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La rckruto, en ordinara armeo, estas
groteska figuro, klu safe suferas vangofra· : .: •.La voco de Hispanio ne kartavis, dum klara infor~o; ce kunsido de la pojn k pledbatojn de kaporalof k serAentoJ. ·
Sesa Komisiono de la Ligo de Nacioj. En la pompa kunveno sidis la centraj
La rekruto, sub k.tpitallsta reAimo, est11s
politíkaj figuroj el kvindek kvin naciaj delegi-taroj. Antaií ili, Alvarez del Vayo, ldaslka símbolo de lo 1riviala komlkaea rolo,
veterano de. la diploma ta ludo,· prononcis drastajn vortojn. Sen· subtilaj eiífe- klun ofte plenumns la popolanoj por forAI
mismoj, sen retorikaj vua.loj; donante nomon de akvo al akvo k titol9n de alajn 'proprajn katenojn.
'
krimo al krimo, la hispana delegito ja liveris tonan de diguo al la Konfe- •
Tiu rekruto mem. post lnclgaf ekzercoj
renco. Liaj árgumentoj, kiel bronzo, estis solidaj. Li postulis aplikon de la k nbsurdaj spertoj, fari~ns soldnto al klu oni
konvencio, avertante al la mireglta audantaro pri la riskój k dangeroj de !rudas juri promeson 11!iu standardo legante
vanaj níalkonkretaj solvoj por konvinki friponojn.
k relegante In frost!gajn artikoloJn de severa
i .·
«Kion vi intencas fari?-li demandis-.
nur bedauri cagrenojn, ans- kodo, kiu punns kruele, per la morto, ba•
tatau energie ·mn eviti?
_doni den ove la aferon al la Londona Ks,mítato?» nalan eraron aü kulpon. Ln $oldato, eksa
,
Tion jam oni faris antaue k nun la mondo ¡:,ovas rigardi k sperti la · rekruto kun scio pri la vivo de kazertio,
rlcevas llnflne la fleretan titolon de veterano;,
fiaskajn sekvojn. ,Tro sate estas sciate, ke la fusa politiko pri la Ne-Interveno
nur taugís por eviti d_efendila legan, en profito de §tata abomena perfido. La. sed !la veteraneco .estas ja tro simpla kate•
. skrupula rondo da. pulcinelaj komitatanoj; toleris, sub sajné) de ignoro, la gorio, car faktc rekruto, soldato k. veterano
daurajn,elsipígojn;.d~ kompletaj fremdaj divizíoj k: montój da· moderna per- estas nur tri etapoJ, aü tri ¡rradol. de unu
fekta materialo. La frívola kom,zdio estas jam angora dramo, kiun riskas par- sania bedaGrinda estajo: mehanika sklavo
topreni, kiel aktoroj k protagonistoj, ciuj proletaj europanoj senescepte. Nia uniformita, sen homa personeco, por anal•
delegito jetis la dilemon sur la tablon, dírante: <Jen, aü la kunveno de la fnbetaJ genera lo! k brutalaj oflclrof kiuj abo•
Ligo de Nacioj aprobas agnoske la invadon de Hispanio, fare de Italia k ; mene k perverse devigas ilin rompl la }uron
Germanio, au konfesas sincere, ke la Ne-Interveno estas fiaskinta rimedo. En al la flago k ob·eon al la le~o. se liu flago k
tlu le~o fori~as emblemo k stupo por etaj
tiu lasta "évento, tuj k nepre oni <levas restarigi la normalajn internaciajn
modestaj nspirof ele I' popolo.
legojn favore al la p6polo de Hispanio~ ..
Tío okazis en Hispanio, kie perfida rondo.
. . . Nenion plul Nur rekta deklaro, por aprobo de la invado, au nuda
· korídamno k·.rapida ·puno a1 la ofendintoj. Hispanio, kun eleganti gesto, da feGdaj milltiatoj ne bezo11ls riski, por sia
krimo, siajn proprajn korpojn. Nailzinde llí
rifuzís la sablonajn_ k nebulajn fekstojn de kan cela ria prozo.
uzis 1;1 k<1rno11de n111lfcli~11j
.!IOldatof nepo•
. . Nía popolo ne almozis fa~orojn nek privilegiojn al la kunvenintaj
VilntHj, pro sova~a disciplino, malebllg! Id
nacioj. Óiankaií ne vendís sían statan autoritaton por aceti filistrajn poen- atakon al síaj civítanaj k scclaj rajtoj.
tojn. Malgrau pero.o, pro tio, de sego en la Liga Komitato, Hispanio neniam
En la strlltOj, la civlla popo!o--eterna
vidis tiel brilajn reflektojn de sía brava silueto sur iu alía eksterlanda ekrano. viktimo de le~oj--detrnis legendon, pri sen~
Hispnnio, per buso kapabla de sía cefdelegíto Johano Negrín, dil'is finfine cel;i tumuilemo, defen..lnnte epopee la norprotokole cion, kion avidis diri i:iuj hispanoj, ekde la komenco de la tragedio;
nrnl1rn ordon k la legitirmijn lnstltuciojn. Pro·
cíon, kio Jam brulis en krioj de indigno au en mokoj de skeptikismo.
la kolizlo fluegis la sango proleta,
alta
Stafestroj,de kvi~taj nadoj mezuras prudente la vortojn. Johano Negrín,
prezo. kiun pagls la amaso por sanAIde.true
,so'Cialista partiano k hispana cefrninistro ne povis óbei la, stultan rutinort; la tradicidfn kontrastojn de la arlstokr11ta
·
·
.·
tial, sirante kaclukajn normojn, H ebligis al pura arrneo: elegantdj k írivolaj eslroj kun cifonaj
aero ventoli en haladza atmosfero. La hezitemaj,
k malsat;¡ zuavoj ... ·
·
' r
· ~anceligemaj potencoj eble alarmigis iomete pro
La ríbelo estas nun lntervena milito de
la malofta spektaklo. Tio ne gravas!- La fasista .lnvadintaj fosistaj statoJ. Nia íre!a Popola
monstro jam vekigis; sekve, la «prudenta» celo Armeo konsistas el lar~aj kontingentoj da
, eviti genojn al gía dormo tute ne validas ...
liberal horno!, kiuj volontc akceptas orga· Denove la sonora lembro de Hispanio
nizajn normojn por pli eíikll utllo de sial
.. ·estas alarmo k voko, por la dernokrata mondo,. klopodof. La katernoj 11kiras aspekton de
. prij la stispektinda ludo de kelkaj mini.stroj, kolektiva kejmo por la novaj rekrutoj, ·kluj
. uzante ·nur emfazan prozon de ki:incelarioj, kiel rte jam plu estas paslv<1j obeantoj, sed akti· 'celon al .paco, antau la giganta; provokoj de vaj kunlaborantoj de samklaslli oflclroj, tek•
, kónatáj landoj.
ankorau ne komprenís nek . · nikaj kamaradoj en nia luklo kontrai1 la
: vidis ..la estontaj viktimoj, ke ciu plia ce1do, ans- milíliat11j perfldulof. ·
·
" tata.u eviti mili ton, .estas plia stupo por la
Sinsekve, kun digna mleno, ••1aflloj el
· incendio, kiu nepre atingos tiel ankau ilian ~té\.- popolo forlasas ordlnarajn metiojn k amagón? Mizera paco estas tío, Ido fatale atendas. torajn okupojn por plenum! devon· kontraü
en vico sperti la dolorojn de milito!
Id tia knslo, ofendinta longlempe la junajn
a~ojn de la lula proletaro per vangofrapoJ
1.· •
JOHANo
NEORIN
• ·.,,
Sajnas nekredebla-estas
memmortigolde kaporaloj k piedbaloj de serAentoJ.
C.1reg1•1arano kaj Mbílstr<¡ ,de,flnanco .. ·· 1aobstino n.:niel voli lerni per alíes vun,doj...
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Li· e$p,mmt!st.oj ankaü estas bomoJ, kiuj sentas
· La .Kontraufasl$tá
Esperantofo1•t.ela instigon plenumi rigoran devon, kun ofero de.
Komitato de KataluiJio, kunla oficiala
·
vivot ·Jozefo Serrano, entuziasma es perantisto k sen tima
'k vaforn h el no ·de lá 'J.<omisélrejo por
leutenanto de la Popola Armeo, jus mortis en la aragona .
· · · Pro·paiando' de la Generalitato, aranfronto, en batalo kontrau 1a Fasismo.
·
gis imponan ekspozicion okaze de la
Li preskau estis kunredaktoro nía, car kelkaj anek50-jara ekzisto de Espet'anto.·
·•·
doto! k epizodetoj, kiuj a peris, sur la pagoj de nía gazeto, esti~. verkitaj de li
La Domo c1e 1a K11 l tu rO, · cé · 1a
rnern, dum pauzo en ·1atrance o. •Nobla junulo k fidela amiko, li partoprenis la · centra placo de Barce1opo, ga~tígi~ le ,
militen ekde la komenco; tre sate k simple lí ciam, diris, dum rapidaj forperprezentis tre interesan matenalon !<
mesoj, ke 1i duoblecele bata lis: kiel persono por defendí la liberen; kiel. ankau ~i estis solena kadro por d1. esperantista por protekti ld verdan stelonl
.
_
_ ver:¡9-}parqla1dojk,.~el~g9j,sl~Jo~~tai,
' . · '· '.Al.lía frato, ankai:í bona solda to k samideano, al liaj eksterlandaj kores· "sam1d~an.o¡ k .gravarautor1tatulorp~~
pondantoJ, ni es primas dolorajn kondolencoju pro la. perdo de amiko; sed. ho~ori. man}mgvm~, .e.edt1m1a.pleJ
samtempe i1i k ni devas s~nti fieron pro la digna morto de e~perantista popnl- furtozaJ bato¡ d,e la.mJhto. ' ' . .
. · frontano, kiu montras ekzernplon k sf.qnas vojon, kiµn eiuj redaktoroj de.
La barcelona publiko;·· dum dn
.·,,POPO LA FRONTO estas pl'etaj sekvi, k eble baldau sekvos, por algustigi prak- se¡najnoj, .amaie k interesplene vizitis.
'tikajn agojn kun honestaj vortoj ..Fra1a amiko Jozefo Serrano, sal u ton al cil
la ejon, kie lertaj manoj lokigis· tre ,
·
·
zorge la pruvojn pri la utilo k vivan- .
· teco de Esperanto, nia komuna ligilo.
.
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Ni Auldas ol nia f¡aro !e¡rantaro ít1deltlt1ron de intlnHIkonfeso: Estas treege malagrablaj, ·al n!, la polemikoj p~L!á.i.n_terno:politiko!
. Ni sclas Qoje, ke ankaú la íntemacíaj amíkoj rle Hif,pcnio ne salas tíon . .Sed,.nla •bulteno, reprezenta,nto de fasko da·potenéaf opinioj
-kluJ konalstlgas ab10Iute grandcgan plimullon el la 1wcio-ricev11s sii;teme krudiljn•atakojn de unu eekloro, .sub pr.el(lkMo·de refutó al
kslkal lnlormoJ rila te faktojn, prl kies vlr10 ciil malvirlo ni ne luQas; sed prl !des ekzisto ni ankaü.ne silentas. Silento éignifu!I rezlgnaclon
antaü la kaprlca a1erto 1 ke la hispana Popolfronto estas nenlo. Tamen, objekrlva resl?ondo Clom estas prezentata tuj kiel ofcndp lt par!io
.mensogo, Dlakuto eo111aemo rd lumo, aed disputo estas tre ofre danQera dekllvo, pll dom11Q11
por alncerqlo ol por ínal!culo ....: ·
· Klon do farl? Jen deilkat11problerno, klu obse<laa nin jam de kelko tempo. Tia!, kl'el provon de nova rnetodo,: ¡,l entrepre11as 1,k,,
malnov.an 1lntenonl E.1,ctel11venont11numerl1, aü jllm nun, ni promessa ne plu malpuri¡I paperon por vlsl kraCojn kontrail nia gazeto !tics
tasko plenumendn estas lnforml, Je la aervo de la vero k lll>ero, prl konkretaf faktol, aen atento al det.1Jlocu tfo pJ11ea'lÍaü ne pkit11s al·
, ki:lk11JmonopoliBtoj de la popola revolucio, Nla ollento tlel eatos pll elokventa ol afies kllieado! Bojo en la vojo estas pruvo' de mgr,io•..
'·
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dé Interna•
cí.a 'Brigada, dekl~ris,
ke la italaj,
germam1j k h;ai1caj. volofltuloj, kiuj
batalas en la I~opola Armeo., havas .
grandan simpation ~l la programo
starigíta ·komune de socialistoj
k
komunistoí
Hispa11io, kies unuígo
· donos ekzemplon kefikos vígle en la.·
respektivai landoj. ·
'·· •
A La. junularo de J;{diversai hispanaj Respnblíkanaj Partioj pi·itr.aktas
Jmn.sian unuigon,/ete
?.1 starigo 1 de
unu sola Respublikana Junu1aro; des.
pli oportuna ear ili-Jah1 aligis la Alían. con de la Junularo, ,konsistigata .cle .
respublikanoj,. Hberecanoj k mark. sistoj, sub·la sigí1h de harmonfo;·:

