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fajfoj de alarmo, al la e11peran1istaro,
venns el Nederl11ndo. La estraro de 111tie11
Federacio de Laboristaj Espernntistoj volrns
cíes arenton pri jena doma~e spertira afero:
En unu sekcio, duni propaganda kun•
veno, oni kantis diversajn kantojn ínter kiuj
ne mankis <La Espero• solenti himno de la
esperanlisrno. Post kelkaj tagoj, 111klubo
ricevis strani:(ltn fokturon de la <Oficejo por
Aütoraj r~aitoj) kun postulo pri pago de 5
guldenoj, lail koncerni! lorifo. La esrraro de
la Federacio esploris, enketis k .finfine kon•
kludis, ke pro burokrata k negoca interpreto
de tia filharrnoni,r aferú, almenail en Nederlando, la eaperantistoj devas pagi rnonon
por le~e kanti, pli aü rnalpli agorde, la
sotatajn slrofojn pri veno en la rnondon de
paca nova sento, per flugiloj el íacila ve1110.
La estraro de la federado
sin turnas, al
ciuj flankoj de la mondo, petante ii1forrnojn
pri tiu ci grava hirnna r>roblerno,
Tre volonre, ni profitas :a okazon por
forl Dil11zon en nía mHita temo, dedicante
momenton al la tikla financa rekantajo aldonita suplemente ce la romanlika tekslo, kiun
verse poluris O-ro Zamenhof k -rnuzike orna mis F. de Menil, cerle neni11m povinti:
imagi, Ice faka organizo por defendo de lii,j
profesiaj rnjtof, estu.s ~eno por eaprimo de
boncelaj deziroj én hora akompano.
5e Virpentisto rajtas mnn~i per si11rabo•
tilo; mu1,íkisto ankau rajlas viví per sia Jiro,
per sia inspiro aü per sia talento sed neniarn
per sia idea lo; tío estus sarna ofendo por ciu
horna i"n carpcntisto jen muzildsto. Himno
esras Mla voco-poezio
kun muziko-de
iu
idealo, d•>klrino aü fervoro kolektiva, tia!
narure, ~i ankaü estas kolektiva posedajo.
Kiel civitanoj de Híspanio. kie tiorn da
junuloj-po
multa! milojl-fdlis
k mortis
kantante pri Ilmo. libero k paco; ni kura~as
prn tío doni revo/ucian koni,llon al nederl11ndaj amíkój: kantu sen~ene, kentu ~ís rau•·
. ki~o k tule ne atentu la trívilllajojn de splenaj
burokratoj ofendan1e, anstataü defendante,
la rajtojn de nia sarnide¡¡na kornponislol
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KIAM CESOSLA HISPANAMILITO?
Sen larm11 vualo, la·cefmintstro doktoro Negrin sincere deklaris, antau
rondo de jurnalistoj en Barcelona, ke la milito estas akra k gi estos ankoraií
longa. Hispanio hardigis jam por tia evento, Atingi venkon 1 graveda je alta
idealo, ne estas afero facila. Sed finfine gi venos, kiel justa premio 1 post multenombraj suferoj k amarz,j.•spertoj. Por homoj, daiíre batalantaj kontraií la
despotismo, plia stupo en la doloro sajnas plia ekzerco en la tasko, au nur
agrabla sanco, k\am la celo estas jam atingebla en la proksima etago.
En Hispanio brulegas problemo, Nepras urge atingi unu celon: Ven•
kobati la fasismonl Certe ni tion atingos, Kiel? Ciell ni, hispanoj, scios plenumi t1ian historian k avangardan devon, malgraií obstinaj baroj, malgraú
potenco de !asistoj k ec malgrai:í. forgeso de demokratoj. Nía epopeo malkovris interesajn facetojn al kontrasto. Estas necesa la elrnzo por pruví la hardon de la stdlo. Estis necesa nía drama por ekkoni la valoran k la efikon de.
abundaj supozoj k multaj promesoj.,, Ne helpis nek helpas ¡_,Jiti11,kiu pli emfaze kriadis ai:í.bombaste rezonadis, ol tiuj anonimaj herooj 1 kiuj sHene k sen
principaj egoismoj faris k faras fontojn el síaí arteríoj por fruktigi semojn.
· Bedaiírínde, atentinda parto de la eksterlanda opinio rigardas Ja kon·
vulsiojn de nia socia akuso kun timo ai:í. kun rlisrevigo: Timo pro •haoso»
de revolucío, au disrevigo pro «manko» de revoludo. Inter tio k alío, abundas
ankaú revemaj personoj, kiuj pensas pli 1 pri la ornamo de plafono, en konstruota domo, ol pri rezistokapablo de gia fundamento. Tarnen, nb angora
semado transformigos siatempe en fekunda rikolto-jen
kia sindonol-por
ciui, por ciujl kvankam la fresa pano de lc1libe1·ero estos pli sate bongusta
por tíuj aktívaj fidelaj ami!rnj, ce kiuj neniam velkís la kurago por nia subteno
nek la konvinko pri nía venko. Ili solaj estas memhroi de la klera amaso,
ai:í.tentika amaso kiu ne fiaskis car tre sage k racie gi situas tiel malproksime
de la gr~go kiel de la sekto. lli estas konscíaj cit1!1>ndencajamc1sanoj; ili fidas,
pro tio 1 je la hispana popolo, kiu batalante bravege spertas praktike la
taiígecon-k
la maltaügecon-de
multaj teoriaj armiloj.
La milito estas akra k gí estos longa! fen deklaro e ble pli interesa por
Europo ol por Hispanio; ankorai:í. ni estas en la detrua sezono, Ni ne kulpas
se ankoraü ne venas la ripozo, car bleko de kanono ne estas agrabla akom•
pano por la dormo de najbaro. Ankoraü estas fortaj multaj dornoj en la vojo
sur kiu trude ni staras pretaj forpeli la trudantojn.
Óis tíam, nía <levo estas batali akre k longe se necese. Kvankam ni
sopiras pri kareso de l,1.paco k pri cikatrigo de la vundoj, neniel k neniam la
fiero por la kielo cedas lokon al la avido por la kiamo, La fino bezonas havi
la aoreolon de absoluta popola sukceso. Ni ne imagas pri a!imaníera eningigo de la glavoj, lalí arkaika metaforo, Ni ne pensas pri sentimentalaj tega•
loj al la sento-sajne
humana-mallongigi
Ia..~aterian dai:í.ron de la milito, car
ni scias, ke íu tro facila solvo ne estus fino,ied ñur provizora halto reflamí~
gonte la lukton post ia mensoga pai:í.zo, kun domaga perdo, sen profito, de
miloj k miloj da vivoj k ankaú kun risko fotala por novaj masakroj.
Frua fino 1 jen nía deziro; trafa fino, jen nía postulo el kío ni cedas e~ ne
unu gramonl La popolo ne brulis militan kiam ~i, en plena ordo, proklamis la
Respublikon, La popolo ne naskis militan kiam gi, en norma la rajto, voedonis
balote por la Popolfronto. La popolo ne provokís milíton kiam gi, en sankta
kttrago, respondis subite perfidan atakon k, per pugnoj k dentoj 1 renversis la
monstran ribelon de mílitistaj kastoj, sur duono de la lando.
Nía konflíkto, civila milito unue k skandala invado postr 1 estas terura
plago, kíun ni devas líkvidl, per detruo de giaj ai:í.toroii por eviH al alies
sultroj la pezon de simíla sargo. La milito estos akra k longa, laíi deklaro de
la cefministrO. Nu 1 bone 1 estu tiel se, sub tía kondico, restas sf:kura la esenco
ke la triumfo estos triumfo por eiuj braneoj modestaj de la hhpana popolo.
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tutan salaJron okaze de malsano ai1
LA RESTORACIA
INDUSTRIOlaakcídento,
k 50 °lookaze de rnaljuneco.

