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NfORMA BUL'TEtVO INTERNACIA PRI 

L D::::>NO DE GRuPo LAsoR1sTA ESPERANTISTA \IALr1.1[IA 
e;DAKCI O KAJ AOMINISTRACIO: STRATO MAR, NUM . .25 Y t 11 {Oiipaniol 

'V 

HVAZAU RE6NO DE VIRINOJ 
La eer11; urboj de fil Resp ubl lko mon1r11s 

un kurioz11jn b ll dojn, similaj 111 1iuj. kiujn 

ni priskrib11s en f11n111zl11j rom nnoJ pri r,g no 

e virinoJ. L11s111j sol d11111j kontingentoj ror 

renis ~ra nddjn kvnn loj n da viroj . kies lo i<an 

n 111 socio okupa s 11ns111111ile la virinof. Jen 

ir inoj cie! Ege muilege do jup oj nuligas la 

,n111lonojn su r centr11j 11venu oj ... 

J11m antail o l 111 mili lo , en Hisp 1111io. 111 

tJti~1ikoj 11scr ti s, ke viri noj 11bundis pli u l 

1roi, l11ü rima rkind a procen10. Sed, por ciu 

rdin11r11 obs erv 11nt o, 111 s1111istika aserto 

,jnis malvero, car en publik11j lokoj. ki el 

tr111oj. par koj, 1e11troj ai! k11fejoj , vi g le 

varmls Id v i roj dum, iomete sok e, m~labun 

is 111 viri noj, ki am ili ne m11nkis absolu ll'. 

La mislero de liu . relil'fa kon lr11üdirn, 

oler la oncia la k sajna realof , es111s kl11rige• 

la se oni konsideras 111 siru ocion de l a h is

ana virinaro dum regado de lo mo1111rkio. 

'ub la redkcia inlluo de fciíJaj ko nceploj, 

~ varinoj elspezis sian ,·i vr>n i nl cr drapoj, 

\ind o]. kJscroloj k poi<>]. 1 ial, kvankam pli 

mulrenornbrrj ol la viroj . preskail neni am 

non1riAis pub l ike la vir inr) , c11r ru1inem11f 

devoj k 11bsurdai kulimo) enf ermi g is ilin en 

a luks1111 ail mizeran kaAon de ili11 hejm o, je 

1u nur fil p tro aü la cdzu p usedis 111 

slosil on. K11rcero 11ns1.,1t.:ií nes ro ! 

Venis la Respublik o k fr akns is 111 dikdin 

rabojn de 111 virinaj celoj. Tamcn, kvank11111 

la leQ,> íorigls Id rnareriajn barojn, la belaj 

1nle1uj ne povis 11nkoroü lib ere for llu gi car 

Id flug ,l1Jj es1is 1ro m111for1,1j, pro longa 

neuzebleco. Jom posl iom , l a demokr a111 

reQimo sper 1lgis ílin en la fdk1a Ruado de 

lr tsoj poli1ik11j r11J10J. De li kole ornamiQis, pr o 

Vlrina ceeslo , aiíloj de un ivers i laloj k aOdi

lorioj de In PMlom enl o. Sed lo dellni1iv 11 

Publikc elmonr ro de lo virino. en impon11 

lavango, okoz is ce la b11!01ado. kiu refercn

durne en his loria Febr uar o venkoba1is la 

ldsisrno n. Ti orn, 111 virin o), vocdo n11n1e por 

lisioj de le Popolfronlo. sir is siafn ril 11tojn 

kur, 111 es1in1eco. L11 muz o de poe1uj J11m 

Uti, civi 111nlno k plenrnj1 11 persono! 

Eksp l odis 111 f11sis111 komplo lo, k·u mdl · 

rckte ctlis sk lnvi gi den o ve lo v lrl noj11; k lo 

vlrinoj npud 111 vlroj scii s morii dde nd onlc. 

Ptr 11rmiloJ ec man o , sl11n libereco n. Kaf 111 

nun, resJante pre sk110 so laj e I la pos1lronlo , 

da!lrig11s 111 b11111lon sub oli oJ form ol, lobo· 

' dnle scn i1:ce k sk iz11nre s1r11ngc1nn 1111pek1o n, 

t n 111 ~ddl urboj, kv11z110 blldoj el romano 

(6 fi lmo pri r11n111zl11 rtgno dt vi rinoj ... 

Honslderoj tra l~omentarioj 
St ormoj k ventoj de nova aiítu no blovas jam en Hispaniol Velkas la 

foli oj se d n e velkas la mirind a rezistado k ec la bravega kontraiípuso de la 

hispa no;, kiuj satas la libe ron pl i ol la vivon. Retros pekt iva j bildoj logas a 1 

komparo: Antaií unu j¡¡ro, Asturio ferm is la epi logon de la norda epopeo. 

Ondo de indi gno trakuris la mondon. Nobla kolero agacis dentojn k svin~i~ 

pugno jn de honest uloj , pro la abomena diplomatil komp lo to sendefend1g 1 

popo lon k liver i gin, ti el, en la ungojn de kruela malamiko._ . . 

Kiel bala ~to, por la nobla j im pulso¡ de la amaso 111ter~a c1a, ~peris 

liam la filislraj kalkuloj de tiuj adeploj de la 1iel norrata •pra kt1ka roh11ko•, 

kiuj frivol e sin jetis en la fluojn oe bri laj aiíguroj por la Fa.sismo Oni antaü

íiksis la triumfon de F ra nko k la pereon de la Resput>liko , laií difin it a dato, 

sup er taksant e la detrueman potencon de llalio k1;n German:o, k malaltiganre 

la gr a ndi oz an r ezist okapablo n de Hispanio. 
Pli dangera, kvankam malpli videbla, eslis tamen la interna siruacio: 

Konkur enc o pri la influa rolo de sindikatoj aií p;l!tioi; jalu zoj ínter gvidantoj; 

skismo j ce ve terana¡ organizoj; ec kolizi oj sur la stratoj de kelkaj urboj .. Sub 

ti d malagrablaj signoj, dok toro Negrin prenis la direkt i lon de la antifdsista 

sipo, en plena fulrr.o tc ndr o. En la di rekcio man kis valoraj apogoj, car frakcio 

el socialistoj k organizo el anarkistoj tute ne volis kunlabori. 

Daüris k ak rigis la mili lo. La vantaj r1iíguroj, pr i tuja pereo, krevis kiel 

sa po vez iko . La marso mem de la faktoj admonis severe pro pa:-intaj eraroj. 