-NOTOJ
·POLITIKAJ
•------m
..,.,.._
.._____
_,_,._,
_____
_
'·

-

•
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En mitingo, kíun celebris la Nacía
Konfederacío de Laboro (C. N. T.).
ert Madrido la 5. 'de Septembro, 1a
. 'eksministro anarkista García Oliv~r
diris, ke •la Registaro, ironte al Óe-'
nevo, pavas esti certa, ke la penso
· de la antifaSista Híspanio, akom, panas k subtenas gin».
• Pietro Nenni, eetkomisaro de Internaciaj Brigadoj verkis a rtikolon,
per kiu li salutas laude la interkonsenton por komuna agado de la par, tioj Socialista k I<omunista (kion ni
konigis 1~m en unu el la antauaj
.t.

A Nla Cefmlnlstro Johano Negrla
eet11aornase iiratull)a pro aia trofa
defendo en Oenevo por la rajtoj de
Hlapanlo; lnter 111telegramoJ, kluJn
11rlcevla, eati'I& tre lntere&!I tlu el,
el la C. ~- T.:
cNI gratulas vin pro klaro defendo
farlta ontail Ligo de Nacioj. La antlra&lataHiapanio ne batalas nun kontraü ribelintnJ s a m Ion dan o j, sed
kontraü italH k germana Flisismoj,
invadintoj nian teritorion.
Sciu ·10.
Mondo tiun vero.J1k agu fuste,-Nome
de Nacía Komitato de C. N. T.
Vazquez, .Sekretario.,

numeroj) taksante gin kiel decidan
pason al la venko de la laborista
klaso er Hispanio.
Jt. Joaquín Asease, eksprezidanto de
Aragona Konsilantaro, kiu estis arestita, antau ke!kaj semajnoj, sub suspekto pr! de1ikto, jus estas elkarcerigita. car 1i aperis senkulpa
en la
koncerna. afero.
.
.t.. Largo Caballero, unu el ·la membroj de la Delegitaro de U.G.T. (Óe-·
nerala Unui~o de Laboristoí) k Gonzalez Peña, kiu kun aliaj kamaradoí
reprezentis la Socialistan Partion,
reveninte el Parizo faris deklarojn pri
la kunveno de la InternacioJ. La imprewj, kiujn portis ambaú laborista/
· gvida:ntoj permesas esperi, ke la organizita · pro le taro tutmonda finfine
ekagos· praktike. ·
.
.
¿ Okaze de la fondigo de la· Junu, lara Alianco, la Liberecana Junularo .
aperigis manifeston, en kiu gi diris:
La venko pri unUeco apartenas al
11enit1.Ciuj junularaj organizoj fal'Ís
, necesajn oferojn por neuiel malebligi
la dezfron de· 1a tuta kontraiáfasista
junularc,. Jen bona vojo irenda! -

_______________
..,_

14 , Luigi G,allo, komisaro

1

en

Enla vespera eiutaga katalu11llngv~ gazeto de ,C. N, T. en Barce<"
Jono, cCataluny11, (Katalunio) aperis
ontaü kelkaj ta¡:ioj éJrtlkoló, en kiu
trov!Qas la sekvaptal y~rroj: ,
,

.Á

,La procezo de splrita, lransformi~o. !:iu okazaa ei:i hla Organizo
est1i's evidenta. C. N. T. (k, hé 1111r
..-¡'Zi
sed anlrnií la.• F. A.·.. J.) J<unlaboraa
·hodia~ pli decide apud In regist<1ro
de la' Respubliko· .k ap'ud tiu de la
Gcneralitato -ol tiam, kiam ~¡ havis
, siajn repreze~taJtojn en ·10.registaro~. ·

f::l ó
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kvazaií simboloj de nía lukto: •Fajro»,
«Fero», «Unueco•, •Atako•. Ekzístas
,tA GAZETOJDE.LA FRONTOJ trafaj
titoloj, ekzemple «Montsupro•,

/

La jurnaloj de la batalfrontoj sprubatalantoj; poste ia jmna 1o progre sis
cis tre spontanee. Cirkaií trídek mílit- gis kiam gi povis akirí presilaron,
gazetoj aperís en la unua epoko. Oni kíun oni insta!is sur sargaiítomobílo.
p.resis ilin modeste per skribmasínoj.
Nun, «Antauenmarso», dank'al la sola
Tiuj, kíuj povis ampleksigi sían eldon- · subteno de la soldatoj estas unu el la
kvanton per multobligilo,
ja estis. tri plej gravaj militgazetoj regule ape«luksaj» gazetoj._ Ciuj estis publi.ki- rantaj ciutage. La aliaj estas •Avangataj en la fajrolinio. Kiam en Fe- gardo» k •La Voco de l' Batalanto•.
bruaro 1931. la Milicoj sangigis · en
La Centra -Armeo eldonas la pliRegula Armeo, kelkaj el tiuj furnaloj
multen el la tuta militgazetaro. El 150
maJaper"ískun la politika nuanco, kiu gazetoi, kiuj proksimume publikigas,
nas!ds Uin. ,.Alíaj transformigis je 92 apartenas al la Centraj batalfortoj.
unueéaforgino¡."'
·":', -· .. , . . ·
Tie, preskau ciuj korpusoj, cHvizíoj,
De tiam restas ank01·au kelkaj ti- brigadoj k ec batalionoj havas sían
toloj. ,La plej malnova jurnalo de la propran iurnalon. La titoloj estas plej
Centra Armeo estas· Ru911cP.(Antaiívaríaj. Ordinare· i1i estas la samaj
enmarso). Óin kreís la mílicanoj de la nomoj de lt1 tacmrntoi, al kiuj ílí apar«Kolono Mangada•. Óia kvara. nu- tenas. Aliaj konservas. la nomojn de
mero, kiu estis la unua datumíta, sur- la Milicoj, kíuj fondis ilin. Tiel, «Stalo•,
ha.vas Ja daton 8. Augusto 1936. Ói «Rugvj Kngloj», «Oktobro•. Kelkaj
estis masinskribita k oní faris el gí du · havas, kiel titolon,
neforgeseblajn
kopiojn, unu por la arkivo k la alía devizojn: « 'li ne pasos!>, «Al la venpor trairi de mano.al mano ínter la kol», «Ni pasos!». Multaj füoloj estas

