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UNU JAROI

PERSISTO.I
La milito de Hispanío estas
vibre k fata le la milito de la mondo)
Ciu ajna rezultato estos nepre decida
por la tuta homaro. Senulíle baraktas
la vantaj klopodo¡· de la kancelario,·
por troví sorce formulojn de plí aii
malpli relativa neiitraleco. La bru]anta destíno de H is panío vartas
pu 1unelmaftrol, rorkurtnlol el rallala kampo,
sufere Ja sorton de la universa la po·
ilulnun t1IH r,,.orel Po 1111k • I koml•arol k
lítíka cívílízo. La du konkretaj, abrupte
plcnr•ll•J clvllanol en ale a,mco
dífínítaj, elementoj, kíuj jam dum unu
jaro en Hlspanío vete ludas tragedíon, forgas la slalan akson de nía konvuls!a epoko. Tía!, absoluta neiitraleco de civilizítaj Jandoj, antaii rigora
.tj)emo,nur signífas pían rezignacíon por akceptí malglore stampon de hokod d'
1
'I
krucoaü a mozon e 1gno k libero. Cerle, post tríumfo de la popolo en nía
!ando,neníu forto estos kapabla eviti la efektívigon de multaj socíaj postuloj
k revoj. lnverse, se la venko estus por la Fasismo ... bo, tíam la moderna
civilizo estus ríkane k plene sorbíta de la tuteca barbara busego k tre falsa
programo de abomena uragana despotismo .
Ne ekzístas jam plu mezaj termínoj: la lukto jam estas tro klara k tro
longa¡cíu flanko jam scías, kíon gí rískas gajní aií perdí. Komforta rolo de
rlgaraanto estus dístra se tío estus ebla. Sed tía okupo ne vakas, malgraii
penoj de kelkaj díplomatoj, kiuj, por trafi tíun lokon, stulte perdis la · tuban
·
tapelon k cífone oferis la frakon de ceremonioj ...
La mílítoj ciam, sen escepto, prezentís saman dírekton : Landoj potencaj,
kiuj tmperíalisme forglutas modestajn popolojn, k modestaj popoloj, kíuj
heroe k brave frakdsas la fieron de landoj potencaj. In ter ambaií fluoj, Jau
lle!símpla )Pgo, akumulígís alterne la pagoj en la densa volumo de la homa
Historio. Neníon valoras efike do nun la bombastaj asertoj de la Demokratío,
obsti_nesvíngante la sírajojn de bela standardo, prí l_ajura rajto de cíuj popolo1aran¡¿í mem síajn proprajn aferojn . Eiiropo setas troe, ke la normala
marfo de Híspanío estas trude barita ele la fremda volo de fasístaj nacíoj. La
opínío de Eüropo sc1·as tíon k lamen g'iine íntervenas por
!tata
,,.. evílí krímo¡·n,
k
uí ne íntervenas,
solene.
ordonas
vankam la reguloj de la polítíka Juro tíon
tbarcerle gí sentas P,aníkon. Jesl senlíma tí mego no~as al ~í la ma'}oín k balutl~as la langon . Óí prezentas ríverencojn p_ormurdant?J k espnmas komato¡n por Ja mur d ítoj. D uobla I u d o tre d angera 1 Ma 1fac1I a es t as 1a mo d erna
~ ¡plomatío por la nervoj de personoj sub ínfluo de teroro. Teroro tro ~onscía;
teroro,kiu analizas la eblojn de malamíko plí atente olla proprajn avantagojn.
Gajni tempon ... jen absurda solvo por tiuj groteskaj pupoj, kíuj atendas ríutage konkretajn rezultojn perla fajro de la milito mem. Kíam fasísta
.Aas la a fero... N'1
Premo s kan d a Ie bl u fas, t' )i pensas flus tre: • Ebl e ~un so 1VI!!.
•
...
amtkeco
nía
de
konveno
pri
ílín
konvínkí
~rgos poste
Ta_men,s~kvanlan tagon la Respublíko rezístas_ ~ií, e~ plí grave!, ata.kas
kUragl'.;ltam la samaj figuro) fílístre kalkulas: •Se 1lt rez1stus k la faststa
\'aporo estu s elcer¡,íla ... El>le tío estus bone por malapero de dorno ... Ni
zorgos poste konvinkí ílín prí malkonveno de troa socialista fantazío ...•
ª.s, ~ar l_a
tempo ur;,,_
!!.
,., la s ~ ma¡·no¡··, pasís unu jarol La
pa ¡ lntertetJ'º ~ f)u,1as
ofendo¡~
evttJ
por
so mugas . ova malsupera opínío komprenas k _premas
a1nobla popolo-tíu de Híspanío - batalanta obsttp~, dum dek du _monato¡,
pruví tutmonde por íntima plaeo de propra sptrtto, ke ne eshs banala
aserti fí;re ke preferínde estas ja mortí stare ol viví genufleksel
~basto
0
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-
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faro, la hl11Mezede Julio, dum pa11lnt11
de 111
re11kciokun la supernj k1111toj
p11n11
m11111rof,
fremdaJ
de
ordonojn
obeinte
meo,
r
11
bombego. En
fnsls111
ekbrulígiamefon de 111
la komenco,ne fiui 111ksisl11gr11vonde 111
nece•
plenuml111
fluí 11cii11
momento.Tamen
Sen
devojn kun 11po1eozaen1uzi11smo.
1111jn
ormlloi,krom pugnoj k dentoj, kun la 110111
sildo de pasínj brustol, perla impero1111nk1a
de ofendita digno, la popola amaso ofenkazernojn, aufokinre en neato
alve 11lsalli11
de nigra perfldo, kovit11de malIn ~ermoj11
morro.
amikojde la vivo k agentoJ de 111
Patro k filo, fralo k rratino, junulo k flan•
eino, ee avo k nepol en aaonima mikso, fordonis malavare la inkon de sia sango por
verki la geneznjn pa~ofnen la lukro p11to1111
konlraü la fasismo rutmonda. En la fefaj
urboJ, el 111pleí riea¡ regionol, fiaskls ¡11
komploto.Epilepsi11rabio eksplodis pro lio
en despot11Jlandoj. Vant11indiferenro glltls
111 1
~:~r'it~'u~~/:~~o~~
odoron. Sed la pasio rute ne povis detrul 111
muregon de glacio, kiun faris, el stulta)
lormalajoi. seriozai demokrarestrol, dum
1
1~j:k~!~gf
1í:'~in~~~v:v::~~
mallelífanzonon kie ralis vikríme111popolo
post furiozak longa derendo.
La civilecode liu cí milito baldaü malnpearenonepreokazls, ne nacia
rlsl En nía la11d11
konflikrosed universala kolizio lnrer tumo k
reakcia gazetaro pri 11bome•
FIiiiís
mallur_no.
1
zs~•::~cf~~",T!
~:/ ;;:~i'k ~~ 11;~~~-~ :irn~u11
blldoJnmem el la •naciisra>parto, transfor•
mira en moderna lnkvizíciokun rafinlt11111dono de moderna)teknikaimetodoJ
rdª komilaloen Londono
absulntervenon
favoran 111
evitl ekster11n
porEkfunkclis
kllpo de pop~i~
¡111
registaro; plenr11
legillm11
nrmlloJndum bandafo de per•
~e povis 11kirl
rlmedoJ,
cinlk11J
11!1
iren~raloJ,per lert11J
r,_daJ
e,on t11üg11n
ricev1s
... por rabi 111ni la plej ho.
¡n kondifoJn
m11
Dum la daüro de la jaro, drastaJnhoro)n
ni travivls-nl k vi. kar11Jeganto-. En mo•
derna mllltn ne aufieu nur kuraQoail.herols~o . Tial flllis unue Badajoz, poste M11l11go
bllnd11J
Bilbao;
rifavldis
la eke
angore,
k fine,ktre
111
k alldis
orelol
surda!
okuloJ
m burQonaa lnte•
vofon de sana opínio. J11
reso k atenlo en la Qardenode la lndiferento
kvankam tio koslis 11Ini l11perdon de tre
luvelo.
ntlf11sís111
VllloraJperloJde nía 11
Unu Jarol 111milicanol 1am estas heroeJ
auno ro-•
Madlarldo,
kiuj endum
soldatoJ,
~egullll
luta jaro
nokton
evitante
lan111
11111
ku k venkas 11ntaüenmarsante por rekon•
pruvonte
nacio,
sin
de
re~ tutan amplekson
slndon11popolo klam povos
~ 10 kapnblas
1
11 dkerl'mondo Ira libera
11~f~r~:
fenestro,
11 11mll111
"ª• soe1r,odn
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deoerlidolo
ribelo
kaitoi
o
dedíploma
komplot
pro
devíée
militas
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POPOLA

