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Tra pompa turno de lirika frazo

tintoj montrail reliefan eapitron de r\ia milito •
La ehoj de du diskursoj ankot'au svebas tra la aero internada. Du
.. Én ~ia ·1.• lago, ántaii unu jaro, la cnacia>
oratoroj koincidis nur en la samtempeco. Daladier, ,ministro por Nacía
tasism<!l-ama.sego da· maiíroj kun la unuaí
Defendo de Francia, en la Komerca Foiro de Lille; k Mussolini, tirano de
· itaioj...;.sukcesis pusi la tiamajn respublikajn
!talio, en la Forumo de Romo. Unu, antau la kongresanoj de la franca radikalmilicanojn ~is la perono de Madrido; eslis
socialismo; alia, antau Ja fasistoj solenantaj la XVI. datrevenon de tiu honkrepuske, la eniro sajnis facila, tamen la tiga komedio, kiu estis la marso al Romo:
malamika stabo kredi~ prudente k pli oporCirkau la ítala diktatoro, ululis amaso spicita per · diabla frenezo k
tuhe. aten di la tagi~on por la triumfa kon.· malnobla apetito. -Miloj da nigraj cemizoj; multaj el ili sidantaj jam en la
kero de la deziregata eefurbo. Sed la pre•
bugeta festenó; ankoraií pli multaj avide atendantaj vakan lokon sur iu sego.
tendemaj planof krevis. La popolo de MaInter unuj k aliaj, aperis la germanaj delegitoj, kiel fanfaronaj pavoj, k la
drido strecis la fórtojn k slosis la pordon al
gapaj senditoj de la «naciista» Hispanío, kiel índigenaj kolonianoj, kiuj lernas
la invadinlo. Sindikatój k partioj vokis ur~e
tributi vasalecon al siaj novaj mastroj. La aplomba histriona parolis emfaslajn membrojn al plenumo de plej grava
zante sían «gloran revolucian movadon, kiu likvidis la erarojn de putranta
ofero: tiu de la vivo! Entuziasme respondis
parlamentismo". Li salutis la nacisocialismon de Germanio k a_uguris la
partianoj k sindikatanoj al la drasta voko.
pacon, lau .fasista metodo, per ultima to al la mondo.
·,;;·c·c¡uj estis pretaj bari, ·per s.ia korpo, la vojon
Preskau samtem,pe, Daladier oratoris antau vigla samideana rondo-de·
111la sova~aj.hordoJ.c.En tiu decida epizodo, ·
gajaj kongresanoj. Lía partio defendas la socian harmonion k sirmas la proludis gravegan rolan la malmultaj internaciaj
gresan, la demokration k, antau cío, <la superain interesojn de Francio>. Li
volontuloj; kiuj tiam. dejoris' en Madrido; ili
varme pledis por la popolfronta koalicio,vundita
de pli ol unu kongresano.
donis instrue sian militan spertorf·al la braLi konsideras katastrofa gian detruon car tío malproksimigus, de la stata
vaj-sed mallertaj pri manipulo de fuililorespondeco, la proletajn amasojn. Finfíne,. li ektusis la brulajon, parolante
laboristcj. Kaj post unu nokto sen paiízo, en
pri la internaciaj dangeroj. Tiam, bukedo el skulptindaj frazoj sprucas tra la
febra sin dono al la _gloro -al la morfo, por
salono k ornamas la kunvenon: «Francia garantías pri sía sendependeco k
' · fa vivo!'--111 vojo estis stopit11,~k stopila ~i
libero. Francia ciutage estc.:,spli potenca, Malfelica lando- li substi:ekas-tiu,
restas ankoraií, pi! obstine ol e·iam, en fresa
kiu estas malforta k sen taugaj armilojJ,,
la frosta Novembro,'kiu hodiaií komericas!
En memoro al '1i11léglo da malaperintaj
Frazoj ,en RÓmo k ftazoj en Lille, kun reliefa diferenco: tiuj bleke profra4oj, en honoro al
ionrete mistike, ni
noncitaj en la Forumo ha vas eskorton de obusoj, kiuj eksplodas en Hispanio;
~.-volas koncentrigi pensojn, ,dum la tradicia · tiuj alíaj, lirike sonorantaj en fo Komerca Foiro, nur koketas pri la naivaj
1
·
tago'-hodiaií!-ki~m
la vivantoj meditas pri· aplaudoj de kelkaj centoj da civitanoj. Intertempe, sub la griza cielo de Lonmortirítoj tra la paco de •tom bejo preter
dono, sínjoro Eden, dando de Britio, en ofico de modesta tajloro, flikas k
vico de cipresoj. .,...... :, · ·>:
· . · , · ·. .· reflikas obstine la cifonojn, kiuj celas doni sajnon de ekzisto al la malpuraj
· Por tre rigora s~p~~ id~alo, oni o·reris . kalsonoj · de la ne-ínterveno;
de la «NE 11 intervenoll
·
senplende; en plena. radia danta juneco, siajn
'· . · Anta u ne multaj tagoj; eble, antau n~ multaj horoj, la franca Registaro
privatajn ilJziÓjn,· espÚojn k' revojn, Sub·
devis kalkuli pri longaj mezuroj k pensi pri gravaj decidoj. Fortoj «nekonataj»
tavolo el tero fermentas la karnó, kiu tre•
faligas giajn aviadilojn k dronigas giajn sípojn. Strangaj devizoj malkviemis pro justa ~olero k' vibris pro am' ce la
tigas giajn koloniojn; misteraj rifoj kreskas sur la vojo de giaj komunikoj ...
kiso de dolca k bela amatino.
Por sendependeco k libero de Francio, oni devis nepre decidi energíe pri
, ·Ankaií esperantistoj.:, Ftinebras, jam tro
agoj. Sed, en tiu solena momento, nur oko da vocoj akceptis kurage solvi la
ofte, la nigraj kadroj por nekrologoj. Se
problemon. Tío ne estas jam sekreto en la diplomataj kluboj. La vocoj estas
kreskas la truoj de. níaj vicoj; ni deva~ maties:
Blum, Auriol, Viollete, Delbos, Cot, Monnet, Campinchi k Moutet; en la
soni ilin per duobla aií triobla laboro, por
!Jsto
ne dancas la nomo de Daladier, ministro en Francia por gia Nacía
honori praktike la nomojñ de eiuj niaj koleDefendo.
La herce.co aperas plí facila, por multaj personoj, tra pompa turno
goj, kiuj certe mortis po¡ alproksimigi, 'kun
de
lirika
frazo.
K vankam, bedaurinde, la liriko ne suficas por bremsi la
la venko de libero, la venkon d~ Esperanto!
galopon de moderna¡ despotoj, kiuj ne satas la poezion k preferas fidi pli je .
/ Estu ni fiera), pro tlo, 'ke verdaj steloj
• 1
.:
'· \_.
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'
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'
brilis, kvinpinte' sur, 1a·uniformo de multaj · la eksplodo de bombo, dum atako al civila logantaro, ol songi; pro petoloj •
de. raketo, dum kermesa artofajra¡o.
protdgonistoj, en lti ple'¡:reliefa eapilr'o, kiu
·•Malfelica Jaudo, tiu, kiu estas malfortal» Jes, pravas lia autoro. Post
okazis, ce la· po¡do de Madrido, dum pasinta
jaro, en la 7,ª lago de· Novembro,. mona to · tragika spe.rto, ni, la hispanaj pacifistoj, gardos kanonon sub la lito por ne
riski timi je multaj imperialistoj nek bezoni esperi je kelkai demokratoj. ·
melankolia 'dedieita alhÍ gloro de .mortintoj!

m;

sovetio,
·kun·.
prospero·
desíaindustrio
kniridodesinpopolo,
inbllens
snnon
vivo
o!
En la XX.ª datreveno.de ties nova ordo, la hispana popolo sal utas unu garantion por la paco· de la mondo
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F8DÉR~TION
ESPÉRANTIS1'&
DUTRAYAIL
Le f?élégué du Comité Fédéra!:

ANDR8
PARIS,
6, VIiiaSabol,MALAKOFF
(Saine)
. ·.
, Karaj kamaradoj!
.
.Mi Qojas iníormi vin, ke la Federada Komit!Íto de'
f. E. T. (Lat>or-Esperantista Federndo en franclingvaj regiO!loj) decidls alvoki la membrojn de I' Asocio
al sin-suldigo pri pago de ciumonata subteno, fiksota
de éln laü si11 pagpovo, por la respublil«inaj bata· lantoj en Hispanio k iliaj esperantoj gazetoj.
Tiu subteno daüros ~is post fino de la lukto en
Hispanio. Ni petas, ke vi konigu tiun decidon pere de
vla ¡razeto al la espcrantistoro, k.ankaü, pcre de cluj,
al vi ebloi, rimedoj, al batalantoj en tiispanlo.
Vi diru al ili, ke ilia nuna heroo lukto ne estos
senutlla, car ni sentas, ke per ~ia daüro mem, ~i iom
posr iom ce iuf profondc plifortigas-k
ce multaj
yek¡¡s-scnton pri laternacia solidareco.
Vi·diru al ill, ke pli k' pli veki¡}as konscio en la
popolamasoj de demokrataj landoj pri neceso· prak·tike' helpi 111.la k-doj, kiuJ nun dcfendas. civilizori ·
· kontraí1 fasismon. Vi klarig-u, ke ee cinilca barbdl'eco
k pirateco de In fasistoj helpas al tiu veki~o de
sento pri solidareco.
· .
Vi esras viktimoj de la fakto, Ice tiu senlo ankorau
ne forle krei~is; espereble, Ql sufice frue k forte estiQos, por ke la ne'cesa helpo venu 111vi. Tion ni kiel
esperantistoj per Ciuj eblaj rimedoj k per Esperanto
mem akceloa. Kun nin pJcJ profundkoro dezlro prl
rapl(J11
sukceso k savlQo antaii áenhonteg11rablsmol
La deleglto de ~ET-Komitato, A, P6r/s.
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·• FRANCIO!