KRUELA K.OMPATO
DENOVE. PRI LA JNFANOJ
Sub la titolo «Barbara Humaneco», subskríbita de
Mary Saran, ape.ris, e.n nía e.stimat<1kolego «La Kritika
Observante•, artikolo montranta la metodojn, per kíuj
la anglaj katolikaj ekleziuloj praktikas la kristanan kompaton al la infauoj, rifugint:1j el Hispanio. El tiu artikolo ni represas la sekvantajn paragrafojn:
«Certe, se ni"seríoze pensas pri tiu afero, ~i montras
nur la hipokritecon de Uuj, kiuj ignoris sian politikan
respondecon, pasive aií aktive helpante al Franko, k
· nun prevas kasi sían vere barbaran konduton sub la
sajno de humana kompato.
La plej hontegan ekzemplon pri tia «Barbara huma- .
neco• donis la katolika eklezio, kiu estas kulpa ne nur
pro sia konsento prt la milito, sed ankaií pro fanatika ·
subteno al Franko. Nun la' angla cefepiskopo Hinsley
·faras petegon post petego pri mondono, por helpí al la
baskaj infanoj. La motivoj de tiu vere krístana kompato
estas malkase konfesitaj._ La animoj de tiuj kompatindaj
infanoj, kies korpoj savígís de la bomboj de Franko,
<levas esti sparataj por la eklezio, k tiel por Franko, por
kies venko, super «la vortoj de kontraií-Dio, kíuj pusis
Hispanion al sangverso•, la katolikaj episkopoj ko~sjlís
·al siaj Safaroj, kejli pregu. La angla Catho/ic Times,
skribas: •·., .' · ·,. ·'·'··.· · ·
Ne nur 111m11terlaj bezonoj de 111.
4.000 infanoj estas
end11n~erigilaJ. Multe pli graveg11 estas la dan:ero por ilia
rellgio ... E.kzistlls mult11j homoj en nill !ando, kluj sub preteksto de fllantropeco, ekspluatlldos liufn infanoJn por slaf
propllgandaj celoj. Komunistaj organizoj jam sercis kelkajn
el tiuj infanoj ... Ciú iomero da katoliku helpo por tluf infanoj
baras la vofo·n, lai1 kiu ili povas lrl en ne-katolikajn, kelkfoje en malpiajn manojn. Tiu scio instigas la hlerarkion, fari
pluafn postulojn pri katolika almozdon11do.»

Oni petas,pri katolika kompato, pór ke oni povu
pligrandigi katolikan influon en la Komitato por la
baskaj infanoj. ,(Jatho/ic Times raportas kun kontento,
ke «membroj de la komitato estis -impresa tal de la katolika a1voko•. Sed, en Londona centro por hispanaj
rifugintaj. infanoj\ konstatis ke:

organo dtc alpina bata1iono, kiu postenas en nega regi0no.
Tiujn gazetojn, kompreneble, tu~is
la reformoj prí disciplino k unueco,
por lduj ili mem pledís. Nun ilia publikigado sekvas la normojn starigitajn
de la Komisararo.
Tí u organismo
gvidas, per siaj ofícíalaj. eeforganoj
«Avunga1·do» k «La Voeo de l' Batalanto,, la tonen por la ceteraj gazetoj.
La politikaj komisaroj mem estas la
direktoroj de la 1urn2loj, per kiuf ili
sin helpas en sía ofica laboro. Kel~foje la komisaroj sin anstataiias per
lertaj kunlaborantoj,
cerpitaj el la
tru po. Ciu s0ldato rajtas verki por la
gazetoj. La gazetoj estas disdonataj
senpage. La eldonkoston oni pagas
per libervolaj mondonacoj de la soldatoj. Se tío nesufícas, oni kovras la
elspezojn per krorna helpo de la porpropagan<li\ bugeto, pri kiu dísponas
cíu komísaro por sía kleríga tasko.

, •.. el l11~10 bnslcnj lnfanoj ... nur .17 eeestis 111mesan,
kv11nkam fakre eiuj cerre earls baptltaj klltolikoJ. Nenlo
monHa8 p\) 'N.\nre\a ur~nn ncce1:1onae ang)a koloWKa ne)•po
por lll proJeJ¡Jo de JJji, reJJgJeco.,

Baptitaj katolíkoj, kiuj rifuzis la mesonl tio indíkas
,;komunistan ve.nenon». Pri tio µarolis la episkopo de
Southwark (Anglio) ~n katolika kunveno, en kiu oni
kolektas monon por la baslrnj infanoj. Tiu cinika sankta
viro unue beclaiíris, ke la baskaj infanoj devis veni al
Anglio, car kvankam tio apenaií sonas kredebla:
cestis llia devo resti hej,ne llfi kun la generalo Franko.
Onl povas fidl lln. LI eslt1s boncg11 katoliko, lciu farls slan
pleJ bonon por Dio k si11lllndo, k li eatas tute preta preni
tiuJn lnfanojn.,

Sed daiirigis la episkopo:
•· .. ear lli eiuj estas e¡tle ... nia devo est11a protektl llin
k elprcni Jn kornunistan venenon el llla! animo! k resendl
illn al Hispanio kiel bo1111jnkatollkojn.,
.

tu

ne jam venís tempo por ciuj veraj kontraüfa!istoj, malkasí tian barbaran humanecon per vortoj
tute klaraj k malebligi, ke la katolikaj amikoj de Franko
havu ian ínfluon al la infanoj, kies gepatroj en Hispanio
batalas k rr.ortas dum la lukto koutraií la Fasismo?».
Tiel finas la artikolo. Ni limigas al tio, prezentt al
la toleremaj nefanatikaj katolikoj, honestaj personoj, kiuj
ne velas devíge trudi la katolikísrnon al ciuj homoj sed
kunviví harmonie kun alire.ligianoj k liberpensuloj, tiun
kazon pri perfortigo al konscienco de infanoj, edukitaj
de gepatroj nekatolikaj, k la provojn encerbigi al i1i
relígian kredon kune kun la íntenco konvínki ili11-ilin,
kiuj mem spertis
terurafojn de la murdanta fasísmol-. ·
pri tío, ke generala Franko estas «bonega katoliko k
bonega patriota». ,Oní ne povus elektí pli maltaiigan
proceden por katolikigi tiujn infanojn. Audante tiun
laudan esprimon por la hombucisto Franko, la infanoj
nur povas sentí pli fortan malamon al tío, kion reprezentas la mafüenita vampiro, lt ec se oni <levigas ilin
eeesti la mesen, streci siajn pui?netojn en simbola gesto.
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Variantoj en la Temo
- Látt publika anonco de nia Minist~rio por Defendo, pere de lnternacia
Ru~a Kruco, eslís san~itaj sep aviadistoj de Franko, ciuj fremduloj, kontrau sep respublikai aviadistoj, citij
liispanoj.
Du el niaj aviadistoj, h1j kiam m
alvenis en Hendaye (Francia), antau
nía konsulo faris deklaraciojn, kittjn
poste íli lrnnfirm!s antau la enlandaj
ai:ítoritatoj.
•. •lli estís kaptHaj-jen la deklaroj
-la 2. de Novembro en provinco de
Segovia k tuj kondukitaj al Salamanka, !de iJi ku§is en malliberejo gis la
16. de Marto, kiam kelkaj germana¡
policistoj kondukis ilin al urbo Astorga k poste al haveno de Vigo.
En tiu haveno ili est!s ensipigítaj
en germana sipo «Rolandoc,~k• matrikulíta en Bremen, ldu kondukis iliu al
Hamburgo, ili elsipigis tie la 31. de
Marto. Oni kondukis ilin al subtera
karcero, en kazerno de la politika
polico Gestapo, kie nur oni donis al
i1i unu terpomon po tago k po persono. Nur dum 8 tagoj ili restis tie,
sen ajna kornunikoÍ k poste ílí estis
transportitaj al Ber ina karcero.
Duni tri monatoj i1i lo~is en t.iu
malllberejo, kie ili estis plej grave
'turmentítaj, ciutage ili estis trude petataj konigi milítajn sekretojn. Ree lé
ade oni demandis al ili pri situado,
nombro k defendokapablo de respublikaj aviadkampoj.
Fine de Jnnio, k pe r tri motora
aeroplano, i1i estis kondukataj
al
Romo k poste ,il Gada, kie ili povis
konstati ke la tiea malliberejo estis
• plenplena de italaj soldatoj, kiuj rifuzis iri al Híspanío.
llí reslis en Ga eta gis 11' 15. de
Julio, kiam per alic1 aviadilo ili estis
transportitaj al Pollensv, en insulo
Maljorko, el kíe-aukaií
per aviadilo
--m vojagis al Ceuta k C'adiz. En ci
lasta urbo, ili estís adiauitaj de falistaj autoritatoj k dum tiu lasta momento, germana milítisto petis al ilípromesinte mondonacon--prí forflugo
al fasísta zono kun res publika a vía.. dilo. El San Sebastían, per vagonaro,
''' ili vojagís al franca urbo Henda ye.•
El cío tío, oni konkludas ke Franko
liveras mílitkaptitojn al germanaj polícistoj, ke · oni transporta3 ílin per
~ermanaj sipoj k o ni enkarcerigas
1lin en germauaj malliberejoj, kie oni
turrnentas ilin rnilítcele. Poste Germanio cedas la kaptitojn al !talio.
'·Neniarn okazis io simila en la
mondo, k ni rezignas plíe komentí
tiun monstran sintenon de ciuj, kiuj
intervenís en la afero. La sentema
leganto tion jam faros tuj k siariske.