AMIKA

FRONTO

ATENTIGO

Tute intence, ni lasis flanken k ne volis tusi iun
tiklan temon, pri kíu sin okupas, jam de kelka tempo,
certa parto de eksterldndaj gazetoj k proletaj organízoj.
Tamen, car nia sílento povas sajni suspektínda, ni
dezíras dírí do kelkajn vortojn pri la afero:
La stranga sinteno de P. O. U. M. (kunfandígo de
trockistoj kun iama bloko de eksteroficíalaj katalunaj
komunistoj, sub nomo de Laborista Partio por Marksisma Unuígo) kulmínis en la absur da • revolucia • ribelo
-en Katalunío la 4. de pasínta Majo; tiu dangera skuo,
en la koro <le nia aríer g ardo, tíris trompe, post si, sektóron de bonaj laboristoj. Po r la hispana Registaronete legitima k aiítent e popola-estís
nepra <levo fari
objektivan enketon, kiu rezultigís enkarcerigon al pluraj
gvidantoj de tiu partio k malpermeson al tíes presorganoj .
Ni volus, k e tiuj níaj amikoj el Tutmondo, kiuj ne estas
influataj de antaiíjugoj, komprenus bone la problemon.
Temas -cí tie p ri organizo, kiu, sub la saiímo de tre
demagogiaj devizoj , kondutis ciam agitece ec kontraií
la antífasístaj reguloj de la nova situado. Per maloportunaj postulo1, celantaj laiídire la starígon de fronto
~kstreme revolucia , gí subfo s adís la unuígon de diversa¡
brancoj el la antífasísmo; gí kreís konfuzon k ofendís
ampleksajn socíajn tavolojn honeste batalantajn kontraií
la Fasísmo. Nun ankoraií, ec dum plej dangeraj církonstancoj, regas en !ojala Híspanio libereco por esprimí
ciajn pensojn k opiniojn - parole aií skribe - . Tío permesis al P. O . U. M. ataki malfidele la fundamentojn de
la Popola Fronto k ec senbride rekomendi malobeon al
la decidoj de la Registaro.
Tiu konduto de la gvidantoj de P. O. U M. jam de
longe , merítis dubojn pri la sincereco de ilia revolucíemo.
Frukto d e ci tio estis la hontindaj okazajoj de Majol La
ekzi s to de provokistoj, en nia ariergardo, elem entoj !des.
agitado favoras la planojn de la Fasismo, ja ne estas
fantazio nek ITiviala blufo sed bedaiírinda k fakta realo .
La polico-nia
popola nova policol - malplektas la fadenojn de tiu místera fasko el plej.malsamaj personoj, kíes
kontakto kun agentoj de la malamíko sajnas elpruvita.
Neniu rajtas supozi, ke la Popolfronta Registaro, havanta absolute la fídon de la amaso, agos maljuste en
tiu afero,kíun nun kompetentaj-ne
tradiciaj-tribunaloj
klarigas k studas tre zorge k skrupule .
Spíonado serve al la fasistoj; konekto kun la malamikoj, polítika misorientigo por la naívaj s enkonscíaj
kredemuloj, facíle knedeblaj k kondukeblaj al katastrofa
aventuro, saine tre revolucía, sed fakte plene kontraiírevolucia, estas atentindaj faktoroj ekzistantaj en nia
tendo. Vidi ilin, detrui ilin, estas elementa kondicol
Nia honest eco k la speciala karaktero de nia voeo
malperm esas deklari ke ciuj respond eculoj de P . O. U . M.
estas kulp a j. Ni mendas faktojn. Ni atendas, por la bono
k normala vivo de tiu partio mem, la rezultojn de la
esploro por definitiva solvo, kun la serena konvinko ke
la Popola Fronto scios k povos ekstermi ciujn malamíkojn ~ ki ~ ajn i1i trovigos-por
vénki en la milito k por
efektivigi, per faktoj k ne per fr¡izoj, la grandíozdn
hispanan revolucíon.
Paroli nun, sen racia kontrolo, pri la ombroj de
Noske au Kerenski estas malica ofendo por hon estaj
sinceraj personoj, kiuj mod este, gis hodíaií, laboris kun
fervoro, sen fusa intenco, por la triumfo de tuta popolo
k certe ne por vanta pompo de. unu partio aií unu ten dencó, cu politika cu síndikata. Zorgu <lo nía eksterlandaj amíkoj, ne fali glíte en senton de erara humaneco. Ili fidu ne nur en la kurago de ni aj brakoj sed
ankaií en la sago de nia cerbo aií en la takto de nía
koro . Ili <levas kompreni , ke por koni funde tiun malagrablan af ~ron, estas necese tr~v_ivi la k?ncernan ~edion . La distanco k la tendencaJ mformoJ povas fac!le
trompi kredi g i ke ankoraií la popolo ofera8 sangon por
ebligi persekut~jn al senkulpuloj. Tío ne jam plu okazasl

5AJNOJ OFTE TROMPAS ...
(MILITA

ANEKDOTO)

Bona kamarad o k fervora esperantisto el nia rondo
leü1enan10 nun en la sud_aj fronloj. jus se~dis ~I ni , ,~
Jelero kun varmaj salut o¡. la anekdoton. k 1un ni pl ezure
aperiga s ~dr _cerle Qi ~r~zentas, ~vankam a_muze ,_l_a p ¡.
5
kologiajn 1ra¡1ojn de nia¡ soldatoJ, post unu¡ara m1h10.