Reg ru pigis la fortoj; reamikigis la tendencoj . Kaj hodiaii , jen la sama doktoro 

Negrin pr ezidas ma siva n blokon, kie rekfe kun labo, as, !>en ia suspekf0, re

prezenla nt o j de ciuj op ini r,j-dc konse r vafr;aj respublikanoj gis a.klivaj anar

kistojl - Dum la daiíro de unu jaro tre drameca, la hispó11oj ne vane lernis k 

sperlis. Cirkaií la registara akso, ili nun laboras intens e, batalas kuragl', 

ko mpre na s diafan e k rezi s tas fi~r~ge La míli1a scc nvjo t111nskkigi~; ladran o 

okazas nuntempe prete r la helaJ bordoj de la blua Med i tern1;eo. On i fosas 

tr a nc eo jn en la spongeca gr un do, kiu ahunde pr oduktas orangojn, l<aroh0jn, 

vinberojn k o livoj n . Se la invadintoj gajnis, en lasta forlo!-ltefo, rovilin ¡ e

cojn de hispana tero, la popolanoj ankaií gainis fidon je.> :,i IT'em, Hiante la 

mal fdcileco n , por la fasisloi. o ftig i multajn a takojn por kc nkeri nur i<elka jn 

h ekta roj n da fereno a ns tataií la definitiva venko . 
Tia! tia lukt o estas kvazaií civitana devo . Oni militas obstine -~ cn 

penso pTi kapi tulaci ol-av ide sopirante samfemre je la paco. Jrn do éllta 

kva lit o ne facil e kompreneb la por tiuj, kiuj ne Jre funde l<cnas la hisranan 

psikologion. Perdig as to rentoj da sango, rletruigas imponaj r iéa j0j, sed tiu 

pereado k tiu detru ado neniel malvarmiRaS la fervoron al tiu i, kiufhedaiíran te 

la domag oj n, scias ne submetigi al la despotismo por evili sim1lajn dolorojn 

al la homoi de-a liaj land oj. Kiam oni parolas al la po;iolarmeanoj, por inciti 

ilian kur agon, gis plej alta grado, on i nen iel emfaZéls pri bonstato por la 

hi sp anoj sed pri felico por la tuta homaro. 
Nur dank' al tia s in teno , ankoraií ne krevis la nigra nubego, kiu sve

ba s min ace super la mezo de Eiíropo . Ho, kíel abomrne sonas la hipokrita 

diro, ke oni ne helpi s la hi spa nojn por sav i la paconl... Jam ne plu taiígas la 

emfaza voeo de malfrua pentol Se la tragedio finfine eteudi~as, estu respo n

decaj tiuj friponoj, kiuj mensogis pri paco por iel kovri sían malk u ragL' D 

aií ... sía n kunkulpecon en la krimo kontralí Hi spanio. 

Kaj Hispanio - la ofendita Hispanioi - -batalas k batalas, srn atento ¡ 

al lam entoj, car fier e g i perceptas, ke ja krom vikti mo g i es tas símbolo. Po s t 

ple j fortaj pr emoj, br ilas sekure en g ia diademo tri kolosaj juveloj Madrido 

Bar celono k Valenci o; tri unuaj cefaj urb oj, kiu j, kune kun honoraj vun doj' 

monlras e kzemplon k s ignas vojon al la minac a taj popoloj aver tant e ilin k~ 

en si mila okazo, la plej traía defe ndo ciam estas oport una frapo. ' 
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laborante en N·ova Posteno 
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... j BOMBRROU HOSPITRLOH ... ·PER POSTKRRTOJI Ce mia soldatigo , la Kuracista Militi~ta Tribunalo, po~t rigora kontrolado, deklaris min taiíg~ nur por 'hel¡, , pa¡ servoj, pro mulsi'lno en la koro. Dum tri monatoj , ., tui logis c·n · vilaga kampJ:nento ekzcrcante militislajn • laborojn k at 1:ndant e la momrnton povi ok:.:pi jarn konkretan postenon en iu ajn hclpa milita servo, ak orde kun miaj pr o [e si,1j kapabloj, Finfine venis o[ii.:idla man· dato, pe\· kiu oni dl.'stinis min, kiel sl:ribiston k descgniston, en la koman ,la oficejo d ; Id modelé\ Milítistll Hospitalo, kiun subtenas k patronas en Ontcniente la 

l ·Tio ne estós peko, sed b.ona ag_o_ ~or help~ tniaJn 4 klopodoin pri Es~eranto en 1a m_1~1t!sl~ ~osp~\alo - kie mi dei?ras. ~t b~zo~as konvmkt ctuJn f)er 1>ru'. 1 voj, ne per flamaJ v_ortoJ, _ke Espe .ranto-:-krorrt alta 1 idralo - estas [akta re~lo. . 4 Kiu el la 1egantoi volas elektl __ belan _ pcistkario ·.i el sia ur)m aií el_ si.": lan~o k, s~r.1ba21t_e kelkiiln sa~ • lutvoito¡n, sendt gin tu¡ al . mi; Jau 1ena ohci~la 
· Socialist11 lnterna cio k la Sindikata lnternacia Federado. 

· 4 adreso?.: 

1 ·. ◄ o,;~~~So~é-~~t;:i~n~da~ '1 

1 j 
1 

Kai jen mi jam ekt>fica s en la 1,ova postenol o ·nt~r. nicnte está s gr a nda, bela 'k higi'é'n-a vi lago kusanta ce )a deklivo de m .. mto el a brupta I egioneto en la sudo de la Valencia provinco . En proksima cirkaiíajo, nova soseo, sur gracia ponto el moderna konstru9, lwndukas al grandega domo, eksa franci ska na monahejo, kie situas J,1 Hospitalo iomc pli alt e olla urbo. En la komenco de la milito, J., dikaj l\lo podoi de la loka Popolfronta Komi- , tat0 transformis malvastajn celojn en purai aerumitaj camhregoj por kuraci k flegi la unuajn vunditojn. , Kiam la sanitaraj bezo11oi de la Respuhliko postu ;¡·1 lis pli ampleksajn ir.stalajojn, la Regista10 elek1is gin, kiel bazon, por centralizi la mala varan solidarecon de . 

•ij II O S P,I TA 1, MILITA U · , t ONTE.NIENT{ (VALf.NCtAí': H.ISPÁNIO ' i · P.er Ja _r!cevita materialo mi ara-:ñgos tre ' arlan t 

l 
ekspozic1on sur _la mur_o de .la dtstro-salcno. , · · Se vi helpas mm, nur 1omete, la sukc eso estas t certa k neniu povos diri, pro via silento al mia ~ ·voko ke la ceEredaktoro de POPOU FRGNTO blu!is. t Mi' res pondos prívate aií pere de la gazetol t 

• ~ ilQIPlijñiliii(Q¡P ll(d\i''IQiP"iQil'"fllll"'fil!DliiiUfli~IQDP'll)l"iQbiM$1 llfljliilftt1iD'foP~"' 

