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tu :1a· :mondo· rev:enas· 111-la. barbareco1 
Jam sonoris la boro decida! Jam ~pe;is la I~sta . liberalismo tuj malap .er

1

os; la ·absurdaj k eks.travagancai 

s,rnco, kiu utilas al la internacia Demukratio por res- 'tégoj de la germana nacisorialismo ekfunkcios. La judoj 

¡,.:ktigi giajn rajtojn. Ciu minuto, kiu forpasas sen kon- .:iiístraj ne plu estos normalaj civitanoj, sed nur tute sen

kr<'taj agoj, est":s pli malfacila. Kaj la horoj kuras treege rajtaj parioL en sía propra naskiglando. La minaco k_on

rdpidel Atendí pli estas konfirmi la pereon de ciuj frag- . · traií la novaj najbaraj Jandoj estas jam rekta ... 

mentoj de Civilizo, kiuj restas ankoraií ·en Okcidento. La'· , Apoteoze okazis la invado, antaií la timígitaj, aií 

rnomentoj e'stas gravegaj por la sorto de la mondo; ·s·ed · k~~sentemaj, okuloj de la ·oficiala Eiíropo. Anglio k 

nepre, oni devas ilin alfronti serene k ankaií se'n manko Francio protestis «energie• . Jen cío! Cu jam estas mal

de energio. Spite al ciuj baroj I Spite al cioll frue por klaraj protestoj? Eblel. .. car la bruna Germanio 

Cu tío_ havas ian riskon je milito? ... Nu, bonel Oni fortikigas sian forton per aldono de kelkaj milionoj 

povis oportune tion eviti, k oni ne sciis-a ·fí oni ne volis da aiístroj sur la multaj rnilionoj da germanoj. Ne su

scii-profiti la momenton. Tiu adekvata cirk onsta .nco ficas jam protestil Kiam, oni cedas k cedas heziteme al 

okazis, kiam Italio profa nis la teritorion de Abis enio . krimoj k aiídacaj provokoj, la norma la sekvo estas 

Tiam eknagis, ce la Mediteráneo, la angla eskadrÓ k tuj fatala pereo de la rajto sub la barbareco. 

oni supozis, ke la ateneo ne restu ·s sen puno. Ne okazis · Cu ne estas tio mein, kio nun okazas? ... 

tiel. Efektivigis la rabadol Poste, sekvis Hispanio en la Filozofo aií p.oeto diris, ke la popoloj ne pereas 

vico. Kaj nun, post provokema bato , jam fali s Ai:ístrio. ··pro maljuneco , sed nu·r pro malindeco. Kaj nun, la solaj 

Kun bedaiíro oni pensas, ke nur kelkaj kanonpafoj, en _.,popÓloj, el la mondo, kiuj donis lecionon de kurago k 

oportuna tempo, certe estus difektintaj la flugilojn -de ·~ digno estas Cinio k Hispanio . Sen emfazo nek ploremo, 

la fasistaj vulturoj. La Demokra-tio guadus _ resp ekton. ili ambaií suferas k dronas en sango, se d ili batalas k 

La malfortaj nacioj sentus fidon k spertus sir~on e~ lu~t~s, por pruvi al _la venonta j generacioj, ke ne cío 

siaj ra jtoj k en siaj laboroj, Kaj en Hispanio, nun regus estis putra k haladza en.la jaro -38 ª el la 20.ª jarc entol 

agrabla paco, anstataií kruela milito... · , ·tto, kia tre mizera spektaklo ap eras en la tutmonda 

Kiel reagos la popoloj de Anglio k Franci ?, anta .u la scenejo: Komplotoj k ruzaj intrigo¡ en la kancelarioj; 

jusa piedbato de Hitl er? .. .' Ciuj homoj, kun emo al líber?, kve~eloj k stultaj diskutoj - k ec disput oj-pri evÓlucio 

klare jarn tui kon statas, ke la cedoj ne kuracas la frene- . aü _revolucio en la popolaj amasoj, dividilaj Iaií .dekstraj 

zojn de ¡• Fasismo . Tiu barbara doktrino ler te praktikas k maldekstraj aloj , svingante , ciu el ili, la proz on de 

la politikon de pro voko post pro voko; krude gi starigas la teoriaj principoj, kiam komun a drako malfermas la 

dilemon: Strangoli gin; aú ]así sin strango\i de gil . faiíkojn, por englutí la princ ipojn k ties def endantojn ... 

Se ne estus perfido, es tus moko ciu pr etendo je tú jam la biolo gía evoluo estas tiel granda, ínt er horno 

paca k amika interkonsento kun tia regimo , por kiu k animalo, ke perdigis la fundam enta instinkto pri mem

trakta toj k akordoj estas cifit.aj senvaloraj paperoj, ki~s defendo? Cu en la politika kampo, la popoloj jam sub

solenajn tekstojn neniam - nenia mi- gi plenumis nek metigis al fatalismo de sia propra pereo? La re s pondo 

obeis, per apliko de friponaj metodoj el tromp_oj k men- estas jesa, almenaií laií sajne k, eble post nemulta tempo, · 

sogoj. En Aiístrio, Miklas la Pr ezidanto submetigis, k laufakt e car tío, kio estis, en la komenco, facile solvebla, 

Schuschnigg la kanc eliero fiaski~. Ili p~i p~eferi~ fo'.d~ni hod~aií postul~s river~i_n _el san ~o. ~~ estas en grav ega 

tuj sian landon al la ung egoj de mvadmtoJ ol hber1g1 la dang ero la eftko de cm¡ ofero¡, ktu ¡n por ni faris la 

socialistojn , a rmi ciujn popolar.ojn ~ e~bata~i - pr~taj se n~~mbraj pi~niroj k m~rtiroj, tra )a historio de la 

venki aií perei-kontraií la hokok:ucaJ br1ga?oJ. N,e~tan soctaJ m_ovadoJI Cu venos gust_~ternpe decida r eago? 

alían konduton 00 ¡. povus atendt de horn o¡, lake ?J de Se !to ne okazas; se ne vek1gas la dorman ta konscio 

ciuj aristokrataj kastoj, pla ce akceptantaj la . tit~l~J? d~ de vast a! amas~j, laií voko de hone staj vocoj; se oni ne 
disciploj de Dollfus, fia murdi sto de !abor.1sto1 a ntau a~as urge k auda ce-treeg e rap idel-baldaií regos la 

kvar jaroj ... Ekd e la mom ento , kiam iu a~n S~t~!tTlnquart, mgra paco de la morto sur la kampoj de Eiíropo, kie 

servisto de Hitler, kaptis la regpovon , Austr~o ¡am ~~ plu gal~p _os funebr e la c~valo ~e A tilo , sur kies hufosignoj 

ekzistas, kiel sendependa !ando. La tre etaJ restaJOJ de n~~1am/Iu _kreskos Jam la. herbo de plej eta espero . 

