekte lrn11tr,1ü la tutmnncla dernokl'atio, la !utrnonda rcakcio. 

JJopularc1 pi·overl>p dil'ils, k,: l,1 !upo lll't1id111 .it,1kc1s L1 lupoj11. Tíu cí 
vero, kodíau, al,ir<1s relicfon se ternas pri kaµitalístaj lupoj. car en tia okazo, 
por mange_¡!í frcsajn kar1Jojn de honestaj popoloi, ili bezomis unue deflankigi 
1a atenton de nlir1i popoloi, kiuj, havantc ankorau (orton kro111 honestcco, 
povus estl solida baro por iliaj malnoblaj intencoj. Pro tío estas nec~se tre 

• Tuj post mafapero de la fremda interveno, mi pavas aserti, ke nova nacía politiko, sub firma kaj energia 
gvido, permesos al la hispanoj forgesi la nunajn tagojn de suferoj.masonante rapide la internan pacon!» 

Vol'loj el la so/ena df'klaro, kiur. faris doktoro Negrin dum lasta kunsido de la ligo de Nac,oj. 

kam mu!Ifoje okazis, ke iu nlinacinno venis, 
ne por al<cepli nian civi!nnecon sed por 
ekspluaii sian fremdecon, J¡¡ü ofenda supo-
zo, i<e Hispaoio estas iu sova~ejo, kie la 
indigenoj ne scias trovi diferencon i111er kris-
talo i< didmanto. Ec en tia okazo, lil p!ei 
karnkleriza puno, plej fip~ bonhurnora sin-
teno, est,1s laiílaj ridoj k sprilaj mokoj por 
pruvi, pcr sercoj, ke ta hisranoj ankaü scias 
disIingi nuancojn ínter stano k ar~enio ... 

.Sed ju pli milda es1as 1~ karaktero des 
pli akre. ~¡ reagas ant111 perfid,ij ril<anoj. 
Kaj, pro fío me 111, Iberio- -plcj gasrn rna socio, 
kiu ne saris poluri nacian lieron -rigardante 
unue surprize, k posle suferante krue!e, ia 
invadon de sía teritorio, fare de fremdaj le-
gioj, staris subite, pro eksplodo de sankta 
lcolero, k brave svingas nun, super ta variaj 
flagoj de politikaj doktrinoj k sindilrnIaj nor• 
moi. super privataj inreresoj, la rrikoloran 
slandardon de sía nacia sendependeco. 

Kaj tu1e certe. nepre venos la lago, pro 
la kurago de la adeptoj de éiui aliaj emble-
moi, kiam Jriumfe flirtos tiu nacía tuko - plej 
internacia simbolo!-kiel premio al la volo 
de nia popolo, kiu devige rnililis l<ontraú 
fremda fdsisra koalicio, rig11rdatll ilnkoraií 
nun, kiel rratbatalo. Ira la naivaj vitroj de 
kelkaj personoj el ekstcrlandoj medi.:ij ... 

lerte agil En la trivi;1lél komedio, kíun íus ludís en i\hinchen kvar politíkaj 
hístriouoj, du el ili, Hitln k Muss\Jlini, majstris J¡¡ rolon dt b<'-nditoj k la du 
ceteraj, Cha111brrlai11 k Daladier, pl'etcndis cll>klami vortojn de a11geloj. 

Tamrn, post la lrnlisoi, la l'unebra kvaro planis konsrnte la murclonl 
Suh la dcn1agot;ia pre!eksto eviti militon, la kapi!alismo cedas pozi-

ciojn---tre volonte!- latí jatn k;1.~e konsentitaj konclícoj lrnn la Fnsismo, dum 
siaj «demokratéJj,, ,sgentoi •·sc1_i11ds• cedí d,vige por rvíti pii ~1ra11daj11 katas-
trofojn, kiarn guste ]¿1 plei granda katastrofo estas tiu perfiaa metoclo mem 
de iom-post-ioma cedado, ruza sistemo, ki,.: prezent.as rivcrence en argenta 
piado la kateni_¡.;:itajn korpojn, rle tro multai popoloi, al la nesatigebla fauko 
de ilia plej kruela malamiko. Gis kiarn daiíros sukccse tia m,~ldelikata ludo? 

Gis ldam la natura timo al eiu milito estos psikologia ínstrutncnto por 
paradokse plifirmigi, en altaj gvidaj postenoj, tiujn vampirojn, kiuj nepre 
bezonas por sin nutrí la Jllnan sangon elversitan sur la batalkampojn? ... 

Hispanio ne scias respondí tiujn ci lastajn dema11dojn; sed dum la 
estontai proksimaj víktimoj ekdormas hir,note, ai:ískultctntc la fiajn lulajojn 
de la fasista pacifismo, la hispanoí, sopirante pri autentil<a pacifismo, batalas 
por defendí la !ojalan teri!orion, kíe regas la popolo, pri kies sorto neniam 
inflnos la barbareco de um:i, la hipokriteco de alíaj, nek la cánt;,goj de unuj 
k aliaj kune; car se en Mirnchen rcnclevuis, por sklavigi la mondon, la kvar 
spektroj-Pesto, Malsato, Milito k Morto-kiujn mencias la Apokalipso, en 
Hispanio ankorau rl:s!as, por dignigi le homaron, tíu Jdei'.,llismo, kies simbo-
Ion projekcias la hela figuro de la nobla kavaliro Don-l<ih0to de ManCujo. 
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lft0ZAll40 
Akre dai:íras la bataloj ce la pozi-

cioj, kiujn niaj soldatoj relrnni<eris 
trans la rivera Ebro. La malamiko 
velas elgorgigi la dornon, k pre man te 
furioze neniel gi su kcesas regajni la 
perditan terenon. Ní posedas ankoraií 
nun preskau cíon akirítan en la ko-
menco de la brava ofensivo. 
• En El<stremaduro, subite haltis la 
bornbasta atakl:!go, kiun la mastroj 
de Franko entreprenis en dírckto al 
la rninoj de hidrargo. Fortega k ne-
atendita \mntraüstaro ele 11i;ij trnpoj 
«kulpas, je la nuna kvieteco 
en tiu malproksima fron(o. 
• Laií regulo de la Konsti-
tucio, la 1. de Oktobro kun-
venís la Parlamento de la 

• Jen ekzakta listo k partianeco de 
la deputitoj, ciuj el la nuna hispana 
Parlamento, murditaj de la fasistoj 
ekde la lrnmenco de la ribelo: 
Socialistoj. . . . . . : 
Maldekstraj Respublikanoj. 
Moderaj Respublikanoj .. 
Komunístoj. . . . . 
Centra/ Respublil<ano/ .. 
Katalunaj Autonomistoj. 

ENTUTE. 

22 
8 
5 
2 
1 
1 

39 
La komcntoj plene superfinas ... 

NEKROLOGO 

LA JUNULARO. KONTRAÜ LA MILITO 
La Tutrnonda Kongreso de la Junutaro,:·, 

kunveninta en New·York, i;nuanime aprobis,; 
kun tondraj aplaüd9j jenan rezolucion: 

t.• :Stirnuli la internaéian unuecon k fra-
tecon inter c1uj gejunuloj. ,; . 

2 ª Kondarnni ciujn ofendojro k atc1kojn 
kontraú sendependecon de la nacioj. 

11.' Aligi la junularo al pi ene aktiva agado 
kontrnií la provokantoj de militoj. 

4.' Fari premon al eiuj registaroj, por 
devigi ilin doni helpon al la viktimoi k apli-
ki sa!lkciojn al lu kulpuloj. . · 

5. • Kond11mni la bornbardadojn sur mal-
fermajn urbojn. 

6.ª Penadi favore al ciu ajna sistemo in-
ternacia por cviti, sen distingo pri rasoj, la 
konfliktojn inter la nacioj. ·--------e Fidíndaj informoj aserias 

µri gravaj kvereloj ínter la 
rnauroj,kiuj protestas kontrau 
la peza rolo - mortí defen-
dante siajn katenojnl - kiun 

Respublíko en historia mona-
.l1ejo de antíkva urbeto 11pud 
Barcelona; ceestís 200 depu-
títoj, kiuj aklame aprobis la 
farítan laboron de la Regis-
taro en ciuj militaj akroj. La 
cefminístro, doktoro Negl'in, 
montris -la prctl'con de cíuj 
polítikaj pa rtioi k sínd ika taj 
organizoj batali, sen ripozo, 
gis foriro de ciuj fremdaj ín-
terveninloj. En sia dua lcun-

Ni11 hej1110 111 o n tras í1inebrnj11 dl'ilpir11joj11 en 
0111agfl al 111 di¡¡-na memoro de du lrnre¡.:,)j mernbrnj 
heme falintdj. sur la béltalkampo, kun verda siclo ce 
la hrn1110 k kL111 insig·no de leillcnaniu ce la m.111ilrn. 

íli ludas en la fa§ista ínva-
dinta 0 nc1ciísta•> armeo. 
• La konata angla bata!an-
tino Emma Goldman plian 
fojon venís al Hispanio por 
travívi novajn aspektojn de 
nía milito k porti samtempe 
la varmajn salutojn de la 
internacía anarkísta movado. 

l<i,1111 la doloro aperai; pro ~irajoj el propra 
karno, nt: estas fdcile paroli. Ni diru nur. ke ili 
111nhaü dilir?en\e studis en la Militista Al<ade111io, 
k ili arnhcñ rraklil1e konfírmis sian oficirecon en 
IH avan¡¡-ardñi trnnceoj. sen iü ripozo. gis kiam 111 
Mor\o fc,/éis abruplc ili<1jn vivojn SalUl'ili,jn de sana 
june,o I< dclilu,1aj ~cntoj: 

En Barcelono, si faris tiu-
sence ínteresajn deklarojn al 
la popolfrontaj jurnalístoj. 

sido la l'arlamento ?lprobis la 
bugeton por la venonta íaro, 
kiu montras per klc1raj ciferoj 
kontentigan staton. 
• Kamparana maljunulo el 
vilageto de Murcia provinco 
ricevis la Meda Ion de 1,, Devo, 
kíel merititan premian al lia 
intensa laborado en kam-
paraj taskoj m,,Jgrau liaj 
sepdek du longaj jaroj. 

JOZEFO ESCRIG Unu el la iniciatintnj de 
niíl g,1zeIn: riítoro de la interesa <Htikolo 
Pos1r;:v,1rdia Fron10 en líl I ." numem; 
kon11i11kilcl adepto de la ideo pri /ingvn 
inlernacia k lerla instruisto de Esperan 10. 

SOTER?_~REZ Pkj gaja vivogoja l<<1m11-
r11do: el<sa estrnrano de nía Grupo; par-
toprcninlo en la 111.0 l(on¡.:rcso de SAT 
en Parízo, ínrtil<a viro, malavara je sidj 
l<apal>loj. kiL1jri ~enIile li disdonis cirkoll 
si, lrnnc lrnn sana spruc,rnlíl o¡.,Iimis1110. 

• Sur publikan vendejon de 
Barcelona falis fasistaj born-
boi dum plena.aktív.:co. Mor-
tis 32 virinoj k 18 viroj krom 
124 vunditoj. La scíígo, k\'an-
kam ordínara, pro ofteco, 
ciam estas klara akuzo kon-
trau la tipa; metodoj de la 
internada failismo. 
• Gonzalez !Jeña, Prezi-
danto de la U.G.T. k minis-

• Aviadista sergento, el la 
fasista armeo, sub pre1pksto 
~uí permeson en S,rn-Sdias-
.tian fugís al Francío trana-
_gante la landliman rivereton 
Bidasoa; tuj 1i venís en la 

lli amhall jnm ~uas la elertrnn dorrnon, sed 
illíl ombro ci<1111 s1<1ros nnt11ü 11i. postul,intc l,il>ori 
ISCJJ p,lllZO rn l,, ,,,.~kl>, kiLJJl ili IÍOlll i,11Jis, !{ l<iun 
ni juris ncniilrn fnrl11si. 

tro de Justeco, jus revenís el 
Meksikio, kie 1í partoprenis 
gravan la horistan Kongre-
son. Li emocie rakontis prí 
entuziasmo de la amerika 
laborístaro por nía afero. 

zonon de la Respublíko por 
batalí tre entuzíasme ar;11<1 la popolo. 
• Reven,> eJ f,1sislil ZOllO, iris al 
Bonaero, cefurbo de Arwntinio, la 
hispana marl(izo de Salamanka,kíu en 
privat?l konversacio dírís jenajn vor-
tojn: «Nek la milito estas gajnit?l, nek 
oní povas aserti, ke oní gin gajnosl» 
• La anglaj minístoj decidís akcepti 
k vartí mil híspanajn infanojn. Tío 
okazís post vizito, al Híspanío, de la 
prezidanto de la Minista Federacio 
Arthur Horner. Li estas vern anglo! 

Pacon k honoron al ci, ho l<arcgaj fratoj! 

• Interese estas dísvastigi kelkain 
statislikoin pfl elspezoj de la fasistoj 
e11 la operado pr,>lt>r la Ebro: 

Superflugis 5.8_i0 casaviaclíloj k 
5.705 bombardaparatoj, kiuj jetis kvin 
milíonoj <l1'1 kíkgramoj da eksplodajoj 
ku11 pli ol du mi\ionoj da kilogramoj 
da iltalo. Kvin milionoj da litroj da 
gazolino malspareme eluzigís. 

Rílate homojn: rnortintoí k vun-
ditoj atingas la nombron da 60.000 
personoj. La f¡¡sismo estas nur tío. 

• Pro la lrnnkreta retirígo, 
de ciuj eksterlandanoj, kíun la I~es-
pubfíko p!enumas, la demokratoj ami-
koj de níaj malamikoj lrnlere kon-
fuzigas. Por kovri la sajnojn, la 
sekretario de la' funebra Komítato 
de Londono jus veturis al Burgos, 
sidejo de la frankístaj bandestroj, 
por trakti k retraktí la retírigon de 
la italaj «volontuloj». La sekvo estas 
la reeksporto al !talio de dek mil 
vunditaj aií sentaiígaj soldatoj, el tiuj, 
kíuj fanfarone venís por •ekskursi». 

,., ,.. 
AL NOBLA CEHOSLOVAKA POPOLO: SALUTON1 

Cehoslovakio, dernokrala insu!o en mez,, de [1sisIa tnarn. pro ega perfldo de fillsai dernnkratnj. jus devis fordoni partan de sia 
terilorio al Id nesalig-ehl11 s1011:1alrn de !<1 g-erm,irrn sarkn. Ni. lfr;panoi. Iro sperlaj pri la ¡;entaüg·eco de lirikaj platonaj frazoi. ne volas 
parkeri slullajojn en 1,, drc:,ilil horo de tiuj. kiui kutimi¡¡i111<1i ko111pali ci~111 najharnjn sufernjn cerlc ne pensas, kc eble baldalí venos la 
1,1go ~ern~g-i, ili rncm. ¡.,ro si,1j proprnj Cil~renoi. t:n 111<1l!'elié~j ~iI11acioj nur rcslas apude la vcrnj arnikoj. Nun, kiarn la beld nacio de 
Tornaso Masdryk knnslalas nfcndojn de m,1il«1sdj 111al,rn1ikoj ,9ií hipokrili,j •amilwj,;, la espcrantistoj el la libera Hisr,anio ofertas at ~¡ 
praklikan solidarec<>n pa obstinn b,1I,>10. renvers11nlíl l,1 h11nclitajn· planojn ae tiuj Silrnaj íasistoj. !des botoj, en la rnbitaj cebaj terilorioi, 
premante la !ih"._recnn k nfendalltc 111 civilizon. ctdirsas sc1rnIeInpe lc1 verdain slclojn de !rl tieil hrilanla esperantismo. 

Nohla Ceh:islovakio .Sal11I011 al ci, car 11eni11m ci estis Iiel granda kiel nun! Neniarn estis tllor11le oli rnalgrandaj ciñj malarnikoj! 
Tion ci laiíte ni prnktanrns. Irem¡,<111le en la fec,111 de nia naüze¡.:,i ti11j11, kiuj rikane cin proíanis, k liujn. kiuj skrndale cin perfidis ... 
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... CAR K L·A R A KAJ REKTA, KAJ TRE DIFINITA ... 
':""Nia pasintjara vojago al Rolerdamo k Parizo esris ja liom rica en urllaj sper1oj, ke anl<aü nunj,1re ni inlencis veluri 111 Londono 

k Bruselo, por persone porti lien-kune kun la pasio de nia epopeo-la varmajn 8alu1ojn de ni,1 g-1izeto, k .:erpi sa1111empe, el l,1 fluoj 
· de vivan ta esperantismo, ins_pirojn k sugestojn por nía kara enlrepreno. Konataj lrniízoi es lis baro rigora por cfekrivigi nian dt'ziron . 

.. •• Tamen, iomere mildigis nian cagrenon la oporluna ekscio, ke la Ministerio de Publil«1 lnslruado decidís sen di oficialan reprezcn-
1 tanton al Kt>ngreso de IEL, tre sukcese okazinla en Londono, l<omence de Aiígus10. La rnandaI011, por 1iu honora lasko, ricevis 

)ojala samideano el Barcelono: ,etburga prof~soro, kies sincera elpruvila neú!raleco neniel eg<1las al stulta indifere111cco antaü krimoj 
de kanajlo, Kun la morala aú!ori1a10 de sia multjara pionireco, en la neú!raln movado, nia lrn1aluna samlingvano parolis salule, je 
nomo d~ la Respubliko, en la nebula urbego de 1 · kavaliro Chamberlain. La vasla ceeslantaro. i111er kiuj abundis lervornj l~gantoj 
denla bulreno; kun respeklo k ne sen emoci,>, at1skultis, el sobra buso de fidinda kolego, la konfirmon de mullaj malnovaj diroj. 

Cio estus glate disvolvi~inta, en la grnnda rondo familia, se ne sidus ilnkaií ric lo ilalai tamiliafloj-servutnj delegitoj de 
Mussolini-kiuj, kolerigitaj, pro la majes la si lento reganta en la salono kiel orn11go al la sufaoj de Hispanio, bruc proleslis k, me:u: 
de generala malaprobo, skandale Joriris. lli cerle konfuzis kunvenon de liheraj senlemaj esperanlistoj kun unu el tiuj pcriodaj 
farsoj, ce la Ligo de Nacioj, kie mehanike papagas kolekto da puleineloj ... Poste, en la gazelaj raporloj pri la solenajo, oni ctiskrete 1 
vualis la malagrablajon . .Sed, faktoj restas faktoj! Kaj pura fakto es las, ke en la nunjara kongre¡;o de \EL, demokrata manifestacio 
de supera kosmopolitismo, kun placo aü sen placo de kelkaj gviddntoj. nia brav11 afero gajnis mullajn valornjn poentojn. · 

1 
Ha! ... Preska!\ ni forgesis!. .. F,n \11 lahorlstn kongreso de5AT, en Brusela, neniu inciden lo 0111Mnis 111 deb11tojn, far J~üdaj 

1 vorloj pri Hispanio - pri ílktiva baralo kon1raií la fasismol - estis kvazaü labuo por Id tre caslaj o reloj de pli o\ unu sendogmulo. •----------······- .. -· .... ·· .................................... -.... - ... -............................... __ ... _ .......... - ......................... __ ............... - ................ -. 
Tago en ripozol Nur 
nun mi komprenas 
tiun ci frazc,n. Eble, 
la leganto· ne pavas 
formi al si klaran 
ideon pri ties sígnifo; 
prí la sígnifo de la 
vorto «ripozo» tie ci. 

