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'Oftf1JA BUL'rENO INTERNACIA PR.I 

GRUPO LABORISTA 
AOMINISTRACIO: STRATO 

ESP.ER.ANTIST .A 
MAR, NU'M. 25 VALtN[IA (Hi1p••i•I 

SEMANTOJ DE · TER URO 
Tradicio ne ciam estas reakcio, almenaü en Hispanío kie, dum meze

::o, la re.goj devis akcepti iun rigoran kontro]on fare de la popolaj instí
áoj. Tra la ruta lando, ekzistas urboj k Jokoj, kiuj estas ankoraü kiel tre 

e.Jikalaj ujoj por la puraj esencoj de tiu aroga libereca tradicio de la m111-
1,m Iberio; unu el tíuj pilgrimtjoj-eble la p]tj éarma -estis la baska vilageto 
&emika; estis! car la fasislaj •naciistoj• jus bruligis k fordetruís gían sidtjon 
eé la radikojn de gia pitoreska mi]jara kverko, poezia k milda símbolo pri 
t:adicia. sato al la demokratio. 

La abomena óetruego de Gemika, logejo nun de pacaj kamparanoj, 
·nnoj Jaboremaj k infanoj naivaj, skuis la sentojn de Eüropo. Ne estís sufíéa 
,onto, ke germana¡ k italaj regimentoj eksplodigus, en nía ]ando, la fajrajn 
~rlajojn <!e milito , tiel kruela kiel senmo tiva; ne estis sufiéa la daüra bom
¡ardado al ariergardaj urboj, cela,1te hospitalojn, bibliotekojn, universitatojn 
, i;mzeojn; ne estis jam suiiéa tiu diboéa ekstermo de centoj da míloj de libe
Flaj etburgoj k socialistaj proletoj; ne estis sufice jam la freneza fasista pro
ceso cindrigi la tri éefajn urbojn : Madrido, Barcelono k Valencio, mortigonte 
ffe¡!jn enlogantojn per tranciloj , laü biblia maníero. Estís necese vundaéi la 
askan popolon en gia plej profunda amo: la gepalra hejmol 

Tíun perversan taktikon oní ne povas nomi sovaga; éar la sovaguloj 
ovas fari domagojn sed ílí ne scias tion organizí ; nek anímala, éar la rabo
estoj ne turmentas gue la idojn de siaj konkurantoj en la densajaro de la 
~ngalo. Tiu monstra febr o, kiu moka s pri la plej karaj k noblaj sentimentoj, 
z povas J,.;isi, ke tiomaj kanajloj estas homoj ; oni ne povas songi, eé en 
ezo de in kubo, pri la eblo íri plí rnalproksímen, sur vojo de la krueleco, tra 
pompa¡ atributo; de falsa civilizo . Por strekí tíujn tragikajn emociojn; éiuj, 

nj posedas decan raáon, dezíras troví pravigojn por tíu eksterhoma kon-
1to. Jes! oni deziras kapt í ec pretekston favoran por níaj malamíkoj, almenaú 
>r viví, batali k morti sen naüzo por la homa speco; sen perdo de fido al 
Tfekta marso de la etemaj naturaj legoj. 

Kvankam laü frostofremíga formo, tíu fundamento sajnas estí hazarde 
>,ita en la kajeroj de kelkaj oficiroj íus kaptítaj. Laü tío, la fasístoj ne 
truas pro plaéo nek torturas pro rnalamo, sed ílí nur plenumas tíon por 
mí teruron, kiel sola rimedo . en sía naiva frenezo, por gajni la míliton, kíun 
provokis. Ni stai::as óo jam, ne antaü morala demando sed nur antai:í psi
logia problemo. Cu la teroro pavas estí faktoro de venko? cu tíu stranga 
nado povas ankoraú okazi nun, post longa zoología 
:>l?o en rasoj, kiuj pnnis, ée la Hístorio, ke íií kapablas 
!gl, _post la plej angoraj epizodoj, kun fresa kurago eltení 
·enae la moralajn atributojn de jus10 k digno? 

La detruo de Gem ika estas, eble jam, la skrapanta 
;Umento, kíun bezonis la tutmonda publika opinio por 
n~ci pensi sage, ke neütralismc aü indíferentismo, en 
nta ~anganta afero, ne estas ofendo al Híspan io sed 
~o htstoria al la tuta Homaro, kíu, por normala evoluo 
~ sana potenco ; por ne plu jam rE:vi sed viví k sentí 
con, sukcesos k triumfos en la nuna krizo. 

. ... Kaj óanl( ' al tiu revekigo, nova kverko, en la iama 
:111ka, ekkreskos burgone, kun fo1íoj movígemaj, en 
0 ~e triloj, kíel mílda saluto de la Naturo por éiuj HI TLER 
0tOJ faléínte la lolon, l(íun semis la semantoj de teruro! lmrre de detraa. 

RÍJNORO oi MALPtRMtSO 
Nía modula gau:to fieras prí bedaíirinda 

honoro de oficiala malpermuo en la ¿.,nm1 
eví1111 liindo. POPOLA PRONTO, kvazaii 
een11acia jurnalo, aperís akuzíle en 111 ilata 
índekso, kun admono en 121 posta doganefo 
sub 11evua konrrolo de prokuroro, klu eble 
juf2111 éí ríun varon kíel tro forte sonor21n1110 
vel<horloton por urboj de horlotle 10J. 

Parado kso obatine rajdas sur 121 absurd11J 
Iraboj de 121 lilisrra egoísmo de nl11 epoko. 
Sviaio, land o kun leirendo aroga prí Vllhel
mo Tell; 121 plej malnova Iip11 demo krat io el 
Eúropo arenras malpermese pri la ekzisto 
de hone.,ra bulfeno, kl u ddend11s precize la 
plej afiIenIík21n demokr21lion, 

Sub tro facila auspekt!). pri dantera en
havo. la juna k brava eho de nla 11incer-a 
voéo ne pov11s jam nonnal e flu gi Ira la 
mirinda pejzato de va lo j k monloj el la 
burga rurismejo. La bonaj lieaj 21míkoj ne 
rajras plu akcepti ref.:re banderolon kan mar
koj k posraj aramp oj de legitimo demokrala 
regístaro en lu kto nun. Jre sankra. konlraCi 
perfidoloj, ribelinroi k invadínroj . Cívltanoj 
de <libera, h1ndo ne pov11s juQi per ai mem. 
prí la pravo de níaj rraíaj argumento;, ar 
111rangaj ordonoj de piaj reganroj, emfaze k 
prolokole, lion malpermes11s. 

La termínoj, en la socipolíríka íako , san
Qís eble la valoron de sía senco . No nlempe 
la konservarivaj aú reakcíaj regisr11roj help11a 
k apogas renverson de ordo, detruon de 
normoj, rompon de so len11j juroí. perfidon 
21I honor o k eé profanon 111 Oago nacía. Por 
evili la leAan gaj non de popolo oni 11kcep11111 
l a monslran rlbelon de generaloj kíel decan 
revolucion ..• dum la elernaj s ufer21nIoj devas 
konserva rive gardi la esencon de krue le 
éifilaj principoj. Ní dubas serioze j11m pri la 
J11rto de nía s11~0! 

La regisraro de la svisoj, je nomo de 
bo'!lbast~ inr~ r~r elo de leQa para gr11fo, por 
fl1111 hontrnda¡n rnreresojn de lu ksaj 1fa11Ioj, 
i;,erole kokeras kan la murdlsIoj de infanoj 
k virinoj; ka n la heroldoj de morto k mal
espero; kun la blasremanroj je religio-dio 
en la buso k demono en la koro-kun mar
éandistoj pri pecoj k ru inoj de sia p11Irio· 
k~n prakrikantoj de éiuj pekoj en rondo Ira: 
grk_a ... ,~a lagrab_la temo ja por digesro de 
lun sto . lamen, ¡en celo sen enuo de nía 
revuo uu,nra humane 111 lingvon popolan, de 
unu IuIa mondo, per la klara 11kcenro k 
fl~ma_ konvin~o de ríuj, kíuj per ofe ro de 
v1yo ra_m !er~1s ~perte la arron m11l11IenIi la 
m!zeraIn _rnrrigo¡n ~e lernanroj je riranoj 11ú 
ínpon _elo¡ ku_n m?sre_co ~e minisrroJ ef en 
lando¡ k reg ronoJ, kre hber o estis rajlo k 
ne ahnozo .. . 

. 5visio _aGdos lamen , supe r la klaéoj de . 
dt~lomala¡ kakaruoj en vanta rendevuo, la 
ll~ran sonoradon de sial fomaj ho rl oko i 
ktea sagetoj. kun sek und a ekuikreco marso; 
al renkonro de 111 granda Horo! Jes.'cer re! . 

miko internada: Via entuziasmo estas grava f aktoro por la venkol 
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FA 10 DA SUI<CESOJ 
rlbellntol rlccvadls, per la fa: 

· 
1 neroplanoj, mnn~aJojn, a rmilo 

. municion. Sed iom post iom la s 
i'lti\kb. i'I\ i'llll,!ln !lpo. Sed, ni t1e dubas · do malbonl~ls por ili. La siego 
ke S·m fü\en enketos i\1\ki'li\ prl la mndls la rifu~intojn pli k pli. 
1'kro ... Kht ne volc1s, tlu ne vidas! neroplanoj malfacile povis plenu, 

Dt '"'\l\\\1
t e-\u\SIM '" ·r('\~''º '" 

\)l~\ ~\\\\ '<\ fo\w\\~I.\ \\t arm\lo\ l'\\ l fü, 
1)"\\h), \{\<\m lé\ l"~\sm\ ~i\pt\s lé\ ""' 

\) "' '"' m N,Wgé\\\h.ls '" ll\hOTC)\\, 
sr,~d"'"i '""~\"'"' ª'"""b t'l oermé\ • 

' l\\\), ~"""" ''""h Qrm@ml telml• 
k\8tl)\, \,<\ \W\"l1h1ktfllrnl'é\hln esfü trt-
mh-1~1' 11\i~Ml\\ll)!\lo, 

ltl Hn f.\lw\kfl \'lh'\s ehllé\~\' 1,U ol 
,lll{)mn\lln11ú ''" h,s\lc\\ kMti."~I kNm 
ª\1;'11 m\l\ti\l \)1',."h,kté\t,,1 . Tin tohrlko 
1m)\1b.\~ ~d~ '" 111é\dr\l\i\i11 {rontoln. 