----..: 
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S" A F ID ETQ En Hispanio i1i s¡ltis eksterla parapeton k rna:si~ renkont.e ul 11 I ~ 
ankorau ·· flagras la bes to, durn la ceteraj kvar ª11]1kof Jdprotek .hs la 

. la fajro ·dekruela - movojn de la cas~nto1,. per . ª ,--- · _. -----=..:..!...~ 
milito, ínter la despotismo k la libereco. Tri!, la fluoj Post dek kv1rt rnmutoJ,_ la ---
de tiu aborneno floris-unu · el rnultaj-la modesta bestet.o - trernetanta k sptr~- llnua Tra~uka~a T!l~kn violeto de jena ~pizodo, !re sirnpla k tre ~mirinda, ganta - kun brulantaj º.~ulo}' UO U 
kiu okazis jam antaií kelkaj monatoj kiam la 'po- p·ro flamo de teruro, kUSlS he Kúr¡_ la c~I'? r,ruvi, en aran-' • 1 - \'ta parapeto · ~otn ekspoz1c10, la disvestig¡. polo anstataiíigis, per abunda heroeco, la mal- -·-mem, vce a izo_ 1 f d .~ tecon de E_speranto k le Utilan abundon de taiíga armilaro: kvazau • konvuls1anta ran a¡ servon de ma gazeto, en ¡11 lulito 

Tie, ínter la abruptaj rokoj de monto el sektoro por la mangegernq de , ses .· ~~t~~!n~~/f!t
1:i~~k11°J~e d~ 

najbara al Madrid .o, je pli ol du mil metro! mal- homoj. • . •. ci tiu bela artikoleto-vera k 
O • d forbuci ek naive emocia epizodo- al ciu¡ proksime de la plej antaiíaj parapetoj de la -Res- - . m e~as g~n . , - - legantoj, kiuj knpablas aü ie\ publiko, ses ho~oj, ses m.ilicanoj, tute apartig~t ,aj proponjs hez_ite~e . un u .. e 1 . 1 a •povas plenuml llun komision 

· Póst la. traduko en sian .. necia~ de sía divizio, kom encis sperti la sekvojn de mal- milicanoj , ·. . lingvon, oni devns tre zorge prudenta kurago. En .tiu avangarda punkto, senes- -Jes, oni <levas gi~ forbuci\- nperigi ~!n.sur un~ aií plia¡ ga. 
pere ili jam vidis rampi la noktojn el du lon~aj ripete diris la aliaj. · d~,~~~~\~:~l~~~:~~~~:~;i~.eA: tagoj de malsato k izoliteco. · .. · :'· · -Nu, sed kiu estas la bucisto? tiu el traduka tnsko estas spe. 

A v 1 · t · ·s'l nto k • ciale invitatnj la légantoj ,1 La reveno estis neebla. La ebenejo, kiun ·m ne pre ntau a regan a¡ · 1 e Oriento k tiui, kies lingvoJ esras devus surpasi, estis furioze celtrafita de la fasista · senmoveco,kiuj sekvisla~nviton, . malmulte konataJ, Ec, kiel pro
mitralo . La ses soldato·¡-armeeto de la libe re co iu ajn ri skis starigi decideme la · pagandªi motivo], ealus el nitre ~oje rigardi hisp,mlingvejn tra-sur romantika insulo - jetis avidajn rigardofn, al problemon. - dukoin en sudamerikaJ jurnaloj 
la linio¡· de sía¡· malpro ,ksima1· kamarado¡·,· por iel' . .:..-_ Cu neniú 'el vi kuragas gin k revuoj. Al ciuj lradukintoj ni 

sendos agrablan dona con! Po~1 esprimi naivajn demandojn pri pano. forbuci? .-Mi, ne\ 1ri, mon11toj, ni aperigos listan· 
Subite, ínter ilia sirme·10 k la proksima1· mal- -'-Nek rni._-Nek mi. de lingvoj, gazetoj k lendoj. , Komencu jam tuj la laboran! 'amikaj tranceoj, ekmovigis blanka makulo. Gi estis -Nek mi. ...a..Nek wi.. \ Diskonigu la humanan kerakte-

safido, tre bel a safeto, kiu , indiferenta al la: plumhó . -Do, lJIÍ ·ankaií ne! - d_iris ron de nin milito, helpantesam-
tempe la popularigon de Espe-de kugla siblado, promenigis la tufojn ei sia latl'o la demandinto . · ranto tra la popolai amaso; de .tra 'la nenies tereno de la batalkampo. · · · . Kaj tiüj ses viroj..'....se·s kura _- Hispanib! · 

· La ses viroj · samtempe eksentis la skuo 'n d·e · gu\o)- kiuj angore suferis, pro -- - -- - ,. - -. , . . Li\ . REDÁKCI0 
sarna emocio. · · malsato k da ng e ro, rezignis - . . 111 ·· -Jen safol Abunda vianda por satigi nian mal:.. · mangi por ne enigi la klingon de siaj bajonetoj en '' 
sato~!... Rapide,sen reciprokra interkonsento, du el la · treman tan .kolon de ··1a blanka safidefo .. : 1-11 

Ul"'PANIO f('TA" ortrrA LA•1001· ·turo. Miloi .k miÍoj da hektaroj de . bona grundo mti s J 1:!J l I:! tb · 11 . nekulturitaj k multaj laboristoj, kiuj povus gui bonstat on1 . · · · · .' · · .-restis en mizeraj cirkonstancoj. La monarkiaj r egís taro! La Nederlanda Komitato, por Helpo al Hispanio, ne multon faris por tion sangi. Ili sajne estis kontenta¡ publl~igis brosuron, el kiú ni cerpas Jennn parto.n: pro la stato reganta la popolon k la landon. Ili ne dis· 
Ciu, kiu foje jam vizitis Hispanion , scias ke ci tiu , . ponj!i monon por plibonigoj, ankaií ne devigis la terpo· duoninsulo estas vere belega, sed ... al kiuj gi apartenis? . sedantojn homecigi la vivkondicojn de la labo ristaro. Grand parte nur al kelkai familioj. Kion ili !aris por _ fl9- · , _ Por cío ci í1i ne havis monon , sed ... por kio estis )a rigi k eduki la landon? NENION 11 TutaJ kampoJ ne 1 ' mono? Por la Armeol Oficiro es tis en Hispanio sooa estis tute kulturataj k restis sovagigitaj. Multa¡ pose- . pozicio , kiun, preskai:í ci-e, elektis ciu dua filo el kap1la· · dantoi preskaií neniam vizitis siajn posedajojn k lasis . lista familia, car lai:ílege la unua filo ciam estas la her~-ilin regí al siaj administrantoj, kiuj ne dubis ege eks ~ . don to de sía ., patro. Tial estis en la armeo 21.000 oh: pluatadi la humilajn kamparanojn. · . . ~iroj k. 130.000 soldatoj. Tio signifas ke ciu 6 soldal?J 
Tiui., kiuj ak_s:epti~. la altajn_ postulo1~. de la t~rpo- · ' havis ... oficiron!l k ciuj 150 militistoj, general<:~nll !•~ sedant~_J, . ~pena u suftce enspe~1s por v1v1 t:e m1z~re,-' · k_oma .ndantar? perlaboris . tre ege bonajn salajro¡n : ktUJ malgrau. 1h~ P.e~eg~ labo:oll I_h _ofte. ~e pov~s pag1 la forkonsuma?t s 75. º10 el la bugeto por rnilitaj .aferoJ. farmon, ¡e k10 1h estls dev1gataJ; 11am th labor1s .senpage Ne nur 1gnor1s la tiamaj r eg istaroj la agrokultur~n¡ unu aií du tagqjn semajne sur la kampo ekspluatata . d,e . sed ankaií multajn aferojn oni tute ne atentis, k tte la posedanto. Cu vi scia s kiel logis la malrica kampa- ~~es_tis sta:to, kiu estis mokego al la moderna scienco ~ r~no k~n siaj 1;>arencoj? Kutime en mal~ra1_1da far~etafo, ties aplik~do. La analfabetismo en iu ajn lándo, ne P1'. k1es entro est_1s trua en la n:uro. Tr~ gt en.1ra?te v1 v~nas bone flor1~ ol en Hispanio. En 1920, 50 °1