Dum la semajnoj, kíuj sekvís post la kontraiíbat ado
de níaj soldatoj al la fas)staj t~upoi, ~elantaj alpr oprigi
al sí Pozoblankon, okaz1s oftaJ pluvoJ; dum la malhelaj
noktoj, fasistaj ~<?ldatoj.•.forku~a~taj_ e_! la ma)a mikaj
tranceoj alvenís cmtage gis la maJ. Ih ciam vem s malsekaj, s~n pafilo, ofte sen suoj k preskaií sen vestajoj.
Cío estis forlasata por atingí pli rapíde la re spublikanajn parapetojn.
Preskaií cíuj forkuruloj estas naskigintaj en Andaluziaj provincoj k kiam ili trovigas ínter niaj trupan ojmultaj el kiuj estas ankaií de la sama re¡¡¡iono- ili ride¡;¡as, babiladas trograndigante
rakontaJojn k pr eskaú
fren ezigas pro gojo brakumante cíujn.
Al niaj demandoj, ili respondis , ke en la fasístaj
batalíonoj, cíu kvaropo da andaluziaj soldatoj estas
vigle kontrolata de kaporalo, kíu plej ofte est as el
Galegio (nordokcidenta hispana r egiono). ·
•
Iun tagon aperis la suno , kiu dun mateno k vespero
radiis k sekigis la teron . ti-nokte,
ceestigis en niaj
tranceoj fork:.iranta soldato •malamika • , kíu porti s sur
la maniko rugan galonon de kaporalo. Li kun portis
ankaií pafilon, bajoneton, plenajn kartocujojn, ma n1elon,
tornistron k ec flankosakon .
Ciuj ni scívol eme demandis al Ji pri di versa joj. Li
rakontis, ke Ji estis devigata at endadí plurajn tagojn,
antaií o! li povis forlasí la fasistojn.
- Nu, kial vi ne venís gis nun ? Cu vi ne havis
favoran okazon?
- Jes-li
respondis - mi povus esti fo rkurin ta pli
baldaií, sed miaj lavítaj vestoj estis ankoraií akvu mitaj
k mi volis kunporti ilin . Tia! mi atendis gis suna tago...
-tu vi posedas monon? - demandis iu .
.
- Jes, mi havas ses pesetojn, kiujn ha vigís al nn
• falangista • sergento, al kiu mí vendís mían mantelon.
- Sed, vi kunportas ankaií.mantelon ... Cu vi havis dul
- Ho, n e! Estas la sama, kiun acetis de mi la ser·
gento, car mi, antaiívidinte noktan pluvon, nur akcep115
vendí gin s e la ac etonto promesas prunt edoni al mi la
mant elon nur dum tíu ci nokto ... Ja mi b ezo n egís gin por
mia planita foriro . Tiel mi havus monon k mant eJon...
D~i:n mía "'.ojíro al ci tie-daiírigis
la rakont anto - ~ia~
m1 Jam eshs tr e proksim e al vi mi denove esti s dev1gat
reiri a I la fa s ista tranceo ...
'
- Kíal? - ni demandis avide . - Cu vi es tis timanla
ion ? E ble, ke oni estis vidanta vin s pion e?
- 1:!o, tut e ne , sed mi m emo ri s s ubit e, ke sur dor~
kre ska10, a pud la kelo en kiu mi dormís resti s forgesi1
miaj strump etoj, lavitaj k jam sekaj de la sun o ...

!

•* •

Post e ni ridis multe ge , kiam ni eks cíis , ke tiu éi
kaporalo ankaií estas galego\
S . DAS!
Leü 1enan~o en batalf ronl o de KordubO
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de T21mtrfan,
Estu 1a12,majmt"fodoJ,
Jen
kfcm ft1rls 121fía bÚfüto Yagiít k
,J
•0
Ha JtiHtnanto, 12,iímendífa raporlo:
En la j uni.anumero de /1/tJOn,fr, ktm iufít -, mlm, nf tr ovlJ, tn ko,
,taiífonge de Ja muregof de Ja
i~uo d,J s pntaj rim oJ origjnafaj de konMa ia mldtano Raym<m15, hwarlz, urbo ni lrb al ta tatfroludejo, Un~
tYlall ¡111tífa
fü tan vtri eton, kiun n1i í~~ube ref,Te§t1§kun frt konvt n/J tltat, o, fojor:,anfafi kelka tempo, mi vídí.f tie
::.~ e al Mad rido, kun ~moda danko J;Or 4ia aCitM~
la faman tortadoron Juan Behnonte-,
oe11eraJo
f.ranko kun fanfar'
kfu vizífís tíun vesperonta Jokon f>01
vídí Ja vítbo vojn, samtemp.t alpo,tataf
.uonc,t. Jamde duonJ•r1
po, fo morgaiía fes to, Hodíaií oni
f)uminterTJue.
ankaií znkon cfokas víkfímojn por Ja
J{e 11nun fin~, lafí dec..ld',
festo de morg;;~: s~ndE:fenda boma-:
PrommM'm.orKáfíen Madrld'Ú
·masokun la brakof Jevítaj,
_ B,1u tro fruePrellkati tíuj estas jnnaf, Kampal
Raymond !'CHWA,RTZ
ranoj k metfütoj, mestb fetataJ tn la

,.---tIONORE KVANK "-l'J.
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·

1

~ ueLl!GO

KAJ HJPOKRITECO

PROMESOJ PLENUMITAJ

areno, je la kva,a matene, Tíe atendís
fün la mítralíloj , Post la unua nokto,
la sango kovrb la te-ron pE.'1'dika
tav c,Jo, Post dek-du horoj, 1,800 víroj
kun kefkaj virínoj ktJSis sen vivo, Mil
ok cent korpoj ja elvedas plí da sango
ol oní povai imagí per homa memo.•

