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1N(ORMA BULTENO INTER.NACIA PRI 

,:1...ooNO oe: GRUPO LABORISTA ESPERANTISTA VALfN(IA 1 
Fl~ oAKC IO KAJ ADMINISTRACIO : STRATO MAR, NUM . 26 t (UitpaoioJ 

hEñTRALISMO SEN NEÜTRALECO 
:.nakreon S1ama1iadis, krom gvid11nto de 

¡ f sperantl)· m~y ado en Grekio, es1as mis-
1 " ade¡,10 de uu stranga neü1ralismo, kiu 
. •inde kongruas kun respek10 por la fukso 
" ¡¡¡noro p~ r _la miz.~ro. Ti_u eminenfa dok
lllíO jus skr1b1s 11! m konc1211n le1eron, ln.ü 
Ir< korekla s1ilo, petnn le, ke ni ne plu liveru 
niJn gazelon 11! li, nek al ce1eraj g reknj 
adresoi. por la bono de Esperan10 k por la 
sendanRereco de 111 helenaj esperónlistoj. 

Ni ne scias, kia n pekon ni tralis por ricevi 
iiel rigo ran eksk omunikon de la orlodoksa 
palriarko de la neíltrala esperantismo. Nia 
modesta revuo ne estas friviala pamllelo pri 
p.ili1ikaj skandaloj. Nia celo estas pli pura 
k sindonema. Eble en tio kusas nia deliklo 
kon1raü la dogmoj de falsa neütralismo. 
POPOLA FRONTO estas voco de simpla 
popolo. kiu armile batalas kontraü ribelo de 
kapi1alistoj, generaloj k episkopoj car, en 
Hispanio, okazas la brulanla paradokso, ke 
la popolo ludas konservativan rolon delen
dan1e, cirk aü sia legi1ima Re¡tisfaro, la or
don, la leRon, la kulturon, la flagon, la 
staton - k et Esperanton!- inter multaj alia j 
etikaj atri butoj . kiujn celis detrui per strata 
1umul10 unue , per reakcia revolucio poste k 
per abomena milito flnfine , kapitalis1oj sen 
konséienco, genera loj sen honoro k dikaj 
episkopoj sen moralo nek religio. 

En la kofro de niaj rememoroj , ni gardas 
kuriozajn temoj n pri tiuj samideanoj, kiuj 
malsate gr imacas se Esperanto Ren_1ile (aü
gas por praktikaj aleroj de la hum1lulo¡, k 
tuj senbridi gtis la RoJajn sonorilojn kiam, en 
diktalora !ando, aperas turisma pros~~k1e10 
en nia lin gvo. Sendependaj tru_mpetoJ. infor 
mas, kvaz.aií pri la plej gra nd1oza 1r1umfó, 
kiam la kapri co de Hitler ne malpermesas la 
uzon de la verda stelo . Apoteoze hlovas_ l_a 
flutoj dese npartiajkolegoj. ki am Mussolm!, 
sklavigan10 de l1alio. profananto de Ab1-
senio k murdanto de Hisp anio, ofendas la 
spiri1on k la internan ideon de Esperan10, 
aplikante Rin en radio -disaíldigoj ~o•: ~ropa· 
gande pravigi sia n 1iranion, vuall s1a¡n sa
krilegioj n k maskadi siajn krimojn . 

La ler taj dis ciploj el Oriento ank aií tordas 
hokokruce la pintoín de nia emblemo . Ja!11 
aperas en Japan io esperan1is1a bult~no! ~•u 
sarkasme pretendas pruvi. ke la cinoJ. in 
vadas Cinion!. .. Dank' al Esperanlo ¡11m 
ekzia1as ekvilibro. Favoraj recenzoj j¡im po
vaa l aüdi la virtojn de ambaiíílankecu ... 

En 1iu bor o ni ne k11n111s! La verda stelo, 
cenia jako , ne'honwis. La int ernncia lin gvo 
Ira ni11j paRoJ ne suferas. L11 Zamenhof11; 
ldtalo, 111 str ofoj de e La Espero • k la v11rm11J 
aapiro j de grandega plimul10 el la 1uia 
eaperan1h11aro- malgraií l11 grek~ doktoro -
P!ene koincid11s ku n sopiroj prl la sankta 
Libereco, kies eaencon ni defendas k servas 
red11k1an1e k ekspedan te ci !iun esp~ra~-
111lon, kiun sinjoro Anakreon Stamall~d,s 
konaideras malutila por Grekio, anukva 
lendo de s11Quloi k artistoj, lulilo d~ filo
zono k lernejo de herooj civitanoj. Fehte, la 
Orekio de doktoro S1am111i11dis ne e5 las 111 

klaaik11 Helenio de la reQo Leonidnf ... 

SUB IMPRESO DE BOMBARDADO 
Nova fazo, plej kru ela, ~egas en nía milito . Cefaj 1;1rboj k ~odestaj 

vilagoj de Hispanio travivas terurajn aerajn bombardadoJnl Plu~fo¡e, duf!l 
sama tago, avertas pri dangero la fajfilegoj. Zumas, Ir~ la lanugoJ el nuboJ, 
la fasistaj motoroj. Siblas funebre falinte la bombo¡ . Krevas eksp lode 1~ 
sargo de trilito. Krakas Ja· kristaloi k trem _as la n:iuroj de t_u_ta k_v~rtalo. Tu¡ 
forflugas la aeraj piratoj . Kiel abomenaJ postst _gn'?J . ?~. 1!1a v1Z1t?, restas 
kelkaj domoj renversitaj k multaj homaj korpo¡ d1ssmtaJ - StonoJ __ k rubo 
knedigas kun sa ngo; Recoj de vive tremetanta . k~rn? nau~e <:1l~lu!gas s_ur 
najbarajn fasad _ojn ... Cemoj k veadoj de vund1tot·-:•mfano1, _v1rm0Ji malJu: 
nuloj - kompletigas la scenon, antaií kies drasteco sa¡nas pala! la _p~e¡ krudaJ 
bildoj de la Infero, kiun la mezepoka fantazio de Dante pQsknb1s ... 

Tiamaniere la Fasismo montra~ sían rabion pro nía venko de Teruel. 
La indig enaj vasaloj de la int ernada despotismo, spertante malve'.1kojn en la 
frontoj, organizas krimojn en la ariergardo, sur civila l?gantaro, km ue kap~
blas nek pavas sin defendí. Franko, tragil<a pupo, hav1gas la ar~non d~ sia 
lande al la italaj k germanaj aviadistoj, kiuj rafinite ekzercas la mstruo¡n de 
Ludend or ff pri tuleca militado. La dnika enhavo de fama libro de Vittorio . 
Mussolini - kiu sentís volupton observante la detruon, kiun kaiízis liaj bomboj 
sur mizeraj abiseniaj kabanoj-ricevas nun plian konfirmon en ciuj bispanaj 
urboj kusantaj, grade k pace, laiílonge de la Mediteranea bordo . 

La eksterla ndaj delegacioj pavas jam, sen troa emfazo , konstati pro
praokule la dimensiujn de nía tragedia. Ne temas pri politika agitado nek pri 
oficiala propagando. Temas nur pri fal<taj k frenezaj konvulsioj de tradicia 
monstro, kiu kvitancas furioze la trafajn batojn de kuraga popolo. Niaj 
klaraj venkoj ha vas kruelajn respondojn ; kvazaií nur tio rajtus gajn i ... Jen 
senprecedenca karaktero de la fía imperiali smo en nia epoko; kvankam 
multaj personoj ankorai:í ne konscias pri la minacol En Parizo k Londono, 
ankoraií tro multaj oreloj estas surdaj al tremskuoj de obusoj k eksplodiloj 
en Hispanio . Cu ili ne scias, ke tio estas anonco pri sama spektaklo, oka
zonta iame , sur ajna urbo de alía !ando, se la respondecaj institucioj ne 
baras nun la vojon al la drako? Tiun taskon ni jam plenumasl Nía Arm eo 
jam ekgustumis la venkon. Ni marsas antai:íen por liberigi, je la bruna pesto 
ec lastan angulen de nía teritorio. Se la liberala mondo helpas nin aktive , ni 
Jiberigos gin pli frue . Se la demokratoj falas en abismen de perfida bonto 
rígardi pasive nía~ lukton, ni ankaií ilin liberigos . Sed tiuokaze , la malkura
guloj suldos sían hberecon al la sango, kiun malav are elversis nía popolo. 

Fidante je la kancelaria indiferenteco, la Fasismo bombardas nun 
rabie lernejojn k hospitalojn, detruante 1-a plej belajn urbojn kun monurnentoj 
k historiaj konstruajoj. La hiena celas per tío rompí la obstinen de nia kon
vinko. Sed gi eraras profunde, car hodiaií ec la iamaj hezitemuloj fermas 
kolere siajn pu_gnojn. Antaií la_ malnoblaj faroj, nía ariergardo reagas kun 
senbrida entuz1asmo. Srapnelo¡ k bomboj sernas dolaron, sed ili ne malstrecas 
la her9ajn kor~o¡n de_ tiuj, kiuj dev_as ba!a)i pl~nu_mante devon. La Respu
bliko sovelas ~1~¡n rUI~?Jn k e.~ter1ga~ s1~¡n mortmt ojn. Oni priploras ilin 
en silei:it.o, om ¡u'.as 1lm_ veng_1 k ~m ~1:1l r~~om encas la taskojn, kiujn la 

. bomboJ 1nterromp1s. Nemu hez1tas, car cm c1v1tano de la Respub liko mobi
lizinte sin por la nabla krozado estingi la mikrobojn de fasista epidemia 
volante hipotüis sían propran viven por asekuri cies pacen k felicon. ' 

Antai:í tiel alta celo , nía vivo ne multe valoras. Per nía sufero ni kon
ke__ros. la bo~s!at_on ?e _la prol~t?ro. ~i ali~gos definitivan puno~ por la 
feuda¡ ½astoJ ¡~II~laJ mn en m1hton, k¿u!1 m !1e provokis, kiun ni n e deziris 
!1ek vohs nek satis, ~vankan:i, _malgr~u !101 _ n! <levas gin rigore elteni gis la 
1mpona ~k~tr~mo tru~tta de t~uJ kana¡lo¡, km¡, Ira lanugoj el nuboj, murdas 
k siras c1v1la¡n kor_po¡n kun l!el malhumana instinkto, pri kies ekzisto neniel 
oni povus suspekt1 en esta1oi naski~intaj el ventro de virino . 
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NIAJ VIRINOJ 

Mercede8 l'1ae8ire 
Mercedes Maestre est~s júna kura

cistino, !C?ganta en. Vaiencio, kiu, ekde 
la momento, kiam si komencis .ekzerci 
la profe~ion, montris sían kompate
mon al la suferantoj, cu pro fizika 
dolora cu pro persekutado okaze .de 
politikaj aií social aj luktoj. Tre baldau 
si men enmiksigis en la ondaro de la 
proletara batalado kontrau la subpre- . 
mantoj . k. si-kíu dekomence prakti
kadis :solidaron per flegoj k zorgoj 
senpagaj al la filoj de la laboristoj¡ si, 
~ies héj'mo k monujo estis ciam pretaj 
k malfermaj al la bezonoj de la . éks
pluatatoj-elportis siavice, kelkfoje, 
~arceron k persekutadon. · . 