0 
el la logan

0 en la stalo , k1e estas du au plura¡ kaprmo¡ . Malhrrna taro ne sc1povis legi nek skribi · cu estas mirinde, ke e¡r stuparo gvidas al supra etago, celanta esti la logejo, 1931. k 1936. la plejmulto vo'cdonis demokratece? 1 
~o~mejo k kuir~jo. d~ la_ tuta familia. N_e e~ti~ ~bl.e _ p~r ,.atendis pliboni go jn en ciuj af ero j. Cu estas mirinde, .k~ tmJ kamparano¡ v1v1 .ahel. L~ !erk~ltur1sto¡, km¡ l!}~or1~ la P?POlo subite fidis Registaron, kiun ili mem ele.kit~• por la terposedantoJ, ne v1v1s ph homece. En multa¡ Reg1staro kiu garantiis la liberen la sirmadon pr1 ktO regionoj, i1i laboregante dum tuta tago nur enspezis · 2 · la lego teniasll La popo lo ekvidis' certe kun espero, k.e pes~t?jn . Per tiu sumo. il! d_evis ~ubt.eni o~te longa:n fin_fine io efektivigis el siaj planoj le rev~j. IJi havis moll· famthon. La posedanto¡ mstste r1fuz1s aphkadqn de !,vo¡n :por tio. Pri tiuj kaiízoj en sekvonta artikolol 
akvoko?dukatoi, ~iuj grandigus la fr~~t~done~on ,de la . ; . Kompilis PETRO DE L' B·RETO , tero k ttam phbomgus staton k kond1co¡n de a~rokul- · ' Amslerdam l. . ... . . 
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- M·-·,·:K·o··-;J.,:_ ,,.:P .... R .. 1 ... K ... :u ... -.. -.·N. 1 .... F. -, .. E·R·· ~ ·s ".,,1~rÉnN~c1A joN~UnKoNVENó EN·N~~EéLANno · 
A · . ,. - . 1 J · · - :· La redakcio de cLa Juna Vivo• en 

,,·: ;•~T_r~'.oft~ ~¡ scii~as pri 'dignil :koncluto de k111!1'ar11d_ol en ekster~11ndo'; .··, ' . ,' ~imlaboro kun _ «La Norda .Stel ,o • ~~ 
· • •· 1k1u! p~ol1t11s ciun ok11zon por mon!ri .si11n •m11ls111on:11l ni11J_ ma~-.. . , · __ peranto-or~amzo en Norda .Holan , 

- ~• 11m1ko¡.- Jen bel11 pruvo, inter - mull11J~ kiun -ni Aoi11s nun reheflg1.· -·: --~ - organizas ¡unularkunvenon en Groet 

• k- · 1 ;; t (Komunumo de Schoorl). ·. -
Nia satat~ orespondanto k-do • Frank Reginald Banham, ºisªº a ~n, p t reni ge¡·unuloj de ·-iz 

(A - t r ., . . - . . k ·1 ·¡on ~n , ovas par op . J 
Melbourne us. ra 10< r1cev1s, antau nemulte ; bel~n :turisman omp1_a •. 18_ jaroj · kiuj sufice bone paro as 

Esperanto, ~l la ;Ita~a Tu_risma Servo; li titj respondi~ ·per sekvan~a tekst~: f!peranton'. Jam anoncis sin J?li ol 7~ 

.Mi forte .~ánkas vin pro tío; ke. vi tiel afable k volante send1s al_ m1 la 'gejunuloj el F__rancio ~ Ang!to . P_le! _ 

Esperantó-eldonojn de viaj fierinde perfektaj turismaj kompilajoj , lit estas . versajne ankau veno~ mfano¡ el a~aJ 

eskaií nerezisteble allogaj, mi montras ilin al miaj atnikoj k sopiras la Jandoj . Komprene?le, el Nederladn '::• 

pr . . ' . . . . . . b ¡ partoprenos multa¡ . La kunveno au
iempon, kiam m_1,p1er _J~ ~arna_J_ okul <_>J v1dos la re~laJ_n loko¡~ de tia e e_co._ • _ ros unu semajnon(10.gis 17.Aiigusto) . 

Nur un_u afero mmgas mm¡ s~?ermezure m1 miras! Kial !and~, ~id _la · • La kosto} estas _tre malaltaj: ~e-

ria, tiom belega k. benita per natura · rico, povas tamen nask1 ammo¡n hel. derlandanoj pa_l?as 7'50 guldenoJn . 

sensentajn, ~~ i1i vidas nenion ~alhonorigan en la ago invadí najbaran frata~ Alilandanoj 3' 50 guldenojn. _La_· Ko

iandon, por :Jie buci kuragajn homojn , detrui antikvajn konstruojn k ate~c~- ~unumo de_ Scho<;>rl. senpage : ~tspo: 

1·ontraií la libereeo mem . Sed felice , gi naskis alispecajn animojn, k1u1 mgas _ kl~rn
1 

ed¡on, ~1~5 

0
-ca!lltbroJ ~s~o

0
s
5 

, · . . . -. · · · J (•) uzafaJ te orrpeJ0J. m agrnan.,-, 
per 51a h~~o¡i san~o, s1~d~ne~e . e~ver~1ta'. pe_n~s fo~y1s1 l_a 1.°ªk_u _on ... • . . en Junulára Domo. , . · · 

Cu m ¡a ne ra¡t _as her1 pn ha¡ am1ko1, km¡ racte .aphkas -siaJn s_entoJ~ k • · Por pliaj sciigoj turnu vin al 

alfe hono!igas sian e.<;~erantistecon antaii • propagandai •. blufoj de hrano17 : · ·· ; r ., · '. "LA JUNÁ VIVO• . !, -
·· ·-· • • • 1 • ' • • - • • .. ' • • • • ) •• 

(•) Aludo 11I i!I il11Í11J. yol~nt~Í(!i . e·n la J ~ter~~ciai b.r(~~.~-~j de _ia P<>~ol11
1
' Arineo i WEST-~RAFTDYK <,Ne~erla~do) · 
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_ ' POPOLA PRON T O S' 
-· - · . . ertH eiujn popolojo pri la kan■jla fa antoj, kiuj ■l_altlga■ la noblajn 1· 1 . . · · - - . 

Hl,p■aio, laiílongc de pez~j mon1toj, ,ub 1.iolka Invado, m11ate av de' Pai lamo, uui tre ' 1e·r,'e~ 1i■JD r,o, j r.cg n or ' 1ktavffl la animojn k mpu •oJn kaj unktajn fervoroju de ilaj regatoj per fruoJ perfldaj! 
La tradlcl■ m■lamiko dc ·cla pro&"rc■o k libero, kun moderna nomo E~ 0 kun Ja lntenco d t 111•t rcrtoJ pi la Civilizo ■enb id " dolorlgi la korpojn de Cluj popoloj. Paion po■t pdo; _kvanzaií makia• 
vela iakludaoto, gl aklraa aolldajn poziclojn, 1ur la polllJka tabulo de ;ro~' lgataj ain ·defead:n defl fr•P~~:ndieoJ;:.je:J."abom:mt{:;t la teruroja de plej btirbara milito, kica Cefaj vlktimoj estos predzc 

tiuJ oaivaj paclll■toJ, kiuJ pro timo, aú 1krupulo, alaki frlpooojn, e• oa cv -en . tre ,•or•J . ·. koj de tluj fripon(lj,- kiuj ne ricevis oportune _la adckyatan punon! 