. Né nur la simplaJ laboristoj el Francio, per .
strikoj¡. kómencas zorgi utile pri Hispanio. Ankau.
Ja la tiea proleta esperantistaro k~nscias pri la
. rolo de Esperanto al nía afero k organizas planon
je praktíka apogo por vivígi vocon de ciuj specifaj.
Esperanto-bultenoj aperantaj mm en nía !ando .•
. Anstatau trumpeti por tiu valora decido, ni
· sín'!ple a peri gas jus ricevitan leteron, kiu donas
al ni la karesan varmon de la franca esperantista
popolo. Jen do la teksto, kiu <levas esti normo por
multaj samling\¡'anoj el ciuj aliaj landoj:
·
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NEKROLOGO
La fragedío de Hispanio forglutas viven de bonaj
kamaradoj k esperantístoj. Dum la <lauro de Oktobro
falis heroe sur la b<1talkampo jenaj samideanoj:
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ARTUR PASCHKES, hungara volontulo, unu el
plej fruaj venintoj en defendo de la popolo.
SALVADOR
PALOMARES,
iniciatinto de '1a
Esperanto-movado
en Tabernes de Valldigna
(Valencio) Ji mortis kiel regula soldato .en la
fronto de Madrido.
..
LA TE L TIN, franca volontulo, eks-sekretario de
FET-Grupo en Levallois-Perret (apud Pqrizo)
k membro de FET-Komitato. Lía vivo k morto
estcl.!,modelo por cíu progresema esperantisto. '
'

Kun la glora nomo de tíuj ci niaj falintoj, eri la koro,
ni ,stu ·ciutage pli aktivaj en la plenumo de nía <levo.
Eternan rememoran ni havu por ilil
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LoRDO PLYMOUTtt.'-Sinjoroj:•oni
dev~s tuj nepre likvidi tiun
nferon pri la volontuloj! ·
,' . .
· :,,., . ·": :· ' · ·.
.
. SINJ0R0 CORBIN,- (Al !ore/o Plymouth):•Mio kará Prezida11to1cu vi permesas al mi akcepti; kiel miajn, tiujn viajn energiajn
vortojn? ,
.
. ... , , . . .
· •..,
L0RD0 PLVM0UTH.-Bonvolu
atendi;.. mi petos la 'konsenton
'
, al sinjoro Eden. (Te!efommte) Auskultu: Cu 1.1fnJoro.Eden? len, Ja
delegito de !"rancio demandas cu Ji povi:is alccepti, k,iel sían, la
deklar11cion,"'klun mi faris je ~ia nomo1,·.·
, ) :,:, , ..., .:: :
., .
Vaco DE SINJ0ROEDEN.-Atendu; m'i iras dernandi opinio'n al
sinjoro Neville Chamberlai,n.
.
.
L0RD0 PLVM0UTH.-( Al sinjoro Corbin): .Mla kara kolego;'
bonvolu atendí ~is voleo de·sinforo Eden.
·.•... · . ·
SINJ0R0 C0RBIN.-(Energie)
Bon e, bone ... ,. / .., :,-,..
'
'
L0RD0 PLYMOUTH.-Sinjoro Grandi, vi h11vaa la paroirajfon.
SINJ0R0 .GRAND!.- Nu, bone; jen eio: La Registaro de Mussolini estas jam preta ekzameni la tiklajon 1 sur. la pazo de tre
, perfekta egflleco.
,
, ..1 ·
I!¡.
LoRD0 PLYM0UTH,-Kio signifas!;., ', . '' ' '
' . • ' \
SINJ0RO GRAND!;- Kio signifos, ke PO cili respublika volontulo, kiu re1irigos, !talio· ne sendos pli ol unu solan .divizion
al Hispanio.
.
..
... · •. .
·
.
·
L0RD0 PLYM0UTH.-Je nomo de la angla Registaro, mi prenas ·
noton, kun placo, pri vi<1Jaüdinda klopodo. (Sonoras la telefono)
··Diru!. .. ha! cu vi, sinjoro Eden?
. . · .· , ·
.
Vaco DE SINJ0R0 EDEN.- Diru al 'sinjorc,,Corbin, ke' IL povas .•
akccpti, kiel sian, 'la deldaracion.
, · ·.
,
L0RC0 PLYM0UTH,-· (Al sinjoro Corbin) Mi11k11raamiko¡,, vi
havas permeson...
.
•
',-. ,
·
SINJ0R0 C0RBIN,..: (Bruigonte pugnobaton sur la, tablo)' Sinjoroj: Oni devas tuj nepre llkyidi tiun aferon prl la volontulojl
SINJ0R0 GRANDI.-Jesl ne estas do necese paroli plu.
;
L0RD0 PLYM0UTH, - (Rigardante la bor!op.on) .Sinjorof:.,mi
petas al vi pardonon, sed mia. semajna fina¡o komencas pósr-. ,unu minuto; dankonl (Oni termas la f<,unsidon), · .· ...
'
.·' :
--•--,-.._. .._: _.. ' ' . ,,,
-- - A...:KTd'~'HL.'.;$<d~tl:'."..1!'l'il:!'.l/!<:¡-:,~i'.U
••
5INJOROGRANDI.-(Telefonante) Ekscelenca Mosto! kiom da
volontuloj, ni povas konse11tl retiri, se ne-eblas alío? , .
Voco DE MussouN1.-Cu vi konsideras oportune .. : du mil?
· SINJ0R0 GRANDI.-Ho, kiel sindonema. vi. estas, Ekscelenco!
lli ja ne postulas tiom da! . . .· .
· ·. .· ' , ·. ··
Voco DE Musso1..1NI.--'Nu.'n1ll. ni kbmpensos tion per aldono de
pila] kvar miloj al tiuj del< mlloj, kiuj vetu.ros mqr9'au al Hlspanio.
SINJ0~0 ORANDI, -Tlel do, .konsentite; du mil, cu ne?
Voco DE MussouN1.-Jes ... tia estos 111kvanto da italaJ vundit()j, kiuj devas enlandi~i post du tagoj ...
AKTO
111.
•'
(Oni legu la n1atenajn jurna!ojn)
Ne ekzistas epilogo. Sed la epilogo venos, kÚn la neevitebla
triumfo de la popolo, kun rajto k pravo. Venko per hispanoj por
hispano]. malgraü abomenaj intrigoj de murdistoj 'je virinoj k
infanoj; virinoj k buboj kun sama sango hispana ol tiuj, kiuj, pro
vanto k memflero, ebligis 111invad'on al la r11bemaj 11rme_ojde la
despotoj kies gvida celo estas forpreni la ·trezorojn de Hispan!º·
(El la franca gazeto Le Canard Enchainé)