Kiam eksplodis la fasista ribe_lo, 
Mercedes Maestre malavare sin for
dónis al la defendo de la Respubliko 
kiu uzis siajn servojn plurloke. Si 
estis vicsekretariino kun la anarkista 
Ministro k-dino. Frederika Monts'eny 

POPOLA FRONTO 

k poste okupis sin akurate k sindone 
en diversaj laboroj · utilaj, helpe de 
malsanuloj k vunditoj . ·. 

Lastatempe, Mercedes Maestre 
dejoris en Saniga Servo por sango

·transfluo, kie si plenkonscie k entu
ziasme laboregis senlace, pena~te 
plenumi devon, kiu plene akordigas 
kun la sentoj de sía koro . 

· La 4. Januaro, si ekveturis per 
ámbulanco al fronto de Teruel, kun
pol'tante vazojn kun sango por la 
vunditoj de la Popola Armeo. Teru
rega negotempesto estis baranta so
seojn k vojojn. Tre malproksime de 
la alv.mloko, en forgesila vilageto, la 
veturilo devis nepre halti, sen espero 
pri baldaua eblo iri · pluen ... Sed Mer
cedes Maestre ne ·hezitis ec momen· 
ton . Gloraj herooj, batalfratoj kun 
·siritaj karnoj pro la fasista mítralo, 
kusis en mortdangero, atendante sin ... 
Si riskis cioñ, ec sían propran vivon; 
_por savi tiujn de la suferantoj. 

Du longajn tagojn, si marsis piede 
sur la _densa nego, je temperatura de 

. ., 

dekkvin gradoJ , s~b ~ulo. Kiam Mer. 
cedes ~aest~e at~n~1s )a hospitalon 
si trems pem ge s1a¡n p1edojn en dis' 
siritaj suoj, sía korpo estis glacia 1 · hañto igis nigreca. Si estis tute la'caª 
sed 'tamen, el siaj okuloj eligis brilar" 
gardo, _mon~ran~e. sían intiman g0¡0~-

L~ 1zo~a¡ yo¡o¡, la va.sta horizont~ 
-nega pe1zago_sen_a~?ºl nek_ birdoj
estís akompanmta¡ sm en sía abne
gada aventuro... La sango alveni 
akurate k gu~tatempe; kelkaj vunditoi 
en malesperiga stato , sukcesis savl 
sin _dank' al la si!1~ono de tiu popol
fronta sentema v1rmo. 

Mercedes Maestre estas tre mo
desta k aljugas nenian meritan al 
epizorlo, rífuzante gratulojn. Sed si 
ne povis eviti, ke. la jumaloj relieligus 
sían heroan konduton au ke la horno¡ 
kiuj savígís per sía escepta sindo'. 
nemo, benu sían nomon, En nia urbo 
oní laude komentís la aferon, precip; 
símplaj gepopolanoj k esperant istoj 
en kies Laborista Grupo, si lekciis an
ta.u kvar jaroj pri higieno k eiígeniko. 

Poziti:va lab.oro. de la C. N-.· T:·: - ou FINANCOJ 
La vfrsekretario de la Ministerio 

por Fihancoj de la Respubliko, dis
konigis le teron, kiun sendis Andreo 
·Moreno (unu el la cefaj monsubte
nantoj de la frankistaj fiñancoj) al la 
Komerca Banko de Habana: 

En bela teatro de Valericio, drim kelkaj tagoj jus okazis, kun granda _ 
. sukceso, Nada Plenkunsido ·de la sindikata organizo C.N.T. La vasta salono 

prezentis, de mateno gis nokto, viglan aspekton de abe!ujo. 800 ·delegitoj de 
industriaj aií kamparanaj _kolektivjgoj k sindikatoj, apud la repreientantoj, 
de lokaj, distriktaj k regionaj komitatoj, estis kvazau rimenoj k motoroj - de 
1~ kapabla potenco de la masive organizita hispana proletaro. 

Kvankam tiu ci Plenkunsido estas afero de la C. N.T. oni povas agrable · 
konstati, ke giaj decidoj estas ankau tre interesa; por la alía grandega duónó 
de ' la laborista ro enkadrigita en la vete rana¡ vicoj de la U. G. T. La resumo 
de giaj debato¡ liveras gravan materialon, kun .la celo anstataiíigi arkáikajn 

· organojn per pozitivaj k modernaj metodoj. La hispana proletaro atingis jam 
sian maturecon, tra · la suferoj k oferoj de kruelaj persekutoj. Úia socia plen
ageco estas samtempe gia politika supereco. Tial estas utilaj k laudindaj la 
~Jopodoj, de la anarko-sindikatista movado, fol'lasi la negativajn flankojn de 
kÍ~sika gksterlega periodo; k studi la manieron apliki, kiel eble plej efike, la 

«Kiam ni faris konvencion kun vi, 
·por establi en Londono la konton 
• Ban ko de Komerco n.º 2• ·, _por kio 
vi tiel gentile donis al ni tiom da 

. facilajoj, ni kredis ke la templimo gis 
la 31. Decembro 1937., kiun ni ínter· 
konsente fiksis, estus sufice larga por 
ke ni povu laoori normale, sen be· 
zono tusi tiun konton. 

. tar, bedaurinde, ne okazis tiel, 
n~ · estas devigataj petegi vin, se vi 
tion bonvolas, ke vi alsendu depeson 
al niaj korespondantoj, kun ordono, 
ke la kontrakto, ·subskribitá per olí· 
ciala akto, estu prokrastata ,gis 31. 
D~cembro · 1938•. 

· realon de multaj teorioj, sen la peza balasto de cío, kion la sperto deklaris 
nenecesa. Tiaj kondícoj kreskas t en la ekonomiaj medioj mem, kiujn · nun 
kontrolas k gvidas, en Hispanio, . ia laborista klaso. Ili etendigas flue gis la 
specialaj institucioj de intelektuloj k téknikistoj, apartigitaj de la amaso au 
malamikoj de la amaso, gis nun. La finaj rezolucioj de la C. N.T. estas 
sekura paso por atingi socian · venkon, detruant e la rutinemon de ·mas.troj 
k ekspluatantoj por la cifona mizero de eksplua tato j. 

La proleta klaso staras nur sur nova etapol Tion deklaras .emocie la - La ambasadoro dé Hispanio en jurnaloj de la C. N. T. Estas vere; jes, gi rie floras hazardé nek improvize . Londono ko~firmis, ke la RegíSlaro kvazau unutaga rozo, gí science k serioze knedas cementon k masona~ de la Respubliko pretigas la d~~n 
inuron por kontrui la palacon de l' Progreso, kies terenon ni gajnas unue per pagon de la sumoj sulditaj al Bri_hO la ·kurago k disciplino de nia Popola Armeo sur la batalkampoj. · La kasa por la-kreditoj konsentitaj, post aphko 
konspirado mala peris por cedí lokon al la positiva diskutado. La c. N.T. ne de la las ta akordo. . malfruas profiti la bonajn sancojn de la novaj cirkons- La financaj rondoj kalkulas, 1e tancoj: Jen do la rezolucio pri tekni kaj delegitojl JétÍ 76.000 sterlangaj funtoj, la tuton. de 
ankau la fondo de Sindikata Bankol Jen krome la bona tiu pago k ili reehas la bonega.n 1:· laboro pri Sociaj Asekuroj k lndustriaj Federaciojl preson, kaiízita per . la seriozeco _ _ e 

· Tio ci estas nur kelkaj facetoj de nia Revolucio, iai■r- la hispana Registaro, alfrontante sia¡n kiun la hispana popolo akusas perla helpo de siaj poli- ~konomiajn kompromisojn k pruvantc 
tikaj partioj k sindikataj organizo;, sub la zorgo k pro- ..-..i:-.r.-¡,-1 tiel la solidecon de siaj financoj. 
tekto ~e _la P_opolfronta R~gistaro . La Sindikat?i estas ~Z:fj~'/f . Ti~j du novajoj tute ne p~stuln5 
do ple¡ ftrmaJ fundamentoJ por la nova ekonom1ol . komentarion; sed nur kontraston, 
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, •. ; ,,. . ") ·ton , ~e si~ !rep! _eze~ta~t~- j sj_ ,la:.•~~~-ª i resp~ndo ;estas 

· . · . .. ,.•~.' _ ":>, t malilproba, .la- .episkopo estu ' laur1te ,.<1egrad1ta k . kon-

ATESJO DE ANGLA DEPUTITQ· . damnita kiel ordinara civitano, sen favo!o nek vengo. 