MULTE PLI G~m E~m NON LA FBEMDA MUEHIALt 
Laií íluso k malfluso de la okazintajoJ en· la hispana ~ilíto, 

la ideo pri retirigo-pli aü malpli simbola-de la tiel nomataj volon
tuloj, estas nun ·arero je dua grado. La tripona politiko pri la Ne
lnterveno Ji veras la bastardajri lruktojn, kiujn nalure Q.ni povus alendi. 
Problemoj, kiuj hieraü !aJnis fundame.ntaj, aperas · hodiaü preskaú 
sensignifaj, pro la pezo de lastaj cirkonslancoj, de horo al horo pti · 
malfacilaj k lragikaj. Akceplanle, kiel faktojn, Ciujn ofendojn al la 
Juro Internacia-kurteno por kaSi plej monstrajn krimojn-la Komi
talo de Londono havas la specialan virton studi la solvon de citt 
problema, kiam liu problemo jam lule ne gravas. Tio mem okazas 
nun kun la pret endema retirigo de la volontuloj. Foriro ail restado 
de ld fremdaj solda1oj jam influas maimulte en nia konflikto. La pro- · 
blemo nun estas alial Pri tio ekzistas absoluta unuanimeco. Teruel 
Jalis, ne anlaU so\datoj, sed nur antail lavangc de abundega mate
ria lo, kiun la ribeluloj ricevis guste, kiam la demokralaj registaroj, 
laü decidoj de la Komitato, pliforlig:as unu fojon pli sian •heroan• 
sinlenon obstine malhavigi al la Respubliko Ciujn defendilojn, kíujn 
g¡ rajtas akiri per sia mono . Tamen estas konvene, iomele klarigí .. 
níajn vorrojn pri la sengraveco de la foriro de Ciuj fremdaj \egioj. 
Kíam ni díras, ke Ci tiu afero ku!as nur sur dua vico, ni volas diri, 
ke la da mago, kiun ni suferas pro la ~eesto de liui • volonluloi• estas 
malpli granda olla avan1ago, kiun la ribeluloj gajnas pro la ricevo 
de militmaterialo, laü impona kvanto ;·el JtaJio· k Germanio. Tla ' eslas u•-~· 
nía konklu do! Por sama problema ne kongruas malsamaj difinoj. 
Eksterlanda varo ne mankas al la reakciaj ribelintoJ, sed la en havo 
de la varo sangigas, laü postulo de la cirkonStancoj. Kiam Franko 
bezonis soldatojn, Ji ricevis komp lefajn diviziojn; kiam Ji bezonas 
kanonojn, akurale e!Sipigas, en la faSistaj havenoJ, plej moderr:aj 
baterioj. Pri lio ne zorgas la Komilatol Óís kiam, la Respubliko ne 
sukcesis torgi la brigadojn de r;,,gula Armeo, esris decida la premo 
de la fremda soldataro. Sed en Eúropo, scíante tíon pli bone ol ni 
mem, oni ne volis konfesi la invadon. En tiu direklo estis vanaj Cíuj 
klopodoj por juste ekzamenígi la siluacion . Estis necesa la fondigo 
de la Inlernaciaj Brigadoj-g'.entila k vere volonra parropreno de 
homoj el Ciuj kontinento/, kiuj petis poslenou por morli defendante 
la liberecon-por atenti la ekzislon en Hisp a nío de fremdai ele
mentoj k ruze komenci la ludon pri !les retirigo. te oportuna lempo, ( 
liu diplomata dístro povus esti efika. Sed, hodiaü ne! Hodiaü, la pro
blemo pri la eksterlandaj soldalo/ ne ;,partenas /am al la unua víco. 
l~ Cefa afero estas ~un la rekta inlerveno dt:: eksterlanda armilaro, 
k1es tekniko vekas scivolemon Ce tiuj ministro¡ mem, kiuj bJnas ne 

vidi la meÍtanikan iuvadon. 
Neniam estis _konfuzaJ la kon• · • 
turoj de nia konflikto, sed ili 
atingis Jam la plej helan aüre
olon. Hodiaü, antaü montoj 
de kanono/, aviadiloj k tan
koj, paroli prl ekslerlal1daj 
soldatoi, Sén mencío pri Ja 
eksterlanda materialo eslas 

• La K"~11·' 0 -~·~•m p,i la ..... ~ ....... .. .. ,o moko k ofendo. En Jonia reno 
de h!', sperro, smsekvas r1kane la provokoJ, kluj pdas nin pli ·rorte 
plenumi nian deslinon: batali Qis venko aií Qis pereo, por gloro denla . 
popolo k por honlo de tíuJ, kiuJ faris nénion por evlti lion .. ,

1 
,_ • 

1 
' Jen ea111a 111 konk ludo 111 klu ni ■lvcnoa, po11 ekzameno

. · de I• buol de 111 k11m11r11dol de la U. O . T. k komparo kun 
llul preun 1lt11J de la C.N . T. en Junio 19&7. ' , • -

Clo CI ■uprt nlaa bar;o por prldlsku10, lnltr la napon
dcncu loj de 11mb11D SlndlkaluoJ k rezullo de la llml¡oJ¡ 
kluJn 111 C. N. T , sin ol1rud1111. NI nt dubn, kc 1lu prlndpo 
nloa akcep1111a de la kamarad ol de la U. O. T. k ke onl 

· · · alvenoa al konscnlaJ punkroj, ebll¡antaj rcallgl la asplroJn 
de la hl■pana prolelaro. klu volaa ,olldan unu lQ:oD de 
■mbd Or ¡ anl&oJ en 111 agad o por moral rapldt k ·u,u

, alume, 1p l1c ■1 CluJ b,noJ, ■ur la voJo de 111 vcnko . 
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P t 1 . . - • 1 p . . 1 · . . A . . . . , . . GE p ATA OJ' -GE I Ns T R u Is T OJ: :ATEN Tu as rOJ en a opo a . rmeo . tu vi jam sclas pri la ekzlst_o de ~tila, kolego? . _! · La ~ispána Respubliko, ec en nú;zo de fla~oj, ;e~- . · ... ·,1NFANOJ . SUR-'TUTMONDo · pekta_s :kredojn k opiniojn. Neniu religiario sufer.as per.- .. •-··· ' lnternacii Revuo pór Esperiintistaj'lnlanoJ-kaj Jünul I 
sekuto¡n pro sía re ligio, se Ji ne uza s gin kiel armilon . . r •·~J - . 0 

· 
k t ~ J • . . . \ .Franc10: 6 írancaJ ran~ . 

on rau a popolo. Fervora¡ katohko¡ batahs, en la Jarabono t Aliaj landoj: 5 ínter. respondkuponoj b~skaj lranceoj, defendante la liberecon, apud konvin- s~ecimenan·ekzem_pleron oni sendas kontraü 1 res. kup. kttaj ateistoj. Al neniu oni malhelpas spini pregojn nek '' ·, Arera·s tiudumonate. Redakcio k~J Administracio: · iel praktiki religiajn servojn, kvankam oni bone scias H·.·. BOUROUIONON, Besse-sur-lssole (Var) Francio.: ke, antaií o! la milito, la pregejoj estis nestoj de konspiro, kiuj transformigis poste en aktivaj parapetoi kontraií la proletaj rajtoj áií kontraií la legitimaj legoj. La hispana katolikismo estis ciam la neado de la , kristanismo. Ofendinte la memoron de sia fon din to, gi , flatis la mal_satigantojn k rifuzis cían kontakton kun la matsatantoj. Multaj modestaj pastroj-sub akuzo je herezo, pro amo al popolo, pro apliko praktika de siaj doktrinoj-suferis rigorajn ekskomunikojn de· kardinaloj k cefepiskopoj, kiuj cinike parolis pri persékut<:,j, kiam ili mem ne povis jam normal e persekutL . . . . • . .,. 