Genera lo Franko, en respond o al mílífo, alíígita fe mílíto por sendeper16
~ rm mganfa alvoko de PruManto
deco, su1"pas a.s kun siaj kruelaj oj fü1jn
• • •
t?.ta nobla BMka Regjstaro, persiste mílítoJn de 1a Historio,
Senfína estas Ja listo de símiiaj
r:~ ke la fas ísta j a erop fanoj detruís
Por troví mílíton, iel simílan al la masakroj en urboj k vílagoj, regataj
Ji rt wónon k Jlf'úertdas kr edígj al la nunra ga s ufer-ado <le nía popolo, estas dekomence ati konkeritaj de la ribe
~.r.J1o, ke ta , ruguloj • mem ma.sakri.s necese memori pri Ja antíkvaJ tempoj luloj, Kíe ili regas, teroro regas. Gel
l>.popolamason de la b.u kaj vilagoj, de la Homaro, kíam la ínvadantoj neralo Mola, fus mortí11ta pro akdAntaú un u jaro, en ínteryfu ~ kun , e~til, , ne _arm eof sed. tutaj . popol<>í, . dento de aeroplano, te komenco d_f: la
w ruf,O!,i fa nto iie 1/ew/j Cht'onlt!I,, k1uj per . atak o al atta popolo cdís
atako al fa Ba.ska Lando, mínads
z~ nta en tíu jurnal o la éd genualo
sklavígj ~ín, Nek urboj starantaj, nek neníígi tion k tíujn, se la baskcj ne
6! ta ri~ luloj díru: •Por efektívigi enl~a ntoj pos tru tís vivaj afí líbuaj . sin lívems senkondíte , Lí akurate k
rf.an p!anon mí ne hezítos, se necue,
ltílíto esrís ekstermado,
zorgeme plenumís sían mínacon,
f:n il~ fí ta duon on de la hís pana
En la XX,ª jarcento la hispanaj
La demento do, de •nacii.sta•
W-~tar o !del bona solvo,
rib eluloj k ílíaj kunuloj, ílíaj mastr<>í, Franko komrínkos neníun. La faroj
Líaj subg ffiera toj havís sainan la mezdiropaj fa.füt oj revívíga, la elokvente konfínni.s la vortojn de tíuf
J,truOO , Unu el la bul ístoj de Bada·
tíamaín procedojn k praktíkas tíu~ !alcaloj, i1í plenumís síajn p1'omesojn.
joz, la u waga Yag-íie,post la konkero pecan mílíton, Mezepoko · refajr.u!
_,#,✓Q'#,✓.,,#,_,,.,.,,.,.,.,,,.,.,,,,,,.,,,.,,,,,.,,,,,_,,4,,,.,,,.,#,.,.,,#.,,,,.,,,,..,,,,_
* ~n uroo k la mí!új da mnrdoj fari• • •
faj f.✓,, dekiarú al korespon danto ~de
Ekde la komenco de la Mezepoko,
lku tu h'!6 1/achríchlen But'eau: •La Ja nadoj pro ví.s humanígí la luktojn, •
~ r'!'a~i-feco,laú ldu la arm ean oj kon-- Príokopú íHn la sorto de la ne-bata•
ltraJ:la teritorio n hav iu a vanta gon, Jantoj, Jom post íom kreígí.s juro, kíun
~ la purigí.ldo definitiva de la Ja regí.staroj agno skís k akceptí.s kun
k:;._
,fo el títtj rugaj elementoj ..,
respekto. Kíam alvenís la XX.ª jar
La 19. Afiiusto de p,uínta íaro, unto, tíu juro ne bavi s kontraiísta-JabnaJ1ahutri on o Qu eípo de Llano · rantojn '. Ma!e, gí fortígís pu íntu
~~
tí.s JR.r ra d í os tacío Seviljo: koruentoj k akordoj
de kunvenoj
~
. el cento, de an dalcizíaj ~al intem a cíaj ée Óenevo k Hago, La
9: J.1.QJ
sttry.n1a.Jjamfune brajnv estoJn, proponoj estís dí.skut.ataj k solene
to, idGmígí fa fín.-e11kon, ni un!an-- alprrnataj , CívHízo ~ajnís ekzutL
<dt zgm ankcna ú ptí rigor e, Ní iros
Sed ríb '1'lí5 la plímulto el la gene•
bsla firu, lem daú rigos nian taJkon, ral<>ík ofícíroj hí.spanaj kontraú Jegj
~..en:,í el la la~tan marb u ton•.
tíma Registaro , rn perfídego sen
?fuileganfoí noto bone, ke por la precede-neo. Tui la Hí.storio malantaú-tfbt'Jmr.a~ eralaátro lío, kio ne eníras jarcen tojn, Kíam oní legas la
,aport.1"0 pri la ma.sakro en Badajoz,
~~i!e
faiú ta, esta smarksísmo,
"ta ~ rhí.Jmo,dantera komunismo! verldta de la U.sona gazetísto Jay La arto ~nbti DorH, ldd rre gaja rubriko
• • •
Afien (kío leestís gin) !aj11as, ke oní dom bnusa míllro. Jen bel~• marmora baar~
Jc.omand.snroUare,, ria almpla rerlaboOamla ch11mílitoj en Hí.spanio lega.s pri skriboo de íama me,nstra ín-- de
rt.ro , kía 1ran1forml4la en genia popola
fltisttrure um gaj , Tamen,Ja bodiaúa va do, ra,e de Atílo,de Gengj.s Khan aú sreneraio por la heroa ddendo de Madrfdo.
1
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Woermann sargis en BajelhaAntai:í ol la komenco de la
ten stallitojn k elirís la t:-1.·
Ne-Interveno, Germanio k !talio
Majo kun germana sipanaro.
abunde provizis la ribelulojn; sed
•
ltala del 1
La 9. Aprilo, la dana _sipo
Oenma delecltoy11 RibbealropposJ alpr~n_o de 1~ !ama komi~a~a
e1IO Graad1
« Marienborg • ( en Danio tute ne
det1do, hu¡ nacioJ ruze . perhcbs
·
konstante sían subskribon, kiel eiam ili agis.
· ekzistas sipo kun tia nomo, do la nomo estas falsigila)
estis sargita per aviadiloj, tankoj k munido. Mulla·
. · Post la 20. Aprilo la Kontrolo malhelpis nenion; la
esta~
kestoj de bomboí, kun afisoj dirantaj •tokolado•
ribeluloj dai:íre estis provizataj de Italio k Germanio.
kondukiia
vojagis
kiu
tunoj,
5.000
de
sipo
tiu
en
sargitaj
italoj.
15.000
La 15. Majo elsipigis en haveno de Malago
de germanaj maristoj k kun flago de Panamo.
Parto el tiuj trupoj estis komandataj de lei:ítenal)ta
kolonelo Marchi. La 24. Junio elsipigis en ítala haveno
En tiu haveno, dum monato Mario, estas senditaj
Civita Vechia 8.000 soldatoj, kiuj vojagis al haveno de
du milionoj da kartoeoj por mitralfusiloj . Ili devena s el
Cadiz. Du italaj armeestroj, kiuj aktive partoprenis la
Karlsruhe, el la fabril<o JY/aschlnenhou R. G. proksim a al
Berlino. Tiu fabriko laboras ekskluzive por Franko.
kamp~~jon d~ Abisenio, generaloj Badtito k Spussei, .
kun siaJ staboJ, nun komandas la «naciistajn• trupojn
La 13. Aprilo k sekvantaj tagoj eliris kelkaj s i~o¡
·
en la malfacila montara norda regiono de Santander.
kun militmaterialo, senditaj de la sipmastroj Kirrste.
· _ La sipo «Acme» el linio Sloman konstante voja~as
La germana sipo •Amlienburg • kiu eliris el haveno de Hamburgo fine de Aprilo, alvenis ,n hispana haveno
transportante materialon al Franko. Dum _!asta vojílgo
gi transportis ses aeroplanojn, municion, hemiajoj n k
de Vigo, apud Portugalio. Úi estis komandata de ger multajn flakonojn entenantajn fluajon por produkti arlemana lei:ítenanto, kiu logis dum kelke da tempo en Vigo
fáritajn nubojn. Dum la vojago kelkaj flakonoj krevi:i.
kie li kontaktigis kun aliaj germanaj pilotoj . Por fálsigi
· .En haveno Hamburgo la deponejoj 33 k 34 e,tas
la veron, la franca reakcia gazetaro skribis : , Estas .
utiligataj por riceví nur armilojn k municion. La drpokaptita grandega bolsevika sipo kun militmaterialo•. Tiu
nejoj 31 k 32 estas jam arangataj por la sama uzado .
sipo vizitis denove la havenon de Hamburgo dum Maja ,
Nederlanda sipo estis en haveno Hamburgo, dum
·
monato, k la 15. gi komencis novan vojagon al Hispanio
kun militmaterialo, sed en tiu vojago la sipo estis - monato Marte, kontrai1 deponejo 28 por sargi militrnate·
rialon destinitéf · al Franko. La sipanaro sciigís pri tic•,k
nomata •Acme• k sin sirmis perla flago de Panamo . La
rifuzis laborí. La sipon oní devis malsargi. ·
sipana ro -ricevis plialtigon de 60 °lo en la salajro.
JY/affhias Rhoda, de Ham·
La . transport-agentejo
La sipo «Schleswig• de 5.000 tunoj, kiu apartenas al
burgo, kiu kontrolis sípojn por sendí ílin al Hispa nio,
Norddeul6cher 1.,/or¡d,estis sendata denove sub la nomo
d~~ mon~to Majo sendis kvar grandajn sipojn kun
«Marañon•. Nun gi vojagas al Hispanio kun materialo ,
de soldatoj estas zor·
· mihtmater1alo. La transportado
La 11. Majo alvenis en Hamburgo la sipo «Sexta •
gata de la firmo Bwerfilhrer Jen6en. ·
de Flenburg kiu transportis - al Hispanio kargon de
trilito. La sipo •S!:!xta• transportis diversfoje militmate· Ciuj- personoj kiuj intervenas - en tiuj laboroj pri
rialon al nía Iando ·kun flago de Panamo . :La sipanaro
transpo_rto_,~stas devigataj s?lene promesi pri silentado.
estis maldungita en Hamburgo.
KaJ sm¡oro Eden persiste parolas pri efiko de la
je la servo de linio
La . sveda sipo •Allegro»
Ne-Interveno, moko plej fripona de la nuna tempo!