1AL OENERALO
REMEMORO
SEN INSIONO
Unu jaron dairas jam la defendo de Madrido, centra p·unkto de. ·
nia speciala lukto. L11epopea kontraiístaro, ai' tre poÍenca ata-'
kanto, estas plenumita de anonima amaso, kiua oni povas oma~e. precizigi nur
per 111nomo de kelkaj batalantoj, Unu
. el ili estis Bonaventuro Durruti, kiu stale
for~ita en la vicoj de .Ja anarkismo k ·
,c. N. T. sciis apliki 111esencon de siaj•
· teorioj al la postuloj de la cirkonstancoj,
Tia!, Ji, malamiko de armeo k; disci. pllno~je la servo de la kapitalismol'!kceptis, sen duboj, armeon' k d.isci11,linon kontraü
la fasismo. ,Autentika
popola · generala li estis k, mortinte en
la pordo de Madrido.,. ce la fronto, de
sia brigada, 11gajnis prestigon por sia
doktrino k donjs ekiemplon al multaJ ....
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Oni babilis kun la famílio pri la
kaüzo de la milito, pri la estonio post ,
la venko, k. t. p. Nur la avo rezistis
akcepti nian entuziasmon car, laU li
unutone ripetadas, «éiam estos riculoj
trapasanta
la
tutan
Europon,
etendik malriculoj, la riculoj ciam regos
LASTAJ
VORTOJ
DETROMPITA
FASISTO
' gas gis Cinio, kie niaj flavhaií.taj fra- Jau.place k ne eblas aliígí ion sur la
La epizo'do, ,kiun vi .tuj legos, pru- toj bata las sub a fiso kun la vortoj:
Terglobo». Lí konas la _mondon, pro
vas ·gis Ida grado; malgraií la mal-.
«Vivu la popolo de Hisf)aníol•
sía multjara ago k Ji ne akceptas, ke
klereco de multaj soldatoj de la fa-·
ne ciuj homoj estas samaj. k ke · estas
Alvenis fasista cificiro. Li ordonis
sismo, la sent_o ·de· la malamo al la iun soldaton zorgi pri la kaptito. Tre homoj pli bonaj ol aliaj homoj.
ínvadintoj kreskask sin montras, ec. baldai'í ambaií interkomprenigis.
La
Dum kelkaj tagoj ni logis tie. La
en lasta momento, ciam kiam tío eblas.
soldato apartenis al iu partio de la muljunulo observadis nin. Lí vidis,
Post unu el jusaj bataloj, sur la Popolfronto, avide 1i pelis pri eblo de ke ni kondutas dece k afable, ke ni
fronto • de rivero Tajo, niaj soldatoj
forkuro: -Cu ni foriras kune?
donacas al la infanetoj parton de níaj
renkontís vunAiton, kiun senzÓrge forIli foriris dumnokte, sercante niajn nutra¡oj k de kelkaj franda¡oj ríceyitaj
lasis la mala.miko. Li restís trafita de liniojn. Faje, de tempo al tempo, i1i el niaj famtlianoj. Finfine, ni devis
tri kugloj en la brusto k ne esHs eble renkontis .soldatojn k la «fasista• sol- . foriri. Tiam ní vidis, ke ciuj en la
savi lian vivon. Komence de la ribelo-, dato diris al ili: -Venu kun nii
domo estas malgojaj. La avo, kun
oni estis diranta al li, ke temís pri
Dum la batalo daiíris, kvardek
larmoj en la okuloi, alparolis nin:
sávo al Hispanio. Sen ajria' poli-Mi kredis, ke mi pravis · pro
tika k-ultur.o, malklera vilagano,
mia spertc, sed· mi konfesas, ke mi·
li fidis al la fasismo.
eraris. Mía suspektemo
pro la
. -Vi fusilmortigos min cu ne?
propagando fo.rita kontrai:í. vi «ru-lí arigore demandis.. .
•
guloi•, 'blindigis min k mi estis kap-Nel _Ni tuj· kuracos vin, kio
tita de antaujugoj. Ne ciuj homoj
ne estas same-oni respondis.
estas samaj k mi kredas, ke estos
-Dankon,
sed ne estas rimedo
ebla tiu vivo pli bolli'l, pli libera k
por mía stato. Cetere, pli bone estas·
pli justa, por kiu vi batalas. Suficis
tiel. Mi estas jam sata de tiu mi-•
al mi kompari vian koncluton kun
lito, sata. viditiom da fremduloj en
tiu de la «aliaj». Ili estis tíe ce, Estis
nía landa, sata de tiuj italaj k gerstrangaj homoj k íli parolis lingmanaj fasistoj, kiuj humiligas nin
von nekornpreneblan por mi. Tak estas la absolutaj mastro).,.
men, ekzistas lingv6, kiun ciuj
• •
Oni
urge
\<tiracis
lin
plÚrfoje.
:
homoj komprenas: la língvo de la
1
Sed la_ afero · estis gravega. · Post
malriculoi k de la infanoj, kiuj
la lasta fojo, 1i ne povis paroli. La
malsatas. Ili vidis miajn filojn k
kuracistoj vidis lin, klopodi por
míajn nevojn, kiuj maihavis cion
elparoli ion. K1:1jantaií ol estindum ili' mangegis k neniam íli ofegigi, 1i skribis sur. papero, agonie:
ris pecon da pano al la bubetoj.
-Kamaradoj,
vi estas pravaj.,.
Vi estas de alía raso, vi havas
, homoj alvenis ·en nian kampon. La alían animon. Mi jam kredas, ke vía
FRUKTóDONA
VARBADO rikolto estis do, fekunde fruktodona. venko havigos al ni cíuj felicon.
Ciuj el ni silentis kun emocio.
· Jen alía ariekdoto. Leuteilanto AnVORTOJ
DEMALJUNULO Kiam ni ekmarsis el la vilago, . ce la
soseo staris la maljunulo, kiu entutonio Blanco etendis telefonfadénojn
ziasme kriis: -Vivu la Respublíkol
lai:ílonge de -la batalkampo, sub la
La sekvanta epizodo estas rakonto
pafado. Li antaiíeniris en sia laboro
de so 1dato Rafael Montoro, el la
''mal prudente, : lasante jam malprok·
Centra Armeo k propra spertajo lia: EN ORIENTO FURIOZAS
LA SAMA MALAMIKOf
sime sían elirpunkton. Li aiídis vocojn
Post longa serio da bataloj sur la
Rekla popolfronta lnformilo, prl
el soldatoj k kredis sin cirkaií niaj cirkai:íantaj montetoj, ni okupis iun
tlo, estas la tre interesa gazelo
pozicioj. La oficiro demandis:
, vilagon, kiun ekde la komenco de la
1
· -Cu vi estas el l_a,107.ª Brigado?
.milito 1·egis la ~asistoj.
, --:--Viestas kaptit.o. Vivu Frarikof
Multaj vilaganoj, forlasintaj sían
PER
ESPERANTO
POR
LALIB~RECO
DEGINIO
· Lí levis .la brakojn. Oni -povas hejmon dum la batalado, per foríro
Aperas
3
foje
_en
monato
.
. imagi la ideojn, kiuj okupis lían ka~ / al la cirkaiíajoj, iom post iom revenís.
Abonprezo: 4 respondkuponoj
pon. En tiajcirkonstancoj,
oni pensas
La soldatoj estis lokigataj en la dopor 10 sinsekvaj kajeroj, .
_al la partio, al cío,· kio en la menso
moj de la vilago k mí, kun du aliaj
A.dre1101
M R. A. , G R IV E N
N. 14. Lone 169. Certer Road
de ciu libera. horno formas tiun mu- 1 - amikoj, logis ce kamparanaj geedzoj
SHANOHAI
(Clnlo)·
'regon .de l'aritifasismo, la murego kiu, . kutl' du simpatiaj filetoj k la geavoj.
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Doktoro Negrin, famn kurnciato, fervora aoclalislo k dlgnn estro de la Reglstá~o. ari'tai1'.kelkaj ·iagoj, en
Madrldo, per radio, sin turnis al ciuj hispano! k al cluj demokrataj civitanoj de la m,Jndo per 111edi1inqaj.\/Ortoj,
en sobrd parolado el kiu ni prezentas lntereaan fragmenron por- la inrernacia leganraro. . . · \.
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Erila komenco de la dua vintrakampanjo,
nur unu salan aserton mi volas fari, je nomct de _1~Regist::iro:
NI VENKOS! la Respubliko tríumfos, k certe la teruraj snferoj el tiu ci milito, kiun oni_ trudis al ni, sajnos malgrandaj en komparo kun la gajno de profundaj rezultatoj. Je nomo de la Registaro, :-antai:í la kruda vero de la
tragedia, oni ne pavas -mi ne povasl-dirí
mensegajn vortojn. Ni venkosl jes, _sed la triurnfo venos al• ni n1alseka
je sango k larmoj, kiel venas al manoj de venkintoj ciuj venkoj akiritaj per arniiloj. Pri tío kulpas tíui; kíuj perfide
provokis al la Respubliko k tre kruele pusís la popolon en teruran militan, kíu estus malaperinta, du mónatojn post
la eksplodo, se la hipokrita kunlaboro unue, k la cinika interveno poste, ne svelígus la internan konflíkton je internada dangerego. Du fr~mdaj nacíoj, kun rikanoj k mokoj, pruvas lp detruan pQtencon de s.ia militmateriálo sur la
vertebroj de Hispanio k ekzercas siajn soldatojn, tra la ampl~kso d'e nía teritorio, poduturaj atakoj al aliaj najbaraj
§tato!; hipotekante samtempe, kun identa celo, la cefajn naturajn trezorojn de nía nacio. .
.
Batoj, renversoj k cagrenoj ciam renkontos nin firmaj k serenaj. La nepra bezono de nía venko estas nía forto.
Nur-tio gra\'.asl Nur validas la finvenka rezultato, k pri tiu punkto konkreta ni ne akceptas dubojn. Ni .prezentis al
la oficiala mondo niajn plendojn; tiu su pera reduktita mondo ne satis akcepti nian pledon lau gustaj, kontur0j. La
diploma taro zorge klopotHs deformi la karakt~ron de nía postulo. Tia maniere, nia sincera a pelado, al la konscienco
de eiuj popoloj k de ciuj registaroj, alarma voko rajtigita per krioj de miloj da 'infanoj k virinoj, murditaj de la germana aviadílaro k de la ítala artilerio, transformigis en nai:íziga spekulado cirkai1 la marcanda interpretado de velkintaj artikoloj en kontrakto, kiu se en Óenevo estas cifita papero, en Hispanio gi estas karno masakrita.
.· ·.. . . .·
· _ Hispanio akceptos volante ciun klopodon celan tan reduktí la mili ton laií interna· afero; sed la demokratioj
<levas evití resti víktimoj de trívialaj trompoj de fripona makiavelísmo de siaj ruzaj malamikoj, Ni petas 11ur la
aplikon de la lego! Estas jam senutile kripli niajn rajtojn per falsaj promesoj. La díplomatio, kulpa pri la dangera
evoluo de nía konflikto, <levas §parí la komplimentoin, kiam gi liveras al ni síajn kondol.encojn pro níaj suferoj. Ni
ja malsatas la ploreman kompaton car tío, anstatau salvo, estas ofendo por la justeco. Tamen, estas nim mía devo
esprimi e.i tie, en Madrido, sukoplena medolo de la hispana heroeco, mían dankon · plej koran por. la popoloj,. kiuj
stimulas nin, per senkondica helpo, daurigi la lukton gis la fino. FidelaJ ni estos al tiu norma, sen hezito ec en la
bordo de la tombol Tia! nial fiaskoj neniam simas nian fídon. Neniaml Tial neniel ni kasas fo dornojn. Nía epopeo
pavas svingi venkojn k konfesi malvenkojn. Tra la fluo de tio ai:í alío, ni eltíras sperton k akíra~ forton. de spirito,
. kir.1 necesan ~arantion por sekure rigardi la estonton. Nenia landa, su bite devigata fari militan, povis ne kalkuli pri
faloj k venko¡.Perdoj kun doloro k venkoj sen guo; dolora pro fiasko, car tío estas dolora de Híspanio; sed venkoj
sen placo.pro tío ke neniam ni volas hisi la flagon de nia entuziasmo sur iu martira peco de nialando, kíe la milito
. bueis lfomojn k detruis domojn. Nía Respubliko ne batalas egoísme porasekuri
la. paco;1,~ur 2w_art<:tr4e~liíspanio ..
ho, ne! gi pretendas ion pli noblan: venid por •la tuta popolo, venkante samtempe por .
1 ai:í nur por kelkaj híspanoj;
eiuj horno} de la mondo, dignaj k hones.taj. Tío estas nifi plej delikata zorgo k nía plej intima gloro!
·
.·