••\ 
NEDERLANDA KUNLABORO 

~'Nf"JAM--DISKUTOS PU POSTE! Kíel simpla ll!et?br? _el mía se~cio, mi <;>pinias ankaij havi rajton espnmt m1a¡n proprain sentom; des pli k miaj opinioj estas_ ~ute li~eraj je l~iu a_in te:idenco aij pa}'tia direkto, sed th nur nlatas al !10, kto, Jau mi, estas nuntempe nepre necesa por la tuta proletaro. . Unue, ni rigardu la okazantajojn, kiujn nun brulas· en la mondo, k ni ciuj tui konstatos, ke malgraií multa¡ partiaj aií religiaj diferencoj, nur unu tre dangera maJ. amiko-la Fas .ismo-minacas ciujn . proletajn partiojn k labo .ristajn fakunuigojn; tra kíuj penetrali la ru&a fadeno de la Socialismo. . . . . Vi eble demandos: Per kio ni povos nin defendí . kontraií tio? Nu, Jaií mía opinio, . ni estas devigataj rezigni je cío, kio la ekzistantan unuecon povas rompí\ Ni komprenu, ke ni <levas aplíki metodojn per kiuj bari 

Kasinte la socian karakteron de la fasisla ribelo; i1i pretendas gajni triviale la simpation de la eksierlandaj religiemaj amas o i, prezentante 1 a defendajn fortostrecojn d~ tuta popolo, kiel antireligian bucadon. Per objektivaj refutoj, ni jam malkovris diversfoje la mensogojñ de tiu ruza metodo _. Hodiaií, la Ministerio pri Nada · Defendo fórvisas lastan dubon, pri tío, per humana regulo el fresa dekreto rila te la militservon de pastro-rekrutoj: , 
• La Rekrutoficejoj nepre destinos nur al sani: ; taraj seryoi, ciujn _rekrutojn, atestantaj pri :sía fakta kondico de pastro . el iu ajn re ligio.• 

Jen la antireligiemo de nia antifasismol Por la Regís .taro ne ekzistas klerikoj nek laikoj; nur civítanoj . kun samaj devoj k rajtojl Se oni ordenas la militistan mobilizon de unu jarkontingento, tío koncernas ja ciujn virojn je sama ago, sen atento pri iliaj religio, partio aií profesio . Sed ekzistas lamen homoj, kiuj, per sía pastreco, faris solenan voton pri nemortigo . Kaj la Respu• bliko, regimo, kiu se ha vas erarojn, i1i guste temas . nur :. pri toleremo k troa · respektemo, atentas !re delikate ' ankaií la moralajn skrupulojn. Tia!, la junaj pastroj dó ; kiel hispanaj civitanoj, plenumos sían militservort sen . svingi mortigilojn. I1i dejoros en hospitaloj k klinikoj por ·. mildigi la dolorojn de vunditojl Kompreneble, · je _ tiu .' favora escepto rajtas guadi ciu sacerdoto, pastero aií _rabeno, ec brama no k lamao, se ili ekzistus en la respu-

la vojon al Fasismo k ec venki gin. . Fakte, tío neniel okazos -se ciu el ni nur atentas siajn .personajn aií partiajn zorgojn, ne konsciante pri la generalaj interesoj de tuta nía klaso senescepte . Ne · · _:estas tempo por blovi malpacon pri eventualaj tel'!,dencaj .diferencojl La fasista dangero estas jam tro granda! Ni •. ne opiniu, ke tio ne minacas nin, nederlandanojn, ho ne, tute ne! Rigard11 al Hisp'anio, kie oni jam longan ternpon batalas kontraií komuna malamiko. En la komenco, la -hispano¡ ankaií estis dividitaj je diversaj ideologioj, sed ju pli la fasistaj atakoj kreski s pli bone-la popolo kom· prenis la bezonon !ormi unuecan fronton. Tiel forte sprucis tiu bezono, ke ec la tieaj anarkistoj akceptis la necesan disciplinon por atingi la venkon . Unueco estas fortol Ni, nederlandanoj, povas esti fieraj prí nia lan?ª esperan .lista movado, car kvankam Nederlando, k1el ~~lgranda !ando, estas nur punkteto sur la mondka~iº! gt ~a_vas la plej grandan Esperanto-unuigon el ciuJ 

blikana zono. Kvankam la Stato havas nenian religion-krom tiu pri liberecó, progreso k ·1aboro:__ci~n riton rajtas sentí k praktiki la st~tanoj mero. ,.,. . . . Ci tie, oni ne persekutas la ideojn sed nur la punindalojn . Ec pastroj k monahinoj povas esti · utilaj al nía áfero, se ne kiel pastroj k monabinoj, almenaií kiel viroj · k vírínoj suprenlevitaj al iu civitana rango, kiun neniam, gis nun, í1i havis. Oni ne devigos ilin batali, sed konsoli tiujn, kiuj falis batalante por ankaií ne plu batali. · Ci tie, oni flegas la nesian konsciencon gis limoj, kíujn neniel kapablas mezuri la fasistoj, car i1i jetas ec la pastrojn en stormajn divrziojn, sen ia respekto por ílíáj relígíaj votoj, kiujn í1i mem devus protekti multe pli ol ni, se ílí ne estus-anstataií defendantoj-veraj · profan _antoj de la religio k de la patriotismo. 

:: ~actoJ ., Do n_i estu dignaj, pro nía ekzemplo pri esperan· : tt~ta unueco,_ sur ali aj bran coj de la aktuala situacio .. Tamen, vt ne kredu ke cío en nia Federado placas _ al mi. Mi mem.~tara·s k~n!raií la centralismo, sed ko~¡ prenante, ke cm a parhgtta organizo estas nur-ki e_ nederlanda proverbo diras-nuksoselo sur la maro, ~1 
· ·\tere estas devigataj atenti la ventegon kiu nin c~u¡~ · mina~a~ . ~i agu prud~nte k taktike, klopo'dante nin sir~[ per c1u¡ r1medoj, ec sengene oferante iom por ga\ multon : ~a pereon de ni~ plej kruela malami_kol Post 1\~¡ ce:t~ m lª!fl havos tempon por diskuti prt eventua alt_a¡ ~fero¡. Post la triumfo, sed ne pli fruel eí ,Ph bone estas venki per konscia disci~lino ol pede pro sato al banalaj kvereloj. Ni atentu -la · sagog \a . malnova konsilo, kiu avertas ne ven di la · felon e urso antaií ol gin mortpafL . ·: : fa· :.; •. Komprenu, ke en tiu ci okazo, la urso . estas l_a a·fe· · sismo! k 1~ ~lo estas la diskuto pri nial interna¡ 1 ur renco¡. Mt ne volas pli longe · enuígi vin. Mi vola5 n Ja averti, ke la sorto de la estonteco tute dependas d~on· nunaj agoj. Vi ne subfosu la ·unuecon sed jaluzek •sti . . ·5 ' e ZI servu gm . · en komuna harmonio neniel povas . komun~ efiko por la decidaj proksimaj tagojl 

Jacq. V. DUPAIN Rotterdam (Nederlando). 
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La.u Í>_l.e~detala statistiko pri aeraj bataloj dum la jaro 1937., kiµ~ 

oficíale pubhktgis nía ministerio pri Nacía Defendo la nombro ·de lojalaj 

aparatoj faligitaj ~tingas ciferon de 92; laií jena li;to : · . . 