T !GO E~ RIPOZO 
mortígas, kripligas, 
frenezigas k faras 
cion ajn, kion la 
horno abomenas ... 

&PI Z O DO T R A VI VITA KA J O R I G I N A L E 
VERKITA DE LA POLA VOLO NTU LO 

Alídante tiujn, 
aerfajfegojn, estante ee en sirmejo, oni er.-
rulas la kapon pro-
funde en la korpon 
au en la teron. Ful-

Niaj trí baterioj 
estis anstatauataj sur 

JOZEFO TENENBA.UM 
la fron to,· por gui . 
ripozon. Mi gojis pensante: La kamaradoj ripozos post 
longaj bataloj. llí iom liberigos je la surdiganta krake-
gado de la kanonoj. lli íom liberigos de rigora DEVO. 
llí pavos plí komforte spírí, 1,>li reguli mangi k plí 
trankvile dormi en la «sekura» ariergardo. Sed ... mi 
sciis malmulton ankorau. Fine, jatrt la baterianoj aperis 
en Bechi, pítoreska montara vilageto. tiu el íli sereis 
Jokon; lau pleja konveno. Dise íli eklogis, ekgojís, ekri-
pozís ... sed nur eke! Jen, kamaradoi, kio okazis: 

Frue, en la dua · tago, venís nin viziti la bomboje-
tuloj. Ili b)mbardis la eirkai1ajojn. Oni sereis rHugejojn, 
kiuj fakte mankis. Kíon do fari? le! ni provis sírmi la 
korpon, kiam jJi audigis en. la horizonte. Tamen, ne eiuj 
farís tion. Ú:enera:le, estas malagrabla sen to kuregi al rifu-
gejo aúdante aeropla11similan ·bruon. Sekvanfan tagon, 
oni ree flaris la dangeron; ee jam pli proksime ol antaue: 
Je unukilometra distanco de Bechi. La nervoj komencís 
ekscitigi. Jenaj kuriozaj diroj saltis de bnso al buso: 

Almenau tie, en la fronto, kvankam cevalforte 
ni laboregis, ni havis plí ai1 malpli bonajn rifugejojn. 
Se venis la bombuloj, k estis ordono restí ce la 
kanonoj, por pah, cío estis afero pri bona au mal-
bona sorto. Se tia ordono ne ekzistis, ni povis trovi 
sirmon en la rifugejoj, kiujn kun ofero de svito ni 
faris. Tiam oni pensis: Se bombo falas celtrafe, mal-
bonsancol Kaj se la bombo falas apude, ni estas 
ja sirmataj kontrau la mitralo k stonoj. Sed tie ei, 

.... __ ep )3echi, kíon. ni ha vas? Nenionl Krom maltrank-
. vilo, sendormaj noktoj k senpacaj tagoj. tu ripozo? 

N el Angora k lacigol» 
Preskau oni volis reíradi al la frontol Ec oní deba-

tís pri tio, kvankam la debato dalíris mallonge. Dum 
bela posttagmezo, mí iris al portí la jurnalojn. En la 
placo mi renkontis hispanon, kiu sciis la germanan 
1ingvon. Tio ja estas maloftajol Mi haltís k ekparolís 
kun Ji. Subite, ni ekaudis kontrauaviadilajn pafojn en 
la aero, mem super ni. Inter la homoj, trovígintaj tiam 
sur la placo, regís paniko, k baldan ilí malaperis en 
hazardajn sirmejojn. Instinkte, mí enigis en apudan 
doman. Post momento eio eesís, kiam abrupte audigis 
la bruo de flugantaj motoroj k tuj la, tre konata al ni, 
aerfajfegado .de falantaj bomboj. Tíu zumado esta~ plej 
teruriga, car ~i estas senindulga mortportanto. Ói ne 

• ha Itas plu en la aerol Ú:i falegas, eksplodegas, detruegas, 

mora pide, mi kurís al 
la fosajo de la vilaga placo. Gis tiam, mí «ma}sparis• 
tempon. Mi pensis, ke mi jam iros•kíam ilí proksimigos. 
Sed ili proksímígis ruze, k mi ilin ne audis. Kiam apena u 
mi atingis la aperturon de la rifugeio, falis bombo, ce 
ok metroj je dístanco, sur domon; ruinígante gin kom- . 
plete. La eksplodoforto jetegis min sur la stuparon k, 
barelmaniere, mi enrifugf'jigís. Interne, mi aüdis pluajn 
eksplodojn; poste mi reaperis ekstere. La placo sajnis 
dezerto. Silnitaristo kuris, kun vato k gazo en la mano, 
por doni la unuan helpon al la vunditoj. Mi iris levi 
naujaran etuleton, kiu agoniis pro frakasita kapo. Poste, 
mi returnis k, helpata de aliaj, mi povis kun granda 
peno eltiri du stonkovritajn virojn. Nur iliaj kapoj estis 
videblaj; tia! ni devis ankau fortíri duonmurojn <le la 
renversita domo. Finfíne, ni sukcesis; la 1:tato k aspek!o 
de la du maHeliculoj estís, kompr~neble, nepriskribebla. 

Tuj post tío, mi rapidis al la baterioj por eventuale 
helpi en io. «Grunberg estas grave vnndital» mi audis ... 
Diligente oni lín alportís sur brankardo. Li kriís; ho, 
kiel multe li kriisl La ventro ege dolorís al li. La kla-
viklo estis frakasíta; la lrnpo, la manoj k la brakoj eble 
ankai1. Tamen, li nur plendis pro la ventro. Sub la plei 
suba ripo aperis la sangaj lipoj de stranga vundeto. 
En la hospítalo oní konstatis, ke bombero eniris tra 
tiu lasta loko k faris d€k siroin en la intestoj. Lí mortis, 
unu tagon post la operado, en mezo de neeltenebli'!j 
suferoj. Jen do viro alta, forta, sana, largsultra, bela k 
energioplena, kiu devis kapitulaci antaü la morto. · Lí, 
unu el la plei fidelaj kamaradoj de la baterio «Karl 
Liebknecht», mortis murdita de perfida klaso, kiu 
nepre volas sklavigi la homaron. Li mortis en sía 
posteno, batalante kontralí nia komuna malamiko, mur-
dita de la italogermanaj grandfinancistoi, same kíel 
Karl Liebknecht mortis ankau murdita de kruelaj mem-
broj de la germana grandkapitalismo. 

«Grunberg, audinte pri cía morto, ciuj ni juras 
vengí cian noblan personan, kiun rabís el niaj vicoj 
la detruantoi de la civilizo. Ni luktos gis lasta horno 
k neniam ni kapítulacosl» Tion pensis eíuj baterianoj 
tra la silente, kiu regís ínter ni, kiam la maljuna 
sergento Poldi venis po~tí al ni la malgojan nova-
jon el la hospitalo. 

Jen, amiko-leganto, nun Jam certe vi havas pli 
klaran scion, multe pli kompletan opinion, pri la signifo 
de la vorto «ripozo» en la gravega hispana milito ... 
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NIA FIDO ESTAS FIRMA! 
La milito daiíras k dauras! Eble, 

tio okazcts iel mirige por la strabaj 
ríga'rdoj de kelkaj demokratoj-per 
ia títolo oni <levas ilín nomí. .. -
. Jes; la milito dauras k dauras, dum 
kreskas la kapablo k potenco de la 
Popola Armeo. La malnova armeo 
ribe1ís koutrau ninl Tíal ni estís devi-
gataj fralcasi gin. Per malspertaj mí-
lícanoj ni komends la defendon de 
niaJpropraj rajtoj. 

La fasistoj vokis fremdulojn por 
atingi la subpremadon de ciuj his-
pano!. 'Necese estis do transformi la 
mílicojn je Regula Popola Armeo, car 
efíke batali, kontrau bone organizítaj 
fortoj, povis nur ankau aliaj bone 
organízüaj fortoj. Tui staris kontrau 
la' ribelai bandoj la fidelaí soldatoj! 

La hispana junularo rekrutigís k 
masonis la bazon de la nuna rezis-
tado. Ói ankau scias mem ataki, 
neniam perdante fervoron nek fidon 
prí la venko. Ne ja romantika fido! 
La venkon ni atíngos post suferoj, 
kiuj ankorau ne fínígis. Nin atendas 
luktoj, bataloj k oferoj por dcrlotí 
finfine la triumfon; bela rezultato, kiu 
decas k nepros. La estonteco poluras 
nian deziron, la invado postulas nian 
devon k la fido bardas nia n forton. 

Fido ne estas revo! Ni konas nian 
malamikon. Tial, ni volas farigi pli 
fortaj o! gi. La reluutoj venas k venas; 

-- i!Lfluas k fluas. La milito dauras I< 
dai:íras. Dume, la Armeo plifortígas, 
plídensigas k pliperfektigas. 

Hodiau, kíam la malamiko pusas, 
niaj rezistemaj cedoj donas garan-
tíojn prí fiasko de gia ofensivo. Mor-
ga u, tíu sama fanfarona malamíko 
iregos malantauen, jam por ciam. 
Celante tion, la laboro ne baltas 
en fronto k postfronto, en kampoj 
k fabríkoj. Kaí, hele venos nía Tagol 
Ni gajnos cion malgrau provízoraj 
perdoj. La fresaj folioj de lauro ka-
rese juketos nian frunton ... 

Estu certaj pri tío, ho karaj amikojl 
Ernesto HURTADO 

Pronlo de Pozoblanko, 28-Septembro-1938. 

TRE INTERESE T 
POR NEDERLANDANOJ 

Sub tr~fa titolo cLa lnternacia Fasismo 
detruas la Arton de Hispanio• llnline a peris 
la ti~m soplre nt~ndarn brosuro, klun espe-
r11ntllngve eldonis la Nacia Patronado pri 
Turismo en Hi11pa11io. 

La bildoj (duonpa~aj rotajoj) estas im-
l)onaj, tre taíígaj por konvinki pri la detrue-
mo .de la fasistoj. La preso estas klara k 
arta kun verdaj literoj, La stilo estas korekta 
k flua. La verketo montras la utilon de 

· Esperanto ce aferoj, kies gr-avecon atentas 
la internacia opinio. 

La 32-pa~a eldonajo estas senpage have-
bla. N_ederlandanoj devas sin rurni:aldonan-
te postmarkon de 4 cendoj por alsendo, al 

P. G. VAN OER PL..ANK 
Speijkstr. 48, I.-Amsterdam 

POPOLA FRONTO 
.--•, .. _., ,, 

A~~!~! ... ~~.,.!,1Et,,!~ !.'.~.~t,~!!!!~.~· .. 1 
gránda nombro da eksterlandaj volontuloj; en tute, proksiip~•me, dekkvin mil. .,. 

Por definitive detrui la bazon de cia preteksto celan ta· .pr<1v~i ·Ia in'ter•"' 
venon de kompletaj italaj divizioj. en nia milito, la cefministro .doktoro 
Negrin, en lasta kunveno de la Ligo de Nncioj, ano neis la grav1rn' decidan 
de la Registaro tui retiri ciufn eksterlandanojn, kiuj libere k volorite ·venis 

_ batali apud la hispana popolo. La decidon oní aplikos baldaíí, sub kontrolo 
de internacia l(omlsiono. La decido validos rlgore, sen ia esceptci, por 

ciuj eksrerlnndanoj, ec por tiui, kiuj akiris oficiale·la hispanan clviranecon post J¡i 17. 
Julio 1956. Nia Registaro sukcesos pruvi per tio, ke nia batalo estas afero solvencia 
nur ínter hlsIrnnoj, por eviti komplilrnjojn en la interna polilika vivo de oliaj landoj. 

L~ cinik~ Komitato pri la Ne-lntervenn (!?) jam ne plu rnjtos mi'llpurigl rismojn 
da pi'lpero, por trompi la DOpolamasojn sñjnigante, ke en Londono oni vere dezíras 
la roriron de tiuj fremdaj invadintoj, sen kiuj la ribeluloj jam longe estus fiaskintaj, 
Por neniu esras sekreto ke la l<omitato rnem konsentas aíí helpas la murdojn, kiujn 
semas, 8Ur civilaj lo~antaroj, la germanaj k ítulaj aviadistoj. 

En la solena momento de la adlaíío al tiuj fervora¡ amikoj, kiuj, miksante sían 
sangon kun tlu de la hispano!, donls spertojn k normoln de armea disciplino, dum 
maHacilaj etapoj, ne decas emfazaj nek lirikai vortoj. Sed, la hispano;, solaj jam en 
sía tragedia, kor.servos eterne emocian dankon.por tiuj ínternaciuloj, kiuj nun foriras . 
sentante profundan respekton por la sankta mE:moro de tiuj alíal, kies korpoj ripozas 
sub pla kovrilo el tiu sama tero his;nrna, kiun lli riel ~entile k malavare helpísliberigi... 

LA BATALO EN EKSTREMADURO , .. 

DEFENDANTE NIAN HIDRARGON! 
En Ekstremaduro niaj soldatoi, malpli sensacie ol apud la rivero 

. Ebro, plenumís gravegan taskon: Haltígí la íradon de la fasístoj al la 
vilago ~1?1ad_en_, k-íe ekzístas la plej valoraj mínoi. d~ hídrargo el !a _::_?!~5?.!1sl9_• _ 

111 Ja estas treege firma ekonomia garantio por la Respublikol 
En direkto al ilí, dum kelk3.j tagoí, la malamiko minacis renversi eiujn 

barojn k formangi la satatan viandon. lmponaj bataloj okazas hodiau sur 
granda ebenejo nomata la ekstremadura Siberio, kiu etendigas gis la prokw 
simeco de tiu rica mineja zona. Antau unu manato k duono, cí tiun terenon 
mem posedis la malamiko, sed la audacaj kontrauatakoj de niaj brigadoj 
regajnis la perdítan slosilon de nia trezorejo. 

De loko al loko, pro fajro de eksplodoj, en la dezerta regíono sen 
arboj nek rokoj, aperas malgrandaj brula¡oj. Sen zorgo pri tío, niaj patroloí 
antaueníras esplorante la terenon. La artilerio íetas abundajn obusojn sur la 
ebena¡on. Nía aviadilaro garde flugas ce la supro. En lerta kunlaboro kun 
ili, la infantería okupas tranceojn kalsaltas parapetojn. Oni kaptas kaptitojn: 
ne estas malfacile paroligi ilin. Tre volante ili rakontas abomenojn: I1i díras, 
ke lie daure kreskas la subpremo k sinsekvas la pafmortigoj¡ la mizero 
kruele grimacas, la kamparanoj ne pavas aéeti robojn k, pro tío, i1i faras 
síajn vestojn el malnovaj sakoi, .. car neniam estis tiom granda la dife~ 
renco ínter la salajroj k la alta! vivolrnstoj. 

Kun brilo en okuloj, pro flama dezíro forvisi tiajn Ínakulojn, la 
po9olarmeanoj en Ekstremaduro alproksimígas · pli k pli al la difínítaj 
konkerendaj pozícioj. La batalantoj, kantante iredentajn kantojn, lasas mal-
antauen, ciufoje pli malproksimaj k pli sekuraj, la hidrargajn rrlinojn. 

La popola ofensivo jam estas en plena apogeo! !talio k Germanio 
rompis tie siajn dentojn. Rigore fermíta estas por ili la soseo al Almaden, 
dum loge promesplenaj estas por ni la vojoj kondukantaj al la cefurboj, nun 
sklavigitaj, de la okcidenta parto de Hispanio. , 

Antauen ni ekmarsu, k21maradojl Ni estu pretaj éiam plenumila 'de~on 
sub la suno au sub la frosto. Kun fervoro, sen hezito, kiel decas al virojÍ 
Kaj ... nu, bone; mi forlasas la krajonon k prenas la fusilan, caríen ree audígas 
la akra tamburado de la masinpafiloj k la tondra zumado de niaj kanonoj ... • . 

ANONIMA TRANCEANOL 
Fronto de Ekstremaduro, 20 • Septembro - 1958. ,i.) ¡ : ., .,, , . , i,,'/' · 



P O P O L A 

LA NEDERLANDA HELPO AL HISPANIO 
"\•.< ... : . 

La nederlanda Komisiono «Helpon al Hispaniol» 
en sia lasta speciala konferenco, por la nederlanda 
gazetaro, gentíle ankaií invitis nin, kiel eldonintojn 
<le la nacilingva traduko de POPOLA FRONTO. Dum 
paiízo, volante mi kaptis la okazon klarigi la signifon 
k valoran de Esperanto, praktika rimedo, kiu ebligas la 
aperan de tiaspecaj gazetoj. Miaj vortoj estis konvin-
kigaj car ílin akompanis konkretaj materiaj pruvoj. 
Estas interese iomete raporti pri la konferenco mem: 
Ceestis proksimume 12 delegíto,i.. de nederlandaj jur-
naloj. Kompreneble, nur la progresema parto venis! La 
prezidanto insiste rekomendis al la eeestantoj, ke ili 
precipe menciu, ~n siaj gazetoj, ke la Komisiono « Helpon 
al Hispaniol» ne estas ia komunista entrepreno, sed 
nur tia, kia estas la hispana Popolfronto, nome: Demo-
krata, progresema, libereca k antifasista unuigo. De 
certa flanko, oni disfamigis, ke «Helpon al llispaniol,, 
estas kvazaií arigejo de komunístoj. Tion oni asertadas 
por malprofiti al la bona k subteninda penado de tíu 
komitato. La eraroj de tiu aserto montrigis, kiam la 
prezidanto menciis la nomojn de la personoj, kiuj tro-
vigas en la es traro: Progresemaj sciencu loj, kona taj 
socialdemokratoj (kíu konas la situacion en Nrderlando 
tuj komprenos, ke la eeesto de socialistoj estas abso-
luta garantio pri nenia politika monopolo) k multtenden-
caj homoj, el eiuj tavoloj de la nederlandanarol 

Krome, oni informis nin pri la belega laboro, kiun 
gis nun faris tiu aktiva Komisiono. Gis la fino de lasta 
jaro, oni transportis al Hispanio proksimume 22.000 
guldrnojn. En lmranta jaro, tiu sumo grave altigis; de 
Januaro gis Majo kplektigís jam pli ol 26.000 gulclenoj, 
krom la sufiea mono por la infandomo, kun gia flegís-
taro, en Picaña (Valencío). Nur etan kvanton (6 0 1º) de 
la enspezoj oni uzas por admínistraj laboroj. Jam pli 
ol 30 subkomisionoj funkciadas en Nederlando, kiu ja 
per eio ei efektive• donas bonegan instruon al aliaj 
plí grandaj Demokratioj el Eiíropo! Tiun konferencon 
teestis la generala hispana konsulo en N ederlando; Ji 
fínis sían alparolon kun jenaj vortoj: «Ni tute ne po-
sedas inklinon al vengo, sed en ni pasie vivas la arda 
deziro, necede daiírigi nian lukton, gis kiam ni estos 
konkerintaj la plenan venkonl» La prezidanto S. de 
Wolff arliaiíis la kunvenintojn kun varma deziro, ke 
la oferemo por Hispanio nr malpliigu. «La hispana 
afero ankai:í estas nial Temas en gi pri pler:a liber<'CO 
k demokratio por eiuj homoj de la mondo.,, 

Mi mem tre emas fermi la raporton lrnn vigla 
alvoko al eiuj legantoj, nelacigeble subtenadi la belan 
heroldon, kiun tra luta Esperantio, 111algrai:í egilj mal-
faciloj, sendas niaj amikoj el Valencia. Pensu atente 
ciuj laboristoj, ke nepra neceso postulas knnigi !ojale 
la fortojn por ekstermi la fa§istajn bandojn en Híspanio, 
.k nur poste ni jam okupos nin pri la internaj problemoj 
<le la hispana proletaro. (Almrnau, se la faktoj montras, 
ke la hispana popolo tion deziras k ... bezonas!) 