INFANA'lNTUlCl'O

La As ocio konsístas el la boristoj _ · La katolika fasistaro vere«zorgas»
pri la situado de la infanoj, kiuj el
Car .ni kredas gin interesa al mul- · apartenantaj al du Sindikatoj U.G.T. k
norda
zono· estis transportitaj al Anta! Jegantoj, ni kopias intervjuon de C.N.T. en fortaj k frataj rilatoj.»
glio, k por helpi ilin, speciala oficejo .
. furnalisto al k-do Direktoro de la
stari¡.?ita en B i Iba o sendis pastron
. Restoracia Industrio (A. I. G.) en
Gabana al Anglio por konvinki la
Barcelono, eefurbo de Katalunio.
NE PORGESU! Vla regula subteno ínfanojn, ke ili <levas reveni.
· Jen kíou Ji dirís: «La A. I. G. funkestas nepra kondico
por normala
Tiun taskon 1i intencis plenu.mi,
clás sub la normoj starigitaj de la
duonmonata apero de nía gazeto, Óis
Jau fasista sablona plano, per trom-kataluna Registaro; unue estis ko-·
fino Je la jaro, ni atendos raporton
poj k mensogoj. Li diris al infanoj:
lektivigitaj 114 entreprenoj de tiu, inde nlaj financaj perantoj por fari kon«Ciuj infanoj devas reveni al Bilbao
dustrio k poste oni dekretis la grnpi. kretnjn kalkulojn, Cu nur unuíoje? Cu
kie oni vivas place, ili <levas reveni.al
. gon de tiuj kolektivigoj en unu salan
ankoraü pli obstine k bele dufoje dum
la urbo liberigita de Franko per lía
entreprenon. Tiu grupo estas gvidata
tia manato? Vi mem pavas diri la
savanta armeo».
de Direktoro, du Subdirektoroj, Kon■ respondonl Vi mem devas decfdi!
La infanoj tion aiídante, ekploris
silanto, belegito de lrntaluna regisLa pastro paroladis ... k aludís al GerPOPOLA
FRONTO
' taro, Konstánta Kornitato k la Konsinika «detruita de la ruguloj». Tuj du
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lantaro de Entrepreno.
knabinoj ek-saltis k interrompis Jin
Krom la 114 restoracioj, la Grupo
dirante: -Gernika estas detruita de
h.avas kvin grandajn magazenojn; du
la
fasísta aviadilaro k ni petas al vi
por nutrajoj, du specía laj k alía mal- tA
NlGRA
MENSO
ne
paroli pri tíu bombardado, kiun
·varmiga. Tiuj magazenoj estas konsni
mem
suferis. Ni estas atestantoj
Persekntante
senbride
cían
espri•
truitaj post la kolektivigado. Ankaií
mon
de
liberalismo,
la
fasismo
dedik
autentikaj
víktimoj.
ni havas fabrikon de kolbasoj, alían
La
pastro
ankorau aldonis: ·
cas
preferon
al
la
frarnasonoj.
La
fra. de glaciajoj k alían por konservi ve-La profanado al pregejo Begoña ...
g2tajojn; ni komencis en ili interesajn masonaro estas, por la frankistoj, iu
speco
de
ínfera
institudo,
kiun
oni
Denove la infanoj interrompis:
eksperimentojn por nía industrio. Anne
pre
ekstermu
gis
plej
lasta
k
·
eta
-Tío
estas nova kalumnio k his•
kau ni havas specíalajn falwjn por
germo.
Laulonge
de
nía
milito,
pluraj
torio
eies
konata. Kial vi ne parÓlas
.farpentí, pentri, kudri k. t. p. _ . .
.
·pri
ra··pastfo¡-iñurcÍifafifé
la'fasistoj?
centoj,
se
ne
miloj;
da
framasonoj
Nía laboristaro konsistas ~1tri ~iT
P,.istro Gabana kolerís k kriis:
viroj k mil virinoj. Ciutage plii~as la falis jam, traboritaj per la fasistaj
kugloj
aii
pendigitaj
su1;
esafodo,.
kíel
-Franko
fusilmortigís
neni'un
laboro, ear la popolaJ restoracioj inen
la
«felicaj»
tempoj
de
la
Sankta
pastron
nek
mom1bon!
tensigas nian industrion. De antau
Tuj la ínfanoj demandis:
dek kvin tagoj, funkcias Popola Res- Inkvizicio. En cíu urbo, en ciu vilago
kie
la
fasísmo
sukcesis
regí,
senlace
-Kio
okazis al pastro Ariztimuño
toracio nutr,rnta pli ol ses mil homojn
gi
elsereís
la
framasonojn
k
ekzekutis
k
al
abato
Lecuona?
~íutage. Meze, la A. l. G. konsumas
ílín,
kvczau
ekzemplo
por
la
subjugata
-Tíuj
estas
fusilmortigitaj
kiel
normale ciutage 250 l~ilogr.1111ojn
da
kafo, kio supozas 21.000 tasojn. Ciu• logantaro. Se iu framasono, timante kanajloj k perfiduloj. •
-Nu, bone. Tamen ili estis pastage ni vendas ·plí ol 7.500 litrojn la sekvojn de sinkaso, sin liveris
troj
kiel vi.
·
naive
al
la
murdistoj,
unue
li
estís
da bonkvalita hiero.
forte
monpunata-se
li
havis
pose·
La
pastro
Gabana
foriris, ne
La fínanca. situado de nia Asocio
dajojn-poste
lí
estis
enkarcerigata
k
sciante
!don
respondí
al
la
infanoj.
estas bona, spite la gravajn elspezojn
Ec la infanoj konas pli bone la
de ni faritaj por la rekonstruado de fine mol'ligata.
aferon
ol ciuj demokrataj diplomatoi,
En
tiu
ei
sovaga
fortranco
al
ciu
· la hoteloj, killj restis difektitaj dum
car
ili
sen
tas k pensas nur al faktoj, ne
ideo
pri
homa
digno
k
rajto,
al
ciu
la unuaj tagoj de la ribelo, k la konsal
cikanoj
k nekonfeseblaj interesoj.
liberíga
idealo,
la
fdsista
malamo
sin
tantajn plíbonigojn, kí11jnni faras.
Rílate al financa situacio ni estis direktas speciale al la framasonoj. La
devigataj solvi malfacilaJn cirkons- fasistoj mortkomdarnnas la framaso•
AVIZO
tancojn en multaí entreprenoj. La res- nojn senindulge, car ili konsideras
AL
SOCIALISTAJ
~SPERANTISTOJ
toraciaj laboristoj ciajn malfacila10Jn ties celojn, kiel plej fortajn barojn por
Pro fal'ita interlrnnsento, ekde nun
venkis k ec atíngis krei rezervon de sía plano, starígí novan mezepokon.
POPOLA
FRONTO
estas ank111l
pli ol du milionoj da pesetof· en banIn ter la martirularo de tiu ci milito,
havebla k rekre mendebla Ce
koj, k varoi, iduj ankau valoras plíajn kiun al ni trudis la plej kruelaj kastoj
l. S. E.
du mí!íonojn.
de la hispana reakcio, estas enkal- Schledamscheweg4 d.
ROTTERDAM
La laboristoj de A. I. G. enspezas kulita granda nombro da framasonoj.
(Neaerlan<lo)

EN BARCELONO
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«Ni batalas je propra defendo, ne nur por defendi la vivon de 1' popolo sed ankaií por protekti cinjn
altajn valorojn, kiuj konsistigas la superan kondicon por vivJ. Ni batalas por defendí la Hberon de
Hispanio, defe11dante la liberon de ciuj hispanoj; ec de tiuj hispanoj, kinj ne satas I~ liberon,»
(Sa~aj vortoj el diskurso de la Prezidanto de la Respubliko,

Emanuelo Azaña, en la urbodomo de Madrido,

la

u;.Novembro

19157.

POPOLA

FRONTO

Obusojkaj Lernolibroj
(PRAOME.NTO DE LETERO AL SKEPTIKA. AMIKO)
jeR intereM kunlaborajo
de jam konata, al ni11j
leg.intoj, espernntista kamarado batalant~ longIempe,
te selooro apud Kordobo, en la fronto de Andaluzio.