Sttl, \l-'S\111"11 t11C'Mto11, '" resp,1• 
bllk" l\\'\l\('() ,h'chfü ti11\ thm s\1111\clcrn. 
hm l\\{\ltn""' \\lo\ k<'t1('1111,1 pé\Us, mme 
k\t \ iwbo 1w1r kt \;1 \ohm-lstC1\ péwu 
f~Tlé\SI l.\ f é\lwlk<'l(\\11 k \)i."St duonhoro 
l,om\'.nds \)(,mh.\rdé\1\1 inte11se. Lc1 h1tc1 
nm1,kk.sa l,n11strMt('I \"stls detrnc1tc1. 

Orl\ml~{\\ \"KSpl0(\0\ i\\'ertls prl 
1m1l131,~ro ck 14' \'é\l'C'\ tle dcp0\\ltaj. 
l,\\ tnlO~{\I\ICl\ (\t lé\ mho ré\plde fo~ 
kurls k no,·1'1 trupot é\lvcnls por d~ 
f ~m\\ ln pat\don . 

... Sel\ To leda \i\m ne fil\\ fabriki'ls 
nnm\c\onl 

+ • • 

Ti'lmen. ln ,·er.c1 gnwa fc1kto estas · provizuman taskon . 
In m1\li'lpcm ~n 11' prof11ndon de la , Oni incitis diversfoje al ili pri 
tMro, ele lc1 ple! Rrnndn k valora mlllt· pitulaco sed la perfiduloj ciam es~ 
!lpo fi'l~lstc1 k 1rnkni\ la mnlapero de eksteran helpon. · 
ln lluzln plano... Fine, dclegitaro de Intern. 

• • • Ru~a Kruco · petis al i1i eliron d 
Rn provlnco Jnen, ce la komenco virlnoj k lnfanoj, kiuj malsatis. Sr 

de mont1\ro Siena Morcnc1, ckzlstas nobla propano estis malakcept dt, 
sc111ktejo nomc1tc1 • Vir~en de la Ca· Konsekvencc de tiu rifuzo r 
bezc1 • (Virl,!uHno de la Kapo). Úl trupoJ fine decidís solvi la afcro 
estas trccge fortc11 !tona konstruafo, atakis kurage. Tui aperis en fent'! 
kvazc1i\ miUtc1 fortika}ü. hlanka flago. 

Dum la unuaJ tagol de la ribelo, la Ducent kvindek civilgvardi sto 
kvarcent civiluloj estas tie kaptitJ 
homece traktataj. 

La fasista fokuso de • La Vir, 
de la Cabeza• jam felice malepar i 

ANONIMA HEROC 

FnnforoM, pcr llu~ol de hmtaiio, 
nnonds ~cncr<'lo Frc1nk.o i'll tumnlls· 
ta\ 8lon plírnom 

Jl~r mlllt~ipo\ ~Espaui'I" k •Ve• 
lnsco• \\ hloki\dos ll\ l\Otdi\jn hi\\lC• 
1rnjn. Si\mtempc la tmpoJ hnioze 
at<1kos k preno~ urbcm Bllbi\o. La 
twlnc\\lc1ro dctr11os elon. Rapidc mal• • 
aperos la r spuhllka nordi\ zono. La_ 
astudi'\ trn~ccl\o flni~os ilnkaü . Poste 

Ce sektoro • Universitata Urt 
(Madrido) iu !ojala soldato, pro ü 
mita per mitraHusilo, sa1tis for el 
tranceo k sin trenante, iris tridek r 
trojn al malamika flanko. De 
tranceo, liaj kamaradoj tenis 1in 
snuro . Kiam 1i konsideris oport : 
la momenton, pafis kontrau la fafü 
Pluraj el ili ne havis tempon ko11, 
ciigi pri tiu subita atako. 

Tiu soldato antau nelonge elp.: 
al niaj vicoj. Ekde tiam, ce la i:; 

amikoj oni kredas lin mortinta, c,1 
sangis siajn dokumentojn per a; 
surhavitaj de [asista kadavro. 

Car li tre bone konas la kutim, 
de la malamikaro, li ofte faras aü, 
cajn internigojn. Unu tagon, 1i alpr, 
simigis je fasista tranceo k renkon 
sian antikvan kapitanon, kiun 
salutis per etendita brako, laií [dsi 
maniero . Antaií ol la kapitano fori 
sian miron, car li supozis \in mortitt 
li pafmortigis la kapitanon k forl 
rigis kelkajn soldatojn, kiuj akl, 
panis lin. Tiu bravulo rifuzas pcrs1 
konigi sian nomon de popola bcr-

ll ntnkos fü1flankcn 11' regist¡,ran 
mcdltl?rl\ncan zonon k la popola 
rcRIStMo. post kelki\\ tagoJ, restos 
prcskni\ cukrmlt<', ÚI povos mir {u~i 
nl Frnnc\o ... 
- Sed l(I unua parto de tiu iluzia 
plano tutl? flMkis. J,revls sape1 vu\kol 

l~n 11ordc1j trnpoj rczlstls laupove 
dmn 11' nmu1I tnf,!ol, 1, nun m \<'m 
dlkt: kont .rai1nlnkas. 

l{nl la mnrn fi\Sista potcnco bruege 
l(rcvls. Tin ¡mtenco sin i\pogls eetc sur 
ln klra sS\po •l1spa11a» k In glora res
puhl\kn i\\llr1<11lam suhakYigls tiun ki• 
rnsSlpon l,lam ~I i\li\kls anghm kome~ 
co~l pon, c1 p1Hl l1i\\'ena de Sauti\nder. 

Hst"s lc'I 111111<\ {ojo en li\ mando 
l(C ncrc.)llll\nO plenr ,·enkls en ?c1talo 
ltontrñi1 mllltS\pl, k dronlg as ~m. Tia 
csté'IS .:rnYr~c1 milita fc1kto. 

Anllal\ estas, ai\ devus estl, gra• 
1:n dcti\lo kt> lc1 fafüta] mlllt~lpol 

Vt 

Sama Instrumento pov11s csti nobla 11i\ 
11bomen11: tio dependas de la celo tr11• 
rend11. L11 popola br11ko (orlike tenas 111 
(usllon, klu nun en Hisp11nio estas j11m 

¡:11r11n1io de libero k r111to 

civilgYardlstoj de la provinco Jaen, 
sub komando de kapitano, sin rifu~is 
tle kun siaj fami1ioj k ke1kaj kaptitoj . 

Tion i1i faris pcr trompo al respu
blikal autoritatoi , kiul permesis !ion 
por cviti malagrablajojn k cedante al 
promesoj de la kapitano . Kiam m 
at\ngis la sanktejon , enmastigis ]a 
monarkian flagon k pafis al niaj 
mllicanoj. 

Nial trupoj siegis ilin, sed ne ata
kis; estls espero pri kapitulaco k oni 
ne volis atakl konstruajon kie estis 
multa) vlrlnoi k infanoj. 

Nau monatojn dauris la sie~o . La 

.--.1.:# ~.- ~.,.-.-:-,:.-~~~.,.,, 

AL PORTUOALAJ Ki\MARADOJ 

FRATA SALUT 
Ni Jam delonge suldas 111 vi, k11r11i ~ar 

radof en Portugalio, publikan esprim on 
d11nko k admiro . Ni sci11s, sub klol n•~ 
vor11j kondio!oj disvolvl~os nun via oi:-~ 
Spitc tion, vi l11boras scnh111tc k (el"'' 
Akur111t ni ricevos de vi s11luton k n1or~ 
subtcnon ¡,ere de komun11I amllml, slnd• 
plenum11n101 scrvofn de solid11ro. 

1cm estonte, ni povos heipl vln rrel 
vi11fn k11tcnojn, lntcru:mpc ni 1111\te diro9 

vi per (r11111 voeo: H11vu tldonl Espcru l 
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Hispanoj de la universala Hispanio 
Klam onl konslderas senpasle la lorton-la fízlkan 

forlon-cle nlaj malamlkoj, ~lujn surprlzas la potenco 
de lfuj modestaJ ruslloj ele Hlsp11nío, kíuj halti~ls j11m, en 
111ultaj frontoJ, la barbaran marson de fasismo infernacia. 

Sed klam oni pensas ankaü prl ciuj, kiuj staras 
apud ni; pri ciuj, kiuj nin helpas per sial moneroj, per 
sía sanRO aü simple nur - ec fre dankinde - per sla emo
cio; tiam oni plene kompren11s, ke nla obstino elevas estl , 
rígida por tuJa rekonkero, ~is lasta an~ulo, de nía !ando: · 
simbola palrío universala ele la antífasismo. , , 

La kazerna literaturo de la hokokruca propagando 
fajfas pri la frzmcla helpo al la •rnguloj •. En tiu aspektC', 
ili ne tute menso~as. Jesl ni rícevas eksferlandan helpon. 
Ni kalkulas pri milionoj k milionoj da bonaj amlkoj cíe 
de la mondo. )en valora k gentila solidaro, kiu ne ciam 
povas farigi konkrete videbla en la zi,qza~aj fluoj de nía · 
epopeo. Tamen gi ekzístas en Ani;?lío k Francío, en 
multaj ceteraj nacioj ele la maljuna Eúropo; ec en Ger
manio, nobla !ando forpelita el la civilizo, k en !talio, , 
unua viktimo k unua bastiono de la despotismo kun 
oficiala stampo . En Sovetio, fresa fecleracio k en Portu-

por la libero k progreso afi tíuj, kíuj vivas por velkígi 
Cinjn noblajn kon<lífojn ele la horno? . 

