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En la unua vicol

Kvin monatojn jam atakas vane k furioze la fasismo i ternacia en Hisen Valencio, k ceteraj loJalaJ urboJ, sur
panío.Fasismo estas ~ilit?l Jen devizo malnova, kiel vera signalo de terura
la domaj fasadoj gafe petola brilal koloroi,
dan:ero. Nur la klara rnstmkto de popola klaso flaris la haladzon k eligis en grand11Jaflsol, kun severai admonoJ k
raiíkesíatempe la angoran krion.
sobr11j devizoJ prl malavara apllko, por nia
Hispanio, bedaií_rinde, spertas en sirajoj de sía karno la pravon de tiu epopea milito kontraü la fnsiamo, de ciea
averlo.K?? stran~a miro, la mondo honesta povis rigardi hontigan spekta- energio 'k cles kapablo.
Esperanto, braneo de simbola demokraklon:Leg1ttma regtstaro de klera popolo ne povis, ec per or o, aceti armilojn
porlega defen_dode sía regi~o, ~um fa~ista__armeo ríbeligínta, kun helpo d~ 1io en la arto, la scienco k la kulturo, ekba~
abunda mater1alo, senbare r1cevita de Ma europa kolegaro, ebenigis detruace ralis tuj unuavice tra la specifa loko de ala
lingva potenco.
duononde la !ando. Krevis makule la mitralo en blua cielo .
estas aaAe dtrile, ke la movon oni pru•
Ha, se la ribelíntoj estus laboristojl Je nomo de ordo, ne mankus
vas per movo . En 111unua vico de milita
Uverode subpremiloj, sen van ta funkciado de fikcia komitato pri ne-interveno.
fronto k tnsko konscla ni aplikas la ekzemMalgraií diplomata bojkoto, spite manovrojn k intrigo 1n, kontraií kasa plon de nia fervoro. Sur ondo de alrataj
malhelpado k cinikaj provoko j, la popola bloko haltigis la pasojn de la mons- m11nifes111cioJ,en aalonaj kunvenegoj, la
tro k avare defendas la nadan eefurbon. En mezo de frosto k nego de vintro verda makulo de nia arandardo ealaa ¡vida
6askas la krima aventuro, kiu naskigis dum varmo somere .
e111blemo
je venko, rapida k frua, de ardaj k
· La sc1enca tekmko milita, de la stabo de 1' eksplual1smo, ne povis, ne noblaf aspiroj. Saiteris naskiíte nia revueto.
povasl, detrui la muron de korpoj proleta i, en armeo rapide, senzorge, aran- uWa írukro de krom11 laboro de ciuj ni, j11m
gita, kiu tamen sukcesis jam atentigi finfíne la grandajn statojn pri la efiko Jro m11lmul111j
grupanoi, ariergarde reslintaj,
morala, en sociaj malricaj tavoloj, pro la tre grava¡ sekvoj en la politiko de kun fortoj rro elcerpitaj, kvank .am ankoraü
Riíropo okaze de, certa por ni k ec jam ebla por ili, popola venko en Hispa- obstinaJ, por ne perdl la honoron okupi
nio. Post la farso de senutila komitato, ai'ídígas Jam en kancelaríoj la susuro
poslenon en la unua vico.
diplomata prí íu provizora konsento de batalhalto infer la normala registaro
Dum la hispana Ministro de eksteraj afek la fasistaj generaloj perfidaj af sía juro k al sía patrio.
roj plede parolas en Oenevo al splena os~
Tío estas nur hipokrita diplomata manovro, kun la celo eviti timeme, cedanla diplomalaro. slranga speco vlvanta
kela hispana flama ro estu Jumo en tuta Eiíropo dank' al fiasko brua de lama en komforro k lukso; ni, baraktinte en ffuoj
polití
ko en emfazai nacioj, kiuj, pro síaj cedoj ai i~terna_cia fasis~o, male- de kolero k indigno, kun febro en la kapo k
bligis,al legitima registaro de kpraga popolo, ~ufok1 la nbe~on tu¡ ce_l_ako• lremo en la mano, grupigaa lilerofn en fra•
mene
o. Nun certe, nigraj nuboj svebas super Europa, sed la hispana m1hto ne zojn honeste vundigajn por rekle senpere
esluskreskinta tiel intense se Francia k Anglio, en la unua momento volus paroli al ver11jkonsisJiganloi de ciuJ popoloj. Nia voeo eslos kares11 suauro en la
vídireate Ja ekziston de nía normala regístaro.
intimeco
de humílaJ prolelaj hejmoj. Tondra
La sekvojn de ilia eraro ni ne plu devas pagí. La his~ana popolo dez~ra~k avidas pacon sed gi ankaií bezonas obstme fort~anc1 unue ec la rad1- voko de libero inler la brua lurnado de
r11doj k masinoi en fabrikoj, en kvietaj bieko1
n de tradicia militarismo, aiítoro de apoteoza traged10.
noj sur 'kampo k monto, aü en mezo de vigla
La kaiízo de tiu intrigo estas la absoluta fiasko de fasistaj bandoj en 1~ kqnversacio en kluboj k aindikatoj.
SOjlode Madrido. La ekonomia situado de la ríbelintoj estas katastrofa, pn
En la unua vico de la esperanlismo, ni
5 tío jam atentas la fremdaj financintoj, en granda panik<;>,pro tisko perdí la jetas pomile reflekrojn de lumo Ira densa
kapitalon1 kiun iJi liveris, tro facíle antaií la supozo de fac1la venko, por aceto nubego de falsa informad o per krimaj
dematerialo por mortigi hís¡,anojn.
mensogoj. Kalumniado internacia, laü per. Ne! ~u belajn kombinojn teksadi kun tiuj, ~kiuj div~nas la pereon k fek111tekniko kapilalista, injeklis la venenon
dez1ra
s kanajle ripozon por denova skuo kontrau Hlspamo~ Nemam, tp_te de dubo ec en la koro de kelkaj esperantisD~!lli d~vas ldíni la kapojn antaií la legitima regístaro. antau la leg~I Crn taj mezklasanoJ. Smlro de milda balzamo
ahaintenco estas groteska jonglo, kí.in la popolo ~e es~s preta akceph..
. estos cerle por ili 111akiro de vero.
En la unuaj vicoj, kiel parto piel sana
. Nek per sentimentalaj risort~j ~uk~esos ~arizo ~u Londono_ ~onvmkt
lah1spanojn verki harmonion kun ttu¡ frtpono¡ konscte kovranta¡ ¡e sango, de klaao popola, ni luktas, laboras k mor1118,snmlempe oni sonAas ...
funebrok ruinoj Ja carman amplekson de nía lando.
.
.
flaman salulon al ciuj, aserton sinceran
p
Ní ja taman ne devas malatenti la supektíndan sub1tan _mtereson, de
rancio k An lío rí nía afero. Ni ne povas, nek volas,_ kun ra1to_k lego en de firma konvinko pri baldada venko, akla~atnano,trak~ ja'ni kun banditoj sen honoro, sen konsc1enco, sen w komuna mon al nova aüroro socia, sendas ni, adepunhotna ko d·e K' h to do! La lego estas moko. La lego dev~s serene loj de 111111ldealo, dum paüza deJoro, en la
unua vicol
~~kci
_i k
hí~f ori~\rava lando, malgr~ií cía intrigo, ~e~tos hbera
Atenlu vi, almenaü,
la ehon de ni•
liin1Je generaloj perfidaj nobeloj vantaj k eptskopoj sen rehg10, kiuj maku
aoplro. Medltu k laboru konsekvencd
Persan¡o k puso la p~ojn de nia historio.
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ia glora popola poeta García
regis iam duonon de Malnova k tuton
Larca mortis, fusilmortigita de la fa- de
ova Mondo. (kiu ankaú estis
-istoj, en Granada.
radianta lumturo de okcidenta civiliDum batalo en Madrida fronto,
zo), estas atakata de armeo konsisankau mortis la fama skulptisto Emi- tanta el afrikaj
maiíroj k fremdleliano Barral.
_gianoj ... •
Pace ripozu tiuj du viktimoj de la
•Hospitaloj k muzeoj falas sub
cfasista civilizo•!
bruligaj bomboj¡ lmn sía popolo de• Hispana registaro diras per ma- nove martas Velazquez.•
nifesto al nia popolo:
•Kiu povos haltigi ci tiun brula• De nun perfidulo Franco ha vas don se oni ne eslingas gin ce la kooficialan agnoskon
de Berlino k menco? Ói pereigos la tutan mondon.•
Romo. Tiamaniere la pormilitaj fortoj • Nía ministro de Maro k Aero puantaueniras
emfaze, inter la malkublikigis noton per kiu plendetale oni
rago de demkratjaj landoj, al starigo
priskribas la atakon al niaj militside fasi ta hegemonio en okcidenta
poj ankrumitaj en Cartagena, fare de
Europa. Sed samtempe la rolo de du fremdaj submarsipoj; k gi aserias
Hispanio kiel bastiono de demokratio
ke germanaj k ital~ j militsipoj persiste
kreska~ gigante•.
neebligis, aspektante normalajn ma•Fasisfa !talio, kiun la ligo de novro1n, la movojn de niaj militsipoj
Nacioj denuncis kiel ATAKI
TA kíuj pro fío ne povis ofte atingi giajn
STATO, kiu iniciatis en Abisenio la militajn celojn.
taktikon detrui amase civilulojn, kiel • Interne de la domo kie kusis en
oni faras nun en Madrido (ne atinMadrido la germana ambasadorejo
gante la celitan senkuragigon), trovis
estis arestitaj 45 fasistoj, kiuj fortikien Franco la kunkulpulon,
kiun gi gis gin k estis provizataj grandkvante
bezonis por provi la aldonon de Ba- je ciaspecaj armiloj k veturiloj. Jli
learaj lnsuloj al lmperia Krono de intencis militrezisti gis eniro de fasisEtiopio.
taj trupoj en la urbon.
Kun gi kunlaboris Germanio, kiu • Cirkaií 300 diverstendencaj hismajstras la arton perfidi traktatojn,
panaj kontraufasistoj enkarcerigitaj
kiu forestas la ligon de Nacioj car tíu en Portugalio, estis kondukataj per
baras giajn atakemajn ce.lojn; gi ser- ~ipo •Miassa» al1ti.sula malliberejo.
cas, en kunlaboro kun perfidaj geneLa nombro da rifugintoj, kiujn
raloj, la krudajojn, kiujn gi bezonas
sendis en koloniajn malliberejojn la
por almiliti la naciojn, ne submetiportugalia diktatoro Oliveira Salagintaj a 1 gia regado.
zar, jam atingas la ciferon 1400, kiu
Por civilizi Híspanion i1i uzas ma- pruvas ke portugalia registaro ankaií
bone praktikas la «ue intervenon •.
:-okajn trupojn, k tiuj, kiu.i subskribis,
kune kun Hispanio, traktaton pri pro- • El respondoj de generalo Kleber
al gazetisto kiu íntervjuis la estron
tektora{o al Maroko, SILENTAS».
de lnternacia Brigada, ni citas jenon:
• Japanio, Germanio k ltalio inter«Mi venís en Hispanion car necekonsentis pri reciproka helpado por
sas kontraubatali la fasismon kie gi
kontraiíbatali komunismon.
Kiel prave asertas usonanoj, ciu furiozas. Venkinte gin ci tie ni evitas
novan eiíropan militon.
registaro devas solvi interne siajn
Popolo, kíu defendas sían historian
m1andajn politikajn situaciojn.
Car tiu interkonsenfo celas nur destinan, sían liberan k sían sendependon, rajtas venki. Fasisma venko
altrudi fa§ismon al ciuj, kial ankorau
en Hispanio signifus koloniigon fare
ne venís taiíga momento por starigi
de la germana k itala imperiismoj.•
demokratian interkonsenton?
• Germana registaro belpas malka• La fame konata verkisto k espese la ribelintojn. Germana batalh.mo
rantista Ludwig Renn, kiu komandas
batalionon Thaelmann, diris jene:
por aera defendo alvenis en Marokoni
gí konsistas el dek du kanonoj k 80u
•Unueca agado en nía bataliono
soldatoj. Kirassipo
•Emdem• k du ne estas problema car cíuj niaj kamaradoj havas perfekfan disdplinon
safisípoj
kondukis el !Iai_nbu_rgo
armilo1n k soldatojn al nbehnloJ.
Momente nur ekzistas baro, pro la
Sed malgraü cío, Germanio apardíverseco de lingvoj, sed ni grupigos
tenas daiíre al Komitato por la •ne eiujn Jau respeklivaj landoj por solvi
la aferon.
ínterveno•.
Se ci tiu milito ~stus vere civila
• L:J glora verkisto Romain Rolland
milito baldaií finigus; malgraií cío ta
sendis al ciuj popoloj sirigan, kortufasistaj la:ndoj estos venkitaj de insantan alvokon pri belpo al Madrido,
ternacia solidara.
Jdes estas jenaj fraz_oj:
. .
Pro tío mi veni ci líen; hodiaií nía
.Terura krio ehras el bruhg1taj
stonoj de Madrído. La fiera urbo kiu patrio estas Híspanio.»

