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DUONMONATA ESPERANTO-GAZETO 1 APRI LO 1938 

e:1-ooNo º .E • GRUPo L.AsoR1sTA ESPERANTISTA VA["rN[IA 
REOAKCIO KA~ ACMINISTRACIO: STRATO M A. R, NUM. 26 . t. (Ui1paniol 

N~ iDAVA~ NUN.LA NUANCÜJ 0( PDIVATAJ ID(OU 
. _La gre do d~ sov~geco, kiun la perfidaj generaloj sen- unue k sur la tuta · mondo poste. Tial ne gravas nun la 

bndigas sur Htspa~ 1o, ekvekus teruron se ne estigus nuancoj de níaj prívataj ídeoj socíaj aií politíkaj. Gravas 

k0leron. Denove akiras kategorion je aktualeco la seka . ja nur definitíve la íntima k supera konsidero; la firma 

de:nando, kiun_ ofte ni laiítigis: tu tio estas la milito? Jes! konvinko, ke la plej noblaj kvalitoj de la tuta homaí-o estas 

sen ia dubo. T10 estas la milito, almenaií Jau fasista ma- en dangero, k defendante la Respublikon ni ankaií defen

niao ; laií sístetno, kíun humile obeas la hispano¡ subme- das, samtempe, la spiritajn trezorojn de la mondo. Kelkaj 

titaj al fremdaj st atoj por eksperimenti, sur karno de siaj Iandoj, kiuj ankoraií konservas demokratajn privilegiojn, 

samlandanoj, la efikon de moderna¡ mortigiloj, destinitaj ne devas forgesi, ke se la fino de nía milito estus mal

a! pli vastaj entreprenoj . Sed tio ja ne estas Ju plej abo- . favora por la popolo , i1i havus ce la dorso armeon el unu 

mena aspekto. Multe pli naiízinda estas la fakto, ke Eiíropo miliono da homoj, devigataj batali, pli aií mal¡:,li fervore, 

toleras kvíete k pasive tian skandalon, kvazaií la mugo, kontraií la nacioj al kiu i1i fidis dum sía mirinda rezistado. 

kiu ondumas tra nía !ando, nl estus a ver .tanta auguro. El Intertemp e, la malamiko ricevas s engene cion taiígan por 

kia argilo konsist~s la sentemo de tiuj, kiuj _pretendas detrui, k oni malpermesas al ni akiri plej necesajn defen

reprezenti, en la mondo, la esencojn de la Demokratio? dilojn . La helpantoj de nía malamiko estas despotoj, kiuj 

Ec se ni ne estus protagonistoj de la tragedia; ec forgesinte tute ne kalkulas · pri siaj popoloj; sed la rnalhelpantoj de 

pri nia hispaneco, la rnuteco k blindeco, antaií similaj nia _ defendo estas ruzuloj-aií friponoj-kiu j <levas bremsi, 

krimoj, estus risorto por impulsigi nian justan indignan : per sofismo¡ k mensogoj, la noblajn impulsojn de vasta 

Vilagoj detruitaj, bruligitaj, sen milita celo; centoj da miloj civitanaro. Oni jonglas per frazoj; oni svingas la timig ilon 

da infanoj k virinoj dispecigitaj; ■---------·----------, je dangero de milito; oni preten-

hospitaloj renversitaj, muzeoj pro- das ignori la malkasan in ter venon 

fanitaj; homamasoj masakritaj dum UAJOANT~ SUD LA [IOHONH AN[OJ de la milita forto de du · potencaj 

apoteqza forkurado ... Terure; jes, statoj . Oni tordas la sincerajn in-
La krudaj postulo! de la mili'ro penetras ec en t · d · · t 1 · k -

l•rur" m1·r1'nd" 0 stas, ke frernda¡ · • • encoJn e ma¡ pos u 01, vazau 
< < < < nia Redakcio. La reduk11111 nombro da resllnlaj 

modernaj armeoj, konsistantaj el prizorganroj fari~as pli malvasra. Nia gazeto, la hispanoj volas egoisme, ke la 
ankaii en riu aspeklo, estas pura spegulo de la ' f · - ¡ l ·· Id 1·;,, 

bomºJ·, povas far 1· t1·on·, sed terure . . E I d . d ranco¡ au a ang 01 so a 1~u por 
hispanaj okazintaJOJ. n p enumo e s1a evo, 

nekredeble-kvankam vere-estas marsas al la fronro kelkaj kamaradoj; aliaj pre- sa vi ilin. Ne; tute ne, milfoje m?l 
IÍ''as okupi ur~din posrenojn. kiujn ili povas 11· 0 estas k J · d. .. · 

k• •n 11·u c·1· apokal1 ' pso 1·nt"rvenas K k . . k bl . T a ummego por evopg1 
< < < prizorgi, pro sial fa a¡ sper1a¡ apa OJ. amen, 

k fanfaronas amaso da hispanoj, POPO LA · FRONTO,. vigla heroida inrernacia la publikan atento n el la vera 
de piel heroa batalo kontraií la riranio_, kunigas c'!i'rekto nl )a g· sta po1·11·ka formo 

kl·u1· nb)n celas r1'kolt1·, k1' el frukton j d I k • " U 1 · 
< <- k srrecns siajn forlo n por ne per I a · on-

de sía perfido, la kada vron de la laklon kun 1111 konscia amaso internacia-s ·en- Oni ruze kovas tia maniere la plej 
rema medolo de la esperantista popolo-kiu tiel mo t f'd 1 1 d t · 

nobla Hl·span 1·0 • La c1· rkonsta nco1· . d • . E I ns ran per 1 on a a mo es aJ 
mirinde pruvas la v1vpovon e ~1u speran o-

devigas ripeti, · multajn fojojn, la entrepreno, eksler o licia la l rondol, ekster amasoj, kiuj su bite _riskas perdí 
asocial konkurencoj au kiubaj polemikoj, kiam valora¡·n ra¡·to · S" 1·11· tu¡· n" aga 

Saman Veron ·. N1·a m1·11·to n" "stas · · · n k · k' · in, "' "' re s 
<- <- oni aplikas la poz111va1n an 01n- 1u1 estas, 

civila malakordo nek ideología sen paradokso, la piel romantikaj-de nia aktive kontraií la farso de tiuj gvi-
lin"vo por la rremantaj aktualajoj, tra sureroj danto ¡· kiu1· s·a¡·nas koler1· publ1'ke 

malkonsento. Nl·a lukto · "Stas na- " L · " k · ' 
< k ~ojoj de la vivo mem. n peza sarKo usas 

tura memdefendo. La fasista nnko jam su~ malmullal sullroj, kiuj promesas, al ~iuJ pro barbara¡ bombardadoj, sed i1i 

k. . legantoj k bonaj amikoi, labori ankoraü pli ja nur kol eras intime pro nia obs-
signifus, por ciuj hispanoi , a _ir~ srrece k ~iel aJn zorgl, ke la bruna banderolo 

OJ de nia gazero, vizitonle vin ankoran akurate, tina -deziro nepre rezisti, gis venko 
staton de sklavo1··, junaj generae1 1 d · l h' l 

parolu al vi pri la ervoro e uu ispano • aií pereo , por fias l<igi la pla n ojn de 

~:~~eai· fbºa
rd

taºl:J~:¡•, s~:~e;i;~~•t /~; ~i~l~ ~~n::;t~ítlnª v~f:r~~n1~k~::;n~~;;~~ Hitler k Mussolini, kiuj estante fan-

1ª historio de la Esperanto•m_ovado_. Ni pro- farona1· mastro1 · de Franko · 
d"spot 1·smon kontrau~ la l1'bereco. k 1 ·• bl , ¡am 

< mesas labori sen pailzo ne r1pozo, au e o 
En Hispanio ne kolizias honestaj, de nial fortoj; ni estas pretal farl aiídacajn estas nun nenies sekreto ke iJi 

pasofn por garanrii la aperon de nia organo, sa_ mtempe estas humilaj grumoj de 
iel" l a¡· op1'nio1· I a sango lau eblo de nia povo, se la varmo de via 

"' ma sam , · · . d kl 1 ,... t1·u Chamb 0 rla1·n, s·arko, kun tubo-! k d solidareco , adras e Krs nu(l... <-

luas, kiel preludo de anti v~ lS- capelo, de la angla kapitalismol 
Puto pri la hegemonio, sur Europo 
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Kelkaj kamaradoj el nia Redakcio jus soldatigis. Aliaj eble baldaii devas sekvi la saman vojon, kittn postulas la nunaj cirkonstancoj. Kompreneble, tio -efikos sur la normala marso d~ ~º:?LA :RONto, kiu ne povos aperi tiel regule kiel gis nun. Tial ni esperas, ke vi scios pardoni la neev te ajn 8 cidentojn de ~ia mod .esta entrepreno, kiu, pro sia karak _tero, tute dependas de la zigzagaj fluoj de la milito mern 

l'I O Z & ·114 O - =-----. AL .V_Ol<O • · La fasista urbestro de Bilbao, per • Intcresaj sciigoj por la n_ederlandaj antifasistoj k a
111