Ni volas latí tl~í voCon ele kon vlnko. Ni estas hís• 
panoj hafalantc1j por nía propra !ando, kiu gajnís pres
tl~on por univ ers1Jla hejmo. Apu<l ni ba tdlas kura~e 
infernací aj volontuloj en spedalaj brígadoj . Ilí ne jam 
estas fremcluloj; ílí elversas sangon por ní eiuj, por 
ke la lrnrnparanoj k laboristoj ne estu sklavoJ, por 
ke ilí11j icloj estu kleraj k feliCaj; por ekzílí la eblon prí 
salajro •nada• de tri aü kvar ¡,esetoj. Ilí ne jam estas 
fremcluloj, ilí estas hís¡,anoj de la universala Hí.spaníof 

LA PA TRO KAJ LA FILO 
Lo p111ro utas Nlcefo Alc11l11 Zamora eksprez.i

donlo de nin Ueapubllko; 111 fllo estas Jose Alc11la 
C11111lllo, nun1emp11 Jelllen11n10 de 2• Bri,:r11do de t t • 
Dlvlzln. La parro !orkurla 11n1111l In ekrlbelo. La filo 
venia al ala fondo. m11lgr111l 111 potr11 ndmono, por 
de!endl id popo fon konlr111l In rosismo. Publlk11n 
leteron 11 11endls 111 sin p111ro k el ~¡ ni lr11duk11s 
kelkofn fr11z0Jn, 111 monfra11 11l111n rnnrnton kv11lílon. 

•Klom, nnf111l kelknl monafof, mi frlrl,ul11 nlan hejmon por 
galio, kadukíginta ekspluatejo. En Azío k en ,:'merjko, . eñlrl en lofdla nrmeo, mi merlrl.~. vlan-,nke, mnldprobon per kiu 
en Aústralío k en Nova Zelando. é'.:ie, ajne ele la mondo, vi, pubflke, en lnfern-1cla gazernro, kond11mnls mi•n konduron. 
logas homoj kun revoj k songoj por nía tríumfo. KrioJ Mi11 kon11clenco, kun pflgrandlQln111 rorro dlras 111 mi ke mi 
aú sopiroj harmonie akordas . Manífestacíoj , kunvenoj, nr,ls dece. Ml11 devo cstís deítndi legitiman reglstaron kon1r11!l 
postuloj en vervo k volo tre flamaj ... Standardoj k afisoJ , ntdko de pcrllduloJ. PII ,:rrnnd11 cstls 11nkor11!l mía devo helpi popo-
ricevas nun la ornamon de sorca substantivo: Hispaníol , . l~n, kíu .derendls 11l11n vlvon k r11ffon prl libero, kon1r11!l 11kl11vlg11 

. . . . '·, atnko de dekduof dn a rl111okr1110J, bnnkleroJ k mnlnoblnj generaloj, 
K1am eksplod1s la r1belo, en la sama sema¡no, · · · ,,,,, Sed nun estu pila fakro: l;i rremda Invado! Hlspanio catas 

devis okazí en Barcelono la Internada Popola Olim- • lnv11dl1n de Germanio k lfallll. Hlapanlo ddend1111 11lan sende-
piado, kun amasa partopreno de eksterlandaj sportuloJ. . pendecon. Tlu vero 1r11ll11 tlujn 11ngul0Jn de la mondo; Rín mi 
Multaj el iJi jam havis okazon fíe place ekzercacli en la povls kona1111i kun 1u111 krudeco. 
utila sporto albatalí la fa~ísmon kiam atake gí preti~ís · . Luktonfe kontrnll 1termnnoJ apud Jarama k lralof en Ouada-

' . • . . l11f11rn mi tlon konslnfís k t,onfl11, kolerl11 k lndlgnlRís pro tío ke 
siajn fauk_oí_n. Unu mo_nat?n P?ste, Jam ~e~is la unuaJ ' 1luJ, ktuJ m11trermls 111 voJon 11I rremd11 armeo,sln nomas ,nacllsroJ• 
eksternac1a¡ volontuloJ. lit ve111s sen arm1lo¡; kun entu-.. , , Tic mí ne trovls eé unu sold111on hlsp11n11n. F.:s111s ta vera 
ziasmo, baraktante tra baroj; ílí forlasis éion: la varmon . . millro por 11cndependo, 111 urboJ okup111aJ de regula rremd1111rmeo, 
de famílio le la relatívajn komfortojn de plí· normala , . i In enloQanlol knsílnl en kelof, milita sova:11 r11b11do, clvlluloJ 
meclío. 1Jí estis homoj el éíuj Jandoj, el ciuj tendencoj, mlir,,lltnJ ... unuvorre: 111 traglka teroro de orako 111 Abisenlo, klun 

k 1 
' d ) d . ¡ d • , f ,. . . · _ni tlon1 da roJoj komentls k kond11 mnls; tia esrls la spcktaklo klun 

un unu so a gv1 a ce o: etru1 a angeron prt astsmo · . . mi proprnokule vldí~. 
líe mem. kie tíu ebla ~aneo prezentígís. La~ fiel símpla . , . MI lukras kun 111 11urer11n111 popolo, por evlll nlan aklnvlgon, 
formulo fondigis la internaciaj brigadojl por ke nl11 fondo ne esru dlspeclgll11, por ke Hlspanlo esru libera 

Ní-ílí dirís emocie-estas la aktíva reprezento de lando, ne kolonlo. MI luk111s epud ~¡ tluJ 11nonlm11J herooJ, 11old11-
la 1utmonda Popola Fronto · ni venís batali por la uní- roJ de Popola Armco, kluJ ellrnnte el lran~eoJ, plen11j Je koto, 

1 1 k d
, H' . K' . d ·ta m11lgr111l rrosfo k pluvo, rekonkerls por Hl11p11nlo cen1ojn da 

versa a paco per a ven o e 1spamo. lUJ O es s kv11dr11111f kllornerroJ. 
Pli veraj hispanoj? Cu homoj de aliaj landoj , luktante en MI estas !clí~11 ~ar mi luktas en vlcoJ de Popola Armeo; lia 
niaí lranceoj por savi la guon de niaj infanoj aú tiuj mi estas tar mi plenumas mlan devon, klel hispano. Ciu, kiu 
enlandaj perfíduloj, kiuj vendacís mínojn k arbarojn de !orl11sl11 ~lispanlon, klu helpaa rckte aQ nerekte 111 tnvodln10Jn, 
,ia propra !ando al la tragikaj fríponoj de sennacía mnkslmurne klam onl okupls altnn postcnon, klel Prezidanto de 
k ¡ )' . • f ,7 ,. , , t • k h In Rcspubllko, ne r11J11111111n noml hispano. 
apta tsmo? KtuJ estas rato¡ . .. u t1u1 venan a1, un e- Nun mi e11111s pil cerra ol •1 ¡ 1 k d hl 

r • · , • • · •1· • • t • 1- ~ am, pr a ven o e spana T0t'ca ervoro, afi ttUJ md1gena¡ m1 1t1sto¡ pre aJ es 1 popolo, klo ne nur estos 111 venko de Hlspanlo sed ankalí ¡ 
11ultineloj de fremdaj torturístoj7 tu tíuj, kíuj mortas venko de unlversol11 demokrotlo., ' 

0 

REDAKCIA Rf MARKQ Klel pfurfoje dlrite, nla gazcto tute ne dependas de fu ajn aparta ' 
Polltlka alí •lndlkata org-anlzo. POPOLA PRONTO, hone11ta al 11la tltolo, e11tH la lnternacla fnformllo de la 

1 
., 

luta hi11pana popolo en Jukto kontrau la fdl11mo. Fldelaj al tlu normo ola atarpunkto eetaa !ojala akcepto de 
la legitima aeglataro, kiel 1tola oficiala organo gvldanta la epopeoo. NI bedauroa 1e, pro partla fanatikemo 
•ti pro nalva ienkoloreco, kelkaj-mal_multaj-lcgantoj ne bone ankorau komprcnla nlajn alnccrajn k nudajn 
c:1:Jojn, NJa aola gojo, en Ja tragedlo, catae la konvlnko, en mirlnda fakto, kc nl donla mcdolon al Esperanto t ■ukce■e tremfgl• aamtaktc Ja hl1t0Jn el koro do multaj k multegaJ e11perant111tol el cluj tandoj k tcndencoj 
le■ aprobon ni havaa okazon tre ofte kon1tatl. Kun firma ob1tlno do, pcr la gent la aubteno de granda parto 

de la vetda popolo, dum líektcmuloj fanatlke grumblaa, ni lru cntuzlaamc la vojon cclltan... · 
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4 POPOLA FR.ONTO 

AIVIARAJ PRIPENSOJ 
Ni, kiel aktoroj en la konvulsianta tragedio de Hispanio, eble ne plene 

konscias pri gia vastega amplekso . Mankas la promontoro, kiun per jaroj 
ellevas la Historio, por rigardi trafe, laií gustaj dimensioj, la grandegan sig
ni_fon de nía epopeo . La batalantoj, zorgante nur pri la epizodoj, kiujn ili mem 
partoprenas, ne povas mezuri la panoramon de sía propra luktejo . 

· · Tamen, ec kun tiaj mankoi , oni povas taksi bone la fundon de la terura 
veto, kiu okazas dum ci tiuj drastaj horoj. Temas ja pri ege kruela kolizio 
ínter du sistemoj, ínter du principoj . En tiu kruda kverelo, la mezaj terminoj 
ricevas premegon ce kuntuso de la du blokoj. Tia! deliras ciuj parolantoj pri 
amikaj solvoj. Ne ekzistas tia eblol La fino estos nepre absoluta venko de 
unu flanko, kun plena malvenko de ia alia. Kunvivado jam vl!nos post la · 
submetigo; zorgi je tío pli frue, estas egale o! plilongigi la militon senfine, 
gis detruigo k elcerpigo de Hispanio; reguloj pri kunestado, eblaj antaií la 
ribelo, ne estas oportuna¡ nun, sen konkreta masonado de ies venko. 