. Ne estu por vi str~nge, ke ni labo~as por forigi, gis
la fmo, analfabetec:on ce la vicoj de nia Popola Armeo.
Ni havas grandan íntereson por ke ne estu ec unu analfabeto sen kultura kunlaboranto, apud Ji, preta instruí
lel;:i k skribí. Sed ankorau estas io pli, la analfabetoj
mem ege avidas lernil
.
Ne ciam falas obusoj sur la tranceoj;' kiam la mitraliloj silentas k cesas la plumba hajlado¡ en la rnanoj
_de la soldatoj aperas la elementaj libroj por legolerní.
Tiam, la oficíroj, kiuj-kiel mi-estis instruistoj antau ol
la milito, kun la komisaroj, politikaj delegitoj k ankaü
sergentoj posedantaj ioman kulturon, vigle kunlaboras
helpante la delegitojn de la IY1tlicode Nulturo de la bataliono, en ilia tasko. Tre ofte, ec la majoro klarigas aú
proponas solvon <le problemoj al kelkaj soldatoj, lduj
satas la m~tematikojn. Fervnre komencas la soldatoj
siajn klopodojn P.Or skribi vortojn, uzante la genuojf\
!del skribotablon. Tiuj ci lecionoj estas preskaú ciutagaj,
se la. Stabo ne ordona!:: a1akon; tiel la kulturo, malrapíde sed konstante, kreskas,
Vi skríbas al mi, ke vi ne pavas komprení kiel, tiuj,
«kiuj havas sían vivon sub konstanta risko•, kapablas
okupi la cerbon krnante la signifon de A, B, C ... Cu
vere vi ne komprenas tion? é:u sajnas stranga tiu fakto
al vi? Perm,su do rernernorigi ion al vi: atentul
Forpasis jam unu jaro de la dato en kiu komencis
nova epoko en Hbpanio; nova epoko
kiu, ciu terlaborísto aii stonlaboristo, kun klara intelekto, kurago k
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lnatruletn ka) leillenar,to tn la fror1to apud Kordobo
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mi1itaJ<apab1o, rajtas komandi brigadon aú divizion ~ar
inteligenta proleto povas, sen ia ekonomia baro, estí
regula oficiro en la nova armeo de la Respublíko. Sub
tid novoj !rnndicoj, estas logike, k¡, la soldatoj emas k
deziras studi. lli sopiras scíí plil Ili konstatas, ke ciuj
vojoj al superaj postenoj estas nun malfermitaj antaú
ili. La kulturo estas mirinda slosilo por jama efektívigo
_demultaj r¡,vbj. é:iuj deziras lerni por studi, k studí por
scií pli, k scii plí por eniri en la aviado aü en la tanka
fako, kio signifas pli da milita valoro k pli da ek0nomia
rekompenco, krom forta íntima placo.
Plie, en la tranceo regas enuo kiam oni ne batalas.
Tiam ciuj, kiuj scias, legas dum la malfehcaj analfabetoj
envías siajn kamaradojn, kiam ili, kun jurnalo en mano
au stare antau murgazeto, rielas k meditas. L'.iutage
venas la leterportista ka poralo. Li portas skribajojn de
la patrino, edzino, fianéino aü alíaj familíaj etuletoj.
Tiam la legokapableco fiksigas plí funde.
Cuvi do komprenis jam la gravan rolen de la IY1ilico
de la Nulturo. é:u vi povas kompreni la a!ternadon de
obusoj kun legolibroj, de pafilo kun krajono? Vere estas
ia surprizo, tiu emo al klerigo subite vekiginta sub la
bruego de obusai eksplodoj. Tiuj • pknkreskuloj" kiuj
cee:,tis vespere al niaj lernejoj, dum proksimaj pasintí:lj
temµoj-pli
por visi la vilagan tedon ol por emo al
scio-estis
la unuaj ímprovizitaj k kuragaj· milicanoj,
transformiginte poste, laú <lekretoj de la R<'gístarc;,, en
tre displinataj soldatoj, kiuj, dum paúzo en la parapeto,
strece tenante pafílon ínter ambaü kruroj, kurbigas sian
spínon legante lernejajn librojn speciale eldonitajn por
la batalantaj analfabetoj.
Salvador DASI
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Antail. la brutaca re11pondo de
J11panio al la sugestoj de la Brusela
Konferenco, cu eblas .esperi, ke hi
dernokratioj reagu pll vigle ol ontaií
la cinika konduto de Id eiíropaj
fasismoi en la Hispana afero? Eblo
Ja ekzistas . .Sed neniu seriozn motivo por esperi.
Lai1 la prei:edencoj de la hispana kazo, la demokratioj konsi •
deros plue la Orientan konflikton,
-HA, HA! .•.
ne de la justa vidpunkto sed de la ._ ___
_.;.._____
vidpunkto de siaj imperiali11maj ..-------------,
lnteresoj . .Se por savi tiujn, necesas rikani la prlncipoln de justeco;
tion faros, sen ajna skrupulo, la
demokrataj potencoj.
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ignorataj

En l11 jaro 19116. 111Hisp11n11
Registaro estis ngnoskat11.
de
Ger!nanio k de !talio, kiel legltim11
1ieg1storo de memsta111, sende•
penda nacio. Ncniu diskutis 111Qi
la rnjton, regi sian landon s11me
!del iu afn 11lia legitima regist11ro.
Cu ~¡ ekde 19116.atencis aü ofendls
iei ltalion k Germanion? Tute· ne,
Tío ne malhelpls 111
fasistajn regis•
tarojn. sendl soldatojn, kononojn,
aeroplanoin
k. t. p, kontrnü ni11
pnpolo, de1rui centojn da urboj k
vila~r•j; rabi sendef~ndajn sipojn.
it;11io k Germanio agnoskis ,la.
ribelu,,,jn k neniu protestis. En l11
1. n. civliizitaj landoj, granda nombro dc1jurnal<,j, kiufn legas 111
kleraj
k ricaj klasoj, Instigas siajn regisIojn imiti tiun decidon. Tamen, en
la ribela teritorio estas nenio, kion
oni povus norni registaro (se ne n••
gule almerrnü puhl1ke sajnan111 io
norma la) nck esla~ Konstituclo, nek
le~aj insti1ucioj, ncK ·nacia armeo ...
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Tiel do, C:inio agos Sll~C rigardante en aliajn direktojn ekde nun
mern . .Se ne, se ~¡ n11ive esperas,
ke la demokratioj decidi~os linfine
haltigi la impertinentajn pasojn de
la invadintol,
la disrevi~o povas
veni tro malfrue.
Tre probable Cinio, kiel Hispanio, same kiel tiuj minacataf popoloj, kiujn estonte atakos la rabh1toj¡ tiuj popoloj senescepte
forlasataj de la pacem11j nacioj,
estos fatale devigataj sin jeti en la
. brakojn de la potenco, kiu estos
preta savi la viktimojn de la lmpe
rialismaj 11petitoj. Tiuj, kluj volas
eviti 111konsekvencofn de tiu neev i teb la sinteno de ·la atakilaf
landoj, devos fari ion pli ol vane
parólaci. Povas estl !ro malfrue
klam otii ·vidos sían blindecon ...