H. J. NIEUWENHUIZEN 
Hago (Nederl11ndo) 

FRONTO 5 ····••-----------BONHUMORA FENESTRETO 

LA NACISOCIALISMO 
La k!111 ionoj de ciuj informaj ogcntcjoj sensocic fajfis 

okaze de la intervidoj de Hirler l<un Chamheriain. Tamen, 
neniu krnniko rnporris pri alla inrcrvidn, jus okazinta ínter 
111 bela Adolfo k kurioza komieiono el vila~aj partiaj gvi-
dantetoj, kiuj avide deziris akiri ~u~tan kornprenon pri la 
Ndcisocit1lis11w. L11 rnlwntinda nenicl ralwntita epizodeto 
disvolvigis jcne: 

rlitler akceptis la karnparanan delrl.!"itaron en luksa 
cambro dr la kancelario. Li aüskultis emfaze la gravan 
pct<111 k mcdilis momcnton. Ternis j,1 doni fücilan k imprcsan 
klaril,!"on pri la benoi de la brunu rursanga regimo. La 
Mastro-dio de ta tria regno, kun afekt,1 pozo, kombis per lil 
m11no si1111 popularnn tufon k, kv11zatt jon!,!'lisro, elharigis 
spriran idcon por doni solvon al la likla dcnrnndn. 

.Serinzmicne, Ji alkondukis 111 dc.:le!,!'ilojn ce balu~trado 
de ta ccnrrn lrnlkono 1<, nwntrnnre al ili la slrnlon. dcman-
c.lis s11l1iIe: --l<ion vi vidils lic? 

--Tri i!Hlornobilojn! --- respondis atltomate ta gapaj 
scivnlcrnaj dcmanditoj. 

-Nu, post unu jnro, 11nst11t11ü lri estos tricenl.- Diris 
Hitler, kiu fingromontrnnte rnalprcksirnen. 111 fil horizonto, 
ree demandis: -l{aj nun, \don vi vidas'? 

--Unu aviadejon! 
--Nu, bonc!-!'e, post u1111 j,11·0 él!lstal11tl unu, funkcios 

dek. Tio jcn estas la Nacisocialismo!- Bo111baste lieris la 
plejsupel'il komandoro de la Hokokruc0. 

1.a k,1111¡H1r-anaj kavaliroj de la Bruna Ordeno foriris, 
iomete konfuzilaj, el la palaco. Tre rapidc ili veturis al 
sia malproksima vitago. 

Tie, j,1m en la partía domo, ilin cirkdtlis la ceteraj 
membroj, kiuj sen pacience atendls la lwnkrerain prome-
siI1Jjn dilinojn pri l<1 Né1cisoci11lismo. Lil rnalplcj sI11lt<1 el Id 
delcgitoi ricevis unuanime la honoran taskon, lidele trans• 
doni la vortojn de 1~ Majstro. Embarase li fingrumis al si la 
mentonon k filozofeme gratis la lcmpion. Post tiuj prepara) 
ceremonioj, li invitis la ceestantojn alproksimlQI al modesta 
fenestro, Ira kies kadro 11pcris mizera kampara panoramo. 

-Di ru, \<ion vi v ida5 tic, sur Id srrnro? -Ji grn ve dernandis. 
-Du al111ozulojn!-Oni hore respondis. 
-Nu, post unu jaro, anstatatl du estos ducent!--li papagis 
-Kaj tie, kion vi vidas? 
--Llnu· tombejon! - Dir-is la samide1111a rondo. 
-Nu bo11ege, ros! unu iarn, a11stat11tt unu funkcios 

dek. Tio jen est,Is la Nacisocialisn10 1 -Aplornbe asertis 
k plílcc s¡,iris, libera je pcza zorgo, la vililga teoriulo 
de la !,!'errn<111a 13runismo. -----------••···· LASTA O FER O DE NIAJ VOLONTULOJ 
L.1 111,ilfe!i(\1¡ ilulaj «volo11tuloj,; kiuj in terHrr,e. en Hispanio 

dezirus foriri k ili ne povas fari Iio11, du m la internacillj brlga 
d11noi-- rre vcrnj volontuloj -ne volas forlasi 111 butalon k lamen 
ili devas fMiri ror obei lastan decidon de la Registaro, kiu suk-
ccsis pruvi je ,kiu ílanko ekzist11s 11utentika ~olo hispanigi la 
his;rn11c111 lrnnfliloon. Okílze de tiu lasta oíero, kiun In ckstcrlandaj 
lrnI<1lanIoj plc111111rns, Anclreo Mar1y, ,-inccrn <1111iko de His¡rnuio 
k unu el la cdai orgonizintoj de tu lnternaci11j Ehigadoj. je ties 
nomo dckl<11is. ke ciuj ekscii~is ku11 lc1r111oj en okuloj pri la klara 
propono de doktoro Ne!,!'rin en Genevo. 

Andreo Tvltirly konl<iudas, ke la fundamenta forto de tiuj veraj 
antifasisroj estis la unueco, car Ullllíl11 fojon en lil 1-li~torio, kune 
batillis ple ne volante por sama afero-por In libcreco!--homoj de 
plurai tandoi. de diversaj partioj k de malsanraj retigioi.:Tie éi, ili 
piene interfrati~is; pro tio Hispanio est~s nun por ili p1·eferata 
idea!a p<1Irio. l{,1j hodiaü, per sia foriro, ill farns la plej grnndan 
oferon por la 1>0110, sub nova fazo, de nii! celmlo al iu efekriva 
paco. kiu nenicl parencas kun tiu nialdeCil pt1co, kics cifonojn 
svinp·o!l rurisme hipokritaj aú l<anajlaj diplornaro) ... 

Reéiono, kinn taínas la despotismo estas reéíono, kiun perdas la esperantismo! 



6 POPO LA FRONTO 
- ----------------- ----

R I M A R 1( O 1(1111 Jiu ti numero flni¡'lns In du~ J11rkolekI0 de POPOLA 
l'IIONTO. l.<1 u11u<1II jMlwlekton !1i11dis 1uulIvj lc¡janloj, Ni 
Ir<.: IJJllllc ¡¡ojus scii cu clllkdtl Ii11 ('¡ dn.ij,11·,1 doi<lllllCllldl'O 

esperantista prl nia milito, rncritüs éc 111ulIaj, por bonil l<onse1v¿do, líl hono1011 de bindigo. 

5ouetlaj Rmlkoi. Hten1u! 
Plural leganloj el SoveIio ne scias 
l1lamaniere subleni la cldonon de nia 
gazeto. í~es¡.,011dc c1l ili, ni rclwmcn-
das sendi al ni eit1spccajn esp. librojn 
per kiuj ni pov,18 akiri l"c1cile hispanan 

monon. 
Helpu nian laboran per amasa librn-

sendado! 

P~POLfRONTA LETERUJO 
V. J.--Vaikula.-Ni nolíls k dankas vian 

deziron batali en nia !ando konIr<1lí la rasis-
mo, seJ ni volas ko11vinlii vin, ke ankaú en 
vio !ando vi µDvas hclpi nin, car nid ,,fcro 
bezonas 11mlkojn I< lrnnl,itiornnInjn en ciu 
!ando. Ne' grnvus, ke vi ne pavas f>ilfl"i, vi 
dnlíre riccvos l,1 ¡:;<1zcI0II, ,'cll' ,1fiili ;;i11doné<j 
I< do) pélg,1:;; µor vi. l\,1ld1Íl<J11 rcs<1ni¡¡o11! 

K. V1sser. --A111sIcrdu111. -- Dankon rrnr 
via l~leru k respondkup. La µos1111ilrkoj de 
vi pcIil,1j jem clcerpi,1is. 

Li11dm<1rl<,-1'un¡,¡sor,-- La 1-razeI011 ni 
sendos ol vi re1:rule, k líl hrusurn csIis scn-
da1a scn¡,erc de la l:'.arcclona oficcjo ce la 
Nacid P,1Iro,rndo pri Tu,ismo; el>le vi jam 
ricevi::1 gin. Dttnlwn poI· via do1rnco! 

C. i{leyweg-t.--Dcn lia<1g-. -- Ni Iur11is nin 
al la koncerna org-¡¡nIzo kun pelo por sciigoj 
prl la k do de vi 111enciiIa; ni Jiu org·,rnizo ni 
pelis resµondi rek1c al vi. 

13urd,1 f~udolf. --JJlzcn. --Ni d.:rnl,cts vi,rn 
·ieteron I4-IX, kies intere:,,c111 cnliavon ni no-
1fs. Vlajn d'-l nn:,1il~j11 lclcr0j,1 ni rc3¡,oncHs 
opor1<11IIc111¡>1.: pcrlctcre. 

f~. 1\lbcrn.-l'ronI0.-l.,1• pe.IiI,1j11 lihrojn 
k g-aze!ojn ni :;c:idis c1I vi. Yiil ,rnonco j,1111 
aperis en l11 laslo numero. 

E. E. Yclland.-Aspremont. - Ni dan kas 
vlajn grnlulesprilllojn ril,1I,~ la eldonon de la 
brosuro !des Ir,rnssendon ctl l<1 ,rng-I11 jur11<1lo 
vi mcncias. 511luIojn! 

P. Thorsen.-- l(npenhago. - RiceviIa vi.i 
pos1lrnrI0, ni n0Ji1>1 vian aclrcso-s<1ngon k 
dankds viain hnndezirojn 1, s<1lulojn, ldujn 
ni reciprolrn~ olislinc anJ¡¡úcn! 

Preseio rle). Olmos, Alicilnle, DII, V11lencia 

KORESPONDADO 
Slmpln trillnia anonceto 4 f. fr. 

li!SPANIO.- luna kataluno I(-do Miguel Fá· 
ilr~!J""· Ni1¡;olcs 21D, -1.º, l.", ~<1rcelu11a, 
dez. lwr. ku11 geesp-toj el Julmonoo. 

Hl5PM~IO. I(-do Miguel 5ánchez, Oorgo-
nio MarIí11rz, Francisco Rios k M. Torres 
I3usquer~ da. l<or. k inIers. leJerojn, 
µosIk,1r1ojn, pol'lrelojn. jurnalojn, ilustri-
tnin rev11oin, ktp. Ct>1'IR resr"nrln, Arlre• 
so; ,'lo Dívi:sión, lüil i'>rigílll<t MixI,1. l~ase 
c3.", C. C. 8, Pueslo rni:1nclo. 

HISPANIO.-Pnr eefronlil murgazeto scndu 
k sendi1-ru soluIleIcrojn k soiidarespri-
mojn de viaj parliaj k sindilrntaj organi-
zo¡, arisojn, folojn, kip. 111 ciuj sendajof 
ni garnnlias respondan. Adreso: K-do 
J. Olear!, 72 Brigada, 286 r~atallón, Com-
pañía Amelraliadorns, I":. '13 Pirir.co. 

NEDF:f~LA.NDO.-- Kiu sendos al mi 50 divcr-
s<Jjn m<1ldifel<taj11 µusI111arkoi11 de sia !an-
do riccvos 7,i divenrnjn rn,1ldifcl<tajn post-
mi\l'IWj11 de Nederl<1nd(l k Necl. t'lindio. 
/\dreso: H. J. Jansen, Brederodcstr. 99 
A111s1crd,1111. 

HISPAN 10. -- K-do Luis la l¡¡-il'sic1 Pérez, 2ó 
f3aIallú11 de 1\111elralladoras, Plana Ma-
yor, l'\r1sc Turia n," l. E. 2,í, C. C. 17, 
dez. kor. k. e. l. kaj p. c. t. 

USONO.-I{-du John L. .Spence, Box 74, 
Threc l?ivers, Tul are Cnunly, California, 
dez. kor. per leleroj aü postl<arloj kun 
hisp1111aj gck-doj. 

HISPt,NIO. --1<· do f?amón Punli, 136 füigada 
f.lixIa, Comµai'iiü lng·cnieros, 1111se 1.•, 
C. C. 4, d~z. kor. kun ciulandaj gek doj. 

PRI LA BROSURO 
Ciu leg·,111I0 d~ziranJa ricevi Jule sen-
p,1¡.;c lil hrosuron pri la Mio delruita 
en rli:ipa11io, bonvolu tuj sin lurni ¡¡j 

jen,1 adreso: 
Patronato Nacional de Turismo 

Din¡.;011<1I 56, BA!lCELONA 
(!-lisp,111io) _____ lolll ____ _... ______ _ 

Oc:==::i • :::====== • :::====-=--::. • c===i c=::i º e:=== • e=== • c::::::::::iO 
ABONMANIERO . . íl Nia gazeto ne havas ·f1ksan abonprezon. 
Ói cldo11igíls nur per laüvola individua monhelpo rle sia legantaro. 

• Ni elektis tinn sistemon car tiel, ciu lo-onrn sumeto de tiuj, l<iuj povas • 
pagi iomete plíl', ebligas la ricevon de agrahla legajo al multaj, kíuj íl 
P.ro se1Jiabore1:.1, aií c1liaj k,1iízoj, ne povc1s pd~;i siall propran kotizon; 
l1al, se lc1 enllavo k Cl'lo ele la revuo esti:ls µor vi aprobinda k placa, 

pc1gu vian liberan abonon al iu ajn el nic1j internaciaj Bgentejoj: o ÓENEI-IAI.A INTEUNACI,\ AlltlESO l'sl::Dl'.l~Lt\NDA ADIU:5O u 
D
A G u s T 1\./JUvr IEJ~r lllOUO p nur pnr 111ono ll'c hol('lf'lldnOi o" 

- "' FARENC ETRO van der PLANK 

~;;~;EiJ1,L:~~J<::,:i~:~i-~il~'~\~ ,\MS~-~~,/~;l;~J:Fí!:::::.:Hndo o 
l3ELGIO ANGLIO SVECDIO íl" 

K-~~ ~,e Dd:L:,~g~:E K-00 O. MEL TON ARB8~~~,~ga~
1
~P

8
E:AgN:l~:EN 

Postf,1ro 189106 23 Fowler Sir. Nechells Pos!gi,o n.·· 53411 
BIRMINGHAM 7 

íl POP:~:•;~~~~~AO :_º~:;,º 2;~"v~~0::;:~'.;~ispanlo) íl 
· O c====i • r===::i • c::==:::i• c::::::J t :::=====:::•e:=-~ +c==:::iO 

·/~\,, 

N I A M U N I C I O•tt, ;,( . ,e, 
V,1lenci,1 Esperanlist11ro.' • • ,,i,,.4w »\,;.'·' 
J. A. C. - O11tcnienIe . 25 P» 
M. D. !'.-Bazo 5_•. 20 • 
5. M· Bazo Turia. 15 .: .• 
J. E. C.-Oarctballa. 20 » 
G. V. -- Rarcelono. 25 ,;, > _ 
M.B,---CMl<1~cn,1.. JO •· 
M. f'. - Bt1 rcelono. . 5 • 
M. 5. - Bazo 5.". . 18 
F. D.- Barcelono. • 100 » 
J. 0.-- t,, •15 Pirineo .•. , 50 • 
A. 5. - Collo,;a de Segura.. 15 
F. f~. R.- Baz.o 5. • . -50 
F. H. - Barcelono. . . • D2 • 
A. M.-Callo:,a de 5egura 12 
J. B.- • 5 ,, 
L. l. P. - Bazo Turia. . . 25 . • 
P. L, - ]ef<1IUl'<1 C, C, l.. 15 .. , 
J. B. -Car1agena, . 16 
A. E.- Bazo 8.". . 20 
A. G.- Bazo Turia. 25 
E. H. A.--Bazo 5.". 100 
R. Q. Fronto. . . • 14 1-
E. O. B. - Fucncarral. 5 " 
E. V. - Barcelona. • 20 » 
J. E. C. FronI0. • • 9 
f. C. - Cartagena. • • 25 
M. M. Madrido. . • . ·25 • 
5.M.O.-BazoTuria. 10 • 
M. M. C.-rieus. -. • 25 • 
R. P.-Bazo t.". . . 25 • 
J. B.- Carragena. . 25 • 
L. A. P.-Bao 5.•. 40 • 
N.-(6.')- t1aarlem. 0,80 gd •. 
M. -(5.'J- 0,80 
v. d. L.-(2.'t - • 2.40 • 
g.v.O.-15.•- • 1,40 
v.d.L.-(2.'J- • 2,40 » 
L. V.--(2,°J- • 0,90 
V, d. L.-,6.',- • 1.20 • 
N. - (6.ª)- 2,98 
L. V.-(5.ªJ- 2,65 • 
v. d. L.- (4.ª)- • . . . . 2,ó5 > 

- E. Oruro. - < 10.")-Ymtti-dcn. . U'e--....---
g, v. O. -- ( 10.'') - Haarlem. . 1,75 » 
L. V.-I4."J-· 0,20 
L.- (10."¡- • 1,20 
g. v. O.-I10.•¡ » 1 • 
D, O.-den Haag. 0,95 >> 

J F.-UIrech1. . . . . 1 
D. v. M.-Amslerd,1111 W. 0,20 » 
l<-do L. - 0,20 
D. V. --Po:-tug",1lio . 2,50 
B. !-l. -Leenwarden. 1 • 
J. O. -- Ymuiden. 0,50 
J. :s.-- 0,25 
K. d. O. - • 0.25 
P. S - 0,50 " 
H. K.- • . . . 0,50 
H. V.-AmsIerdam W. 0,75 
O. 1 W - dc11 I-hog. . 2,50 , 
J. P. - í'>reezand. . 10 » 
F. v. E. - Sonburg. , . . 1 
D IC -f. L. E. -'-Sekcio X. 0,64 • 
H. J. J.-Amslerdam . 0,00 » 
F. Z Heerlem. . • . 2,ó0 
M. v. E. - Ooslerleek W, 1 • 
O. l'J.-AmsIerd11m. . 1 » 
D. S. V.- Arr,hem. . 2,50 ·• 
F. Z. L.-Ei1,dhoven. . 1,50 
F. v. d.--Meiden Utrecht. 2 
C. P.--(6."¡ - Molenbeck. 50 fr. l>L 
L. W.-Emhourg-., • 20 , 
R. V. - Beyne Heusoy. 7,50 
M. D.- La Lo u viere 10 
O. F,-F:nsival. 5 
R. D. - OsIende, , 20 • 
C. D,-Willebroeck, . 10 
B 1i -Plzen C. S. R. • 60,24 fír .. 
R. B. - 5oncoins Che c.. . 20 » 
R. G. O.-Metevanku U. S. A .. 35,70 ,. 
/\. ,\, ---Savigny. , . . 5 •-
P. E U. -Sck de l. P. E. 20 
W. N.-Ou!u. Finlando. D8 
J. B. · IJeinowilz C. S. R. 12,14 
E. W. - Brrio C. 5. R. 57,04 • 
M. J,-Toulon. • 15 
P. T. - BeauIheil. . . • 10 
j L. v. Velkc.- c. s. R •.• 10 • 
A. G. P. - Porenpinc. Kanado . 55 ., 
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INFORMA BUL'íENO INTE.RNACIR PR.I . .... 
HISPANA LUK'fD l<ONíl<AU LR FASISMD 