• Grupo da anglaj deputitoj, konservativaj k laborista¡, vizitis nian
urbon d u m ni a konstitucia Parlamento funkciis. Poste ili vizitis madridan batalzonon kie i1i povis konstati verajn sciigojn.
lli ja vidis propraokule fasistan
bombardadon
al civilaj enloganfoj•
i1i vidis kiel la ribelintoj bruligis k
. kanonpafis nebatalantan
zonon· ili
vídis ke fasistoj jam uzas vene~gasojn, k. t. p.
Konsekvence i1i pelis telegrafe al
Londono urgan sendon de kontraiígasaj maskoj, k per radioparolado
promesis solene peti al ciuj landoj
helpon por mildigi k eesigi la sekvojn
de ciuj fasistaj monstrajoj.
Ni ne multe fidas al sukceso de
tiu tasko ear Anglío, pere de la •ne
interveno» celas eviti eiíropan militan, ne atentant:¿ ke per tia kooduto gi akcelas la alvenon de terura
mondmilito.
• El domo apartenanta al la Leg(lcio
de Finnlando en Madrido oní jetis du
bombojn, la 1. k la 3. Decembro.
Sekve de tío la domo estis trasercata
trovante tie 567 fasistojn k grandan
arsenalon. Estas konstafinda fakto
ke multaj eksterlandanaj diplomatejoj
protektas au helpas ciel ajn fasístojo.
• Ciutage elsprucas novaj batalaotaj
tanko-casistoj,
kiuj ripetas la kurajzan faron de heroa Antonio Coll. La
fasistoj perdis 12 tankojr¡ ce mtdrida
fronto dum kvar tagoj¡ kelk.aj el i1i
estis tui utilígataj.
Rekorduloj estas jam pri tiu tasko:
K-doj. Grau, Cornejo, Molina k Carrasco. Ankaií reliefigis José VHaró,
kíu casas tankojn per mitralilo. Ili
prave estas nomataj «La hispanaj
maristoj de Kronstadt•.
• Hispana Ministro de lnstruado
deklari antaií aro da francaJ katolikoj, ke se ili ne konsideras kiel fratojn
tiujn, kiuj perfidas sían patrian, kiuj
transformis pregejojn
je fortikajoj,
kiuj praktikas Kristanismon per masakro de infanoj k virinoj, k kiuj vendas pecojn de sía lando; ili povas
prave aserti ke la sinceraj katolikoj
ne estas persekutitaj en His¡,anio.
• Germana katoliko opinias: «Kristanismo estas popola religio car devenas de sub pre mita popolo, sed
Eklezio alprenis de l' Kristanismo
tion, per kio gi povu sin defendi de
Kristo. El religia sento gi kreis mate·
rialan forton; sed hi pana milito pru•
vas i. a. ke vera Kristanismo havas
neníon komunan kun Romo. Kieestas
la popolamaso
tie e tas autentika
Kristanismo, sinceraj katolikoj nepre
estas bonaj popolfrontanoj.
Tion diris K-do. Karlo Wetner,
germana aktiva katoliko kiu bat 1
en ddendo de Madrido, en 1 12ª In·
ternacia Brigada.