. . . .· , . '. Neniu povus plendi pri la justa normol Se la Papo 

Anral! kelka(tagof. ·grupo de la anglej laborista¡ parla-· . hazarde aprobas la· pasintajn agojn de la prelato, oni 

mcntanoJ.·kiuJ vfzlras Hispanion, hall is en Madrido kiani · liberigu !in tuj senkondiee ' sed proklamante samtempe, 

~ur ~a ~~foln •rle~gard11Jn urbofn f11legls f11sls1aJ bomboj.· : . ke p·ost tío la Je,~o funkcio~ senbare kontraií murdistój 

n on ono reg1s apgoro prl la bonslalo de la vlzf. , · , · . . i. • ' . · 

111n10J. La prezidanro .de la Londona Jurn1tlisr• A 1· '' · k provoktstoJ, ·sen atento al. tes klertka grado, ear . tm-

kf 1 . u soc o - ) . • • t· 
vo s re efone 11I_M11drido demand11nte scflgoJn prf 11111¡ . okaze la Eklezio ne jam plu estus neutra a sptrtta rns 1· 

kofegoJ. La dtJllllllo Dowie mem donfs respondón 111 ¡11 · '- tucio. Kaj se la Vatikano silentas, aií la respondo estas 

dema nd1"1º per Jenal oporrunaJ k ri~enh11vlij vortoj:' · :intence malklara, tiam neniu ho'nesta katoliko aií :Sincera 

• ~ ¡ fartas bon e~ Ni suferas nenian vundoril'Ni voja~as · · ki'ístan~, en . Hispanio , ra ¡'tus suspekti pri la sinteno de 

, ub P:otekt? de 1~ Respubliko . Estas vere, ke la fremda 1 •"·)a Respubliko al unu eklezio, · tiel ekstreme · forgesinta la 

11'iadilaro, Je la servo de Franko, 'vizitis nin ·tre prok- · ·, · •dokfrinon k purajn principojn de tiu bónanima horno, áil 

~ime. L~ ?ilanco , kiel eiam, kalkulis kelke cla· víktimoj ' · ·• mistika profeto, kiu estis nomata Kristo .:. · . · : . 

, 1 la ctvtla log!!n_laro. Pli3j virinoj k buboj murditaj" Kun · antifasista · respekto, la lego restus sat~ _ k 

de Hitl~r k Mussolini, kun la a probo de la angla k · ' la konscienco trankvilal Kaj la hipokriteco sen efikol . · 

iranca Demokratiój . · : .. · · : : ., ,:- ' :, ·· · · 

i)erniajpropraj~kuloj,ni __ konsfatis · pr i la 'fruktoj de-;la :: ', _:l , 'AUSKUL'IU PATRI~o ·~' 
;,.¡..,.Jntervenol Nt petas vin ne aldoni nek deméti ;-,ee 1 • • • ' • ... • 

komon al tío, kion mi" nun deklaras. La '.tuta Londoha" -· · · · . Kelkfoje vi diris: -Filo, vi libertempas, . sercu por 

~azetaro <levas gin disvastigi . Ni hontas je nía · Reg'is- · ~-1_· _iví amuzon, dan cu k kantu kuné kun la knabinojl .i:.. '• 

taro, kiel reprezentantoj de la tradiciá noblanimeco k lair 1; e !1\' • Sed . ai:ískultu, patrino: Iun tagon mi estís apua 

piar .de la plimulto el la demokrata-brita popoto .''Ní meni : '·- Jozefo, en la tranceo . Ni kantís ¡.¡aje. Subíte tondrís brtio ; 

·l'idis kiel la Respub liko traktas la fasistajn ka.ptit'óih:. 1 ;~: ,, : .. "el la nobla frunto de Jozefo ekfluis sango. Lía vivo cesis-.~. 

Kun human eco, respekto k noblanimeco Vere hfsp 'iina)I• ·, r._ .. i - : · ' Aiískultu patrino refoje: Alian · tagon, estis mardó, 

· ,,: · '• ' ' , ,) pi dejoris en .•. Sur la strato ludís ·ínfano j, k -mí kun íli . 

. . . . . ·i: 1· 1, -Perfide ,venís la fasistaj avíadiloj, lcrudaj. k brutalaj, 

l{U -~ 1f~1'JF A s~is·r· .A -RE\,'s·p' 'E., ◄·K·, T.,, ·o·(: ~!r~un ·brue~o de ~omboj ~ksplod~tttáj ... ~prucis la sango. 

• • , • " 1 :.i Multe da mfanoJ carma¡ bubetoJ; mortis! . . , . . -

Dum 1~ pásiota ~o~ero , ciuj episkop o ¡· . d~}; rani~f ¡: · ·. . ,Tial, kara patrino, mi ne .votas · danci. . Mi · parolis 

·en la fasísta " z~no de :I;iispa~ío, subskrÍbis ' él~ktirilent él~/ C :· ]{un ;virino, ' kiu ven is al ni, el fasista .distrikto, kun lri 

ptr kiu ili, fo\lás 'anfe la tiilajn régionofn / prJtendi s" t; e ,~ ' •buboj : ·L~ e~zo sekrete fugis. Si rakontas ~ . , ·. , ·; 

·mJllerte pravígi la ribelon, pe fiaj áristóffr atór k-'·gen e:-=- ·,.,...,,,_.,_ .-,;:-Kte. h estas?"7demandis al mí falangis.to _syingan-te 

:ra}oj-lakiqj __ de invadíntaj ~tatc:f ~-:..kon~traií la norm ~ ~ l' 'J ¡,.f1Wlre~~1:1, :~nta~- ~ia . __ bz:usto ;:-::-Diru _ti~.n, aií mi nepr~ 

<lego de legínma_Registaro.-La subskriboj de piaj sinjoroj morfpafos ~n e,~t d<:~.~s al v1 tempc;m - gis morgaiíl -;-

:sigelis stultajn argpmentojn,kiu ( estis plej ~ekta atako . Pos!e; .la f:tpono foriris k slosis la pordon . . Mi diris · 

'k~ntraií fa tiaua fundaJU~pta prdono de ' la ;kris!añ~ ~ lí- Q cnen!on ; la m~~!1°i ploris, se<!_: ni , ci~j ._forkuris saltan ti, 
: g10. Unu -el tiuj'.sanktaj_p er§Qnoj, :Muí benis k'-á probis 1 

' tra la f_enestro, en la malluman . kampon : -~ ,,,, __ ,,, • 1 l 

·1a celojn sklávigi ·la popolo~ 1·.e~tas ._~p ,
1 
la episkqpo ·. de J · · - . ; .Au _skultu ankoraií, patrino: Mi . aiídas .k . reaiída s 

'Teruel; tiutempe, .k~mpretiebl';, ' :fer_µ~~ . pompis k
0

ier per-",,_~::) <._e ,_la,:r1~~ ·. naj_bar~ · Petro flustras: -Su fice da -sang6: 

:versa_ par!3dizo, _½¡~· Jµk~o_ k 1t1íz':~" mez_uris .• ~~~~jn 1tsj ;,-~··:,• ~~ftf~ ~a oJer~J, om de~as a~angi k?mprom isonJ...:..kromt 

tanco¡n, gis kiam la Popol¡1 ;Armeo jam renversis Ía " . ~t audis, ke h ankorau nemam estis sur la batalkamp6. 

•sistemon, per brava r·ekonkero de la urbe . La episkopó · · · • .. _. Jes; aiísk~ltu patrino: Ce'rte mi _ne ema's mortL . Sed 

ne havis ' tempon forkuri; Ja· ~rugaj hordoj• , kaptis l_in ,-._ ,fari , k~-~promt _son kun tiaj krimuloj; ·pard oñi al ili abo '

sen difekto P,or.l!_a pers~no -nek _·profana _do por lía mitro :-. · :· men~¡n m_~~d~J.~, b,om~ar ,dojn, terorojn .·Neniam · patrinól 

La somera oferidíntó transformígis subite en vin!ra fla..-' '·, :,. ~orttgtta 1 _mfano¡, ' forpelitaj '.,m_aljunuloj, detrúitdJ 

tanto. Kvanlcam la popolo, por · plenuI!,Ji sian devon .:.:--.. , . d?mo¡ de Madrido _ k dez~rtigitaj kampój de tuta '• Hiiipi:i

defendi la liber9~) '--ne: atentas jam ofendojn nekflatojn / '. mo d~nas la . respondan: -Neniamt . .. ; • 

La fasis~a_P,reláfo es~_as nÚñ _kaptito atendánta ju~on 'd'e .·. ;_; . :·,,;!tu kompromiso estus nur efeniera paco por keÍka j 

regula ~ribµnaló. Lía, s¡jécial _a -ra~go vekas intereson -p~ ~-• ,'. ~C?n,atoj. Po st e, de~ove 1~ milito)lagrus kun pl(furioza 

~~ '"ª?tero ; procés i'::Cefan sa~ ~r<Joton, kíu malsatls ·. la ,•. , ,ka_~a~tero. N~, patrmo, m ne volas tionl Ni marsas nuó 

cifonoJn de m~ei'ulaj,or .. profifi la . purpuron .de riculo. , . f~m _su: la vo¡o de _la venko. Hodíaií ni pose das Armeon 

En mezo de vigl~ -léÓ.1_1r;;~rto d~ -~pinioj; maljuna, liberala , .-, ,. ~r_milo¡n k st_mpahon . Ni venkos k certe nur . nía -venk6 

k sentema jurnalist <f;tra la para,grafoj ~e inspiríta arti- ·. es_tos garanho . por la paco . Kaj tía~, a mata patrino 

kolo, proponas proksirñume i.en on : ¡_La ,ple} m~del ~ •. :~~~ ~1.·~~~~~s ,plen ,voe~ .. k dancos kun g~jol 
1 

.' • :, ~ 

ekzemplo, ,por puní lá malpiajn farojn 4.e la díocezestro, · ' ' ' . ' ',n EBI 
1
111 murg11ze_10 de 111 2.º Baralion·0 • de 1 • i . 

est · · · ' · · "~ ·' · r lfddo Oar,bofdi • 4 ,, , , 

us diplómata -demando ·.-al la Papo, por konkreta ·· · · • repres1s k 1r11dukis t 

deklaro, -~~ 'lf ápr~bas ' áiÍ m~láprobas Óficiale la ko~du ~· •, -~ . . ,: ·· '., ~,: ;,1 
Jo.ha1_1n_ .CHRis:r AMENTL '. 1 • • i 

· - ·.. . -· · , · a · _, 1 ·, 11 lnternacla Brl¡aaan O ' ; · . ! fi 
" ' ' . ' . i 

J:speranto,:defendante l~Jib'.érJ,01

;~t~~faJ~sicin' P. .. ,,e·J. ef,•i~a·n .. ñr•o' ~ ·. :. · .r,, d.;:·, ·1 

. - ~ -- - ,~ '"':- _K .---~ .. .. Pa_gat:1 PO 
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LA .MONDO 'EN' ANGORe ····· cipe e~d~193~,minacev~gastrac¡uj 
. .., . , . popoloJ k1el auguro de rumo k morfo 