.MOBILIZO o·E VIRINOJ
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En Usono, 150 protestantaj pass
troj subskribis publikan leteron per
Sur gluáci:l deklivo. de tuteca politiko, la perfidestro Franko diktís · kiu estas.kondamnata
la koriduto de
, . strangan ordonon, sub formo de bombasta dekreto, per kiu li mobili'zas eiujn hispana¡· fas is ta¡· episkopoJ·. I1i deklavírínojn ce la •naciista» zona, en ago d.e 18 gis 40 jaroj. Per emfaza antai:íparolo, oni kbrigas, ke la celo de la mobilízo estas «komplezi» la virinQjn, k r¡as: «La intereso .de hispariaj pastroj
utílígi !liaJn servojn en ciu ajn specíala laboro, profite_bla el,m. . · . - ,
justígi la militan .ribelon kontrau legi. Nu, bone; anta u kelkaj tagoj, en suda urbeto tre proksima al Gibraltaro, , tíma Regístaro, estas alarma, fa'kto k
efektivigis, u1:uan fojon, la oficiala ofendo. Amasigitaj en tri sargautomobiloj
monlras malamajn sentojn al popola.
foriris al nekonata celo la unuaj, tiel triviale mobilízitaj, ma}felieaj virinoj. La , regado_, al la _k,
onscienca libero, k anadíai:ío de iliaj rila]junaj familíanoj bíldígis angorajn scenojn. Baro el homamaso, plende densiginta cirkau la veturi!oj, estis senkompate · dísígita per kai:í al la princípoj; kiujn. ni, amerikavaleriaj fasistaj gvardístoj. Tiu fresa metodo pruvas, ke la fasismo jam sen icanoj, profunde amas.» «La·episkopoj
brida siras ec la sajnojn de sia propra blufo: Jen cinika ekspluatado · de la nenion mendas· prí la partopreno de ·
virina forto per hontiga ukazo forprenanta, el mizeraj hejmoj, la bedai:írinduItalia, Germanio k la ·mauroj, favore
linojn, kiuj eble iam perdis la edzon, la patron, la fílojn ai:í la fratojn. Al tíu al perfídulo Franko.». "._.Ti_·u,.
konfükto
kruela abom~na eluzo de virína varo, ne mankas la pía beno de kelkaj
•
.. ,
episkopojf k!u/ por flati servute la tiranon profanas bigote la serenan figuran · estas lukto intei: demokrataj fortoj k ·
de T!u, kiu naskiginte, latí ili, el virg!no pardonís ec la pekantinojn nur socia. progreso, je 'unu flánko, k la
pro ília vírineco...
· .
.
· privilegiita klaso k'la fasistoj, en la_
. . La kruda sciigo venanJalakone el Gibraltaro "tremigas, la histojn de eiuj · alía flanko~; ~ Estas bedaurinde, ke ·
dignaj hispanoj. Sed la mehanika Jívero de virinoj enmisteran dírekton, Jau lit episko_poi· f'a fr'\.u, ea_inpionoi· · d_e
5
•registara» ordono, !del prologo de vasta k monstra, casado, devas fermigi
la pugnoJn, pro sankta kolero, de ciuj viro/ de la mondo por ke i1i mem ne· reakcio k fasismo·. » «Estas maHacile
suferu iani la ho¡¡ton, kiuH nun la hispanoj glutas.
al ni kredi, ke tiu letéro montras la
.. ·
Tradicio, Ordo,· Prospero, Patrio, Familia ... ho, kía blasfemo: Tiranía
veran sintenon de k·atolíká Eklezio
I. kun eifonoj
el purpuro! Despotismo sen vualoj, sen artifiko, sen timo jam a] . rila te al fasista inv~do
la respula sentimenta!aj reagoj de la universala opinio, tíu místera sfínkso, obstine
blika Híspánio. Tiuj pastro(ce~te rie ·.
kvieta, ankai:í antau la fusa spektaldo de tiu karavano da virinoj, devigataj .
·
·
fari ion plí utílan,,por la fasísmo, ol plori pri siaj parencoj, murdítaj pro,amo . gajnos simpation én· Usono post tiu
al libero au falintai, en la sklavecaj frontoj, defendante la malamíkajn inte- arbitra deklarac;io, pér kiu ilí traktais.
resojn pro angora forkuri al la popolaj tranceoj dangerigante tiel la fami- kun mals¡lto la principojn, kiuj · estas
, lianinojn, kiuj tamen nun veturas perforte al iu nekonata ~.elo...
amata posedajo dí! úsona popolo,• · ·
.,
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La reglno dt la maro

spite al akordo de N_yon
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pr., la blufo de Lo:1don'