la eksterldndaj popoloi. Post lertaj rnasonajoj, k konve- La paco meritas ciujn oferojo, krom tiu naj sc1ngo1, li'I Socialista lnternacio prenis sur sin la de la justeco, car paco sen justeco, ja taskon pr ov izi la institucion per adekvata materialo k certe, ~-e estas _ efektiva paco! :·: :-: :-: kompctenta fakularo Frukto el tia díligenteco estas mía . , _:: nuna labor eio, plej perfekta hospitalo, kiu fur.kcias . en · . Doktoro Negrin, Prezidanto d<é•·la Hi spana Regis-Hispanio . Durlck lumpl ena j bl a nkaj puraj sa lonoj, en .tri · ·, taro k ties ministro por Nacía De[endo, faris al kores-etago;, entenas proksimum e 600 litojn, di stribuitaj Jau pondanto de Ja ar¡gla jurnalo ·N_.,ws ·<;:hronicle ienain specialeco de la vund :ij Bon ega servo por banoi k du- deldaraciojn kies ehoj estas [ortaJ baloJ sur la amboson foj estds preta ciuh0re dumtage. Oni mangas komforle, - de -Ja diploma ta indiferenteco: :' en du vastai cambroi, abum lajn .k 11utrigajn mangojn, 1,; · · · ·JMf ·dankas vüin-·gazeton pro -·1a~sa ·1rco~k'iún'genl\le kiuj pretigas lertaj dilig('ntaj kuiristoi, en moderna kt¡i- . . gi ha vigas al mi por montri miajn pensojn al la brila rejo. Glate plenumas sían taston labor ejoj por k?drado popolo. En la dua datreveno de nia milito, mi volas k lav<1do. Apud gardcno, en la mal nova kunvene¡o de la refoje sul>streki la dauran ekziston ·de ·unu grand a eraro: monabejo, pom? as arteornamita distro-salono, kun Pretendí f.iri, el nía lukto, simp lan epizodon en la his· bo-ne instalila scenejo, kiel prezid1;1mo de konve~a 1=1ate~ torio de Hispanio, kvazaií alero [acila je izo ligo pei rialo: biblioteko, skribotablo, rad1oaparato I< tri pia_noJ stranga asepsá poHtiko. · . ínter ceteraj ludiloj k distriloj. Tie oni ludas_ ofte_a_nttfa- La apliko de tia politiko es tas makulo por la brilo sistajn kom edietojn, koncertojn k del<lamado¡_n. ~ 1 tn~en- ele la brita imperio car tiu sinteno sin apogas sur absur· cas tie ' rnem fari paroladeton al la vund1to1, prt 1¿\_ .da ignorado de la rajto, kiun nía popo lo havas _por de· util~ de Espe;anto, k ce gvidi kurson inleril~ . . .' fendi sian ekziston. La paco meritas ciujn ofero¡n,krorr. La •militist~ o[icistaro dividigas je tekmka¡ k helpí:Jlt.. tiu de la ju s teco, car páco sen ju steco, ja certe, ne e5Jai elementoj . La unuaj estas kur:icisl?i k far31aciisloj, sub efektiva paco. Oni komprenu !ion! . komando de direktoro kun kategono de leutenanta kolo- Bonc mi komprenas la teruran responqecon, kt~r. nelo . La Eakla militistaro estas tacmento el proksif!1ume hava s la politíkaj Eortoi, kiam temas pri konser vo d\,° 70 soldatoj, por helpaj servoj, kun kvi_n_ ~aporal_oJ sub paco. Sed jam daiíras du jar ojn la ega dolor?, ?uin \~ }<ornando de sergento, plej super<1 m1ltt1sta gv_td~nto . la hispana popolo baraktas inter du ata~o¡:_ 1~11 de·ci Ciuj soldatoj, kiel mi, senescepte, _estas d~kl?ri~aJ, ~~ fasistaj landoj k tiu de la demokrataj nacio ¡, ktUJ kap;;a, kornp etenta tribuna lo, pro interna¡ o rgamka1 dtfe~toJ? nead11s al gi la legan apogon de sía help<;>, Ja_m r co; ne taugaj por l>J tali en la (ronto sed nur por kvtet<1J horo dedici al la memoro de niaj mortintoJ la 1u5le mílit a j laboroj . La ekstera k mterry.'l aspekto de la_ d0 1!1P · de novaj metodoj. . 
0 

nit tnte ne sajnas lv1zerno Oni ne · ·audas trumpv_to¡n ~~< ·. · 1 Ce l.1 plej supera pinto de ci liu dua datreve n ~ko komandajn vocojn. La uniformo estas nur paJlo.kolo .r,a raitas aserti, ke la emo por firma rezista?o resta.s ªofen cemizo lrnn sanitara ins igne. Mi guas la bonan saneen rau tre flama. Ni daiíras sperfante la pleJ kruela¡n·ar li ofici en lc2 komanda nficejo, kiel sola soldato apud !~ dojn . Malgraií tío, [orlan konvinkon ni ~entas \ 510 
serge11to- ho11a amiko an.~t_ataií s_evera ~u P.~rulo-kt:U krimo, kiun oni faras kontrau la Respubh~o f ne¡;rona gentile permesil~ al ~i dl'.dtct k_elka¡n hor~¡n CJU_tag,e Pº\ · · sen puno. La barbarec:o ciutage est3:s ph an .¡nter pretigi m 111uskr1pto¡n k korektt presprova¡_on , loo , d~n~ guante la privilegiojn, _ki_ujn al ~i. hav1~as la N_e AnkO al normal a i p:)SlilÍ lwmunikoj ínter Valen~io k Onten1e~- veno kun la vosto de s1a¡ nekvahhkebl~~ ~e!odo¡ .. jar te ebligas la ape ron de POPOLA FRON ro. · :,. raií nun estas la infanoj-niaj malfel!cªl mfa~ºJ;,1110 ' Kvankam mo<l~sta, mi estas do nun unu ~1 la_ ra~~ i. . 11esciai pri nenia teruro-kune kun virtnoJ km~ lkita, k toj cJe la nclminí:;tr~cia_ ma~ino d~ tiu m~de)a ~nsttlucip, . -la cefaj militaj celitajoj. Mi estas absolute konv 1¡" aiíai i l<ie dilí~enlilj manot k 1ntel1gent~¡ cerbo¡ _mtlcltgas rlolo- la sentoj de la brita civitanaro estas tute kon r rnent< rojn k humanigils lit militan. E.n la H~spitalo de On~e- · tiu ci perversa taktiko. Kaj .certe venos la ~.º -31111 níente, plene elversigas k hele montrigas la fervora stn • kiam vía nobla popolo ekdiros energie:_ «Suhta~ ti clonemo de la tutmonda popolanarol Kaj mia plej sincera deziro estas, ke tiam- 1 •en' Lucloviko HERNANDEZ oka 'zos-estú ankoraií eble eviti la eksplodon de g rala ,bornbucado simila al tiu de Hispaniol• 

C,fr,clakloro d• POPOV, PIIONTO 
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LA-DANGERO CIE El<ZISlAS ·HNCfRKAÜBRAKOPATRINA! 
Multaj el niaj bJte1lantoj -ade grumbliis pri la paralizo vivo en la 

riergardo. •Ili (la civiluloj) ne volas forlasi sían Irnmfortan vivon dum ni 
ogH ci tie: jea ¿n IMnceoj, jen sur mcntopintoj, j en en vdloj, sendorme, 
enmang l, m3.lseke, m 1l pure, mizeraj l<un pedi '<0j k vundoj. Kial ili guas 
um Íli suferegas?• Dira ias multaj . · 

Tiaj paroloj aiídigas · ofte ce Iipoj de bJtalantoj ne tre kle'raj bedaií
índe. Ne sufice klas'.rnnsciaj, al ili _doloras la ekzisto de civiluloj. lli ne 
eraplas, k¿ ne ciu povas iri al la fronlo. Unuj pro malsano, aliaj pro sía 

go. Sed ni jetu ri~ardon c1l la ariergardol Tie ja multen oni faras . ~ vite oni 
aboras en m nicifabriko (kio cetere ne malpli necesigas ol la armeo meml). 