Kiam !talio forlasis la Ligon de _de . Nacioj estas absolute !~niver~ál~ Kia fido povas ekz_isti , pri la efik~ 

: Nacioj, fluadis abunde la inko pro · fiasko. Ni penu do k~mprem k dedukh de traktatoj, se la ple¡ solena stono 

tnultaj artikoloj. Kaj oni sin deman- objektive la kónsekvencojn: , kiu sajnis fundamenta por ciuj postaj 

das pri la kialo, car ta okazintajo ni! · Ce · Ja fino de la Granda ,Milito, · =akordoj, eshts nur movigema sablo 

. estas tiel grava . Kun Jtalio aií sen pli ol kvindek statoj-preskaií ciuj · kiam du despotoj blufe ekzercas siajn 

ltalio, la Ligo de Nacioj daiíras tiel, Jandoj de la mondo-fondis k aligis _armeojn antaií ·1a timigitaj okuloj de 

kiel gi esta s: Organizo al kiu neniu )a Ligon de Nacioj. Tío signífas jure, . la pasiva ~ondo? La pasiveco de la 

fidas. lnstitucio, kíu ne povas plenumi ke íJi subskribís dokumenton, per kiu Ligo de Nacioj, antaií la _profanado 

ia taskojn por kiuj oni gin kreisl . Jen , ciuj sin devigis viví ínter paco k .har- de la lego, esta~ certe ~omenco por 

do la malsano, kiun la mondo . ·su- monio; kun formala promeso de_fendi . .la . plej terura haoso .. Antaií ol la 

feras; malsano kies kaiízo estas sim- ciun landon atakitan de alia stáfo, 'Granda Milito , la internada . ordo 

pla, kies dangero estas granda . Multe • membro aií nemembro de la So.éieto. estis asekurita pro cíes respekto al 

pli granda ol supozas la simplani ~- . Sed, kio okazis? Tiu · solena , k . formalaj reguloj, k tiu respekto mem 

meco de _la nuntempa opinio. . grava traktató estas cifita, ekde la estis asekurita pro la norma la ekvi-

•Üni satas diskuti, pri la Ligo de jaro 193V, de,du potencoj: Unue de libro de Eiíropo k Azio. Tiu ekvilibro 

Nacioj, kvazaií pri nova metodo, kiu . Japanio, kiu en 1931. .invadís Cinion mala peris . La Ligo de Nacioj celis 

ne • rikoltis ·sukceson pro siaj tro k poste de ltalio, kiu en 1935. invadís , ~ restarigi gin. Sed mm , kiam la trak

·aiídacaj novajoj, kies fiasko, tia!, ne _ Abisenion k en 1936. Hispanion . . En . tatoj estas nur cifitaj paperoj, restas 

devas naski surprizojn hek alarmojn . ambaií kazoj, ld traktato ne funkdis. jam, -sur la mondo, ~enia garantio 

!Kiam homa klopodo triumfis jam en · , La subskribintaj statoj ne sciis, aU ne ,. k . regas den ove generala haoso ínter 

.sía unua ekpaso? Rigardante tiama- volis havigi tuj , al la_ viktimoj dé 1,a .i\ ·añ_gor,o k timo . de multaj popoloj . 

niere la fiaskon de la Ligo de Nacioj, ofendo, la helpon, kiun i1i rajtis ~kevi :;, ... Ci. t~u konsidero estas multe pli 

_gi.aperas nur · kiel unua sperto, kies , Dum gena dilemo, aií oni fads neni 9p? gra~~, se oni studas la ; malfacilajn 

eduka diko dependas de nia obstino. kiel en la afer.o de Cini.o, <1ií. s.':.-º .n.1.. . rimedojn por . s12!vi la situacion. Nm 
Tamen, la Ligo de Nacioj ven is kiel é intencis fari ion per a plíko ·de -sank- ~-·saf ·inildigi la ··angoron : k =-rorvisi la 

frukto de ·plej grava k plej · solena cioj , kiel en la afero de Abisenio, oni ,pesimismon, kiu nun pezas en preskaü 

traktato de la Historio; ,sekve, gia plenumis tion, tiel milde k malfervore ·' -ciuj landoj, kiel minaco de historia 

.putrigo,signifas, ke tiu . plej so lena , k .,ke la prov.o p~ene fiaskis. Ti_a estas~~ .!-¡ katastrofo. La Juro k la Paco venko! 

;plej grava traktato ne estis dece res- •nuda vero! k1el natur~ ; sek~~ ... -~r~s~, .· finfine, · nur se . oni pruvas praktike al 

pektata . laií tío, la fiasko de la Ligo . · kís profunda pesimismo , sur , .l_a } u,t,a ._la tirano¡, ke rikano al la subs kriboj 

_ ' _ ... ," , . , .. k barbara a pliko de .forto estas an-

PO R LA. i~ÜSTORIO .DE 'úNÓ·,,TRiANGULO T · • .< ,,,;·, .',koraií_ sporto tro dangera ,por ili k 
· · ··· . · ,.,. · · · , •·1<,•·<·· ,,,: •,D, tre facile evít~bla de ciuj demokrataj 

: ,;". : -- :... · , ·. · · . popoloj, kiuj ti u cele estas pretaj eluzi 

'FO 'RG. ESIT -.A- J'. ·.'·.o· A··T·,·._ ,-.~ ·J __ :~,· r ia . necesajn rimedojn, por puni la 
\,,,.JU , provokintojn, interne aií ekstere de 

• Hitler k Mussolinl subskribls 11li11ncon · 16.'J J11nu11ro 1931.-En ~Óe~e~o : d~~ 1 • la Ligo de Nacioj .. Se la·, pro~okoj ne 
kun J11p11nio kontr11i1111 komunlsmo. Sed, ,: kunsido ; d_e la Komitat_o ~e ·~tud _oj por ·, .rÍCºvas . pu· non, .la ak· tuala angoroestos 

. . ' . - Ellro¡,11 Unul12o, Or11nd1 pelis , ke om kun- .:. " 
kiam la diktatoro) cmalkovris• la komu• '' voku Soverlon • k ·Turklon. Tlu peto ne , ,'

1
definitiva ·agonio ,de socia . progreso. 

nistan danQeron? Kelkaj datoj memo- .•· estls 11kcept11111 malgraü ke ~i ulis ap0- ,...,,-,_,.l#,,,,.,.,,,,//.,.,,,,,,.,,...,,;.,.,,~-,.,,,w,.,"'"""' ,. ,..,,,.,,. 
rlgos oportune k trare la 11reron:_ · . . g11t11 de Ucllo k Oermcnio. · , , ,,, , - · ,. ,r:1 • · 1 l • : r:•·.,;·. . ., 

. · · · · · ··· Ailgusto 1931.·Oni subskrlbis komer- ,, 
l . februaro H~ _.-Huler kaptas la con tr11kt11ton ínter llalio k Sovetio . - · , 

regpevon. . . . . . .. . , , ., 3. Septembro 19M.-Mussolinl' sub- 1 
21. Mario 193~.--~iller deklor.os en la ; iikribis · traktcton kun Sovello , ,kies . 4.ª . 

· Parlamento, ke h dec,dls subtenl boncJn 'artikolo teks11111: ctiu subskribanto 11k- , 
rllatofn kull la U. S. _s. R, . ceptas ne partopreni ian ojn, ekonómian ' · 

1'. ~ojo 193~.-Hllle_r ren_oy1ga11, kun 11i1 polilikan, blokon aü kombinon, direk - ; 
Soveuo, la trck taton , km lln1~111 en 1931. ·fata · kontrail la 111ia s ubskrlbanto, , 
k kiun ne kura~s ren ovigl 111 11nt11ilaj re- . 3. , Deceríibro 1933.-Lltvinov ·~izitii'á ·,.; 
glst~r~l- di validas gis Mafo_ 1936- • ,. Jtalion. Le oDclala dekl11r11cio di rils : 1 

Jumo 1933.-~a vlckance!•ero H~gen- •Estas konsiderata la ebleco p((bonlg l . 
bug utas ek111g11111tar1111dopt1s ,_en • ·111·~ener11l11n_politik11n situ4cion , per 111~ 
Londono sln1enon, kont raua al Sovello. spirito de l11 11mik11 pakto sovet-ltala, . •· ·• 

. l'O. Oktobr o 19M. - Oficiala deklaro , Sed .. . kia·m franca ministro Borthou ·1 
de ~rlino aserias cke 111 rllatof lnter la 1 •r s 11 1 1 

• 
du Jandoj ne estos sanQitaf pro direrepco n~• 15 ove on parropren 11 · s1stemon 1 

de la politikcj reQimoj,. . , . pr1 kolektlva sekureco k klam en 2; ,M11jo :, 
30. J11nu11ro 1934. - Dum parolado ; ' 19215.,estls 11ubskrib11111 la tr11kt11to aovet

Hiller, diras ke Ji c11kcept1111 la duiron de , franca, Hitler k Mussolini mclkovris su -, · 
Stalin pliforligi 111 11mik11jn rllatojn . In ter :· bite la bolsevisma n dcnQer on. 
111 dlufl11bnd0 j>. 

1924 11 11 0 k. · -
1 

Kal por distri la atenten for • de. i líaj , 
. e ruaro .- 11 o agn s 1111 am r i 

O 
aj 1 1 ¡ 1 

d · 
oficial e la politikan reQimon de ·Sovetio, r P ~ n enc o e peras sur 11 'mon o.·• 

- kelkajn tc¡rofn post An¡rllo- k 11nt11ft 01--- b11ndl111·trl11ngulo;-kies punktof kusas en -
Francio, kun diplom11111J 11fablccoj, 1 la urboJ de Berlino, Romo k Tokio. , • , 

; ., ,· .. :, , · .. ·:·· ,, .· . :r,,c . . ; ~ 

.... 
• 1 '. 1 , ro · íol 

! l11 i íoñ é1io- p1zo11-tr o multé aii'r la teimen 
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~N D~MBUDITA ~~&o o~ ;·u1'Nt10~· . 
~ E_stas jam multe.n<;>mbro ~a filmo¡ celantaf rikolti 

laudo)n por_ la k~loma1 armeo¡ de imperialistaj statoj. 
~~nc~o de ~1toloJ ne ~stas ne~esa; ciuj tiaj filmo;, kun 
S~)nOJ de dtstro,. prav1gas la m~adojn k cinike pledas 
p11 1~ s~perec _o, mtelekta k senttmentala, de eüropanoj 
k _arne_r1kan~J-bl~nka raso --:antaü la barbareco de 
azianoJ k afrtkano¡, balasto el koloraj rasoj. . . 