ELOONO DE GRUPO LABORISTA ESPERANTISTA VALl'N(IA 
REDAKc10 KA.i ADMINISTRACIO: STRATO MAR, NuM. 25 t (U¡~paoiol 

1 El<STER NIA VOLO, NENIONI 
1 Tro facile falis en eraron tiuj, l<iuj supmis, ke pro kunveno ,·n Parizo 
_ de kell~aj histricinoj, oni pov11s bald fu,:;,111 solvon al la hisp,111d konl'likfo, 
I ekster la volo aula konvinko de la hispanoj. Lau plej diversa¡ manirroí, 

la legítima Registaro solene deklaris, ke la paco venos rapide tuj post 
foriro de la invacl.intaj soldatoj, kiujn, po dámiloj, !talio k Germ,'.nio livr-
ris al la cefperfidulo Franko. Nur tiam, ne pli fruel Ciu ajn alid prop0110, 

_; sen atento al tia principo, ne estas solvo sed plia komplilrnjo. La pedantaj, 
--au perfidemaj-cefministroj de Britio k Francio pov<1s ja ie kunveni por'. 
prilabori la pilolon de nia kapitulaco; sed cert,~ ili neniam povns trudi · 

·, sian kontrabandon al la hisµana Respublilrn. kiu .~arcloslaras lrn11 armeo. 
, el kvíncent mil kuragaj viroj k veteranaj soldatoj. l<rcm tio, oportunas~ 
i forvi§i §ablonan famon, ankoraií nun !,!Vidanta ce multege da lü1µoj: La i 
1 potenco de la nunaj regantoj de Britio k Francio ne;iiel estas sen lima; tia!• 
1 estas tre absurde dedukti, ke ili kapablas farí k malfari sangojn, lau propra 1 kaprico, en la kri'pla fizionomio de Europa. N<', tute ne! La komploto del 

?,hinchen sukcesis pro efiko de la surprizu aií prn Id krima l<on~e11t~111,1 de, 
i pluraj falsaj reprezentantoj de la demokratio; srd en Hisµanio, la tilda~ 1 «detaleto• de tíuj kvíncent mil bajonetoj estas atentinda obstaklo por la 1 
i fasista galopado. Plie, la sekvoj de la komploto ne statas plene kontentige, 1 
i car post la «pacifista» ebriego furiozis la antisemita diboco, kun akra im-1 
U oreso en la publika tutmonda opinio. Tial, nun la ~olitika pozicio de Da-! 1 Íadier k Chamberlain estas sufice pli IT.lalfacila ol antaiie. En Parizo, pli ol l 
! la sorto de Hispanio, suferís la kariero de du altrangaj avrnturistoj. Efek- ;o 
i tíve, nun, i1i ambaií, perdinte la reputacion, c1clas nur saví :;ian haííton.;; 
I Kaptitaj en la mafoj de privataj egoismoj; submetitaj ill la interesoj de~ 1 bankieraj rondoj; komandítaj de senskrupulaj mastroj de la granda indus-
itrio, ili komencas jam sen ti angorojn ce la spirado. Definitiva- ne!< provi- j 
1 zoral-savo de la europa krizo ne aperas, malgrau forlaj ldopocloj de éiuj !; 
1 sorcistoj del' superlrnpitalismo. En Parizo do kunvenis du perl'ontaj figu- Í 
1 roj; k ne §ajnas fremda, al tia fatala pereo, nía brava rezistado. Estu liu 1 
1 aserto, utila konsidero por tiuj, kiuj salutis la jusan rendevuon per tro ga-1 
1 jaj esperoj aü !ro alarmaj pensoj. Alrncnaú ní, lull' trank\'ílc k 11orrnc1le '; 
i -batalaniel -observadis la maldelikalajn diplomatajn manovrojn, car la i 
1 efemeraj politikaj magnatoj, jus kunvenintai en la belega liberala cefurbo 1 
1 de la lando de la _gilotino, certe jam konsciis pri sia nrkapableco---kial ne! 
i nomi gin: senpoveco?- apliki gravajn decítlojn, koncerne la hispamrn Í 
I popolon, sen atento al la deziroj de tiu sama hispana popolo mcm... 1 i Ekster nía volo-forpeli la invadintojn, flegi la justeco11, restari,gi la 1 
i nacían harmonion k rekonstruadi la landon, Jau sistema libere elektota f f per generala referendnmo - ni akceptas nenionl Kaj farante tiel arogan i 
1 manifeston ni fieras, kiel hisµanoj, ke guste nia ]ando, nía modestd hones-1 
1 ta Respubliko-nek plorema nek fanfaronemal-estas unika bastiono, gis i 
I hodiau, kiu samtempe repu§as stoike la soldatojn de Hitler-Mussoli11i k 1 
1 rifuzas senceremonie la friµonajn projektojn de Daléidier-Chc1mberlain. J 

,L111kus papero, 1, l<1111e11 Rf c1uu111J<1:; rccc111í11dilj ,iferoj, 
11oi>laj_ 1, ~lHJlll(11<1j, en ld -ICI\O _ J 
de 111<7¡ i{rtlil<o¡, lomclC SCllOI'· 1 
lk, ni prCZCllldS kc·ll,,,¡11 el ili. 
l11u r111prc,v1zilc1 rc,-uo, por t1 1iu h·ncsrro de 
!et u11uc1 p,1!,10. h..·11 do In 11ovc1 pn ,.cnlcHlo: 

l:11 l,1 k,1dro de Novembro pompas la 
1101110 de Mc1drido, arogc1nlo ccfurlJo de la 
IUIJJIClJ1cl,1 1111Iift1siirn11>, l1P\'CJ1keblt1 ci1c1delo. 
ldu lc1nll)l\~c de du jc11uj pezr1 Ccn<J e:I sep-
LLnt lridcli. ldL!Oi! ... c.h.JcrH..ldt; sin k(lf\ll'all ~0-
\"<i~di IJnrd,,;: lli11i i.irn forgcsis lii f,¡,:itaj11 
rcvoin p1 i )ÍÍd rapidii vo:-;cdo. Madrido an-
kor,1(1 cst,,s :,1durido'. l1olllbnj I< nl,usoj dc-
scg11t1s sur 2iclo girl<111UPj11 por gi,1 g-loro, 
:liMl0I1,bl<1 nuI· IJJICI' liuj. tduj g,1j11i:; 1i,1n 
ho:1orot1 pcr lü l<,nu µrezo de ~ic1 vivo: 
l11111,1j i111ern,1ciulnj, dno11im,1j p<1polfro111tJ-
111·.j. sindunc111,lj n1¡lica11oj, ~ub l'i~{Hd pal!',: 
k11r11c111dú de Durru1i, 1<1 ~c.vern <111r1rldsto ... 

1·.11 konlrd~IO lurn la IIC hcl,1j illl!IOj de 
llis1rn11io, fl,1grns r11111aj ll,111H1j en 111 bruno 
Ocr111<111io, pru br11l<111lu] ,inq¡·1·goj. [~arbartJ 
s¡.,cl<1c1l,lo: dr<1t;l¡,j lurcoj funebrc iluminante 
lc1 rcvcnnn de 11ovn- :naltH)\'u mezcpolco. 
/\üIodcll'coj ,11 lil>n,j, cknlrnliHto per hc1kilo. 
a111,Hi<l forb1a',1dc) ,11 judoj, doluro en fu roro. 
leroro, ilntruro .. , L11 !<lera Cicrm,111ie>, de fito-
zofoj k Íl1VC111ÍSll)j, trc111sforrnigi:; Cll frene· 
zulejo, kic 1<1 plcj dd11gcu,j írenernloj estat; 
la direktorci me111. Tie cind1·igus sinagogoj 
1, slosig,1s sokristioj, l<,,j ,rnl<or,1ü, ¡.,ost lio, 
ckz.istas reli~iemaj perso11oj kul<etemaj kun 
tu fasisrno je nomo de ta socir1 ordo, fía 
ordo kiu bo111b,ird,1s kalo!ikajn katedratoj11 
k mUl'das Mjc1j11 infct11njn en liispanio, s111i1-
1c111pe ol en lti1lcrio gi 111,1s11kr,,s l<1 idojn k 
idcIoj11 de lzr<1cl, prof,111e111lc itiaj11 pre~c-
joj11, delrua111e iliain pac;;jn lwj1nojn, stelantc 
iliojn rnodcs111jn privalajn havajojn ... 

!.a Ju lito lrn111r,1ú lc1 fasis1110 ne es111s tifero 
nur oor an1if,1sisloj! Tio estas ur~il bezono 
por ,'iuj 11011111¡ kun 11or11111ta ccrl,o 1, scnlema 
l<oru. Lal1 1ic1 l<o11vi11l<o, lt1 hi~pilnnj ku11prc-
lllilS de111oj11 k pcrsislc lialulcgas a1cnda11Ie 
la vcl<igon, el narkolil,a dormo. de ciuj ho-
ncslaj popolanoj, kiuj erare fidis - ~is la 
ek~1rc111a r,,nclo de lc1 nu11jar<1 trc gika No-
vc1nbro - j.: i<l 1·adik<1ltco de Pilladicr, je ta 
ho11(1r" de Ci1c1mllcrl"in c1n je lc1 socialismo 
de ::-,¡.,a<1l,, ~c,1 foq¡cso ¡ni l<1 judcco de du 
iníluaj pnlitikaj rrntionuloj: .Samuel Hoarc, 
ko1111ervaliva 111inis1ro de tr1 Bri1a l111perio, k 
1.l'o 1~111111, ,1tJloro de 111 Nc-l111crveno. 

En Ja k.c,dro de Novemhrr>, pompas Ja 
1101110 de M<1drido; jes! sed pMalcle ankaií 
Cñgrcnegcs la ius1ecn, efll' en Oriento falis 
Kt111l<>11n k !-la11kco: durn en Ccnlra Eiíropu 
daüros [¡¡ fcs1e110 d,: politlkaj vulluroj for-
111ang1i111e pecojn et Cchostovakio. 

l'>rulils 1crnploj, veas vikli111oj, mizere 
forkurus an,osoj sen pe1rio, 1ikanes 11otrn-
p,,j, komplnl,1s perficlulnj, 11ei1lrnlas filiSlr(>j 
k ... rc1¡,ide 11i liras 111 kurIenon, en nia pre• 
zc11lado, Cdr subilc ni ekmemorns, ke ankail 
en Novembro, antaii dud,k jaroj, oni dekla-
ris snlcne, kc ia111 ven is fino de eia ndlilado ... 

l{c,kro 11r dn1rns i11.•1•iro11 ol re~isoroj! 

Hispanio neniel suferas !JOr veki kompaton, sed ja p0r neniam senti ho1ton je sia kondutol 



2 POPOLA 

_,-"'S;;;t~'"""k~'~"'"®iVI';ii'~'~"·"¡ 
La hispanaj socialistoj jam preskail atingas la kulminon 

de sía mirkapablo, observanie la sint~non,. pri la hispana 

1 
aíero, de kelkaj lnternaciaj socialisIaj gv!dantoj. En Belgio 
precipe aperas la plej sIranga- por ne diri abomena!-· kon-
duto de kelkaj, Iiel nomataj sncia!istoj. kiuj celas hipokrite 
favori lc1 planojn de Musso!ini en Hispanio. La Iiea cef'mi• 
nislro k ministro por l:ksternj Aferoj k-do (!?) Spaak su-

1 
gestis unue, k rekte proponis poste, sendi bclgan ilmbasa• § 
doron, 1re diskrete rnasl<ita sub nomo de korncrcc1 ílgcnto, al 
la ínsista rlispanlo. Felice, en Bclgio, ankorau ckzii;tas veraj 
_socialistoj, veraj c1mikoj de la popolo, kun Vt1nderv<!lde ce- ª 

. fronte. kiuj forsiris la perf1dan re Ion a11 Muzan intrig0n k, de-1 fendante nin, ili defendis sarntempe la honornn de ciuj, l<iuj i 

I"' suíeris k mortis, lilúlongc de !a Histor(o, por l_il Socialismo. 
Tute prave, kL1n dolorn honro, povIs aperi en la centra 

organo de la Hispana Socialistd Laboristll Partio, jus jubi- § 
lelnta sian kvindcl<jc1rccon, interesa amara anikolo, kies lei 
lastan paragrafon ni tradukas laulitere k publikigas ci-sube: = 

BU A~-~ ho~1:j~~k::g~L:s~un la nomo!. Multa! ínter- i 
naciaj gviddntoj csIc1s nur hrilaj f1¡¡-uroi, kiuj po!uras 2 

la vanan retorikon ele dcmag-ogiaj sablonoj, lail dcka- ==~=~=.==:-:~ . dcnca lllalo de tlrnoplenBj scndan~eruloj. lli sajnigas, = 
ke ili hel¡,as nin, sed ili linrns la malkornponi!!nn de la 
puIra grunclo sur kiu ili vegetas: lli linHl!'I l,1 forf<1lon 
ele la kt1pilaliSld sisIc1110! lli csl,1s fidelaj alianCilllOj k ;2 
eíikaj hclpantoj de la l>ur~aj rcgislaroj. Pli ul unu gvi-

= dan10 s11I,skribis Jam, anIaií i.;nu jaro k duono, la atcs-
tilon pri nL1 rnJrto. Alia regalis nin perla Ne-lnterve• a 

1 no. lli sin nomas sociillistoj k tamen. vivantc kie1 l!! 
grnnclaj l>ur~nj, ili hav,1s onkaü bur~dj la konce¡,tojn._ .. 

El ,La Sociitli.sto» de Madrido kun dato 27. Oktobro 1938. 
\t11.11111111u1111111111111m11111111111111111111111111111w11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111~ 

KONSTERNO EN LA BUFEDO 
LH fdsistoj konservas la klasajn ¡,rivilegiojn re en la tranceoi 

mem. En unu el l,1 sel<1oroj najbc1rni i!I Pozol>lanlw, niai soldaIoj 
jus konkeris pozirion, ce kics p!cj sckura sir111cjo cslis insI<1lilél iu 
tre I.ionc provizurnilél bufedo. Lc1 cpizodo, krnrn 11gTabla ~urprizo 
por la ektrovintoj, prezentas kuriornjn deJ¡¡Jojn pri la l<0111forto ... 
por kelkaj persor,oj. en ccnaj fasisJilj fro11Inj. 

Tie dejoris ldcrncni.·> d11 ricaj si11joridoj, kiui .~hunde ricevis 
de siaj farnilianoj kul<ojn k nuIraj,1j11 lrnn harclctoj da hiero k 
boteloj da multelrnstél vino. l1Iilig-<111te liujn se11clajojn, la hurjlidoj 
aran¡1is hufedon, ¡,or sid priva1<1 ¡,lczuro, dum !<1 11i111plai rekn1Joj 
de la fasista arrnco, kun ciutaga salajrn de 50 ccntimoj k rnillhona 
rnanílo, devis kontentigi sin pcr kolern rigc1rdado al la loga ma-
gazenn, c11victntc la honan sorton de !<1 popolar111canoj, kiuj per-
laboras ciutage, tute akurate, 10 pesetojn. 

La ricula ro!ldo. por dislri siajn horojn je enuo, en tiu kvietñ 
--k pro lio mem elcktita! -srktoro, p1·,1klikis sur lñtíga ser1dangcrn 
tcrcno dil'Crs.ijn sportoin k gi11111<1stilrnj11. Ti<1111unicrc, l<1 gencr,1I<1 
trngedio estis por ili kvazaü dgTablc1 f'erio. lli neniarn at,,kls, car 
pcr tiaj rislrnj ja naskigis k vcnis l<1 111aliroj au la italaj •volontu-
loj, lrnn la lrnhorI0 cl<1 his¡,<1nnj skl11voj, Tamcn, tio ne estis barn 
por flug-ig-I lo J'antM.ion, lw1·cspo11dn11Ic 1<1111 hi1:1tcri11j t'nslstaj frnll• 
linoj, pri ¡:rrnndaj hcro.ijoj, l,1ü lduj en l,1 •ru~aj• trnnceoj ne restis, 
k!el specimeno. ce unu n1c1rksisto. (L,1ít la i>lufa prn¡,<1g,111do de 
fasistoj. ciu, kiu ne satas 111 despotisrno11 estas rnurksisto!J 

Dole,1 estis do la vivo, 111,ilgTalí lil milito, por tiu arislokraI11 
aocieto, ~is kia111 lct , 111orli11I,1j, 11111rksisIoj sui>ilc revivigis k atakis 
storrne Id s¡,orfcmain poziciojn de lil si11joridoj. D~ In .rníllproksi-
maj rokoj, okupi11<1j de 111 rcsruhlilrnnoj, vcnis rnug,1nlaj ohusol, 
kiuj tro nrnlgcntile ro111pis lc1 IHHmalajn h<11"111011ioin de lct nri¡:¡i11ala 
restoracio. Post lct tll'Jilcrio, i11Ic1·vcnis la iní,rnrerio, kies unuaj 
~ntroloj, rosl unu horo, hisis Iriu111fe lil lrikuiol'iln ílagon sur la 
rnalarnlkaj pélrapetoj lnler lc1 «klientoj, de la bufedo regis kons· 
terno; lute malsam,1 senI0 rldioris ce la koro de la sirnplaj malfe-
lie:aj cfasistc1j• soldc1Ioi, kiui devig,lf¡¡j 11ntaüe csti n11r rigilrdantoj 
de nlies komforto, sidis 1n111 d111ikc, en líl m11lpermcsild zono, l<ie 
ili trinkis dilige11Ie k 111Jngis .ividc, kunc lrnn si<li •rnñllil>crigantoj,, 
multon el la abunda provizo de írandnjoj k likvoroi, kiujn ,roman• 
tikaj• fasistinoi liveris por In vanlili sinjoridoj, sen plej eta supo-
zo, ke ili<1j do1rncuj ¡,ovus esti iam regalo por la stornuko de 
•iliaj, soldatoj, kiui, por gui tiun s<111con, bezonis [ali kaptitaj en 
manojn de la ,di,11lloj, -k cé vo!nntc hatali apud ili- por detrui 
la ofendain privilcg-iojn de la fclidaj kastoj, pri kin estis pura 
spegulo tiu íanw hufcdn mem ce Id fronto, kiun jull reko11keris la 
Popola Armeo en itt sekIoro trc najbara al Pozoblanko ... 