11 
\ 

) 
11! KVARTALO 

L~'i ==::::::::::::: 
0

La apafo internacla kun i,.ia dorlotantino 

La rezultato de nía lukto influos jam efike en la eiíropa politiko k eble 
ec en tiu de la tuta mondo . Tion flaris tre akute la despotaj statoj; jen do la 
kialo pri la cinika helpo, kiun Germanio, Italio k Portugalio liveras al la 
ribeluloj. lli scias, ke siaj absurdaj regimoj stabiligos aií suferos skuon, laií 
venko aií fiasko d~ la perfiduloj. Tiu konvinko, plus la intenco kapti valorajn 
poziciojn por estonia generala milito , pelas ilin subteni sen vualoj, la atakon 
kontraií la Respubliko . Dume, la statoj kun demokrata-aií pseiídodemo
krata-strukturo, anstataií elekti partion por la lego, kiun reprezentas la legi-. _..., 
tima registaro, uzas artifikon, kiu malrekte signifas helpon , tre efikan, por la 
fasismo. La tiel nomata Ne-Interveno taiígas por nodi, je manoj k piedoj , la DEPUTITO PAROLAS ... 
registaron malebligante al gi akiri acete armilojn k municiojn kun stagno de · Dum m11r111 monato vizi1is nian 
la normala ra¡·to . landon eehoslovakd delegitaro sub 111 

gvido de deputito Frantisek Nemec. 
, Stulteco inspiris tiun taktikon per kiu oni faris k dikigis ciujn dange- La detegitaro tute libere vizilis 111 

rojn, kiu¡·n naive pretendis eviti kelka¡· nado¡ ·. lli volis malkreskigi la ' militon · frontojn k 111 urbojn. La gvidanta de-pulito diris, 111 jurnalisto de «Vecerink 
k tamen gi plilongigis apoteoze; ili aspiris estingi flamojn, kies fajreroj 'povus Pr11v11 Lidu>, jenon: 
bruligi la europajn pulvejojn, k la sekvo estis la apero de impona vulkano. «Kelkafoje la delegitaro travivis la teru-
F . f' ·1· d · · k H ' · t t d · · · t ron de la bombardadoj . Ni fiuj estas pretaj m me, 1 1 eziris, e ispamo ne es u nes O e lU socia nova sis emo- aser1i la bestecon de la fasismo, kiu detruas 
minaco por la kapitalístaj normoj de Okcidento - k ili akusis, dank' al deviga hispanan hindon. Kortusis nin la ruino; de 

t " d ] ] d 1 1 · f · s · f k ' ')' f ¡ unu el 111 plej belaj kvartaloj de Madrido, la s re .. o e a popo a pena 0 , a Pe¡ avora¡n anco¡n por 10 • ion 11 ie atratoi kle amasiQas rubajoj, konstruajoi 
zorge avidis eviti. Por la privata ordo de ciu el la du nacioj, kreantaj tiun detruit11j, senkulpaj estuloi masakritaj senu
strangan ludon , la dang· eraj simptomoj estas multe pli gravaj. Kun italoj en lile. La fasistºi senkompate bombardas, lail 

ordonoj de ribelintaj generaloj. 
Maljorko , por Francia estas la vejo trancita ínter la metropolo k giaj afrikaj En militistaf rondo¡, ne jam nur hispana; 
k 1 · · k t'kl t ] k · d t · p· · · k 1 b k b d sed fremdlandaj, la batato de Brihueg11 estas o omoJ, rom 1 a aver O en a ° Cl en ªl irmeoJ en a as a mar or 0 , konsidera1a kiel la unua milita malvenko de 
kie sítuas sen hezito, kun potenca milita materialo, la germanoj gvidantaj Mussolini en Eümpo . Ankaií politikuloj di• 
la premon kontrau Bilbao. Anglio post la perdo de ekvilibro en la Medí- finas Qin kiel gravan poli1ik11n faktoron. 

Nun, kiam oni rapide organizas la popo· 
teraneo povas riski la detruon de sia privilegio en la pordo de Gíbraltaro. tan armeon k oni kreas la necesajn oficirojn. 

Nu, ci tíon certe povis eviti Anglio k Francio, per tre simpla k korekta .oni rajtas esperi pluajn gravajn venkojn. 
La delcgitaro fie eslis akceptita per evi

maniero, ebligante al normala hispana registaro aceti cion necesan. Se ni denldj k sincera; pruvoj de simpatio. En 
mem, per niaj propraj rimedoj, estus povintaj akiri, en la unua momento, Hispanio oni respektas k amas Cehoslova· 

klon. La eminentuloj, kiujn ni vizitis, bone 
aviadilojn, artilerion k fusilojn, la fas is ta ribelo dronus anta u ol kalkuli tri . 'konas 111 siluacion k problemoin de nia !ando 
monatojn. Ne nur oni rifuzis fari al ni tiun servon sed ankau oni devigis la Fasistaj imperialismol, german11 k ítala, 

hav11s en si11 vojo du barojn, kiujn ili inten· 
ceterajn lando jn fari la samon . Tiel la milito svelis dangerel cas nullgl: en Okcidento, 111 respublika His· 
. En la internada ludo, kiun mi komentas, ekzistas, por la hispana¡ panio, k en Orien10 la demokrat11 Ceiioslo· 

vakio. Se la fasismo estos venkata en 
socialístoj, la dolorega punkto ke tiun ludon gvidas, ec kiel iniciatintoj, Hispanio, Ceiioslovakio suldos al hispana 
relíefaj figuroj de la Socialismo; personoj, kiuj postenas en la registejoj kiel popolo siajn sekurecon k pacon. 

l · · d ] b · A En Hispanlo ne ekzistas komunista reQi· 
oficialaj de eg1toJ e a or1staj partioj. Liuj genioj de la elokvento, kune, ne mo, klel lntencas kredigi la fasistoj. Koalici_a 
estus kapablaj klarigi kontentige la paradokson, ke dum la partioj, per sin- Reglstaro konslstan111 el tiui klasoj k poli· 

C"ra esprímo, montras al ni sían simpation, tiu¡·, ¡·e kies nomo, ki' el r"pr"zen- tikaj partioj regas la nacion. Reale QI estªs "- "- "- 11mplesa demokrota koalicio. Anka!i la leQol 
tantoj, ne de altaj personaj kondicoj sed nur de organizita proleta forto, nenlel havas strangan karakteron. 

• · d " t · d ] · t k kº · Forte mi opinlas, ke Madrido estns okupas segoJn e mm1s roJ, onas a m ra ton, 1un nur m povas atendí de nei.:enkebla. Ties fortikajoi estas bone kons· 
natura malamiko. Tion mi jam diris foje: La socialistaj partioj per unu mano tru1t11j k defendataj per mirlnd11 heroeco. La 

· d · 1 t · t i\ f1 ] · l I urbo, altuanta en la fronto vivas normatc: ta ·-tiu e s1a amaso-sa u as nm, preman e !!.en 1 e a man; per a a ia-tiu de klnejo¡ funkcias, kafeJot estas plenptenal, ta 
sia gvidantaro-ili premas nían gorgon kun intenco strangoli nin, -sen atento tr11moj cirkules. Nur memorlgas kun dolor<> 
'al detalo, ke la hisp~11a popolo batala:; nun ankau por la tutmonda proletaro . . r:'u':b~lllto 111 material perdol, itiuln_-suferas 

;_. · . lndalecio PRIÉTO . Sed ·ae la demokratlo sin 1111vaa, klcl 1111 

'->' firme kredaa, 11am Madrldo veklQoa 111 110\'4 
Socl■ll■ta Mtnlatro prl Moro k Atto do la ht1pana ll•i!lfaro · k mlrlnda vivo, klel ekzcmplo patosa, 
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POPOLA FRONTO s 

Vortoj de Thomas Mann 
En Svialo aperia brosuro prl hispana tra¡redlo 

Por tiu ilustrita bro!uro verkla epllo¡ron la ram~ 
aiiroro , literatura Nobel - premio, Thomaa M1inn 
Ni ~In konig11s diligente al nial le¡r11n1of. · · 

•Daiíras la interveno en Hispanio, k tiel cinike kiel 
rtnalofte povis vidi la mondo . Efektive tío, kio okaza~ tíe, 
de antaií ke~kaj ~onalo), e~tas la plej skandala hontiga .' 
spektaklo, ktun 1am reg1stns la Historio. Cu la mondo 
vidas tion? Nur parte, car la murdanta íntervenísmo · 

. mirinde konas la manieron ídiotigi la mondon k gin 
blíndigi gis neebligo por rígardo de reata¡ okazoJ. 

Oni komunikis al mí la sekvantan pripenson de iu 
sinjorino: •Kiu povus pensi ke en Hispanio, la ruguloj 
neatendite plenumus tiom da kruelajoj? La rugulojl Kaj 
neatenditel• Estas vero ke tiu sinjoríno Jogas en la parto 
<le Eiíropo, kíe oní pleje zorgas evití diskonigadon . de la 
vero, tío estas, en Germanio . Per ci tiu . brosuro, kies 
teksto estas kreita de verkistoj, kiuj ne estas precize 
«sovagaj bolsevikoi• sed viroj kristanaj kun burgaj kon• 
ceptoj, oni povas konstati gis kia grado la reformema 
programo de hispana Popola Fronto, politika alianco 
de respublikanoj k socialistoj, estas malmulte revolucía; 

· k kia estis la antaiía situacio, kiu devígis la starigon de 
tiu Popola Fronto k okazigis gian legitiman k decidan 
triumfon dum generala balotado. 