¡. dekreto, ordonis ke la urbaj instruistoj · la katolikoj: En Bilbao koj de Hispanio,_ estas petataj helpi estu vestitaj per -jena uniformo: la .· nun okazas mil ita ju: d ¡ d k viroj; nigra pantalono, blua eemizo, gado kontraií la pastro niajn _ne eran ain ~maradojn, kiuj ruga capo k nigra ka rtocu jo. La..-:: de Algorta, Jozefo Are.: ·e_l<!_onas la nederla nd hngvan tradukon virinoj; nigra jupo, blua bluzo k ruga - é:hederra k kontraií la BLUM <le POPO LA FRONTO. Ankaií ¡¡¡ capo; ciuj k_unportos la insi~nojn de pa.rohestro de Las ~re- oú la dcmaodo·•IQno estas petataj sen di p. m. el diversa¡ Falange. t10 estas dekorac1ol . na~. La. ka_Pu.c~no¡ de. : . . landoj por vendí la p. rn. al petintoj• I • La fasista gazeto R B C de Seviljo, _. na1bara¡ vi lago¡ est as ¡us ekzil!t_aJ. monon oni sendos al la administ racio' · parolante pri komploio kontrau la • La angla gazelo D~ily Herald m- Sin turnu al · 1 
portugala di kta toro, di ras jenon: formas jene: •Soldat o¡ de. l~ _regula . , . ' «Inter la malbonaj komplikitaj portu- · germana armen okupis poz1c1o¡n vere P O P O LA F RON TO galanoj, kiuj estas arestitaj, aperas la · strategiajn en la franca-hispana land- Nederlandllngva eldono neeviteblaj in te lektu loj: kuracistoj, limo, ce la Pirineoj. l1i tute kontrolas i.oosduinseweg 179 · HAGO (Nederiando) ingenieroj, verkistoj ... Neniam man- . la regionon de Irun gis la okcídenta kas tiaj geniulojl• . . , .. parto de la Pirineoj. La germanoj ne • Dum a era bombarda do, la 9. '·de kasas sían nacie_rnn k surportas uní- vunditaj, k 33 malaperintaj,. Tio ja Marta, al vilago Puebla de Hijar, la .forman de la Rerch6wehr. . pavas esti utila al la fama Ko_mitato. Jasistaj aviadiloj detruis la hospi- • La korespondanto en· Asturio de • La hispana ministro pri Nacia · talan, kie pereis 105 vunditoj. angla gazeto Time6 sciigas, ke en Defe.ido publikigis la 28. Mart o lon-!·• Nía ministro pri Nacía Defendó Oviedo estas arestitaj 1144 laboristoj ·· · gan listan de la militmaterialo, kiun publikigis notan prískribante la · gru- · «sub akuzo de interveno en . faktoj ·· la hispanaj fasistoj ricevis de la 27. pojn da germanaj aviadiloj. lduj alve- kontraiíaj al regimo de Franko ». . . Februaro gis la 20. Mario , am k · nis lastatempe. Tiu a~ra . org_a?iZ? • La 26. Marta, je 20 mejloj el bis ~. rnare . Ni ne publikigas_gin ?e_tale car _estas koma~data de 1ena¡ ?hc1ro1: pana marbordo, trá pasis sep komerc- . estas tro long~, se~ - tm oh~ia la ra_generalo Ve1dt; komandanto!: Neu- sipoj survoje al Maljorko, eskortitaj P.~rto eble a peris en cmlanda1 gazeto¡ . . d?rfer, Herma!ln, Scholtz, F1c.)1_ei: k de la germana kirassipo • Ad míralo C1 montras_ klare la." Ne-Int_erver.on• Z1elberg, k kap1tano Schreder. Cm¡ el Sch eer • k du germanaj detrusip _oj je de Germamo k Itaho en ma m1hto. ili apartenas al germana armeo. . modelo Mowe. · , , ,_ · Malgraií tío, la angla registaro anko-• La ítala gazeto 11 Popo/o di Rom': • En ítala revuc;, ¡¡ Mediferf!an'éo,- rau asertas, ke ne ekzistas pruvoj. anoncas, ke _la gene:a)~ Berg~mz~h, generala Ambrosio Valatti, kiu ko- • , La 29 . . Marto en urbo Castellon, kiu komand1s la d1vJZ1on Littorio, mandis tru pojn en Abisenio k en kvar germanaj aviadiloj Junker bom· estas vundita ~n_ kruro dum 1~ ara- Hispanio skribas •jenon: •Jam alvenis -- bardis la provincan hospitalon, ~te gona ofensivo. Tm genera lo, ph bone momentd, kiam la mondo devas sciigi, ~¡¡ detr_uis la sekciojn d~ f:enez_uloJ ~ konata · per la krom~omo • Elektra ke la kampanjo de Hispanio estas mfanoJ . La rnalsanuloJ, he logantaJ! Barbo • est~s ª?statafiita de la gene- daiírigo de tiu de Abisenio. Ni be- pereis . Poste, la samaj aeroplano) ralo Frusc1, el 1tala armeo. zonas trudi nian influon al hispano¡, bombardis la laboristan kvartalon • En angla parlamento Mr. Cha~- ·car se ne okazus tío, neniam ni atin- de la urbo, semante morton. berlain diris, rilale al aeraj _bombar- gus, k~ la M_e~it_erraneo estu. ita)~ • La respondo de generala Fra~~o dado1 de Barcelona, ke _ nemu pavas lago, k1el an!Jc1p1s la Duce. · Tia] m al angla registaro ne kont enllg1~ sciigi pri tio ne s~n~ant~ n.aiízo~ k helpas Frankonl-. · . sinjoron Chamberlain, kiu volas helpl abomenon . Malgrau hu d1ra10, la ita- • La ítala agentejo Stefani publi~ - la fasistojn sen rísko de sía •huma· laj k germanaj aviadistoj daiíre bom- . J{igas jenan scigon: :• La partopreno neco• La hi s pana «diktatoro • aser· bardas niajn urbojn k vilagojn. , . de italaj ko rpusoj en la aragóna tas k; la urbo Barcelona estas gw • La 10. de Mario alvenis, en nord- ofensivo, kaiízis gis nun jenajn vik- vega milita celo. Oni ne povas d~b1 hispana haveno; pluraj kontingentoj timojn: 29 oficiroj k 253 legianoj mor- . tion, konsiderante ke en gi log_a~ da g~rmanaj _tr~p?i, kiui_ ~onsistig~s tintaj; 23 oficiroj k 1.349 legianoj multe da maljunuloj, vi:inoj k in_ 

nova1n motorig1ta1n sekc101n,grupo¡n _______________ fanoj . Krome a nkau ekz1stas multa) d~ ~rtil~ri_o ~ antiaerajn defendilojn. hospitaloi k belaj monumentoj. . . tmJ ohciro¡ apartenas al regula llf's~m!'l:11!!!:!!:.'l~l'fll!n-.-:w ..,.,~.,,.. . • La carma k tutmoride konata !tl~-germana armeo. ~c~:1)-""~ IG aktorineto Shirley Temple malt
5

_ • La 20. de Marta, en ~arcelono, ~fll¡~ mesis preunti siajn filmojn en fas( estis tran sp ortita al franca _ militsipo, taj )andoj. Sia administranto _ ªY![1~~ la ka davr? de la franca v1c-konsu~o ke ta infanoj -ne <levas enm~ksig la ~r. _ Antome Lecouteaux, k\u est1s politikaj aferoj. Si respon~1s? . ~e en v1~!1mo ~e )asta bombardado de hisp~naj infanoj ne enm1~s1g1\
0
¡ fas1sta av1ad1laro . 

politiko k tamen la fasista1 bo111 • .. La ítala gazeto 11 Giornale.d' Italia murdas ilin ciut~ge. . . ·n sc!1~as ke, ~er Medalo de _ArR~nto : k • La .dek aeraj_ bombardado!, k1º\ M1ht_a _Kurag?, esta~ ordemta V1ttor10 . . ,•, suferis Barcelono dum la tag?I 17.de Rusflc1, tank1sto lnu •mortis en 1~ t:_ __ _ .L ' . . ·, •i 18. de Marto kauzis la mor11go~ ¡ konkero de Malago sub la ordono¡ . . c..,... _ ,.~ ,118 infanoj '147 virinoj k 510 "1~0¡' de la veterana Appio,Komando• 1. . ;.. La JunaJ.virlnoJ_ne:111ciQ11~llPUd kudromasino L . krom 1.520 vunditoj enh(?spitalig 1 ª · 
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NIA ~ANRTA KOLtno 
Dum la dalíro de ciuj horoj 

de la 18. de Mario, suferis Bar
celono la plej leruran bomba·r
dadon el ci riu milito. Mortis 
preskalí mil personoj k restis 
vundilaj grandega kvanto. Falis 

cenl domoj,.difekliRis mullaj pli 
~ rompiRis preskalí ciuj krlstaloj 
de la bela kalaluna cefurbo. 