SeneJc .epte! en cia __ ajn e\ tiaspecaj_ kinernatógrafaj _ 
produktaJOJ! om konstatas tuJ la sarnan mtencon : starigi 
kontra~ton mter_ la ·kond'uto, nobla, kuraga k sindonerna 

• Fiero, por tuta Hispani~, estis ·la Un iversilata Urbo de Madrido, 

Jam preskaii preta ekfunkcii kiam eksplodis la fdsista ribelo. La 

sovaQaf hordoj <le Franko, ¡n sia marso al Madrldo, hallls tie 

mem, kie okazis la plej furiozaj bataloj . La imponaj k belaj kons

truajof, kiufn montras la bildo, estas nun amasego da rubo, kiel · 

sanktaf ruino! de laboratorioj por scienco k ailloj de kulluro , kiuj 

traniiformiQis subite Je citadeloj por la popola l_ibero 

c_le la_ rne_tr?polaJ soldatoj, k~n tiu de la kóncernaj indi~ • 
gen~J, _km) _pe~e. de_ kruela1 k malicai, rirnedoj-solaj ,. ".:KRONIKETO EL · ARAGONA FRONTO ~ 

: BtONDA · FLEGISTINO··, 
kvJhtoJ, kmJn 1h sa¡ne posedas-prete{ldas defendí ]a 
sendependecon de sía rica teritorio. En la filmo - la , . , 
indig.e_noj ciam _estas m~lsatindaj k perfidaj ... kvankaín , 
la reg1soro nema?? klartgas, ke la faroj, kiujn ili plenu- ··· ·· 
mas, estas plenra1ta defendo kontraü invadintaj trude- La nego degelis . La stratoj surhavas tavoleton da 

muloj, ko_ntraü organ\zitaj. n~gocistoj, venantaj el mal- 'mola koto . kun cok ola da koloro . tiuj pasoj de la sol-

P:0.ksima1 k ~eko~!'-t~J. nac101 por rabi k forprerii al ili · datoj restas tre videblaj; la grandaj bctoj, kun najloj, 

,ha¡n natu~~Jn r~ca¡o¡n k. trezorojn el opio, kotono, _ firme <lesegnas sían konturon sur la gluaca pasto. Kaj, 
petrolo, br1hanto¡ k perlo¡ . Jen la cefa motivo kasita · 
malantaü la ekrano, kie sinsekvas stultaj aü . absurdaj kvazaü ludema in fano estus jus pasinta sur la samajn 

scenoj, pri romantikaj idilioj le gluigernaj kisoj sub la . , kavojn, etaj signoj de virina kalkanurno prernas pli 

milda luno aü varma suno de la tropikoj. ' , funden la koton, interne de la aliaj piedsignoj. 

La regisorüj plene sukcesas en tío, car ili' -elektás Fajfas la alarmiloj . Gracia korpo de iu bela blomJa 

tre zorge la eiíropajn aií arnerikajn rolulojn, kiuj, orna ~ · .. knabino direktas sin al rifugejo . La fasistaj aviadiloj 

mitaj per amaso da bonaj kvalitoj-beleco, simpatió · bruigas la spacon perla zurnado de siaj motoroj. te Ja 
k talento -tuj kaptas la · favoron de la simpla . publiko, • , , 
preta ciam koleri kontraií ies riproco pri la okuloj, sojlo de kamparana dorneto, osta maljunulo -klasika 

movoj aií kismaniero de siaj satataj aktoroj. . aragona tipo, kun tuko cirkaií la kapo k mallonga 

La aiítoro k direktoro, lakeoj de la kapitalisrno, . pre: . · velura pantalono-rigardas supren, minarante per .sía 

z~nlas sa_mtempe la ~arokanojn_, la hindojn_ k ec ~a eino)n, . :·.', I:iásfono. Li murmuras kolerete: --Ho, se ili kura~Üs 

k1el v~ra1n monstroJn k_ kruela¡n dernonoJn. Ih aperas, 'rna\snprenveni mi batus ilin unu post alía ... 
kvazau s1mbolo de perhdo k aborneno , kun unu sola fa- , , ; . '. . . . 
vora escepto por tiu indigeno-hundo,servutulode la inva : .,,,1 - · ~n . la rtf~ge¡~-kelo _ d_e 1:fospt!al~ -a komod1g~s . 

dintaj frerncluloj k vera perfidulo por siaj sa_rnlandan9/. 1, , .vund1~0¡, kurac1sto¡ ~ fleg1stmcJ . ?m audas 1~ akra1n 

La kapitalísta filmoarto multobligas sian propa- ., , kr¡1ko1n de la pafo¡ k la tondr~¡n eksplod9¡n de la 

gandon, kun tiel kreskanta ritmo, ke ebl_e ba_lda_ü, º 1!-,i . : pornboj. La vunditoj, iarn bra vaj soldátoj sen .timo dum 

povos rigardi en_ kinejo ~rnociajn scen?J.n, kie car ,rna , ·, batalo ! akceptas nun tre sale la pr o tekton de la . flegis· . 

•stelulo• ludos rolan de au~~ca lfala ofi~iro bata}ant~ , • tinoj; unu el kiuj estas la blonda virineto saltetínta sur 
en Abisenio favore al la Fas1smo, kontrau la sovagulo¡, . 1· • k O l'k f ~ . . . 
k. . f' . , . d . d botado k spionado ansta"taü a oto. e t ata rauhno, km volonte k fervore forlas1s 

1u1 per 1aJ rime 01 e sa - ' ¡ b :. · · k f · · • · · · 
o! uzi lancen k sildon kontraü la tankoj k aviadiloj 1 .~ ur~a ¡n orn or101n de usona cefurbo, por c1katr1g1 

pretendas rnalracíe . kontraüstari · 1a patr _iar k~con .. de ,y~ndojn k kvietigi spirit ojn, car si milde dorlotas la 

~ussolini. Aií e ble la sarna' ~kt?ro, enkorpigante · la \ •if.nditojn per la carma sukero de siaj karesaj vortoj. · 

f1guron de brava germana aviad 1~to, ludo~ ro.Ion : de , , '' . En la militistaj hospitaloj ne mankas la malsanuloj, 

(lufgan~a hero<?, ?0m
1
barhdant~t 11e0r:e!i°en ¡~le~~tgpt~f~~~ ·:_· kiu) 'enamigas je siaj flegistinoj. Ili, eble, ne povas kom-

1n ano¡ k rum1gan e ospt a · . · ~ t · · · k ·T b · · 
ie ajn 'de hispana respublikana ;1rb?· . : , , •.. , ¡ .. ~ _ _,¡p,re~t, e 1 ta ~ne_co estas_ tute n~tura eco, kun sola 

Tamen, , ni velas esti tute ob1ekhva11, en_ ma __ f1)ma -. ,ce~o k C¡étsla aspiro plenum1 konsc1an devon. Vundito, 

k:itiko, per mallaiíta konfes?, ke . a!rnen~u en Az10 ek- kun blanka vindo ce la okuloj, dank eme k pasie susuras 

z1stas unu lando,)apanio! ktu gc1,1ms raJton
1 

de su?era : , ·a1 si: ::..'.í<iel afabla' vi estas! Cu vi edzinigus kun mi 

~a!egorio, Pº:. sia ~p~cial~ arts~o~rata · f aveco, pe~ · . · post mia kuraco? Cu vi konsentas? · 
1m1to al ceteraJ 1mpenahsmoJ k raftmteco de _eksterm~J · , .. , •. . ._ . , 
metodoj por civílizi Cinion, kiu parad _okse ,est ~_s, g1a , ,: . . , ~Ho, _dankonl - s1 res_p~n~as-M1 ne _ ~ovas fari 

samrasa k iame civilizinta !ando. , . . . 
1 

, 1.ton, .. car _m1 bezonas restad1 c1 he . Ve~os aha1 vunditoJ, 

Pro ]a gentila prudento k riveret?ca dtplomatado d~ .... kiel vi, k mi ankaií <levas ilin konsoli k flegi. 

Usono - paradizo de la sepa arto-rila te llkuln a
5
feron P

1 
ri . Kiom da similaj anonirnaj sinoferoj floras sur 1a· 

k J · · 1 M'kadok on o arnueo · ,··' · 
1 ° ~nta konkurenco, _n1te~ ~ 1 

1 
1 or eviti la rango~ · ... antifasista kampo, kie oni bata las por eviti batalojn ... 

dªe ~isdp_a.na popo_lo, ~ttge esprªi·teª ª1<ns.~r~e demandas ¡.u la ... '' . J.,a alarmo cesis. La silenton de la strato¡ ' siras de-
in 1geneco 1om.. "' • ~ . ,. . ,, . 

gajaj m • to/ k la irnpona si paro tau?as por 10 P)~ • no:1e la bruo de la vivo. Revenas la vunditoj al siaj litoj. 

efika 0t;~¡. pozi sabloriajn fi_lmojn pri belaJ _ koketaJ. . ~~n:acistoj k flegistinoj okupas diligente siajn postenojn : 

knabinoj sopire atendante, en ta h~v~no,t l~ _venonk ~ , • La aragona maljunulo, ankoraü ce la so 1
·¡0 de sia 

la U E k d k melankolie- ediauan e l!.m en a10 , . k' . d . k 
d sona s a ro, . t ~k bedaürinde ·neniam - - amparana . orno, <liras rediras kun naiva gojo: 

e la sama haveno ... ·ktun , •cer e . '• -11' k g' ¡ kt' k t ~ · · 
plu vizitos la.gracia :s;peto ,•Pa,11aY!' ge~tk1le:kd_rot~j1?,tª tP? r f:t,, k '' . •:1M1_n~ -~ra is ? tk., º~1· rau rp1a bastono. lii _for• 
konfirmi ·la ;roajstreéon ide )la ;otj_en_taj te -~1 lS o h • •; , ' . urrs. ~ t 1am supoz1s, e t t estas malk~raguloil.. : .. 
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P Q P O L A' F R O N T .O 