FRONTO 

BUR~DO DA ADIAÜAJ 5ALUTOJ 
AL NIAJ EKSTERLANDAJ VOLONTULOJ 

En la emocia momento, kiam foriris la kura~aj 
eksterlandaj antifasisloj, konkurencis dorloti ilin ciuj 
orgdnizoj, politikaj k sindikalaj. En specialaj kun• 
venoj, la amaso aprobis per 1011draj áplaiídoj la 
salutojn de iertaj oratoroj parolantaj sur tribunoi 
ornarnilaj per la floroj p!ej l>el,1j de la valencia¡ gar-
denoj. Ni prezentas ci-sube bukedon da 1;:lektitaj frag• 
mentoj el la diversaj paroladoj k manifes1oj, kiujn 
oni faris omaíle al Id karaj samideaj malsamnacianoj, 
tre oferernaj arnikoi, kiuj jam ne plu estas ínter ni. 

Ne malmultaj imperioj malaperis en la Historio. 
Sed ni ne mala peros, car kiam iu etika impulso estas mo-
toro, kiu pusas antauen homojn k popolojn, oni povas 
suferi malsukcesojn sed oni neniel povas esti finvenkata. 

Tia! vi eiuj, veraj amikoj de Hispanio, <levas havi 
fidon je ni. La vivo de víaj 5.000 mortintoj estas semo, 
kíu multobligos felrnnde fruktojn de fervoro k neestin-
gebla entuzíasmo. La karno malkomponigas sed la ídeoj 
postvívas; la organismo martas, sed la sankta flamo de 
eíu nqbla idealo rebrilos en la eterneco, se brulas volo 
por ekzísti. Kai tiu brava volo ja regas en la hispana 
popolo, kiu tra la zigzagoj de multaj generacioj sciis 
trovi sin mem, post lelargio plena de inkuboj. Pro tío, vi 
povas foriri trankvilaj, ho bonaj amikoj, car tute sperte 
ni scías jam, ke ni povas jam plenumí nian devon! 

Fragmento el diskurso de éefrninistro doktoro Negrin. 

Vi estas pleí bonaj amikoj, kiuj ne naskíginte en 
Híspanio, nuligas vian fremdecon por gajní nian frate· 
con. Gentíla estas do via eksterlandaneco, kiu malape-
ras tra komunaj alsopiroj pri alta libereco. Samaj dezi· 
roí, saltante trans landlimojn, konfirmas la upíversale-
con de niaj idealoj por eiuj konsciaj homoj. Guste mm 
oni povas konstatí, ke super la ideo pri patrio ekzí.stas 
la ideo pri iusteco. Germanoj staris ci tie contraü ger· 
manoj. ltaloj kontrau italoj. lli estis malamikoj, malgrau 
sía samnacíeco, ear estis kontraiía ilía koncepto pri jus-
teco, k estis antagonísmaj ilíaj difinoj pri moralo ... 

El adiaua proklamo de la Socialista PMtio. 

Saluton, internaciaj kamaradojl Ni adiauas vin 
kun ega malgojo. Scíu, ke giganta aureolo akompanas 
vín: Ói estas nía kolektíva animo saturita de dolea k 
senmorta melankolio. K vazaií antíkvaj lrnvaliroj, vi venís 
ami1se, sindonemaj k fervoraj, µor batalí por nía afero, 
kiu ankaií estas via. Altan dankon ni gardas ¡_1] vi, ear 
vía gesto ne ha vas precedencon dum jarcentoj. Saluton, 
ho ínternaciaj kamaradoj. Sciu, ce vía forveturo, ke tiu 
dekoracia Híspanio de torea<loroj k cíganinoj jam mor-
tis, !del mortos ankaií la malnobleco de Europa, sur 
kies tombo blovos unu sola pasio: Via heroeco mirínda, 
antaií kio, tremas apoteoze la steloj k la dioj ... 

El adiaua ora tora sal u to de C. N. T.- F. A. 1, 

Por vení ei tien, k plenumi vían devon, homoj el 
díversaj progrrsemaj tendencoj, vi ne petis la permeson 
de burokratoj nek bezonis la pasporton de statestroj. 
Volonte,vi venís k obeeme vi foriras; jen víaj plej altaj 
kvalitoj! La Popolfronton vi masonis éí tíe per faktoj. 
Nun vi povas ankau plenumí gravan taskon helpante 
fortígi la popolan unuecon tie, en víaj propraj landoj, 
kie tiom multe necesa estas ankoraií tiu laboro ... 

Para~rafo el salulo de la Kornunista Partio. 

La respublikanoj de I-lispanío scías, I«• multaj el 
vi aspiras al pli altaj politikaj stupoj. Tial estas des pli 
dankinda vía síndono car vi, socialístoj, anarkistoj k 
komunístoj, ne havante la demokration kiel celon, defen-
qis gin multe plí konkrete ol multaj pasivaj demokratoj. 
Gis revido, gis la venko, gis balda u, karaj kamaradojl 

El maniíesto de la Maldekstra Respublikana Partio. 



ANKORAÜ RUUMETO PHI LA YOLONTULOJ 
Nun, kiam jam foriris absolute ciuj niaj 

volonl1i 1ej, es1as oportune 1110111ri kelkajn 
slalistiknjn ¡,ri ilia nacieco, kics unuaj vicoj, 
;1<1ú proporcio, estas jenaj: 

Franco¡. . 29 "/,, 
Poloj.. 9 1

';., 

Usonanoj. 8 "/,, 
l1.1loj. . l ",. 
Uerrnanoj. 5 "¡ 0 

La ccleraj nacioj eslis reprezentaldj per 
¡,li malgrandaj procent.ajoj, Oni venis el lrc 
malproksimaj landoj: Cinio, Abiscnio, Aüs-
1ralio, Nnva Zelando k Senegalio: hlankuloj, 
nigruloj k flavuloj luk1is k mortis fra1c unui-
~intaj. Tri fojojn oni devis rcordigi la sta-
bojn, car tri sinsekvajn foioin rereis ciuj iliaj 
konsistigantoj, llespondecaj membroj de la-
boristaj k demokrataj partioj survestis la 
gloran kostumon de la ln1ernaciaj l~rigadoj. 
Pli ol 500 elstoraj regionaj gvidantoj mi litis, 
el kiÜi 120 mortis defendante Madridon ce la 
Universilata Urbo. Venis /Vi naciaj centraj 
gvidantoj, el kiuj jus forvc1uris nur 26, c,1r 
,- mortis, ne ja kiel burokratoj. 

Jen niaj kontoj, í<laraj k sinceraj ili estas, 
kiel la pura celo de nia batalo. Kaj nun ni, 
la hispanaj respublikanoj sol aj, jam sperle 
scias billali kontraú lñ regimcnlnj de 111 ilal,1j 
aú gc:rm11naj t_nvildinloj, dum lriviale nnlrn-
raü rnarcé1ndas la abo111cni1 Komitato de la 
Ne-lnterveno, pri la rn11nkrr.de pruvoj. 

INTERNACIO DE NACIISTOJ 
Konélla es las la fervorn fd vora sin-

1c110, al nia liberiga luklo, de In dukino 
de i\1f10ll (an¡~la konserviltiViJ pdl'la-
mentanino).Sia homana spirito, ekster 
cia politika pasio, pelas sin preni par-
1io11 por la popolo. Sub ti1olo •Lurni-
~iii)j .Sur llispilllÍP·:1 _\¡ V1..'.rl.:is lihron, 
kiu trc ld,1re 111alkovras 11ovi1jt1 ilspek-
tojn pri lc1 rekta ínterve.110 de ll,1lio k 
Gerni'anio en la 1iel 11orna1a «frntrnili-
to• de Hispanio. El tiu libro, nia esti-
mata k--do !. Lez11n el Pouy (Francio) 
1rncl11kas k scndás al ·ni lc1 fra!J'mcn1011, 
kiun oni pavas ei-sube legi k studi. 

,Jes! Ni cslas tte devigataj ko11s1ati tiun 
.anlaúneviditan fakton: Pli elike ol la labo-
ristoj, I" íamaj naciistoj-rnalamikcgoj de 
-ria inlernaciismo!-sukcesis paradokse sla-
rigi ver<111 inlcrnaci,111 li1.;011: Fro11to11 de 
ekspl ua lil nloj kontraú · el<splualatoj 1 

Laú 1it1 celo, la .)l. Mario 1954. Mussolini 
lr 111arsalo Balbo akceplis la. viziton dr tri 
tefaj hispanaj rojalislnj. Post zorga ekza-
meno de la afero, Mussolini solene deklMis: 

1 l Mi estas prc1<1 hclpi fi<1111,1,dcrc lc1 
malar11ikoj11 de la l~espubliko por reslarigi 
In ,nonarkion en Hispanio. 

2J Por pruvi mian sincerecon, rni livcros 
1uj ill vi 20.000 fusilojn, '.'0.000 manboml>ojn 
); 20U JllilSinpafilojn, llr-0111 Ll11ll 111iliono I< 
duono da peseloj, kiel 1ujd kapitalo. 

0) Tiu helpo es1os 11ur lwmenco. Mi 
kompletos gin siaternpe k latitlczone. 

Du111 la sama epoko, g-eneralo Sanjurjo 
-cele1-c frarnasono!-- pligl'imis Ira l·litlerio. 
En l~c!'iino li konlakligis kun l;i hispana ata-
sco Martinez. Tiu vizilo celis ace1i aviadi-
lojn Du mnnalojn po,-;le, oni rclrovis en 
l3erli110 111 saman genernlon, c1kornpani1a de 
Goded, gubernieslro de Balearaj insuloj. 
Tiuj ci fakloj estas plcnsignifaj! Sed oni de-
vas 11e forg-csi, ke du la¡¡ojn antaü la ribeln-
do -15. Julio -oni ordonis al 6 ilalélj aviadi-
loj ekíorflugi al Cerdanjo k terenpreni en 
hispanan Marokon. Jam la 21. de sama ma-
nato. trupoj k municioj veluris aviadile el 
Maroko al liispanio. Ok tagojn posle, ger-
manil aviadilo alterigis en Maroko. Secrelaj 
<1gentoj estis senditaj al Romo k Berlino por 
helpon peti. .. Tiam, tiel frue jam, Hitler k 
Mussolini malkase, cinike k abunde sendis 
milililojn k militistojn por dronig-i en sangon 
tute S?nkulpan lo hispanan demokratinn.• 
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• Rajmundo Franko, frato de ia cef-
pedidulo, mortis <'n akcicknlo (-e avia-
dilo. Li cstis estro de la t<lsista aera 
eskadro en /v\dljorko, de kíu t'lugas 
ciuj bombardélj a¡;aratoj por srn1i la 
morton _laúlon_~l' ck la Mé'dikranea 
bordo. C" la l<omcnco de la Respu-
hliko, li sin montris l<iel revoluciulo, 
k poste li l'C\'\:'llÍS al tio, kion ci,1111 ¡¡ 
satis, la suhprcino:1 de la popolo! PI'!' 
sama manicro iam mortis unur San-
jurjo, poste ?viola k m111 la dua Fra11-
ko: se la kapitc1li~mo estas ce di:' la 
flanlco de la fasistoJ oni ne povas díri 
la samon pri la día providenco ... 
• Nía armeo enfronto de Kutalunio 
transpasis la riverdon Segre k endan-
gerigís tre \'alnraín p0zici_ojn fíl.sis-
tajn, apucl Fraga k Lerída. Ciuj ¡wnoi 
de la invadintoi, por regajni la pndi-
tan terenon, estis vanaj. En la frontoj 
proksimaj al Valencio, niaJ sold,,toj 
entreprcnis ofl'11si1·(,11 kiu ílsd:urns la 
defendon de l., liel,1 MeditrrdIH'.il mho. 
En la riv;>ro Eht·l', nia i11'111eu ri>lirigis 
al siaj malnov.:1j bonaj pozicioj. 
• En la provinco de Al111Hío, lc1 ri-
lrnllo di:' vi11b12ro c1tingis \¡-¡ l.;l'dVJn 
kvanton de 40 rnilionoj d<l l<ilo,l;ramoi. 
El ili oni ek:;portos C'i<st,,rlc111dt>11 
proksímumr 15 mililn1ojn. L1 rilrnllo 
de orangoj en la Valencia rl:'.~iono 
ankau ..:stas tre bona. Tiu rrrnlto 
111u11t1c1s Id L1l>ur1·111u11 ,k lr1 111<1\¡u11<1j 
kamparanoi, kiuj rrstintaj sola¡ en la 
vilagoi, malgrJü la milito, 1H·nirl nc-
glektas dorlotí la teron, l<iun sakak 
avicias la fremdaj invacli11toj. 
• Dum en la l'l'Spublikana iono, l,1 
oficialaj ciutagai informoj, pri la mi-
lito, rdlektas ciam la vero11: cu c1gra-
bla11 cu malagralJlan; et1 la fé1.~ista te-
ritorio, spite al la blufo de 6inse!woi 
I< senhaíto¡ sulicenoi, 1,1111\'llSO,l.;O <!SldS 
ordinara oficiala norrno en la infor-
mado. Kiam la F>ukceBo/ hal1c1s la 
trumpetoj mutils. !Jor pravigi 1iu11 si11-
tenon la fasístaj radiostacioJ dissen-
dis .intaü111'lo11.l.!l' je11c111 kuriozc111 

.1vertou: «La koncizeco d"' la oficialaj 
informoj makbligc1s la bonajn ¡,atrio-
tu¡n lrnni la s11k(esoj11 di.' nía armec,.» 

Ki..1 informado, kiaj patríotoj! ... 
• La kardí11alo Sl.'gur¿¡ j11s estas 
iwndamnit,1 al ckzikÍ, l.'I la fasistc1 
zono, pro paroli:1do kíun li faris e11 
Srvilio lrnntralí la germana paganis-
mo. Uní dirds. kc 11 faris tic1jn dekla-
roj11 pro timo ke olrnzos, c1l la hispana 
katolika Eklaio, la samaj malJgra-
blajoj, kiuj ül<nzas al ~id relígia fra · 
taro 1:n L.:i "nova" Alístrio. 
• Okazr. de la dna dalrcveno de la 
ekiro de la fama Jnarkista pioniro 
D11rruti al la frontoj de Madrido, kie 
sta1·e li mortis, lñ C. N.T. ricevis kare-
sajn salutoí11 dr cíujorganizoj,lduj ba-
talprrte ku11laboras en ia Popolfronto. 
• Serafín Aliaga, elstilra gvidanto 
de la hispana liberecana junu\aro, ¡us 
revenís el Arncrílw, ldl' li faris gran-
d,111 Df.;Íté!d,)11 por nía akro, ínter la 
popol¿¡j él111c1soJ. Lía voco de sincera 
an<irl,isto ,·stís til:' t1·afc1 élle~to pri la 
!ojala unucco rer~anta cu la rrspubli-
i<anél Híspanio, dctrnante kalum11ioj11 
k i11s1dnin pri fc111t,11.idj pnsckutoj. · 
• En [Lncelono t)kr1zis impona plcn-
lrnnsido ele la !uta liberu-ana 11:ovnd11, 
k1111 rntuii,1sma (l.'esto de la tri kon-
cernaj brancoj: C. N. T.-F. A. l. k 
Líbneec,11i1j )11n11li1roj. Partoprenis la 
llvhdlujil 1111,\1v dc1 dvlq,'.iluj, \,i11j c1prn-
bís grnvajn I< trafajn !'noluciojn po~ 
<lcrni efikon al la sll'eca luido lrnntraü 
la inll:'rnddél fa.sismo ínvc1d111ta His-
¡,,rnion. Oni ank,1ü plene aproliis 1a 
<1gc1dun ele la ministrn ele lh1blikc1 lns-
truudo, rep1'l'7.entanto de la C. N. T. 
en lc1 registaro de la l<espublilw . 
• En iu fronto de Katalunio, ten.'t1-
pre11is it,1]¿¡ tdmotora aviadilo, kíu 
kuli,ii;: litln fo~to. La aparato estas 
trl' rnode1·na k lwnportas clck masin-
pc1filojn 1, gia prez9 ef2ali1s al kvin 
milionoi d,1 franlwj. Ciui giaj ses avia-
distoj estas it,1]¡1j ... lrnn p1::rmeso ele la 
;\J(•·\11tUl'l'lll1, kill Sl'ÍilS lH'llÍ<lll. 

• .. ······----·--·-···-DANKON, MULTAN DANKON! _ .................. . 

/: 

Ne \'<lt1c res"ni.s 1t1i11 vui<o Jrd Id v¡cul d~ ni;i Jc.L'd/1/dfo. Cc111oj l\ ccnloj da 
belaj ¡,o'.;\\.;,.11 toj vei1i.1S al 111i,ij 11111noj el l'iuj <1ll~!Uloj de li.1 mondo, l<icn 11iü hcroldo 
flugt1s. ~lié! ol cejo e:01,1s 111111, pru 1io, pill!ri111<1 ¡,unklo pur mlJ\luj pers,,1:rrj de lcl 
tio.sprlolll, kiuj cllllclÜIH!IOll!-(C CSIIS 111<.>l(CllldJ skep11i<uioj pri l:spcranto: Ji,, opinio 
sangigis! Mi rige por ili, ni" movado estas nenia lonl,nio sed élHlllil prnktilrn reto, 
pri ldes ekzi~I<> iJICSltl!:i Id illlldSO d\' éll'lél 11111tci-i<1lo. kiun éiuliJge l,1 lwspilala post-
islo fordt111as di ,11i. Miaj vorloi ha1'élS nun cskorton de lre 1<'11ilÍ lentnj! 1 a se1110 
frul11:gos, car· l<elkilj soldtJJoj k vurrdilo¡. 10111 gc111il,1 ako111¡Ji1no de inJernílciaj 
flcg·is111wj, cl<lcr11é1S l11 lingvr¡n e[: ,lwe1·cl,1nte, j11n, kun 1,1 ;,lrnZlllivo ... 

, 1.a ah1111d<1 riccvn de 1io111 da gnjdi si111¡rnticspri111oj csks por mi kvc1u1ú 
~uado de pie¡ dol<:cJ l'ranclajo. C1uj ,,kioi, l<iujn 111i k cc1crai k-doj íar<1s j'Or daúrigl 
la uperon de nía lwrnuna interligilo, ricevas valoreg-an rcl<ornpencnn, per vi11 tic! 
,ilrnrnla a1c1110 al 111ic1 peto. Dankon do, 111ull,1j11 dankojn, k¡¡reg-éij µ-carnikoj, kiuj 
disigitaj lru l,1 mondo, pro viil cspernntisteco. pli rrklc ol ,1liaj, /ivcri's rel'r~sigajn 
forlojn ;,J ni, his¡Jélnaj popolfrontc1noj, en nic1 kolos<1 el<:erpi¡¡o IJaléilo. 

f<ompreneble, respondí ciujn priva te cslus afero nee!Jla! Tamen, ciu 1ipeciala 
demando ricevns, unu pos1 «lia, rcklan respondan, k 11nkaü en ci tiu numero, en 
aparla ruhriko, mi ,1pcrig<1s la ,1clresojn de tiuj, kiuj esprimis dezirojn korespon-
dadi kun hispmwj. !{aj ciuj ccternj, ne ricevante iel rcklan kvitancon, es1u pardo-
ncrrn1j k bonvolu diveni mi,111 cmocian salulo11 Ira lil v,irma prnzo de nnonimaj 
artikuloj. Ankornüfoje danlwn, multa in donkPjn de vin llamarnda ccfredaktoro. 