De nlo bonego -kunlnboranto k oallmotn odminlatroc/11Peranto en
Nederlando, k-do. Petra van der Plank, ni rlce'vts.jennn raporlon
prf la resumo} de tlu gruva lmnveno, kiun li protokolis.
Bn Roterdamo, dum la SAT-Kongreso, lciun partoprenís oficiale du redaktoroj de
POPOLA FRONTO, ni okazigis kunvenon, por ke niaj. 11bonimtoj k Iegantoj havu bo1111n
okazon dlri sl11j11
opiniojn rilale la gazeton. Ccestis proksimume cent gekamaradoj el 11
divers11j landoj. Úoje ni konstatis, ke ~uste Id terorlondoj, kie nia organo suferas malpers
mesan, estis reprezentataj. K-do. Hernandez (Valencia) skizls la historian, kiu pravigis la
11peron de nla bultcno. Tre detaie li rakontis pri la celo k, alta valoro de Esperanto,
hodiaü, po1•la laboristaro. •P. f.• ne eslas regata de partifanat!kuloj sed nur de karm1radoj, kiuj k¡;nscie k ccltrnfe laboras por liberigi la homojn de iliaj klasm11lamikoj. Hispan11
afero estas ankaü cies problemo solven·cta, car post- malvenko, la fasismo Ja ne estus satl•
glta k la vico eslus versajne tui al unu el ceteraj landoj, kiuj nun estas fiera( ne hovante
potenc,m fosisrnon. K-do. Bosch (Valencia) ur¡'!e pelis 1rn¡J"estojn,lmn_laboron k eion, klo
eat~s necesu por oktuali¡¡-i, plibonigi la g11zeton. Ne lasu nin hejmenveturl .-11 _dirls -- k11n
molplenaj vollzoj, sed kaptu la okazon sarQi nin! K-do. Suggar (Anglio) opinias, ke la
gazeto estas bona laü enhavo k slilo. Sviso parolas prl la bela efelcto de •P. F.• en landoj,
kiel 5visio, kie QI est11smalpermeslta; tiu kaptas la ok¡¡zon k akurnte zorgas, ke la enhavo
estu dlsvastigita. Wljnmans (Nederlando) Instigas fiksi abonprer,on, per kio la enspezoj
certlQas. De Briujn (Nederlnndo) subtenas fiksan abonprczon k ne satas la sprit11}ojn en la
gazeto, prefere Qi reslU óbjektlve informa k klopodu. grandigl la formaton, l1!un li oplnias
neplaea. Ten J-lagen (Nederlé)ndo) esprimas la dezlron ne plu enmeti Pvlemika}ojn en
«P. F.•• klel la «Publika Letero,. Tion opogds svisa karnarado._ Zaandam (Nederlando)
¡:,lendaa, ke la aklunleco de la gazeto ne taügas, k ke Ai· nepre devás aperi eiusemajne.
Sekcio 2 P. L. E. Rotrerdam di ras, Ice Qi ricevas regule 10 ekzemplerojn k fü1, kiu deziras
povas regule ricevi ~in. Oni pagas laü bonvolo, sed akurate ni eiam pavas forsendi monon.
Alla roterdc1mono tre laüdas eP. F., kiel sendependari organon kun tre bel a k bona enhavo;
1<1krltlko esras nur pri la rllntol inter la diverrilendenculoj, kiuj ci líe en Holundo estl'III
malbonegaj. Cuankaü en HÍspanio ili statas tiel?- <;>nipublikiQ'U Ion pri la rilntoj inter kom~
partianoj k soclaldemokratoj k. t. p, La katollkoj Clam atakas nian movadon._Cu_eblas scilgl
detalojn prl lliaj n¡¡-oj por k kontraü la nuna registm o? lu pledas por pll da sprlt11jüj en la
gazeto. K-do. Hernand~z al ciuj demandlntoj: «P. P,>- estas organo de serioza laborista
füperanto-organiio
en Valcncio. Ni forte senias la· respondecon pri la P.nhllVO'k penadas
konlenlilli ciujn pelojn. Pri la financa situacio, nf Jam·multe pritraktis k diskutis sed se ni
estus :lksintaj abonprezon, multaj amikoj ne plu-ricevus la gazeton, pro sia rn11leblo pagi
gin. C:iu help1J laüpove k tiel la afero reguliQas aütomate. Kiu ne pavas pagi iom, tlu ·subtenu nin almenaü mornte k per propagando, sed bone komprenu, ke multa) moneretoj
fari!las kapitato k ni foras k faros la bultenon pli ali malpll ampleksa; !ali la momimedoj
pri kiuj ni disponos. Baldaü estoii publikigata la financa bilanco dum ~la unua eldonjaro,
ear ni havi,s nenion poi· ka.si. La formato devas resti la sama, toüga por bindado k simila
al ali~j Esperanto-gdzetoj. Cetere pri papero, ni ne havas tion, kion ni vol as, La provlzo
de papero en Hisp11nio estas tikl11.afero car tlurilate en nia !ando kreskos la malfacllajoÍ, k
ni devas lwnten1i~i per tio, kion ni 1rovas. «P. F., ne estas iater.denca, !!i rilaias !ojale
al Slndilrntoj k Partioj divel'saj, al kiuj apartenas Jam delonge la kamaradoj, kiuj prizorg11s
la l<'llZelon. Ói ne reprezent11s iun sektoron, sed Ciujn, kiuj bat11las kontraü la Fasismo. La
polltllwn de la mma regiat11ro ni subtenas, same kiel ni fervore subtenis la antaüan regis•
tarnn sub pre:r.ido de Largo Caballero kun anarkistoj, Nun la am1rkistoj, k Largo Caballero
mem, restas ekstere ear lli volonl;: rifuzis partopreni la novan kabineton. Ekde la komenco
de 111milito, 1uj post eksplodo de la fdisla ribelo, tío estas prelikaü ekde la unua numero
de «P. f'.>, ni estis ficlelaJ defendantoj de eiuj registaroJ, kiuj sinsekvls en tiiapanio, car
Cluj ili estls k estas lojalaj k tldirídaj por la popolo. NI apogas la registaron, Car ni firme
kredas, ke sub j!la gvidado unue ni d~vas zorgi, ke Hispanio estu libera je siaj invadintoj
k la proletaro de sial klasmalamikoj, kiuj okaze de sia venkp ja forprenus el ni cion, kion
ni akiris. L11popola fina venko obsectas nin. Ni satas vivi llb.ere k por efektivigi Ci tlun
liberan, ni momente ege suferas. Vi ciuj, laü forto k kapablo· helpu, ke nia batalo ne
estu vana. Vivu do la Popolfronto!
,·-PETRO van _der PLANK

NOTOJ DH LA RBDAKCIO.-NI
kore;dank~s k-d~it~\.i~'~·,der Plank prl Ila
r11por10k ni devus aldoni: ke 11,pro tro11 modesteco, sllentis niajn l11üdajn k dankajn
esprlmojn dum la kunveno, al Il mem k al Cluj nlaj holanda) kunlaborantoi, speci.ale
pri ta nederlanulingva eldono de «P. F.>, kies sukceso progresas dank' al ilia
sindono k laboremo. Alillanke, 11forgesis versajne, diri, ke oni diskutis pri eventuala
enn1eto de ne-hispMaj originaloj en 1/l nederlanda filio k estls deciditc ke, !ali interkonsento, kiam oni ekentreprenis tiun eldonadon; la nederlandlingva eldono de 111
gozeto restu fldela traduko de lo e!lperantlingva originalo. Allef j!I perdus siart
dcvcnan valoran k ec sían ekzistopravon. La eldonistoj estas raJtigitaj de ni, enmetl
laslhoran novafon pri la milito aü en rilato kun Qi, por aktualigi pli bone la gazetpn,
sed la cetera teksto de ilia eldono esru tlam kopio de la originala fonto, kiu
ekfluus inter la rokoj de la hispana) okazintajoj, akirinte per tio plenan aütoritaton. ,

Via helpo al Hispanio estas apogo al la muro defendanta vian paconl
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LA CEl10SLOVAKA STANDARDO fLIRTAS

fUNEBRF ...

Cehoslov11kio funebras. Masaryl< mortis! ne tc11111~;
nun pri sablona pMoso 01<11ze
de la morto de ordinara statestro. Masaryk, dul'llviv11 prczidanto de la plcj ju11<1dírop11 !lemokr<1tio, e,,tis, k daüre restas riel,
ekzemplodona figuro pri politika honcsteco por ciuj lihcral11j ¡:ersonoj k progrcserm,j hornoj de la ruta mondo.
Masaryk, delikdta spirito, !<lera aútoro de valorc1j verkoj rri historio k lilozofio;··plej
alta simbolo de
tuta nacio, estis ciam riel modesta ke neniéim li forgesis sian humilan devenon. En lia koro neniarn velkis
la amo por la libero de ciuj popoloj ¡iemantaj sub pren10 de !iranio.
Masaryk gardis ¡)enrilaln pensojn por tiispcnio. En nia kapo aperas nun la rememoro d~ frazo Iia klam
la hispana reakcio, en Oktobro 1954, suíokis reven~e 111proteston de la minisloj de As lurio. La simpatia avo
de la Demokralio ne konsideris baron okupi supernn st<1l1111
po11tenon por cizi Jeuan belan penson: cNe t,1ügos
la rnalkura~o reven~o de liuj, ki:1j nun sin !tredlls ciopovaj. La vera potenco estas ciam 1Jpud tiuj, kiuj, sen
· oficiala povo, e11tai;pretal gejni respekton per nnblal k sindonaJ gestoj,.
'.,
La hispan11 popolo ne povas for¡:esi tiujn ci vorloin! Hiapanio, kun sirant11j vundoj, defend11s sur kruda
tereno, la principojn, k!uj estis akso neíleksebl<'I por la imilinda vivo ele la lio1110, kiu jus mortis •••
En la universala koiicerlo de kondolencoj, POPOLA FRONTO :iohre k respckte vibrig11s la kordojn de
bedaüro k cagreno je nomo de tiu s1111a
esperantis1110,kiu aktive uz,1s siajn dcJe¡1cloknrahlnjn por 11klri rajton
k meriti ekziston ínter la popoloi kun digno k libero. Sllmideanoj k amikoj el Cehoslovakio, jen n!a m11no,jen
por evil! makulojn al-la. doktrinoj de la kara Tomaso Masaryk.
IIW-iflR!E?
di
;
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Ciuj kantas: Kantoj pri la ~ardenoj de Granado;
pri iu mokema knabino, pri safgardisto, kiu trovis hufoferon ... Walter estas goja hodiai:í.. Por Ji la estinto ne
plu ekzistas ... persekutoj, karceroj, izoleco. La amatino
vivas k sí venos baldaií al Hispanio. La urbo estas
defendata sukcese ... -Baldai:í ni kantos en Kordobol
Ai:ídigas safa bleko. Walter, kusattta sur la malsekeca
pajlo, ekdorme rídetas en la ma;-he1o.