Sed, cu oni ne havas koron? · Cu oni ne havas 
inteligentecon? Cu oni devas lasi forpreni, sen rezistado, 
~ion, kio restas el libera, homa jugkapablo, de la privi
legio cíam kunigita al plej malsuperai instinktoj de tiuj, 
kiuj sin sirmas perla vortoj Civilizo, Dio, Ordo k Patrio? 

Subpremata popolo, ekspluatata laií plej kaduka 
formo, malfruiginta popolo, celas al pli neta k digna 
ekzistado, al sociordo dank' al kiu gi povus atingi
laií civíliza vídpunkto-lokon pli bonan ol tiu, kiun gi 
okupis gis nun. 

Por tiu popolo la libero k pro~reso ne estas ankoraií 
konceptoj elradikitaj fare de la ironía k filozofia skepti
kismo; ili reprezentas la plej altajn k plej satatajn valo
rojn el la vivo, la nepraj kondifoj de nacía honoro . 

Tiu popolo donis al si mem registaron, kiu komen
cis, kun la prudento trudata de la specialaj momentaj 
cirkonstancoj, la taskon solvi la plej gravajn problemoj~ 
k efektivigi la plej urgajn plibonigojn. Kio okazis tuj7 
Sprucis k fiaskis ribelo de generaloj je la servo de la 
malnovaj ekspluatantaj k subpremantaj fortoj, kombinitaj 
kun fremdaj manovroj; kiam la ribelo estis preskaií 
sufokita, gin revigligis la fremdaj registaroj malama _ntaJ 
la liberon, kiuj pro ricevitaj promesoj pri ekonomiaj k 
strategiaj avantagoj, efektivigendai post la venko de la 
ribelintoj, gin nutras k subtenas per mono, soldatoj k 
militmaterialo. Tiamaniere la sanga disversado, kiu oka• 
zigas senrimedajn kruelajojn, farigas senfina. · 

Kontraií popolo, kiu strece luktas por siaj libero/ k 
h?maj ra/toj, estas jetítaj la trupoj de siaj propraj kolo
nra/ teritorioj. La fremdaj bombardaj aeroplanoj detruas 
brbojn, renversas Ja vivon, murdas virinojn k infano/n. 

St la kapitalista eiíropa gazetaro povus decid! per 
si mem, la hispana ~efurbo estus falfnta de antati multe 
da tempo k la venko de la •ordo• k •lradiclo• super la 
•marksfsta kanaJ)aro• · estus plene atinglta. 

Sed malgraií tío ke la urbo estas grand parte detruita, 
Madrido, firme rezistas k la cruguloj•, kiel fa§lstaj · 
gazetoj nomas hispanan popolon, def,mdas sian vlvon 
kun heroeco, kiu devus pripensigi la pleJ brutigitan 
vasalon p.ri la moralaj fortoJ, kíuj impulsas la popolan 
movadon. 

Nuntempe la •rajto de I' popoloj pri memdispono• 
guas en la tuta mondo la plej grandan oficialan respek
ton. La diktatoraJ k aiítokrataj statoJ estas devigataJ 
siavice, elteni la sajnigon ke ilí reprezentas la volon de 
90 gis 98 po cento el síaj popolamasoj . 

Tamen, evidentigis ke la ribelintaj militistoj ne estas 
apogataj de hispana popolo k ec i1i ne povas tíon kre
digi; í1í celas atingi tían eblon pere de la marokanoj k 
de la ínvadaj trupoj. 

, Ec supozante, ke nunmomente oní ne povus ekzakte 
_precizigi kía estas la deziro de hispana popolo, estas 

' absolute pruvite, Jau klara k senduba maníero, kion gi 
· ne volas: Cí ne votas generalon Frankol 

Tamen, la eiíropaj registaroj, kiuj deziras ke la • 
libero estu sufokíta, agnoskís la ríbelan regístaron en 
momento kiam la mílito atingis sían ·kulminon. 

Tiuj regístaroj, kíuí en síaj respektivaJ landoj mon
tras certan sentemon pri kazoj de alta perfido, helpas · 
viron, kiu líveras sían Jandon al fremduloi ; ili, kiuj sin 
nomas •nacíístoí• klopodas atíngí alvenon en la gvidon 
de unu el siaj kunkulpuloj, por kiu neníel gravas la 
sendependo de sía !ando, se la libero k homaj rajtoj 
povas resti nuligitaj; k kíu deklaras preferinda la morton 
de du trionoj el hispana popolo, ol la triumfo de la 
•marksísmo• aií, kio samvaloras, la triumfo de iu so- · 
ciordo pli bona, plí Justa k plí humana. 

Vere tío estas tro índigníga, krima k malamindal 

Dum milito la dimanfol ne estas res lo . Jen vigla aspekto d¡ 

dimanea mateno en nla redakrefo tirilaboranre In ckspedon 

de lasteaperlnta numero . de POPOLA FRONTO . 

Esperanto, per · nía prudenta agitado, vekas eduke • s1an popolon 
. ' ": . 
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6 POPOLA FRONTO 

LUPIDO 

Vittorio Mussolini, la filo de l' Duce 
estis senda ta al Abisenio por bombar
dadi la etiopiaj n vilago jn k Ji, laiímode, 
verkis libron kun alloga titolo. Kiam oni 
legas tiun verkon, oni dezirus forgesi la 
nomon de l' aiítoro, sed estas tre rnal
facile; gi naiízas tiom ... 

La libro estas tipa frukto de fasista 
lÚpido. La junaj fas istoj estas pli cinikaj 
ol siaj patroj k ec pli senkonsciaj ol la 
malnovaj fasistoj. Li sin amuzas per 
aera bombardado sur ]ando , kiu nur 
havis kelkajn fusilojn por sindefendo . 

Ni kopia s kelkajn frazÓjn: 
«Mi jetas du bombojn; poste du 

aliajn . Kiam mi ne trafas la celon aperas 
disrevigo. Nur mi atingas malgranda¡·n Kruela f11sis111 ge-

A neral o Mola, ki u 
rezultojnl \...Í tie la etaj kabanoj , kons- uzas en Baskio l11 
truitaj el trunkoj k argiloj , ne konten- fren ez11jn takti

kojn de la dege-
tigas min.• (pago 28). nerinta ido de si11 

•La bruligaj bomboj placa s pli al mi • n11cia• m11stro 

car almenaií dank' al ili oni vidas fajron k fumon. Ni 
zorge bruligis ci tiun regionon, sed tie bedaiírinde jam 
logis neniu. » 

«Alvenis ordono, ke aviadilo de la 14ª grupo bom
bardadu la zonon de Adi -Aba, nur per bruligaj bomboj.» 

«Adi-Aba estas regiono apuda al Eritreo k eble oni 
pensis, ke neniu kolono povos utiligi tiun vojon. Por 
atingi pli bonan videblon , oni devas bruligi la rnontojn, 
la platajojn k la vilagojn ... » 

«Estas laboro amuza, kun tragika efekto, sed bela.• 
«Kiam mi atingis taiígan alt econ, metode mi jetis 

la bombojn ; kiam ili alvenis !eren kaiízis blankan fu
mon k la sekaj herboj ekbrulis. Tiam mi pensis pri la 
bestoj; imagu kiamaniere ili fugisl » 

•La sekvi ntan tagon ni ripetis la saman taskon. 
Ni sargis bruligajn bombojn k fine ni malsupr eniris 
super la grandaj abisenaj domoj jetante ; perla manoj, 
bombojn je du kilogramoj.» 

«Estis tio amuza. Mi ne trafis la tegmenton de domo 
cirkaiíata de arboj. Sed post tri atal<oj mi gin trafis. La 
indigenoj, kiuj estis interne, ekvidantaj bruli la tegmen
ton, freneze fugis.» 

•Tiuj du tagoj, la tuta distrikto estis gra ndega 
fajrajo. La fajro hela malrapide marsis, sed senhalte.» 
(pagoj 77-78). 

•Enfermita¡ per fajra cirklo KVIN MIL homoj havis 
malgojan finon! Tio estis ínfero. La flamoj atingis nekre
d€blan altecon. Ili rugigis la sunsu biron • (pago 92). 

«Ni faligis sur Dakue, kie koncentrigis gra nda 
amaso en la placo, kelkajn bombojn ... • (pago 45). 

Tiuj fragm ento¡ bone elpruvas la psikologion de la 
autoro, fasista junulo , kiu emas dancí, kartludi... k sin 
amuzi per tiaj bombardaduj . 

Ce la fino de la libro, Ji specía le mendas, ke Ji 
fieras prí sía barbo «kiu estas kon;:ita en la Imperio». La 
barbo estas la plej grava rezu lto el tiu heroa kampanjo. 

Kíam Ji r evenís en Italion oni premiis lin per 
,Meda lo por Milita Merit o•. Lakto de lupino estis efikal 

NEDERLANDA K UN LABORO 

LA POLI PO 
Unu el la sekvoj de la Mondmilito estis, ke en unu 

granda stato-Sovetio-la katolika eklezio, kiu estis la 
plej potenca religia organizo estis preskaií tute nuligata . 
Vane gi klopodis renovigi la tie perditan potencon. 

Sed ne sukcesinte en tiu momento, la katolika ekle
zio, kun sía ruza Jezuitaro, decidís atendí pli favoran 
momenton k intertempe energie pligrandigi sían influon 
en la vivo de tiuj popoloj, kie gia influo ne ankoraií 
estis serioze subfosita. 

Kiam Mussolini kapti s en ltalio lc1 povon, la Eklezio , 
komprenis la favoran okazon gajni tiun kontrai:íbata
lanton de la religio, kiel kunhelpanton al siaj planoj. 
Post mallonga periodo, kreskis, el kunfandig o de la 
antai:íaj malamikoj, la hodiai:ía monstro, kiu allogas 
unuflanke perla vizago de la savonta Jezuo Krist o, k 
aliflanke montras la fizionomiajn trajtojn de la sens
krupula despoto Mussolini. Post tio sekvis, sub la gvi
dado de Dolfuso, la plej perfida ateneo sur demokratoj , 
liberpensuloj, k laborista¡ organizoj, por tiel repusi la 
popolamasojn en mezepokajn vivkondicojn. La \'asalo , 
de la Jezuitaro bone plenumis sian taskon, eks terma nt e 
sennombrajn senkulpajn viktimojn. 