KULTURA

-

SOLIDARECO

meksikana; Paolo Neruda, cila; ~-ro.
Brower, nederlanda; González Tunon!
argentina. El la paroladoj de kelkaJ
kongresanoj, ni eltiras jenajn frazoio:
•
·
~
TOLSTOJ- • La heroa lukto de la
1 ·
, La 11ªKongreso Internada de Ver- Greepe, Lise Landbrack. norvegaj; Je- hispana popolo estas por ni ciuj, kar·
xoe Andersen, dana; M. Koltzov, Ale- no el nía karno k sango el nía ~ango
kistoj por Defendo · de la Kulturo
BROWER- «Stari apud hispana
okazis solene ci-jare .en Hispanío; la xei Tolstoj, Ilya Ehremburg, sovetaj;
Kongreso jus kunvenigis en nía urbe~ Malcom Cowley, usona ; André -Mal- popolo estas plej krístana konduto.·
TRISTAN TZARA-«En vi, k nur
raux, Julien Benda, francaj; Sylvia
de la 4. gis la 10. de Julio, la reprezenen vi, batalantoj hispana¡, ni ag_no;;
angla; José Mancisídor,
tantojn de ciuj partoprenantaj landoj . Townsend,
kas ta verajn defendanto1n
- -.....:.. __
------ ---verkistoj el 1------;. Antifasistaj
1
EY
la moderna kulturo.•
(j"'\
Tutmondo rendevuis en VaMALCOM CO~L
-r-. J.__ 14
f
't",
1
tencio por studi helpon, kíun
•La mesago, kiun m1
1'Q.....,1 9 .
C,flG> ~
~ G\,14..., '
i1í povas havigi al la hispana
el Usono estas, ne tion:1ofe 0 ,
_/
\
.I
••
popolo. 1Ii vízitís Madrídon,
prí helpo, kiom peto prt he11g
~ , · So.. ,--t-o,.E,·
Ja koro de la A~odiaií~ lukt~
0
ANNA SEGHE _RS- • di·
J
.J
kontraií la fastsmo. lh esprt·
·
eiuj lingvoj oní skr1bas k]uk
/ ~ . ,,._ l'l
t-i,
.
&~t..r0.....,
mis dum la laborkunsídoj,
1~
ras nun, ke en Madrido 1ª de
'"'1M,,o<I,.,;¡
J
simpation al
sía~ fervoran
to estas, ne por la l!bedo 13
.
nía gravega afero.
Híspanio sed por t1u e
· . Elstaraj membroi d~ l_a De.•. ¡ni·
tuta mondo •
1 'Iegacioj, estis, in ter ~haJ: HeLudwig Renn,ded1c 1s ªt on•
'tA.. .....
·
jnrich Mann, Ludwig_ Re~n,
aj legantoj la apudan sal u
/, '",\ \
,Erwin Kisch, germanaJ; Getda
'(@.. e-C~ ", "t, "t,
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El la rusa lingvo tr11dukis.
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Sagetoj pri Ne-lnterveno

N. V. NEKRASOV (Moskvo)
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de S. MAQSAK
Brilis ld sun' en stormema veter'
Blovis matena vent',
'
lris la sip' el Hispana ter'
Al malproksim-orient' .
Nagis la sip' . el Hispana ter'
Al aspirata cel'.
Pli malvarmigis la mara aer',
Pli nebuligis ciel' .
Portis la sipo el .Hispani'
al la Sovet-Uni'
Gastojn hispanajn ·
Kun kora salufKarajn infanojn
De 1~ sud'.
Patroj pereis en sanga milit'
Kontrau fasista band',
Sed la infanojn savas invit'
De la amika land'.
Estos por i1i Sovet-Uni'
Nova patruj', famili'l
Ritme lrapadas la sip-masinar',
Batas ferdeka horlog'I
Dormas infanoj en litoj - po kvar
En ciu kajut' por lo~•Jen sin levetis unu infan',
Vangon apogis sur man',
Pensas li: kio okazos plu ...
Plaudas nur mara bru' .
Scias li;_ja en Sovet-Uni' .
Estos lerneio, hejm'.
·
Certe, patrece zorgos pri 1i
Gvidant'en Kremlo mem.
Brilis la sun' en stormema veter',
Blovis matena vent', ·
Iris la sip' >!lHispana ter'
Al malproksim-orientl

LA

Sanitara misio trakuras
25.000
kilometrojn por doni la varmon de
sia helpo al la hispana popolo.
Per sipo •Mooltan• \am estas survoje al Hispanio , sanitara misio, kiun
la Sindikatoj de Nova Zelanda .k la
komitato por · medicina helpo el urbo
Auckland liveras al nia popolo.
Tiu komitato invitis, por la prezidanteco, la cefministron Michael Savage kiu, kvankam ne akceptis la
postenon pro troa laboro, diris sincere ke -li konsideris kiel honoron la
fakton partopreni kiel membro en organizo kies celo estas havigi helpon
k mildigi suferojn de viroj, virinoj k
infano\l
.
Ec el Oceanio venas la varmo de
milda solidara, en atesto de konsciol