ROMANDAN'IO
WALT~D
MURTI~
...
(De llya EHREMBURG)
La fasistoj alproksimigas. Neniu restas en la vilago
krom la stabo de la kolonelo k unu n1aljunulino surda.
Óda pregeja turo estis nesto de cikonioj. Oni sternis la
turon. Inter la ruinoj, kusas la mortinta birdo kun la
beko malfermita. La kugloj zumás en la spinejo k traboras la murojn. Óunokte la mai.íroj sin trenas, el siaj
tranctoj. La proksima urbo estas defenclata de bataliono
da ministo}. Nai.í, dek, dek-unu. tagoj .... La logantoj forgesis jam, kio estas dot'lno. Ciuj havas svelintajn k
rugetajn okulojn: ciuj estas seufortaj. Restas nenio por
rnangi krom biskvitoj. .
La malamiko decidís siegi la urbon. Nun gi premas
ce la soseo, kiun defendas ls_1bataliono de \Valter.
Hierai:í ilí perdis la tombejon. Ci matene i1i rekonkerís
·. gin. La.ol:>~soj ipaJt~r~is Ja tombojn .. Oni vidas sekajn ·
ostojn k, 21pml.tio, kadavrojn. Enter1go ne eblas.
Oni · <liras: -Estas
necese evalrni la Jrbon. Nek
venís .nek venos helpo. Se «la aliaj» prenas la soseon,
ciuj ni falos kiel en retkaptilon. Kaj, kiamaniere konservi Qin? La «aliaj» havas álmenai:í kvar mil maurojn ...
Walter respondas: -Ne klacu. Ni ricevís ordonon,
do ne decas nun diskutil -lli ree venos ci tiun nokton.
-Nu, bon.el Kio plej gravas nun estas troví tuj
bonan cigaredon ... ,.,
· ,
....
Nokte. Subite komencas páfado. Terura pafado.
~ajne, la •aliaj• decidís okupi la soseon je ciuj kost_oj.
Niaj soldatoj respondas malvigle. Malabundas kugloJ k
oni <levas spari Hin.
Frumatené .kamarado Gomez venas kurante. Pro
emocio, 1i preskai:í.ne pavas paroli;_-Ili forirísl i1i for!ris)
En la kontraua flanko, efekhve, estas la tranceo¡
forlasitaj, kadavroj, matracoj, píkildratoj ... La ipalamí~o
·ne sukcesis persistí antai1 nía kontraiístaro. Ilia nokta
atako nur protektis retroiron: -Antai:í.enl
.
Dum unu tago oni marsas dek-du kilometrojn. Oni
tranoktas en la vílago. Kiam la batalo komencis, la
kamparanoj disigis plurdirekten. Nun i1i revenas, por. tante panon, ·ovojn k vinon por la soldatoj.
.
La cefo de la bataliono nomigas Pardos, juna m1nisto el Linares ("'). Li demandas al Walter:
-Cu vi estis en Moskvo? -Jesl
-Ja, oni ne emas mortil Mi ankorau nenion vidís
dum mía vivo...
'
Walter, ridas: -Kial morti? Se ni- sukcesis hierai:í
saví nin, jam nenio nin trafos...
·
, -Kiel bone vi lernis la hispanan lingvonl
La ministoj ridas. I1i kantas b.ore. La melodía estas
malgoja. l1i kantas, ke neniam la mai:í.roj trairos la
«ponton de la Francoj~ (.. )._
..
-Diru, Walter. Kton vt f&ros post la m1ltto?
·
-Mi revenos.en mían landon. Tie ankoraií mi luktos ...
Pardos diras,.konfuzite: -Ni ircis tien kun vi...

-

1•) Provfrn:o Jaen, ,uda·
Hispanfo. (ºº) Super rfvtro ManznnarC$ •Plld Mttclrldo.

Walter ne plu ve!{ígis. Peco da bombo rompis lían
kranion. Apud la cerko staras la polo Jan. Li tulmmas
sían nazon ... La larmoi sufokas lin.
Frmnatene foriris la bataliono. Oficiro kunvokis
ciujn: -La konrnndanto...
.
Neniu scias, kion 1iintencis diri. Iom da tempo 1irestis silenta; finfine tí faris geston perla mano k komandis:
, - Ekmarsul
Hieraií la bataliono marsis kun ka'ntoj. Hodiaií ~i
remarsas silente. La sama penso okupas ciujn kapojn ...
La korpon de Walter oni portis al la urbo. Jus
hieraií, la fasistoj estis repusataj k la vivo tie eknor111ali~as. La laboristoj ekzamcnas la masinojn.
'
La kolonelo ap;,diras la eerkon. Li stai•as rigide, la
pugno ce la viziero. Liaj lipoj tremetas. Poste, kun res-pektema timo, alproksimigas la laborístoj. Ili forsiris
multajn papavetojn el la kampo). Nun sajnas, ke la cerko
estas sprucigita per sangogutoj. Jan demandas:
-Kien ni portes lin?
, Oni lokigis la cerkon en la ternejo. La tegmento
estas truita per bombo. Iu lahoristino m 011laiíte diris al
la kolonelo: -Morgau 11ieklc1boros... militlaboron ...
Kai subite si aldonas: -Malfélica germano!
'·~ .
Poste oni kondukis la kadavron al Valencia. En la
vilagetoj, la karnpardnoj aliris ce gia paso. -Kion vi
portas? Jan respondas: -Batalinton!
La virínoj, kun
kruéoj surkape, haltis k spiregis dolore. l1i diris al siaj.
infanoj: -· Rígardul La viroi, faliginte la fosilojn, seriozmiene levis la puguojn.
Tra¡:,asa11te en Albacete, venís soldatoj de kelkaj
brigadoj. éiuj kantis « La lnternacion". Vundito kun tuko
en la kapo rípetadis flustre: ·-La kama1•ado Walter ...
En Valencia, marsis milita muzikistaro post la
cerl,o. Silentego regas. La flagoj restas se;1flirte. Majoro
Martinez, <levas fari paroladeton. Li scías, ke tiuokaze
oni éiam pritraktas la viven de la koncerna homo.
Li demandas al Frítz: -Kion 1i faris antaií ol la
milito? Fritz respondas: -Mi ne scias.
Sed tuj Ji aldonas: --Kion lí faris? Li ciam luktadis ...
Kamarado Martinez ne scias paroli. Li estas asturano, ministo. Nun li estas tankisto. Li memoras pri la·
viza~o osteca k seka de Walter, pri lía cikatro en la
kapo, pri lía modera voco ...
Martinez eliras: --K-do. Walter
venís helpi nin. Sían tntan vivon 1i
bataladis kontrai:í la Fasismo, k Ji
mortis en la milito ... Iu ekploras,
sur la fono el laiíra bruna verdo
kun brilo de ro1oi k bajonetoj ...
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POST LA KONCJRESO EW ROTERDAMO

PE'CO:DE KLASBATALO
S-ro. Bas Wels estas eminenta komedianto, tiel en
laborkunsidoj kiel en gajaj vesperoj por kongresfinaj
f~stoJ. Li ne volas esti nur alctoro sed aspiras ankau
esti autoro, U verkis tíucele bombastan leteron por nía
kolego «Informa Bulteno» de Barcelona. Ni bedauras,
ke ni ne povas foruzi tro da spaco por reliefigi la talentón de tiu virtuozo de la deklamarto k de la -emfazo.
Tia!, nía komentario estos mallonga k facile komprenebla por eiuj ceestintoj:
.
Nía k-do. Hernandez intence forsilentis la incidentojn de Majo, kiam li priskribis la·· antifasistan popolan
spiriton en Hispanio; kial? Unue, car li volis eviti even. tualan polemikon ínter malsamopiniantaj kongresanoj.
Due, car lía celo estis bildigi la unuecan lukton-ne
la
kverelajn divergojn - kontrau la' komuna malamiko,
unueca bata/o, kiu fakfe ekzisfas, malgrau la diverseco ·
de partioj k skoloj. Trie, cal' s,f'o, Wels, kiel P¡,ezidanfo de
lo O./(,/(, pe¡, Je/ero, klun Ji es/Is sondinfa al ni, pelis nin

. ne tu§/ poliflkajn femojn poi' ne endangerigi la J<ongl'e6on
. psi' eh/a /nferoeno de poi/cano/.