Januar~, 5; Februaro, 5; Mario, 5; Aprilo, 4; .Majo, Junio, 10; 

Julio, 20;_ Augusto, 10; Septernbro, 9; Oktobro, 4; Novembro , 3; 

Decembro, .9. Durn la sama tempodaiíro la fasistaj aeroplano ¡ perdítaj 

estas re~pektive: 24, 21, 18, 20, 6, 39, '78, 30, 24, 17 (Neniu en No

vembro), 16. Entute, la fasistoj perdis 293 aparatoj. 

Jen pr~vo de nia _supereco tiurilate, spíte al ld senlima helpo, kiu 

ha vigas al i1i 'senv~a! .e pli grandan kvanton da aviad~loj ol ni posedas. 

.. , -:: · ;.ift o ·z :A :1 " ·.o _,:~:. 
. . . . ·~r- . . :t, 

• 
, , 

o , La nova ambasadoro de Meksikio _ sipan~ro, sub protekto de la polico : 

en nia !ando, kolonelo Alberto Tejada, Se ciuj laboristof agus cie samma• 

h.Jmencis organizi starigon de infa- , niere, la rez.ulto estus pli efika. 

nejo por rifugintaj infanoj, kiun suhte- .e En nía .]ando oni konstruas, dum 

n-1s la ambásadoro de nia frata lando oni bata las ; Üé>'° bone elmontras la 

k la oficis-taro de tiu ambasado . Úi ve'ran aspekten '·' de·· nía démokrat a 

estos instalita en cirkauajoj de Bar -; regimo. Nia ministro pri Agrokulturo 

celono k estos noma ta « .M.eksikio •. · jus sdigis per publika noto, ke nía 

• La Komitato de la Federado o.e· Registaro ne nur provizis la kampa

Ministoj de South Wales (Anglio) ranojn per milionoj da pesetoj k 

decidís komenci aktivan kampanjon · per tre bezonataj semof; sed nun oni 

kontrau la politiko de é\imberlen'a · liveras al kamparanoj . tri dek moder

Registaro rila te al fasistaj diktatorqj. najn traktorojn, kiuj estas · sendatáj 

Esperinde, post la mitingoj, ·venos al formo-lernejoj . k al _ la kampoj de . 

pli taiíga k .aktiva agado. Arágono k de Kastiljo. ,· . · 

• Ankoraif d á ura s '¡á luktado de e La fasistaj landoj informás ~·siajri 

grupo¡ da laboi'istoj, kontrau la fasis~ · popolojn tiel perfekte, kiel m·ontras 

toj, en la montoj de proyinco Huelva. la ítala gazeto // Popo/o d' /talio, kiu 

Post jaro k duorío, la kuragaf tieaj la 16. Februaro aserias, ke la ministro 

laborisfoj (cefe ministoj) ankorau luk- · pri internaj aferoj en nia lando estas 

tas. Jen pruvo: La _fasista gazeto la komunista d~putitino Dolores Iba -

7 

Okcidento ne disrompas la forton de 

iu · neuenkebla Germanio , gi ..,ere estos 

ciama mináco al la turmentata kons

cienco de Eiíropo, k fíu nevenkebleco 

estus fakte la plej tragika destino 

im~gebla por la Homaro.~ "~stas _ 
necese elmontri, per nerefuteb~aJ pru

voj, ke la europa katastrofo estís sen

katénigita de Germanio k, ke nur de

truante la militeman Germanion guos 

Eiíropo longan periodon de kvieteco. > 

• Por kapabligi la plej lertajn kam

paranojn, . kiuj volas progresi en ler" 

nado de novaj meto9oj por la terkul- . 

turo, la koncerna ministerio inaugu
ris farmo-lerne jon en Albacete, . en 

bonega k vasta .bieno, de pli ol 600 
hektaroj, enhavanta ciuspecajn eblojn 

por novaj sistemoj de külturado. 

• Koincide kun la planoj por invadí. 

k aneksi Aiístrion, lastatempe multo

bligis la milita helpo de Hitle~ k Mus
solini al hispana¡. fosistoj, kio rezul

tigis la nunan imponan ofensivon en 

Arágono . Fresaj kontingentoj de italaj 

-trupoj, jus alveníntaj, partoprenas en 

gi, kun novaj aviadiloj. Siaflanke la 

germanoj ekspedis abundajn aerajn 

eskadrojn k kontrauaerajn bateriojn. 

tío ci, lmne kun se·nnombraj ka .nonoj, 

sernas cíe la morton . Unu el tiuj italaj 

sendajoj alve _nis en haveno de Cadiz, 

surborde de la hospitalsipo Gradie.co, 

eskortata de grupo da torpedsipoj. 

• La rneksika proletaro celebris na

cían_ kongreson k la sekretario de la 

frue en ta m'arerio de la dimanfo 6. Marro, la respublikan11 eskadro ellenis br11v·11n b11111lon konrroü la tri ceícj fasisl, ¡ krozsip o l. Unu 

el la rorpedoj, Jelitaj de nlaj derrusipoj, rrafis la admiralan sipon <Baleares, · kiu, ·po"sl bruega eksplodo, ekflami~is k finfine dronis 

sub la akvo . Anglaj sipoj savis pa1·1o n el 111 sipanaro, kiu konsisr is el 1100 marisroj, Pli,eskaü ciuj germanoj k ilaloj. La fanfaronajof, 

pri blokado al nía marbordo, ricevis respondon. _Su_r; 1'! ondol de la Medileraneo ne_ iam plu promenos senriske la provokemaj piror oj! 

. ,. ' 

/,a Union, el Sevtljo, publikigas: •Dum 

la operado de la 6. Januaro, en ,la 

montoj de Huelva, mon tri gis . la ku- . 

rruri .(Pasionaria) . Per falsaj infotm<;>j tiea Konfederacio de laboristoj insis

estas multaj popoloi tut e venenitaj. tis pri fasista dangero por Meksikio; 

e Germana ministro Goering, jus -li bedaiíris la sintenon de Britio k 

diris dum parola do okaze de la datre- aliaj d~rnokrat aj landoj , permesantaj 

vé.no de germana kreado de milita pasive la "detruon d-e Hispanio, k ins

aviacio , • ke • la germana aersiparo ti gis ciujn esti pretaj kontraustari la 

estas Paca Rrmlla•. Miloj da virinoj ·gi:avan rninacon. Samtempe la Prezi~ 

k :,infanoj masakritaj en Hispanio dant ci "Cardenas proponis arangon 

atestas pri la vereco de tiu . cintká - de tutmonda 

deklaro. Sella kulpo estas alies.. . laboristara 

: rago d_e la ci vil-gva rdistoj •. . ·, ·' 

• Kiam en -Trípoli (ilala kolonio en 
Afriko) la ítala sargslpo /,ido pretigis 

ricevi tri mil maurojn por transporti 

ilin al Hispanio, la popolo p~otestis 

manifestacie. La policistaro perfort~ 

devigis la protistantojn · al _disigo . 