1.u:s lll'U~ASIIFZ. Oiiciuas llcs1ac:r111eol11 ~,.,idad, llo~pilal 1\lililar,-llnteuienle (\'aleuda) llisp, nio. 

' 1 1 
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~·-~~~~:·,:::: ":::·;;·:::::=, 
01 eldomgas nur per la11vola md1v1d11a monhelpo de s1a legantaro. 1 
Tial, se la enhavo k celo de la revuo estas por vi aprobinda k placa, ;, 

i pagu vian liberan abonon al iu ajn el niaj internaciaj agentejoj: 1 
f • 
• ÓENERAtA INTERNACIA ADRESO NEDERLANDA ADRESO 

§ 5 11ur por mono nur por mono de holandanoj :.a 

1 G U S 5~.AR~e ~1ri~-~a~n EN C PE T~: Svp:i7ics~r::,, ~;:t NK i 
Postcckkon10 l,i9H Orlcuna pos1giro 24'>542 1 

ORLEANS (Loiret) FRANCIO AMSTERDAM W. Nederlando 1 
EIRI....GIO hNnLJO 

K,00 M. DELFORGE K-00 O. MEL TON ARBETAR ESPERANTISTEN 1 
3J, Rue 1Jr: Hn,gno 

PostP,iro 199106 
CHARLEl<OI 

23 ~owlo1 Sir. Ncchells l:.L1rnhuf:.g;Jl¡1n l1 o. ~- n D 
Pot.tiiro n 53411 

STOCKt!OLM 

REDAKCJA A DRE:SO POR C!O ALIA 

POPOLA FRONTO - Mar, 

POPOLFRONTA LETERUJO 
l. Lezan.-Pouy.--Viíln leteron irnn ver-

k<'ljo ni rice vis k d11nkds, pill'IOn de 1<1 vcrl<ajo 
ni publikig-as.Anl<<1ú ni riccvis la lereron, prn 
kies 1ranssendo ni ~nkaií dankas. Saluton! 

P. Doubek.-l'rnenos Aires.-· l(uc1 plezu-
ro ni Hgas laü viaj insrrul,cioj. k nolas vian 
adresosan~on. F.s1onte ni esperns, 1,e vi ri-
cevos lil g,1ze1011, F.lkornn dankon pro viaj 
klopodoj por nía afero! 

P. Lage. -l>arnu.-Volontc ni plenumas 
vlan deziron, pri 1;1 ne ricevo de la gazelo; 
ni ne scids la kaüzon, cc1r ni regule sendas 
~in al vi. Bonvolu fari csplnron! 

C. J. Primo,-Zaa11darn. - Jea, la scndltaj 
libretoj estas por disdoni senpagc. 

A. l{raulzlierger. -- Eelbog-rn. Ncnit111 
ekzempleron ni sendas al via lundo, k. ne 
scias l1iu eclas la sendanlo de liuj, kiujn vi 
ricevas. Ni su pozas. 1,e se la nckoniltc1 kuti-
ma sendanto legas ci tion, ne plu sendos la 
gaieton al vi, laú via deziro. 

Mnrcelo Marlinez.-·f~ase n," 6, f'ronto.-
Mono ricevita oportunc. Dankon! 

E. Alcl<s,11Hiro. ·· l'lilÍne L,1kc. {),;nkon 
por via letero k poemo, l<ÍLlíl ni p11hlildgos. 

F\, Schouten. - lüimpcn.-Ni clan kas vian 
nnoncítnn n,onscndon 1, viajn vorlojn, Kun 
kiuf ni plene l1n11sc111as. Ccrre,. l<c ni povos 
llberigi nlnn llrndnn de 111 r,1sis1110, sed tre 
bedaüre ankornü res1<1s tag·oj de lul<lego. 

INFORMEJO 
l<-do P. Dubois, Aniche, r',·uncio, pelas in-

formojn pri k-do 1'lrl!H1cl .Sala, kies lastn 
adreso estis 142 Brigada, 567 l~atallon, 
Transmisiones, L',ase 8.' C. C. n." 11. 

K-do f. Nuesink, Norcissenweg 77, Bever-
wiik, Ncderl1rnrlo petas sciigojn r,ri 1,-do 
W. P. l. Duiin, bc11al¡¡ntu en l111erndcit1 
Brigado k rri kiu depost Aprilo, ldam li 
estis vundira, nenion oni sciis. Lía lasta 
ndrcso es1is Viilll Pavlnv, t}enic11sim. 

K•do José Orpi Bllldri11 sc1i1?as al siaj kores-
pondanroi sian novan fronlílll c1d1"cso11: 
C. O. Sección 2i'; 38 División, Base 3.', 
C. C. n." 8, 

John Falrchild (,1ng-l11 necsper,1n1isto} M11n-
l,anta dum ha1<1lo ce TtorlllSil frue dum 
Aprilo,S. R. l. 160, 57-,, Bat,1liono, masin-
pafilisto. La informo pri li cslos danke-
mP.ge salat11 111 eiuj ojn. 

K-do Miguel T<Hrogó inforn,as ill si<1j geko-
respondantoi, kc rro si11 konst,inta tl'ilns-
lokigo, li starigi• sían rost11n ,1drcso11 en 
la red11kcio de ci 1iu g-M,clo: 

str. Mar 25, Valenc'ia ( Hispanio). · 
!<-do Gi!spar Vil ar sciig-as si,1jn gekorespon-

dantojn pri 111 rnorto de lia sesjara fileto. 
Li penos oporlune skribi al ciuj amikoj. 

25, Valencia (Hlspanio) 

KLARIGA AVIZETO 
Denove, ni estas devigalaj forpreni pa-

gojn ni la gc1zeto. Ni,1 provizo de papero 
elcerpigas, k lin postulds rigoran ,1dmi11is-
1radon. Tial ni aperigas nur kvar pélgojn, gis 
kiam niaj 11ktivaj demarsoj, por akiri ciel ain 
la necesan kvanton de pdpero, estu sukce-
saj. Tiucel•! ni penos treege. Refoje, la elpru-
vit,1 pacicnco de niaj amikoj komprcnos la 
prnvon de nía decido, kiu garantías daüran 
apernn, pli malpli amplekse sed ciam sen-
lace de ni,1 kara POPOLA FRONTO. 

KORESPONDADO 
Simpla trillnia anouceto 4 f. fr. 

HISP,\NIO.-AI /:iuj, kiuj sendos al :ni avia-
dilajn k novajn PM, uzilajn aií neuzitajn, 
laií aina kvanto. rni sendos i111crsangc 
koverl()jn kun suq.rluitaj jubileaj PM sam-
v,1lorc, ne ~en don le ilin en la koverto pro 
lrr nuna re¡¡-islara malpermeso eksporli 
PM. Adreso: Manuel Carreño, calle de 
losé M.'' Orens~, 13arrio de la /\misl11d, 
72, Valencia. Absolulil seriozeco. 

lkspondo tuja k rekomendila. 
HISPANIO, .. l{·do Frnncisco llog-lá, strato 

S~l,,rnanca 18, Valencia, dez. l<or. kun 
1u1111011daj ¡.¡-ek-doj, Ncpre II respondos. 

,,, , , , ., , ,.,,,,,,_,,_,_ ,. .. ,, :,,·.z,. 

SPECIALA KORESPONDADO 
NUR POR HISPANOJ 

NHDHllLANDO 
K-do J. Gelderman, Louise de Coligny-

s1ra11t 1, Arnslerdam. 
K-clo H. Ouin1. Poo1s1rc1c1t 15. Rotlerdarn. 
1(-do G.J. d~ Vos, Ernrnas1raa1 34. Zeisl. 
!{-do t':. J. Ornrneren. Cornelisstrna1 l. 

Haurlem. 
K-do C. l. Prins, r/a Jonge J\rnoldusstr. 

BRITIO 
c'i9. Zélcrndam. 

1(-dino I<arlino Turner, 60 Dundee Sir, 
!(-dino E'llcn 13<11'1', Brown 91, Dunclee Str. 

Ami>ail en Edinburgh. 
l(,do Robert Jamcson, 7 Mitckell Place. 

Musselbu. 
!(·dino E. l .. Osmond, il5 Powlcrs Walk. 

SVEDIO 
Lond0n W. S. 

K-do GusrafNilsson, Slenclgat. 11 Malmo. 
K-do clis Lüvgren, Kun¡:sga1an 12. 

PRANCJO Avesla. 

Lahorisla Esperantista Grupo, Rue Wil-
son 67, Somain (Nord), 

J<. do Francis Guc, Les Haies-Da111111arie 
sur Loing- (Loiret). 

Prcsejo de J. Olmos, Alicante, M; Valencia. 

NIA MUNIC19, 
Valencia Esperanti1taro. 24 
L. H. - Onteniente. 65 
C. O.-Ontenicnte. 10 
J. S.-f'ronto. , • ó 
B. L.-Almodóvar. ií 
R. P.-Torrelló. . , 10 
J. A. - BMcelono. . 10 
V. A.- Pronto 25 
J. S.- 2ó 
f'. 0.- 20 
J. f'. - 25 
F. P.- 20 
R. R.- 10 
R. 0.- 20 
L. C.- 20 
C. Ch.- 20 
H. T.-- 20 
F. A. R.-
F. LI. B. -
M.S. P.--
5. E. T.-
0. Laluro.- • 
J. B.-Cartagena. 
L. C.-Baza. 
J. G.--Baza ... 
1?. A.-Alméldén. , . . . . 
R. M.--Villanueva de la. Jara. 
F. M.-f'ronto ... • 
M. M.-Bareelono. 
D. D.-Barcelono . 
F. M. · Barcelona. 
M. T.-Bazo 8 •. 
F. G.-Bazo 5.ª. 
M. D.-Bazo 5,ª ... 
S. M. G. - Bazo Tu ria. • 
B. L. - Villanueva de la Jélra 
A. P. R.-- Bazo Turia. 
Ch. P. C.- " 
U. C.- Front,). 
J. E.C.- .. , 
J. A. C.-Bazo Turia, 
F. U. I'. Bazo 1.". 
J. C.-Madrid. . . . 
B, S.-Callosa de Scgurn 
J. M.-- • 
J. M. 5.- • 
J. T.-Valencio (haveno), 
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J. M. R.-Ciudad Real ..•• 
G. J. v. W.--Oedenrode N.B. 
K. K.- Leeuwarden .. 

0'50 gó 
1 

D. M.-Amsrerdam W. 
1(. 5.-Wormer .. 
O. J. W.--den Haag, 
J. P.-Breezand. , 
B. 5.- Krimpen a., d. 
D. H. - tidlluin , • 
H. Y.-Marseille .. 
V. M.--Delroit.. . .. 
A. A.- Sysslebuck. Svedio. 
Y.- Lito Kumamoto. . . 
H. J. - Monldevergues .. 
E. B.-Paris l?e .... 
G. E. O. - Orleans. . . 
f'. O. -Dammarie sur L. 
V. R.-Marseille. . . . 
W. Y. - Welingtor:i. N, [~ 
l. H. T.""' 
G.B. -
D. I<.-
A. V.-
D. O.-Paisley .. 
B. E.-Cardiff. . . . . 
K-do B. - Manchester 16. 
W. B. M.-Cowdenbeath. 
D. s.-Paisley .. , .. , 
P. W. W. - Bishop. 'Aukland. 
L. E -- Merthyr. Tydfil. . 
J. B.--London S. W. 17. 
J. ri. P. - l?enfrew .. 
E. L. J. - London .. 
W. V. - York. . . , 
M. F.·- London N. 19. . 
!<-dino 1i.-Letchworth .. 
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MONATA ESPERANTO-GAZETO DECEM BRO 1938 

HISP,:aNA LUKTO t<DN1'fU~D LA FASISMD 
1 

EL.DONO OE GRUPO LABORISTA ESPERANTISTA VALfN(IA 
RIEDAKcio KAJ AOMINISTRAc10: STRATO MAR, Nu :M. 25 t . 

SEN TIMO AL· LA VERO KIAM mm PUi JIKO... 
· Ce la fino de <':iu jaro, oni kutimas fari 

· · . ~u ra ko_ndu~o ne bezonas vualojn. Akorde kun tia príncipe, doktoro bilancon pri giaj plej reliefaj okazajoj, por 
Negrm JUS farts audac~n prc_,~onon al brita ambasadoro: La hispana Regís- eltiri spertojn aü studi deduktojn. Unu post 
ta~o estas preta akceph la v1z1ton de sinjoro Chamberlein, cefministro de alia, Saturno fofmangegis la dekdu mona-
Britiq, en ako~pano de duko de Alba, répresentanto d{' Franko en Londono. tojn de la jaro 19118ª. La inist ,ero de nova 

• !daI~,:au la ofendoj,_kiu!n -ui rkevis _de sinjoro Neville, estus al ni tre tempodóüro komencas inílui ce la sorto de 
placa lt~ yizt~o._ ~bl~, P!º ttu htpoteza vojago, la brita gvidanto korektus mu]- la homoj. En ei 1iu serioza horo ni ankaü 
ton el _s1a1 optnJO) pri ma konflikto. Krome, car 1i estas oficiala reprezentanto prezentas ei tie severan bilancon. 
d~ amtka l_ando, l~ hisp_anoi. akceptus lin respektoplene, lau postuloj de la La popolo de Hispanio, dum la jaro kiu 
dtplornata¡ regulo¡ k lau kuttmo de hispana gastameco. velkas, devis elteni la p,Jej rigorajn elpru• 
. . Sed, la plej eksterordinara aspekto de la propon o estas la samtempa vojn: Reperdo de Teruel, fasista ofensivego 
tr~v1to al la ~uko de _Alba. Tiu ci ranca aristokrato estas publika malamiko en la orientaj frontoj k fortrnnco de la ko-
ma; ne_pro tto, ke m ofendis lin, sed guste, tute konfré;liíe, car li mem ribelís mur,ikoi inrer Barcelono k Valencio. Tamen, 
~ontrau la normala ordo. Se lía bela pafaco en Madrido estas grave difek- tute kompreneble, ltalio k Germanio ne t1ur 
!tta, _kulpas_ nu: la· bomboj, kiujn jetegis su·r gin Haj amikoj: la germanaj k celis izoligi ambaü urbojn, s.ed ja kapti ilin, 
1tala1 av1ad1st-OJ. La popolo, anstatau detruí, <klo'podis-konservi; zorgante pri Kai ili bra\·e restis, restas k restos. kune 

_valo_!'.~l ll!Veloj k t-rainsportant~, ª' sekuraj lól<.9jl,_2_erít.@.iojn Ji_skldlpJal9jn.,_ _ __ ku!) MJ!dr:icw, kLe_Lcefaj _J.avefoj en Ja earma 
Doktoro 'Negrin fote simple invitas mdlamikon vÍ'di kiel ·laboras k kiel diademo de la demokrata ijespubliko. · 

batala-s la libe:raj h-ispanoj. "Jen nobla oferto drecautentika kavaliro al nobelo, Konservi ilin, asekuri ilin je cía minaco, 
kiu nur sdis malpurigi siajn blazonojn partopreninte 'en la abo .mena perfido, serci per ili. primokantc la fanfaronajojn ce 
kiu malfermis la nadajn pordojn al fiaj invadintoj. Ni _havas nenion kasinda! blufema malarniko. Jen, tio estas niai ven-
La vero estas nía advokato, tial ni ne timas la rigardojn de inteligenta mal- koj, niai sukcesoj, en la lastjara bilanco. Cu 
amiko. Li vidus-sr Ji venus-kiamaniere ci tie, eri la vera Hispanio, oni malmulte 1io es¡as? Ho, ne; neniel! Se oni 
vivas streee ·k oni mortas :ibnegacie. Kaj 1i estus rafinita kanajlo; sr. poste Ji k¡¡Jkulas la fortegatn pusojn kontraü niain 
tordus la observitªjn faktojn. Kvankam ne strange, tio povus okati, sed liam, fronrojn, oni komprenas la valoron de nia 
kun liai mensogoj, lía konscienco farigus nía aliancano. obstina rezisrokapablo, kiu tute neja ~stas 

Cu en la fasísta zono, oni povas farí al ni similan inviten? Ne, tute ne! sablono aü frazo banala, sed fakIa muro el 
La rektaj rigaréloj de unu sola libe:a hispano, e~ la s~b_premata terite:r~o, korpoj k lerta organil..éH!o d-e Jortoj. 
estus forta akuzo, pro vendit~ patr1_?, pro koruptJta rehg10, pro orgam~1ta Kaj se estas materia¡ venkOj halligi -ilin 
teroro antaií kíes malvirtoj brilas aureole la nobla pr?Pºº'? de la Resp_ubhko, dc1ruanre!- l<ompletajn divizioin de Jtalio, 
horresta demokrata regimo, kiu, · ec en la ?1~ZO d_e fur10za_ S!Ormo, ap-hk~s la ni fieras pleje pri aliaj moralaj avantagoj 
arogan politikon de pordoj malferm_aj. C:1 tie 0~1 ~ov~s. vid~, se~ vualo¡ nek niaj: Respe~,i internaciajn akordojn, pagi 
sekretoi niajn dolorojn, níajn eraro¡n I< ankau ec n_1a¡n m1zero¡r,; sed, kune honeste la suldojn, humanigi niaflanke la 
kun nía' izolíteco, kun tío cío, nian grandiozecon º!ªn glorof' .. _ mili ton aplikante nur defendon, sen ven~e-

Cu la emfaz<J diplomata duko akcepto.s la mvito~? _Pre~kau c~rte nel mo, kontraü krueleco; nc"i,ombardi civilajn 
Estas ja multe pli facile tnensogi pri socia h~oso ol smc<are konfe!:1, ke la log<1_ntarojn, ne ek~ekuti rnortpu noin, per-
hispana Respubliko estas ·· masiva stato, hardt}~ per tutpopola tmueco, km mes, la ku!t~n de ha religio al ciu religiano; 
batalante por sía sendepen<~eco ~ata]as p9r_ c1es pr?greso ¡: ruvant_e, ~e. la eksterl~nd1g1-kun . danko k ei~ocio- ciujn 
·f ~- m ma]gr:au- b1ekoJ· mmaco1 k cantago¡, estas\ enhbla se om sercas fremdarn rnlontuloin: k super cio, ellabori as1s o, , V • • • • • k · - d 
la óport•mecon stari popolfronte ~ontrau giaJn mrna.~opi_,_ ·. om re~pon_ as, klaran programan ~ri cl:loi k ~ªs~iroj _de la 

er adekvataj batoj, gíajn provoko)TI:·· ~en fo~geso al Cl~J g1a¡ agento1, embus- b~na _ popol?· armII~ k~ntrau ribelaco de 
kita· en níaj propraj vícoj por nu_hg1 s~ncera¡n klopodo¡n. . . . . reu~a, ka~lo¡: Fo_rpeh la I~1vadinlojn k_libere 