Pro tío, k-do. Hernandez pledis por la «sennuanca»
antifa§ismo hisp11na sen distingo!. Tamen, s-ro. Wels,
forgesinte sian rekomendon trovís nian priskribon fro
be/a aií fl'o honesta k prezentis sían pc1noramon, endonQe¡,iganfe /1 rnem lo J<ongl'eson. Jen liaj propraj vortoj:
•Tiam la Prezidanto de O. K. K., kiu tíel multe pledis por
la ordo, kamaradeco k harmonía sfero en la Kongreso,
petis la parolon k tusis la aferon, kíu dum duonhoro
boligis la animstaton de la kongresanoj k enda,,gel'lgis
Qisnunan plejharmonian Kongreson ... •
.. Cetere, POPO LA FRONTO neniam nomis la kataIuriajn kamaradojn •spionojn de la fa§ismo•. Diri tion,
estas insidi scnpruve, ec se oni svingas la tutan kolekton
de •P. F.• Aliflanke, ne la Prr.zidanto de In laborkunsido avertis s-ron. Wels, iied s-ro. Wels avertis la Prezidanton, ke coni tusas dangeran temon »-k estas Ji la
unua, kiu gin ektusisf..:.. Laste, la Prezidanto ne retiris'
la parolrajton al k-do. Hernandez, kiu refutis, gis la
fino, la malicajn •refutojn,, de s:ro. Wels.
Pri la mono. Ni nek volís, nek petis, nek pensis,
nek es peris, ke oni don u gin al nía gazeto. Se ni estus
ricevintaj gin, kun konkretaj instrukcioj de la Kongreso,
ni estus plenumantaj la koncernan mandaton.
Hernandez ne diris ee: unu solan vorton pri la
mono. Akuzo en tiu dírekto estas simpla kalumniol
S-ro. Wels finas sían leteron dirante, ke S. A. T. ne
tolera, •fasismajn agojn de kia ajn koloro.• Nu, bon e. Cu
per tío Ji aludas nin, kiel reprezentantojn de iu elpensita,
en lía kapo, «popolfronta fa§ismo»? Tiuokaze, la afero
estus tiom sprita, ke ni havus ridon por la tuia jaro.
La legantoj, konklud Lt kiakoloran fasismon oni
servas per tiuj disígaj procedo¡, prezentataj tre ruze
kíel «peco de klasbatalo».
.
Kia forta imagpovol Kia fiatadol Kia haladzol
·

POPOLA DIPLOMATO
Bolseviko, en rolo
de diplomnto,
estas nova popola elemento, kiu detruas
ciujn klasikajn normojn de I¡¡ Diplomatio,
speci,1I11Mlu, ~is nun, por trompi k rnensogi rer solen<1j rivere11coi.
Litvinof estas intcrrrncia delegito de
eiuj sufernntaj popoloJ. Lia sperto m11lkovra11 intrigojn. Per kurn~a apiiko de i11
veI·0, ec kun sprita akcentn, li siras vualojn el hipokritaj promesoj. L'.iuj antifasistoj scias, ke Litvinof dejoras konslante en gravé! tranceo poi- ohservi k
.
nuligi lil pasojn de Hitler k Mussolini,
danQeraj pulcineloj de tragika f<1rso, kies fodenojn Lltvinof ju11
rortlrl1, Tlal li 1111111ja tre multe umata de 111hispana popolo!

.loter
.Dio~S:Ra;
··Cezar
Speciale

dedH~Úa al. FUKEano,.

(ce Flandra Kato!iko). ,

Kolektivc, 1~hispanaj,~piskopoj
dejorantaj en la fasista
Je l• nomo 11e Dlol
kampo verkis publikanleteron
adresatan al la katolikoj de la tuta mondo. Per gi, tiuj
altaj ekleziuloj prezentas tezon por pravigi la ribelon de
Franko. lli <liras aplombe, ke ~iu ribelo estis absolute
necesa «por eviti komunisman revolucion k savi la religiajn k naciajn tradíciojn de Hispanio;~,c/•> "
La letero de la episkopoj pruvas ankoraufoje, ke la
Katolika Eklezio en Hispanío estis ekstreme reakcia,
forte Jigita al la kapitalismo k al la grandbíenularo. La
hispana ekspluatanta klaso sin apogis sur du kolonoj:
la ekleziularo k la civilgvardío.
,
Kiaj estís la bazoj de la socia vivo ·en Híspanio?:
Industrio posedata de eksterlandaj kapitalistoj. Kamparana proletaro, kiu vivís en neprískribebla mizero .
Granda parto de la logantaro tute analfabeta,. Grandaj
terposedantoj k nobeluloj, kune kun milítistoj k. gvidantaj funkciuloj de la Eklezio,. subpremis la. híspanan
popolon, dum longaj jarcentoj. :,.. , . 1 . · ···.·
. ·
Jen do cío, kion la pacema revolucio.'....rezultato de
Jau.lega balotado-volis
transformi. Tion ne povas par- doní la reakciaj episkopoj. Tia! Uí tre vulgare agitas pri
evito al «komunisma» revolucio. Ne ec UTJU vorto aperas
por mallaudi la riculojn, kiuj respondecas pri• la nuna
milito! La episkopoj ne nur ne kondamnas la ribelulojn sed male, íli senkulpigas la posedantajn tavolojn prí
«neceso» renversí la legitiman 9rdon .. ~yidente, la ekle.;
ziaj r1Jtranguloj, tro malproksiri1e de la p'riinitivaj apostoloj neniam komprenis la aspirojn de la amaso: , ·.
•
Se la kolero de la hispana pbpoló
direk:ffs:'kón.; ·
trau la klerikalismo, tío estas car la Eklezio estis unu el ·
la cefaj bastionoj de socio, kiu farigis neelportebla. La
híspanaj episkopoj ne komprenis ankorau tion, kion en
aliaj landoi de Europa komprenis la katolikoj, nome: ke
forta antiklerikalismo estas sekvo de maltolerema k tro
·konservativa Eklezio.
·
Semi venton, estas rikolfo de ui•aganol ;: ·
La hispanaj episkopoj pravas pruvi pamflete, ke
oni preparis «bol§evikígon> al füspanio; íli parolas pri
persekutado al la pastroj k pri «sovetigo» de la indush'io. Kurioza konfuzigol La spiritaj interesoj. de la
Eklezio k la mat-eriaj interesoj de la plutokratoj estas
do, nedisigeblaj...
, .·
.... , , .,.
..
Aliflanke, la politika epískoka letero faras senbazajn
asertojn, kontrau kiuj staras.la realo: la partopreno en
la registaro de demokratoj, katolikoj k etburgaj liberaluloj, kiuj restis fidelaj al sía konstitucia, juro. Sed la
hispanaj episkopoj baptas kiel «bolsevjlrnj11~e:jujn1 kiuj, ·
defendante la liberen, ne akceptas la jugóh ··de Fránko.
La « naciaj tradicioj » sendube konsistas · en tío;
liveri niajn virinojn al la mauroj k ankau niajn urbojn k
vilagojn; donaci al !talio la Balearajn Insulojn k al Germanio la produktojn el la minoj de fero. Ankau estas
'
•naci~j tradicioj» fusílmortigi la baskajn pastrojn, bruldetrui la sanktan urbon Gernika, k. t p. Pri tiuj .krimoj
niaj episkopoj absolvas la bucístojn. ··
·
,. '
La hispanaj episkopoj montri~ bone sían nekrístanan spiriton per tiu ·hipokrita tetero, kiu cetere estis
trude akcepti~ata a 1 multaj pastroj, pri kiuj ni faras
dankan escepton. Tia! _la alílandaj episkopoj, disvastigante la leteron de siaj kolegoj el Hispanío, efike batas
la moralan prestigon de la Katolika Eklezio, kies teraj
adminístrantoj volas konvinki la kristanaron doni ankatí
al a vida Cezaro ti~n, kio nur apartenu al la bona Dio ...
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·HO, KIA, FOR6ESETO,· J~'1a nnua

~

k frcs11]élrlibro de l. E. L. ekzist11slisto k
adresaro de ll'J apcrantaj Esperanto. gazetoj. Ciuj
periodafoj, ee simplaj klubaj l'>ultenetoi, hav11ssian lokoil ... Tamen ni sercis k rescrcis In
tlt>olon de nia gazeto iute sen sukce.so. Ni ekdu~i5 jam ¡,ri nia flzik11 ekzisto; estis neccse
rigardi k ¡ialpi la- numerojn de pre_skaií u11\J jarkolekto, fari kalkulojn pri lo cent rismoj
uzit11jpor la·proks,imume cent mil ekzeinplcroj dis~enditaJ trn lu mondo k ne forgesi pri
la miloj da .pesetoj, libervole riccvitaj de ciutendencaj espernnlistoj, /del sola flnanca
rimedo; por konstati ke POPOLI\ FrWNTO ne estas fikcio k flnfi~c konkludi, ke 1\u fo¡•ge•
seto, en la jarlibro de l. E. L., eble nur' estas shnpla efekto de optilrn car distraj okuloj
eble p6vas pli fdcile vidi la pulojn ol ltJ clefanton ... Kia forgeseto, kia forgesetol....
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vis, antaií k~lkaj jaroj, okaz, de la ·
fama unua rekta flugo al Ameriko;
kun letero, kiu tekstis jene: «Mi sen·
das al vi r,íU:iron por ke vi kantu la
gloron de la industrio, de la progreso
k de la libero; sed mi deziras, ke gi
rompigu e11viaj manoj la. tagon kiam
vi kantos la tiranecon•. Juan Pedro
Lopez jus diris: •Car tiu ei Franko
nunmornente servas la tiranecon kont-raií la hispana popolo, mi ne plu
velas konservi la _gitaron•. ·
• La lítovia eksminístro FeHkso Cíe·,
lens, kiu jus vizitis Valencion publikígis artikolo11 en valencia gazeto,
kiun li tito lis « Antauen en la Ofensivo!• k per kitt li asertas kela triumfo
de respublika Hispanio supozas ,ta
plenan nuligon de la fasismo en tuta
Eur9po».
'
e El ítala deveno oni scHgas, ke en
la mara zono ínter Speziá k Genova
estas preparataj 100.000 ítalaj soldatoj~_pretaj vojagi al Hispanio. El ha•
veno Genova jus eliris la sipo cmr:1
di Benooc;i kun 400 aeraj pil.otoj. En
sama haveno est.1s la sipo Calobria
preta al tuja eliro kun novaj militistaj unuoj.
--