La sekvinta numero de la Papista-Mussolina pro
gramo estis la aventuro de la konkero de Abisenio. En 
tiu dramo la polipa karaktero, por la unua fojo, sin 
klare montris, car la Eklezio ludís, per siaj en aliaj 
statoj etenditaj kaptobrakoj, decidan rolon. Per gia po
tenca influo , tiuj statoí estis retenataj interveni favore al 
la malfelicaj abisenoj; k la banditaro povis . plenumi 

· sían bestacan laboron sur la primitiva popolanaro de la 
]ando, sen defendo de moderna armita armeo . . 

En la jus pasinta jaro, la rezult o de la vocdonado 
en Hispanio forte minacis la nelimigitan potencon de la 
eklezia k militi sta kastoj en tiu !ando. Pro tío estis decí
dite: tiu §tato estus la sekvonta viktimo de la monstro ! 
Ekleziularo .k mihtistaro komplotis al tío, uzante prege
jojn k monah ejojn kiel armil- k municideponejojn k for· 
tikajojn , alportante la maiírojn el la Afrika tero por 
serví kiel nutrajo de la militistaj idoloj. En Hispani o 
la milito ankoraii furiozas . Tiel unu §tato post la alía 
farigas viktimo de la kombinajo, en kiu nun ankaií kun
laboras kiel tria aliancano la ger manaj rabistoj , laií 
la ordo noj de Hitler . 

Pasan post paso, la ruza Jezuita ro certe alpr oksi
migas al sía celo. Úi kontinuas sin jeti sur siaj malfeliéai 
vikti moj unu post la alia, retenante la cirkaiiantojn lan
dojn por sía influo per «ne enmiksigo•, dum giaj avia
diloj k friponaj bandoj alportas la cielan paradiz on sur 
elektitan parton de la terglobo, al gloro de Dio . Tiama· 
niere frakasas la mon stro staton post stato, ínter siaí 
po lipaj kaptobrakoj. 

• Post Hispan io sekvus Francia, Belgi@, Nederl ando, 
Cehoslovakio, k. t. p. 

Escepte se ... ankoraii Eiíropo, ciuj liberaj homoí, e!l 
lasta favora momento vekigas, malsukcesigas la inten
con, k dissiras la kaptobrakojn de la monstro tie.l ke ' 
gi mortu kun putranta korpo, sed ... tempo urga~l 

ARIADNO 
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ltll Untulllllti 1118 8h1tl~l!I A11llf11!l!ll11 1t,11era11llsl11 lfo1111loto, klu kott8bt.u 
ti ,1,l•itlllll ,t.-NIII lul,nJ 1~!11,ern11tu-tlrM11t1tzuJ. 1'tu u11uet11 kót11ltoto, sub 111 
1,11lru11n11t1 d.-In kóhtht111t re~t!llrtru, e11lrei,1•,11ui1, lnd ltó111~er110 11l11110, ulltan 

lt1~11tllt1 JJUr lit !l1,Jetlt11 rulu ,le tls11er1111lc, e11 la ttovo aodo vivo 

• Angla gozetaro r11por!as, ke dullÍ 
ku11shlo deKomltoto prl Ne•ln!erveno, 
gerntona delegl!o Von Rlbbentrop 
prole!ltls kontralt la propone de Lord 
Plytnoutlt celanta evlton de atakol al 
ctvtlal urboJ. · · 

MIOZAll40 
Jtolo k portugala delegltol iipogfs 

In germo1111n pro!eston. Faélle oni 
povos konjekll, ke tluJ tlelegl!ol ne 
kuro~as oprobl Han proponen, ktam 
ll'I dlk!nlorol ordonas detrul I< masakri 
eere lo clvllal1t urboln, . • fin t11111i,1t,11u1 de fll~d kult11ru 

1111,11 11J v,11,11 ,11 t.uttt1u11ú 1rt r,rn1n11 
1,,11trnJt111 •l,li e111er11,1u ,te drnfo 
tJr1tt1t• kto itnturu ola!I klMtka JnW• 
trt~ftt {•!t Orelut, 

11, ll" k 11111,1l11 t,t11tet11ruJ riii,uttl!i 

/
,ti l11 "'"" 1, kellu1J erfe11111luJ sltt 
11rnl11 ni lit ku1111tnft1 t1e Uurt,tu!I tmr 

hliHIUI 111 11f11rntt ... !led In fdfütll •te• 
~l~lnttJ• 11.-re111,u1111t11, 

'l'IU 11tln,11, kltt otl8 ett 'l'uhidu, 
111•r1tt,11n11 11 1t1~1,1111n 11u1,ulu k 11,11111 
flllf1111 Altt lttAL 
• 1111•111111 MMdO, klu a11erd8 '" JW 
1,11n 111l111 Vlllll, nt,tn11t11 klel 01 111ettt 
,,,;1, 11111111( •11111J In 1111r.-11n Mvliíndu dt 
lfot11k11tul kn fl.ltlet lo~, 11krlhn!i1 

•lller11n In 11ttllttrlh1tt1ólu l11111~ k 
ku111ln11111t11 ni 11111rtu 111 rrotoJtt fi.1fti11le!I 
k 111 Yltllttill lf.lvlfl1 1,,,trlru llt1111.Mrt, 

l,rtt 110 h• 111 lrn~l11 tri hott10J11, kl1tjtt 
n IHtllUI 11•1·él11. t:)111 fltllrl 1,111(111 111 l U 
lrn 11J11. l.n vlrl11u11, ktu ".!llns ~ravt11fo, 
11111 11,1111h "' llu!111ltnlu11, SI utu11 
t kf.l'ht1t11tn 1,0111 In ak11§0.1 

• ('n,· 111 lfnlnl frt1t,ul 1te 1111kculs 11:16 
Id r11füfnJ l'/lfll'l'Ol1 lll tl~elhtlnJ ,41Wí!• 
t11l11J mun11t1.l11, 1tltl 11111111 r1.1rllo ,11 
,\t,1011lu, l,"1111111¡11 l111tnlt1111uJ11, 

111 k,111 .. 1,11111 , k111,tt1,1¡ k k111111,11• 

t
111111J, k lt'I 1111l1l1:1tul, k lln ol olttlrol, 
11111 •sf1111 lut111fft1l unú fin/ ~nfctllutt0J 
111111 111 111 fu!I lukrl, ,,, i,ruvl11eo ;te 

Kur1111IJu, 
f l,tlll r,k11:11 11dluuJ, ,11 lf1illo hmi" 
~~• lt1 1111,v,¡110 ku11tr<1h l11frtve110 '' .' 1./''I""''''· c111, sed td, "' Ut111uvn, 'lut 11, M1l11111 H11¡,u1t k Llvurnu t1fJi!l'OII 
ktm,111111, 11111rttr fu/ klul 1,k11l1ui • l1ur 
1, f'n•l-11111111 k •Vh'U t1 UUJJUMlku 
tlt llt•1,11rnlu•I 
• l,11 rr,wcn ¡111llt11 lrovl8 ,,, f1ulsla 
1111,1,1111/11 "'I"' do11 k nrmllt1rut1, khtJ 
~l11l11f111tl, !! l(n~fil'IIO ti~ l,t.HIII ltt 1!1, 
Mlltlu, 

,,,. ¡,ullw t~k111Jtl .. ,,,11,t1lll1111/ 1111• 
lt~J/11• lut¡, 20 fo~ll11J11( fltJlllle 11011, 
,,111111111 Mflfum,11 k 1111111 tlú1t, 
t l,1t h111Jf rt1lo f1111kél1t§ 1,trftkft l,tn 
f 841;111 Vlll 1,1111k 111, 

l¡lf io , ,\ jUIIO lf(lll t ~ lr1111J11,o 
'']11111111, 11 • t11f m1J1t IJllfktUOII ktflll 

~

JI/ 111111)/ rllJ /lflffttJIJJ1 tll t11f~klU " 
J11 ""'*, htl''' ll1Jf1t 11,r¡,1nai¡w nl11kl11 f~, l,11 f ri11 1111{ otl• t111vt~11 ,t 111111111,tl 
~~,kfl11 1( ti~ ,.¡ ll~Vtllll l'tt!!flUl/1111, 

,-4 lttftkf1 11 lf 11UlflJJOI i,,rdlQllf, 
• l,'I" ttt41•111 ,,,t11111tt u;11m1lo éJ' 
fj1, ,y fjlVjltJl~I• tf 81~ ltJt(~II '" lttlUlf• 
;"' rl~ v1,1111111.11,-111 1tlu/ lukfflf i11 ltt 
tltl11 ¡1111¡1 1ft 11111 1111.tf11, 
U ltl1t~ Jtllt llllll t1tcl11u11 jJU dtj 

1,lnro ni furttoll!ito/, tllranle ke II t1e 

'

JtiVtHI ~tupi ,,,r 11ovaj trupc,J 11:1 brefo11, 
1h111 lorts n lo 1Jrl~otlo ulo orrneo. 