.P ó. P, ó t A F JI O N ,t . O 

MI N -1 S TRA ··~-~-OPIN10 
¡ . ,. '. Jndalecio Prieto, 11ocialist11 ministro por la Nacía Defendo, jus ra~ls 

al korespondanro de Londona jurnalo jenajn inleresajn deklaro¡n: 

Ld mil mortintoj, en Barcelono, pro la 

bomboj•de la italaj k germanaj aviadiloj, 

tragike montras la veron de la okazintajoj 

en Hispanio. Sub preteksto de civila mal

akordo , preparita en Romo k Berlino, akri

gita per legio da spionoi, du nacioj eritre

prenis la taskon forrabi niajn ricajojn 

k akiri gravajn militajn . poziciojn. 

Militistaj kontingentoj el l!alio k Ger

manio, kun abundega k plej moderna ma

ter _ialo militas en Hispanio; kial? cu pro 

simpla politika simpatio kun la ribeluloj? 

Estus tro n·aive pensi, ke tiuj du landoj 

eluzas sían armeon k malsparas sían ma

lerialon pro nura simpa 'tío. l1i batalas por 

sía propra intereso . Tío estas sufice klaral 

sangon k delruas sían- ekonomion. La 

kulpo falos, plenplene, sur la regantojn 

de Anglio k Francia, kiuj Jau eraro, sen 

precedenco en la historio, helpadis siajn 

estontajn atakintojn: sucigis siajn estontajn 

. kruelajn ofendantojn, per la absurda 

Komitato pri Já Ne-lnterveno. · · 1 

La hispana Res.pÚbliko surportas 

sargon, kiun gi sola ne <levas elteni, c~r 

Hispanio, defendante sían liberecon, defen

das ankaií unuavice la interesojn de Anglio 

k Francío. Ec tion sciante, Hispanio nur 

pelis, al tiuj du potencoi, sían legitiman 

rajton aceti, per sía oro, la' necesajn armi

lojn por defendí ilin defendante sin. Sed 

tiu peto, tiel jusla k elementa, estis rifti

zata. Kia grandega ofendo, antaií la hi5to

rio, de la regantoj, kiuj tiamaniere agisl 

Jen do la milital celirajo! de 
Franko k_ liaj mastroj inlerna
ciaj: Civitanaj domoj, lernejoj 

En internada politiko, varias la ami

kécoj, sed la geografio restas nesangebla. 

!talio .k Germanio, konsciinte je la stra

tegia geografía valoro de Hispanio, decidís 

alproprigi al · si nian landon. La alero _ 

urgas; post impona .premego, la italaj divi

zioj, kun germanaj kanonoj k aviadiloj, 

intencas atingi la ·okcidentajn bordojn de 

la Mediteraneo. Germanio k !talio akcentas 

. per tío la minacojn kontraií Francia . · 

Certe, Hispanio tute ne· kulpasl His: 

panio, dum dudek monatoj eiversas · sían 

·:, . J, 

Oni jus demandis al mi pri la rimedoj, 

kiujn oni povus apliki. Mía respondo, tiu

rilate, estas unu tre facila: La regantoj de 

Anglio k Francio devas reakiri la trafan 

sencon de sía alta respondeco. Ili <levas 

rapide sirmi la interesojn dé la gvidataj 

nacioj, kiuj multe suferos pro fals
0

aj rigar

doj, tra erarigaj okulvitroj, al la karaktero 

k signifo de la internada milito, kiu nun 

: furiozas · k freneze flagra ·s en Hispanio. 
· .·• •,, 

,·.· ,, 

k universilaÍoj, muzeoj k hospi-
1aloj, virinoj k infanoj ... Tie, kie 
floras kulluro, homeco k vivo, 
sernas detruon k morron la ra
sislaj aeraj piratoj. Rigardi la 
dama~ojn ne jam vekas reruron 
sed koleron • k indignan. Neniu 
rajras hezili antaií la senbrida 
barbareco de liui, kiuj riel mal• 
kase anticipas la metodojn de , 
plej kruela k sov11R11 reRimo. 

-(~P~RANTO' · tN ITALIO ..... TOA -SV(DA -U[RLAM(TO; 
:En la neiít~ala Es¿er~n!o-ga°zeto de ·svedio, mi . trovis · jenañ kuriozan frazon : 

La nailza b11111lkrio de l11 hispa• 
na fasis111ro: For la intelek1on! 
estas sanga aleslo en Barce• 
lono nun, kiel antaile esris en· 
Madrido k en mullaj aliaj lokoj. 

1 
Sed la obstino de nia popo lo · 
estas pli gr11nda ol 111 freneza 
rabio de la modernaj barbaroj. 
Hispanio, 1r11 la poroj de siaj 

. urboj plej bel aj, svÚas per sango 
sed :¡ defendas la dignan de 
nía epoko, k defendanre tion, 
~¡ rajlas rigardi kompateme -
anstalail almozeme - la bom
baslan fiero n de tiuj nacioj, 
kiuj malgralí sia fario, akcep· 
las 111 ofendojn k rikanojn, kiujn · 
la his¡,anoj tre aroge rifuzas ... 

•Samideanoj tutmondajl Subtenu la Esperanto-disaiídigojn el 

. Romo, car se vi subtemfs Romon, ni eble gajnos Hispanujon, 

Portugalujon k, fine, G~rmanujon k ankaií revivigos Rusujon.• 

·. : · Tiuj ci vortoj multe okupis miajn pensojn. 'Sed; gis nun, ankoraií mi ne koni

prenis la signifon. Oni preskaií povus kredi , ke lá raportinto volas diri, ke la Esperanto

movado en Hispanio, dependas aií dependas de !talio; ke dank' al !talio _pavas kreski 

forta esperantismo en Hispaniol Mi ne volas nei, ke Italiq jam zorgis pri la hispanaj 

esperantistoj. Ni prenu nur la ekzemplon de Kordobo, kie Franko-servistaco de Italio 

k Germanio-murdis ciujn esperantistojn. Tamen, la· plej simpla konkludo, el la kon

cerna frazo, <liras ke gia aiítoro estas konscia fasisto. Tiuokaze, mi ne bezonas fari 

longajn komenta:iojn P.ri_ tío. ~~d, p_ri 1~ temo •~sp~rant?. en Italio• mi volus fari 

kelkajn demandoJn al c1u¡ vera¡ 1deahsta1 esperanttsto¡: Cu 1h fakte kredas, ke la uzado 

. de Esperanto, por fasista propagando, estas ia progreso por ilia movado? . . 

Ni prenu unu ekzemplon: Antaií kelkaj jaroj, oni multe aiídis pri societoj de 

banditoj en amedkaj urboj. Supozu do, ke kelkaj el tiuj banditoj-se iu -el ili kons ·ervas 

ombreton de homeca sento, en sía kóro, mi petas pardonon, ke mi komparas ilin kun 

]a italaj fasistoj-komencus lerni Esperanton, cu ili tiam tuj farigus «samideanoj•? Cu 

tío estus sukceso por Esperanto? Se jes, mi volus rekomendi al ciuj murdistoj k kri

N E FO R G ES U muloj tuj ek_lerni tiu_n mi~i~dan ling~on, car _se g!. povas fari ~bla~kajn angelojn, el la 

fasistoj,_ ple¡ ~r?ela_1 est~¡o1_ e~ la universo, t_1am g1 cert~ an-kau taug~s por malgrandaj 

Tradukl ·en v111n. n11cl11n krimulo¡. f\l _hui n~lVUl?J,_ k1_u1 k_r~das, ke_om pavas est! neutrala k stmpla esperantista, 

lingvon Ja arlikoleton ,La mi volas dm: For¡etu ttaJn 1luz101nl Ju ph rap1de des ph bone . Se la Fa.sismo ven kas en 

Salldeto, kiu 11peris en la tuta Eiírop9, la reganto_i m~lpe:mesos Esper~nton. ~~¡ vin, naívulojn, oni starigos ce 

11nratia numero. Zorgu la muro, se la perversa) fas1sto1 ne preferas vm morttg1 per pli kruela maniera. La fidela 

pri Qia represo k sendu hundaro, kiu konsc~e l~b_o~as P?r la Fasismo k tiu, kiu ci~m estas preta lekí la botojn 

akurare du kompletaln de despoto, eble ra¡tos y1v1. K~¡ cert~, d~m regad .o de la hranio, ne mankos al¡¡ ostoj ... 