. IIU!/llm!Uttirii/llffllll/lITffi/lllJlmm11m11u~ITIHNII

Cio Jimi~as al anoninrn komitato
el generaloj, kics oficial"
sidejo
esras Burg"s. Kiuj esIas ~iaj mem•
broj? El kie ili cerpis !'inn· regpo•
von?.Sur kiu po¡.,,,la volo ili sta,,,s?
Vunnj dcm~nd.,j! Jen la solaj jurel
bazoj de po1enco, kiu pretendas
estis agnoskata kiel le~eca estraro
de Hil'lp~nio, k klun ,,gnoskis. du
aiítokratioj pro la fakto, ke ~¡ okupas duonon de la llrndo per eksterland;,j trupoj ... per la trupoj de la
agnoskintoj k rnarokaj cvolontuloj,
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Sajne nekredebla, jen la kruda noYaJo: La baskaj infanoj, rífugíntaj tn
Ang1io, estas resendataj al Bilbao. La
unua ekspedo jam okazisl Cu necesas
komenti tiun fakton? Ni provos aldoni
Mi, generalo Franko, sendito de Di~ k savanto_ ?e la hisp_ana
kelkajn vortojn, bremsante nian plupopolo, akre k indigne protestas kontra1;1 Ia kalumm_aJ mensog~J ~e
mon. Ni volas restí tre objektívaj en la
la fíaj rugaj bandítoj. Unue, mi ne estas rtbelanto. Mt nur es(as p1a
elmontro de níaj sentoj tiurilate.
patrioto, kiu volas regali la karan patrolandon per m_od~rna_,Just~ k
· Oni komunikas el Londono, ke la
krista11a regímo, helpata de l'.'1idoj de lY;ahor:ieto. La rugulo¡. obstm~
infanoj •reventls al siaj familioj». Lau
koncraustaras miajn homecain klopodo¡n. Ih do, estas la r1beluloJ,
la koncernaj informoj, tío oka2as •lau
k ne mi. Jen mía pyorg~amo:
.
.
.
,•
.
_
peto de la gepatroj mem•. Nur la senSe mi venkus, m1 gv1dus et:, Hispamo la. ple¡ ~ª!gan hbero_n. La
temai homoj, kiuj kapablas kompreni
índustrimastroj havus la senbndan ra¡wn, dtspom Je la lc1bonstaro
la tragedion de Nord-Hispanio povas
Jaup!aee, kun pkna Jibereco pri salajr-oj k labortempo. Ja estas la
kapti
la veran stncon · de tiu gepatra
mastroj. kiul bone konas la bezonojn de la produ~tad~ ~ la postu~ojn
voko al la forestantaj ídoj. Oni poli as
. de la merkatoj k de sía privata monujo. La labor1sto¡ siav1ce ra¡tus
imagí la konuinkojn procedojn uzatajn
obeeme ekzercadí sían metíon, senzorg~ pr~ la da uro de }a. la?ortago
de la nunaj regantoj de Baskío por
aií prí la laborkondifoj k aliaj bagatelo¡. Ahflanke,. la du_ngt!~J ne p]u
atingí la konsenton de la turmentataj
estus eksoluatataj ail subpremataj de la Sindikato¡ k m1 ra¡ttgus thn
gepatroj ... Cu ílí rifuzus -la •inviten•,
devige ali'gí mian Nac1ecan Partion, kiel «volontuloj de la Laborfako•.
peti la revenan de siaj gefi.loj? TíuLa nuna enlanda milito jam bone preparas la grundon k p!ugas
okaze, pensu pri la puno, kiu trafus
gin por mía estonta ekonomia sistemo. Plej grava kailzo de la 11;ond·
ilin tuj. Cetere, estas facíle anstataili
krizo k de la senlaboreco estas, ke ekzistas tro da produktanto¡. ~a
la subskribon de la sentimaj rífuzintoj
milito parte sol vos tiun problemon car gi malaperi~as la tr<?abu!ldaJn
per ilia propra nomo k prezenti senhomojn. Post mia venko, k kiam mi estos ek~ekutllf t~ la JudoJ!l, la
mankajn
skríbpetojn
tute falsajn
ateistojn, la framasonojn, la esperantis_tojn_ k emJn alta¡n st_at_dangerutamen.
Kíu
kontrolas?
Kiu
atestas?
lojn, restos konvena nombro da laboiy,to¡ Pº:' glat~ cert1g1 la proEé se la gepatroj_ avídus revidi k
duktadon, sen timo pri senlaboreco. Tmcele mt ankm.1 zorgos per tre
havi kun si la ínfanojn, cu ne estas
forta armeo. La demokratio estos reprefentata
per Parlamento de
memkompreneblajo, ke ilí ja preferus
generaloj, bankinoj, gran<lbienu!oj, monóhin'.)Í k past,roj, ~¡ kunvenos
lasi la amatajn filetojn provízore en
d'lJ,tagojn jare. Ties membroj e~tos elektataJ rekte ae _mt mem, por
.
Anglio, pot ev!fi aliHla dangeron de
. eviti genojn k kapdolorojn al m1a.amata popolo.
.
· ·
""terurega 'milito;kfeS''díkón· lá infanoj
La tero estus dividata inter la aristokratoj, kiuj famrn ne havus
jam spertís k tía! ili estis ellandigitaj?
la rajton kulturi gin persone. Tiu honora tasko es~us e~sklt:zíve r~zer:
Sed ne. Franko, lakeo de la favata al la kamparanoj, kiuj estas kompetentu!oJ. Pn la 1:ifanoJ m1
sistaj sangavidaj díktatoroj, liaj mas~
patrece zorgus, l<iel vartistino. Mi ne plu permesus, ke om_ senkorntroj, bezonas politikan efekton. Eble
pate trudu al ili nenecesan instruddon, ~1!~
preteksto de kl_eri_g?,Ekde
1i supozas, ke per tío li sukcesas krei!ia sesa jaro mi aligus ilin en Nacía M1ht1st~ Junularo, k1e !11 restus
digi al la mondo, ke cíuj-gepatroj
k
gis sía soldatigo. Mi ne sole estas bon~ nacn~to sed '.'mkau fervora
gefiloj-vivas
kontente sub lía jugo k
internaciísto. Tial mi ne uzas sole h1span0Jn en mia armeo,. sed
arde deziras montri al Ji sían fervoran.
ankai:í mai:írojn, legianojn k diverslandc1jn «volon_tul<;?jn_•.Mt e~
· N enian pli rafinitan teroron povus
intencas stc1rigi la «Internacíon de la Ordo», al km cm¡ k:uJturaJ
elpensi cerbo de fasisto. En la retínoj
potencoj povus aligí, kiel ~kzempl~ ltalío, G~rm~nio, Po:tugaho k la
de la infanaj okuloj, fiksigis por eíam,
. nova Hisranio. Tíu nova Internac10 celus s1rm1 la. soc1stat<;>n,el_ la
antau nelonge, kruelaj scenoj, kiujn
atencoj de la sova~a bol~evísmo, komuna malam1ko de é1uJ c1vii1í neniam dumvive forgesos. Nun oni
lizitaj landoj.
forprenas ilin al la samaj lokoj, kie anMemkompreneble, sub mia estreco, éiuj sindikatoj, pseiídokul-·
. korail cío estas ruinoj, kie estis masaturaj k proletaJ organizo¡ estus konsiderataj kiel .etatdangerigaj, s~d
krataj tiom da iliaj amiketoj kfratetoj ...
mi starigus institucioJn, harmoniigantaj la mastrojn k la labonstoJn
por ke íli denove vidu terurajojn, eble
per ínterkonsenta agado kolektiva, sur la bazo de absoluta resp~kto
por ke iuj el i1i eeestu la lastan mode la laboro al la kapitalo k inverse. Tío signifas, ke la mastroJ ne
ménton de sía patro, trapafita de la
pretendu enmiksigi en la laboren k labori mem, k. ke Ia laborí~toj
kugloj de la ekzekutanta pikedo.
ne celu alproprigi al si la kapitalon de la mastroJ. Cm ludu sian
La malfeliéaj etuloj estís evakuitaj
rolon en la nova socio!
·
cele al humanigo de ía milito. Tíon oni
Kíel ureas ell moderna ordema stato, mi starigus grandajn konproklamis siatempe. Kio farigís do, ·
centrejojn por malliberigi la malkontentulojn,
la obstinulojn k la
tiu
angla humaneco? En certé;lj busoj,
diversajn specojn de malr1mikoj de la nova Patrio, kiujn ne necesas
de demokrataj ei:íropanoj, paroli prí
mortígi rapide sed nur iom-post-iome ...
humaneca
kompato estas profani
La antikvaj kutimoj k moroj de nía granda glora raso estus rehosanktan principon, estas hipokriteco,
norígataj
Unu el la unuaj estus, ke la mortkomdamnitoj · estus
estas unuvorte kunku/peco. Gratulin- ·
vívante bruligataj k la Inkvizicio estus reorganizata.
Finfine, por
daj estas la piaj katolikaj episkopoj ·
montri, ke mi ankau estas socialistema mi elektus la unuan de Majo,
· anglaj. l1í almena u klare k malkase
kiel Nacían Festotagon, dum kiu mi specíale indtus, per solenaj
volis «_donací» la infanojn al Franko.
diservoj en la pregejoj, al la senpardona eksterma lukto kontrau
Ili plene sukcesis en sía plano. Konla barbara Marksismo. Kaj, supren Hispaniol!
sekvence, ni gratulas ilin senrezerve.
Rezervojn ni havas ~ur por tiuj, kiuj
F. V. DORNO
(BBL0
10)
povis eviti tiun nekredeblan monstrajon k toleris gin !ro neiltralece.,.
Origlnale verkita en Esperanto por POPOLA FRONTO.
. (•) Vidu POPOLA PRONTO-a (N.• lJ).
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La problemo de nía milito utas, esence k fakte, la plej grava afero en la nuntago de Europa. En ci tiu
~usta momento, lakontinento trovis pretekston por devojigi la publikan opinion k distri gin el disrevigo, pro kom. pleta fiasko de ciuj klopodoj por arangi la konflikton. Titt preteskto estas la konfrrenco de Brusela, kiu celis solvon
tie la afero en malproksima Oriento kun senefiko paraiela al tiu de la proksima Okcidento .
. Post la teatra ludo de Úenevo, post la interkonsento de Nyon, post la malkvieta grumblo de Parizo; mallonge, post 1a hispana dramo, kiu restas sensanga, la audaco de la fasismo guas novan komedíon en Brusela.
Felíce por ni, la streca energio por libero estas morala trezoro, neelcerpebla ce nía popolo. Mankus al ni armiloj, helpo
k mono; kiam oní pensus, ke nía fatala sorto estas malvenki,
tiam, la lasta hispano oferus al la mondo belan lerionon pri
sia digno. Tion oni malfacile povas kompreni en eksteriando.
Sajne, aliaj landoj estas pli impreseblaj por la arogo de
la diktatoroj ol por la profunda
leciono de nabla popolo, decidínta ne permesi al perfiduloj k invadintoj vendí
k distrancegi gin enmeze de la europa indiferenteco, kíu íel
estas belpo al la krimuloj k modernaj barbaroj.
La amasoj ~ni kuragas fari akran asertonl-tute
fiaskas (*). La autokratoj uzas ilin kiel obeemajn ludilojn.
La amasoj progresie perdas sían kapablon reagi. Jémallonga
distanco de ilia historia jugo, trovígas la disfalo de la !ibero
por la amasoj en Germanio, en Austria, en !talio, k. c. En
kontrasto, nur la tríumfa revolucia levigo de la rusaj amasoj.
Tute proksime staras la poemo pri libero de la amasoj hispanaj, poemo de radiantaj strofoj. Tamen, la impona ama-.
sego el homojde la demokratíoj, malgrau tío ke ili vivas sub
liberala regsistemó,
ne efíkas konkrete pli ol la inertaj
amasoj de la díktatorecaj regimoj. Duro disvolvígas la estonto
--de la civilizó; la ama.soj, freinde al la carmoj de homa spirito,
toleras, ke la stulteco, la hipokríteco k alíes barbareco, kun
tiu de iliaj propraj gvidantoj, muldas ilían sorton.
Jes. La amasoj tute fíaskas, ve! car se ne sufícas la
hispana ekzemplo por skurgi ilían instinkton k pusi ílin kurage
en la glacian zonon de la kancelarioj k de la kompromisoj, ili ja malhavas cían agadkapablon, kompromitas sían
estonton k meritas cion malbonan, kío povas veni al ili. Kia ajn estu la destino de H í s pan i o, ni pavos
sendískute-:-kun fieroJ-·sJosi civilizan aií naski novan periodon. Nía ekzemplo estas unika, enmeze de la senmoveco
de la amasoj; nía obstino en la lukto estas la sola roko elstaranta sur la movig'?bla sablo de lil eiíropa kontinento.
(•)
Hk llu