Cerle In lr'lo11<10J tru¡,oj 11e lttterrl• 
lnlls n111ll1e 111111 l'rnnlrn ... 
• Voaf lo ta~rdu ele lo ldrndlpo 
•l!!i(Jníln• lrt ln.~l!lln e!llt1:1tlro k1:1lkultU 
1111r 37.000111110111. Lo rr111,11bllko eska• 
dru l1nllt1tht1i pll 11I !,l.'3.000 tu11oj11 k 
Ato tiuhrnco 11ur111ole ru11kdd11, 

Sed out ne devo11 for11e11t, ke lo 
~er111n110 k flola eskotlroJ ellke hel¡;a11 
lo lnfütot11 flU 1Jplo11adu k títttlt1obloJ 
ntnlwj. 
• l.n 1. Mnlu, o 1,m1 hnve110 llllboo, 
tri ltolnl nrnlpl1111u\ lmmbart1l11 lo 
ku111 roalurpeú911,011 • .towllcour•, 

NI 11u11t11.n11, ke S•t•u llde11 ttttkttll 
111nltrn11011 In lw11c11r11n11 e11kl!l<Ht,,, 
• llll 111mln fro111<11 opttd llllb110, 
11lrtJ tr111,ul 1111 11111· 1rnf1tl'11l11 1111111~1 to 
fn9111ln11 utr11.qlvo11 ,ql•tl In 2" úe Molo 
ttlo nr111eu ve11kl!t lle11uve llololn tru• 
,~ultt, La lfnln 11lvl1.lu 1101111:110 •Nl~roJ 
Sn1,10J• e11ll11 1let1·11oln; ~l11 ku111011db 
¡,jl!llet'olu IJ1n1.1.1111I. 

Ln ftnlut 1,erú111 1,1ro11úo11 ltvoutou 
,ta 11111!1nloJ, 111nfet•lnlu lt 111u111tlu, l{lel 
e,1 dun,tnfnlrtt·o 111 pruvl!l hovl 11llot1 
~nfull 1.,ur 111 l111rn1,10 ul 1,or In lrnrn~c,. 
• Lo a tlt11t111nJ !ltll~ol el rnfülo w1H,, 
u,111 rl Jn r111n11t lr1ful ,te In rllJelu, 11:1 
rlt 111tn 1,11·nl11111' In L1111111•n1 11111 duuoel!I 
ni J7rn11ko 1M1 111lllot11Jlt1 t1t1 t1e111!10J 
1,or lo t•lbelnl el11p11wJ, nkld!l tl11111 
vu)n~o 111 ltnln11 11nt1Hu11. M11llol 1,1rn• 
vulol, el ~auto ro1111o, 111¡ OMl!J 110111e1 
tor 11l tu•etln11, kl' Jt11dt1lw ue k11ra~u11 
fur¡1m1I lr1 1,1rop1•0Jul11 tll! fre111dtifo1, 
kll' ll fort18 rllnfe ol 11urol hl11po110 , 

• l!n reokclo gaze!o •L' Echo · dt 
Peris• lo c.lekslrula deputlto De Keri-
11111, skl'lbas: • NI tute ne volos, ke ta 
Metllleraneo ekvlllbro rompl~u favor,. 
ol l!allo, ttek povos tolerl ke la ger• 
tnOtl()l okupu lo Plriuea{tt montoJn. 
ttnergle ttl tlekloros, ke ni ne povas 
resll !rot1ltvllal onlotl la tragedlo de 
BIibao. NI lrnnns la heroecon de 
bosko ¡,opolo, elom rtdela al !radlcto, 
ol ~lol rell~lo k sendependo.• 

1te reokclutol lndlgnl~as pro la 
r ofütaJ krlmol, 
• l!tt Moc1rldo domo okupata de la 
konsulelo de Peruo, Íil polleo mal
kovrls ¡.trovo u ce11tro11 de fo!lsta SJJlo• 
11odo, klu ltéivis ee rodlo11taclon. , 1 

1<1111 emito lle la koniiulo, to' po
lleó troserels la tutan domon, arestls 
SOO rlluQlttlaln faSlstojn k trovls gran
d11t1 kvo11lo11 do dokumentof. · ; 

Lo konsulo, klu montrlQls ege sur• 
i,rlzltd, buttvole subsl<rlbls la oficia• 
1011 1•oporlo11, kle onl prlskrlbls plen• 
detole la oferu11. ; 
• tu fofüto furttallsto lll'Onot1cls1 per 
fofü1lo rolllo11toelo, grovoJn vortoJn. 
Lt tllrll11 Lo ru~uloJ de Mndrldo pre: 
IIQcts ol uzodo iJe gasoJ, , 

Snmlempc 11I 11cllQrts1 ke el ~er• 
1110110 ltovettó 1-lottthurgo cllrls ~lpq 
kutt korgo de gosoJ. 

Ou111 etlt·oprt 111lllll~ lo gertuatto/ 
n~l11 1111110111e; logon post ta~o le ger• 
1111rnol dl1111.odl!J lo 111olo111lltott prl 
uzntlu de Mosol I< rl11c III ko111encls 

l,ofodl ¡,1osúu111boJ11. NI nve,·las, ke 
1l11po110J rnfüloj 011l1nM l1tl1'1tCOS agt 

Ion 1111 vroCl'IJo. ltafü1110 el!los llol 

._, Ml_,.H U ,IIIIIIO-~~-~•W ' 
IHHtfflftll~ll'firrltflflfll W ~•o~dlr U IN iY 1•w1 ll l~tlll!IIIIIHlll!lflOHllllll"! ... ~ HIIIMMlilllllllllll!MIMI ......... 

NENIA MI Ju; 11111110111 uuu 1tu1,ro 111u11eru, ¡,01• ko11servl lo 
1111111111 111! 11111 unulu, 1,uvu~ e!III ¡.,11 tlecldo t1or lo sorto de la 
l,1111111 1m,u11t!IU, '1'11111 vi lnm ue 1il11 bewnos l119fluot11 ¡ior 111e111orl 
i,rl ulnl rl11e11cnl ndruu¡ . Ml'111orlijt1 t1u11 i,tl 111 vlnl11 arnlkoJ11I 
(mm,AI.A IMt•f,IINAl.;IA /\1Jllr9U NIIIJlfüLi\NUA AUlfü~O 

uur ~~, 111~1111 1111, ~u• 111u11u lit hnl1111l1uul 
OU~'l'AVn l'AIHtNe l11fl'IH) vntt 1hr l'L/\NI< 

M, 1/ue IIH111!-IJ11f11 V1111 ~t1tlfk11r11nl, ~IJ-1 
,,,,.,~,h k11111,, ,~v~~ Orltdlfll 11uA1g1ru V◄l\/l4i 

UIILMNa (Lulrtl) t'lli\NOIU /\M~"l'l111U/\M W, Netlerlantlu 
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tH!IIJAIWIA AUt111~tJ t1Ut1 ~to t\LIA 
JJOIJOLA 111l0N'f'O .... Mnr, Sll'J, Vnhrncln (lll1tr,nnlo) 
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1 :·LA···:·o .KAZA·J .... O--· J, ~~.-.: K·AT:'Jt¡:L:u·N'IO· ·;·~:-·dé-c1oi'\~v '.115 i,impon ?u~ :~qr -ko~e';POn-
J • • • i¡;_rt , .. , 1 -~ , , .: • ;· .. : • • ~iid( Lll 'plef ni~)f1J. ~ii\~l11s ~n _la ,fronto¡ k 
· . : .. · . , . , . , ,· , •·· .· . . . . . . • •. ,. . • , . d < kl I iinkorllil teat11s t i lle estas treege 
' • · · Ciu konséías; l<e nia :m~tlé!_m~~o estas lert~ •k::bm _ ~b?me_na, ~ -a?e_nt~J · :u;ers~tal•J de laboro . • -· 
-~~ H_itler ·en ·Baroelono, manovr.aiite rute · en .vas ta¡ meéhé>J; sc~povts eShgt., ~ P. z. H. -Svendbor8'.-Ni kord11nk11s pro 
la kataluna ceftirbo k en kelkaj"aliaj lokoj de la aiítonoma regiono, la -flamoJ~ •·· viilj bondez:lroJ k kiel vi, ni -~sp~r11s 11n_kai 
'je stranga ribelaco, kiun la oficialaj popolaj instancoj, kun la k~mpre~e~o • _b11.Jdail!rn venkon super 111 fllsistaJ band1101. 
·•e la respondecaj organizoj sukcesis rapide sufoki ínter aplaiídof de la tuta Ne sendu cekon. Preferi nd ' _e81ª~• -k~ vi sen-

' · 1 ,.. t · · t ta· d lion per ·postm11ndalo 111 ni11 ,.erterala epinio antifasista. La hispana registaro, pli furta nun o 1..1am; UJ pos res • u F 
10 

An tllildllnkonl . . . . 
- . . Id . t 'd k en plia komento· .Per1rnto en ranc . _rigo de la ·popola ardo, lauhgts noton, un n.1 _ra u as s . . • . , E. L. o.-Ealíng.-Si 11tempe ni ricevís 

•Large informita jam pri la _okazintaJOJ -~n Kata\~~10, la ~egtSfaro vlllJn diversllngv 11jn lernolibrojn, ki_uin ~i 
,unuanime decidís: .· . . ¡11m sendls al nl11j k-doj de la lnternac111 Bn-

. Esprimi sían plej firman .kondamnon al ili, car nur malámik~j de la ,gado. Pri enkonduko de esp.-lernado ~" fa-
Jtespubliko celantaj malfaciligi la popolan vénkon pavas' rilieli per -a rmiloj brikój de Barcclono , ni ne e~tllS _bone info;-

- ' · • · · · · · · , •malaj ·ankor11ü. Momente ni sc111s nur, e 
Jmntrau la leg1hma1 mshtuc10J . • ' • _ .. k tllluna j samideanoj prep11r11s en ko-

Por eviti la ripeton _d~ simil~j bedaiíri~daj~j, º!1¡ far_as .~ev~ran enk~to~ ::~o 
11
gr 11v11n esp erantan Jaboron. 

11ri deveno k sekvoj de tmJ faktoJ. La p_unmdaJ ep1zodo1, he JUS okazmtaJ . B. -Annecy.-D 11nkon pro 111 monsend o, 
-ric-evos rigore la pezon de la lego.• · · J<iun ni kvi111ncis ja m en 111 pasin111 ~umero . 