. bonst11l11Jn ekzempJeroJn · A · 

1 , •• • , ••. , , i" '!''•'. , "•" GUT\..Ü S_T0CKH0LM (Svect·10) 
de la koncerna gazerq_ 

11 
. 1 

11 
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LA SINDIKATA UNUEéO JAM ESTAS._FAKTO! 
antauen tra la vojo de sia definitiva liberigo; _gi estas 

K~n nepriskribebla ¡1ojo. ni inlormas niajn kamaradojn 
pr1 la plen.n sukceso de la inIcrparol11doj de nial du 
potcncaj Srndikatorganizoj, pri kio ni iam raportis en 
a~taüaj numcroj. Pli viglc o! ni, por doni lmpre:son al nial leg11ntoj tiurilate. la Manil esto. kiun eldonis la aub
s~ribi~r~J de la Akordo pavos bildigi ia grovecon de tiu 
~1storia _1n,tcrkonser.ro, pcr kiu la hispana proletaro jom 
rnter~~all¡1tnta fakrc dum ia milito, ekde la komcnco de 
la las1sr~ rl~e!o, cerrigas la esronton de io laboristaj 

. la lega garantio de la proletaro; de nía propra eston
teco, konkerata de ·1a laborista ro per el verso de sía 
sango k sia sencesa klcpodado. Estu certaj, ke tiu 
unuigo superas tiun ci etapon de glora rezisto kon
tr~u la invada¡, mauraj k alilandaj, trupoj. 

En tiuj ci momentoi, kiam la Popola Armeo ha
taladas por bari la vojpn al la malan¡iko, la fa.sismo 
penas sensukcese submeti al sía jugo la hispanajn 
laboristojn. La storma forto de la Sinóikatoi-de ciuj 
Sindikatoj de la lando - certigas la mobilizon de 
novaj miloj da homoj. Ni fratece ldopodos por efika 
preparado de la novaj batalantoj. La Sindikatoj ne 
,hezilos por fordoni al la popolo tiom da s~ldat oi, 
kiqm gi bezonos k por havigi ilin al gi en kondicoj de 
batalemo k entuziasmo, kiuj kon~ukos ilin al finvenko. 

. konkero¡, ak1rllol en la daüro de nia bolanto revolucio, k 
p~epar_as. 111 fundamentan de vero popola Demokratio. 
T1al nt ~1-sube publikigns lo Manileston. La proksima 

· numero entenas la klaüzojn de 111 gravo interkonscnto . 

:Laboristoj: En historie decidaj 111omentoj, la 
Nacia Konfederacio de Laboro k la Óenerala Unuigo 
de Laboris'toj, jus subskribis programan de unueca 
agado. La plej sopirata deziro de la laborista ldaso 

, estas nun . jam realo, tuj fruktodona. Milionoj da 
hispanaj laboristoj, ~nvicigitaj en la du grandaj Orga
nizoj, kunigas per fortika brakpremo, sub ambau · 
flagoj, por batalo k venko. Ili sin pretigas plenumi 
sian devon, alfrontante la militon k la revolucion en · 
fabrikoj, en la.borejoj k en la kampoj de Hispanio. 

La vigla zorgo de niaj rPvo luciaj Sindikataroj, en 
la ariergardo, sufokos la subfosan laboron de la mal
amikoj, embuskitaj ce ni, k malvenkigos, por ciam, 
niajn klasmalamikojn. Batalunueco, kamaradojl Revo
lucia unueco, laboristoj de .U. G. T. le C. N. T.( 

Malantau la miloj k miloj da soldatoj, plejparte 
filoj _de la laborista klaso, la laboristoj de la du Sin
dikataroj starigas rezistan muregon. Kaj ili, kunaj, 
akcelos ciujn masinojn k ilojn de la produktado al la 
proksima finvenko, kiun la proletaro atingos kun ia 
ceteraj anlifasistaj fortoi de la lando. 

· La naciaj gvidantaroj de ambau organizoj scias, 
ke via entuiiasmo, antaií la subskribo de la unue ca 
progr<!mo, estos impona armilo, svingebla ~ontraü ' 
la malamiko por fiaskigi gin . Vía sindikata unueco, 

Tiµ ci unueca agado de la laboristo .j;eie.s sopiro 
tra ciuj luktoj de nía klaso, sangumila per la sango · 
de ciuj persekutitoj, M ciuj niaj klasfratoj, eksplua- . 
tita¡ de la malamikoj de la laboristaro, estas hodiau 
absoluta garantio, ke la laborista klaso konkeros 
sían estonton kun la nacía sendependeco; sian es
tonton, kiu prezentigas plena je sennombraj ebloj. La 
unueco utilos por ke la sindono k la klopodoj de la 
laboristoj multobligos konstante, pliigante la produk
tadon de la militindustrio. Utilos ankaií por malhelpi 
eian sabotadon, por hel_pi la aligan de la virinoj al 
la . laboro, anstataiíante la mobilizintajn virojn; gi 
utilos por solvi bazajn problerriojn, per kunhelpo de 
la laboristaro, k fine progresigi la · disvolvigon de ciuj 
konkretaj aspektoj de la produktado. . 

La unuigo de la du Sindikataroj havo .s, nekal
kuleble, valorajn sekvojn en ciuj dírektoj de-nía batalo 
kontraií la Fasismo . La plej urgaj bezonoj de la 
milito pavos esti efike atentataj, pli efike ol gis nun. 
Kunlaborante al la kuraga rezísto de níaj soldatoj, la 
Sindikatoj metas en sía tagordo la zorgojn pti aku
rata fortikigo de frontoj, marbordoj k urboj. Dekoj da 
miloj da laboristoj pavas esti mobilízataj urge tiucele. 

Laboristojl La unuigo signifas la garantían, ke 
nenio k neniu pavos renversi aií malpliigi viajn revo
luciajn ko!)kerojn, ·ke la laborista klaso marsos 

la i:nuigo de ciuj hispana¡ laboristoj organizitaj, nuli
gos ciujn provojn ·por estigi hezilo.JJ aií malkuragon. 
. La U. G. T. k la C. N.T. samtempe publikigante 
agad-programon por komuna celo, proklamas antaií 

· 1a hispana popolo k antaií la tuta mondo, antau ciuj 
laboristoj de la Terglobo, por kies libereco batalas ci 
tie nia proletaro, ke ni ne !oleros manovrojn kontraií 
la estotito, ke neniu povos spekuli pri kapitulaciaj pla· 

. noj, sur la bazo de ajna kompromiso. La sindikatoi 
observas vigle por malhelpi tíonl La sindikatoj tui 
levigas unuanime, antaií simpla susp.ekto . pri perfido, 

. por apartigi de niaj vicoj la hezitemuio¡n -k puni 
rigore ciuspecajn perfidemulojnl · · . 

La lnkto nur finígos la tagon, kiam per nía plena 
k absoluta venko, la hispana proletaro povos rigardi 
la e~!onton fi.e~e k kun fido, k fírmigi Ja venkantan 
reahgon de s1aJ progreso¡ k konkeroj sociaj. Nenia 
paco sen la venkol La laboristoj akceptas nenian 
pac?n , kr_om tiu, kiun ili penige konkeras -per sia 

. pas1a rez1sto k batalol La laborista klaso nur ak· 
ceptas unu finon: la venkonl 

Vivu la unueca agado de U. G. T. k C. N. T.I 
Antaiíen ·la proletaro gis la finvenkol Unuigo, por 
rezisti k venki, ciuj en Sin<likatoj de Hispaniol 

LA INTERLIGA KOMITATO C. N. T.-U. G. T. 
Borcelono , 18. Mario 1938. · · ~-=================-===================================== • • • t • ,, En iu lnborista gnzelo espernnllste, onl prof11115 ef piel eran delalon por cprnvi, ke nin¡· d' l . 1 : 

1 • 1•0 ts185 . • ,, • d ,.,.. . tro , pn a prote111 unucco en H spnn • 1 . mensogoJ, ktuJn /11 ,aktoJ ementas. Ankordfi ni ne komprenos l11 grendan inlereson •de 1· · . 1 k k~O 0 . . , tu g11ze10, poi-• evili c1un hnrmon on 11 boremon inler la lnborlsta k popola fam!hoJ, Tnmen, la vcrnl l11k10J nur demcntna ¡11 ldntazi ¡ ,, kt ,1 d . 1 ikol de f 
. . 11 n ,a o.,n e l!uj obatinnj ma arn e unueco. En la trenceoj k en la abrikoj, Jam de mulla tempo, neniu dlskutes pri 3 ¡11¡ llparlnl Iª d p . . 10¡n ni 0 . . . ~n encoj, or pravlg! niaJn ·a11er ¡e bezonas 1ord1 lnlormojn nek Degi kverelemnfn mantoln, La lnteresn Manifeeto pri ¡11 fnktn un ª 1 1 C N ' 1 s oficia • . • • u~co n er , • T k U O T paro o aunee klnre por muligl la busoJn -de liuJ, kiuJ s11jn11s montri aimpallon 11¡ la Rcv 1 ¡ . · · · · o uc o nur en Q1a delruema lazo,., 

j 
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LA OBSERVADO 
-·EN LA MILITO 

La modernaj armeoj, por efike batali, bezonas tre 

bone organizitan lnformservon_ Unit él la fontoj de °ei 

tiu servo estas la Observado, en kies fako mi estas 

okupata. Tia] ke, en la Centra Sektoro, la milito stagnas 

nuntempe k, sekve, mi ne havas interesajn raportojn 

por rakonti al miaj karaj legantoj, mi penos priskribi 

al vi hodiaií je kio konsistas la Observado. 