_e
'tre(§pa~~- .. •· , La hispana registaro komunikis
maf .. · por la kulturo. La ~Oficiala
al usona registaro ke nia Sta to tuj
Bulteno.dela Stato», kiu eldoniQas en - komencos pagi la blokitajn kreaitojn
Burgos,. pubHkigis dekreton la .'IS. de de kelkaj usonaj firmoj; temas pri
Septembro per · kíu pni · siosas «pro kredítoj ceditaj antaií ol la komenco
sparo» la liceojn, kiuj funkciis en 40 de la milito. Nía prezidanto Negrin
urboj. Krome ankaií du model-Uceoj
sendís leteron al usona regís taro,· per
en Seviljo k Malago: estas fermitaj kiu li asertas, ke tio estas nova pruvo
pro. sama kaiízó,. ·
·
· ·pri la decido de hispana registaro
· e Dum•unuls~l~ ~o~ató (Augusto)
plenumi siajn internaciajn devojn.
la Milkt>j de )¡:i KuHuro, daiírigante
• Dum oni paroladas, óiskutas k
sían laboron, kreis.en la )atalfrontoj
promesas, oni sciigas el Tanger ke la
. 112 novajn bibliotekojn.
· ·
6. de Septembro alver,,i-s en haveno
e La registaro dekre.tis la enskribon . Melilla 7.000 italaj soldatoj. Tuj post
de ciujviroj ínter 18,k 20 jaroj en la ilia alveno eliris el tiu haveno tri
· tuta !ojala terítorio, por «antaiiarmea
divizioj. Italaj oficiroj deklaris, ke • Jen kelkaí fragmentoj el· 1etéro de
instruado». Tjo tute ne implicas tujan
post tiuj soldato_i oni ate1:1da_s}a alve- angla dukino de Atholl al generala
partoprenon· en, milito, sed pason por non de g~andaJ. kvanto¡, kny venos
Miaja: «La bomhar<ladoj al Madrido,
formi preparifajn rezervojn: La l!lílita / P?St ,kelka¡ tagoJ. Ankaií. yo1ag~s ~l ec en ia epoko kiam mi vizitís la cefago en,;H¡spanio estas}t-jara;
\, ,'• •.;/ .hispana Maroko germana¡ mgentcroJ, . urbon, konfírmas sendube la terurajn
®
La konsi1antafo'prí Fízika Kultu'ro'f kiuj ~oy,gas pri forti~ajoj ~!1_landl\mo . okazintajojn de Santander.•
•Kun k Sportoj,kreis spedalan
fakon por de lmp~1J;:,ik _frc,'.1·~_a1zon~J, _mstal;,ite
granda int.,_reso mi atentas la heroajn
disvolvi,go dela,aer.a:sporto,
.senmo- . potenc~Jn arhleriam bater101n.
agojn de via armeo k la noblan sintoraj flu'i;¡adoj k parasutismo; 'kun
e Kiam la urbestro de M:ünchen ak- tenon de madricla popolo. > «Mi povas
ekzercaj bazoj en Barc~lono, Madrido
ceptis la 114 hispanajn fasistajn pib- cerfigi al vi ke ciam mí laboras por
k Valencia. Tiu dekreto trafis tre entu- niroj11¿ okazis komika incidento. Oni ke la angla popolo scin la veron pri
ziasman akceptc,n ce la i1¡1r1ularo
... /
d~~iris f~ri «s~onta!1~an• omagon al la teru raj faktoj. »
• ''Lau sciigoj eL.fidinda
deveno¡;' _v_mt~nto¡ k om ?e;1d1s, ke la orke~t_ro o Eü Asturio, ejo de herooj, kie niaj
Mu~solinijus vendís al F._ranko.dekdu :.d~ N1~.ra qva.rd. 10 ,nterpretos la fa~~s:. soldatoj reústas la plej kruelan atasubmarenojn, kiuj estas servataj de ta¡n_h~mn'!_Jn,K9n ete11d1ta brako ctuJ · kon, jus okazis eksterordinara okazit1- .
ítalaj oHcfrojk maristot.,Tiamaníere
P~~hg:s a1;1s_kult1k_la ,orkestr~- eklu· · tajo. Dnm atako de fasista aviadilaro
ril niaj tranceoí, la sergento Celestino
jam ltalio ha vas i,legianojn» tíuspe~lS ... 1~ ?fic1alan ~1_mno~de ~11s~an~
·cajn en Hispanio; ·armeanoj,. ~yíadis- . R~~pun! 1ko. ~a hi~panal !as1~to¡ ~uJ. Antuna, el 253 Bataliono; faligis tri
toj k sipanoj sur- ksub-maraj.
krns k m~11lt1s,_k la m1;z1k1sto1halt1s. casaeroplanojn
per sía M1itralilo. I,i
·· .
.· ·
·• .. . .· .
. .· . .
Post klar1go om arang1s la aferon.
estis tuj pligradigita; nutt li jam estas
•· Seninterrompe kontinuas la inst<'t•
leut<?nanto. La soldatoj,
kun entu· lad.o d.e novaj 1iceoj por ,laboristoj.
· 6 En Madrido, ce la palaco de la
ziasmo, aklamis lín.
· Post du monatoj,, ekfuncios jam tiu Nuncio, t. e. ambasadoro de la Papo,
de Madrído. Tiulii:eo okupos vastan -la pol\co t_rovi~ k~lkajn. ~usilojn k • La. jurnalo h11Go:iefta clei Popo/o
de Mfümo, deklaris, ke ,cla legiaj itadomegon, tre komforta, kie lernos 800 bom~oJn, ~1t_rah,on K munmon. Est~s
. junlabori~toj, el kiuj 400 logos en gi ar~t~ta ohc1st<-:_de: la palaco. K1el laj avia<listoj bombardis Valencion 1~
15. de Septembro, vespere,. ,
.
Jaií regin'l.<t._d.e,)!11~r:r;iigejq~ Sta!9 1; •.
vidas, ankzm la· Vahkano partoNe estis necesa the deklal'o ..,) ,
subtenas,la mstruadon k-la elsp·ezo¡n: --prenas la Ne-Interv,enon.
.••
de la lernantoj k- ec pagos a1 ili la o, La furnalo Critica el Buenos Aires
e, Kiel la fratoj Ros,21li en Fran~io,
perditajn salajrojn pro forlaso de iliaj. sciigas ke la peragvaja gítari3to Juan , en Tunizo' fa lis, sub la kugloj de la
oficqj. La plej kapablajn laboristojn
, Pedro Lo pez vizitis la redaktejon k Fasiwrn, José M.icelli, direktoro de .
.oni elektas por tiaj lernejoj.
anonds ke Ji rif11zas konservi gitaron,
demokrat-:i gaiett>. Tiu nova, murdo
· _ Krome aperis dekreto m¡'!.lf~rmante kitm li ricevis, kiel dona con de la · estas kvazau akuza pruvo por tiuj,
la pordojn de ciuj superaj lernejoi k. · .a.viadisto Rajmundo Franko, frato de · kinj ankorau ne konsdas pri. fasista
· universitatoj ál la laborista klaso, kun. la cefa perfidulo .. Tiun gitaron li rice- taktiko, tre dangera por .la paco.
·
s,¿npaga studado' k. subvencioj al la ·
studentoj. Laií reguloj de la ..dekreto ·
rajtaseeesti
Unuavice la orfoj k la .
· filoj de la batalantoj k la militvunditoj. Poste sekvas ciuj, kiuj posedas
1
kapablécon k gis nun ne povis, pro' '
manko da monrimedoj, sekvi la superajn studojn, .kiu estis privilegio en
la iusa rstinteco. nur oorJa rieuloi.
'
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:POPO~FRONrA::tETERUJO