kampo, estas cíuj germanqj k italaj. Malgraií tío k spite
al la ekzistantaj pruvol, oni alprenis nenian d_ecidon. .
'
.
'
, ,
Lastatempe, la dangero prí tio, ke Francio k BrHio
(De Vernon
partletf~Aperinta
en «TheNewsChronicle
•)
ne povos komuniki tra la 'Mediteraneo kun siaj transmaraj kolonioj, evidentigis fiel, ke la timo pelis al la
Jen. nova kritiko, '·pri Anglio, verkila rekte de angla plumo.
agado. Oní kunvokis la Konferencon de Nyon, kiu finiEnfrtiu artikolo, la sagoj de la riproco cel~s la altajn kapojn
gis rapide k sukce§e car oní lasis ekstere la atencintojn.
de la Brit.11Registaro; Estas agrable trovi eksleran, vocon,
Sed post dek kvin tagoj, oni detruis la efikon de ia
kiu pravigas ~lajn .ple~doi_n: La ·enhavo estas leginda ..
Interkonsento per invito ~¡. la atakantaj landoj alígi
al la kontraupirata formulo.
· Antaií dek.kvin · monatoj eksp1odis civi1milit0 en
La rifuzo flanke de !talio prí retirigo al la- cvolon~
Hispanio. Dek kvin tagojn post gia komenco, tri italai
tuloj » en Hispanío, povis doni esperon pri tuja agado.
aeroplanoj armitaj terenfalis en Algerio, kiam ili flugis
Almenau la Pirenea barilo, ínter Hispanio k la cetera .
helpe al· Franko. La aviadistoj, deklarante anta u la
Europo, estus forigita k sekve, la hispana registaro ·
franca komisaro diris, ke oni ordonis al ili forflugi, tri
povus havigi a1 si'la armílojn, ldujn oní devus jam protagojn antau 1a ekri_beio. Tiam oni pretekstis, ke Sovetio
vizi al gi antaií pli ol unu jaro.
.
pretendis starigi komunistan staton en Hispanio.
Refoje ·estigas · hezítemo pri malfermo de tiu iandOk sema}nojn_ poste, mí vojagis al Híspanio. k
limo, kio evítús, ke la Ne-Interveno plue estus farso.
vizitis cefajn urbojn. Dum mía vojago mi renkontis unu
Intertempe, la hispanoj atendas senespere, dum novaj
solan ruson (la ambasado_ron de Sovetio) eble du, car
· ekspedoj de militmaterialo k homcij alvenas al arme·oj
lí~K~e.kr~,ta,r_i.o}aip$
I}~ estis bis pano. ·,· . .
_
germana k ítala, kiuj batalas en Hispanio.
La malmultaj aviadístoj, kiuj defendis Madridon
disponis nur pri malnovaj ap¡uatoj, dum Franko poseQum la milito ínter !talio k Abisenio, oni asertís en
dis grandan nombran da modernaj aviadiloj germanaj
Anglio, ke ne necesis adopti drastajn mezurojn urge, ..·•
k i.falaj. L¡i.registaranoj devis luktí kontrau tiom da mal ...
car gis forpaso de almenaií unu plia jaro, !talio né
facila¡oj, ke el sep pílotoj, kun kíuj mí kona:tigis, tri
povns venki. La rezulto estas, ke Abisenio estis subjugata pere de aeroplanoj k de la venengasoj. Same onl ·
m_brtis k du vundigis dum nur unu semajno.
..
d)ra,; nun pf'i Hl6panio k poUa6 e6fi, ke ni agno6R06 nian' ·
. En la hispana Registaro,. kontraü kiu tíel rapide
eraron, kiam la hi6pana popo/o e6f06 deu/gaia akcepti, ke
· intervenís ltalio k Germanio, ne sidis ec unu sola
la germana k la ita/a stalo e6ta6 pli malma/a o/ la karno ·
ministro socialista. La balotado, kiu kondukís gin al
de la uiroj, uirinoj k infanoj de Hi6panio..
·
estreco, .okazis sub regado de . alía registaro,· laiítendence konservativa.
Ni, anglaj homoj de la strato, rnalhavas irifluon k
. La angla registaro adoptis tuj la politikon pri Neinte1ekta_n subtilecon. Ni komprenas, ke la membroj de. ·
. Interveno. Ói ko:iJ.sideris tíon tiel urga, ke gfprenis unula Registaro <levas prizorgi gravajn aferojn, sed ni
flankajn mezurojn k gi éstís la unua, kiu malpermesis
<levas sávi niajn filojn el la teru.ra k neutila bucado, kiu
siajn regatojn ksiajn sipojn helpí iel ajn la hispanan
efektivigas nun en Hispanío k Cinio. •
popolon. Tamen, Hispanió estas sola lando en la mondo,
en kiesKonstitucio ekzistas formala akcept_o de la KonNI POYAS S"TARIGIFINE-JENAJNASERTOJN
trakto de la Ligo de la Nacioj. Hispanio ciam deklaris,
estf preta akcepti íun ajn decidon, kiun adoptus la Ligo.
Unue.-Ke neniam iu apaco sangis sían konduton,
Dum unu jaro de tiel nomata Ne-Interveno, ciuj
se H vidis timigitaj la personojn, kiujn Ji mem timis
membroj de la Bríta Registaro sciis, ke !talio k Ger~aalfronti.
nio intervenís takte en Hispanio. Absolute ne gravas cu
Due.-Ke !talio, kun unu armeo en Abisenio, alía,
la ideo pri tíu politiko naskigis en Parizo au en Londono.
en Hispanio k alía en Libio, ne povas alfronti la Brítan.
Ni restis volontl surdaj pri la dignaj alvokoj de la
Imperion.
hispana Registaro, kiu tute ne petis, ke ni subtenu gin
Trie.-Ke se !talio luktus, kun 1a posta helpo de
aktive, sed ke almenaií oni rajtigu gin acet_i-kun grancla
. Germanio, la publiké\ opinio en nía lahdo kunigus ec
profito por niaj armílfabrikistoj-tiujn
nepre bezonatajn
pli spontanee ol en jaro 1914. Komprenante, ke ankoraií
elementojn por gía memdefendo.
restas
io <leca, por kio batali.
·
· Jam de monatoj, Mussolini k Hitler ec ne kasas sían
·
.
'
Noare.
K
vare
se
la
Demokratio
ne
akcczptas'
esH ·
malrespekton al la kompromisoj, kiujn i1i subskribis por
sentema, antaií alíes sinoferoj, perfidas la subskribitajn
ne interveni en la hispanan militon. Guste, ili fanfakompromisojn por masoni kolektivan regimon, kiu komronas pri la malo!
.
•.
pensus la perdojn de la lasta milito, la ekzis_to.de tiu
La fortoj de ambaií statoj, agantai en Hispanio, eble
vorto
ne estus pravigita.
•
ne atingas pli grandan kvanton. ol cent mil homoj (*);
sed teknikistoj, artfleriistoj k aviadistoj en la «naciista»
Nulne.-Ke la homoj, kiuj perfidas la veran signifon
de Demokratio k subtenas alían politikon, meritas la
(•¡ Oflclale;la hfspana'reglsÍftro llksaa la_nombron da c,rn1 dek 11111,
,nur
plej profundan malsaton
de ciu prudenta persono.
por la !tala) soldotoJ•· (lledokclo).
·
.
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Post dumonata restado en la traneeoj, kíam, íom
, .e~cerpítaj, ni estis anstatauítaí ¡.,or pasigí kelkajn tagojn
•.en proksima postfronta vilago; trovigante mía Brigada
en festa kunveno, omage al g!okazanta, eksonís subíte,
' . mallonga k klara, la voco de l' devo; k _ni eíui, eleerpítaí
pro plurmonata lo~ado en tranceo, antau la voko de la
. devo, irtstinkte starl:ís k, sen plendoJ, sen acidaJ vízagoj,
sen elmoptro de malkonformeco, forlasis la feston k
energie eliris de• la teatro. Enmeze de 1'· strato vila:a,
eltenante pluvadon, kiu torente faladis ni ciuj yicígis
tre rapíde komandataj de níaj kamaradoj mílitestroj, k
ekmarsís oni ne sciis kíen, sed ja por kío: Ní alíris kien
. la devo jus vokís ninl
·
Eble, rigardite nur supraje, tío povas bavi nenian
valoren; sed profunde sercante la sencon, kiun repreZentas la rapidaj naturaj ekago'ii oni povas kompreni,,
per tíu simpla epízodo, la temperamenton de niaj bata-·
_iantoj, de niaj popolfrontaj antifasístaí
soldatoí, Ili
estas forgitaj jam en la batalo; oni povus dírí ke ili estís
· jam faritaj por la batalo; ec ke i1i ne plu povos viví jam
sen batalo, dume en la mondo ekzistos du kategorioj
-de homoj: eksplua'tantoj k ekspluatatol; cionhavantoj
' , · k nenionhavantojl
· .••
Pro tío, kiam la pafoj de kanonoj, la eksplodoj de 1
,. pomboJ,' la kral<ado de mítraliloj, la ehoj ciaj de 1.abata•
, lado ne mugas en ilíaj oreloi, au Ja priokupado de la
:travivata milito ne elplenígas.
menson, eble \li ..
:··¡:;ovas estigi tíam,malgrandajn
J)fO~lemofn inter- si,, kieJ.:i ,
filoj de unu el la plej · ribelemaj k Iiberecemaj popoloj,
' kíu dum jarcentoj vivís katenita k n1:1nne ankoraií adaptigis al la nova vivformo, l<iun gi nun guas depost la 19.
. de Julio. Eb1e do, pro ci tiuj psiko1ogiaj faktoroj, iuj
kamaradoj, precipe el eksterlando, povas pensi, ke la
hispana· popolo n~ luktas unuecfronte. Tiujn amíkofn
mi invitus v~ni k vídí cí tíujn soldatojn el plej divers- ' ·
· tendencaf partioJ k opinioj, cíuj unuigintaJ, ciuj, kun
la rido surlipe, forlasantaj
1a feston honore al ilia
.. kúra~o k braveco,- por marsi al la batalo, eble al la
·morto; kantante kantojn antifasistajn, jen marksistajn,
jen anarkistajn, jen respublikanajn-kio
gr~vas la diferenco7-I<io
gravas, por ili, táktikaj diferencoj ínter
partioj; ie ilí ciuj nur havas unu komunan celon?
Kio gravas se mí estas komunisto
k vi anarkísto,
kiam la Patrio; ho ne ja la Patrio de la riculoj, sed 1a
Patrio de .la malriculoj, kiun nun ni forgas, estas en
dangero? Nur malamikoj de la Socialismo povas a:serti,
' · · ke ni ne bata las unuecfronte ..;
. .. · Kaj tíe perdigis, en la mallumeco de la nokto; la
'1ástaj siluetoj de tiuj gígantoj de.-la Morto, kies nomojn
oní ne konas, k oni ec ne konos. Tío ne gravas. Kio
gravas estas, ke per siaj_ heroeco k sango ilí konstruas
novan viven pli justan k liberan. Permesu do, ke ce la
sojlo de enigma - destino, ni rajtu postulí al tiuj, kiuj
'
ríga'rdas·nian batalon de malproksime, kvaz_au spektal<lon, ne plu dístingi nin per strangaj alnomoi, kiam ni
.nur batalas kíel klasfratoj, kiel antifa~istaj p(?polfrontanoj car kune ni elversas nian sangon, kune ni mortas
k kune ni naska:;auroron de Nova Vivo.
R,kardo K/1.,ES