' Ni goj11s, t11r vi 1rov11s nl11n 8'azeton in~eresa 

NIA MUNICIO 
Valencí11 esper11nlisl11ro 
Berl.-Alb11cele . . 
R. A.-Callos11 ·. . 
A. G.-T11bernes ._ 
<i. W. R.-Sheffield 
M. T.-Aicubierr e . 
Wellon.-Coventry. • . 
P11mphiion. - Londono (?) 
G. R.-Mal11rhoíden • . 
E. E·-5tokholmo . . . . 
F. L. E. -S ekcio !i Ro1terd11m 
J. A. V.-M1111sluis . . .. 
M. W.-Utrecht • . . . . 
G. S.-Arnhem . . . ·. . 
J. K.-Z1111ndijk • . · . • 
F. LE .-Sekcio 2 Rollerd11m 
F. L. E .- Sekcio Wormerveer 
G. v. P. k 111i11j.- Ro1terd11m 
F. L. E·-Sekcio Beets . 
D. M. M. -A msterd11m. . 
G. v. d. H.-Amsterd11m. 
F. L. E.-Sekcio Krimpen 
J. B.-Zutfen . . • . . 
B. J.-F reist11l . . • . 
York-anoj . • . . . . . 
F. E. T.-11noj.-Toulouse • 
M. M.-Mo ntf11lgoux 
M. V. Deenze . . 
J. V.-Pr11h11 . . 
A. V.- Olvuone. 
S . K.-Brati11l11v11 
W. K.-Surrey . 
R. H.- Lille . • . . • 
Sodertalje Esper11nlisloj . 
E. L. -Breintree. • . 
C . S.-Buenos Aires . 
G. B. H.- Dunfe11nkne. 
F. L. W. -Los Angeles 
M. H.-London . . • . . 
Birminghama filio de SAT 

en Bñtio . . ... . 
Groupe Esp . Ouvrier.-Or
L. J.- M11rseille • 
Jl. D.-M11rseille. . . • . 
R. D.-Vours . . •... 
V. R. G .- P11rfs. . . . . • 
R. A.-Lens • . . . . • 
Soci11ldemokrata Gimn11stik11 

Grupo l.dborist11 D. P. S . 
- Plzen .•..... 

G N. - Holmsund • • . . 
E: C. H.-Ca rdif . . . . 
Esp. l.Ab. Grupo.- G11blonz: 

(-4ª don11co) , • . . . 
T. Q. B. - Lourdes . . . • 
Arbeidernes Esperanto for• 

bund. -Os lo . • • • • 
(:ekoslov. Lab. Asocio 

Esp -111111 • • • • . • 

· 37 ptoj. 
28 > 
5 . • 
2'fi0 > 

2li > 
to • 
!i sil. 
1'6 > 

10 svkr. 
!i > 
1'80 gd .· 
1 'f>O > 
O'liO > 

JO . . > 

0'75 > 
4 • 
t'.35 > 
0'29 > 
5 
0'25 • 
0'25 • 
1'50 > 
1 

18'80 rrr. 
9 ·6 sil. 

95 Jfr. 
10 > 
10 > 
50 > 
!i2'63 > 
15 > 
54'25 • 
10 . > 

135 
3 dol. 

200 ffr. 
50 > 
-42'11 > 
2'6 sil. 

20'60 ffr. 

5•5g > 
5 > 

10 > 
t0 . 
"º 
71 '97 • 
16'85 • 
4'50 • 

45 
10 

ékr. 
ffr. 

105'25 kr: 

31'26 ffr. 

25 
10 
25 

ploj. 

.k kore kre red11k1i111. T io pruvas 111 fac1lecon 

R. B.-Castellón • • . . • 
·Richter.- J11r11m11-F ronto. · . 
S . D.-Korbob11-Fronto . . 
H. M.- (viz:ilinto) • . . . 1150 

de Esperanto, car, kiel ni kelkfoje skribis, ni 
.esl11s profesiuloi ne k de 111 lin8'VO nek de la 
·jurn11lismo. Krom e, vi j11m scias , ke 111 enru-

• · ' -zi11smo iome help11s ci11m. · 
LII l11st11j ciferoj ne est11s er11ro sed ~entil11 · K. o. P. E. K.- S11igon.-Vi11 fl11m11 kon

person11 don11co de vundi111 germana espe:. 'trlliHaslsta .sllluto el m11Jproksim11 lndocini o 
rimtislo b111111in111 en l11 lnlern11cia B, rigado. , k' ¡ · 

tre mulle ·gojigis IJln, c11r Ri montr11~, 1e v, 

Kora.n. da.n.kon.! ·. 
. Ni • esprim11s 111 ciuJ 8'11zetoj, esper11nlis0 

taj 11ü ne, kiuj represls parton de 111 ef1h11vo 
de POPOLA FRONTO en divers11j l11ndoj k 
tre speci11le ni d11nk11s 111 k11m11radojn, kiuj 
sindone klopodas 111 liu celo. Pro m11nko de 
sp11co ni ne kutim11s publlkigi 111 nomojn de 
tiuj 11mikoj nek l11 tilolo jn de la koncernaj tre 
mullaj jurn11loj. Pro s11ma kailzo ni ne m11l• 
fermis rubrikon por 111 kvitanco de gazetoj. 
kiujn ni regule ricevas intersange, kun 11ií 
sen represo de m11teri11lo el POPOLA 
PRONTO . D11nkon popol fron111n al ciuj! . 
~#,V/,//1//,//,//✓//,#"'-'7"1'/H/"7//-?,A',//I.Y,/V#,//"7/,/Vdl//✓//4'//l//,//A; 

LASTA HORO 
La spektakla ofensivo fasísta en la 

Nardo estas nun braveg e haltigatá. 
Dank' al evakuado de vírinoj k ínfanoj 
el Bilbao, la kuragaj baskoj povas pli 
s e nembarase defendí la liberon. 

La angla k franca popoloj kortuse 
konkurencas en ti u humana k solidara 
servo. Madrido ankoraií estas Madri
do! nía pr emo estas granda cirkaií 
Toledo k en multa¡ gravaj lokoj de 
Andaluzio. En Katalunio, post la be
daiírindaj kver e loj, la ordo esta s ab
soluta. La ínt ernacía opinio bezonís 
dek monatojn por kompr e n i ke la 
pravo estas nía ; kvankam iomete mal
frue, tío estas decida por la venko 
kiu jam alproksímigas.. . ' 

Kontrolinta sipo angla " Hunter 15• 
sur akvoj proksimaj al Almerio ju~ 
ric ev is pafojn de torp ed o kies dev~non 
ankoraií oni ne scias. Tiu fasista rekta 
atako al Anglio pavas es ti grava) 
V-Yl//.r//.r//,//,//✓//l//1//.r//,r.Q✓//l//l//l#I//I//I/U//l//l///✓/l/////✓//l~//A, 

OJ(.AZE de la t• de M11jo, ni ric evis 
el c1uJ. l11n~oJ. pr~lpe e l Sovetio, mull11jn 
salu.to1n, k1uj h11vlg1s al ni all11jn emocioJn 
Pro neeblo respondí 111 cluj priv111e ni 

__ esprimas publike ni11n fervo ro n al t!Óm11 
:.:.!" • • kv11n10 da 11mikoj 

-1r11fe skrlbls , ke por 111 lde11io ne ekzi111as 
. distanco . · 

: C. S. N .-Herning k 111 mull11j ali11j.-l'\ i 
'sendos al vi 111 g11:ieton, sed 11dresojn d e 
korespond¡~uloj ni ne j11m h11v11s. Anonco jn 
en P. F. ni ne 11kcepl11s. 

V. U. G.-Puebl11 V11lverde.-Ni ne kon11s la 
adreson de tiu revuo . Nenia m ni 11iídis pri ~i. 

F. D.- Albacele . - Vi11n monsendon ni 
kvi111ncis sur 111 11ª n•, al via indikit11 adres o 
ni jam sendis lion, kio n vi dez iris. 

R. G . O.-Milw11n kee.- Kun gr11nd11 inle· 
reso ni leg is vi11n leteron k ni vol11s gratuli 
vin pro vla akliv11 laboro favore al nía bala· 
lo. Anka ü ni g ratulas ca r vi estas 111 unua 
p11g11111 esp.-instruisto de la Uson11 regi sla· 
ro. Dankon pro la monsendc! · 

V. G.-Rostov Don .- D1nkon pro viaí 
'se ndi111j 11fisoj, kiuj j11m orn11m11s ni11n gru pe· 
jon. Espereble vi ankaü ricevls · 1iujn, kiujn 
ni se ndi s al vi. jus ni ricevis 11nk11ií pakajon 
kun librojn, d11nkon! 

· H, A. - Dref .- Ni kvil11nc11s l11 bonan rice· 
von de viaj sendit11j germ11nlln8'v11j libreroi, 
kiujn n i tu i lr11nssendis 111 la inlem11cia 
Brig 11do. · 

S . S.-Monlreal. - Via Jelero bon e atvr· 
nis. D11nkon pro vl11j bon de z:iroj. Ni cerll 
sendos 111 g11zeton. 

J. B.- Londono .- Ni ~oj11s car P. F. pla· 
c11s 111 vi liel mulle. Pri Ql11 posrmillta plu: 
d11iírigo ni nenion deeídis 11nkor11ií. Unue 01 

triumfu! Posle... l 
P11ca Rondo.-Al ge r. - D11nkon pro vía 

p11c11j bonde ziro j. Kv11nk11m mul111j ne kredo' 
!ion, estu certaj ke ni b11l11las por 111 paco, 

F. K.-Z118'reb .-L11ií vl11 deziro ni kvita"· 
i:11s kun danko 111 bon11n ric evo n de vi11i se' 
sendit11J resp. kup. . . . , 

A. R.- Zeist.-Posluloj desp11co dev•~ 
nin m111longigi ví11n artikolon, sen i11 kriphg0 
por ~ia 11enco. Vi ce rte scios p11rdonil 