♦

•
Paroladis Hitler kun arog11:tono en Wurzburg ,
k ektremo skuls la kolonojn de
la gazetaro, raportdnta liajn vortojn.
Sed la flegma diplomataro angld dubis. La vortol
estis lro akraj .•• cNecesa8
oll.cl11la konftrmo>, k.t.p. Kompreneble, tui poste
aperas deklaro, l11i1kiu Hiller ne
· diris tion, kion liaj propai jurnaloj asertis k bombas
tigis.
·
Ciam, kiam la ciiktatoroj dementas siajn minaco
jn, okaz11s la s11m11fenomeno: la
ceter11 diplom11tara mondo spertas csensacion
de kvietiQo>.
Kredeble, la demokrataj diplomatoj forgesis. ke
111p11rolk11p11bloestas donit11 al
111horno, por ke li povu kasi sían penson. Tiun
rimedon oni pov11s 11nk11i1
uzl, . kiam
oni elbusig11~ intiman penson. Tiam oni faras
dementon.
Por S-ro. Eden la eela alero estas daiírigi
la polilikon de Ne-lnterveno, kiu
pruviQis piel 1aüg11procedo por sekurigi •.• la pl11noj
n de la intervenistoil
.
•
Sed j11mla banditoj parolas suf\te k lare . Mussol
ini mem verkis artikolon, kiu
11peris en 111gazeto // Popo/o d' Italia k okazigi
s jlrandan b~uon eksterlande . La
demokr11taj registaroj alarmiQis lomete k ekvekiQ
is ee ili suspekteto pri la celo de
Mussolini.
·
·
Tamen , kun kristana pacienco la demokratiol esperas
ke la krudaj esprimoj de
tiu dikt11toro mildiQos per oportuna demento .
Tial. la putr11nta kadavro de la Ne-lnterveno ha.-us
ankor11i1 S11ncon pri revivi~ o'.
• Jes, la piratoj parolas lafüe k kl11re. La sabaton
, 26. Junio, vespere, 111Radiostacioj italaj cfirenze-Milano> disaiidigis viglan
raporton pri la partopreno de ltali o
en la vicoj de Von franko. Onl diris, i .a .. ke cen
la lukto ínter du civilizol (lasismo k
cbolsevisino>) lt111io NE RESTAS NEÜTRAL.11.
k tial, la venko de franko estos
llnta venko• .
Ni jam dubas ee pri la neütraleco de la demokratioj.
Diversmaniere utas Fr11nko
helpata de tiuj . De la lasistoi, rekte. De la fllistroj,
mal rekte.
Sed S- ro. Eden volas fliki 111kontrol o n k ne interven
i en la fasistan interveno r..
• Hitler k Mussolini prezentas al la demokr111ioj
jenan programon: •Ni alpropig ds
al ni perlarte la krudajojn de Hispani o. Samter
npe ni havigas 111ni 11pogpunktoj11
strategi11jn. Ci on ni bezoneg11s por pli eflke 11t11ki
vin poste. Ni postulas. ke..vi-agnosku
tiujn r11jtojn, kiujn ni konker11s per milito. Estu
komprenemaj . Ki_al vi ne 11kcepta
s
nian pr11von?•
L11dikt11toroj devus k¿mpreni siaf\anke, ke la de•
okratioi nu~ pov11s sin oku pi
nun pri d11ürigo de la politiko de •sin• Ne - lnterven
o k lnsas al 111lasistoj la interve ·
n11jnzorgoJn. Sekve , ili ne ~enu per kl11rigoj k sendu
volontulojn, aviadilojn k.l .p.
M11llonge, ili d11ürigu sían ~isnunan l11bo, on, sed
en silente!
Klo intere sas al Britio . tio estas la •principo> pri
111Ne- lnterveno .
• L11üinlormoj, devenint11j el la l osista zo no,
la policajn funkcioln plenumas tie
la germana Oestapo. Se ,mi tion permesas al ~i,
ni esperas , ke rrnkaü ~¡ plenum os
la saman servon en Londono.
Kondice ke. la Komirato pri Ne- lnterveno por savi
111Pacon, rajtigu ~in por liu rolo .
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NAJBARE KUN SIBLO DE KUGLO K PAJRO DE OREN
ADO KRESl(ADIS LA ORfNO

La pano, por nía milito, estas ankau unuaklasa munic
io . Dum ordinara tetn·
po, la kampoj de sekalo k tritiko estis, en som ero, scenej
o de vigla k tipa Ja·
boro. Nuntempe, dum pauzoj en batalo, la falciloj anstata
uas la fusilojn per
la sana\ brakoj de kamparanaj soldatoj, tre gaj e plenum
antaj sian utiJa!l
metion. Jen carma aspekto de lumaj reflekto\ sur matura
i spikoj..._.,,,.,.,_

_____________________________
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klu tiucele ·
v· 1en.c111SAT-11n11ro
d
..
.
• ton kun' nla apeclfa
folion kun Pubhka Le/ero pr/ Sennacn,mo, lail pelo ~ I11 11
kun ti llu numero, ni eksped11s11p11rl11n
" rt 1!s asivll. Nia pera
tar tiu dokumenlo estas objekllve verk1(11,havas 111
1 ni nur por §p11rl111poslan afrankon. Ni 11_kcepli11
Kune rnls 11
afero de grava organ!zo, nla f 0 1o est vbfo Ci tiu klarialnt O k railgas por Ju41flankon de honesta oplnlo. Kompreneble, en tiu prlv11111
as tute ne slgnlfas 11probon 11i1m11l11probon111enhavo de tiu folio. Kiam eatls necese, ni Jam par~hs p~r ma ~~opratende~cll legllntllrol
aervosulieospor Qusta kompreno denla inlerveno k es111sgaranlio por 111respeklo, kiun meril11s ma esumata tvera

re'º

1ft O Z A 1 " ·O
• Denove ni prenis multajn kapti- taj. tiuj mehanikistoj, kiuj apartenis
al tiu grupo, estis tuj fusilmortagataj.
tojn. masertas, ke ne estas pli granda
Kiam la itala polico iris al hotelo
ombro da forkurintoj el fasistaj vioj, car Ja oficiro1_~iras al_il~ ke ~a •Majestic» por aresfr la estron de tiu
,ruguloj. murdas cm¡n. kaphto¡n ..Tm . . grupo, Ji memmortígís sin -jetan te Ira .
Li preferís
onstanta pro¡,agando malhelpas la fenestra en la straton.
plenumon de cíes deziro veni al niaj morti anstataií fali en manojo de la
kruela fasista polico.
vicoj. Per kalumnío ciam oni atingas
• Sciigoj el Gibraltar komunikas, ke
on, laií konata proverbo.
En parolado prononcita en Wurz- en ciuj híspanaj vilagoj, církaií tiu anurg, Hitler diris: «Dank' al Dio ni es- gla zono, estas dísdonataj insignoj
tas hodiaií sufice fortaj k povas pro- kun surskribo, kiu tekstas jene:
«Baldaií ni konkeros Gibraltaron.•
ekti nin.• Kiam oni prononcas tiujn
ortojn, laií diktatoreca stilo, oni po- • La itala helpo al Franko abundas.
La aviadkampo de Sarzana (Italio)
s facile atingi klaran tradukon.
Laií sciigoj el germana deveno, listas dedicata al hispanaj aferoj; ciuun ekzistas en mediteranea maro, tage eliras el gí aeroplanoj. Antaií
ermana siparo, kiu konsistas el: du kelkaj tagoj eliris dek unu aviadiloj,
kirassipoj kvar krozsipoj k naií torped- plene sargataj je bomboj. Unu el ili,
sipoj. Laií oficialaj deklaroj, tiuj milit- pro erara manovro, eksplodis, tio faªipoj defendas en ñia maro la germa- ligis konstruajon proksime al aviad·-· - --_. .... . , .. _..... ,., katnpo . .La aviadistoj pereis bruligitai ;
1\aini.11ter1:soi.11.I
. La aera ingeniero Colombo labo~
• La fama parolado de Hitler en
Wurzburg ankau entenis signifople- ras de antaií du monatoj en Hispanio
nan frazon Ói estas: «la germana de- sub la ordonoj de Franko, kiel tekni2:iropri akiro de fermineralo en norda kisto. Cento da radiostacioj por miHispanio estas pli grava ol cía kon- lito estas senditaj al Ji.
sidero pri internada kunlaboro por la • Laií deklaris fasista gravulo A.
paco.• Tiu frazo ne aperas en la ofi- Goicoechea al jurnalisto de franca reciala teksto de la paro1ado k gin oni akcia gazeto [/Echo de Pari6, la fa•
dementisposte. Sed la unuaj germa- sista programo konsistas el: •Tuteca
na¡ raportoj k tiuj, i<iujn faris la frem- k aiítoritateca stato. Korporacioj sen
libero. Ni ja estas katolikoj-li aldodaj gazetistoj entenas gin .
• En nía plej okcidenta fronto, en nas - profunde naciistaj k pasiaj
ni<lj trupoj inalamikoj de demokrataj institucioj k
regiono Ekstremaduro,
energie antaiíeniras . Nía ofensivo es~ ankaií Ú socialismo k komunismo.•
tas nedetenebla; pro tío jam a peris tie • La fasistoj in tencas. ~reí d~ngeran
situacion; ce la nordo 1h kaphs franla barbaraj metodoj.
kiu!} ili_k,.o~~uk_i~
.n _1'r,egaste_l?
La .fasista aviadílaro kqviencis'. . .ca~ siPC?
ataki pa°c.ajñvílagojñ ~eñ ~/ie·rgárdó _r al '.Bil~ao ;-·En · m~_d1teraf~ª ~aro, 1h
Lagrava vilago Don Benito estas jam torpe?1s anglan s1pon, _k~~-t_el:egrafe
pet~~1~help.~n; angla m1hts1po Peneduondetruita; ciutage nigraj aeropla·
n_oi atakas aliajn vilagojn, malprok- Jope gm serc1s vane.
en -Londono,
ambasadoro
·Usona
·
•
·
sima¡de la batalfronto ,
• En fasista zono pligrandigas, iom
JUBILEA KONGRESO
Post iom, la kontraiíitala sento ínter
la hispano¡··, ofte okazas incidentoj,
DE ESPERANTO
k'1 .
u1 tion pruvas, sed jus okazis io
de 7. gis 15. de Augusto 1937.
vere grava:
V A R S O V I O (Polio)
En Sevilja aviadkampo alvenis
~Po da ses novaj aeroplanoj «Fíat•.
óenerala nova adreso de L. K. K.
tnorgaiíon matene la aeroplanoj
Al. Jerozolimskie 39, Warszawa
Ubitebruligis k restis rapide detrui-