Hispanio sangas nun konvulsie en defendo de v1a propra
1

libero

3

MAÜROJ!

KOMENTARIOJ

Ekonomia Kerno

Al la fasistaj hordoj

de Franco
nkis ta maura karno por kanoek'.º ta indig enoj el Maroko komencis
n~I· pigi. Farigis malfacile eligi ilin
eJce•aj
r triboj. La kompa tm
· daJ· r1·fano¡·
~I \e plu estis trompeblaj per falsaj
13º\nesoi pri p0stvenkaj donacoj de
pr\ doi k arabaj pregejoj sur fruktoHispanio. La mauroj ektimis
~gon al la vicoj de la fasistaj geneªaloj. Ne plu eblis, do, daurigi la
~krutadon de mauroj en la cit'kaua•oj de la blanka urbo Te.tu ano nek en
la pordoj de la sankta urbo Xauen.
Laperfida sultana mem ektimis pri
sia propra vivo. Liaj regnanoi, tre
cedemaj kun la ordonoj de la Korano,
kiudevigas ilin al blinda obeemo al
la Senditoj de l' Profeto, kontraus:.
taris al la superaj ordonoj, ec se ci
lastaj estis anoncitaj ce la sojlo mem
dela Moskeoj.
0ni devis iri pli internen. Oni
devis rekruti kompatindajn mahomelanojn, ekspluatatajn pariojn. Negravis, se por tío oni devis e1iri el la
hispana te.ritorio. La makleristoj pri
«rabaj gentanoj sen pune trapasis
Uxda' n, k en la departe.mento de
Orano, de Saida gis Colom-Béchar,
la fasistoj rekrutis pliajn maiírojn per
la fasista mono k kun la permeso de
laalgeriaj autoritatoj.
Algerio estas la dorlotita kolonio
deFrancio. Sed tie la vigla Francia de
la Popola Fronto, la aiítenta Francio
maldekstrula, havas malmultan iníluon. Tie, «francistoj~, •camelots du
roi•, •croíx de feu• k la tiel nomataj
Stndependaj respublikanoj estas kiuj
rtgas k sin trudas. La urbestro de
~rano estas pastro. Li estas abato,
\iu ne forlasas sian kleríkan kostu~e dum frivolaj dibocadoj, al
ku1 h tre multe emas. Abato, kiu,
1; ~pren~bl~, forpelis el la urbodomo
d LZ
raehdoJn. Ne lmntenta per tío,
e
_
tempo
ko1 •. . al tempo, li ankau gAojas
1211gt ílín kun la araboj,
por ke
~vu amuzigi la «francistoj»,
la
k~_rnelots du roí • k ciu alíaj friponoj,
ui;ent as admíron pri la bela Hitler.
Urbo
n Sídi- bel-Abbés - malgranda
his de la Orana departemento-,
la
siaf~naj fasis toj, kun fía helpo de
tac1
0 ranca¡ kolegoj, donis teruran balihpn ª.1 la konsula reprezentanto de
an10 1·
k .
.., k lk .
~rnªino.' 10 o a z 1 s an tau e aJ
l, dum la pede1oj de Johano
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INTER «KRISTANAJ > PASTROJ
stullulo neni11msciis ion pri Politiko
1,

March, la financinto de ci tiu milito,
sin dedicadis libere al la rekrutado
de mauroj por sen adi ilin, tra Uxda,
al urboj Melilla k Ceuta.
Ne estos malfacile supozl, ke la
envicigo de arabaj dungatoj farigis
sen grandaj penoj. Kiel kontrasto al
tío, ni havas informojn, ke oni bojkotadis oficiale monkolektojn k manifestaciojn favore al Hispanio, al la
autenta Hispanio, respublikana k laborista, kiu luktas por cíes libero.
Socialistoj, komunistoj k naciistaj
junuloj arabaj protestis vane. La abato
Lambert, kiu prezidas la Konsilantaron de la urbo Ora r.e-, ne volas aiídi
pri tio. Li estas, kompreneble, je la
dispone de Hitler k Mussolini.
Lausajne, la franca registaro ne
votas miksigi en la algeriajn aferojn,
car gi volas evili super cío koliziojn
ínter araboj k judoj. Sed, en realo, tío
estas nur la oficiala preteksto, kiun la
reakciaj algerianoj prezentas al Blum.
Plue, al la terposedantoj k kapitalistoj el Algerio interesas tre multe, ke
la konkurenco de la hispanaj orangoj
k aliaj produktoj ne estu geno en iliaj
sendoj al Francio. ~un la milito k kun
la dezirafa ruinigo de la valenciaj
kampoj, Algerio faros grandajn negocojn. Kiel, do, la algeriaj kapitalistoj
ne helpos por ke la ma1'candistoj de
homa karno povu varbe rekrutadi pli
k pli da maiiroj? ...
Cela ekapero de maiíroj el Orano
en la sojlo de Madrido ties defendantoj ekhavis ian surprizon. Ili sin demandis, se eble al. Franco finigis .ta
aliaj maiíroj•. La proletaj partioj ciam
estis tre solaj defendantoj
por la
maura popolo. La stranga fakto ne
devas mirigi ilin, car, eble, iun tagon,
i1i ekvidos ec abísenaj «askarioi• en
la pordoj de Madrido. ~ío estu por la
bono k prospero de la «nacía- k • kato1ika• rnovadafol