Honoran esctpton konel1tltr••• kempreneble, la elltaJ homol ve•lnt•I por hatall kun ni,•~ lel h•lpl nin. Sed Jo ni ne poslul .. llon-nl vol .. mlllton por n•nlMItemas prl tlo, sed nur prl aluteno de v.. tal amuoJ, klujn ne akuas la okozlnt•i<>l mem nrk la a11llloboro de klorvldel fervlltuloJ.
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donacon de Juveloj k ekkrias: ckiomege la duko devis pagl por el
tluj Juvelojh La c,1mbelano respondas, ke ili kostis al li ec ne
pfenig-on: cHiel'~U 7 .000 germ11noj iris al Ameriko; ili paiis por
cio>. La virino demandas: «Cu ili estis devig-at11J?>«Ho, ne! Diol
Tute nel lli ciuj e"'ª" volontu/oj/ /{clkaj trokuratuloj impertinente demandis, kion rlcevis la princo pro tia ekspedajo, sed nia
gracia mastro, pune al tlo, 1r111rsigisllin sur la ptiradplacon kie
llin oni pafmortigi:i. Mi 11í1di/\111fu~ilojn krnki; mi vldis la cerbajojn disjeti~i sur la pavimon, dum la tuta armeo krlis: «Hurao
por Alneriko!, La cambelano dauris paroli prl kelkoj sirantal
scenoj: pri írenezo patrino kurnntn pikmeti nian fnfanon sur bajoneton; kiel novgeedzojn _oni dishakis per sobro; kiel tondrantoj
tamburoj dronigi11 la kr{ojn de la popolo, por ke Dio ne nudu

MENCIO
_OHSEBILLER
PRIVOLON11JLOJ
Bona amiko de Hispanio k entuzlasma leganto
. de nia i;razeto el Victoria (Australio) kompilis 111
belan artikoleton, kiun ni tre plezure aperi¡¡-ns:

tl1 povua eetl trovlta, en la tuta klasi~a literatuto, pll trafa
peco por ilustrl la nunan teroron, en Germanio k ltalio pri la
cvolontuloj, rilate His1n1nion, ol la jena?l Cu ekzlstas io plí trafa
por klarigi 111provojn de la Hiriera autoritato por misinterpretl
k jeti falsan lumon sur la !lloran verkiston k !ojalan amikon
de la libereco?
Esta11nenio, en la verkoj de Schiller, pll kortusa ol tiu prlskribo .pri forveturo de la Hesse-anoj al Ameriko por serví al
Oeorgo la 111.' de Anilio, la Hanovera re~o, kiu devie tiutempe
(1775-85) batali kontrau ribei'o en sía kolonio. Preskau ciuj sanaj
junuloj estis devigatal, kiel dresitaj bestoj, Ir! en la flnon de 111
mondo por defendí fremdajn interesojn: En KABALE
UND
LIEBE, (Intrigo kaj Amo) akto 2.', sceno 2.', estas befa dialogo
lnter cambelano k l• virino de la duko; si ricevas de II rican

Qiajn preQojn ...
Post tio, In virino n11üzeekdiras: -<Por111JuveloJn! 111
brullg111
la flamojn de I' fnfero et: en rnio koro!> Sed si csprimas esperon
eu la ekzilitoj revidos
pondas la eambelano
ediaüis: Dio estu kun
Ois la t1.12"0
de la fina

sian petrion. «Dio nur 1ci11spri tiol> res<car en la urba pordego, ili sin turnia k
vi, lnfanof, edzinoj. Vivu nle bona princol
]uQado, kiam ni ilin revldos ... ,
Reglnald B A N HA M
Yfctorl1 rAhtrallo)

EnFrnntio,
spit~
alamíkoj,
.lamnlnmikoj
nun
pretendus
aktive
pravíéi
oían
alarm
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'NIA KONSCIOJAM KOINCIDASKUN ALIESl<ONSI_PERO
•Pni devc:1s konstuti, ~e tre logikaj la nuntempaj germanaj
plumherooj ne estas, kiam í1i skribas pri la mondlingva afero. Male,
ili montrigas kelldoje treege naivaj k arogai; car kutime ciuj ci skri·
bístoj, kiuj skribacas pri nía afero, ne havas ec nebttlan imagon pri
gi. Ni memoras an!rnr,1ií., kiel antau apenau du jaroj íu ne tute nekonata germana verkísto--- laií propra konfeso-unufoje
ce radío aus•
knltis Esperanto-lecionon,
poste drinki.s glaseton da brando (1) k
arogis moke kritiki Esperan ton ptrblike ll1
Nin, esperantistojn,
mírígas nur la fakto, ke ~uste la regno•
germanaj gazetoj, ec tíuj, kiuj pli frue apenaií publikígis ion pri,ni
(t'V(J1/d. Beobochtel' en Koln, ekzemple) prísilentis la 25;00 Universalan
Kongreson, kíu okazis en la sama urbo, k prísilentis
ke la nacísocialista cefurbestro persone salutís la esperantistan
Kongreson;
LA rrnDAl<CIO
nin mirigas kela germanaj gazetoj nun ti.el fervore publikigas artikolojn prí ni k ni.aj arangoj, kvankam en senco malfavora. Ni povas
esti tre kontentaj pri tío, car la germana publiko vidas, el tiuj ci artíkoloj, ke nía afero ankorau vivas, k · ni mem
povas cerpí el tio ia konvínkigon ke ni estas forto, pri kiu ec en Germanujo oni ankorau atentas. Ju pli oni volas ·
sufoki tiun forton, des pli gí kreskos k etenrlígo::;, precip~ se oní pravas konti•aiíbatali gin per tiaj malaltaj rímedoj: mensogo, kalumnio, primoko. Super tíaj malaltajoj, nia glora ideo sin svingas en la purnjn a1tsferojn, kie gi tronos,
kiel belega suno, neatingebla por la nigrigantoj.•
(El «Heroldo de Esperanto• 12. Novembro 193/.)

En Mero/do de l!sper,111/0 (1\'!, Novemhro

1957.)

ni ~uas la leg11do11de boneg11 arlikolo sub tiki11
titolo <La ru~a lingvo>, Kvnnkum sen suhskribo,
Ira koreklaj frazol fluas la serioza slilo de la vele•
rnn11kolego T.:o lung. Lerte, lo¡¡ike k honeste, la
objektlv<1 redakt<!ro forvisos la 11bsurdain kalum•·
nlojn, kiujn sat,Ione skribac;,s, en tiillerio,
kon•
trni1 E.wer11nto, 111germ<1naj p/umhcrooj. Tio jt1m
estas de ni tru scidl~ k anl<d11de ni mem tre ofle
direle, sed nial vortoi, bedaúrinde, ciam s¡¡jnéls
lomele 1endcncaj. Tial nun estas por ni agrnbla
11plrlt<1ripozo pé!roligi afüoritutan, voeon en niaj
p11~ol,reprodukrinte, kun_invi10 al medito por niaj
peiílrnlol legantoj, lo 11a~aj11knnkludojn el 111du
l11s1aj p11r11grafol de ta menciira 11rtilwlo, kies
ai1toro, m11lgr11üanonimcco, ne povas knsi "mnrajn sperloin pri la krudilj de111a[?ngojuiur·pantaj
la regpotencon en 111klera Germanio, kie nía verda
·mov11do l.im liel hele uriladis ...