, ··E·.t ·ulet :o 
MUMIOJ tN'·. lA RVATtRNAUA RQIP-,TO . La ~romn_om~·,_estas gustá; por e¡ · · · · · • . . -. tiu hispana . mfane to, · lerta k s ... ·1 Sen ia tro granda embaraso, ni konlesas nian malsperton prl • F . Prtta, . mumioJ. Nurpro rio, jam delonge,.ni ne diras ec unuvorron prl- .loganta nu_n en rancio, sub la dej¡. la k_uriozaj lo_sil_ioj, kiuj simbole·kunvenas, de tempo _111 te~pó, kataj zorgoj de antifasista familia. en 1u arkeolog1a muzeo de Londono. Kvnnkam, k1el d1rlle, · · . · •. . • . · · · nin kompctenreco pri paleonrologio estas preskail nula, nin Lt estas c1es am1ko, car h havas respek10, al tiu supera scienco, estas sunte lnr~a por multe kvin ·¡arojn k ridemajn okulojn · bedaüri la malatenton, kiun suferas la íaraona komitato. Tia! . . · E · · ni kura~eras inviti la senlaborajn esploremulojn armi sin per . -:-Bonan tagon, ª tuleto•I balalloi k lorvisi la densajn araneajojn, kiuJ stopas la enirelon -~ Boban tagonl de la kripto.-La hispano!, tre okupataj en sia milito, ne povas K . . :, t 1• · . partopreni en tiu brigado. Tio .estos prelerinde, far ilia mal- , . , aJ rigaruan e . m, ont pensas . sperlo, ail kverelemo, povus doni okazon al tre fagren_a! emocie: •kia bela verko estas infan eraroj, ke an~tatail ol uzi balailon por si ri la araneajojn, 1lt • . • · N . I . · O obtuze rompus ~in &ur la · stoni~inran kapon de•:pli ol unu ·, r1detanta . .,•· eme •om povas eviti la =----1 · · specimenn ekzeniplcro de la lnmn kvaternarn kolekto · · .· dezirojn karesadi lin, ·sovante lama- · 

•""•""'•~•""•""•""•""'••~•""'•""'•""'•""•""'•~• nori tra liaj haretoj aií §erce pincante . Jiajn rozkolorajn vangetojn. 
Tui l_i ra.kontas histor·iétojn, nature 

· disradiant e gojon, tute same kiel la Malrapide, sed firme, p_ost sencesaj sinoferoi, , la , nova k nekonké'.~bla . ·majesla suno dissendas lumon. Hispanio marsas antau en. Jen la impreso kiu trude kaptas la spiritol') en, Ne estas gájaj, lamen, la rakóntoi mia tria vizito, al ci tiu kuraga k obsti'na !ando . : _-,,;', ·. ~- · pr_i_~iuj babila 's e~ .!iu in~dno __ ~e Ma-Tavolo de fervora decidenio sajnas envolví la ·logantaro ~'( . ·: . .. dridó . Li parola~ pri bomboj, pri .. 1-Ai estis surprizita per la impro vizokapab lc; de la ~espublikó ciu- ., domoj fálegintaj, _pri buboj rnortintaj aspekte. Óia Popola Armeo, la disciplino, la tránkvilo, la · or·do, la · obe'o . . tenante ankoraii, ce ttianetoi_ guman al la Registáro estas virtoi, kiujn oni rimarkas ciul~ke, kun forta .disvolv.ig6 ·: pilkon ~u kartonan cevale'ton. • de la militindustrio k ciutage pli forta poliÜka 'unueco. .. _· . ·:1 '.·· :.·... . Sed li-tr e bonfarta ci tie, kun La popoloj de Anglio, Ameriko k Francio <levas gravuri bqne en,.sian i afdblaj gastigantoj, kiuj ofte regalas menson tiu~ veron: helpi la hispana n Respublikon éstas, ne simpla, afero Hn per _bongusta kuko-el• pomoj-ne de humaneco. Ni devas pensi, ke ni rigardas bata lon, k°iu denos al la jnter-· · povas _kasi la brilon de síaj nigraj nacía Fa sismo decidan frapon. Hispanio ja rajtas n1an subtenon. Vidante . · okuloj k la placan mienO!J de sía hela i tiujn urbojn martirigitajn per la bestaca agado oe la' aeroplano¡ de H~tler' k simpa.tia 'k · ronda . viiág 'et6. Mussolini, nía atento estas forte vokata perla héroá áecido · venki. En ciuj kvarikam tikla rememoro o_bstine világoj k urboj de la loja1a Hispanio, ni audis la samaj n vortojn: • Ni ne volas trudigas: Temas pri dolca · kringo, kiun kompromisojn. La sola kondico, kiun ni akceptas, estas platigi Frankó-nl• bakadis la amala panjo pór celebri · Mi pensas, ke multaj homoj havis la saman oportunecon, · kiun mi festotag ojn. Rostlla k var meta kringo, · ha vis, inter la tagoj 15. k 27. de Dec~mbro, por tr~kuri Hi~panion · k vi.di ·,. kovríta de sukero subtila k blanka, multon. Bill Rust k mi . estas traveturintaj multajn vilagojn 'k urbojn · de la kvazaií fa runo. Kiel agrabla gi estis )ando, k cio, kion mi vidis k aiidis, sajnus al mi neebla; antaií ol veni. .Kiam po_r la buso k por la stomakol Kiel Bill revenís el Hispanio, 1i diris en Londono: •Üni ne povas iri en Hispanion • milda gi estis anka_ií por la purat k esti plue la sama horno. Ti u vojago sa ngas ciain. vidpunkfo¡n · 'k ec la animo de la knab etol éu e bias mernori. propra n vivon•. Kiam mi renkontis lin en Ba·: celono, mi pravigis ._ lin, _mi s·en ia melankolio pri la sorcaj horoj-,. diris al li: « Vi pravis . Mi ne restis en l·pspanio lo~gí'.l_h tempon, ~e~_. su'fi~~ kiam la gepa tra hejn10 k la . orurnila por kompr eni, ke viaj vortoj e~tis trafaj 1<·. tre oportunaj ~. , ·,, . ·• ·,. · · kringo transformis lin je la plej felica· · · Mi nur be_dauras, ke ·he e bias al ciuj britaj demokratoj viziti._l_iispanion . princo saturita de kisoj k dorlotoj? k vidi, propraokule, 111: serven, kiun la ·hispana popolo_ faris al1la De~okratio · · Kaj nun? Nu, bonel Nun ekzistas k al la Paco . Mi estis en Albacete, kiam alvenis la sfüg o pri)a ven~o de ' por Ji nova panjo k no va pacjo, ku~ Teruel. Jam de tempo, la veraj amikoj de Hispanio sentís malküragon '.', Oni . ampleksa petolema rondo de noval diri s konfidence, ke Frailko estis preta ,komenci -grandan ofensiyon en tri fratetoj; krom_ tio, la dima nea kuko el frontoj, kio havigus ~¡ li grandan venkon ce Kristnasko. En tiuj ·cirkons- · pomo¡ k malnova, k tre komplezerna, tancoj, elspru cis la grand_a sukceso en Teruel. Tiu ofensivo' ·havas simil~n · ·automobilo, kiu dum ·ekskursoi ent~~ signifon kiel Sedan, Waterloo ·k la decidigaj bataloj en la Okcideñta Fronto, · nas pacience dekduon da infan°J: dum la lasta mon~milito. Terue l ne hava s nur militan graveco~, . ne nu_r . kiuj kant as k ridas, kvazaií invititoJ moralan efíkon en la vicoj de la respublikanoj, sed gi gravas ankaií en · la en kamparana geedzigofest_o. interna cia sfero, kiel speguligas jam en la tutla~daj jurnal?i- · _ .-- Bonan tagon, «Etuleto•l . ~ _ La indif_er~nto k ec la malbon_volo, 
1
de -~~ria ~az_et~r?, ~an~g is_·~~i: • -~ Bonan tagonl , .· . laudoJ k admtroJ. Nova popo la Armeo nask1g1s; d1sc1pltmta A_rm_eo, .rlnu . · I<aj Ja nigraj okuloj brile k na1~e posedas aviadilojn, tankojn k 'artílerion ~! kune kun cío ci, la -~~nscion de '. ridas. Estas vere: Kia bela,· ho k13 

sía san kta pravo k mora la forto, kion cert~ _ne?iam posedos F_ranko . nek ,bela afero estas ciu jnfa!}O, kiu sen' Hitler nek Mussolini. ,... ... Ha~ry POLLIT .. : ·. • zorge k hele .rid etas ... • ONKLO 

M ·IA ···-T .R ·IA ~·-:.v1z1TO 

Posedí lu veron pri. Hísóanio· ·o·e· éstas -multe/ Se üo.-oe'-·otilas .. uot' detrór 10:-:mensoéoDI 
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LA · FASISMO . ESTAS ~ .. ·FAS'ISMO! 
Pruvante :sían humanecon, la Ministro por Nacía Defendo sug~st!s, al 

la fasista Stabo, ·pri la eblo reciproke rezigni je ·1a · sovaga rimedo bombar

Jadi ariergardajn urbojn. Dumaniere respondis la rnalarniko. Parole k fé!kte. 

La parola respondo, per Radio-Salamanka, laií jena tel,sto: •Hispanio ne 

estas la urboj; la stratoj, la monumento¡ nek la · homoj. Hispanio konsistas 

nur el la ideoj kiuj svarrnas ce la rnenso de Franko•. 

La fakta respondo, atestis laií jena enhavo: bu teruraj bombardadoj ~ur 

Barcelonon, je 5000 rnetroj, kun 200 rnortintoj, ínter ili 45 infanoj ... 

FINFINEI 
finfine, ni sukcesls akiri paperon, 

el meza kvalito , por kelk11j numero!. 

La oa'ma enh11vo. en ¡,Ji bonn veslo, 

povas esti pli 111lig11 por lll ~obl11 .. asko 

de nial senlacaj amikoj internac1aj. 

• Multaj forkurintoj el fasista zón~, 

petas paroli al siaj antaiíaj kunuloJ. 

Per laiítigiloj, preskaií ciuj diras s~: 
majn vortojn: «Kamaradoj, :venu c1 

tien· ni estas zorgataj, kiel fratoj, k 

CIUJ ESTAS HISPANOJl • Ili 
1
dira,s 

tion por nuligi la fasistan a~erton, ke 

Kai en la mondo, multaj personoj ankoraií heziterne neútralasl... 
, . 