enripoze oni terkul1ur.1s la grundon por asekuri panon, Iegomojn k fruktojn 
J la a,rmeo k al la popolo. Tamen, la viraj fortoj notin .de mankas ja ·m, ínter 

elneroj k rdzistoj. Tiaj k similaj profesioj korisistas nur el 10-12-janj bubojl 
Ni ekzamenu ankoraií iomete pli la bonon vivon ce la ariergardo: 

ivda ngero preskaií tiel grand t ol sur la fronlo pro teruraj k oftaj bombar

adoj. Se oni nur i :nJgas jusan o!<azintajon, la kunkludo estos klara: 180 

asistaj bJ:nboj falegis sur urb.Jn el nur 30.000 logantoj dum la longa 
auro de kvar hor.Jj. Res tis plenl delruitaj 60 domoj, ínter ili hospitalo 
ie kusis multaj malsrnuloj . _En la granda¡ urboj, oni ne po vas rifugi tiel 
acile kiel surfronte; tion ci ja bone scias ciu frontanol Kial do citi pli da 
ivdang !raj m.:imzntoí? Kromz, kia p l radizo estas tío, kie tute man kas 

ab1ko, ,su'<ero k sapo, kie preskaií plene for es tas la pano k aliaj cefaj 
utrajartikoloj, l<iuj ce la fronto ekzistas? ' . 

Mi verkas ci tiujn liniojn, car mi me .n konstatis persoue la eraran · 
pinion pro ju,e travivita terurajo: Pro vundoj ce la buso, mi iris en hospi -

alon. A.~en1ú alveni:ite, mi aiídis lai:ítan k trifoje ripetiginta 'n eksplodan 
ruego:i. O .,i gen erale n¿ atentas tiajn okazintaj.:ijn. Oni tro kutimas al tio; do 

nkaíí tiun fojon mi ne atentis la bruon dai:írigante la legadon de iu jurnalo. 
orpasis duona boro k haltis ambulano a1taií la ho sp italo . Oní rapide 
ercís helpa:itojn. Mí ne scií s pri kío temis, tia! mi alproksímigis. Tiam 

apuis antaü miaj oku'oj terura vidajo sangon stagniganta: Tri arir-rgarlonnj. 

Íri labJristoj el m1JnicifaFriko, pro kiu ain kai:ízo ai:í malhelpajo, reslis siritaj' 

~ro subita eksplodo dl kelkaj bomboj. H~ kia_i vizag?il sen naz 9 se? okuloJ, 
' lin ordoj kun brúiigitaj gingivoj k forfaltnti'IJ denloJ. La korp~J vaste brulF .. 

itaj estis plej imp::,na atesto prí la dang era j _lab~roj de la arie~gar~o. 
En la mo1ernaj militoj n z ekzistas d1~er_enco en l_a r1sko1, k en la 

efendo de la homaj rajtoj an1<aií ne dev"as ekztslt susp ekto ¡ ... 

or Vasta Helpmovado 
Laborista es ·perantista movad? es- . 

as rigardata de la aliaj laborista¡ mo
~adoj kiel malrica parenco de burgo. _ 
Kial? Cu gi ne estas forta7 Mi kredas 
~ontraííe ke laborista esperantista 
movado ~stas tre fo:-ta movado. Sed 
~¡ ne havas sufic-rn forton en unu 
lando; gia forto estas e.efe inlernac _i,?-

Jozefo TENENBAUM 
lnfern8Cl4 Brlgadano 

helpí la popolojn, kiuj estas nun mar· · 
kurage atakataj de la modernaj bar
baroj nomataj fasi s toj. Sur tiu bazo, 
ni facile pOV3S unuigi rñondskale ·k 
krei vastan helpmovadon. Se mía pro-
pono sukcesos mí foten ca s eldoni 
helpmaterialon k gin sendi al dive ·rsaj 
Jandaj perantoj, prefere perantaj gru-

Ploranla li 1irns l11 vcsloJn sirílajn 
De 1rem11nIa pro Iimo patrino, 
Al sla kolo li krocas plek1ifaJn 
Man ojo, l<nJ •kapon sovas al sino , 

Kvazalí sercds proteklan tlíu~on 
F,n cirkailbr rko de mild11 patrino, 
Ekploros korsire aúdantc la mu~on 
Dl írener.a kdnono kaj tondra senOno. 

Krac dn ta ruri oz e [djron mortigan 
Al Jiu ruino -am11so fumanta, 
En koro sirita i o n Iimig11n .. 
Sin _ sovas, ho, inl. ,no ploranIal 

La .mi. da palrino por lin kvieligi ,: • ,, : · 
Kun inIerrompiIa voco k,rnIeIas, 
Kaj ne cesanie infanon luligi 
Si melankolie kanlvortojn ripelas : 

- Ce i' l>ordo de I' maro en horo vespera 
Nimío al nimio la harojn plekladi~, •' 
Dum tiu vespero-vespero somera- · 
Plcj j una la nimío tre carme kanradis: 

Triloj de voco, ar~enla sonoro, 
<1Iiru s ur verda mara ebeno. 
Óis la pal ,co de blanka marrnoro 
Ó 's la kor.,la princa ~a rdeno. 

Li eklr emis, veki~is denove plorania 
l<aj cirkaü, igardis limeme, -
Sían parrinon li tir~s am anto 
Kaj nustre rakont as li ion fideme: . 

Pez-, kreru,ko. En dormo pasie 
Dormis EC sronoj de I' urbo, 
Eknagris rra nokra malhelo kaj eie 
Monsrro aperis prela je murdo . 

La denl oj n grinc anle min ace, 
Kruel <1, lcrure sangavida, 
El\pasis ,~. mo nslro. Homoj senpace 
Senorde, haose íu~ is senbride. 

La rñ'onstro r.1nlome Cit .. apei-is - · ' ~ . . 

Macdnlc homkarnon sakale. 
Toasris per sango, triumfis, koleris, 
Bruegis , bucad is ci am .vandale. 

De monslroj alkuris lula tzcmenlo 
Prela la mondon dell ui ~isíunde, 
Belzevul' per ps<1lmoj de fisakramen'io 
Karnon ricevis oíerc, abunde . 

Palrinoj, infilnOj kun morra aspeklo 
Plor is k<1j pre~is; ofle malbenis. 
A l korsira vekrio nenia protckI0, 
Nek lo kon sola ·11e ie alvenis. 

Velkadis la viv o, ~ermoj purradis, 
Kreskis . grilndi~is fumanta ruino . -
Palaj vikIimoj fu~anle kuradis 
Cemis ir; íanoi, ho, kara palrino! 

Longa la vic -" de ploranraj virinc,j 
Kun kave profunddj nigraj okuloj, 
Estis Id vico de suíerdntoj patrinoj 
!(un purpure rug,¡, ce bru s loj, mnkulc•j. 

Tiuin sufernjn Ira sot1~'l mi vidis 
K11j 11ame mi senris sureron . 