ec
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• La Ministro prí Financoj k Ekonomío deklaris, antau kelkaj tagoj, ke
la enspezoj pri stataj impostoj kreskis
lastatempe tre kont,rntige. Komparo
· de Septembró k Oktobro !mn la samaj
du monatoj de pasíntil jaro, montras
'pliígon de sepdek kvín milíonoj k
duono da pesetoj. La pago kreskas
regule en la ttita !ojala teritorío k
pruvas, ke la generala fina nea situado
de la !ando sen cese plibonigas.
e Grupo da frnncaj fervojistoj alvenis Hispanion por vidi k koní aspektojn de la partopreno en nía batalo de
la fervojistoj, pri fíes tekníka helpo k
pri ílíaj ínstítucioj k labororganízoj.
Tiuj estimataj amikoj vizitis Valencion
k poste i1i iris al Madrído, kie ilí salu•
tis k kunvívis momentojn kun internaciaj volontuloj k hispanaj batalantoj. Forlasin te nian landon, t\uj kama•
radoj kunportis vi van impreson -i,ri
la batalo por la Libero k promesis
agiti f_avore al nia popolo.
• Pli ol mílíono da dolaroj est!s
kolektita en Usono de la «Amikoj de
. la Hispana Demokratío", kiun pre•
zidas episkopo Paddock helpe de kvín
organizoj por subteno al lojala Hispanio. La rezultato de tíu monkolekto
kontrastas kun tiu ce la Amerika Komitato Frankista kíu 6ukceói6 atingi
20.000 dolarojn, en la sama tempodaiíro. Jen elokventa statistikol
• Dum vizíto al Madrído, la kataluna Komisaro pri Propa~ando paro•

<

ladis prí la tasko farita tiucele. Interalie Ji diris, ke el fotografajoj de
iufétnoj murditaj, 1í sendís kopiojn al
Papo k al Mussolíni, kun · klariga
letero, La Papo' respondis en k;italuna
lingvo, dírante ke la fotografajoj forte
ímpresis lin sed ke Ji not,,s la rnankon
de fotografajo prí la pastroj murditaj.
Kiel respondo estis tuj senditaj al Ji
lctlkaj fotografajoj de pastroj,
kíuj
aperis pafante en fasistaj tranceoj al
hispana popolo; i\i estas provízit¡¡j
per pístolo k fusilo. La Papo ne respondis al tiu nova senda jo.
• Eble estas oportuna k interesa
afero rememorigi !don asertis kelkaj
francaj jurnaloj, la jaron 1936:
«Generala Mola díris: Mi asertas,
ke ni eníros Madridon post kelkaj tagoj. • !Je Temp6, 20. Oktobro 1936.
•La falo de Madrido estas neevi•
tebla, • /.,e Temps, 22. O!<tobro .1936.
«La naciista armeo baldau mal·
fermos la pordojn de Madrido•. be
'femp6, 25. Oktobro 1936.
•Madrído estos kaptita lcomence
de proksíma semajno.• be Temps, 31.
Oktobro 1936.
cFranko, ce la pordoj de Madrído,
donacas novan tempon por la ka·
pitulacio.• ÍJ' Echo de Paf'is, 7. Novembro 1936. ,Hodiau nokte ni trinkos kafon
fam en Madrido. » l.,r, Temp6, 8 No·
vembro 1936.
• «La naciistaj trupoj eniris Ma-

dridon.• be Jour k bs 11/afln, 8. No•
vcmbro 1936:
« La Stabo de Franko
di ras, ke
morHili:í okazos' la efektiva okupado
de Madrido.» Paf'is~llledi, 9 Novembro 1936.
«La' korikéi-6,;~dei<iaé-,,-e-~furhcrj'am•
estas nur afero de. kelkaj horoj. • ~•
Jnur, 11 Novembro 1936. · _
• La 12. de Novembro en maroka
urbo Tetuan kelkaj centoj da mauroj
protestis antau 1a oficejo-de la fasista ·
Supera Komísaro; ili kunportis plakatojn, kíuj tekstís: «For Franko k
liaj agentoj» •Ekde la 18. Julio 1936.
iris al Hispanio 150.000 mauroj. Ne·
níu revenís. Ni de vas. vengi ilin».
Fasistoj dísigis ilin .. La rez1.1lto estis
60 mauroj k 20 hispanoj mortíntaj,
• Jen la signifoplenaj vortoj de la
plej d-eca reprezentanto
de la •arja
raso, granda k blonda», la malgranda
k bruna Goebels: «Kiam ni starigis
la <levigan mílítservon, ni alfrontís
dangerojn, car, ni -devis -.organízj sekrete la armeon a'ntau ol la mondo
trovigos kontraií plenumíta fakto; ttitsame okazas nun rílate al nia ekstera
politiko. Kiam estos la 'momento malkovri nian ludon, multaj kiuj nun ri·
detas, -vekigos kun timol
·
1am ni 'tímis la 'diplomatajn konferencojn; nun estas alía afero, ni ce•
estas neniun. Ankau ní pagas neniun
tributon k neniu kuragas nin minad.
Cu tío estas tiranio au skandalo?
Ne, tío estas ke ni malpermesas la
fremdulojn interveni en niajn aferojnl
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iABDDl5TO
~t ITALIO.
VOLONTULO
(NUISPANIO
•

-Kial vi ne migras al Abisenio?-admonis
severe la avara pnintis!o,
donante al li, tre malsate, la petitajn kvindek lirojn-Tiuj ci estas jam la laslaj¡
komprenu tion bonrl Mi ne estas rica ba,1kiero; estas fusa negoco pruntedoní
al senlaborulo unu centlmon kontrau la hazarda gal'antio de unu iiro.
Al AfrikoL Al· Afriko!... Forirí malprnksimen de cío k de citijl Al
Afriko por mfüti aií eb1e por mortí. Sed la morto estas ja preferinde plí loga
ol tiu ínfera vivo en la ma)ríca vilago. Ekde la entombígo de la patro; ekde
la fermo de la fabriko, la knabo neníel sukcesis trovi lokon, kie perlabori iun
pecon de pano. Al Afriko do, m,1lproksímen ... Ankaií la frato jam forveturis,
antaií kelkaj jaroj, al nekonata lando por tenti la sancon, !del Ií diris.
Tiamaniere, Gíovanni, ítala fraiílo, decidís rekrutigí, kiel volontulo, por
la ítala imperia armeo de Abisenío. La ekzameno ne estis longa. Dudekduo
da jaroj estas tre bona rekomendo por la solda ta metiol Finfine, iun vespe· .
ron, ce fino de Februaro, Ji forlasis Halion.
La nokto estis grandíoza, saturita de steloj, en la mirlnda golfo de
Napoli, kíe la naturo kantis pri la guo de la vivo. Li ne aspektis malgojel La
vojago, la ·nova sfata al )des renkonto 1í ekveturis, la pensoj, ke la patrino,
tre maljuna, jam solvis la problemon pri sia ciutar~a pano, forblovís liajn
dalorojn. Li sukcesis atingi pension por la .mild« patrino, oferante gravan
anan de sía salajro; sed Ji place spiradis pro tío, car definítíve malaperis
angora penso, cefa penso, en lía mízera vivo. La sipo nagadís silente sur
maro du tagojn. Poste, gi haltis en haveno de lctn<lo plenplena de suno,
}ando belega kvazau urbo el Italio. Akurate, antaií ol la e1sipígo de la roto,
. la komandanta- oficira diris al la soldatoj:
·
-Ni estas en Kadiz, en Hispanio anstataií ol en Abisenío. Dum la
traveturo, oní elektis nin por la granda honoro intervení en la hispana milito
kontraií la ruguloj, por la triumfo de l' Fasismo. Mi estas tute certa, ke vi
ciuj akceptos plezure tiun gloron. Tamen, cía malobea, ec malgrava, estos
rigore purtatal Memoru, ke vi estas italaj soldatoj; la timo, ribelo k fugo
ricevos la punon de morto. Vivu Mussoliníl
Kvazau grego sekvanta la vojon, signíta de pastísto, centoj k centoj
da junuloi, forlasintaj siajn hejmojn por gajni sían mangon, trovigis sur
fr.ernda,tero, devigataj,ataki popolon, kiun ili ne mala mi~, kiun iJi ne konis
au kiun ili l!b1e ec povus esti amantaj ... La sekvo estis rapida, kvilzaií filmo,
Giovanni vidis batalojn k b;italojn. Liaj naivaj okuloj rigardis la ternra¡ojn
de impanaj vundoj; ilí vidis akumuli lrndavrojn sur kadavrojn, lduj putradi~
sur la sama kampo kie i1i falis. Cío sajnis inkubo; senkonscie Ji lcredis morti
eíam, kíam obusa eksplodis; sed 1i ciam restadis en sia posteno, pafante
sencese ne sciante kontraií kion, per la moderna mitralilo, kiun óni konfidis
al li. Lí ne zorgis prí la pafcelo; kvankam per konfuza maníero, Ji komprenis,
ke li plenumis abomenajn agojn. Tie la sola k reganta lego estis la morlo.
Oni mortigis por mem ne morti; jen eiol Lía vi lago, la hej rno, la pall'ino ne
estís ío alía ol grízaj remernoroj. Venís kolekto da tagoj en ripozo, kio estis
nur auguro por gravaj okazintajoj. La ofíciroj alparolis la trupojn. Ili legís
telegramojn: «Estas nepre necese venki tuj spite al cío. Proksíma batalo estos
la plej peza sed la lasta; de la norda de GvaJalajaro gis Madrido, la marso
estos facila antaií fiaskinta malamiko. Urgas detrui gin jam por ciam. Kaj
la milito tuj estos finita ... » Ho, kia vana dezirol
La 'ofensivo komends ce la tagi¡1o. Sen bruo oní antaueníris kelkajn
kilometrojn. Subite aiídigis akra zumado de aeroplana motora; poste, alía k
aliaj. La cielo kovrigis per nubo el flugiloj ... -Surterenl-ordonis
la oficiroj,
k la batalionoj obeis tre rapíde. La soldatoj atendis, kun strecaj nervoi, la
kuglojn de la mitraliloj. Sed, tre surprize, falis pluvado de flugetantai paperfolietoj. Giovanní prenis unu. Gi prezentis alvokon en ítala linrvo. Ói diris,
ke en la alía flanko postenís italaj frah,j, batalantaj vere volante por la paco
k libero; ani petis tial ne pafi plu kontrau ili.
SE:d en la dua flugado, la oficiroj ordonis pafegi. Kia aiídaco, tiam
regís ee la. respublikanaj aviadistoj responde al atakol Giovanni neniam
vidis tiom da fajro. Neniam Ji vidis, dum tuta nokto, tiel altajn flamoju.sub la
eielo. Neniam H vidis rrtortí tiom da homoj. Kaj tiam, en mezo de la haorn,
okazis stranga fenomeno: Tra la nokto, potenca vocego, parolante ítale,
superisla bruegon de la eksplodoj. -Ni ankai:i estas italojl-diris
la Jai:itigila.:.._Ni ne luktas kontrai1 vi; forjetu la armilojn¡ venu al nía tranceo; ci tie
estas vía pano, vía laboro k vía liberecol Ne ofendu popolon, kíu defendas
sían propran · sendependeconl Giovanni ínstinkte ekstarigis forlasinte la
mitralilon; li eliris de la truo, kie Ji jus kusis, k ekmarsís antauen. Hipnote,
kun rísko je pafo, rekte li alpasís ínter mortintoi, ínter ruinoj ...
Li ne povis haltí; estis pli influa la forto de tiu voco de la símpla
vero. Solena vero, kíun nur nun Ji plene komprenis. Liaj okuloj kapablis
· percepti rdlektojn tra la densa mallumo. Kaj, finfine, jam ínter kamaradaj
brakoj, li §venís tre milde pro granda emocio k grandega gajo.
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.71/la 'Hispana o/irino
Dedicita