la

W. H. Bingkam diris dum parolado:
«La despotoj devigis al Anglio k al
Usono la rearmadon. Akceptinte tiun
devigon ni devas nepre gajni tiun veton. Ni cleziras, ke kíuj sercas militon,
zorge pripensu antaií tiu katastrofo.• ·
• Laií fidindaj sciigoj, la generala
Franko sendis al Mussolini dokumenton, per kíu li klarigas ke la ofensivo
en la Nordo kostis al li pe.rdon de
20,000 soldatoj k 20 °lo da mílitmaterialo. Nun la generalo ,Franko diras
ke 1i bezonas, por daiírigi la míliton,
ricevi helpon de 126.000 soldatoj, 500
aeroplanoj, 50 artíleriaj baterioj k
granda kvanto da tankoj.
• Forkurinta soldato el Regimento
33, raportis ke Ii vidis la 24 Junio en
haveno Cadíz la elsípigon de 8.000
italaj soldaroj k 700 maiíroj. Dum la
elsípígo du respublikaj aviadiloj bombardís la trupojn, k kvar germanaj k .
du italaj mílitsipoj kánonpafis brue la
··
aeroplanojn senrezuite.
• Francia anoncis a( Komitató -~ri
Ne-Interveno, ke post la 13. nunmonate ne plu restos kontrolo en franca
hispana Jandlim·o, gis kíam estos restarigíta la kontrolo en portugalahispana landlimo k en la marbordo.
ltala k germana gazetaroj indignigas pro tío, sed hipokrite silentas ke
Francio alprenís tiun decidan du . semajnojn post la retirigo de l'kontrolo
fare de Portugalio; ltalio k Germanio.
• Du italaj divizioj, kiujn oni preparis dum junia monato, jam eliris en
vojago al Hispanio. Unu estas formita proksíme al Napoli, la alia en Civíta Vechia. La unua jam eliris voje
al Malago k la alía al Balearaj insuloj. _Ankoraií restas 7.000 soldatoj
·
pretaj por tuja eliro :
• Laií sciigoj el franca deveno, oni
konas planojn el germana stabo, p.ri
invado al Francia tra la zono de Svisio kie ne ekzistas la linio Maginot :
Kiam oni publikígis tiujn ínformojn; la germana gazetaro protestis,
sed novaj raportoj pri la afero konfirmas, ke la detaloj estas ekzaktaj.
• Estas sol~ne inaiígurita la Pavi•
lono de Hispanio en la Pariza Ekspozicio. Per tío nía Respubliko montras al la mondo la diversajn facetojn
k aspektojn de nía mirinda epopeo:
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0
Lernolibro
25 ekzempleroin de .vía s11111111
on ~r
Celabinsk. - 'An111üdank
k 1bona espero pn la vasta plano, ktµp om ~.ovas ef1ke fart ~iam ~ ·. J. A.
popolo helpe intervenas per mono de sía poso k-fervoro de.s1a koro. · via anoncita librosendo, kiu ne jarn trar.°
1
.. nin. -Ni ,intencas plenumi vian peton lañpov ª
ne estas vere ke vi ne forgesos niajn financajn adresojn7
notis la enhavon dev~
• C . . C. -Alcira-Ni
NEDERLANDA ADRESO
· ADRESO
<'.'iENERAlAJNTERNACIA
Jetero k konstatas vi11n bonvo lo n.
nur por monode holandanol .
! ·•
nur por mono
. G. R. -Sekloro Perdi~uera -Vi ricev,¡s
~E TRO van der . PLANK .
FAR EN C
GUSTA y
· regule •P . F.•. Ne eSlas por~¡ íiksa abon.
48-1
Van s ·peiikstr11111,
M, Rue Brise-Pain
prezo . Ciu leganto monhelpas lail sía eblo '
pÓst~iro 24~42
.
Posttekkonto 13944Orleans
- Ni profitas 111anek:
S. D.-Alcaracejos
Nederlando ,
• AMSTERDAM
OJ?LEANS (Loiret) FRANCIO
doton, kiun vi verkis. K-do. V. B. dankaa
vian ko nsilon k salut11s vin tre kore.
ÁNGLl9,:;-K-do O. MELTON.-23 Fowler Str. Nechells, BIRMINGHAM 7
P. v. d. P. - Amsterdam - Ekde kia111v·
b.,
8 6. g. n.
ESPERANTISTEN .- B11rnhus·g11t11n
SVEDIO.-ARBETAR
ki:
plendls la unuan fojon, ni ne plu 11fran
, STOCKHOLM
Posl~iro n.• lí.'.1411
'
. ·)
tia maniere. Do noval plendoj de vi ricevitn·1
BELGIO : _ K-do M. DELFORGE. _ 33, Rue de Heigne,
postajoj.
d4\VIISrilati al 11n111uaj
Post~iro 199106, CHARLEROI .
)es1¡1110
emocio k 11l
N. N. - Moskvo-Kun
.
ALIA
POR
ADRESO
REDAKCIA
ni ricevis vian koran lereron k tradukon, kiu
aperas en ci tiu numero.
25, Valencia (Hispanlo)
POPOLA ~RONTO-Mar,
dan kas vian Sek.
· B. H. L.-Rotterdam-Ni
cion k viri pro la sendita mono . Ok112ede
nova sendo, bonvolu uzi la pera don de k-do,
·MUNICIO
NIA
Van der Plank. car tiel la afero esras al ni
41'65 ptoJ.
Valencia esperanristaro .•
Sur lá Diplomatia Fronto, niaj pli profildona en pesero;. Viaj'vortoj pri Po,
li
O. P.-Utiel. • • . • . .
pozicioj las td tem pe plibonigis. La polfronto estas ~ustaf. La ideo nur tre penige
1 _ gd.
A. O. - H1111rlem. • . •
kancelarioj saíne ekkomprenis, ke la tr11bor11scert11jn cerbojn . Ni ~ojus se nia
•2'50 •
C. K.-Rou. Post. Grupo.
hispana popolamaso versas ankaií plano ceesti la Kongreson sukcesus, kiel ni
1'50 •
O. M. - Amsterdam. • •
.
sían sangon en defendo de alíes inte- esper11S.
2'70 •
.•
Sekcio 1i FLE.-lfotterdam