Mi kredas ke ni ne"montras suf1ce 
Jian ekzisto~ al la aliaj laborístaj 
novado¡ Óis nun la .cefaj zorgoj de . 
'Sperantista laborista rpovad_o est~~ 
a starigík 'ursofti k internacian l<ores
>ondadon. ·(Cu individuan, cu kolek
ivan). Kvrlnkam kolekliva korespon
lado prezentas la supnccon ke .~e 
'.S!)erantistaj kamaradoj povas _ grn 
>artopreni, tamen gi ne d<?nas suf1ca~ 
:ukceson tial ke nemulta¡ l<amaradoJ 
'.Sfas sufice sindo:iemaj por: unue 
:erci o:-g'anízojn konsentantajn kores-
1ondadi, due por fari la traduk?la
•oron, k trie restarigi la afer~n kta~ 
inu aü alía korespondanto sanceh
!as. Krom tío tiu kamarado <levas 
:enerale gvidi kursojn. ~aií mi, ni ~e: 
·as trovi novajn metodo1n por a~ent1g1 
.ían ekzístadon. Mi proponas ¡enon : 

. poj. 1 a esperanlistaj kamaradoj k ec 
la adrptoj de Esperanto kiuj pro iu 
ajn kaiízo ne lernas gin povos dis

~vendi la helpo\ignojn. La mono estos 
kolektata en ciu Ianclo, k poste en du 
aú 'tri landoj por sendi gin al la espe

. rantistaj organizoi de atakataj lándoj. 

Tra kiuj honesle iu nin gvidi" 
.. :. Fl_usrranle .mi 'dvoce: EsperonL . ., .... •, 

Cíuj .?sperantístaj taboristoj votas 

Tiuj organizoj havos kiel devon 
uzi la monon sendila de ni por starigi 
ínfanajn koloniojn; k en tiuj kolonioj 
oni im:truos Esperanton al la knaboj 
krom la nacía lingvo. Tiel efektívigos 
pason al enkonduko de nia língvo en 
la lernejojn, kiu estas nía plej kara 
esperantista postulo. 

Tiun ci artíkolon mi sendas sam-
. tempe al diversai labóristaj esperan

tistaj gazetoj. Per gi mí alvokas ciujn, 
kíuj aprobas mían ideon , interrilati 
kun mi sendante sugestojn k cefe sin 
proponí por organizi la laboron . 

MARC DELFORGE 
M, 1 ue de Heigne CH l.RLEROI (Belgio) 

1<11j ridelanle Ira larmoj brulegaj 
Si kanr is kiel kantas marIiroj, 
Prikanris liberon per vorioj belegaj; 

_ Sarkasme mokanre pri ".ll1111j sopiroj: 

-Post nok ro vcntega, brilcga cielo 
K<1j aüroro hele ilpero s, 
Tiam Id Lib em plei k11ra j uvelo 
Novajn trezorojn de ros • . 

Knj nia volo estos granilo 
El kiu ni mc,sonos novan airaron 
Himn o i lev ;~os ~is la .zenito ' 
Gloriganre heroan f•al~ron. 

F.I liu ruino hodi11ü fumanld 
Pro snnga lukrad o, arenn ' 
Gdrdenon ni faros lre befe norant a 
Per nia supcr,1 socia kom pre no. 

N. B\BASKEROF 

Lens (f,·ancio) 18 - 8 - M. 
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4 POPOLA FRONTO . 

_ Cu oni povas efike propa~an~i Esperanton per kino1 ·_ :( KVINDEK" 'JAROJ' Dl ~O~IILlnA UMl~~ 
•. L . , . - En muo de la 1erurai konl'ulsioj, kiujn Hif pan\o lrav;,. a respondo al tia demando ne es as duba. nepr¡: ' l>'I ¡ 1 H' · Sociálisui I aborisla Parrio la kvlnd k •&, j~sl Sed ne suficas, ke propaganda filmo' estu efika~ t, fu 1 ~ 8

1 
ªk 1dspanka_ · 10 Duol>le. valora estas la glora <d anJ•1on G ,. ~ k • · k 'k I ¡ bl T' de sin < un ne z1s . . aJrtv . ravas ana.au, e g1 estu pra tt e e o te uze a . to ~ olla Socialista Pariio, fondi~is enkaü la C tno okazas ' se: -Ói estas malmultekosta. · · ~r: s:m~:pe _ t . lre populare konala perla 1rl liier .. u'"''ª'ª • --Se gia tek niko estas tia, ke oni . ;>OVU uzi gin cie "1

ºp e abor,IS º 1
0· I< ,· k·1el decns al la siluacio ret1orº'r·r, . G. 1', k • k d' , er so re par > , , ~ a guro¡ • sen .~parato¡ e ste_ror_ rna raJ. . _ , , In hispanÍ, socialismo akccnlis la malfacilcjojn ~e la kornende Pr1 la ef1keco, t1u filmo devas. k k. 1 fe voro k obsi ino de Palílo Iglesias ¡ r ca -Esti sen tito loj k sen paroloj, komprenebla -¡;er ef 0

1
k º¡:· d

1ª'"1 ª Ir tn kampo la unuajn graineioi·n ·k!•ekis, en 11 1 d • · · b' ld · 1 · · t f kt l 1 · ~11 ' ' '1 e a pro e ' ' "5 0 nscj ¡ . a aga o mem, per g1;,1 1 oJ, 11UJ es as a e a p e¡ . . d'k 1, k poliiikü 0, ganiudo • n · -' int ernada lingv b · · :• · , pri proprn sin 1 ª • . . . . · . ' . ', ; • · • . d. . I 1- • · En omd~O 111 la s1gn1foplena 111b1leo, ne m11nk1s gra•uio· . -Montr1 la esperan tan teman Je 1versa¡ aspe t o¡: l ·r • . • l k' - r k • 1 nek . C: rakil'tt'á fin'g·va .. ~á'l;'teíiiá' .' h'at1sfüa •·., ,- <· ,,. . " ' ' ·\ . ,i, ; r. ?.¡¡,;.,,. 11ts,nlu1oj de.la celera nnll dSlllla1 orga~IZO, lllJ_ 'ª'~- .Ynlabntae _"P .' ., '¡, , '· 1-'_ , •• •• • , .- • • • kunc kun la socialis1oj, en la 1u1nac111 Popolíronto. t ,u¡ sen ' -Ftne, g1 devas 11e 'tedt la r1gárd,rnton, sed d1stn, k . 1 . ki 101- rc•pul>likanoj k regio .. es. · · " • 1· k' ¡' k d k. · t • ¡ ¡· · · ce ple: omun1s o¡. annr s . - nc1 •uion e1.: amuz1 in, rn on u 1 1am pos 10m a P I sertoza¡ . l (k I l k l> sko¡·) konkurencis agno~ ki publike 1 °· .. d t · · . . . misio Ma un<> a . . a grav~n .• .. e_mons racJOJ. . r k. . . . k' 1 . ·. -· . . . rolon de IÍU sperla, pro mullfareco, 0rg11mzo en 111 liberiga ba1a1 . .. Povas .esti inter ese onstatl ·1e om zorg1s pr1 ltuJ . 
1 • k lraíi la rremda k indi~ena r . . º· precirnj konsid eroj, en pravo jam konata, tiu filmo kiun bravege e 1ena... '