al Do/ore:,

lbarruri, ,Pn:iiouaria, .
Ne \rnntis romancojr, hidalgo(•)

al vi

Ne ravis vin k,,nre nol>e!a t.ilvi'.
Vi rortis .mizeron sm· Viíl In dors',
Pro la sargo kripli~is

In tors'.

Ne kuris vi flngre sur fortepian',
Car mankis al vi

ec malfrda

grizpan'.

Vi restis eterne sen mono, 11enhav'
En la kcla fo~cj', en la knv' ... --· · · ,.

-

Ne portis vi vesfojn el lulrn-magazen•,
Nek estis kusanla sur silka kusen';
J111111
ku11cn' lmn lo luksa vcs1'
Es!us tutd maldec' por la nest' ...

Ne kantis vi e,,rme pri la patrnland',
Car ~in posedadis r,1bi:;ta l,1 band',

C:.:irestis en ~¡ nur mizero kilj ee111':
La k~n!lld' estus nur rekvlem',
Kaj preni3 lus!lon per kruda vi mnn',
Por sendi h, kuglojn al frunt' del' tiran'
Al ciu ral>isto, al ciu fHsisr',
!{aj kun féra vi marsis persisl'.
Por la liber·, por la homdigno
Mmsadis vi kull n,~insigno,
Bravbatalante

kun la frat',

Hispana labornl-soldat'.
Por la lergrund'

ni la kampuloj,

l{aj por la pan' al laboruloj,
Por vivo ~oja al infon'
La glavon le\·i3 via man'.
Minnco por la Frank-l>andito,

Ne estas vi bezon' de lito,
Kunluktulino

de la vir'

lndan1a je la rnondudmir'I
Batalu brave eis la fino;.
Amala nía hispanino,
Kun grandeslim',

kun sentotrem'

Yin flugu mia kor-poe111'f

N. 5. PARGAC:EVSKIJ
N•ntalie, 5ovct-Unlo
(•)

Htdal&o-Ju11kro, funa nobelo,
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· V11lencl11eaperanIisI11ro • · •
Or. Nova Sento.-B11rcelono.
B. H.-Pozobhrnco.;a.
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. ,e,r',-:-Almanaa.
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20
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27
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111

1(, K. -Caaaa lbalíez • • •
J, M. B.-Calloa11 de Seirura.

P. S. -~Centro fronto • • •
M. D.-Tan¡er
• • • , •

J, B.· Llllt,

ptof.

ill

•

A. M. -Callosa de Segura ..
P. S.-Urgel
• •
· A. P.--Albacete.
A.. 5.-Caspe.
•
N. j.-Orebro.
.
H. C.-Palkopln¡:r •.
E. O.--J-11rn01111nd.
R. L.-Slockholm ..
J. T.-.Skc1rblacko .
O. N.-Haslehol111 •
O. R. -M11larhojdcn. ,
SLEA -kongreso,• Huskvnrna
L11b. Eap. Kluho, -Amotfora
Kunv. tramlatoJ,•Slockholm.
LBÁ..--Oablonz (6. • donaco)
· A, D.---Chust,
, ·. •
A. P.-Parnu,
, . .
C. P.-Vaulx en Velín.
J. W.-Morlaix
• . .
· J, V. --Prah11 • , • ,
Qr, Bsp, d11Tr11va11.-l.llle,

1
__,__,,.,#~~,?'_,~,
NBNBCijSÁ:'.:saNKULPIGO
$11i1JN',1,,),illiliiWl~'?IH

lNFO IiMEJO

MUNICIO

10

K•do Pronclsko Haidrrer, s11nQls adre:rnn.
L11nunn adreso est/1'11S. R, r., 22 C!.
Albcc:cle, Hlspanlo, Li bonfurlds,
1(-clo Jozefo Berkopek, 21. l~:.tl. Sr)corro
Rojo Pliuo Altoznno 70. A. Albncete,
· sert~s sían lrnrnaradon lvo Dobusek.
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PRI:

K-do Jo·tdo 5panner, nüstra balalanto
l11ternacla Brlgado. UrQas informo)
lia sorto k adreso.