, / / ., ✓,r,v.r,.,,J,:,,Y,.Y,1,VA',k,W-'-t'✓#✓R✓,½,'//✓.V#✓#,,.,,L:VA'✓A'A7✓,?',.-?',,.}~7'✓/.ZY✓QP,/V,•1':?''-:;,;?,,;uzv.t~7/:,,r,?,.N.-Y,,.,,Vb'✓..:Z1~.(;,:.7,,r,4 

: 1ft O Z . A I U O 
0 La filio de :Banko de Íiispanio en. 3.876.250.000 Jrankoj, k al Germa

Algeciras liveris alitala kirassipó tri nio, ·9.496.000.000 frankoi; · entute 

milionojn da pesetoj,laií argentaj rno- 1¡U72.250.00:> frankoj. En tiui ciferoi, 

neroj. La ko~andanto de tiu sipo ne estas enkalkulitaj la rniloi k miloj 

pagis tiujn mo.ne'ro1n per sama kvantu · - da tunoj de diversaj mineraloj k k_ru

en biletoj de la Banko de Romo. dajoj liverataj . Ankaií ne estas enka!-

. • Samtempe, kiam la ae raj banditoj kulitaj la viktimoj de tiu rnons_tra _ mi

pliigis siajn a_takojn, la maraj 'pir~toj lito senkatenigita de lía a_mbicio_ k _d~ 

a peris denove .en la Mediteraneo, la enlandaj k eksterlanda J kasto¡, _k!UJ 

malgraií la d~ddoj de ·Nyon. La · ~ 1. gvida_s, kontrolas k subtenas lin. 

Januaro, je 47 .mej)oj malproksi!"e de 

Valencia haveno, la nederlanda sipo 

«Hannsah Holland» estis torpedata k 

dronigata. Úi transportis tritikon. His- _ 

panaj fiskaptistoj savis la si!)anaron. 

• Juna maiíro, Ben Alí, kaptít _a ~n
Tau el rakontás siajn travivajojn: «Mi 

laboris, kun· aliaj samtribanoj, kons

truante soseon, ·proksime al Tanger : 

Oni instigis min · iri al · Ceuta por : : 

atingi pli facilan :Iahoron, . pli_ bo~-~ p~-, 
gata. Alveninte ·al tiu urbo, la . vet~
rilo haltis anta.u · kazerno de hispan .aj 

PIR~TOJ EN BONA STATO 
La akord o de Nyon kontrali la pira s 

tado en la Mediteraneo sukcesas brile, 

same kiel la progresoj de Londona 

komil11to. Almenaü Britio povas lleri 

prl ties eriko. Antali kelkaj tagoj, en 

Tarragona haveno la sipo Phorbenes 
esti~ bombardara; malgr aü siaj tri 

,. · ·· · grandaj k vidcb laj an · 

armeanoj. Vole · nevole, oni eriirig!s : , 

gláj flagoj. Kva r · ma
·rist oJ mortis per bom

bo!, tri dronis pro la 
ei<splodo k 22 estis 
vunditaj. Kelkajn ta
goj n pll poste, en ha

. veno · de Valencio, ,pro 

eriko di: afia ·rasis111 min. Tie mi renkontis aliajn samsor

tanojn ankaií maiírajn. Vane ni_ frapis ) 

furioz~ la pord .on de tia karcero, ~!i- . 

ciro minacis nin per pafilo, k ' fi~fme 

0ni sendis nin batali en Hispanio •. 

Tiamaniere oní rekrutiga!. 1~ mal(e-: 

licajn marokafn «volontuloi~ : - - , 
• La angla gazeto Financia/ New~ 

en sía numeró de 10-t-938, raportas, 

ke suldoj de Franko al Ita)!.º -~.Gei~a~ : 
nio atiñgas 'fé.iiaJÓ ciferojn: Al · Itaho, 

• I 

,~,~,-:,,,;'-P''R'-:1',7✓,Y,/,rpq//✓U#✓//✓ú~YJ',t'.r.#IJ.r4',//✓ñYRi'#✓/u:#h 

i::tíambertelu bombardado , mortis 
la kapilano de la angla 

sipo bover Abbey. Se n_i esrus ironiis

roj, ni graruius S-ron. Eden. Nía regís-

. tarohonorigis la morlinrojn k subrenis 

ciujn ··elspezojn por la entcrigoj Kiel 

broco por riu ko lekro, cnekonata• sub

mareno dronigis la sipo n Endivion 
. pereinre kune kun la sipo r,aro ec Jn . 

svc da olicinla agenro de la konrrolo. 

• La hispana Registaro bat~las k 

laboras. La , Registaro jus finarangis ; 

A· V I Z O projekton de irigacio por eksterordi-

· niaj soldatoj esta s rusoj k francoj. 

La popolamas oj en f;-sista zono est~s 

narkotikít aj infektitaj k trompitaj per 
'. . .. 

tiaj absurda) rnensogoJ. 
• La 17. Januaro estis elektata la 

nova urb estro de Teru¿J. Oni nomis 

kamaradon Angel Sanchez , socialisfo, 

kiu povis oportune eskapi el la urbo. 

La fasistoi sercis lin insiste k ne po

vinte lin kapti, ili arestis lian edzinon 

· k lían filinon. La du virinoj estis mur

dataj senkompate, pro la sola delikt _o 

esti familianinoj de socialista. 
• laií angla gazeto, la propono, kfo 

e ble sukcesos , en la komita to pri Ne

lnterveno por starigi kontrolon ; estas 
jena: ·«Ciu komisiono povos konsisti 

el prezidanto, du membroj neiítralaj 

k du mililistaj teknildstoj. La komi

siono, kiu vizitos la fasistan ionon, 
estos akompanata de franca k angla 

teknikistoj; k tiu, kiu vizitos respubli

kan zo·non , de ítala k germana tekni

kistoj.• Se tia propono sukcesus, nin 

vizitus •oficialaj spionoj • . 
• La mondo, kiu pasive observadas 

la konstantajn bombardadojn kontraií 
Valencia, Barcelono, · k pluraj u rbój 

de la )ojala hispana zono, devus pensi 

prudente, ke post findetruo de niaj 

urboj k vilagoj, la internaciaj fasistoj 

same celas de tru i Londonon k Pari

zon. La egoistoj el eksterlando agus 

multe pli egois me, pripensante tiun 

eblon, sendante laiígán materialon. 
~#'✓#'-i;'.?✓,::,#,.:7//,:7.LV'A'-'/ál!?'C.74''#'-Y'-YIA',;,R,IA'l.ll'IA',UIA',,:,Y,4'-'A 

NEKROLOGO -
En defendo de Madrido falis fine 

de lastpasinta Augusto, nía kar:iara
do, estonia esperantisto 

K-do, O. K'Úpperman sciigas, ke Ji nare grava kvanto da hektaroj k pro- . 

estas devigata prokrasti sían pro~a., jekton por novaj soseoj, speciale de

gandan vojagon , gis la dua duono ,~e dicata al provincoj de la Valencia 

Marto. Li akceptas ciujn invitojn k regiono, destinataj al transporto de 

baldaií li sin turnos al la invitintoj . orangoj, enlute 1.302 kilometroj. 

Lía adreso duine estas, e La fasístaj registaroj de Aiístrio k 

K-do. O. KUPPERM _!,N Hungarib, en la freneza orbito de la 

◄ COMISARIA DE PROPAGANDA fama triangulo, jus ügnoskis la -regí- . 

J. KLAMMER, 27-jaraga, 

kiu daiíre kunbatalis en Estonio ce la 
laborista Esperanto- Movado k kiu 
al!enis Hispaníon d u m pa;intjara 
prmtempo por albatali Fasismon . 

.Kamarado! Ni atingos cian k 'nian 
Av~nída 14 Abril A6~, . ~is . . m~n _d_e ~ran~_<:>-K~~ e~!~s !~ o~in!o 

. -~AR~~LONA ' (Hispan~of de la koncerna1 popoloJ prt ·ho? . - . 
komunan celonl . 
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íl 
J. 5 .-S . Clemente. • 4 , · ABONMANIERO N f'k ' b eon J. G .-Torrebaja. • . 6 ia gazeto ne havas 1 san a onpr z · J. R. ~Pui gcerd6 . • • 10 Úi eldonigas nur per lauvol a individua monhelpo dé ~i~ l~g~ntaro . M. c. Bor las Blancas •. r 6 • Ni elekti s tiun si stemon car tiel, ciu kroma sum eto de tJUJ, luu¡ pova~ • D. M. - Vill11rre11I 6 

~ 
pagi iomete plie, ebligas la ricevon de agrabla legajo al multaJ,, kiu¡ íl P. 5 .- Orihuela • • 10 - ~ · · · kotlzon P. D. - Madriguer11s 20 pro senlabor eco, au aliaj kauzo¡, ne p0vas pag1 sian propran · D. K . . Benicasim • I0 Tia}, se la en havo k celo de la revuo estas por vi aprobinda k pl~ca, r: R .• Pozoblanco. . • . . 6 pagu vian liberan abonon al ~u ajn el niaj internaciaj ag ~nte¡o¡: r1_:_•

0 
. 5. v.-Villanuev11 de~ordobo 26 

) . ' 
• 
) . 

n• M.-Ciud11d Lineal . , , 10 liEN ERALA INTERNACIA ADRESO NEDERLANDA ADRESO J. B.-Cartagena . . . 16 nur por mono nur por tnono do holandanoJ A R. E.-Centr11 fr onto. --. 10 

, 

0 GUSTAVE FARENC PETRO van der PLANK . □ .. J. M . B.-Alfambra .. , 20 M, Rue Brise-Paln Van Speijkstraat, 48-J V□ J. T.-Casas lbañez · • 6 V 
A . E. tl.-Northamplon • 5 i iL □ Pos,~ekkonto 15944 Orleans postQlro 24'ib42 ;. •. . • • J. w. tt :-Ciipllano , • . ! 12 ORLEANS (Loiret) fRA~CIO AMSTERDAM W. Nederlando ' • E. M. - llf o rd • . • . • 5 • • · íl · E. A . ..:...:Polkestone . • .• 1 

íl 
D&Lo10 ANGL10 svso,o 

1
, · . w. B. M. _ Cowdenbe~ !h, . . , t K-00 M. DELFORGE K-00 O. MELTON ARBETAR ESPERANTISTEN · T11kslisla Esp. Orupü . -33 . Ru• de He11n• 23 F 0wle, -Str . Nechelll B■rnhusgatan 8 O, 1- n. b. r Londono. r • • • 1 

• • 4 6 
• . PC)l,li .ró 199106 BIRMINGHAM 7 Po11ilro n • 53•11 e • V. v._ Londono. • , , .• . 2"6 CHARLEROI STOCKHOLM íl f .' J. -Karlskoga . • . • , 5 av.kr 

íl 
REDAKClA ADRESO . POR C10 ALIA • . - A.. G.-Traneberg · .- ' ' 

1
rl ll • . 