1
'"d e Hi'•panio iran,o1, la • · f · f · · · · ¡ d 1 dcmokrala lemperarrcn o ~ . _ Rntou•n, ktun arts rqnca¡ esperanllstoJ - o <aze e a 

O T k e N T densigis ankoraü pli forte · • . 50.ª jarfe s to de Esp er anto .-No vaj detal oj venas hodidii . l.n u ._ · k · ·k ·, · 1 opi·rata deziro pri unu·
50

11

1
1ªlnvicoJ•; - · · 1 ¡ - · · · · 1 • · · · k · t1el verc 110 o azns, e a a s • a s1nd1k,ia · lt klarigas l-1e a autoroJ atentts prt a c1-supra1 oncer- . . • l 1 • 1 -Jubr'lea okazinla¡·o ,. 1-1 • kt • • · · : . centro, 1nm sa n~s rea o car a ~ s oporluna n;i¡ pLun rºl· k t ¡ 'k kt - · 1 . · · ,,, sanco jior pliíorligi ¡,, unuecon inler diversa! melodoj kdok1rinoj· 

1 l ka tdnanl caf~l fe rn1 ,an16pu~¡- o¡nt soE.vf1skt?enpene. kvankam ebie pJi konkrcle ol lio, es1is la ·erek1iva masivec~ ki~ a e e to e a I ma O't'ma o m1 ttne ra • e tve, unu • . . . .. . P . . · .. h• d 16 ·¡· 1 · · k · k t d •· el k bl · cemen1c mason1~1s interne de la Soc111ilsla ar110 mem, hkvidi-•. oriol. a l m1!1me r al pro¡ e CH? kº ? as! e sesdg1sf e o I e . ~inle volonle ciuj aparlaj tendencoj, per si ncera kunlandi~o,tnla ma p 1mu te o sam onga proJe eta e gran a arma o. . . . . d k · k ' p¡· ¡ 16 T t f'l t t t d bl C · ' komuna soc1a\1s1a bloko. La 1amaJ e sira, cenlra móldeh!ra te¡ .ª l mi J~e _ra_ 1
1 ~? ~s a~. ~ mo~ ke _uz.e '\ e_ en · 1110¡ ddini1ive mala peris car Besleiro, Prielo k largo Caballero · la P.~l m,:1 grbaln. ª1-Vil agb01

1•. c_ar gtal¡ lpt ro¡e ciapAarak ºJ ~~- pos;enas hodiáií apud Negrin éslro de la Regislaro- en la su-tas C1e acete a1 au ue a¡ Je ma a a pr ezo . n au g1a . • . . : . . 1 f ·¡ d 1 • d · k ¡ d ·. pera gvida kornttato de 111 kv1ndek-1ara Par110. · eta pAez¡·ºrigrakV<!,SR, P,
0

~ a ac,t O/ e 1~ ~tenl ºJ I Psºt.rll~ .ºJ•d ·, · K~i se la semado es1is peza, la rikolto est~s ricd! . 1 an e, n au n es as rea 1g1 a au a t mio e . la mod erna kino, el ritmo, el situacioj, el vivo k movo, . 
· tiel ke klarigaj tito!oj aspeklus tt!te superfluaj. . , . 
~ •- La · cefa · karaktero -d e Ro tau.e -. estas gia koriienca ).vr, . 
• aspekto ne severa, kiu venigas la publikon, stú 'pón post •~-, .. • 
i stupo, al la es peranta let~O. Dum dudek _minotoj, gi r~: : . Tiei' heróe bálalls i11 ·1~1a bataliono .' ke la Stabo decidirngali · kontas laii komika k ple¡ movem a m;rn1ero la malfelt- , ·eiujn ~iajn s ildatojn per ok tagoj je furpermeso po ¡¡rupeloj da cojn de iu fremdulo kiu venas en Parizo, k pavas pa- _. . dek hornoi. 
· roli kun neniu. Plí kaj pli gr.lVaj miskomprenoj okazas · · ' Ce fa ékscio de la agrabla novajo, elversi~is bruem• ~ojo , al Ji avenlu ro j (en fam e konataj kvartaloj) gis kiam nía -.. monlrita per krioj k salloj, rniksilaj kun viglaj paroloj: kom'patindu lo perdas cion : vest~jn, pak~i"j~, ec ... esp~· .. , • , -Ho. kiel multe ni amuz'~osl.. ron. Tiam, Ji renkontas esp erant1ston. Tm-c1 komprenas _ .. - Kun kia piafo mi·iros al teatro ..• · , :~ • . . , • lían situaci on· Ji ekinstruas al Ji Esperanton, per r ekta . .. -Ki an surprizon ricevos mía ;,atrino!. .. metod0 · bord: de la rivera Seine. Tie, lokiga s perekrana . ·. La samon mi diras pri mia lia~cino· ... 

lingva demonstraci o, k poste la fi)mo -pl(serioziga}, ~~ 1 -Ok tagojn( Ok tílgojn sPn trance oj, sen !rn:glof nek pafoj ... du kunuloj r enkontas aliajn sam1deano¡n; ankau hu¡ -Ok 1ag<>jn llarentepárrumon de rtoroj k virinoj ... a!wmpanas la ekst~rla_nda1:on! k f!ª!11 okaias rapida .. - Ok 1ag<>jn!... :.~ · 'k vizito al la esp erantista¡ Par1za1 med10J. De loko a 1_ loko, _ _:·: Ere~1ive, \enis ·al Valcncio· la unua grupo el dek ~o\dalGi 
1
: la ami ka ro pligrandigas-,_g is okazigi e_sperantista1: m. ani: permeso. Nur unu el la voja~antoj ne havis tie 111 ram1hon. 
1 

.
1 d d k • , · p O 111011 f~stacion ·el pluraj cento¡ a persono¡, meze e JUJ _.o.m ~is malproksi~e. en vila~, de la Badajoz·a provinco. r ·n · vidas multajn francajn famulcjn . · . malíacilajoj pri ve1ureblo~ Ji ñe po'tis viziti siajn W'"'

1
\ ' , . Poste venas )a pacisma parto, ';'.eJkita lau simbola Kvankam la voja~o ne es1is · absolute neebla, ear iu ajo 1111 :ne stilo. Kiam la ma:nifestantoj k.antas hore Lo Etspero_-n, sa~~aiíto~obilo povus lin transp orli 1ien: tamen tiuokazel~r:;
1110

, · aperas bildo j. komenc~ _ ~on!uzai, k iom p_o~t ío~ _'pli o_n1 ne ~ovus gar~nlii ~or dilinita dato; k 1~ permes~ hav15 Tio ¡, ::-;netaj, kiuj montras ~1ht1sta1n d~monstrac101.n. ~mno Q1s f1ks11a tago , k1am h nepre devas reveni en la br1gado, 1 21plili:ídas¡ sed sia vizago estas kasata de okulstop1)0 .~l devas okazi sen ia preteksto. La disciplino p<>stulas obe~n¡ 
0 1

¡, stofo . Tiam aperas Esperanto, simbole reprezentata pel' , Li decidís do Quadi la permeson en Valencio mem. ~1 .\ 
1
; brako kun verdstela ringo. Gi eltiras la okulstofon por kaíeio.in k bierejojn . l<aj Ji enulQls! Vespere li viz_i1is kinei:

01
,1 · ke la virino vid u , malantaii la bri)aj soldatoj, natízajn, teatron, kie ankaií li 1re multe ·oscedis. u ·promenis ira \

0
¡: teruregajn militajn scenojn. Post e. Esperanto k.ondukas slraloj k placo¡ de la bela urbo. La monlrofenestrol de b0\

1
ri sin poezie promeni en la alía flanko de la vivo, sur la (llngazenoj logis cíes okulojn, krom · iiui de nia heroo L4

1110
ro kamparo paca, fruktodona, prizorgata de homoj, kiuj ko,le~lo de ~iaj arli~loj revivigis, ankoraü pli milda 1~ rerntia 111 laboras, kiuj konstruas, kiuj ame daiírigas la vivan, pri ha) fora1 geamatoj. La ludiloj naive kvdzaií parohs pr . ksil tiujn vivojn ... La lastaj bildoj estas resumo de la monda rratetoj. La hrilaj slofoj k la kokelaj suoj· la malkaroi ¡11velol 

1111 haoso, k aludo al la neceso de o~diga _le am ik~ ~olv ~'{ kaj kaplukoj sorce ílusiris pri la edzini~•emd rratlno k pri 14 
kiu estas nia lingvo . ' . L : , (una pa1rino. Fort,, melankolio kaplis !In ... _ . iend' Tío cío estis por níaj francaj samídeanoj , ega peno, Nur lri lagojn ¡¡ pasigis iie. Post tiu tempo, sen pila 4 k

1111
, cefe fina nea. Tia! ilí meritas. ke ilia pravo, ne cefe estu li _de:idis . reiri_ de nove _en la rronron, apud la bona) f~de~0~

111
ut Jaii<lata, sed ke gi utilu: . . •. ; ~ · · r_ado¡ el s1a _brigado . 1<1am_ revene Ji jam eslis inter !11, 110 rronl Tiucele, por ciaj alt_a¡ klar1go1, au por eventuala u,zo , h ~ojis, ke h neniel povis evili Jarmojn ce la okulol car 1\va' de Ja filmo Rntoiían, sm turnu al la 8ocielo Pron~o de , brigadoJ, por la brava¡ soldatoj de la Popola 'Armeo, h Propagando por E6peronlo 34, ruede Chabrol, Paris-10 . sen In duba la varmo jn k earmojn de llia propr1t hejmo-" 
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·¡~- --- -¡ 
~ L~ ·-s~lto tran~ Ja · riveron Ebro ·a 

1 o~•cac\;;'.'::.~· ::;:,:~:: ·:s:~,~::~::,~ ::,:'.a'::io~~~·1::.~~r:~:::~~~. 'Ji:~:1:'~.~::tr,~ ~I: 
1 · ka_na Stabo por adekvate malfortigi la pezan prernadon de la fosistaj invadintoj ce la _ 
1 . o,~ei:ita ,zon_o, en direkto al Sagunto k Valencia, ricaj urboj, kiujn la malamiko obstine I 
~ av1<l1s kaph. La satata deziro sajnis jam palpebla realo... i;; 

ª Por atingi rapide sían celon, gi akurnulis k ·ekuzis egajn kvantojn da ítala k 'ger- .,. 1 . mana materia lo, jetan te en la unuajn liniojn preskaií ciujn homajn kontingentojn, kiuj ¡ 
§ ,. grege venís en Hispanion laií ordono de siaj tíranoj. En relative .malgranda frorito, la 

11
-

~- c.)a~daf k .eksterlandaj fasistoj flugigls nubegon da aviadiloj k yicigis . modeqtajn ka_no ~ •. .a 

i n?J!1 _el. ple¡ diversa¡ ka libroj. Sub la a pogo de tiel poten 'caj mehantl \aj bataliloj, la italaj 1-. 
· 1 d1~1z101, h.~lpataj d! kolonianoj k indigenoj (rnarokanoj k hisp 'anoj) ~u.kcesís facile an- . . 

1
. 

~ tauenmarst sur la soseo kondukanta de Teruel al Sagunto. · · .,. · 
1 1 , . · · Nía línio fleksigis. Úi cedis se_d ne frakasigis! 1~i ja malantaiíeniris, pro la , forta · iJ 
1 . preme_go, gis la proksirn_eco de Segorbe,. sed !i~ retroiro ~eniam estis kat.~strofo . ~ia , 1 

~ 
~ batalant~ro aspekt1s kvazau lerta duelan to, km faras ekzerca¡n pasoin malantauen prezentante c1am ·la pm- .. ª' 
i ton de s1a_ g_lavo al_ brust~ de si~ '.<~ntraiíulo. Nía ~unpi:emigo, malrapida_ I_< n:ietoda, e_!>ligís !ó_rla_si pre.~ka~ .. ¡ 
t sen n:iat_eria¡ perdo¡ kelka¡n poz1C1o¡n, okupante tui alta¡n novajn defende101n, 1am antaue prettg1ta1, por s1rm1 ~ 

1
1 

-_¡ la_ emre1on al ~e_gorbe k _la vojon al Sagunto. A pud la modesta vilageto Vi ver krevis la fanfaronaj pretend~jl E 
N1a _brava k m1!1nda reztst_ado elcerpigis la blufon de la ,italaj kondotieroj, kiuj por hufumi dezertajn lokoJn - ;;. 

1 ~ oferts kornpletaJn arsenaloJn . La ceteraj helpantoj povis helpi neniel. Tie mem cesis la •promenado• pri kies . ¡ 
¡li_~ __ , neatendit~ stag~o, 1~ fasistaj radiostacioj nerveme sercis k elsercis pravigojn por.suflori cirkaiífrazojn. 
= Ka1 prec1ze tiam, en tíu decida momento , nía arrneo jetis sin aroge en la aiídacan aventuran trairi la -~ 

riveron Ebro k Mmpi la fasista n fronton en gia okcidenta bordo. Jen objektiva ekzarneno pri la atingiraj ·re-
1 zi.tltatoj: Precipe, la rnalarniko devis sangi k modifi siajn zorge studitajn planojn. Oni haltigis abrupte gian irón · 
1 al Sagunto k V dlencio devigante gin forpreni elektitajn rezervojn por grati sían dorson preter la movigema 
'1 flu~jo de ]'Ebro . Krorn tío, nia rivera salto rimarkinde influis ee la psikologio de gia armeo k de gia ariergar-

1 do, akirinte µro tío niaj soldatoj masivan fidon k sekurecon je siaj propraj oferoj k rimedoj. ,Oni pruvis ankaií 
- al la eksterlandaj filislroj, ke la Respubliko, anstatau ol kaduke elcerpigi, ankoraií disponas pri obslinaj 1 energioj k nekalkuleblaj sancoj. La alpaso del' Ebr9 1 por esti sukcesa, bezonis h'avi kiel cefajn kondicojn
~ kt,om ~urni~o ~n !<? ~~o _k ~ekreto en_la, pi_-~par<::-rapid_econ~ en_!~ pl~numo _k aiída,on ~n 1~. m?vo po_r ~1.fr_o~tí 
!::l- k sofv1 fm1n duma¡n problemojn . Makmattke, cto okaz1s Jau dthmta plano! . . · · .. • i Nía Stabo bremsas naturajn irnpulsojn pro la manko de abunda k taiiga materialo. Dank' al la Ne-In-
;.;; terveno, aplikata unuflanke, la Respubliko baraktas kun malgojaj materia¡ malfacilajoj, kíujn gi <levas super- i 