La politika celo de germana k ítala
imperiismoj, rilate al hispana lukto,
estas bone konata. Ili celas starigi en
nía lando, fortan bazon por la da _iírigo
sencesa de siaj milita¡ planoj.
Pro la kutimaj hezitoj, kíuj konstante ornamas anglan k francan politikon, tiuj imperiismoj havis glatan,
senbaran vojon al sía celo. Abisenia
konílikto, Versajla traktato k germana rearmigo estis stupoj facile surpasitaj de tiuj arogaj fasi$moj, kiuj facile
kredas ke per sinsekva minacado
baldaií ili estros la mondan.
Sed ili ne celas mastri la mondan
pro politika vanto nek pro sentimentala deziro pri rasa subpremo. Laiítegaj proklamoj d~ tiaspecaj motivo¡,
alvokoj al ordo k pregoj al dioj, zorge
sirmas e leo no mi aj n kaiízojn, kiuj
nepre ekzistas en ciaj militoj.
Angla k franka gazetaro priskribas detalojn, kiuj konkrete spegulas
la veran sencon de germanaj planoj.
Germanio belpadas, sendas armilojn
k sendas soldatojn, sed tuj post la
venko gi sendus . fakturon, kies koncernan pagon gi facile
sukcesus
atingi de lakeaj generaloj.
Industriaj gravuloj ellaboris planon Jau kiu Germanio ekonomie prosperos per sistema dujara ekspluatado
de nía lando. Kavalkado de milionoj,
kiuj nuntempe vojagas, per sencesa
helpado, poste revenos en fantazia
nombro sub diversaj formoj; metalaj
krudajoj, industriaj mendoj, intensa
migrado ...
Germanio arangos per sia milita
arto fortan Hispanion, kiu efike povos
helpi fasismon dum proksima «plena
milito», kiun anticipis Ludendorf. Por
atingi tion germana industrio konstruo~ ci ~ie fortikaj~jn, aerodromojn,
speciala¡n kazerno¡n,
ktp. precipe
apud franca landlimo.
Nedubebla
pruvo, pri ci tío dirite, estas, ke aera
ljnio de Seviljo al Afriko jam estas
mastrumata de germana kompanio.
Krom absoluta regado de mediteranea maro, Italia pretendas ekonomian celon, kies gravecon ni rimarkigds: Mussolini
aspiras absolute
kontroli produktadon de bidrargo.
Antaií la milito italoj produktis
kvaronon de l' tutmonda produktado
k _hispanoj pli ol tl'!-onon; per hispana
k tt~la prod_uktad?J, bone organizataj,
la mternacia fas1smo rapide atingus
kru~lan monopolon pri neofta metalo, ttom necesa por milita industrio.
. E~le estas_ ~nkor~ií aliaj neapermta¡ ekonom1aJ celo¡, per kiuj fasistaj l~n~oj int_encas angore savi ekon_om10Jn,rap1de velkantaj pro fasisma
s1stemo; sed vane ili penas car nuna
luktado naskos tre baldaií radiantan
triumfon k fina venkado de tutmonda
demokratio.

POPOLA

por oi reatintan materialon, ni aldonas eksterordinare

du pagojn

~i tiU numero. Jea do praktika esprimo de danko aJ niaj helpantoj k

•1:aú instigo, al cluj ceteraj amikoj, memori konstante, ke la pano estas

~rita el faruno k certe ne el vanaj iluzioj ...
mirinda kapablo k fervoro organizi
kolonon, la kolono kiu cirkaiísiegas
Grana don .
y¡riooj el ciuj !ando¡: Lina 9den~
Lina Odena , ciam la unua por la
rtisl Nía kamaradtno,
ma pleJ laboro k por la ofero, por montri ek111
ºata fratino , la kunulino de nía zemplon, si volis ciam iri en la avanª~rno forlasis nin por ciam, ho vel gardo, gis kiam, iun tagon, bo vel si
ani
•· es t 1s,
· por m· perdigis kun kelkaj kamaradoj k falis
C'ampreta , a fa bl a, s1
li~i,la pl_ej bona ko~solo dum
plej en la malamikajn vicojn . Si ordonis
malf
acilaJ m~mentoJ ... _k nun s1 Ja~
al la kunuloj savigi k dume si restus
foriris por ~lªD:J
de m~ . fl~nko ... S1 tie rezistante por faciligi ilian savon.
1llorti
s sed ce ma koro s1 vivos eter- Unuj eskapis, aliaj mortis apud si. ..
nelTa~en , kiel _malfacile, ~stas al ni La lastan kuglon si gardis por si
kutimigi al la ideo, ke Lma Odena
meml Si sciis pri la barbarajoj de la
rtis. Ni ne povas rezigni kredi tion,
fasistoj k ne volis fali viva en iliajn
1110
neplu vidi si~, n~ plu ª?di sían vo : monstrajn manojo ... Ploru, ploru, viéon kiu parohs c1am pr1 laboro, pri rinoj, por Lina Odena k tiu ploro faorganizo, pri decidigaj triumfoj sur rigu indigno, farigu kolero por vengi
la fasismol...
sin, por vengi nian heroinon, símbolo
Lina karal... Niaj okuloj malsekipri 1' venontaj generaciojl...
gas
per larmoj k ni ne hontas pro nia
Sia korpo estis transportata
al
ploro, car ni ploras por Lina Odena . Granado de la fasistoj, kiuj elmonLina Odena, kiu estis por ni nia plej tradis gin kiel venkosignon ...
kara espero. Lina Odena, kiu estis
Lina Odena: la laboristoj, kampapor ni símbolo pri la venontaj generanoj, soldato j, maristoj k aviadistoj
racioj... Si estis la unua ciam por la kiuj batalis sub da komando, kuntilaboro. Lina Odena neniam malakritaj la pugnoj pro doloro, pro kolero,
ceptis iun oferon. tiam aktiva, gaja,
promesas cin vengi.
ridanta, kun sana optimismo, ec antaií
Lina Odenal Gvido de la junularol
dangero. Lina Odena dedicis sían
Mirinda ekzemplo pri heroísmo, pri
rotan vivon al la emancipigo de siaj abnegacio: Morgau, kíam ciaj murlratinoj. Malgraú sia juneco, si konis
di stoj estos neniigitaj, ni promesas
pri la terura trakto de la karcero j, iri al Granado jam liberigita el la
prila penadoj de la eksterlega vivado . fasista jugo, k antaií cia kripligita
Jam ea nía glora Oktobro si sciis korpo ni klinigos niajn rugajn flagojn
okupi sían post enon batalante kon - k ni, k kun ni ciuj virinoj de la montraiíla malamiko kun la pafilo en la do, memoras pri ci k da nomo estos
mano. Ce la eksplodo de ci tiu krima
la flago de ciuj virinoj batalantaj konribelosi trovigis en la andaluzia pro- traií la fasismo, por la Libero!
Lina Odena, gis tre baldaul
vincoAlmería kie tuj si komencis kun

Batalantinomortis...