Interparenteze, mi rimarkigu antaiíe ke mi permesis 

al mi skribi, «miaj• legantoj, car laií multaj leteroj rice

vitaj, mi konstatis plezure, ke miaj seninteresaj artikoloj 

estas interese legataj de multaj nekona taj ámikoj el diver 

saj landoj. Nu, bone; la <levo de la observisto estas koni 

cion, kio okazas en la malamika kampo; k samtempe, ke 

la malamiko konu nenion, kio okazas en la nía propra . 

Por efektivigo de sia mis io, la observistoj prenas 

siajn optikajn aparatojn k sercas la plej bonan k domi

nantan lokon, sur supro de alta monto, kie ili tuj ins- ·. 

talas la Observejon, por observi sen esti observa ta: . 

La observado sur la malamiko estas konstanta, 

dumtage k dumnokte, sen perdi ec plej malgrandán 

detalon pri la aktivecoj de la malamiko . La observistoj 

devas •sciigi, kiel ajn, pri la tuta organizo de la kontraiíaj 

fortoj. La transkurintoj havigas ofte b·onajn informojn 

pri tio . Oni devas ankaií kontroli la fortosangojn _k la 

trafikon de la malamikaj veturiloj, ktp. ' 

Dum batalo la Observejo informas la Stabon, se 

la malamiko ricevas fresajn fortojn, se gi evakuas aií 

siegas iun pozicion. La Observejo penas lokalizi tiel 

la malamikajn masinpafilojn k artilerion, notante sam-

tempe pri la efiko de la pafoj de la nía propra. . , . 

Krom la• Observado, la observistoj ha vas alían .ne 

malpli malfacilan taskon, nome la kontraií-observadon, 

kies zorgo estas: La malamiko ankaií observas; ni 

trompu do la malamikon. La malamiko aiískultas dum

nokte; la malamiko sciigas kelkfoje pri niaj telefonadoj; la 

malamiko, per aviadiloj, fotowafas niajn liniojn k niajn 

tendarojn k sercas la enlokigon de niaj pozicioj, de niaj 

Staboj, de niaj Observejoj, de nia Artilerio. La malamiko 

soifas sciindaf ojn . Do, ni mem Jerte k ruze donu al gi 

tiajn novajojn, sed falsajn, k ni trompos la malamikon ... 

Do, kiel oni vidas, la observisto havas taskon · 

sufice komplikan k kelkfoje amuzan ... se ne ekzistus 

obusoj k bomboj, k oni ne dormus sub -surtere. La ·milito, 

kiel ludo, estus agrabla. Kiam en la mondo regos paco, 

se vi volas, ni lud os je tio; sed, la obusoj estos el coko

lado, la bomboj el dolcajoj k la batalkampo en komforta 

cambro, cu? ... Kaj, ec tiam, se vi permesas, mi ne kun

ludos aií mi estos el la Ne•Intervena Komitato. 

.. '.Nur por defendo de la Libero-de la Socialismo!_:_ 

mi reprenus la armilojn, tar la Socialismo ja valoras 

la tutan sangon proletanl 

fro nto de
0 

Madrldo, 18 - ~ • ~8. 
. Ríkardo KILES 

---

GRAVA LABORO POR NIA· AFERO 
La Komitato por Helpado 111 Hispanlo, en Nederlando, organizas 

v11g11nt11n 'ekspozicion pri 111 vero en · Hispanio _. _Mullal pruvoJ 

monlras 111 benon de In Ne-lnlerveno. La· ekspoz1c10 es111s 11_r11n: 

Qata en eiuj kvartaloJ de Amsrerdam k posle en riuj urb?i'. kie_ Qi 

estos permes11111. Ciu esper11nIisro monrru intereson k v1z11~ t~un 

ekspozicion. ÓI estas vere vizllinda k klare monIr11s 111 hod111u11n 

slaion de 111 milil o. La sama Komit11to fondis Junularkom i taton 

por inleresigi la · gejunulojn prl Hispanio. L11 Sekretariejo estas 

KOMITATO POR HELPADO AL HISPANIO 

GAASPSTRAAT, 2~ - AMSTERDAM (Nederiando) 

Esperantistaj gejunuloj, kiuj volas 

kunlaborl anoncu sin al tlu adreso! 

. U~LPANT~ NIN, ·oNI U~LPAS SINI 
En 111 jus11 Konferenco de la Socialista k Laborista f;iternacloj, 

111 delegitoj de At1slrio k Cehoslovak io parolis !rafe. Eble ne mul

raJ komprenis la grandim signifon de kelk11J fr11zoj e! 11ütorit11taj 

busoj . Ni volas do i l i n disvastigi! Jen la vorroj: 

Ne paro lu pri Ailslrio nek pri Cehoslovakio . P11roiu nur pri 

Hisp11r1io! El la sekvo de Qia miliro dependas la sorlo de la 

mondo . Sur Qi11 rero, makulila per sango de herooj, oni 

velas pri 111 sendependec o d_e Aüslrio k pri la sekureco de 

Cehoslovakio. Hodi11il, ni11 devo, plej s11nkt11 k urQa, vokas 

nin subteni streee 111 lukron de lil h i spana popolo . Se His

panio venkas, Aüstrio eslos libera k Cehosl ovakio sendan-

. Qera. La paco, la libero k 111 demokratio finfine saviQos 

. dankº 111 la mirinda defendokapablo de kuraQ11 civilanaro., 

Oni di ras, ke, antail proksimeco de la morro, oni plene kons

cias pri la granJoj realoj. La jus p11rolint11j 11mikoj ne es111s j11 

ankorail en tia ·situ11cio. Sed , ili flara.s 111 danQeron riel akute, ke 

· iu kl11r11 inluicio 11ver111s. pri apoka lip saj mal-

C=:) bonoj, se 111 demokrat11 opinio kompatas la 

~ .' nunajn suferan rojn, 11ns111111ü ol ak1ive ataki siaJn 

~.JJ estonlaj~ suferiganlojn . La vorloj de riuj deie

gitoJ esras afia lecio:;io_ lli · prave 

scias, ke post venko de i'fasismo 

ne estus ebla ec 111 plej mizer11-

p11co. lli scias !ion pli bone ,ol 

ciuj 111iaj persono] , kiuj ko nsideras 

sin sekuraj tia 1, ke ankorail ili · ne 

aildas 111 z u m ad o n de b11nditaj 

motoroj super siaj kapoj. 

Ailskultu do 1uj 111 mondo 111 

. vokon de honeslaj vocoj, kiu j , en 

nehispanaJ busoJ, povas sajni pli objekrivaj, car sIrange ankorail, 

en multoj cerboj, valoras pli absurda humil11 submetiQo ol energía 

memdefendol La demokraraj nacioj devas kompreni 111 senefi

kecon de si11J forlikajoj. kiam la mal amiko trafos Qiajn pordojn. 

· La fa.sismo gajnas forlon, kiun Qi 11kumul11s el ci u konkerajo. La 

fa.sismo neniel donac11s ripozon _al siaj vikr imoj, sed Ri inokulas 

111 11i detrueman febron . Kia s11rk11smo estas Jom nur 111 supozo , 

. ke eiuj, kiuj nun obsrine b111alas, konlrail la desporismo, povus 

iam ajn -e ble lre proksime-marsi konkereme, sub vipo de tiu 

sama despo1ismo , koi:irraü la l ibereco de tiuj , kiuJ srulte perdus 

tic:,n: ne helpinte oportunrempe ili ajn klopodojn .. . . 

NOTO -Mi d11nk11s eikore la estlm11t11jn gek11mar11d0Jn, kiuj 

aendia mat~rlalon por la surbal11lka11Jp~ priesperant~ ekspoziclo. 

Car Ja ekapozlclo esta" perm11nent11. m1 petas d11ilrlg1 111 senda don 

111 mia nova ti suba adreso, petante al mui!_IIJ, ke 11nstat11t1 leteroj, 

bonvolu sendi il. pk-ojn, kiuJ ;11 estas pli t11~g11J por ekspozl .cio. 

Jen ml11 adres o: R I KA R D O . K I L ES . • ' ' 

99 Brigado e. M. ; Base t.• C C, num .-1 • • (H1sp11n11 Respubiiko) 

Vole ne\oole, oni de\o11s agnoski, ke 111 fasismo en sia 

universal11 ofensivo, havas 111 11v11.nlaQon de kh1s11 unueco 

por konkrelaj diflniraj celoj, dum 111 popoloj, ec por element~ 

defen sivo , misuzas sian forton, delruas sian masivecon per 

grumbloJ, suspektoj k ec batoj pli aü malpli reoriaj .•. 

