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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 instalis 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 (Ekstremaduro) proksime al portuga la landlimo, suferís tre malaltan, 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 infaninoi, 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 mugojn de la bovino ... La nai va j vocetoj rakontis k rakontadis ... 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 suferado. 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 e5
l
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 ~~9~ · 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 ~i~ -_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~~! -~~n~~~~n~,d~s _'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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"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 e

0

liro 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. . 

V//,#l//l//✓//.I//H/l#F/-'/✓,#l//h/l//,ñ'
N/17/A'/.l//l//l//,#_,,v,//.I.IYl/?I.//Jf 

?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 ~~~o 
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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~ 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. 

·0 GUSTAVE FARENC PETRO van der PLANK · 0 V 55, Rue Brise-Pain Van Speijkstroal , 46-1 V TI PosIcekkonto 1ó944 Orleans . - ·postjtiro 24fi642 O _ YJ/✓IQ,//✓#,//l//✓//,//,//l//,V/l//.r//✓//l//✓.V,✓/,//l//l//l,~~//1,:,-,;71,, 1 ,. •~ - , ORLEANS (Loiret) fRANCIO AMSTERDAM W. Nederlando ··íl• BELGIO ANGLtb SVEDIO K-DO M. DELFORGE K-DO O. MELTON , ARBETAR ESPERANTISTEN 33. Rue de Heicne 23 Fowler Str : Nechells ' Ba.rnh llsg:tita n 8 O. g. n. b. ♦ Po stCuo 199106 · SIAMIN GHAM 
7 Posliiro n." 53411 • _:íl CHARLE:O~DA KCIA A DRRSO POR C !Osr:~HJO:M íl \1 POPOLA FRONTO - Mar, 25, Valenc~a (Hispani .o) LJ Oc==::i•c:==:i•c==::i•c:::::i<1CJ1>c:::::J♦c==::i•c:::=::::::,•c==::iO · 

· 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 interpacian Fasismon, estás nepre bezonata mondskala vera klarigo pri la okazajoj. Certe ciu P. F.-legauto op inias samel Komun e ni, • int ern aciaj esperantistoj, 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 rantistojn konkurenci laií ilia maksimuma -¡ióvo. Salud/ 

A'. PERSON · 
lnternncln ' BrlgadÍ,nO 

l,1V/,//l//,IWl#I.V'//'U,.Y.l//l//.l/,V//✓Ul//~'/l//✓A'l#4'Wl//ldl,#.ll:/'-71//.I//.I. 

-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. 

?JWlb✓#✓.7,✓/.l'/.,//,:'/✓-'/l//✓//,/.'✓Vl//'-71//-',7✓.4~/,;,'#✓#'-7'-?'l,:/IJ"/ . .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 .....• 

1 '60 • 
1 

15 !fr . 
20 
20'20 • 
_90'20 
30 

5 
fl0•5t • 
10 • · 
39'37 • 

7 
o 

10 
10 > 
3'50 

ló 

• 
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 
V..V.l//lq.,-H~Y,#4'Wl71.?'IIYl//-'4'''//',1/'Q~//-'//IH1ñ¡r,71Q,✓✓,~I/N~I.VIQA. 

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 komorod

ol 
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, 