1~

Hispana

Romaneo

Dedle. al Generala

Suna lando de hispanoi, .
Hispaninoj, verva danc',
Taiíroludoj, sprucfontanoj,
Romantiko de romane'.
Son-bracelet'
Krak-kastanjet',
kaj bril'
kaj tril'
de I' ama pet'.
Pastroj, junkroj, bankieroj,
Franko, Mola, plia band'
Kun la helpo el ekstero,
Volas regí plu en land'.
Kaj jen komplot'
en tuj-eksplod'
ribel'
en svel'
de 1' nigra kot'.
Generaloj ~ur-rapidas
Respublikon murdi for,
Kaj Berlín' kun Rom' egidas
Entreprenon de 1' teror'.
Tuj en aplik'
la mekanik',
risort'
de fort'
de brunsvastik'.
De Bilbao gis Granado
Flagras ruga ilumin',
Sonas pafoj, kanonado,
Flame ringas fajra vin'.
Sub suna ard'
batalbombard'
,, ,
kun bru'
detru'
ribelstandard'.
Gejunuloj, maljunuloj
Kaj virinoj en egal'
Kun ekflamoj en okuloj
Iras ciuj al batal'.
...
1'
En bato-pret'
' '
jen bajonet'
kun bril'
•1

.

..

KAR.A LEGANTO!
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FRONTO

Spirita fadeno, ínter vía emocio k nia fervoro, estas ci
tiu vigla gazeta heraldo POPOLA FR0NTO, guto sinsekva de obstino tre prava, glite rulíganta, sur la kampo
ebena de la esperantismo.
Vía materia helpo jam nun estas plí facila. Nía internada adreso en Francio garantías la ~cepton postmandate de viaj monaj donacoj.
Dai1re, amikoj, kolektu do monon senlace, centimon
post centimo, jam tui mem, por nia k via bulteno, kiu povos
diri tre aroge, pro tío, ke neniu alía estas sia mastro krom
la honesta esperantistaro de la tuta mondo!
Ne forgesu ke la nova adreso validjts nur por ricevi
monon. Cion alían, ec respondkuponoJn, oni devas adresi
al nía redakcio. Atentu bone tiun avertonl
INTBRNACIA ADRE.SO
nur por mono

REDAKCIA ADRE.SO
por fio alla

F AR E N C G U STA V E
&6,Rue du Pare

P O P O LA F RO N TO
Mar, n.• 2ó

ORLBANS (Lolrel) FRANCIO

VALBNCIA (Hlspanio)

.

armil'

de la prolet'.
La hispana Respubliko
. · Venkos bandojn en frakas',
Se kamparo kun fortiko
Sekvos post proleta klas'.
Nur en la lig'
estas efik'
kaj sort'
kaj fort'
de I' Respublik' .

------------------------------

.....______

tsPeranto estas balailo

Orl¡lnale

de

E. MlflALSKI

por abunda rubo en la internacia gazetarol

POPOLA

FRONTO

LA ROLO DE ESPERANTO
Okaz.e de bonintencaj, naivaj pensoj de iu kunlaboranto aií redakt oro
de sveda gazeto • La Es pero •, ki u pli
atentas la eksterajn signojn ol la
lcernon de la afeToj, iu skotlanda esperantisto, leginte la koncernan artikolon, sin kredis devigata opinii pri
la rolo de Esperanto, k eligis 'sian
penson tiurilate .
Li facile parolas pri • politikaj ekstremistoj• kiuj uzas la lingvon kiel
helpilob, kio sekvigas dangeron por
Esperanto, kiu fakte jam trovis forta jn
barojn en pli ol unu land0 k ec. malpermeson.
Strange estas, en la nuntempo, ke
estigas ankoraií diskutoj pri esperan tismo, kiel ideo-forto kapabla kunigí
homojn, kies intereso¡ estas tute kontraiíaj aií kies sentoj k kredoj socipo litikaj estas absolute diferencaj, nur
d3llk' al uzado de sama lingvo. Se
homoj parolantaj la saman ling von,
nepre konsentus amike al cio aja, 1a
ne estus konfliktoj interne de la teritorioj kies enlogantoj estas samlingvaj. Tamen, la diversa¡ tavoloj de ciu
lando ofte interdisputas k ec homoj
apartenantaj al la sama klaso estas
inter si malamikoj .
Kial la esperantistoj es tus escepto ?
Se dekomence la lingvo estis alpr enata de bonkoraj idealistoj, kiuj naiv e
esperis tiun neefektivigeblan sukceson, tre baldaií Zame _nhof mem kon sciis pri la bankroto de tiucela entrepreno, car la deziro, nobla k digna,
estis senbaza pro malatento al la veraj
cirkonstancoj, .kiuj disi~as la homojn,
por kiuj la simpla uzado de komuna
lingvo ne estis solvo.
Tial la movado dispecigis je kelka j
organizoj, laií celoj k aspiroj de la
diversflanka esperantistaro.
tu ne
daiíre ekzistis malkonsento ínter la
membroj de universalaj asocioj esperantistaj? La nova l. E. L. en kontraiístaro al U. E. A. estas fresa pru •
vo pri ci tio.
Zamenhof do nur povis oferti dl
la homarointernacian helpan lin~von,
kiel komprenilon por malsamlingvanoj sen celo trudi devigon al iu ajn
kredo, far li konsciis pri la neebleco
starigi akordon sur tiu bazo. Ni ne
neas, ke ekde la momento, kiam iu
horno simpatías al la disvastigo de
neiítrala lingvo, li jaro estas progresemulo posedanta solidarecajn kvali-

tojn en principo , s en skl a vigo a l naciemaj antaiíju goj , gene ral e se~ n ~
ciam , car ankaií ekzistas esp eranh .,,.
sfoJ
.
submetitaj s enri mede al super s!lcoJ,
kiuj baras la vojon al int er na da alproksimigo.
Ke Esperanto celas nur esti bel pilo
por la rilatoj ínt er la diversliu gva j
nacioj , evidentigas perla strofoj de la
himno . Neniel estas en gi a ludit e, ke
la lingvo pretendas eviti, ekzemple, la
klasbatalon . Ekzistas sendube la Interna Ideo, kies kónsisto estas mola
idealismo por kontaktigi la malsamligvajn popolojn, por ke ili pli intime
interkonati~u. En tiu senco nur povas
esli uzata la esp r imo «samideano • k
ni pli satus la vorton «samlingvano »
anstataií ol •samideano • tial ke ciu
havas siajn propajn k apartajn ideojn
pri cio ajn alía krom la uzado de
sama lingvo.
Ekster tiu tezo, se oni fiaras dangeron por Esperanto pro gia apliko
al propagandado de la tiel nomataj
,c.politikaj ekstremismoj •, oni povas
aserti, ke estas ekstremista
regimo, kiu forpelas nian lingvon el sia
)ando, dnsta ta ií profiti gin por pro pagan di eksterlanoen sian doktrinon
k siajn •glorojn • . Regimo, kiu tiel
despote agas, bone pruvas, ke gi mal akceptas k malpermesas la aligon al
tiu •interna ideo ,,, kiun gi jugas malkonforma al siaj' celoj. De lingva
vídpunkto estus Sensencajo malpermesí Esperanton pro la fakto, ke gin
uzas la partianoj de kontraiía politika doktrino. Cu,· ~e tiuj lasta¡ uzus
anglan lingvon,
oni malpermesus
ankaií la lernadon k la uzadon de la
lingvo de Britio? Sekve do, car la
• politikaj eks tremistoj • uzas daiíre la
presarton, ke la naciecaj fasismoj ne
plu uzu la presejo}n. Kompreneble, en
tiuj landoj, la kaiízo de la persekutado
al Esperanto estas gia vera •interna
ideo• k nenio plu. Kredi, ke tio okazas car gi estas lingvo vigle uzata de
• politikaj ekstremistoj•, ne pravas,
car la malpermesantoj mem ankaií
estas politikaj ekstremistoj.
Por fini, ni menciu, ke car Zamenhof donacis Esperanton al la tuta
mondo k gi estas neníes proprajo, ciu
rajtas apliki gin al siaj privataj celoj
latí di ras mem nia angla samlingvan~
en sia skribajo a'l la gazeto sveda.
Esperanto povas estí uzata por cius-