··- s; tvi.·s; .:;~oleC1<~;·.:::;,-ükf6re'
ni'".daiikas
vian emoclan•siilutleteronk-vl11j11
alndonaln
. klopodo1o favore al nin b¡¡talo,
¡ :.' ·
'
W. V.-,TamÍlg-1ul, Pen11;-Bonvole k ple•.,
zure ni aer!dla.el vlla' l11dikltal11
· numerojn •.
· . Via mQnsendo aperos kvllan.cita en ·la ru- · , ·
briko «Nía Municio',: ,.· '· . 'e :' .. , ' . • :
•
. •ó. E.T.-Tanger.:...::NI l"operi¡tos k pe'to'a
1
· represigon .de vía anbhceto. NI· zorgas · pl'i
·
·,
vía dcnunco k penos atingi solvon--por .vial
. , , . GENERALA INTERNACIA ADRESO,
NEDERLANDA ADRESO,,. ' .....
pravaj plendoj,.,_•.. · ....,,. "'""•·•" ..,.• .. -,•..,..:.
nur por mono
nur por mono de holanda·noJ
A. v. d. 5.-Ymulden.-K-do.
H. ricevis
vi11n· iifablaq
leteron;,, Kun bedaüro; pro
GUSTAVE
FARENC
P-ETRO van der PLANK
'manko d.etempo,·Ji ·ne pova,s ··reapondi ~in
M, Rue Brise-Pain
Von Spcilkstraat, 46~1 !
: perletert. Li dankns k salas vian ~entilan
Postfekkontd 13944Orlcans
post~iro 24'ili42
klarigon.·Liaopinie, vla sinteno est11s lar~e
ORLEANS (Loiret) FRANCIO,
AMSTERDAM W. Nederlando
tnfluila de Tolstoi, Oandhi k simllaj filozo·fi•ajskoloj; sed de klasbutala vidpunkto ~
. ANOLIO.-K-do
O. MEL TON.-23 Fowler Sir. Nechells, BIRMINOHAM 7 •'
estas rifuzinda. Sincere, oni logike deduk•
tas, ke vi est11s pli ~uste enkadrigita . en
SVÉDIO.-ARBETAR
ESPERANTISTEN.-B11rnhusgat1rn 8 B. g, n. b.,
J. E. L; aü en U. E. A. • . , . ,.
· .• ·
0
PostQiro n. 6b411, STOCKHOLM
· Á. R.-Zel.st.-Danke
ní legis vhrn estim11t11n
leteron. Ni tute ne ofendi~is pro tio;
.BELOIO, - K-do M, DELFOROE. - 61!, Rue de Heigne,
· kion· vi aludas. Male, _niQojis, vidi hí tutan
Post~iro 199106, CHARLEROI
originalon publikigila.
.
\
. B. P.-Moakvo,-Vlan
tre Interesan proRS:OAKCIA
ADRESÓ
POR
t10
ALIA ·
ponoR ni pristudas kun atento_k ni ~ojus se
Qi estus efekttvigebla mondskale. / ... :, '( _ .
POPOLA FRONTO - Mar, 25, Valencia (Hlspanio)
· A. A.--'Jugoslnvio •....,Perede fran_ca_
kama.•,,,.
rado ni ricevis vian leteron, kiu montras la ·
m11ls11tindajnprcicedojn de via katollka gaMUNICIO
zelaro. La K11tolika Eklezlo ja sin·dedieas jeti ,
NIA
slimon sur sin. Des pli malbone por ~i! An274'50 ploj.
· Vnlencla esperanlistnro
Slmpla tdlJnia anonccto 4 f. fr.
taüajn leteroJn el.vi ni ne havas. Rila te al via
6
•
P. S.-Orihuel11 1 •
demando pri Brazillo ni. res¡?ondas al vi
L. A.-Lagu~rda.
10
•
5OVf:-:TIO.--Ok11ze de 11120-Jara datrevetto
per posto. . •. .. , . (·,, .. ·.. • ,· . . . ' _ .
10
.,
A.N.-X.
, ..
de Oktobrd Revolucio en nl11lando estas
fr.r,/V//,r#I.UA'APAYl#IIHH.4VAIWA½r#~V~~,.,_.
10Cl' . ,
J. M,-Albacete
•
rre dezirinde rlcevi salutleterojn por l11•
/')
.
J. C.-EI Escorial
boruloj de u. s. s. R. Tial oni petas
8, O. B,•-Madrld,
4
sendi indlviduajn aü kolektlvajn leterofn
·
•
·. · ·
· ·1. R.-Bularaloz,
10
W, V.-Tamequi,.
. •
~~8'~~?z~;t'~i~nl~f_u~¡;;~di:º{~~rt~Í
:~•(:, ·. ,'.'.\;,;;.' .• ·• • · '' · •· <+ •;.#,i',;._".4¡>;,;:e::
1
do! ..
C. P.~Vaulx en Ve!ln.
10
rrr.·
·¡::luraj ruslingvaJ.Jurnaloj. J\dreso: K-dn
···ONI. SCIVOLAS
pri:.
O. J.-Cholet.
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Andrej -•.sidor?f, Srednc • Smolenskaja
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R.-Cholct.
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ó
ul. 28, Vorone¡,
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«f-lospital Universidad/· sala.16, Mur)¡
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Ch.-Cholet
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cia• (Vundito el lnternncia Brigado),
SVEDJO.-K-do A.dar Beng-lsson, Sovslller,
) .
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A. B. -Choler. . • , •
Tunaron,, F::i,kllstunn, dez. kor. kun b11- K•do .. LambertQ Duils, artilerilsto en lnterN. N, k' N. Th.--Beneuc T.
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nocic1Brigada. nederlnncfano .
foldnlaj solcl11toj ce 111clivcrsaj hispan~j
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K-do. Evelt:cio Urbaneia, fervojisto, Lla
rrontoj. LI povas kMespondi espernnte,
.FLE Sekcio.-Lciden
15 gd,
adreso estis: Puig, 7. Snn Andrés (B11r•
germane k angle, ·
·
F, v. d. M.-Utrccht.
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· celona).
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N. N.-Rotterctmn .•
0'50 >
tllSPANIO. - K-do Carlos Marzal-Puerta
K·do, Henri Orunchard aü · Outtman, kles
J. P.--Breezand • .
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·
Nueva, Uticl (Valencia) dez. kor. c. l. k
laste konata adreso esris: «S. R. l. AlJ•.B. -Arkel. . . • .
0'/50 •
~- t, certa respondo! Skribu multe!
bacete•. Veninta el Parizo por aliRi la
0'20 ,
. D. v. M.-Amstcrdam.
• lnternacian Brigadon. UrQel
0'50 ,
L. J. B.-·Rotterdam. , . • .
1(-do. Eügeno Stern, eehoa~ovako • .lnterna•
7
l"LE Sekclo 2.--Rotterdam. ,
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K. Y.-Batavia.
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Oefr11toj de·k•do. Karlo- Gómez, kiuj loAts
A. v. d, L.-Rotterdam,
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en San .Sebastián, atrato .Salguan, -10;
Asturio estas 11un-la punkto, kie la
O, J. W.-Den Haag-. . , '.
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milito akíras epopean k patosan ka- !{,do .. Vassily Kipper,- 'el Orán. Oni volas,
2'90' ,L, B.•-Wormerveer.
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scil eu li estas en la lntern.acia Brigado,
rakteron. La ita!aj divizioi atakas kun
Pro ant~ll.a ernro, ni denove kvltancas
K-do
.. Miguel C11lrt1d11
Ortega, au 'ramilianoj
urga hezono por likvidi' la nordan
jcnajn sumojn:
de li, el Valmaseda" Petu informoin
zonon
antau
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la
vintra
sezono;
sed.
J. J. S. ··Amsterdam •
4
[ld,
K-do. Jarronay, 101 rue Nationalea, Cholet,
J. B._P,::-Rottcrdam. , .•
1
la mirinda k drasta rezisto de la braFranela.

}ABONM ANI ERO

Ñia gazeto n·e ha vas· fiksán ·.aboriprezon.,, '
::Oieldóni~ás nur per laiívola. in~~v!dua monhelpo de· sía J~gantaro. ·
, 'Ni elektis tiun sistemon ear tlel, c1u·kroma sumeto ~e Uuj, kmj pov_as'
, , ; pagí tomete plie, ebUgas_.la.i:_icevonde agrab1a_le_ga10·al multaJ,. kiuj
: : · nro senlaboreco, aií alia¡,kauzoj, ne p~vas pag1 s1~n pro~ran kottzon .•
' Tíal. se la· en havo k celo de la revuo estas por v1 aprobmda k placa,
pagu vían liberan abonan al íu_ajn el niaj h_iter~aciat i,gent@joj: ·
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vaj ministoj renversas la fiajn intenHodiau la malamiko preskaií
AVIZOl{iam ci ti111rn1úcro,~u1itatem• cojn.
estas haltigita.
· i,e, \am eM\s \sompoaÍi111,la acl!lilO k 11\en•
dll11papero ankornti ne ven is el Barcelona
En la aragonaj frontoj níi\ ofenpro n111urajnrnlftlcil~joj en 11.'1trane,porio,
sivo
daiíras k en ceteraj frontoj okaNI dev11s uzl devif,!e 1><1peronel 111<1l<JIIU
zas nenío rirnarkinda.
kvallto, klo malbeligds plie la prokl'ilston.
, , . En la fronte internada, kiel ciam,
Nloj legantoj ecio:; kompreni k pal'doni.
ni gajnís nur moralan presti~on ...

POPOL.2\.. · FRONTO
..

♦

estas tute priv11t11entrepre~

.. "'"....,,."'" no, sen ofich1.!a t1lampo, de
Grupo Laborista Esperantista en Valencio. La gazeto riceotds nenian
subvenclonl Ói vivas nur per libervolaJ monrlonacoj de sia legantaro,
..TTTY .. v,,....,,... ....,.........

""'."'

sola m11111ro,
klun ¡'!i ~kceplos. Ciuj redaktoroj, kiel c!vitanoj, c'stas
malnovaj mernbroj de unu aü alia popolfronta po_rlio; sed ankaü, sami tempe, eiuj ili, kiel Jaboristoj, estas 11ntikvaj membroj de unu aü ali11
el la du sindikataj organizo): U, O, T. aü C. N.T. Tute prave do ill ·
rajtas paroli en Esperanto kiel organlzitllj Jaborlstoj k civitanojl
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INFORMAS,

KB

· K-do. · S. Martlnez GtiÚJcm, el. C11t11rroja.
de}oras nun··en In Armeo. Lla 11dresr,
estas: •11.ªDivisión Orgánica, 105 Brigada, 1. Batallón, 2. • Compañía, Frente
del Centro,
EL.. ESCORIAL DE LA
SIERRA (Madrid).>
.
K•do. Rafael Palomares, bonfarfll.5 .k i'otcia
S-to. Largo Caballero, 6. transeuntes
Militares. CASTELLON (Hispanio) ..
K-do. Leopoldo Soler, de Cocentai11a, vun•
• dilo, kus11sen «Hospital_ Militar' n.0 2,
Cama 239.. ALCOY·(Alicanté)>. ,.
K0 db. Johano Christa~entl,
dejo.ras -en
«Socorro Rojo Internacional, Plaza A_ltozano, io, A.-ALBACETE.
K-do; Ricardo· Quiles (Kiles) hovas Jenan
nov_anadr~son: 99.ª Brigada Mixta. Es•
·1odo Mayor. 2,• Sección. Ejército del
Cenrro,
Prcsejo de

J.·olmos,

Alicante, l!I!, Valencia