Observu 111 okazintajojn, k11r11 leganlo, observu, studu k 

d_ed~klu, a~orde kun_ ni, eu ne meri111s stampon Je perfldulo, elu, 

.. ( ktu sat~s P.11 111 neg111tvaJn punktoJn, kiuJ disig11s o l la pozllivaJ 

, t11skojn, kjuJ unulgas
7en e¡ tiu grava momento de nla historio,.; n 
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P O P O L .A F R O N T O 

A·'NO N M .La unuperso~ . . I· ·Eco · . necó maláperis 
en nía batalo . 

Tia 1, en ciuj niaj frontoj, okazas epizodoj, kiuj -atestas 
pri la heroeco k sindonemo de la soldatot, senpl _el!de 
oferantaj sían viven por la libereco k progreso , , · 

• Mirinda k grandio za estas la fervoro, kiu • altigas la 
lukton k honorigas la morton de la hispana ¡unularo. 
La dangero ne jam estas himerol Ói svebas or dÚtare Ira 
la batalkampoj aií super la korpoj de virinoj, infanoj k 
maljunuloj en ciuj ariergardaj urboj. Sciigoj, kiujn ni 
ricevas el' pl ej riskoplenaj lokoi, konfirmas-kontraií la 
opinio de kelkaj psikologoj - ke ec la plej simplanima 
horno, en decida momento, estas kiu plej serene k 
stoike defids la morton. En la unuaj tagoj de la . ribelo, 
en sektoro el la montare apuda al Madrido, dekdu 
mifü:anoj estis siegitaj de la fasistoj . La dekduo da 
soldatoj nur posedis . por ciuj ... unu fusilonl -

-Tío ne gra vas l- diris la plej malhe'zitema. ~ Mi 
pafos k vi atendos kasite. Kiam min trafo ·s fasista kuglo, 
d~vas veni iu alía el vi k preni la armilon gis la sarna 
fino. Poste <levas sekvi la tria, la kvara k tiel plu, gis ... 
la dekdua. Cu vi konsentas?-Ab solute ili konsentisl Kaj · 
la dekdu bravuloj falis, unu post alía, kiel anonimaj 

. gigantoj di'= la plej granda socia epopeo . 
Similaj epizodoj floras ciutage. Multaj restas 

nekonataj, _ alidj cirkulas de lipo al lipo, a~irinte car
man kategorion de lege ndo . En tranceo .el pozicio de -
Aragono, iu kaporalo vundigis tre grave. Energie H 
rifuzis iri al proksima ambulanco. 

·-Lasu min pafi-li diris -a nkoraií restas al mi multa 
niuniciol-Kun la 1asta pafo , Ji donis la . lastan spiron. 
Li .mortis sur sia posteno . En la ari~rgardo ankaií 
abundas kortusaj scenoj. Unu patrino, kun hejmo · de
trµita pro fasista bombo, ricevas malgojan avizon, ke 
·sia filo jus morti s. Kun ploro en okuloj k sufero e~ la 
koro, si rigardas siajn du pli junajn idojn dirante: . 

-Ankoraií mi povas doni du novajn batatantojnl... 
De la frontoj de Andaluzio skribas soldato: 
•Dum multaj se majnoj, mi estis sub granda dan~ 

gero. Nun, felice
1 

mi Tipozas en gardeneto de fa_rmejo , 
kie mi provizore legas. Du maljunulinoj tre karese ·_zor
gas pri mía kornforto, ·kvc1:zaií mi estus bub<,>. Finfine, mi_ 
povis sangi cemizon . Estás granda felico, por mia brusto, 
ricevi tiun blankajon, kiu hejme ce odora s je amelo ... • 

Nenion plu 1i petas . Suficas, post pluvo de mi
tralo, post barakto en k~to k §limo, la milda kareso ~e 
pura cemizo sur karno de anonima antifasisto. ' 

Jen do, kiaj simplaj manieroj_ agi k reagi ~e la ve~aj 
herooj. Ili estas humilaj k sobraj, sen fiero nek _bom
basto; sed ankaií sen timo . nek ced emo. Kiam ili tremas 
ne kulpas la malkurago . Aiískultu: · 

En vilago konkerita de fasistoj . Oni ar'estis rnal
junulon je sepdék jaroj. Li estis · transp _ortata; .Kuf!e 
kun aliaj, apud la murof de tombejo, por atendí la 
vicon de sía ekzekuto. Falis, unu post alía, amikoj 
k familianoj, Tiam alproksimigis al li fasista kanajlo, 
samvilagano, kiu mokeme alparolis lin: , · , 

...:...Sainas, ke vi tr emas, Petro. - Kaj la ~orla horno 
n_ur resp ondi s: - Jes, sed pro mía maljunecol 

, ; . · · Tui post kiam la Popolfronta 
, Registaro ekregis, gi komen-

. cis plibonigi la agrokuliuron 
Tri rnilionoj da hektaroj d~ 
nekulturita tero estis depre
nataj el la terposedant\)j k 
donataj al la kamparanoj, Ne 

· pensu, ke la posedantoj restis 
nepagatai; tut e male, la Re
gistaro tre mirinde rekom
pencis la malprofiton k . Je·nomo de pura raso! tiamaniere forprenis ian 'a· 

arRumenÍort kontraií tia konfi skado. Surnegojn oni . als~ · ponigis por kulturi la te ron k zorgi pri bezonata akvo. 
· Ili rajtis havi bonan esperen, en bona edukado de 
agrokulluro . La kamparanoj vivis en epoko, iam flame 
dezirata k nun bald aií efektivigata. Ankaií la edukado, 
per popollernejoj , eslís plibonigíta . Trafe la Regista ro 
komprenis kiom multe gi devos fa_ri por forigi la r egre
•Son k egaligi la e<lukan staton dé Hispanio kun la ne
hispanaj landoj. Jam en la jaro 1931. gi fondis -novajn 
lernejojn. Dum jaro 1930; estis fonditaj 945 lern ejoj¡ 
dum :la jaro 1931-unua jaro de la -Respubliko - estis 
kreit¡'lj pli ol 7.000 lernejoj, k tiu n ombro povus es ti pli 
alta, en sekvantaj jaroj, se nur la reakciuloj ne estus 
agintaj kontraií cía plibonigo. Dum la milito, e_n jaro 
1937. estas malfermitaj 7.579 novaj lern ejoj . 

Tamen, ne pensu , ke aliaj edukadoj mal prosper as; 
·tute male, asel<uroj por maljunuloj, akcidentoj, patri
necq k senlaboreco es tis instalitaj, ec parte lege devigaj, 
'por laboristoj k oficistoj. La asekuro kontraií akcidentoj 
dona ·s· dumvive subtenon al ciu, kiu ha vas rajton . Jam 
preskaií kvin milionoj da virinoj sin anoncis ce la ase· 
kuro :por patrineco. Dum la jaro 1935. la Registáro jam 
elspezis naiíoble pli ol la reakci a registaro dum 1932. al . sama , kvanto da senlaboruloj k ec tiun suman oni ege 
kritikís en la parlamento . Cio tio certigis la bonfarton 
de l!'I popolo. Sendube oni devis oferi ÍC\tl el tiuj, kiuj 
n:ialgrau Ice ili estis lá malplimulto, havis tamen la 
malmodeston eksp luatadi k subpremadi la popolon 

.:laií siaj emoj . lli estas la malamikoj de la Respubli ko, 
.vidinte ke iliaj profítoj estas minacataj pro la progresoj, 
jam klare vidataj, dum la ekrego de la hodiaiía Regis· 
~aro, kase k ec rnalkase ili pretigis la ribelon. 
·.· · '' Ili mem, estis tro rnalpotencaj por tion fari solaj k 
tial ili akc ep tis helpadon de du registaroj, kiuj ege mal· 

• salas, ke apud Francio ekvivus nova demokrata landa. ;,Germanaj k italaj aviadistoj, provizitaj per perfekta 
'materialo, k maiíraj legianoj, klopodis invadí Hispani on, 
sub lozungo: Ni faru nacian /aboronl Por la heno de la 
pa_lr'jol G~rman!o_ k Italio ha vis, komprenebl e, tut~ ahaJn celo¡n ol huJ de Franko k siaj malhonorai kolegoJ, 
Jam ·,longan tempon , antaií la ekribelo, kom~ncis la 
nazi-ag entoj k provokistoj p,ropagandi kontraií la 

' demokratio ; la kerno de tiu agado estis ciam en ger· 
manaj konsulejoj. Pri tío, ni havas pru vojnl 

' Kompren eble, a l tiuj pruvoj , la ger rnanoj ciam res
. penda s naiv e: •ne estas vero!» . Tam en, jam dum l~n~ª 

tempo la germana Registaro a vidas hispanajn kruda101n, 
k~uii:i oni bezonega s por rearmado . Cío, kion ili bezona5, 
e~tas trov ebla en Hispani o: karbo,antinornio, fero,kupro, 
stano, plumbo, lignito, sulfo, piritoj, k. t. p. ·, · 

· Jen la kialoj, prj int ere sigo de nehispanaj reg1star0I 
por teritorio ekster sía propra . Estas kompr enebla fak1f• ke kelkaj registaroj éiam revas al pligrandigo de 5 a 

• lande, sed pri tío ternos aparta artikolo. · 
· Kompiltradukis, PETRO DE L' BRE·TO 

AMSTERDAM (Nederlan~ o) 

É.n Hispanio, pl,i kr.~~e ol ... ~l.ie, J~. popo.lqj .r.igardu _5.jan prqpran_._sQ,rtonl 
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BELGA KUNLABORO 

cu KUNKULPULOJ? 
Resumo de gr11v1111rlikolo de Louis 
De Brouckere. Prezidanto de la 11. • · 
lntern11cio, aperinta en la socialis1a 
gazeto el Brusela «La Popolo,. · 

G ra vega · konferenco okazis en 
Londono , kunvokata de la Univer
sala Asocio por lá Paco k kun la · 
kunlaboro de la asocioj favoraj al 
la Ligo de Nacioj. 