caj klopodoj . El tío konsistas la
~:utral eco de nía lingvo. Nek gi sig'f s politikan tendencon, nek ankau
ma
. 1+·
. olitika tendenco povas meh islnie
IU p
.
d
.
la servo ekskluz1va . e s1a ~parta
celo. Mallonge, ke nen~u organizo au
doktrino rajtas pretend1 la monopolon
de Esp eranto.
Duro ni konstatas kontentige, ke
gi estas obstine rifuzata de la !ª~ista¡
statoj por ilia propagando, m fieras
uzi ~in dorloteme por disvastigi la
abomenind ajojn de la hispanaj fasisto j, k senmaskigi ilín k fíes ·europajn
helpantojn, por ke ili estu malbenataj
de ciu digna horno k sekve ankau de
ciu digna esperantisto.

fe taEsperanto-N
En la numero de Augusto-Septembro de « Nía Gazeto» aperis fraduko de intervjuo, kiun farís franca
jurnalisto al M. de Unamuno.
Dorlotite de la RespubHko, Unamu no, kiu estas pdradoksa strangulo,
plena je fiero pri si mem, lconvertigis
lastatempe al la fa.sismo, ~n kiu li
subite ekvidis «la savoforton de l'
civilizo k de la kulturo • .
Ni, hispanoi, sufice b0ne konas la
travivajojn de tiu «eminentulo •, ciam
pre ta algustigi sin al la modo, car
mankas al li propra firma ideología.
Kredeble, lia lasta akrobatajo estis
motivigata de la hazarda fakto, ke li
trovigis , ce eksplodo de la ribelo, en
urbo kie la perfidaj generaloj bonsanee sukceisis ... Sed tío ne gravas .
Tamen, ni reliefigu tiun kvazaúan
propagandon
en • Nia Gazeto• per
publikigo de la intervjuo sen ajna
komenlo, emfazante krome la gravan
person econ de S-ro. Unamuno. Jm
pruvo de «senpartieco» de tiu franca
Esperanto-gazeto,
ignoranta la malpravon k la mallojalecon de la ribelintoj k la mensogojn de Unamuno.
Bela sinteno poi· gazeto, kiu votas
aspekti dem0krata k liberalal EbJe la
redaktoroj de tiu neiitrala gazeto zorgas pri simila gesto, okaze de eventuala militistara fasista
ribelo en
Franciol
Sendube, tíu elmontro de simpatio
al la deklaroj de S-ro . Unamuno fare
de tiu gazeto 1 estas •alia,1 faceto de la
•ne interv~no» lau demokrata
vidpunk~o de demokrataj esperantistoj.
Ktel statas la demokratio ec en
Esperantujol
'
Intertempe, ni perla sperto,ternas
.
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i ricevas amasan da leteroj de amikoj el ciuj landoj, kun tiel
frattcai esprimoi: ke ~i n: P?~as ne emociigi dum gia legado. Kortusite,
¡ volus respond1 al cm, md1v1due k rekte . Sed ec se ni farus tion pere
~e nía bulteno , nec~su~ ~randa spaco, kiun ni k niaj legantoj urge
bezonas por informo¡ pri ma afero.
M.ultaj amikoj sendas al ni salutojn k bondezirojn de asocioj
k organizoj neesperantistaj. Tío ci postulas - ni gin bone komprenas epran specialan respondan por la koncernaj kamaradoj neesperan~staj. Ofte asocioj, esperantaj aií ne, deziras ke ni estu perantoj por
¡]ia kontaktigo kun hispanaj studentoj, junularoj, teknikistoj, sindikatoj
k ec kun milicanoj de la batalfrontojl
Estu komprenemaj, kamaradojl Ni ja travivas militon postulante
al ni strecan laboradon . La hispana popolo nun havas pezan taskon.
pQPOLA FRONTO ne estas redaktata de profesiaj gazetistoj . La redaktoroj k prizorgantoj de ci tiu revueto estas simplaj laboristoj, kiuj post
sía longa taglaboro en fabriko, partio aií sindikato, ec post milita ekzercado, jetas sur siajn sultrojn kroman sargon, forstelante tempon al
ripozo... Ni bedauras ne povi atenti cíes dezirojn.
Post la popolfronta venko en Hispanio, Esperanto plenumos
gravan rolan por la interrilatoj de la tumondaj kamaradoj kun la hispana po¡.,olanaro. En la nuntempaj cirkonstancoj pli urgaj bezonoj
malhtlpas dedici niajn klopodojn al tiu celo .
Jen estas la klarigo, kiun ni suldis al kelkaj el niaj estimataj
korespondantoj el preskaií ciuj landoj de la mondo.

!..----------------------------Religiaj Bagateloj
Makleristo Lms Sanchez, kiu logis
en Burgos k hazarde estis en Valladolid kiam komencis la ribelo k poste
fugis tra Galicio, venis al Katalunio
kie oni parolis kun li.
Li <liras, ke sub la gvidado de la
episkopo oni organizadis la persekutadon al laboristoj, k oni fusilmorti~is tiujn, kiuj kunportís memhrokarton de iu laborista organizo.
Poste, car ilí bezonis virojn, la
episkopo publikigis n:ianifeston per
k\u1ivokis la virojn al la laboro k
Promesis indulgon. Per gi 1i senkulP1g
is la unuajn krimojn, kiuj estas fata¡ •pro la ekscitigo de la unuaj mornentoj•. Car neniu alvenis volonte
on¡ sercis ílín k murdis kiujn ili trovis.
d l!n la subterajoj de la katedralo
e Burgos oni magazenis municion k
:rtnilojn kiujn ili komencis tuj ricevi
stante k grandkvante .
rn ~ r viro¡ forestis,
la pastroj
t em Prenis fusilojn k iris en la
ran~
t eo·¡n.