man

.

Vill11nuevadel Pardillo 15 • 10 • 37.

Se lu lordo parolas mal~11tepri nl.11m!Ú10·,111angl11 popolo
ne faras tion. Jen simpla k emocia tombo de 1Íngl<1jvolontuloi falintaj, en sekloro najbara' al Mildrido', defendante la
rajtojn de Hlspanio k la liberen de la britaj laboristoj

,

NEUTILA

.

TASKO

Gener~lo Franko ha vas fraton,' kiu 1rié:evis I gravan
postenowen fasísta zono k vojagis al Núremberg pdr
teesti kongreson. Nikola.o Franko profítis la · okazon k
konferencis longe kun Julio Streicher, konata estro de
nacisocialista
distrikto.
·
-·
.
,
Post tiu interparolado, Nikolao Franko deklaris al
germana fasista jurnalo, organo de Str1eicher, jenon:
«Mi venis'al Germanio, al amika Germanio, por prepari
, la estontan lukton ce1e al konkerado· de' l' animo de la
hispana popolo: ·Niaj pol\tikáj es troj 's'in'in'spiros en: la
,.¡:¡ormoj.,de:la .náciista,Gern:féÜiio.:~a'),,fasis.ta,Jt&;liA.'16l
La ¡urnalo aldonas: ,,Niko!ao Franko aljugas spe. cialan gravecon al vízito, kiun lí faris al Streícher, kíes
1
longan sperton_ li deziras profüi.»
. : .·
.
.
El tío oni konjektas, .ke ec frato·.de, la· perfidestro' ja
agnoskis en Germanio, ke la hispana¡ •naciistoj » ne.
estas mastroj de hispana animo. llí aspiras gin konkeri,
car ili ne gin posedas. A'nkau H agnoskis, ke, necesas .
lukti por atíngí tiun konkeron. Do, la hispana animo .
sin defendas k rezistas allá malamiko. Hispana animo,
tradicie 1iberema, estas ma1amfüo de fasista sovinismo, ·
de feudaj militístoi, de kruelaj rojalístoj k de cíuj sovagaj invadintoj kun benoj de pastroj sen religio.
Nikolao Franko ne scias, kiamaniere 1atingi tiun
konkeron, ·nek'kiel komenci tiun lukton. Li k lía frato,
kun aliaj kunkulpuloj, jam uzis ciajn rimedojn, kíajn í1i
imagis: Jen do' individua k amasa murdado, stelado,
incendio, perfortigo, enkarcerigo, bombardado al malfermaj urboj k hospitaloj, detruado de artajoii torpedado latí germana stílo k per italaj submareríoj, perfi:.:.
dado, hipokrita .agado; inensogado k finfine la mora la
aií fízika :turyqentado ..•., ,,:.<i' ·:,. ,.¡-,. . :,•,
.,,;, ;'.~:.: , •.·•·'.. ,
· Nun íli konstatas, 'l<l?'p6sfeío"'ti6, iH ~Stas plí ma1:·amegataj ol iatri; sen lima k muta abotrieno envolvas ílin .. ,
Ec tíuj, kiuj (lum la komenco, simpatiis al ili, JIUn naiíze
k koleremé ilin forlasas .., lli estis tiom sovagaj, tiom,
bárbaraj, tiom kruelaj, tiom malhumanaj,· ke jam ili
timigas neniun. En la eblaj' viktimoj' estas jam elcerpita
la kapablo pri teruro. Kion novan ilí povas fari? Cu ·
daiíre mortígi7 Sed, kiom valoras la'vívo, kiam oni vivas
va1.a1e sub la jugo de Franko, degenerinta. hundo de
Hitler k Mussolini7
. ,,
_: .
.
,
Certe. la hispana animo forflu~as · el
í1i. nen'ie
lernos gin kapti. La .horno ·estas plenlibera en sía . ,
interno, malgrau cíai eksteraj premoj. · La lecíonoj de
Streicher, tiu sanga histriono, neniel taugos. Nikolao.
Franko reíros al Burgos kun kelkaí ·formuloj, neapli1 keblaj al hispana
realo; k Hkun i1i plene fiaskos ...
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Asturio agonias. Heroa po¡,olo kun okcent mil homoj, el kiuj ankoraít granda kvanto rezistas senespere Ira pascjoj 11fcndajoj de·1a·
ü,1toj, estas jam sie~e enfermita. En Asturio estis tre pezaj.la postuloj de la devo; Jie, eiu povanta rcni armilon pilrtoprenis en la lukto;
;, nur ekzistis unu sola volo: venid aií morti! Temas nun pri morro. La blinda k surda mondo decid is !ion pcr sia pasiva aií indiferenta
~nduto. Jes, temas nun pri morto1 Kvank~m la ministoj de Mieres, la forgistoj de Trubia k la fislrnpristoj de Giion estas jam kutimaj
riegoj .de l<1·eterna.-mistero, pro si<1 metio k pro sia malav11ra sindonemo. En glora k sanga lrn1egorio, Asturio okupas la unuan lokon ..•
: . Preferinde estas-lli
sperte scias tion-fali
sen spiro, kun fusilo ce la mano, ol resri kun vivo sub la premo de peFversaj tortu. rntoj. Tia!, kvazaü prlmilivaj gentoj, tiuj obstinaj mirindegaj batalantoj kunportas, en sia fatal a rerroiro. la irnponan ~ trernantan amaegon de. siaj virinoj k de siaj infanoj .. Antaií la invadinto, lti valoj k vilagoj dezertigas, la loganlaro fotkuras.
l{ien ili marsas? al sia
:estino, al siil apoteozo! Kia grandioza respondo al tiuj farantaj nenion por savi tutan popolon, kiu povis neniel aten'di-nek volis-la
dulgon de furioza monstro, kiu signas la vojon per krirnoj terure hirtigaj.
.
.
·
. . Fervora helpan.to .aü fle~ma observanto: la epilogo en Asturio povas esH 1~ prologo en via !ando. l\ion vi faris por eviti tion?