J. s. - Rotterdam - Ni sendas la lib reton
komencas resFrancia
Dum
.
resoj
,
1
H. K.-lmuiden ••
pondi laiíte k klare al la provokoj de al : vía amiko en Barcelono. Laü nía scio, In
1 . ,
J. O .-lmuiden . • •
la Diktaturoj, s-ro. Eden sajnas ne sendajoj al batalantoj en la frontoj nur pro0'50 •
J. S. - lmuiden :. .
forgesi agi kiel lakeo de la diktatoroj. kras1i:11s orre pro la iransloki~oj, 6ed malO'liO · ,
A. v . W. - lmuiden.
Mankas nun decida gesto de la !abo- ofte perdi~c1s. Tamen, ni restas ~iam je via
·A: · v:-ck S .~lmuiden:. ··· ; - .interkontaktigó' ele' ' dfsporio 'por . hefpí·víri "tr aT( ~iajñ ko·n~lojn
ristaro : Ke' lá:~JUSa'
A . v. d. Z.-Arnhem .•
en Hispanio .
la du Internacioj ne restu senfrukta,
to
J. P.- Breezand. . • • :
n vorpro hezitema manko de bonvolo al · T. A.- Bedwas, Mon-Viajn 11fabl11j
3
M. C. - Heerlerheide. • • •
tojn ni kordankas . k multe ni esrimas lacdoin
aktiva unuecfronta kunh elpado .
1'110 •
C. A. v. d. V.-Rolterdam.,
Ankoraií ni ne perdis la esperan... kiel la vian, kiu ·kura~ igas nin . Ni no,as Ja
2
F. v. d. M. - Utrecht ••
ll d res o j n . Ciu i r icevos ni a n b ul ten o n.
•
//,//1 #,//l'// ,//1H1 u , R1 u , // .W/ ,//l/ /l/ / l//1HA
.,A'.,/Ar#I//IH.w,g//.N/h/.r
ffr.
20
• • ,
H. N.-Malmo.
J. M. B . -Cedrillas (Fronto Teruel) - Nin
,
42
FET-anoj. _- Toulouse.
~ojigas via opinio pri nia laboro. Danke ni
42'11 •
R. M.-Los Angeles .•
akcept i s vian mondonacon.
dol.
10
J. W. D. - PhiladelphiÍI.
ONI --SCIVOLAS
PRI
L. C. - Cedrinas -Ankau ni ricevis agra·
ffr .
50
J. V.-Praha • • . •
blan leteron de vi kun f11vor11opinio pri nia
kies adreso ·
Sabadell.
él
Marti.
José
.
do
K
10
P. P. -Drancy. • •
antail la milito en Jiu urbo estis:
tasko k monsendo. Pro cio ni vin dankas.
10
K•do. D. -Drancy . •
Sir. Colomer, 104.
· H. N. - Gravenhage - Per la aparta polio
10
• •
A. V.-Drancy.
ni skribas al vi pri la afero, kiun trakr as via.
·,
As
1'1
POR
IN
NI
O
KB
4'25 gd.
•
SekcioFLE.-Heerlen
estimara letero de la 4•11. kurantmonat e.
1
.
K do. Ricardo Quiles (Kiles) h11v11sjenan
G. J. W. - den Haag •.
relromendas, ke ciui posta·
.
RIMARKIGO-Ni
adreson: CJ9Brig11d11Mixta. - 2. • Batallón
5
chl.
Sekcio FLE.- M1111strl
Mayor. - Ejército del Centro .
Plana
en Hispanio, surhavu
zono
lojala
la
al
joj
,
2'50
G. P. de B. - Eñsehede •.
(Gu11d11laj11r11)
_la indikon. •Vi II Cerbére • Barcelona• por
1'50 ,
G. J. v •. G.-Rollerdam ..
K-do. Rafael Barrufet, estas 11nk11ii en la
eviri, ke ili rraíu la fasistan teritorion,
0'80 ,
D. B. - Roterdam ••
fro~to . Lía adreso estas : Comis11rio del
1 ~~ 6!~
il' 1111
l#AV,/ / I // I/ / I // I HA' U' # .ier.iM• ii• ~1 11.
A:l"'..V
V.Vl/ / l#.,,,,IHI
0'70 ,
3 º Batallón. - 114 Brigada Mixta.
J. H.-Alkm1111r • •
(Córdoba)
POZOBLANCO
,
2'45
Delft.
Sekcio FLE .- K•do. Andrés Sanz, boníartas k loQas en la
1'50 ,
e. P.-Amsrerdam.
sama adreso, kie Ji 10:is antaile .
050 ,
D. e.-Zaandam . •
Simp]a trlllnla anonceto -t f. fr .
,
O'liO
J. K. -Zaandam.
- Peiping - Koresporid11 Fako de Na•
CINIO
C. J. P.-Za11nd11m.
060 •
Avangardo dez . kor . kun t. 1,-gck·
ciliberlga
Sekcio FLE. - Huizen.
5'65 •
•
doj , precipe intersanQi g11z. bul. librojn cSP
•
6
En la sektoro najbara al Madrido
Sekcio FLE. - Dordrecht.
RW
l.
K.
P.
aii°
M.
P.
ojn.
íotaj
1112
bildojn
ju~
oni
•
3
S . J. K. - Andijk.
nía of~nsivo ~stis . s~kcesa,
k rekompenco nepra.
pondo g11r11nti11t11
K-do . B . - Orleans.
ífr.
kon~~n_s kelkaJn v1lagojn k valorajn
6
A. fe cLA LUMO DE
N.
F.
K.
Adreso:
)
·
0·110
klopodis
vane
Orleans.
La malamiko
K-do. L.
poz1~1C?Jn.
ESPERANTO, Shgie Rhbao; Peiping
,
10
Me. J. - Oexcy les Bola ••
r~ga1n1la ter~non perditan. En la aero
• •
•
6
R. V. - Trainou .••
n!a. su~er~co ~stas neta; dum du tagoj HiSPANÍO - V11len~ntifasist11
OrupelO
0
V. R. O. - Paris. • • •
•
nta1.~v1ad~sfo¡faligis: 25 aeroplanojnl
10
la internacia ht 1P
pri
ekspozicion
11r11AQ11s
perdmte nt nur 5.
En Usono k Kanado. - Kobezo~ª'
al 111hispana lukto. Por Jiu celo oni
6 · Dor .
lektit11 de LEA-NA. • •
~n la norda fronto haltis la invada
gr11ndkvanl11n materialon : arisoJ:
tiuspecan
4
pliaj
okcidento
k
Sekclo 2 fLE ·- Rorterdam ••
sudo
la
en
IJ!arso, k
markoJ, k . t, p.
posrkartoj,
gnzetoJ.
k1lomet~o) li_~erigis k ankaií en Ara44 1
M. Monleon, str. Fr11nclsco Sempere. · ·
Presrjo de J. Olmos, Alic11nte, ~11.Valencia
opéracioj.
ofensivaj
gono phv1ghgas
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· V11lenci11 (Hiapanlo)
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