Rezultis pluraj viktimoj : kvar ares

titoj estis fusilmortigataj. Unu eJ . .'ili 
estas la konata indígena . estro El 

Aied. La !ogantaro de la urbo 'es t!ls 

. • · En jaro 1915, Mussolíni skribis en - kongreso por 

gazeto Popo/o d' Italia la sekvantajn .· .. ·)l_: :• "'-,, e~ikaa~okon-

treege kolere ekscitita. . :. 

• En afrika haveno Tunizo ' alvenis · . '/ 

la dana sipo Nerla sargita, je bananoj 

devenantaj el fasista zona ·de Hispa -:. 

nio. La' h'avenlaborístoj rifu¡ds labori 

en tiu sipo k la '_maJsarQon· fa~is la 

belajn esprimojn pri Germanio k la trañ la mal-

germanoj: • Ec post la subskribo de amiko . La an-

ta· ·packontrafct9, la .vorto Germanio - ~ tifasistoj, por 

e~tos malbena,ta _de la civi!izitaj popo- . !~.i/lJ'~\l\\\\\\\\\\\\,\J.~ defendí la raj-

loj; _m\ estas preta abomeni la socia - ~ ~ll/lll\1\\\\\\\\\\1\\ , ton .k la libe-

lismoi:i post la milito, se oni <levigas ~ . .._ _ _,_. -~'/j,::: 

min k~.msideri _,tiujn murdistojn k ra

_ bis_tojn kiel.fratojn.• •Se la popoloj de 

ron, sencese 
,, ossoR10 GALLARD O • lana d 

Katollka dcmokra to -. Ambasadoro p •• S t 1;1ID 

de la Htapana Rupubllko tn Parlzo fas1stoj a gas, 
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· N _l·A MUNICIO 
Valencia _ esp_e~_m1istaro • . 119 ptoj. 
J. D.-Bazo 6. . . . . . 1. , 
J. A .-Bazo 6.• . . . · · 10 M. S.-Bazo 8. •. , _. . 24•80 , 
F. R. - Sur Tajo. - Fronto. 5'05 • 
P. O. - Burj11s Blonca's . 6 • 
R. E .-M 11drid . . 10 
J. M. C. Barcelono . ó 
M. T . -Torreblanca 10 
J. O. - Barcelono . . 2b 
M. D'A .-Hijar . . . . 10 
M. D.-Villanueva Serena . 10 
A. E. - Reus . . . . . . 28 
S .-Cabeza de B1.1ey . . · . 10 
E. H. - Villanuev11 Cordoba. ·25 

•· 

R. M. -Albace1e. . . . tO 
B. K.- Paris . . . . . tO > 
Tr. Klubo.-Gotenburgo. 10 sv.kr . 
G .P . de 8.-Enschede . .· 2'50 gd . 
B . H . L.-Rotterdam . 2 · 
M. C .-Heerberheide . 1'M 
S.-Amsterdam. . 0'16 , 
G . J. de V .-Z ~ist . 0'50 
P. A. de K. - Hoorn . 0'50 , .. 
J. A. Y.-Batavia. . 2 , .. 
De J. -Amsterd11m . 0'45 , 
V. J. L.-Wellingr ,rn 15 sil. 
W . J. B. - Nelson. . 2 
W. J.-Salford . . . 5 
P. G .-West Harlepool 1 
F. Th.-York. . 10 

•. 
A. R.-Glasgow . '· 2'6 , . 
J. W.-Johnstone. 2'6 
W. C. B . - St . Leonards 

on ·sea. ' . . . . . . 
B. M .-Cowdenbeilth . . . . 
B. E.-Cardiff. . . 
P. S.-York ... 
A. C. S. - Victoria . 
J. G.-Winnipzg • .. 
H : N.-Kaleva . . . 

. r . 

J. Z .-Nipigor. . . . 
F. V .-St. Erien ·ne . • . . 
Gr . Esp. Ouvrier.-Orleans . 
J. L. - Pooy " , · . -. ' . ·· .. -, 
Gr . Esp. Breron -Quimper . . 
T. -Ponr de Buis . . . . . . 
R.- Pont de B:.iis . . . . . 
L.~Pont de Buis . . . . . 
O. k H . M.-Poilly s/ .Seine . . 
L. L.-Wervicq Sud . . 
J. B.-Bou sbecque. . 
Gr. Esp . Lannemezan 
R. H. 3. • donaco. , . 
F. L.-s,. Mere Eglise . 
M. L.-Lyon ... 
M. R. - Paris . . . · 
D. D. Boitsfort. . · . 

2 
1 
2 
1 

16'8 • 
1 dol. ·. 
1 
3 

50 
5 

•. ·10 
21. 

. ffr. , 
• 

5 •. • 
5 . 
5 

20 
4 

16 
tió 
10 
20 
25 
·15 

.. 
, 

10 b.fr. 
'· 3·50 . • 
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•
n . A'B O .N M A N I ERO Nía ga~eto ne havas fiksan _abonprezon. ¡ 
LJ Gi eldonigas nur per laiívola individua mo~helpo de ~ta legantaro. 

Ni elektis tiun sistemon car tiel, ciu kroma sumeto de !Juj, kiuj povas 

~ 
·pagi iomete plie, ebligas la ricevon de agrabla legajo al multaj, kiuj ¡• 
· pro senlaboreco, aií aliaj kaiízoj , ne povas pagi sían propran )<otizon 
Tial, se · la en~avo k celo de la revuo estas por vi aprobinda k placa· 

♦ · pagu vian liberan abonon al iu ajn el ni-aj internaciaj agentejoj: ' 

O • 
• ÚENERALA INTERNACIA ADRESO NEDERLANDA ADRESO íl 
&& nur por mono nur por mono c4e holandanoj U 
□v GUSTAVE FARENC PETRO van der PLANK ~4 

M, Rue Brise-Pain Van 5pei jksrraat , 48-1 
º• . ' Postcekkonto 1~944 Orleans posrgiro 24!i542 · n 

ORLEANS (Loiret~ fRANCIO : .t · .,AM5TERDAM W. Nederlando U 

íl 
BE~GJO ANOLIO , . . . ·svsn,o ¡· 
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.GE K-00 O. MELTON ARBETAR ESPERANTISTEN 
• 1 23 Fo wlér St r .. Nechetla Barnhu scata n 8 O. 1, n. b. , 

Postliro 199106 Po stii ro n .• 53411 ~ 

íl
. · CHARLEROI ' . . BIRMINGHA ·M 7 ·: - STOCKHOLM t 

REDAKCIÁ ADRESO POR ' <'.:ro ALJA íl 
. POPOLA FRONTO - Ma·r, :?5, Vat'encia (Hlspanio) ~ 
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INFORMEJO sendos la gaze to. K·'doj Bosch , Salom k. a 

dan kas k r1ciprokas vian saluton . · 
·B. A. - Gotenburgo. - Via lerero, kun 

ONI SCIVOLAS PRI: mondonaco, kiun ni kvitancas aparre, esias 
· . · . . ce ni. Okaze de nova monsendo, ni Ptras 

K -do J~se Verg ara! k1es last ~ ~dreso esfl~: _." sendi ~in al nia peranto en via )ando. \'ian 
S.:in1da~ Monrana . 28 D1v1s10n, 127 Bri - adreson ni liv eras al koncerna servo, kun 