Grandegan sukceson ricevis la 
arnasokunvenego , organizita de tiu 
éi konferenco : Du el la plej gran<Iaj 
teatroi de Lonilono estis plenplenaj. 

Temis pri helpo al tinio, viktimo 
de monstra átakol Temis scii ti0n, 
kion faros la . popoloj antaií la teru
riga inerteco de siaj registaroj . ✓ 

Temis scii tion, kion ciu paca
manto praktike faros por malebligi la 
irakason de la malfortulo fare de 
krirna fortulo . La ideo de I' Bojkoto 
cstis precipe akc t?ntita . Kial? Tia] ke 
aplikota al Japanio, gi estas tre efikal 

Por fari militan, ne suficas la 
krima volo k la cinika bruteco; ne 
suficas posedi homamason, kiun oni 
pavas konduki al bucado; necesas 
ankaií posedi aií aceti grandajn kvan
tojn da stalo, kupro, zinko, nikelo, 
alaminio, kotono k lignomolajo por 
fabriki la eksplodajojn; necesas po
sedi aií aceti petrolon por ciaj trans
portiloj . Fakto estas, ke Japanio mal
havas tiun materialon krom la stalo , 
sed ec je tío gi ne fab rikas sufican 
kvanton por siaj militaj bezonoj . 

La ebleco daiírigi gian krimon 
estas donata al gi de ciuj regn6j, kiuj 
vendas al gi tiujn necesajojn k de la 
popoloj, kiui havigas al gi la monon, 
acetante giajn produktojn. 

Da ciuj registaroj estas k_unkul-. 
puloj de la krimo, k la popoloJ estas 
nekonsciaj helpantoj al tío. 

Ni estas kortusataj, kiam ce 1~ 
kinejo, ni vidas bucadon fare de aera¡ 
torpedoj. Sed ni tro facile . forgesas, 
ke ni pavas ilin maleblig!·. : _ . . 

La kongreso ; kiel c1_uJ anta_!laJ 
similaj kongresoj, konklud1s1 k~ ur~as 
skuegi la publikan opinion, km _1~m 
de kelkaj jaroj malribele submettgas 
al internada politiko , neakceptebla 
por civiliiataj popoloj. 

La atakantoj de aliaj lando_i est~s 
rapidege sekvataj de atakanto¡ al uta 
lande. La malhonto k la fia maltimo 
de la atakantoj estas · proporcia je la 
neagemo de la atakotoj. Do defen
dante la senkulpulojn, vi defendos 
samtempe uin mem . · 

Ne! ui ne estos kunkulpuloj de la 
k~imo. Vi praktike }gos. ll! •. ne P~~ 
acetos ion ajn antau ol certtgt, ke gi 
ne devenas el' Japanio. V~ pro!estos 
kontraií la malagado de u,a reg1star~ 
u/ PG6/ulo6 'sfolon punan al atakantoJ 
k ilo/on he/pon al la atakatoj . V 

Por gardi la civilizon , onf~uenl · 
El franca lingvo Jrt1dukis . 

· M. · DELFORGE Cherlerot (B11¡10) 

P O P O L A P R O N r · O 

Drasta sceno el la rasisld zono 
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pliigas sjan servutecon, ni~ firma 
lwnvinko, malgraií ciuj sufero¡ , d~nas 
al ni, ciutage, p_li da moralo, ph da 
fido, k bardas nian rezis tadan ka~a
blecon , tiel , la triumfo certe estos nta, 
·malgraií la indif ere ntec o d~ la _d~mo
krataj eksterlandaj regantoJ, kiuJ pa
vas vidi , en nía Jukto, la estontecon 
de siaj propraj land oi, se ili ne kon
traiíatakas kurag e la fasism on. 

Forpasas tempo! Daiíras la mi
lito ... dum en Óenevo oni komentas 
rezignacie la ag oniojn de la paca 
kolombo, al kíu jam de longe oni 
forprenis gian olívarban branceton ._ 
La hispana popolo, sub pluvo de 

.fero k plumbo , bata lant e fervore en 
ciuj frontoj, konstruas ekonomíon k . 

. PIED 8 'f 'NTE L I f EMP~ NI industrian, rigardant e estont ece por ll ll B la felico de la proletaro. Tiu nova eko-
( EL MILITA MUROAZEl_O), nomio k tiu potenca industrio savos · 

· Dum ni batalas kontraií la fasistoj, Ja Respublikon, post la fino de la mi
forpasas tempo, kiun ni profitas por· Jito. Ni altí gos la popolan kulturon el 
propra utileco. Ní ne nur Juktas ce la kíu fluos la kapablaj bezonataj homoj 
frontoj sed, samt empe, ni organizas por gvidi la rekon struadon. 

. pli efike nian arm eon, plibonigas la La rnalamiko treege koleras . pro · 
popolan kulturon, interisigas la :ter- sía malfrueco en la venko . . Tío ci 
kulturan produktadon; unuvort1>, ni mem, por ni, estas oportuna sanco; 
konstruas plej bonan k plej gustan ni -nin perfektigas pli k pli¡ ni nin 
patri an por la estont <>co. unu igas pli k pli en nía Popola Fronto, 

Kontraiíe, dum forpasas la tempo , cerpante anonimajn valorojn el la 
la fasista malamikaro, ·kíun ni kon- .neelcerpeb la mino de la popolo. 
traiíbat alas , agas tute inverse . lli . La tempo do esta s malfa vora por 
hipotekas sían ekonorr.ion , liverante . la malamiko k favora por ni, car tem
a!· la fasistaj potencoj la minojn k . po, kiu forflu gas sen la venko de perfi
fabríkojn de nía hispana teritorio, daj generaloj, estas sanco, kiu, nehel
kiun pere de ~errnanaj k ítalai trupoj pante ilin, helpas nin tre oportune. 
ilí konkerí s. La plej granda senzorgo, Antaiíen gis la venkol Antaiíen 
prí kulturo, ekzistas ce la regionoj, sur la vejo de semajnoj k monatoi, 
kiuj r<>stas sub la premo de Franko; !)iedbatante jarojn se neces<> .. 
ciuj ricaj produktajoj eliras sencese Nía fortikega fido, al la nepra 
eksportitaj sange de armiloj k solda- venko, transformas la tempon, en 
toj, kiujn Hitler k Mussolini havigas nian plej bonan helpantonl 
al hispanaj ribeluloj por plidaiírigi Salvador DASI 

- la militan k la suferojn. Slob• leulenonto 
Samtempe ol la diktatora ribelulo Ar11gona sek1oro, 19 - Mario - 19~8. 

~~ . 

111 UNU MÉTODO ... 
Lt1 ret1kcia deputilo Emanaelo Flo

renza, ~e la komenco de la ribelo estis 
arestira en urbeto de Ka1alunio. L11 
lnterpartamentana Unio in_tervenis fa
vore al la aresrito, k la Registaro de 
la Respubliko tui liberigis lin. 

EL F ASISTA OAZETO 
«Lail jusll dckreto de la polica komi
saro, en ciui kinejoj k 1eatroi, dum la 
pailzotempo, oni ekspozos la portre-

. ton de cefgenerHlo Franko. La orkes
troj ekludos la himnon, kiun ciuj 
11ilskultoj kun 18 brako erendira. Kro
me, en ciui ka!ejoj oni enkadrigos 
ankaü la blldoin de ciuj gvidanto de 

la naciista movado., 

KAJ ALIA ... 
La socialista depullto Ludoviko 

Rufilanchas, ankaú ce la eksplodo de 
la komploro, esris kaprita en urbo de 
Galegio. La inlerparlamenrana Unio 
interven is íavore c1I ia ka p1i10. La fasis
tojrifuzis la pe ton k murdis la depu1iron. 