'
r

,
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• Lau sciigoj el franca deveno, Ni-:-i:.
kolao, vojagema frato de la ribelinta
generala, jus vizitis en Romo al ítala
:• Hala registaro ofíciale komunikis . postenon de Urrugne, estis avertata
diktatoro pelante la sendon de 100.000
so!datoj k cent aeroplanoj por orgaal ciuj Jandoj, kedtalaj «volontuloi » · · k mina cata per raketoj.
en H_i~pánio · ~st~~ nur :40.000, ·sed· .·• Laií sciigoj de Na poli, la 14. Ok- nizi grandan ofensivon kontraií Ma-·
eble 1h f_orgests,. ke e? .,la batalo de tobro eliris el tiu ítala haveno tri drido. Ni ne scias cu, Mussolini senGvadalaguo OlJl kaptis, dokum~nton
·komercsi poi, kiuj transportis 138 ofi- dos aií ne sendos al Franko tion, ·
kion 1i deziras, sed ni scías ke Franko ·
~un _la, tek~to ,de. saluto .·sen di t.?: al círojn k 8.000.soldatojn. Oni anoncis
1tala1. trupoJ, .de_ la Granda. Fasi st a oficia le ke ili vojagas al Libio, sed ne póvos konkeri nian cefurbon. T.ie
ili fiaskos denove.
Kons1!antaro. Tiu dokumento, foto- ·kiel ciam okazas sendube ili alvenos
. grafe_repro?uktita .en la Blar.ika Libro, post malmultaj tagoj al havenoj de ~ El Romo oni sciigas ke Mussolini
d,e ma re~1s_t_aro,.teks~as Jene: «La Cadiz aií Malago.
·
· montris sinceran gojon koninte la
Granda .Fas1sta Konstlantaro,
sen·
tekston de paroladoj de s-ro. Cham~
dante salt1ton al ,trupoj, kiuj Juktas • Dum la fasista aviadilaro bom- ber!ain k s-ro Eden, car·en tíuj parosub la ordonoj de genera lo Franko, .. bardis seninterrompe la civilan loganladoj e~tis agnoskite ke ltalio ~stas
memoras especial e pri .la KVINDEK
taron de la ariergardo; kio klare k .la landa vere deziranta, ke la hispana
MIL kamaradoj kiuj, sur la grundo
trafe montras gian kuragon k heroekonflikto estu so1vata nur de hispanoj.
de Hispanio, batalas sub la sigrio k, con, ni.aj aeroplanoj atakas nur mili-.
Koninte tiun sciigon ni vere dubas
por. la gloro de l'/Jifforki.»
·
· tajn celojn. La 15. de Oktobro, fru- al kiu el ili tii <levas aljugi campion.
·.
A ·
de matene, níaj aeroplanoj bombardis la econ prí cinikismo, aií sercemo .
.. Ni deman,das:. 1....upost la 2.
Mario (dato dé tiu dokumento) ne
• La franca ministro pri interna!
aferoj, s-ro Marx Dormoy kolektis,
V\!nis pluaj .· «V()lonJuloj »7Kiom da
tni1oj ·alvenís"dttm•SEP monatoj?
laudire, suficajn pruvoj.n por aserti ke ·
la atencoj laste o'l<azintaj en franca tee André Marty <liras: «Nun ekzistas
ritorio estis gvídataj de la «O.V.R.A.»
(en la respublika,Hispanio) armeo de
(sekreta ítala. polico). Tiujn pruvojn
500.000 soldatoj; la mijitindustrio esorii uzos por la diplomataj diskutadoj.
tas organizita; la lab.oristoj laboras
kelkafoje je tri cent metroj el la· trané La 25. Oktobro du fasistaj aviaceoj. La popolo volas gajni la militon
diloj, kiuj intencis boinbardi Barce- ·,
k -la popolo yenkos .s.e, rte .al venas
lonon, estis faligitaj de la respublikaj
novaj «volontulaj» trupoj. La milito
aeroplanoj. La dt,tfaligitaj aparatoj espovas finigi ahtaií uhu rttonato k la
tis trimotoraj aeroplano¡ el ítala marpaco reveni en Europon, SE LA. 1
. ko «Savoia»; ciu el ili kunportis kvin ·
DIPLOMATARO.VOLAS.• Kaj se ...
aviadistojn (ankau italaj) kiuj pereis. ·
. ·. la popoloj volas, ni ~]donas.·
• Fasista aviadilo el nekonata ifala
nacieco bombardis k dronigis la fran• Nia u rba radióstacio dissendís
paroladon de kapucena monaho Sal: ·•
can militsipon « Chasseur 91 », apud
, vador de Hijar, jus1;1.forkurinto el
Balearaj insul9j. Duni okazas tiaj
\
atencoj, la fama londona Komitato
fasísta zono, kiu publike sin turnis al
Diferenco de rapideco, en la marso,
persiste ne-intervenas.
ciuj hispanoj kal la hita mondo klainter fa sismo k diplomatio •
rigante kion 1i vidis en nigra ínfero k
• Latí ordonoj de la· nova eklezia
kion lí tt'0Vis en !ojala zono. Interalíe,_
cefo de Seviljo, kardinalo Segura, la ·
lí diris: «Tiuflanke la maiíroj, la ger- fasistan aviadejon en ,Garrapinillos
26. de Oktobro estis ekzekutitaj .en
manojk ita.loj, kiuj detruas k forraba~· (Zaragoza) k detruis plí o! TRIDEK
Malago 83. framasonoj, respublikaj k
Hispanion. Ci tíe laboranta .k digna . nigrajn aviadilojn. Nía aera eskadro
libP.ra!aj etburgoj. Por plenumi tiun ·,
popo lo, kiu ciujn respektas, k, kiu per perdis neniun ..
decidan oni starigis , ses esafodojn •
ordo k sinofero,kreas la fundamentan
• Nía fama k fotmonde konata ar- kie ili estis pendigitaj samtempe.
de la venko, de tiu venko, kiun ·la po- 'tisto, la violoncelista Paulo Casals,
• Pro bombardadój de fasista aviapolo volas atingi nepre, por la paco.» kiu Iastatempe rifuzis ludí koncerton
dilaro, en Alkala de Henares estas
detruitaj valoraj ai ta¡oj. La Majstra
• · La ~eroplanoi, kiuf s~rvas la. ko- en Hitlerio, jus denove rifuzis invitan
mercan linion '5tuttgart-Lisboa,
de de la imperiestro de Japanio, dirante: · Pregejo, tiu de Sankta Maria k aliaj
antaií kelkaj semajnoj sin dedicas al «Mi ne volas iri al iu ajn fasista · artajoj, tre valoraj, estas tute. rubigispionado, super la francaj postenoj,
!ando.> Dankinda estas la sinteno de· taj. La murtabulo, k1u memorigas la
en Piripea montare.
·
Casals, kiu montris rektan vojon por n~skig011>de Cervantes estas dispeciLasts~majne·, Ja germana aviadilo
albatali la fasismon; cíe! bojkotadi . gita.,. k cío je la nomo de civilizo
k kulturo. Je la' nomo de la tradiciol
el tiu linio, ki,u eirkaiíflugis }afrancan · la fasismon, ec per neado de arto!
1

i

Esperanto,
en.ffispunio:
nu(:vivas
kajlloras
sorlalibera.
uarto.
kielapopolo
retas
·
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POJ>OLfRONTA·
LETERUJO

ABONM ANI ERO

Nía gazeto ne hava,s fiksa,Il abonpre¡mn,
(H eldonigas nur per •l~uvola individua mc;inhelpo de sía legantaro.
J'.:Nfelektis tiun sistemon car tiel, ciu kroma sumeto de tiuj, kiuj povás
, '.'pagi iomete' plie, eblígas la ricevon de agrabla lega¡o ·al, multaj,. k_iuj
< pro senlaboreco, au aliai kaiízoj, ne p0vas pagi sían propran kot1zon.
, Tial se· la enhavo k celo de la revuo estas por vi aprobinda k placa,
pagu vian liberan abonon al. iu ajn el niaj internaciaj' 3gentejoj:
.
.