. gada M1x1a, Nueno Huesca. . peto pri se}ld O de pr opag anda mareriakl. 
K-do ~icola~ Heusch~n. ki_es lasta adreso f. -V.-Sr. F.:tienne.- Ni ricevis vian lere-

eslls, 15. lntern ~c111 Brigado, Albacete . ron k · mons endon, kiun ni dan kas. Okaze 
K -do ' Paul Larcher, kies . lasta iidreso estis :- de nova sendaj o, ni petas ~in sendi al ·nia 

S. R. l . plaz~ A lrozdno,: cambro 4133, peranto en via Jan.do. Viaj konsideroj pri la 
-~ A.Jb.acete.- silllacio est.as 17f'avaj k ni ilin .atente lcgis. 
K-do JtSse M·ésado, · esperani°isto batalanta, Tutkore ni sal utas vin . 
. lastatempe ; en la ·fronto de Teruel. ·. , J. B. - Lond ono. - Novaj cguretoj • alvenis 

K-dQ Elkum Wendkos, kiu for lasis Uson on kun viaj du leteroj. Ni send os la gazeron laü 
· dum la lasta somero k aliQis al Abraham vi11 dezjro, Viajn varmajn frazojn ni danke· 

1 Lincolñ-Brigado . De · ti am, li~ ramilio gas. Tutkoran sa lut on! 
nenion aúdis pri li. O. Z. -5t oc kholm . Ni dankas viajn sen· 

ONI INFOR1~AS, KB . 
La nova adreso de k-do Eliecer M11si11 estas : 

: . sir ., Margarita Nelken, n.• 17, Benque• .. 
, rencia (Badajoz\. . , , 

• 

don k laúdajn vorr oj n. Ni sendos la gm· 
ton laú viaj indik oj . 

J .. E . -Trondheim. - Responde al via p. k. 
ni instigas vin al daúrigo ,de via propa· 
ganda tasko. Ni tran sdonis vian adreson al 
koncerna servo por send_o de perira male· 
rialo. Kamarade ni vin salutas . 

L. 0 .-- Dison. . • 
O. F. - Ensival • . 
X. - Rixensart. --·. - . 
V . P.-Rixensart . . 
J. G. - Rixensart . . 

. • ó , 
,, . ... . -- - ·- fi • 

POPOLfRONTA LETERUJO 
• ✓- -.;, • - •• - • -~ • • • • • .... • . • •• 

R. V.-T rain ou. - Ni aperigas M oncernn 
laú via peto. Viajn kuraQigajn rrazo¡n "' 
e .. timas. Pop olfr ontan manpremon! 

Grupo Fra reco.-Dison . . · 
J. K. - Jupille . . · . . . . 

· te ·, · 
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KORESPONDADO 
S1!11pla trillola aoooceto 4 f. fr . 

HISPANIO . - K-do Jose Lozano, sir . Vila- · 
domar, 295, 2.0

, t.• . Barcelona , dez. kor . 
kun ciulandaj esperanr is roj, Nepra res-

. pondo. · -
HISPANIO. -- K-do Trinitari o Mar tinez , 18 

jara, San Ani onio, 26. C allosa de Se
gura (Alicanre), dez. kor. kun _ciu landaj 
k - dinoi k inrersang i diversajn njojn. 
Cerla respondo . · · '.' 

FRANC!O.-K-dino Marcelle Robineau, 4 
· rue General Malleterre , Paris 16 . .' de~. 

intersangi P. K. k P. M . kun gekamaradoj 
el ciui landoj. 

FRANC IO .-Kiu bonvolos 111 mi havig i. la 
numerojn 2, ó, 6. 8, 9, 1~ de cPopola 
Pronto•, kiui mankns 11! mra kolekto? Se 
eble ne difekritaj. Laúvol a rekompenco. 
Adr;so: Robert Varie, Trianou;i,oiret. 

· flUNCIO.-K-do Gustave _Farenc, .M r~e 
Brlse Pain , Orleans (Lorretl : ~eztras 1n 
fersa ngi p. m. kun k ·doj de cru¡ l_andoj. 

J. E. - Trondheim . · Riceviraj la ekzem
pler oj kun vi aj ar'riko loj, pri la ro lo de 
Es pcr a!lro en Hispanio dum la milito, en 
kiuj vi mencias la laboro n Je la diversaj 
Espe r11nto-g azetoj en nia !ando. Ni dank as · 
k gra tul as viajn klopod ojn

0 

). A . · Base 6. ' - Ricevira viii mon sendo 
k tiu de vi ;:i awiko, kies mendon pri s·endo de 
Esper anto- grama riko ni plenumis. Dankonl 

M.C .· Herstal. - Jes, kamarado, vi povas 
sendi al ni la lererojn por via frato, kiuj n 
ni peros . Pri la k-do kiuri vi mendas , ,ni 
publiki gas anoncon en cln for mejo , . ~ 

, J. F.-A lbacer e. - Ni ricevis vian leteron 
k dankas Qian enh avo n, notinte vi ajn de
zi roj n _pri períekligo de viaj iingvokonoj, 
ki o plezurigas nin . Saluron! . . 

M. 'o. - Besan con . ...:. Ricevita via lerero 
kun vers11jo. kl un ni kun plezuro · pobll
kigas . k dankns. 

F. R. B .- J\lelbourne. Via arabia letero 
bon e ·111venis. Viajn sciigofn ni legas kun 
ega in tereso . . Fragmenton el Qi p i aperi gas 
car Qi estas vere in reresa. Ni esperas , ke vi 
esros lndulgema k pardon ós la mankon de 
permeso, kiun ni ne pelis pro nia deziro ne 
prokrasti la aferon, Tutk oran saluron! 

1, A.--Londo1:w .- Via p. k. bone trafls 
nin. Ni notas vian novan adreson, kien ni 

S. B.-0<,teborg .- Kun intereso ni le~is 
vian leteron k dan kas Qian enhavon . Al k-d~ 
Gasc on ni jam sendis vian leteron. Salur~n. 

J. S. Oerehro. -Ni ricevis vian lerercn ~u~ 
. r. ku ,' k arr-ikol o . Ni sendos la gazeron ª · 
via pero. Tu1fr11ran saluton! · . bla 

B. B.- Maco n.- Kun ega k neklange ~ 
prokrasto ni ricev is• vian lereron. ~~r ~Pª~s 
posro ni sendas al vi brosurojn. k1uJ l1ver 
al vi la dezi ~atajn informo !"·. . . ieie· 

K W.-R indsholm. N1 ~•c.ev1.s v1an 
5 

la 
ron kun kel ka) adresoj, al kru¡ ~• 5 '"1 º,on
gazeton. Ni dan kas recip roke v1an 'ª u .

0 , emor1 J. V. D .. Rotrerdam -Kun ver~ mal· 
ni legis vi an leteron . Kvankam 1.°n:1 nu· 
longigira via arrik olo aperas en e• k11\ , ri· 
mero. Vi ajn klopodoj n ni dankegas 1 

gas vin al sencesa laborado. . n· 
J. G. - Winnipeg . - N in emociigis 1\~¡n 

havo de vla leter o . Salutu nian_om~ la ªas 1a 
k-dofn. En koncerna rubr iko nr kv1tnnc 
ricevon de via monsendo. S11Ju1on! 

1 
W 

V. P,-;--Leningrado .-Ni ricevis v111n
0

:00. , 
ron k d11nk11s vian propagandan lab 010¡. 
Cerre vi pova s sen di legajojn por ba!

01~k]'· 
Ni ~isd onos ilin . Vl an salutqn ni re~ 

V 1cncl6 
Presejo de J. Olmo _a, ~licante, M, 11 