J Multajn vízitojn ricevis Htspam_o, ekde_ la kom_e!lco d~ Sta mthto, se_d las¡ elek11, post llo, la reg?mOfl. kiun la ven-
. 1- t 0- amikai· lá observanta1 okulo¡. Por 1h la sola zorgo estts kanta popolo, sen trudo, mem volos. grs nun es 1s r 1 . 1 b " · 1· • · " · · t I d · konstati aferojn jam konatajn. ~o.st~, uam .uso¡_ paro 1s, c1~1;1 s~Jms en: . en o la d1k_a aso de. niai sukccsoj: 

d . 1 f t'ta· aserto}· Por evth tton, nen1el hez1tas, la leg1t1ma¡ respon Trmmro de la e11ko! Per ua cemento ni encaJ a ar J • f · 1 f t · d · a · ga d · · deca¡· gvidantoj de la Respublíko, rna~ er~m a lene~l_ro¡n e mt ~ªrk1er k r tº! fmas~nas ni~-" kuragon. oferante niain kom-
l k lka· rektd· delegitoj de la malamtkoJ, por ce 1 1. rnem! ~11 au on r~ ~J orto¡n por cIcs progreso k daiíre, deviQe 

a e. l tu ~e er diskreta silente. prí la me!JsogoJ de s1a t~formado. Ih Ja an_ko~dü, ba1alanre kiam velkas plia jaro ... 
faktoJ, aie~o~ enlri en Madrídon, sed--· kun ma permeso! ~h ne al<ceptos! Pila ¡ar_o se~ ¡ustcco. plia jaro kun ofcnd,)i 
havas O a honesta nía propono k la honesteco_ es~a.s arm1lo '}Or. konf_uz1 morala1 al digna tando, kiu salas pli la libe-
car estas tro on l1i ne venosll Bone do, ec per ho, 1h bel pos nt,n car, r1!u: recon o! la vivan. Plia jaro sen ripot.o , sen 
la malh~ne st.e1 · on íli konfesas sían timan al la nobl~ ~o~.cuto de hu¡ hallo en la lukto: sen resloi nek dimanlo j' 
zante·o •• se!v~ ~t v:~-tíu vastega amaso ~1 obs_tinaj ho.1'!1oJ, k1uJ p~t?se sufe- Plia11 iaron, ce kies jus¡¡ Krlstnask(,, n~ 
kalumnntaJ ClVl a tf l, al la vero por fart la v1von fehca k vere v1vmda. manQis marcir;,anon niaJ k!lrt.1i inlanel()J ras k mortas, sen . mo ' .. · 
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.,' ;. -~ ea t1~:::~ed f6iteti~ 1 \ ,mi k oj! lli m~~• h, _. mafrr nnt1'laj oin -k fÍI do r- -
.. -· -·~~ ·- ---~ ll ,.t uk o : m kun éde jor ia 

ili -~t~ ki s «uFa~é. 'kla~ · 
"-'ícae, 1e;tdtbtot11: · 
.- lll uria du fidelaj kamaradoj: 

'tinu hundo 'k unu $oldato! 
' .. ,, . ~11 rekonktr1ta · detruita vila~o. ti -

m1g11e k humilc nuuset ante, venís tiu 
_hundo ~enkonte al niaj lr upoj. lu sol -
dato vokis ~in; li karesis ~ian kap o n 
k donis al gi panon. Post tio, la hun-
do · treege ami ki~is kun la soldara , 
~ekvante lin tie n. ' 

'La soldato'rekompencis ~ ian fide-
lecon per granda estimo. Li ludis kun 
Qi tre kontente, car li instruis a! gi íari 
diversajn petolajojn de cirk a hundeto. 

En momenloj de ripozo, la pet Qs 
lema estajo estis satata amuzilo, ce 
rondo de soldatoj, kiuj ridis plenbu-
se, pro giaj. burleskajoj : 

-Jen, atentu •Kolonelo•-tiun no-
mon ricevis la be.sto pro gia emo al la 
armeo-kiamaniere salu1as la l,onc1j 
antlfasistoj? 

Kaj la hundo tuj alproksimi g is 
pugnosimile, gis la orelo, unu el si aj 
antaüaj kruretoj. 

-«Kolonelo>, kiel marsas la fasis-
taj generaloj? 

Kaj la hundo ekpasadis faletante , 
kvazaií ebriulo. 

-•Kolonelo>, diru al la fasisloj 
kelkajn salutvortojn! 

Kai, rapide saltante for de la para-
petoj, kun movetoj de voslo, la sim-
palia besteto antaüeniri~ plurajn me-
trojn, en direkto al la kontraúai tran -
ceoj, k vigle ekbojis. . 

Óia instinkto estis tiel akula, ke ~1 
cflaris » éiun proksimecon de dangero. 
Tiam, neniel Qi disiQis de la soldato. 

lun matenon ... 

1 

Niaj armeanoi faris fortan atakon 
al la malamikai poz.icioj, de kie venis 
lre dense siblantaj kugloj. Sama pa-
rado vundis la soldaton k la hundon. 

-Ho malbona sorto, ,Kolonelo•, 
' .... . t 

malbona sorlo ... Jen, venu c1 11en. 
Kio doloras al ci? ... 

Plendis la hundo, pro ega sufero, 
per mal~ojaj bojetoj, sensukcesc pr e-
tendante levigi. . 

-Kvietigu «Kolonelo>, estu _kv1eta 
car mi mem alproksimi~os al ~1.:· 

Sed la soldato havis 1rapaf11a1 am-
bai:í krurojn: ellenante sían propran 
doloron, por mildigi tiun de !ª be~to, 
la horno rampis al Qi pen1ge, 10m 

091 iom, kareae k fervore . 
P -Ne plendu plu «Kolone~o > car 
am mi kusas apude. Li pren1s el la 

Jtorniarro sian sanltaran saketon-de~l~-r · k 1re 1 1-plo vato, bandaQo, agra o1-
• • J h ndon gente kurac1a a u · . T 
K" am la brankordistoi ven1s ' i i 1 e emocie, la soldaton trovla samtemp , . 

morllnta k la_ hundon v1van1a ... 

i 
i 
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PO P O L A FRONTO 

• -. K u_n la_ nabla intenco garantii la 
r~1ton_ ~l em civitano por praktiki la 
~tojn de sia r eligio, ekster cia poli ti ka 
t~fluo, la ~egistaro jus starigis ofi-
~ta-le la komísarejon por kultoj, kiu 
zorg os normaligi, laií konstituciaj 
n?rmoj k tole rema sinteno, la religian 
vivon de la Resp ubli ko. 
• k? !1ªs novaj _n metodojn, kiujn 
la fas1s tc1 Jus ek ap h kas al la kaptitoj: 
Sur la b rako jn de la kaptitoi, oni ta-
tua s ho kokruc o n k poste <levigas ilin 
preni a rmiloj n ko ntrai:í la l<l:'.spubliko. 
Se iu el tiuj , tie l bestecl:'. markitaj, 
sold at oj revenas al n iaj vicoj k deno-
ve ba tal a s kontraii la tiranio, riskas 
la vivon ok aze de rea kaptiteco. 
• La hisp a na Registaro konservas k 
flegas de ta1ojn pr i autentika digno. 
Ca r la r eakci a se na to . de Belgio -apro-
bis la proponon , <le tiea cefministro 
Spaak , sen di agenton al Franko, 1a 
Res publi ko retiris sían ambasadoron 
en Brus ela, kiel pru vo ke 1a hispano¡ 
ne almozas favorojn n ek akceptas tor-
dita jn diplomataj ojn . Kompreneble, 
tiu paso nen ie l ri la ta s je la fervora 
popolo de Belgi o , kies solidareco al 
nia lukto kreskas de lago al tago. 

akuzantoj de Ja modernaj barb "i 
• La mirinda rezistado de Hís~ , 
kontrail Ja despotismo, ínfluas en' • 
alta politíko de kellcaj lando j. En : 
trio mem, fondi ~s grupo de kon · .p 
vativaj deputitoj, kontra iíaj al la da 
geraj metodoj de Chamberla jn , rilat~ 
la eksterajn aferojn. 
• ·Kiel detalo, prí la granda nombro 
da vunditoj, en la fasista zono , apna 
statistiko el hospitalo de Vitorio 
(Baska regiono) kie oni kuracís dlllll 
da uro de la milito pli ol 40.000 so lda• 
tojn el la fasista armeo. .....1 
• Ciuj plej elstaraj hispanaj k¡.¡ra-
cistoj jus redaktis vervan alvokoh;.al 
siaj kolegoj el tutmondo, pri la barba- · 
raj metodoj uzataj de la fasístoj, kiuj 
daiíre bombardas ankordií, kvazaií 
norma la taktiko, la pacaj domo jn de 
sendefendaj civitanoj en tre multe da 
eksterfrontaj urboj. 
• Kamarado lndalecio Prieto, eksa 
socialista ministro por Nacía Defeu- . 
do, vojagas nun tra Ameriko; 1i faris 
tre gravan paroladon en la cefurbo 
de Cilio, kie multaj miloj da aiískul-
tantoj povis akiri gustajn opiniojn 
pri nía afero . Poste, li parolos an~aií 

NIA HUMANECO NE ESTAS STULTECO 
Mc1l¡rrc1ü la ab :rndegd rnc1terialo, kiun havigc1s al cef)erfidulo Franko la fasistaj po-

tenc oj ili mem estc1s plene ko nvinki 1aj pri la neeblo f1asl<igi. nur per tiai malcriaj rimedoj, 
la kura~ an per sis lem on de la Respub!ikana Armeo . Pro 1io, ili fidas tute nur je la laboro 
de siaj spi o noj t< pr ovokis1oj. kiuj manovras avarme en la popola_zono. Kun erara supozo . 
ke la hum 11neca konduro de la legirima Regislaro estas pruvo de malforteco, perfide aga-
dis en Kala lun io kelkaj ÍdSislaj b11ndoi el m i li1israj ele nenloj, kiuj liveris al la malam iko 
ef1k11jn informojn por bombardi urbojn aú prepdri sralrenverson okaze de nova gra nda 
ofensivo en la fr on1oj . Sed la popolc1 pulico ne dormas! Ói sufice oportune molko vri s la 
ko;nploton k delrui s la relon per subi111 areslo de pli ol kvarcenr personoj, kluj konsis tigis 
la spiona j n b11ndoj n. ¡nler la aresliloj ekzisras gravaj persono;: fama kuracisro el Barce lono 
k du leúrenanlaj ko lo nelo j. ki uj celis rekomrenci la bonkoran konfidon de fa popolo per 
nova, plej nig ra, ped ido. Nun, sen tia rus10 en 111 ariergarda masino, la situacio estas pli 
klara k la rez is 1ok11pablo pli fo r1a cc1r neniu dubas jc1m ke se, kun cio, ili ankoraü ne povis 
venki; sen tio, estas ia 11bsolu1e neeble. 

Rigoraj puno j k pli srrc:e11 z.orgado averlos, ke nia humaneco neniel estas stulleco ... 

• E'l Pdrizo , dum la s ta kunsido de 
la S::,cialist a In tern aci o k la Sindikata 
Federado, oni decidís entrepreni vas -
tan agitadon , favore al la hispana 
popolo , sub jen aj kons lati goj: 

Neeble co k ma ljuste co serci sol -
v,:m al la konflikto sen atent o al la 
deziroj de tiu sam a ¡.iopolo mem, k 
espriman te la konvin kon, ke por ra-
pida k re gula solvo deca s nur la rekta 
a ·pliko de la internad a Ju1·0 per kor:-
trolita fori go de ciui ekstl:'.rlandanoJ . 
e Por iom ete ag rab ligi la daton de 
la Kristnasko, al la hi spanaj infanoi, 
la studentaro de la U niversitato de 
Oxford kolektis 625 sterlingajn fun-
tojn, k en tiu de Cambri gde 500. . 
• La cefministro , do kto ro Negrm, 
adoptis infa ninon el Matar a (B1rce-
h:mo) al kiu oni t ra ncis unu krureton 
oka ze de j usa fasista bombardado . 
Tiu delikata faro de nía unua minis-
tro estas kvaza u om:1go al ciuj infa-
noj, senkulp aj viktimoj k kortusaj 

en aliaj cefaj lokoj de Suda Ameriko. 
La Registaro apr obis dekr eto n 

per kiu oni reakceptas, en la oficia laj 
postenoj, civilaj aií militaj, ciujn ofi-
cist _ojn, kíuj sen formala proc eso es-
tís maldungítai pro suspektemo. Tiun 
alpason oni faris por montri, ke la 
Respubliko punas nur la personojn, 
kíuj elpruvíte rompis la legojn , kíujn 
la popolo e11aboris, car kiuj parol as 
pri ardo ne cíam respektas la ordon. f 
e Post unu manato de kvieteco en 
la frontoj, la fasístoj entreplenis fu-
riozan ofensivon en la katalun aj fron-
toj, ce la rivereto Se gre. En cí tíu 
atako, batalas N U R ítalaj divizioi 
apogitaj perla plej impona ma terial o, 
kiun gis nun oni uzis en nía milito. 
La Popola Armeo, ankau pr o tío k 
malgraií tío, rezistas plej firme ol 
ciam k defendas brav ege, fu ton post 
futo, la karan terenon , kiun ofendas, 
en skandala in vado , la hu foj de la 
fremdaj kruelaj det ru emaj fasistoj. 
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LISTA SEPTEIBRO, El 6ERMINIO 
En nia interesa kolego •Komunikoj por la Oazetaro• 

klun zorge e/donas la Esperanto-F.,ko de la Jnternacia 
Tran~portloborista Federacio, aperis longa, treege /egín-
d11, raporlo pri ltutaj skandaloj en Hit/erío. Plezure ni 
repres11s fragmentan, kiu ie/ uti/os por ilustri objektivajn 
opinioja pri la blufd unuanimeco en la Tria Regno ... 

• · Dum la krizaj septembraj tngoj, regis en Germanio granda 
¡,anlko. Ciu limegis la militon. La agordo inrer la popolo estis 
lie, ke kasl~is en ~¡ forta dan~ero por la re~imo. Por montri tiun 
aaordon, ni publikigas ci-sube raporton, kiun ni ricevis de iu 
aermana sipano. Ni atenligas, ke Iio ne eslis la sola raporto; 
eimtlaj informoj venís ankaü el fabrikoj ktp. Sed ~i tre bone ilus-
tras. kio tle en Septembro prepari~is: 

• •.• Je la lago, kiam ni alvenis al la haveno N ... komenci~is 
ltonfuzo. Per gazeto k sipaj komunikoj, ni aciis cion. Ciumumente 
ti povia ek$plodi. Niaj sipanoj, konsistantaj el kelkcentoj da viroi, 
inter Ui kompreneblP. ankaü nacisocialistoj, diskulis jam malkase 
P1i la eventuahs milito. Nenie oni rimarkis ion pri enIuziasmo. En 
la kabino; de la hejl\stoj k smiristoj regis tia a1mosfero, ke ni, , 
revoluclai kon[iduloj, havis grandan ~ojon pro tio. l<iam la prok-
aiman tagon venís ordono teni vaporon en la kaldrono, sciis jarn 
tiu el -la masineia k ferdeka personaro, ke ni kontraüstaros se lc1 
estro provos forveturigi la sipon. Cetere ni cion preparis okaze 
de eksplodo de la milito, ne malkasante tamen niain intencojn. 
Lo rilaloj kun niaj amikoj en la lando jam ekfunkciis. Kio nin spe-
cinle mirigis estis la absoluta fiasko de Id nacisocialistoj el la 
sipo. Dam multaj jaroj, ili organizadis kun ega bombasto kurs-
veaperojn k, je ciu okazo, ili malfermadis la buson; sed nun 
aubire cio fini~is. Nenion cni rimarkis pri rr:ilita entuziasmo. Ec la 

• plej mallaür.1 ffeil ffillerfor\!stis. Anslataüe, tiuj indivicJuoj alram. 
• padis k provis paci~i kun la simplaj sipanoj. llia parolmaoiero 

tute sangi~is: cVi ja scias, mi neniam perfidis iun, !1 apartena .s 
,agkaii al vi! Aü: Mi ja ciam estie bonulo !<. r.eniam estis f,onlraü v1! 
Aü: Mi ja partoprenis la aferon nur car al tiL' oni devigis min!• 

Kaj kiel kondutis la oficiroi? La sipestro subile denove s~-
lutis la karbosoveliston! La cefin~eniero subite denove parolls 
kun la hejtistoi afable k komplez:e! Cie oni denove aüdis la mal-
novajn salutojn: Bonan ma1enon, bonan tago_n, b_on_an vesperon! 
K I• flago ekzistis en la sipo neniu nac1soc1ahsmo plu. La rom .. , . . . . ct·;,· k konfuzo ínter Ja nacisocialistoj k inter la of1c1ro1 pllgran •:51s . un 
•· c·11·go fine venis ordono forlasi la lokon k vetun en Iu11 CIU r.ova s . - . . . d . 
nedtralan havenon. Ciuj ekslerlandaj sIpano1 eslls __ mal _ungataJ. 
La sipo ricevis specialan taskon. Kvankam n~ ne ~~us, _k1a t~sko 
1io estis. ~¡ ne Qenis nin multe, car fakte reg1s la s1pon ¡am ~•.' 

N. orne· la transpreno de la komar.do en la sipo, lil ago, n · . d · 
k . 1 . ·,e 11·u momento kiam la kap1tano estus omnta eatua o azmta u: · k 1 -

f !uro Nia sipo ne forlasus la havenon , ]U ordonon por orve . . k - r . 
. l I do k alía¡· sipoj ni povas aserll, ke an au P 1a1 r1larol kun a an '. . 

• 5 •• 1,,01- ne estus íorvetur1ntaI?. •· germana) 

torditaj reloj, faligitai arganoj sínsekv~j ru}noj. L~ tu~: 
kvartalo estas preskau forlas1ta. ~ekoJ, ec cento¡, 
domoj staras «je díspono», Post tia P<:noramo, _aperas 
antaií mi la havena kajo, Óí jar::i an~au pre ~kau est~s 
pasintajo! Mi eniras internen, car tto mem. est as mia 
«oficejo•. Plej oftaj bombovízítoj , ~n Va)e!1cio, koi~~~ 
nas nur la havenon, Neniu kapablas eld!r1 la nom 
da bomboj, kiuj éí tíe falegí~- k _eksplodegts. , . r 

Se oni observus nur ~1 tton, sen p~nso .~rt 1,0 g
0

1~, 
oni estus certa, ke viva esta Jo ~e. po~as _tie l~gt k 1ª s k 
Sed ja okazas io miriga: Tra fluJ rum91, ~ºm. ~ab?ra . 
laboras. Oni diligente sargas k malsar~as SIP':)Jn, om 
riparas difektojn, oni protektas _va~orega¡n va~oJn, dum 
oni sercas sprite, samtempe, lau hispana m~n!ero. . 