º"

fAZO DE BATALO EN LA ANTAÜURBO
DB MADRIDO •
Registara Artilerio

eflke runkcias

GRAVARIMARKO
Ni liveras rekte n I a n bullenon al ~iuj
landoj krom Germanio, llalio k Porlugalio;
kun tagreno ni ne povas, sen danQero por
ili, atarigi aenpere kontakton kun multaj
amiltol el riuj tri por ni malamikaj nacioj.
Ciuj nial legantoj, en aliaj landoj, devas
lerte k saga ce zorgi por havigi nian gazeron
al honestaj esperantistol el la cititaj rasisme)oj. Skribu al ni pri via eblo rari tion, nt
sendos tiucele plian ekzempleron ol tiuj danklndaj helpantoj, kiuj ankaü povua eali perantoj por postal rilatoj.
Jen delikata laboro, kies plenumo, poat
atenta studo k ruza efekIiviQo, estos nova
aukceso en tlu grava aspekto de nia lukto
kontraii la rasiamo.
Primedltu jam tul k atarigu planonl

AtÍSKULTU RADIODISSBNDOJN
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KATOLIKA
HISPANA
voto
'

La fasistoj- deklaras
S-ro. Irujo-fuailmor- ·
tigls dek -ok pastr ojn.
La katolika ministro en la hispana
registaro S-ro. !rujo (car ankaií estas
katolikaj minístroj en Híspanío nuntempe, kune lrnn respub!ikanoj,s<?cia!demokratoj, komumstvJ k anark1stol)
en la <lauro de intervjuo kun iu jurnalísto, deklaris:
•La kulturaj problemoj en nía regiono (Baskaj Provincoj) elvolvigas
sur 1a bazo de profunda religieca
sento de la tuta popolo k sen batalemo kontraií la pastroj. Klerikalismo
en m;a landa ne estas afero ekskluziva de riculoj k senopukuloj, car la
pastraro mem eligas el la humilaj
klasoj, fakto kiu okazígis, kompreneble, demokratan orientígon.
La episkopo de Vitoria, filo de
simpla safgardisto estis forjetita el sía
diocezo de la fasistoj. La episkopo
de Pamplona, filo de laboristo mortinta en laborakcidento, estis arestita
de la fasistoj k dek ok pastroj ~stis
fusilmortígataj. Tiuj krimoj k faracoj
estas faritaj, car la viktimoj rifuz\s
metí la religion en la servo de la politiko, la popolo plene respektis gin en
tiuj ci revoluciaj momentoj. Al ni, la
religio, ne malpermesas kunvivi k
kunlabori kun la komubistoj k la socialistoj tiel en la regiona kiel en la
landa registaroj. '»
Ni rekomendas tiujn vortojn al la
blindaj katolikoj eksterlandaj k p~tas
ilin primediti la ekziston de katolikoj
en la •ruga • regí •staro hispana:
Kaj nun, legu: ·
La korespondanto
en Gibraltaro
de la angla jurnalo • Daily Telegraph•
informas sían gazeton pri la pafmortigo !'11
iu pastro, kiu petis de generala
Que1po de Llano ke Ji malpliigu la
nombron da mortkomdamnoj.-«Malgojigas mían koron -li diris esti devigata sakramenti tiom da filoj de la
Eklezio•. Queipo respondis nenio11.
Sed morgaue, la pastro estis ekzekutata, post ruze arangita speco de
jugado por sajnigi, ke li estas simpatía a 1 •ruguloj • .
·
lo simila okazis en La Linea al du
enterigistoj. l1i di~is_al la fasistoj, ke
estas terure enteng1 personojn ankoraií vivantaj. lli pelis al la ekzekutantoj
bone plenumi la rolon. La sekvo de
tiu peto estis la mortigo por ambaií
enterigistoj.
Ne estas ni, •ruguloj•, sed la koresponda~to de la angla •Daily Telegraph• k1U raportas.