EL UESPUBLIKANA OAZETO 
•Laií konar.a 11orm_o de la Regislaro de 
1~ R~spubllko: ?"' avertas ciujn orga
n)Z0Jn ke la m1n1srroj, du_m la daüro de 
s1a rega~o._ne P_?Va.s akcepti oma¡iojn 
nek pubhkaJn laudoJn. La oficialnj per-

i 
sonoj laboras en slataj postenoj sen 
vantoj celoj_, P?~ gvidi la íervoroín de 
la poroto; 11al 1h ~e bezonas gratulojn 

por plenum1 s1an devon., 

z~======·~='==~======~ 
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POPOLfRONTA LETERUJO 
J. L.-Pouy. - Kore ni dankas vian lereron . Ni ricevis vion anoncitan monsendon . kiun ni kvitanc as ap arte. La anonceton ni publikigas . Ddürigu vian efikan K persistan lobor o n, fort an monpremon! 
L. R.- Paris. - Ni ricevas regule la anglan re vuo n kies sendod o n ni dankas. Vere vi pravis, kara k-do , Tiam ni esperis.k nun ... ni ankoraií esper as . Tutkoran saluton. 
M. R.-P a ris . -V ian anonceton ni publikigas. Sincere ni dank as vian helpemon. Loboru persiste. Nuna situado postulas cíes . klop o dojn. Fratecan saluton. 
M. J.-New Yo rk.-Ni not as viajn indik ojn k petos In konc ernajn iníormojn. Ni donkas vion sint eno n k insti ga s vin al persist a labo · ro, laií postula s nunaj cirkonstancoj . 
I<. K-Ryd. - Laü vi a peto ni sendQs la g azeton. Ni ricevi s la r . k. kies s endon ni dankas, kun fo rta emo cio. 
B. - Annecy.-Kun estimo k resp ekto ni leg is vian p. k. Diversajn opiniojn ni res• pektoplene kon si deras, sed ni ne pov11s agno ski noblan idcal o n kiel absurdan troigon. Pri la ling vajo, kiel vi plej bone scins, ekzistas eterna di s putad o; niatlanke nur ekzislas sincer aj aspir o k penado a l sim-. pligo. klorec o k zamenhofa stilo . Se ni a tingas aü ne tiun celon, ni ne povas ju~i; tiurilate ni ricevas divcrs ajn opiniojn, sed cefe kun laüdoj . Tutkore ni salutas vin. 
J. W. B .- Pais ley. - Kun danko ni kvitancas ricev o n de r. k. Okoze de novo sendajo ni petas ke vi s endu cion al nia peranto en vio londo aií al la generala adreso en . O rleons. Koran saluton. 
P. L.-1-lotterdam.-Ni notis vion adressan~on k kornunikis al k-do Hermtndez la enhovon de via letero. Li d11nk11s k reciprokas vion saluton. P ri la cetero ni tute kunsentas k cert e alvenos definitiv a tr iumfo de niai ideol oj. Antaiícn s en hezito! 
E. L. O. - London . - Sekve de vial indikoj ni kor ektis eraron en via slipo . Es tonte lo adreso estos ~usta . Ni dankas vian mo nsendon k kura~i ga jn frazojn. Ni sendos l11 brosuron tul post gio a pero. 

W . L.-Albacet e . - Ni ~o jis konante vian afven o n k vion portopren o n en nio lukto. Loií vi 11j indik oj ni sen do 11 111 gazeJon. fr.itan saluton k bonan sorton! 
O . W. D.-V ic1ori11.-Ni donkas 111 cnhn· von de via lelcr o k vion monscndon. 

PreacJo de J. Olmo11, Allcanle, M, Valencia 

AVIZO.-Ni petos al nioj legantoj sendi lo respondkupon ojn al s iala nda peranto aü al ni~ gener a la adre so : Gustave f areric, M rue Brise Pa in. ORLEANS (Loiret) Francia. 

KORESPONDADO 
Slrñpla trlllnia anonceto .4 f. fr. 

HISPANIO. - Krozsipó •Mendez Nuñez> 
grupo •Amikoj de Sov et-Unio>, C11rta
gen11, dez. kelektive kor. kun Sovetio. 

FRANCIO.-S i. Oaudcns (H. G.). 20 · rue 
Thiers. k-do Foúrnier inters an~us tul

. monde ilustri 1ajn pos•kartojn. Beleg ~j 
Pireneaj vidajoj atenda s vin! 

FRANCIO. -D o uai (Nord). En Espcranto
Unio de S indi kata dom o, 49 rue Cuvelle , 
30 gelaborist oj k oficist oj dez . kor. kun 
ciuj lond oi, pri eiuj tem11j. lli respondos 
al ciu . gis la 15. de Majo. 

SOV ETIO.-A . Pol o neckij , ul. 9 ]anv arja 3, 
Voronej, dez. ko•. kun tutmondo k inrers. 
P . . M. k l. P. Ko respondos esperante, 
ru s e k germ11ne. 

SOVETIO. - K' do Lev Djackov 1-J. Detskif 
·per 2 kv. 5, Voronej Centr. dez . kor . 
k . c. l. precipe kun Hispanio. 

SOVETIO. - K-do Rjumin Boris, ul. Or~o ni 
kidze 32, kv. 10,. Voroncj , dez. kor . k. c. l. k p. c. t. 

SOVETIO.-Eiífemo Hercb erg, !{. Morks 39, 
Voronej, 14•jdra~o lernanto dez. kor. 
kun seriozaj homoj, precipe hisponoj . 

SOVETIO . - D. Korobejni kov, ul. Pros
pekt Revolucii 4, Vo ronej dez. kor. kun 
his panoj . 

NEDERLANDO.-A. Groencveld, Ramplaan 
76, Haarlem, dcz. kor. kun geka~oradoj 
el la tuio mondo k int ersan~i P. M. 

C:EAOSLOVAKIO .- Gekam arac!oi ; mi volus 
koresp o nd i k. c. l. spcciaie pri politiko, 
eko nomi o k kulluro, detole pri socialism11 
k junul ,m1 movad o j. S endu ankaií ga 1.e
toin k a liojn prop og~ndilojn. lntcrsan ~as 
ankaú P. J\f. Adreso : frant. Taraba; 
Rojecko Nr . 95 , p. Raje c n/Sv. 

tEAOSLOVAI <IO.- f ilatelistoj , ciu kiu ue
zirils riccvi belajn eeliojn P. M. skribu al 
J11kob ~as1111i~, Brno, Zabovrcs~11 16, 

FLE Sekcio l. -Amsterdam . 
f . v. d. M. - Utrecht .. 
H. A.-Ulrecht . . . . 
Lab. Esp. Klub o. Bo~as . 
R. L.- Stockh o lm. . . 
T. H. - Vingaker. . . . 
H. -L. k A. B. Vas teras . . J.· B. - Umea . . . . 
Espe rantist oj en Kiruna 
H A.-Drev . . . 
G . C . - Visby. ·. . 
Ch . ,O . - Goteborg .. 
P. H. R. - Karlstod . 
G. P.--K arlstad . . 
E . H.-Knrlstad. . 
J. R. H. - Goteborg. 
A. A.-Molulycke 
O. J.- Molulycke. 
A, J. - Mnlul yc-ke. 
E . J. · Molulycke. 
T . A.- Vaasa. . . . . 
Dek' k-doj el Aividab erg . 
G. A. K.-Vetlanda .• . 
G . N.-St ockholm . . 
A. L.-Kungsor . . . 
J.,J. · Nordmaling . . 
B. H.- Vaasa. . . . 
FEn ·-anoj en Kiruna . 
A. Z. - Slockholm . . 
G. M,-:-Mal~rhojden. 
A. O. Tr aneberg . 
G. S. · Karlskrona . 
A. -A -Alin g sas .• · 
G. K.-Koping. . • 
S. G.-Vasoijaure . 
A. O - Trelleb o rg . 
P : Th.- Benuthcil . 
R. V.-Tr ainou . . ... 
J. Esperanto.- fecam¡i . . 
Gr. Esp. Ouvrier.-,-Orleans. 
J:-'N.- Libereco. . . . 
C. P.-Vaulx en Vclin . 
D.--'Somaia . . . 
S. - fez . .. . . 
l. L.-:--Bihovel. . . 
A. L.-Petlte f o ret. 
E . S.-Slezku. . . . . . 
f . G.-Dammarie s/ Lo ing. 
J. -Cholet . .. .. 
R. - Chnlet . . . . 
O. Chnlet . . . . . 
J. l.-Vitry IIUX Loges. 
A. J.- Montd evc rgnes . 
M. B.-Orl cans. 
O. S. - Tours. . 
). M.-Tour s . . 
P . B. • Kratziln . 
R. E.-Skutskar, 
M. L.-- Palniseáu .. 
A. C .-Dunkerquc . • , • 
Esp. Rondo Láb .-Chlcago. 
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