POPOLA FRONTO - Mar, 25, Valencia (Hisp~nio) . e~b~ -E~Í,~~¡;i;i.~atli~b~rg . 22 

O 
Y. A .-Vannas • , • • •. li O. ♦c=:::::i♦----♦c=::i_ <l□1>c:=:itc:::==:i•c:=:::::1••C:::==:i H. Y.- Boras. . 2'~2 • . T : A..- Slockh olm 10 POPOLfRONTA LETERUJO k libron . Laü via pelo, ni publlkigas la anon- : H. R. -Varberg. . • 1 ceton: k salulas vin pie l amike. . • V. J.-Enskede · · • . ;,:.. , . 5 G.-Nime s.-Vian leler on ni lransdon l s J. E . - Palun . -}~ • • 5 B . D.-Valmlera. - Vi an leteron ni bone 

ri cevis k ankau la anoncilajn r. k. ui per
d i111jn n-ojn. ni ree send os laüeble . Ni dan
kegas viajn gr111utoj11 pr o jusaj venkoj. • · · 

J. N. - den H11ag.- Ni kore dank as k es
tima s vian grdtulon . Ankaü ni ricevis vian 
senditaj on fralan salu to n! 

E. B .-M os kvo .-A nkaü ni Jankas viajn 
bondezir ojn k g-rah ; lo jn . Ni a last a venko 
kreos novajn por la bon o de 1utmonda lab o• 
ri11taro. Akc eplu k oran sa lu1on. 

J. L. - Pouy .-Vian karl on ni ricevis . Ree 
ni dank e¡:-as vi aj n kl o po dojn k not ~s vian 
deziron pri s endo de P. F. al nova abo~anl o : 
Ankaü ni n01is vian monsendon, kmn ni 
kvitanc os en oportuna rub riko. Poste ni res-
pondas vian las111n leteron. . 

M. d' A.. - fra ga.-Tulkore ni danka~ 
vian monsend on kun abon o al P. f. N1 
sendos la gdzeton al Pal estino, laü v ia ~e~iro 

G. J. de V. - Zeis l. -- Vi an karlon ni rice 
vis no1in1e vlajn indilc oj n . N i estimas danke 
viajn vorll•jn k sendas kamar adan sa!ul o~. 

N. K'.-Helsinki. - Yian tereron r.i ncev1s 
same kiel · ta sendiran gazeron, dankanle 
viajn esprim ojn k klop odojn . Vian _dezir~n 
ni t rans sendas al koncerna organizo . k1u 
plenum os - ni esperas - vian pelo~- Ciujn 
n ojn . ni sen dis seninl errompe 111 v 1; lamen 
ni ripet os la sen don de la mankant aj . Z orge 
r.i legis viajn o pini ojn; ni penas agl laü cies 
deziroj . Frar an sa luton! · . 

J. J. ·v. R.- Am slerdam.-Vian leler on ni 
ricevis; Qia tnh nvo , kiun ni dankas, pliku-
raQiges nin. A nloüen ! . 

T. E.-Moej oen.-Viaj, tetero; afiso, el
•· 1rancaJoj k insi gno bone t ra!is nin . La sen 

don ni dankas. kiel ankn ü vian helpemon . 
· Ebie ni eldon os prop agandajn p· m. se iam 

ni povas ti on fari. D011111Qe, ni ne havas su : 
fi c11'1 temp on nek necesajn elemenl ojn por 
aperi go de P. F. ciusem njne laü vi11 deziro . 
Pl ei kama radece ni s11lu1as vin. 

J. B. - Ca rra¡¡cna. - Ni bon e ricevis viajn 
leteron k posrQiron. Esl onte v i povas agi 
sammani ere, 1 e vi povas scndi al nla 
11dreso kion vi deziros . Ni nolis vian adres-

. s11nQon Laüeble ni povas pro vlzl al vi di • 
. versajn esper antaj o ln . Petu detale . Ni kor e 

vin saluras popolíronll ?. 
J. W. - Cleden Poher . -Via rieenhava 

Jetero, plen a je trnlaj konsider ::,l, Qu~1111em_pc 
trafis nin . Ni e5li•u as vl an s inlen o n k sin 
cere dezir as, kc vi daurlgu 1~ propagando n 
!ali lndlkila aspekto. NI nolls vhrn 11dres
s11n~on k forl e man:,remas vln. · · 

D. P. - Moskvo. NI ricevis viajn leler on 

al k-do. kiu penos komplezi vi an -deziron. A.. R. -falun . A ,.,.,_., · 5 Se li sukcesas, vi rice vos rekl an respond_on., A . J. - Vis by . . • . 5 Tutk o re ni sendas saluton • . • .' • ·• · : . 1 J. K.-Nl koping . ,. • 2 • H. B .- Pard aillan.-Via ¡n rns1rukc1o¡n. E. B •. -fyrunga .. , li . rilate al sendad o de P. f. , ni no lis. Ege ni G . E. -Leksand. . • 2 bedaüras ne povi komplezi vian peton pri Lab. Esp . Klup o . - Karlstad. 5 la ar gentiniaj adr esoj, car ni tute perdis ' · Lab . Esp. Klub o. -Malmo , I0'b0 • konlakt on kun k-d oj . el la urb o kiun vi indi - Esp. Klubo. • La Ondo , .-kas Krom 1io, ni ne hav as aliajn taügdin
1 

' Nya Varvel. . • • • . 8' :10 • adreso¡n _. Tu1koran salut on! . . . I J. M.-lssy les Mo.uline1rnx. • . 20 !Ir. 
., , , w, HI// I U,,,W/ , u .r u , ,v.r,v1, 1/, //A/ I // I //I //N/ I //I// I // I // I H, A', A'l #I IYI. M o n ka I e k to en Ce h o s I ova ka. · · ·,. i · > \ Esp. As oci o .- Aussig . : Eldonkvanto de _ Ct t u · numero: ¡ Ned. ln struisto .- Kalundborg , 5300 ekzempleroj . L. P.-T o ulon • • •• . • v.u;,.u,u-;w,//I//I/U#l//l//✓#I/U//,//✓/U//✓#l//✓//✓//✓//l//,//1,,f',M'l//,l;;h. ~ • o . Mo ntpellier • • . • . • ' 1 G. ,T.-R11asiku • • . , ·•• , · KORESPONOAD .O : Groupe Esp. Ouv r ier.-

Slmpla t;illoia anouceto . 4 f. fr. 1
1 

Orleans · · • · · . , . . A. C .-Malo les Bains , • SOVETIO. - t<-di'no. Lisik ova Vivej a- ul. J. E . -R o gnllc • . . . Sredne Moskovs kaja - 90 - VORO NEjO G . T .~Pari s . • (U. R S. S.) dez. intersanQi P. K., P. M. ,! O. H. -SI. Den is de Vaux / blldel ojn, plakal ojn, k . t . p. E. J. Boisguillaume • • . 
PRANCIO .- Komunisla Celo-51 Avenue 1 G r oup e Esp. Prole! .' '..... 

des Tilleus-BUR F.S s/lVETTE(franci o) ' K:~~~~~,:e c ·el~. :__.'Bu·r~; dez. kor. kun hispanaj batalantoj. per s/ lvelle . 
koleklivaj leleroj. . · 1 B. B .-Macon • • 

SOVETIO .-K-do. P. Do mracev S1. Tusino M,-Pont Auderner. 
• Kluzo 8 - MOSKVO (U . R. S.· S.) dez. B . .:..Orleans • . • ko r . prl konlr aüfdsisla luklo kun hispan- i B. - Orleans • • • ··• • . •· , • . in ·o j k kun c. t. an1ifasis1oj p. t. t. La \ P . M.-Orlean s . . anonco validas dum tura Jaro. ¡ H. B. - Annecy . . . 

P. Th.-Vaulx en Velin 
N. - Saig o n •.. .• 

ONI SCIVOLAS PRI: · 
K-1:lof. L .'M11rcel Lombard k S. WeerdenbÜ ~g 

kiuj loQis en ALB _A.CETE, Al,19zano 
S . R. l. 580 C-1. . , 

l(-do. - fr11ncis co Ramirez, kies Insta 11dreso 
eslls : Or11po Transmisiones . -AZUARA 
(Z 11rogozo). ,, . 

K -do. Salvador Maurel . kiu loQas aü loQis 
en slrnt o T11quig rafo Oarri ga 112°, Les 
Co r la, Barccl ono k eslis membro de la 
Esp . grupo •B arcel onn Stel o• . 

ONI INFORMAS, . KB 
~ nova adres o de K-do . Rafael Pal Ómares 

· estas len11: 14 B111111lón de Retaguardia, 
ijabilllad o , C11111ellón (Hi5ponio) . 

Pruelo de J. Olmo11, Alicante, M, 'valencia 

J. P.-R o ll erdam • . • . 
D. K . P L E . Sekcio X. -

Amslerdam . . . 
Y. 1< • ..: Utrechl •. . 
A.. R,-Zeis1 • . <.
D. S. V.-Arnhem • 
De J.- Amslerdam • . 
W. Z . L.- Eindh oven . . • 
Llstoj L.. V.-N.º 8 D. C.
. lmuiden • . • • . . • 

Llsloj L. V.-N.º 5 v. d. C. 
-Haarlem • .. •.• 

Listo! L. V. - N.º 1 K.
Beverwijk . . . . .• 

Ll stoj L. V. - N.º 9 -Haarlem . 
J. J. J. V. - A ms1erdam. • • 
Mo nkolekto H.J. N .-den Haag 
H . Am slerdam • •· • • • 
G .-Amsle1 dam. . • • • 
O. J. v . W.-St. Adeurode • 
FLE Sekcio 1.-Amsterdam . 
PLE Sekclo .-Wormerveer . 
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