POPOLfRONTALETERUJO

de
pri

F. R. 6.-·Melbourne,-Resume· ni ret1•
pnndas vín: Generi:lo Miaja plue g,vidr.:; la
•
· Centran Armeon. Li .ne estis anstalauita,
_.""''"'-"',,,...-""""~...,..,...,._._,,.........,.........
Kolonelo Ortéga estis. k ·re.11t11s
sub tie!>
&
av.kr.
komandocn la s~ma zono. Ne li: sipo <Lit
berli1d, sed <Juime !> estis treege d11maQit11
10
per 111isttn1eksploclo e~ C1!,rtag~11n,~red~l>le
2
Slmpla trillnla
11nonccto 4 f. fr.
okazigit;i de embuskitc:¡ •fasistoJ en ma Mler&
H!SPANIO.- K-do lose M. Bernabeu, _Ram• gardo. Pcr s:cografia landkarto. aperín!". en
•
;s
· bla 24, Cnllosa de Segura (Alicante)
nia 11.•!! vI komprenos la. nqvan m1l1ta11
dez. kor. kun k•doj de
1. k intersanQI
situ11cion. Ni perdis Malagon k la norda/n
7
. postkartojn, leterojn k ll. gazetojn.
regionojn, sed sukcesis ekpeli J'amaiamikon
;s1·o~ •
en gravaj i¡ektoroj, Krome ni faris bonegain
CEf-!OSLOVAKIO.-l<arel
Dvorak,
Casl11v
p,·ogresofn
k konkerojn en Aragonaf frontoj,
ti
1211,
C,
S.
R.,
kolektcs k lnters. P. M. k
Prl ro nombro da enlo~antoj vi pensu, ke
5
il. postkartofn, kun
l. Skribu leleron
ki-:1in <1lprok1:1imiQasien ajn la f¡ankistoj; la ,
60 C.kr,
ai1 iL poslkart. se eble aerposte. Enmetu. loQantaro amase forkuras al nia terit~rio:
20
f. fr.
kelkajn P. M. uzitajn en h~tero. Kvan!on
Jcn ·elokventa popola balotado! Lu fos1sto¡ ·
kontrnü kvanto. Certe res p.
Jáne h11van,problemon pri lokigado- k zor- ·
b8'46 •
:SOVETIO.-Por
perfekti~i en 111hispana
goj aJ rifuQintoj. Pri ·C11banellas. ni ne scias;
10
H·11gvo.mi bezon1>11belliterolurajn
hissed onidiro cirkulas 'pri lia morto. Almen11i1
10
p1rnlingv11jn librojn lli pavas esti rn_al• la fasistoj prisilentas liri. · Elkoran: saluton! .
;so
novaj. uzitaj. Kontr111lili mi sendos ~ion
J. N.-Hogo,-En
la venonta numero ni
10
deziratan, prefere rusojn llbrojn, Jurnapublikigos vlan · komunlkon, 1dun ni lom
lojn, vortarojn, ktp. Eügeno
81inov,
malpiiigoa ear la· tekstq estas longeta·por
~
t.
Novo-O!zeevo (Mosk.vo), lnternat!onal•
niii gazet,). Ni 11lte taksas vinfn klopodo.jn,
41
nil prospekt dom N. 14,
Pri alcurnlil ckspedo de la hulteno ni Zutgos
10
HISPANIO.- Juna kamarado du. kor, kun
sed komprenu lll barofn. Koregan ·salutonl
.
2
eiulandaj esperantistoj, Adreso: Antonio
·. J, R. li.-Ooteborg.-Ni.
provos. h11v!gl ./'
17'!10 •
Sanchez, Mayor,2tí, 5=_111101111
de_.5,e~ur}l. ,: 41.,~l_¡}JJ;.,de_~ir\ltA,n-r~.IIM!l!W!~~P celo,
•,;,.,,..,::-.-•~··(Alfc<1nfe},--.~,-.-.
". ··•.• .•.• , ,.. - . ..• ~
11 6t1Cfo11kon
a! v1kil k,doÓ.proa llllOI}•
'15 HISPANIO.-K-do
Antonio
Marco,
Leni1179,
cita désegno. Ni studas vian sugeston prl.
0•2;s gd,
Callosa de Segura (Alicante), 17-jara
nova foko, sed kredeble I1e por tuja tfekti0'2,'i •
dez. kor. k. l. k intersan~i poslkarJojn,
vig-o pro ,e!czistantaj malfocilaJoj.
0':!Ü •
leterojn k il. g-azetnjn.
J. B. T.-(N. S.) Barcelono.--La mi,n0'84 •
HISP.I\NIO. · !{-do Angel Sadab~, Cnspe,
sendon de k-do T. T., kiun ni dan kas, ni
StrMo García Hernandez, 14, rlez. kor,
kvilancos ~ustatempe. J.11
anlaüan (15 ptojn.)
0'50 »
kun prolet,,j espernntistoj pri revoluciaf
ni Jom konfirmis en ni11 numero 2ó.• sub
l'M >
temoj,pre.::ipe kun francaj k anglui k-doj,
llteroj J. B. l?i111teal via rimnrko, kornr,renu
0'1:0 ,
MAROl<O ..- K--do M Dodo, Benoliel 16,
ke ni celas speguli lid ele la r~ktan karakte!on
0'24 •
T
· d
10 '¡ e ¡ precii,e Cinio,
ele la popola b<1_l<1_lo.
Afie nr trompus n111j11
anger,
ez. < r. <,0 I· .• 1 ,' p M
lef"antoln l\Ü mIsiníorn1us llln, j¡ ne temas
~
prefer<'I& k.un. g-esk ,~l• nlei s. ·
'' • pri artífika propag-ondo sed pri disv11sIigo
0'150 •
P. K., k P1opaga nclilJl ¡n,
de la vero, kiu vole nevolc, estas tia.
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l. ~. l~.-Rotterddm,

, • •
8.-Or!eana
. • • , , •
Gr. j:\sp. Ouvrler. •Orleans.
·L12b. Esp. So~ieto -Z11greb.
- ~sp.Í{IIÍbo. :.11ósltovlce.
O. K.-Amsterdnm.
.
K-do, O.-Amsterdnm.
D. v. M ...-Arnslerd,1111.
f'l.E 8ekcin,---Leid,;n .
H. t. H.--Amslerd<1m ,
FI.E Sekcio /i. • f?otterdom,.
W. H.-Rottcrdom
. •
D. J.-Rotterda111. . .
B.. ~l. L.-Rotterdii111. ,
A. d, K. • Goud11.

=

e.

!

---------------------------··
ABONMANI E~ O

Nía gazeto ne havas fllcsan abonprezon.
Úi eldouigas 11urper laüvola individua monhelpo de sía legantaro.
Ni elektis tiun sistemon car tiel, cíu kroma sumcto de tiqj., kíuj povas
pagí iomete plíe, ebligas la ric\:!von de agl'abla legajo al multaj,_ kiuj
pro se¡¡Jaboreco, aualiaj kaiízoj, ne povas pagi sían propran kot1zon.
Tíal, se la enhavo k celo de la revuo estas por vi aprobincla k placa,
pagu vian liberan abonon al íu ajn el niaj internacíaj agentejoj:
ÚENf.lULA

INTf:RNACIA
nur por mono

GUSTAVE

NEDERLANDA

ADl!ESO

FARENC

O. Mf:LTON.•-lllí

SVEDIO.··· ARBET,\R

J\DRf50

n11rpor mono (:e h-:;,landanoJ

P·E TRO van der PLANK

65, rlue Br!se-P.:ii11
Pnsl~el!knnto 1~944 Orle~ns
ORU'AN;'i (Loir;:I) fl/i\NCIO
ANGLIO.-·-K-do

-

La malabundo de bonkv11li111papero estila
peza domaQo ·por nia g1:1zeto; kiu devige
aperas lrnn tre malbela aspekto kvank~m hr
Qeneral11arimQo,eatas.feritll kun la kutrma ~
akurnta zorgo. NI klopodas k esperas solv1
bah,lou lo prohlemon, sed intertempe, ni
pela:; ni 11!11j,
korni leg11ntoj rnemori ke 111
milito trudns nun Blajn rigorajn postulojn,

KB

INFORMAS:

5.1,.. 1:1~

V11n.'.>r>eiJkstrollt,48-i
posr~iro !Wi/142
AMSH:IIDAM
W. Nederl.:111cll'J
i'owler Sir. Nechclls,

8IRMINGHAM

f.SP[~R.l'.\NTl~HEN:-B11rnhus:¡-iiton

7

8 1:i.g. n. ti.,

Pus•~iro n.° 55,ttl, STOCKtlOL~l
Bt:L.GIO. ·- !{-do

M. DEU'ORGr. - M. Rue de Heigne,

A. C. S.-Victoria.-Aparte
ni per poslo
respondos vian satéllan leteron k penos
koniplezl vln iutl vloj petoj lntertempe, elko•
r•n dankon 111vi k al k•dino V. H. Certe ni
skribos anlrni ai si.
A. lnsIiIutC1.--Ord~onlkldze.-•Entuzlaeme
ni grntuln vin pri via laborplano k kura~ig11s vin al pluo studado k lern11do por In
bono de lit tu:a homaro. Flaman saluton!
D. J.- Roteráamo, - Via starpunklo jam
estas ~usta k deca laü nia penso. Estu cerra,
ke ni mulle ~ojis legante vian traían leteron k
konstutan1e viajn sentojn prl ni11·afero.
R. E.-Guadalajar11.-Ni
dankas vin pro
vlll mond.onaco k tre speciale pro via v11loro
servo lndlkante al ni la ad~eson de k-do
O. H., ol kiu ni- tuj send11s 111koncern11n
., !cteron, NI pil frue enketis sensukcese k
knnservis ,,nkorau 111leteron el Svisio.
K. te C.-Viarmes.-NI
enketas rekte k
perla gazeto k Qo.jus povi informi vin lmldaü.
J. S.--H11arlem.--Estu cer111,ké ne ekzislns videbla motivo praviganta vian timon.
Ln siluacio ne estas sama nun, kiel en la
Nordo k la perspektivoj fa estas tute aliaf.
Ni per letero respondos la vian, · kiel cble
plej bald~ü, k sendos la petitojn ad~esojn,
Al kelkaj.-Pro
el~erpi~o. tute m11nkasal
ni 111numero 20-21. Ki11amil<o estas tiel Qen•
tila havigi ¡2in al nia redakcia kolekto?
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