Jam du, tri, kvar tagoj forpasís, se~ v1Z1to de ~11-
graj aviadiloj, Mi miraE k cíuj miras! Subtte la alarm1Io 
ekmugas. Óía plilautiganta voco estas_ tre_ a_k1~rata __ aver-
to, por ke éiu laboristo rapidu e~ la r2!ugelo~n. 1 IC?. ~o 
tuj okazís. Kaj efektive, apenau _ la s1rme10J pl~mg_1s, 
kiam la aeron trasiris síble falantaJ k eksplodantaJ ~vm: 
centkilogramuloj. Interne de l_a subfe:aioi, la labori~to: 
levigas k Jafüígas r,arolojn kr_iante: y1vu la_ ~espubll~o! 
El ili, multaj perdis siajn ple¡_ t<~ra¡n esta101n: frato!n, 
patrojn, filojn k amikojn. La md1gn~ estas ~ga k, ktel 
respondo al la perfida atako, antau l?l la_ ~eso de la 
alarmo, ili ciuj aperas sur la laborloko1 ~.a1:1r~gante,y~r 
kreskanta ritmo. sían sanktan okupon: els1p1g1 nutraJ0JU 
k defendílojn por la popola libne_c~. . _ . 

Nur vívante ínter tiuj kuragaJ labonsto¡, m1 kon-
vínkígís ke popoloj, kiel tiu de Hispanio, n~níel pov~s 
estí venkítaj, Kai certe ili afingos en gloro tion, por k10 
ilí versas nun, ticl malavare, sian noblan sangon. Jesl 

Jozefo TENENBAUM 
lnlerpretisro i: !l 1a !'-1:lilisla Oeleguereio 

en la h~H:,10 de Valencio. 
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EL LETERO DE BATALANTO . 
FROSTO 1 ... Jen, mi daürigas: En ci tiu 

~.: fronI0 la malvarmo csras teru-
• • • • ra, neelIenebla . Brnvae:a urn• 

gano enigas pinglojn el froslo en niajn korpojn. Kontraú 
rio. nenie oni Irovas Iaügan rifugeion. te la deklivo de la 
monro Iiel malmoligis s1an krusIon, ke la pioco forglilc1s 
fiaske kiam ni inlencas fosi lruon por trovi varmeI2n. Uzi 
la dinamiton por egoislaj celoj ne esras honesre. Gin oni 
bezonas por fari Iranceoin k hctlrigi Id pasojn de fdsisroj. 

Sed, mi ne skribas al vi por rakonri cnuajojn : vi ja scids 
j ke volo, kurago k fervoro ne man kas al ni, kiam lemas de-
• fendi la liberecon . Mi nur intencas diri hodiaü al vi, ke e:i 
,ª•_-__ · tie vipas grandd fros10, multa frosro... ¡; 
- PasinIan jaron, dum Kristnasku, mi estis lie, kun vi, apud J 

la amboso ce la forgejo. Cu vi rememoras? Kiom da bona f 
-

=ª=·-' stalo ni ambaü prilaboris por fari def,mdilojn! Tamen, tic i 
estis agrable varme. Posle mi soldaI1!?is. Vi reslis, k resIas _·_;_: . 
ankoraü, pro maljuneco, en la ariergardo. l{a¡ c:errc, post 

= la ordinara laboro, vi ne ripozas en la tclskt ' prov izi la 7 

fron1ojn per adekvaIaj v11rmig-iloj. C i Iie, en la fajrolinio, 

En. la Haveno de. Valenc1º0 i lreege multe oni dankas tiun p;aklikan solidarecon, kiu 
karese instigas al pliaj oferoj. Tamen .. . ci liu vinrr o esras 1 fiel kruela! .. . Sed, tio ne gravas. Ni,1n lukron-nian aferon- 1 

d · · t ! ni mem devas gJjni! Per nia propra doloro!! Viai lereruj · p · oligloteco post viglaj klopo OJ, mi es as • multe parolas pri lio. Manko de ofcremo ce ni. au ce vi, ª 
ro ~ua .P r t' en oficejo de la grava ha- povas esti kaüzo por morgaí1a tir.,nio . Similajn vorIojn mi 1 ::~~Pá~ªv:1~~~r;~ri;~ ~T~í,:r;o~!e!:o,P~{1 --· e~J~t:tr;j~~:~~:ij~ ~c:a~;r';

I
ªp~~:~~jobil~~~~oj~1en~~n~ri~il~~ .• 

aktíva fron!?· Por oftCI ofi"ct'ala au-. tomobilo. Plengalope frosto, kiu rnordis k mordadis la brav.i j n karnojn de niai f 
- tag¿ per soldatoj. La vintro esIas agrabla sezono por r11:aj turislo i . e~ve!uras ClU kvartalon. Malaperas_mala~tauen i kiuj povas prak1iki belajn sportojn sur la blanka lclVOlo de 

A1 abngas la ~av~na!1 k falsajnaj muroj: alta¡, sola1, dum ne~o en elekIiIaj regionoj. Sed. ctum mili 10, 11u s.i m,1 sen-
t'Ubaj amaso), ~~!ºº11 _ la tero k sangigis en senformaj , varma mantelo eslas kvazaü íunebra envOl\'ajo . 
ili · f to1· rekt15 1s au 1 J Kaj memoru. ei tiu vintro esIas pli rt!-(ora pli akra 

aJ ra 1 t pode l' fasismo.- t Vipas fr~sto. multa fr ~sto rn la ~vang-ard;¡f par~vetoj ,., .. . 
pecoj. Tío ja e~tas a 

5
5 am mi sen tas subitan halton: en 1 Ad1au! K~ne kun ~1 resI_a~ mIa srirnulo k mia fido en la 

Tra rap1d~ ma: o, 5 funelforma truego je dume- venko. Cu mI povas 1am din al la cercr,1¡ k<1ni druuoj kc ili 
la mezo de la VOJO mmaca ro de la soforo sukcesas bor- povas jam l<alkuli pri via hclpu'! ... les'. éu ne'.' ' 
tl'a diametro. Lert~ maEov la plua veturado ne man kas • . ,,.,,, ···"""""' """ ,,, •. ,,.. ··• , ''"" " "' ... derigi la malferma1on. n . . 

El LA SOJLO DE PLll NOVA JHO, U BOMOJ DE BISPANIO SDLENE PROMESAS NE CEDI ! 
- .. , ... . . .. ... ' . 



........ .. - .. . -
POPO LA FRONTO 

AVERTO AL LA PERANTOJ ~ ,,__ 
_ ___ .. 

Por facillgi ni · k 
Jaro ~lu1· nl•j . a,n onloln komence de la 

' " u 1nternaclaj d 1 · · lalai sendl r . e eg1101 ea1na pe• 
k-do ú rue el n 1 a ~en erala agento, 

ustave farenc, kompletan resuman 1e1ln mono, kiun por nia gazeto ili havos ID 
• enuar~ \9~9. Por la bono de nia entre-

pnno, m atendns komplezon plenumon de 
la peto, pri kio anlaüdankas popolfron1e 

LA. ADMINISTRANTO 
~~Ailf"'b/.l ñ N4l'Y / ..l:'/A9'l~A'A.17ArU, // I Hn,-k / l#.M4' # I..V.AP'A 

POPOLfRONTA LETfRUJO 
V. ~arah.-~etroit.-Via h~tero jam trafis 

nin. Pr1 la ne ricevQ de P. F., ekzistns kia-
lo, t1u via adruo san~i~is. Mono ricevila 
ni kvilancis ~in en N.º 42. Perposte ni sen: 
das kelkojn pasintajn ekiemplerojn Eikoran 
dankon pro via helpo. 

'/\. de Vogel.-Spaarndom.-Disdonu in-
1er viaj l<onaluloj k amikoj, tute senpage, ta 
aendilajn brosurojo pri la Arlo De1rui1a. 

Adreso de k-do A.gosti, san~iia. Viajn 
favoraln vorlojn, ni dankas. Bonfarlu. 

R. Molera.- Moya.-Vian monsendon ni 
dankas. P. K. ricevita. Sanon ., 

R. Sandstrom.-5tockolmo. -K-do Her-
n6ndez ricevis vian P. K. k reciprokas vian 
amikan snluton. 

W. Va1his.-Philadelphia.-Adreso san· 
lita laii vía P. K. ·al k-do Hernández. 

Donkon pro via helpo. 
O. Nilsson.-S1ockholm.-Via tetero ea-

NS treege Interesa. Jes! multege da gazetoi, 
pli ol mil ~is nun, a peri gis tradukojn de niaj 
artikolol en pli ol 1ridek lingvoj. Oporrun· 
tempe ni publikigos stalistikojn. 

O. P. De Bruin.-Enschede.-Emocie ni 
dankas viajo klopodojn k penos komplezi 
vin, se eblas, pri la propono je la aliso. Ma· 
terialo por klisoj preskail 1u1e man kas. 

O. H. Read.-Rochealer.-Viaj fervoroj 
atu kortusaj. r>ri tiu IE':TI? ni j~m a~e.r!gis 
abundajn informojn. En H1s~am<;>, oni dm1s 
ke neniu estas pli surda ol 11u, k1u ne volas 
aüdi.., Ni insistos pri la temo! . J. Schoon.-Haarlem.-Ni ri_ce_v1s leteron 
el k-do A.. de Vogel. De nun vt r1cevos de· 
nove 25 ekzemplerojn . A.mikan salulon. 

K-do Hernández jam de mul•a l~mpo _ha-
vas prela la koverton por respond1 al v1, 
catis al li ankoraií ~is nun, rute neeble_ far1 
tion. Me~orante pri vía gastameco, 11 tre 
forte emociiQas. . • ¡ · ¡ o. Weert.-Rotterdam.-N1 d1ras a v1 a 
aamon ol el gek-doi Schoon. . - -

E. Guillén.- Fr~nlo. - Por v1 ank!u tau-
gas la sam11i vortoJ. Estu par~ºJ!mH~rnán-

E Oswond.-Londono,-: : . . k' 
dez ~icevis ciuin _vinjn pos~~~ºt:vr~~e~~ 
emocle li dan~as vt• n:~~~:on ¡¡ distribuos 
tan nutropa_ko1° .~• . 1Ll ankoii havas preta, 
inter ce1eraJ ami oJ. e kun la postm11rkoi 
por vi, la koverton e . 

1 11111· Rdoje dankon! su rg u . ,,,,, 

llll J llJ NBIVE8lJ lllKOJ, ~TEMTU! 

1 
1 

A B O'N MAN I ERO . · . . N1a gazeto ne havas f1ksan abonprezon . 
~1 etdomgas nur per laiívola individua rnonhelpo de sía legantaro. 
T1al, se la enhavo k celo de la revuo estas por vi aprobínda k plat a, 

pagu vian liberan abonon al iu ajn el niaj ínterna cíaj agentejoj: 

1 
ÓENERALA INTERNACJA A.DRESO NEDERLA NDA ADRESO 

niu por mono 
GUSTAVE FARENC 

M, Rue Brise-Pain 
Postfekkon10 1M44 Orleans 

ORLEANS (Loiret) fRANCIO 

nur por mono de ho l1nd1nol 
PETRO van der PLA NK 

Van 5p eij kstraat, 48- 1 
pos1~ir o 24">542 

AM5TERDAM W. Nederlondo l 
1 
1 

BKLGIO 

K-00 M . DEL~ORGE 
3J, Rue de 11e,cne 

Postitro 199106 
CHARLEROI 

ANGLIO 

K-00 O. MELTON 
23 Fo wle r Sir l'lechell1 

. 81RMI NGHA M 7 

SVRDIO 
ARBETAR ESPERANTISTEN 

84rnhu& cara n 8 ó. C- n. b. 
Pos lÍ HO n • 53411 

STOC KHOLM 

1 REDAKCIA ADRESO POR C10 ALIA 

! POPOLA FRONTO-Mar, 25, Vale.neta (Hispanlo) 
.íllll, tNIUUI\IIUl\l lllllPIIIIU•P•Ull~ IINl•"UIR!'lll llllffi :IM'~IUl !~;llMl,;¡Jl lfl !M U!~ ~- lftlM'.m.'lltf'VIJf&~ WNflllW•IWl ...... bNN 

KORESPONDADO 
Slmpla trillnla anonccto 4 f. fr. 

HISPi\NIO.-Por kuraQlgi 111 lernantoin de 
j.is komencita kurso de Esper anlo en 
hospil11lo, ni pe111s sendi ciuspec11jn es-
perantajojn, afisojn. gazetojn, posikar-
tojn, leterojn, ktp. Ciu sendinto ricev os 
respondon. Adruo: Juan Antonio Terol, 
Hospital de Carabineros. Yillanuev11 de 
Cilstellón (Valencia). 

HISPi\NIO.-K-do Miguel O sete ; s tr 1110 
Respubliko n. º 1 Paipor111 (Valenc ia) dez. 
kor. k. c. l. k lnlersan~i P. M. k P. K. 

HISPANIO. - K-do Emilio Verdú, 11venuo 
Adolfo Beltran 151, Benic11lap (Valencia ) 
dez.. kor. k. c. l. k tnll!rsan~i P. M . k P. K. 

HISPANIO . - K-do D. Monlblanch: st rato 
Salvador Segui n." 119 Tarrasa (B 11rce-
lon11) dez. kor, k. c. l. k inlersan~i P. M . 
k P. K. aií i. j. Li povas korespondi es-
per11nte, france k hispane, Li ne sendas 
unue sed ciam serioze respondos per re· 
komendita letero. 

H!SPANIO.- K-do Antonio Serna, srrato 
Dolores .t5, Cocentaina (Alicante) dez , 
kor. k. c. l. intersangi P. K. k P. M . 

Cerra llespondo. 
HISPANIO.-K -do Jozefo Molina informas 

siajn amikojn ke li ankoraií estas en la 
Popola Armeo k farras bone. Lia adreso 
estas: E.M. División-Base Turia n.º 1, 
C . C. n." 16. 

HISPA.NIO.-K-do de~. kor. Kun c. l. p~i 
sporto, muziko, P. M. per P. I{ . k le1eror. 
Adreso: Emanuelo Cortada, straro Pi 
Sunyer 65. Roses (Gerona). 

HISPANlO.-K -do Juliano Ferné\ndez dez. 
ricevi ciuspecan rnaterialon por ekspo-
zicio. 126 Brigada, 28 División . 

ln1endencia, Base-'·º 

N IA MUN ICI O 
Valencia Eaperantislaro . 
R. R.-fronto.. . . . 
5. O .-Bazo 3.ª. . . . 
L . M . E .-Bazo Turia .• 
J. A.-Jaén .. 
M. T. - G111a de Gorgos. 
J. P. - Bazo 4.'. . 
L. A.-Vuer 1oll11no. 
L. H.-Onten iente. 
J. G .- Baza .. . . 
A . 5 .-Cocentaina. . • . 
J B.-Callosa de Segura .. 
D. M.- T.arrasa . . . . . 
V. Q.-Barcetono.. . . • 
A. M.-Callosa de Segura. 
M. P.-Moya ...• . • 
R.M .- » . • • . , 
V. P. M .-Callosa en Sarria. 
V . S. LL.-Bazo 4." .• 
U. C.-Bazo 4.ª. . . 
A. E.-B11zo 3." . . . 
M. C.-Rosn. . . . 
L. C.-Bazo Turia. . • 
O. E. O.-Cote d' ezar.. , . 
D . L. E. A.-Asbyhoj. Danio. 
H. J.-Vik. My rdel. 
5. B .-Malasysla .. 
Th. F.-- Reykjavik. 
P.-Paris 19e ... 
J. P. -Lievin. . . 
R. J.-Chalons. . 
J. L.- Pou y . . . . . 
A. - Castelnau . M11g.. . . 
E. K.-5LEA. Yonkoping .• 
C. T. - La Rochelle. . . 
D. Ch.-Yzeme. . . . 
J. L. E.-Sekcio Leiden . 
G. J. W. -den Haag . . 
J. Z.-Eindhoven . . . 
M. d. R.-Dirksland . . 
,Sekcio FLE .- Zwolle . 
J. V. A .-l\ldassluis .. 

22 pto J. 
10 • 
10 • 
50 ,. 
10 " 
15 • 
50 ,. 
f> > 

100 
10 
JO 
5 .. 

~5 > 
10 .. 
l) .. 

" -- ' f, • 
10 .. 
JO .. 
25 
20 • 
25 
10 ,. 
25 ffr . 
31' 49 • 
75 
37' li0 > 
37"50 • 
5 .. 

IO 
10 > 
15 i> 
5 • 

700 > 
20 • 
25 , 

1'1 7 gd . 
2' 50 , 
1 .. 
2 )) 

Bonvolu sendi víain donacoJn al 

D. L. E. A. DHA LABORISTA ES!ERA!;!. 
K&SS&R&RtN, AABIBOJ Po stko . 

HISPANIO.-K-do francisko Llreda. leule-
nanto de rni1ralil oj. dez. kor. k. e. l. 

Adreso: 1.• Brigada Mixta, 28 1,a1allón. 
SOYETIO.- K-do Aleks~ndro Juravley. pos. 

E. T.-Gronin gen. . 
L . Q.-R ollerd am N .. 
G. J. W . -den Haag . . 
W. K.-Dordrechl. . 
Li sio n.0 6.•- N. . . 

7'2 0 , 
l '20 > 
0"36 • 
l > 
2 50 > o•:;o .. 
0'8 0 > 

Atentigo al niaj Legantoj 
. 1 1 i laboro! de la Por la admtn strac a di . la slipa· 

nova Jaro ni "ºkªesnt~~~~~,!~aj ciul niai 
ron. Tial estas ,.. ¡e 11:ireso aten-
amlko). kiul sanQl,alS nk111l ni dankus 
Ugl frue nin prl _11ok ~dresoin de tiuj 
acll tul ta nomoJn kiul lol nin, nun ne 
rnalnoval leg11n1ol,. al lli ni estas pre· 
rlcevas la ga%eton,dl pissint11jn nume-
tal eventuale dreaera provlr.o. Bonvolu 

Jn'lali eblo e n l ~tan·1ls,l tul ID tnteresato n. - --=--

Vorosilova ul. Len1na .36, S1alingrad 
dez. kor. p. e. l. k intcrsangi l. P. K. 

'- ,; ~ J',}~ ;,l d,A 

INFORMEJO 
K-do P. L11ge, Ai:la 29, parnu. Estonio, dczi• 

ras iníorrnoín pri k-do A. Person, pri kiu 
oni scias nenion de 11ntaii kelkaj monatoi . 
Li bat11lis en 111 lnternaciaj Brig11doj, k 
ties 11131a adreso estis: 
s. ~-1. p·1az11 Altozano 182, Albacere. 

Presejo de J. Olmos, Alicante, M; Valencia. 

5.ª- M. . 
» 2: '-v. d. L. 

5.'' -v. O . . 
5.0 -v. O . . 
2." -V. d . L. 
2.•-v . d. 1.. 
5.ª- v. d . L. 

-. 6.• -N .. . 
6. 0 - v. d . L. 
4. 0 -v. d. L. . 

• to.•- Yrnui dim. . . 
• 10.0 -H aarl em v. O . 

4. 0 - Haarle m v. O. 
• 10."- Las sch. . • . 
• 1.• - v . O .. .. • 

o /3() i, 

2·40 > 
1 > 
0,40 • 
2•40 .. 
0'9ll > 
2'o5 > 
2'QS > 
1' 20 ., 
2'oó • 
4'SO • 
¡ •;-· • 
0 ·20 • 
1·~ 
t > 