J. A.-Moskvo.-Prl-vi11 peto perJictero
t 1-9-9.37, provas ·kornplezi vin, spdante

ni

Qin 111.111
koncern~ o~g~nizo., s~d ~e~ble esHs
, por la "dato, kiun vi fiksis.· ·. ·· ', . , .
·
.
J;
'C,
Pldnguernaµ,
~
Dan
kan
te
,;,vi1in
¡ .
' .
.
'
. . monsendon, ni bedaüras,. ke vi ak_cepfis
bonfldeme senpravajn onidirójn., Espereble
· via opinio aliiQos per p¡¡ funda Iernudo -de
'
111afero. Estu singarda, kamarado!
: Ól!NfRALA INTfRNACIA,ADRfSO
NEDERLANDA · ADRE.SO ,
1
nur por mono
· . · B, P.-Moskvo.-Vere
emociig11 estas
nur vor mono de holondanol1 .
: vi11fr1Úa·Ietero, ... sed nni\¡e v,i esperas(· ke
'' PETRO van der PLANK.
GUSTAVE
FARENC
· b0Jkot11do·,aI•japanaj varo¡'etendi~u. al tiuj
M, Que Brlse-Pain
Van Speiikstrqat, 48-1
de niaj atakantoJ. !(omprenu, kam~r~do~ ~~
Posttekkonto 1~944 Orle11ns
posr~iro 24!'i542
· 111hom'ecaj s'entoj, Í,or I11·-•efnof;'e'ni;'•kelk11j
ORJ,EANS (Lolret) FRANCIO '
AMSTERDAM W. Nederlando
personc,j, estas sekvo de imperial interesoj.
ANOLIO.-K-do
O. MEL TON.-1!3 Fowler Str. Nechells, BIRMINGHl>.M 7'
Ni provos havigi al vi- la me11ditan:libron,
'svEDIO.-ARBETAR
ESPERANTlSTEN.-Barnh4sgalan
8 tL g. n, b.,
N. V.-Kirovskoje.-Ni
arari~as'!a aferon
0
por ke via letero trarú k-donf Li Renn, kiel
PostQiro n. 63411, ·STOCKHOLM
. ,.eble plejb11Idaií..
' ·: ; .. :'.
BELCHO. - K-do M. DELFOROE. - M, Que_.de Heignc,
f. L:W ..-Los Angeles,-Dankori
pro via
, PostQiro 199106, CHAQLEQ~I
estimata letero k plaenf, novajoj. Ni,tufakrl•
bis ¡,, k, al la knal)o;
kies 11dreson vi
REDAKCIA
ADRESO
POR
C10 :ALIA
qonls 111ni.
,
,,
POPOLA FRONTO - Mar, ,25, Valencia (Hlspanio)·
H. A.-LamncmcZisn •..:..v1aín·· klopodofn
ni alte"taksas k ni notls lq~ ¡idrespn deja
nova ricevonto,de «P.'f,»
;., , ; ··
·
¡, NIA;MUNiCIO
P. O.-Anlwerpeen: -Ku'n d11nko ni KOJI·
'Valencia e·sper11n1ls1aro,
,,
36'40 ptoJ.
firmas la ricevon de \/la s~tata letero, kies
, e'.Q.-Albacete. ., ,,
.5
•
La Registaro ¡us decidís transloenhavon ni l>one notis por plenumi laüeblé
E, O.-Somosierra,
H">,·
k\gi al Barcelona kun la celo gvidi vian peton.
·A, M.-Bugarra . .
li
,
pli efike la.mili ton, uzante la bonegan
. A. de V.-.Spaarndam.-Vian
leteron de
,A, d~ f.-Albac~le.
10
•
,indtistrion de Katalunio, en kunlaboro. · 6-10..9~7ni_ricevis. Kun d~nko .ni r¡otas Qian
P. S.-Albarracín
.
10
.»
kun la sindikatoj k Generalitato. La : 'enh1111~1\i.~i,l!n,
njé~rte ne forg~sos. Pri via
J.:N,'-fronto Teruel
20
•
eksterlanda opfoio kem prenos la mo~ · batalant_áii'!1_i~q'./ni,;,tn~et~s la_ -~~p~er~a
J;··B.-BarCeJono.
~ 1
,15
,~
tivon, kiu, prayigas la :sa ngorr,·. de ,,;,,rubd~g-~,,,qe:,,gI:rwJn.s:•1ií,rH~nee~:Q¡,g
E. P.~Hudiksvall
'5'·
sv.kr.
sidejo, car la supera stabo de la po- legos s.amloke.
•·
,
H. R.'....Y~rbei·g,
2'li0 •·
pala lukto por cíes ]_íbero devas res ti
Al. kelkaj.-K-do
Hern11ndez estas 11u_~
O. M. B.-Kirunn ·
2
tie, kíe gí pavas pli uiile defendí ]a tre okupata, Ii suldas Iet~ron al kelk~l amIA.'Z. _:Stockholin
5
komunajn interesojn. La popolfronta
koj, kluj. cerre havos pacrencon k pardo nos
B. P.-'-Stockholm
4
Registaro estís honora gasto de Va~ 111prokraston: Li ne"forgesas ilin.
'.0, N,-Siockholm.
li
lencio dum unu jaro. Nía nrbo adiauas
N. K. -Helsinki.-"-Via letero de t H0-937
'G, Z.-Stockholm
.
1
·gin kun la sarna respekto ol. gin. ak- bone alvenis, Ni notas k kvitancas. la11viq
·Lab, Esp. Klubo,-Malml:I, .
5 .
•
ceptis dum la d"angeraj tagoj de pa- · deziro. Ni dankegas viajn klopodoJn fllvore
J: L. - Helsinki . ,
7li
r. mk,
sintjara Novernbro. Nun, felice, , la al nia afero. Tiu.,instigas l'lin al la tasko!
N. T.-Helsinki
,
bO
cirkonstancoj ne e.stas la samaj.· Bar- w✓,//,//"//'"''"'//1//l//.,//P/.,//H/-'//-'//-'//-'/áw,/u//,//l//l,W//b/.,.,_,.,=·•
o. Q.-Lyon , .
10 , rri-.
celono certe estos. plí adekvata kadro
E. S;--Jagercíorr.
· 50
por la tutpopola ministrara de .la
P. Z, H.-Svendborg,
2li
antifasista Respubliko de Hispanio.
Q, 1...:..ch11Ionss/ Mar.ne.
i)
;O N I · I N P O R ,'1 A S , K.B ;;
)
P. s..:...Narbonne. . . . .
10
• '
'
i ':
'
'
..
J. C.-Villeneuve le Roi
10
»
NEK PER. LETERO •••
K-do Evelecid Urb11neja· esta's kapilano en
R. -Paria , .
10
111Popola Armeo,·Lla adreso estas:
Jes; nek per letero volas Egiptio havi
K, N,-Paris
•
20!
Capitán Jefe del 4.0 Batallón, 121 Brl•
rllntojn kun la hispana! perflduloj. La ~eneE. B,..:.París .
,
l!li
rala Poslél Administracio de Egipiio komugada, 26 División, Ejército .de Este,
nikis oficiale, ke estas interrompitaj la pos•
K. B.-Parls .
li
»
fAQLETE (Aragón).
, .
,
raj rilatoj kun la ribéluloj, car nur la legitima
~- T.-Fez.
.
10
•
K-do
Jozefo
Molina
Bolinches,
de
Alf11r11
de
Registaro rnjras eldoni posrmarkojn k rq¡uP.-Wlen
. .
89'90 • • ,1 lígi la postajn servojn kun la ck~rero. · Tiu ,
. AJ¡imia'(Valencia) estas nun en -la. Ar~
O. J. w,..;,Den Ha11¡¡.·•
1
gd.
símpla decido de modesta popolo .estas
:.meo. 'Lia adreso: 'Estapo Mayor de ·la
bona spegulo por aliaj landof, kluj tro ra·
A;de K.-Oonda, . .
0'1\0 »
39.• División del XIII Cuerpo de Ejér•
pide njl'noskis én tiu fako, la perfidan ribelon
· FLE 'Sekcio. - Krimpenaan
cito, CEDRlLLAS (Teruel), Hispanio.
konIr11ü la libero de digna popolo,· den Ysel . . . . .
1'50 •.
r,¡,/1//,//✓//1u,//,//,,/1/11,1r.,wM'J1,:,.,v,,,;;:.r,71,,,#,,/,'7//1//,//l/,,.,//1//,#✓//A
t
,
D. v, d, I<.-Amsrerdmn .
ONI. SCIVOLAS
pri:
J. E. T.-Leek. . . , ,
1
K-do F:ranz Haider~r, aiístra batalanto en
.fLE Sekéio;-Schiedam,
5
lnternacia Brigado .. Ar:füeriísto ee. ha· l-P.-Breezand,
..
,
10
•
K-do Nieuwenhuizen, Laakhot, 37,
terio. Thaelman.
B.. H .. L.-Rollerdam
, •
5
Hago, zorgas nun prí nova mon- K-do w.
van Praam,·nederland1r•bata'.
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KORESPONDADO.
Simpla trillnia

a"nonceto 4 f. fr.

SOVETIO,-Kdo Lisikovu Valerij, poste
restante, Voronej. dez, kor, kun proleraj
esperantistoj en Hispanio, k intersangi
Í, posImarl10jn, poslkartojn, plakat~jn, klp,

AMIKOJ EL NEDERLANDO!

n.

kolekto por nía gazeto. Ciuj niaj
' Ianto, kiu lastatempe logis en VILLA·
. legantoj en Nederlando devas sukce- ) TOBAS (Toledo).
· , ..
sigí ia klopodojn car por vivi oni ne k-do Francisco Oorgues, . kiu login ta en.
nur mangas unu fojon...
Barcélono dum 1928 Iasis korespondadi.
Es tus al ni tre. domage haltigi la
. kun k-ino Dora el Polujo.
.ekspedon al tiuj, kíuj, eble pro forgeso, ·
ankorau pagis ee nek unu cendon.
Presejo _de J. Olmos, Alicante, M, V~lencia_':
1