VALHNCIO PRI HISPANA SITUACIO BN BSPBRANTO I

S: clo de Komunlsta Par1lo-ondlongo
41,87 melrojStacio de C. N. T.-F. A. I.-ondlongo
42,40 metroj erde k vendrede Je la ¡7• horo (hispana tempo)
_
lunde k vendre:de je la 19ª horo (hispana tempo)
La aoclallala 51acio provlzore ne funkcloa
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POPOLfRONT
A LETERUJOI
P. K.-No vor~ esijsk. - Kun danksen1o n¡
konslatas vian v1glan agadon .
K.o. - Pnrl~. - K- do. P. Sch. Carlas-bon,
· KAMARAOOJ!I
en Qrihuela (Ahcanle).
un, ki11m111fllsismo, le 111servo de 111kap i I11lismo, murdas senkompale infonoin,
J. B .- Zaandam. -Laü vio pelo, ni kviran.
\ririnof n, mal j unu lol n k laboristoln de nía lando, aperas denove en horizonr o la íanlomo
cas ses respondk .
v. w .-Bruselo.-NI
laildas vian laboran
de nova monda milito, la k11pil11lislolinlenc 11srevivigi 111
ankorail rro pro ksima jn lagojn de
l' j11rol 1914-18. Car íLÍ konsl11111s,ke spite 111helpo kiun lli ricevis de r11
sist11j k Iiel nom11111J k even1uale profilos le vía propano.
L. A. - Ymuiden.-Vi
nepre ricevos nlan
«demokr11ti11f
> l11ndoi, 111frlponoJ ne sukces11s venki nin, nek m11lkur11Aigini11n popolon, ei
bulIenon. Pri vía deziro, ni diskonigos Qln.
ti u milito, provokir11 de 1· per íid11I gener11lol Je In servo de Mussolini k Hitl er, b11ldaü pll M. K. - Oxford. - Vi al ~endajoj merita,
gr11nditus k f11ritua MONDA MILITO .
nian atenion . Bv . lransdon1 al ne-esperanua
Sed vi, nl11jkl11sfr111oj,dev11seviri lionl
tal k-dof nian dankon, Qis alvenos pli bona
Vi ne 11kceplu 1rompig11jn mensogoln, kiel en 1914. ki11mvi morligis vinjn kl11sfr11- epoko por ke ni peru laborislaran lnterkontoln de 11li11I
Jandoj, trompifal de snmspec11f dem11gogoj. kiam vi mor1p11fü1
unul 111111i11jn
.
rakliQo n .
.Se oni dir11s al vi, ke ni malam11s vin, ke rii kontr11üb11111h111
vin, levi~u k pro1eslu
S. J.-Péz.én as. - Ni provas akiri inlorenrhispana¡ laboríslol, per nuna lukto, monlras sian nmon k help on 1111u1munda laboris- mojn pri riu volontulo k se ni sukcesaa
ricevi ilin, tul sciigos vin .
nuo. NI havaa s11majn mizeron, doloron, koleron, nin ekspluaras k sklnvigas sama lor10,
F. de V .-Amsterdam.La koncernajn
kian ni lolencas delrui porJlberigi eiuln popolanojn de In mondo .
KAMARADOJ! Eble Eüropa mllilo eksplodos. Ne prenu armllojn por kon1r11üba111li Jcreroln ni rranssendis 11Ivin korespondanro
kiu espereble respondas al vi.
'
via j o klasfraloln, eu hispanal, eu el alia l11ndo. Nur prenu illn vo'r uklo konlraü fasismo,
M. R. L. - Zwo~le.- Ni 11cl1111,
ke k•do
kiu mizerigas nin, kiu ekplu11111s
nin , kiu dezlras nin dronlgí en niÓn propran aangon.
Monleón bonfartas k se ni havas okazon
Hispana laborislnro montris al vi ekzemplon . FariAu indaj'Jé'ai.
renkonli lin, ni informos lin pri via demando.
POR NIA PLENA LIBERO! VIVU LA INTEl?NACIA POPOLA Fl?ONTOI
J. Sch. Haarlem. - Vi povas sendi monon per nla Peranlo en Francia.
H. B. - Annecy.-Via
monsendo bonorde
alvenis k ni kordankas Qln k viajn af11bl11jn
NIA
MUNICIO
vortojn.
E. P. - Tallinn. - Komprenlnle bone In
217 ploi.
\laJuicia B11peranli111uo.
si1uación, ni varme dankas vin pro vial
1:)() rrr
.
H . .6,- .\ooecy • • • .
Daiíras la cefa atento de nia milito amikecaj esprimoj.
1 dol .
O. v. d. lt -Amaterdom .
A. B. - Archamgelsk. - Vian leteron ni
en
la
Madrida fronto, kie la malamiko
ó svkr.
K. -:N.-Trelleborg .
tegis kun Qoio k ni faros la eblon ril11te al
akumulís
siajn
p![j
bonajn
armilojn
.
6 svkr.
O. Y.-Slockholm
. . .
vio pelo .
La popola armeo, kun obstino k
10 p10J.
V. van M.-i\mslerdam,
k 11liaj. - 8ed11dM. ~ .- T6rreg11. . . .
rinde ni ne povas komplezi vin ear 111unuaj
P. L, E. - Sekcio 4 Amsterd11m. 1:)() fír .
konscia discipHn8 defendas sían cef- du
numeroj de , P. F. , lule eleerpiQis.
6 avkr.
1"r. H. - Malino .
urbon k detruas fo planoJn k manol.
P. C.-Edinburgh.
- Ni notas kundenko
6 svkr.
M . N.-Kovala
. .
vrojn de multaj diplomatoj celantaj, viajn indikojn k adresojn k 1ranssendi11 1uJ
svkr.
H. R. - Varber¡ . .
imite al fasistaj 1 iandoj, agnoski la la enme1iran leteron.
6 svkr.
O. N.-Slockholm.
L.-Taks, -Esp. Grupo Londono. - Vio 1re
jurrompintojn kiel « legajn gvidanP. L. B.-Dislrlklo
Amsterdama. 60 ploj.
interesa letero bone lrafis nin. Koncerne
60 ckr.
J. P.-Plzeff . • . . . .
tojn• de Hispanio.
monsendajojn, prefere uzu la servon de nia
2'5 ali.
Lab. B11p.Grupo. - Preston
En la altaj internaciaj medioj oni Pernnlo en Franclo. Aniaüdankonr
2li guld.
H. J. N.-H11¡ro.
F. L. E.-Sekcio 15-Rollerdam. - Dankon
babilis pri la eblo starigi interkonto ckr.
J. H.-Huidonsy
.
pro via mondonaco. NI plenumoa 111mendon .
senton pri referendumo ínter la du
1 dol.
R. K.-Cl11r11on. .
G. 1.- Slockolm.-Dankon
pro l11sendlla
partoj. Tio estas plene rifuzata de la municio.
6 bfr.
J. 5.-Quaregnon.
60 ffr.
Pamillo B.-ParJa.
L. B. O. - Lyublyana. - tlon ni rlcevls k
popolo, kiu konsideras, ke estas moko
1 dol.
J. B. Pak.-Rollerdam
doni trakton de egaleco al perfiduloj, dankas.
K. B. -8ogorodosk.-NI
dubes Cu ni iel
10•guld .
K.O. l. long. -Amslerdam.
kiam tiuj jam fiaras fiaskon.
ricevos viajn kvln rublojn. Kiam k kien vi
6 avkr .
E. Oaledberg.-HllrnBsand
La trajto k aspekto de niaj frontoj llln forsendis?
J. K.-Leningrad. - Vian mullpaQan senLa 11ekvant11iK•doj : W. Ch. Edinburg;
k ariergardo akiras jam konturojn de dajon
ni kiel eble piel tatlge profiloa latlcele.
t.. O. London; J. S. Poruba; P. J. Aneby;
Koran dankon pro vial klopodoJI
D. S. Manchen; B. B. B. 8rc1dford k W. rE>spondecok kompreno pri la grava
senco de nia batalo.
Ja. 8.-Leningr11d.-E111on1e
ni aran4o•
Koopman enoncis al ni monsendon, sed lio
kun vin lando pere de vi k de aimilnl amlkol
ne trofla nin, eble tar III lrovla molfecllaJoln
Neniu dubas jam pri la venkol amasan korespondadon, aed nun via pro•
por aendl monon al Hlapanio, ni restos tre
pono ne estas efektlvl¡eblo pro 111malfocllal
clrkons111ncoj.
donkem11Jal ti lluJ k-doJ. k enll:edel multej
ellaj, klul dcmendia al ni klel fari le alaenE. L. O. · Eellng, London.
NI notas la
don, ae III bonvolaa nun aendl la donecon
odresojn k esperas ke vi lel aukceaos aub·
al nlo Perenlo en Prenclo, klea adreson lli
Unuavice, pro kuglo en la koro, teni nin. Vio monaendo 11nkor11i1ne venia.
trovo• aliloke.
F. J.-Anebey .-Ni 111endasscllgojn de vi.
mortis dum batalo en Madrida fronto,
Kronl la aupremenclltoj monaendol, ni
internada heroo, k..do. Hans Baimler,
J. S.-Porube u Orlove.-Same
ni dlraa.
rieevadaa en ~lul leteroJ mulrofn reapondkueksa germana deputito k membro de Gis nun ne trafis nin vla monaendo, prl klu
ponof n, pri kiul, bedoiirlnde, ne eblas kvile Centra Komitato de germana Kom- ni erare 1am kvll11ncis.
tancl, tar fio plenltlll• certe lulan poQon de
W. K. -Armeerafort.
-Ankoi1 ne ,atea
partio. Lía aktiva partopre _no en la
bulleno. Sed, ankad el liul c11nonlm11Jmuhispana milito kontraií la fasismo rlcevila la mono, klea aendon vi anonclll.
nlcllnloJ , ni dezlraa eapriml nian tutkoran
B. 8. 8. - Hudderafleld. ·- Ankorlil ni ne
estas pruvo pri la sígnifo internada
ricevis vian anoncltan monaendaton.
daakonl
de nía lukto, kiu rompos la katenojn
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HEROO

Kamaradol Tlom ni Jam herdiQla en la
a,.11110,lre
plu ni llmaa bomboin; aekve,
bombardodu aeneue la deponeJÓn de <Nin

ne

fALINTA

ankau al germana popolol .
Kun tiu íluzio ni daiíre bdtalasl

Munido,.
LA ADMINl5TRACIO

Preaefo de

J. Ohno,, Alicante, 1111
, Valencln

D. H.-Mon. - Vla mono ankad ne falla
en nlaln manoln tia nun. Bv. lnforml nin
prl rlo.
Sekclo to-a. P. L. B. - Am1terd1m.Klel pellte de vi, ni konflrmaa la rlcevon d•
111reapondk.