• 11! venki per lertaj k spritaj ruzajoj. Tamrn, oni povis kalkuli pri la plej necesaj elemento¡, kiuj ludis gravan .ro~:- i 
1 - Ion en la kuraga operado. Ce la tagigo de J' lundo 25. de Julio -oficiala festotago en la subpremata HispaniÓ ;' 
1 honore al apostolo sankta Jakobo, iama legenda venka heroo kontraií la maiíroj, kies idoj nun batalas apud •

1 1 la tiel nomataj defendanloi de la Religio k Patrio-la popola armeo trapasis, ce kelkaj punktoj, la fortan flue-
= jon de la historia rivera laii ampl~kso, _kiu situas in_ter To~tosa k Mekinenza. En ~nu_i l_akoj, oni. ne trovis 1 reziston· en aliaj punktoj male, om dev1s forte batalt. Sed, 1am ce la lagmezo, multaJ m1lo1 da horno¡, kun mul-
1 taj iunoj da materialo, kusis k_ sv~rmi_s sur la (ransa flanko, kie p9mpi~ la gói? entuziasma de la simplanima · I 
1 logantaro de a pudriveraj vilagetoJ. K1a_ hela. s1rnptom? ~,or_ de~uktem~J ~e_r_b?JI . . . . . . . 

Kompreneble, la mala~iko ~eag1s f~r!ozeyer ~1~ av1ad1l_aro. Cia1 gtaJ _a_~_aJ eskadroJ_ ren?evms super . -

l la neuralgia zono celante vek1 p_amkon. _lh f1ask1sl Nta¡ so)dato1 ne malt_ré3:nk_v1_h~1~. La batah~no1,_en _ p~rf~kta 1 
ordo, okupis la difinitajn _ pozicio¡n. Aper1s konfu~o en ne?ta korpu_so._ CrnJ d1v1z10J konkure_nc1s pri d1sc1pltno. 1 
Dum dáuraj horoj okazis i!11Pº~ª duelo i~ter la mfanter10 k la av1ac1?; kun ~elpo de anhaera¡ ~anono_i, 1~ . ~ 
infanterianoj forkurigis la stalaJn vulturo¡n. Ce_ la s_e~vanta m!lten~, ~1 re~!ak1s denove per cento¡ da av1ad1- . ~ 
Joj sed ·ankaií tiam aplíkante drastajn metodoJn ma¡ soldatoJ pur1g1s la c1elon... . .1 

La Ebro ne plu estas _baro por ~ia ~rmeol _ G\ ekok~pis, Ira )arga k longa te~eno, _val?in . k ~~ _ntojn? · 1 
vilagojn k farmodomojn. Om prems _kvrn m_1l kapt!to¡_n k ?111 konker1s ª?undan ~ate~1alon . ~ªJ! !ant _au c10, 0111 1 
elpruvis la efektívigeblon de granda¡ posta¡ ofensivo¡ ... car la Respubhko ankau sc1as_ atak1l , , ~ , . I 

I• .. r:;,'~ if {;i::i~j~ir:itf ii•\iiéiif 1p:0/,.~~ºj~!ff ~, ,;::!~~;~: f ! ii~~~~iof ii~i:f,~!!.1/i:.~:~i:~:;.f !i~~:. ,, •1 
pasíveco. Neniam íli imagis, ke tiu¡ poz1c10J, ~ature defend1ta¡ de_ la _Ebr?~fosa¡o, po,·us e~hs atakat~J - Sed . 

1 
tío okazis car m ne kalkulís pri.la kur_ago_ k s11:1done~o de homo1, k1am 1h batalas_p~r f~rg1 unue k g~1 poste _ 
civitanajn ra.jtojn de libera persono. lita d1srev1go ':_Sl1s_ kruelal _N1 n~ estas t~o ?Ph~1st~J aserlante, ktel bro- · I 
con por ci tiuj komentarioj, ke ilin atendas ankorau ph grandaJ k ph doloraJ d1srev1goJ... . · g 

B , - · · · 11 
· -'!!IRIIIl-illllrulllillUIIIIIIII-Il:IIIWlmlllll/JIIIÍRlllllllllnlUIIIITilllllllllllllnllmlUílillMmlllllHUlllmm11m111111m1m1m11wn111111111111111w111m11111m111mw11111111•11m11111111m1111J1111mmmm11111i1111111l mlllllllllll:lm!MINmffllilillllllDJlilill---- e 

0 . . . . . ke POPOLA FRONTO estas inlim~ k rekte li,1¡"it11 111 la s11nAem_af postuloj de la m_ilito. L11 klar11 komprenem ·o ·de 
ni'v_ersajn ro,1oJn ni tris , I · ovaj amikoj . certe ne bezon11s longajn ktdragojn, nek ec eta¡n senkulp1gojn, pra la m11!11gr11blaf zigzagoj kiufn 
.1ªJ eganio¡ ·k nun f ~ ma n ezentas lastatempe nia gazelo. En Valenclo reslas nur DU kamaradoj-komplete riíuzataj, el la milira 'servo' 

n are aper_on. amp e _s<;>n, pr la administrado, zorg11s pri la enua lasko surskribi la banderolojn k plenumi la ekspedon. l.11 seki etllri~ rri grllva¡ diíekloJ ·
1 

kiuJb kr~m alrekle Ji devas do gvidi la korespondaJojn . La cdredakloro mem dejaras , kiel sanilara sold11to en mal 
a or11s nu~ ekster ª u~ º• 1 m malíacilel _ li rllatas kun la presejo, kie ankaií forestas la kulimaj taboristoj, spertaj en la Esperdnro kom

Prokalma vrlaA?; p:rpot e-e ~fon ci komprenante kiel peze ~sl11s labor! sub li11j kondicoj, certe oni konsideros hodiaü mulle pli valo ra 
Posta do. Se om ta sas on . a~stataií piendeloj, ~¡ ricevos ankoraií 'pli firman sublenon por ke la redaktoroj, sen tempo por rlpozo 
!lanhveteranan 

1
bu

1
11_encm. Pr~/g~no de· Esperanlo k por sincera dankemo al si11J tutmond11j helpanloj, ealu pretal neniel k neni11m dizerti' 

"'.or onoro de 11_ u_sro, p~r .11nraií ¡11 malllmiko, el ci riu ,' ankad trapa rila, iníorm11 tranceo .. . · . ' 
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6 PÓPOLA FRÓNTÓ 

NI AJ VOLONTU LO..J O ssle Steven!!, de . Melbourne, 

A
.., 1 \' • . , ~ mortis dum Junio 1937, en vilago de us ra lallO) en la HIS~ana -Imhlo 7 · 1a centra fronte. Religia ide_alisto, 1i 

. . . . . bata lis por sía k~ncepto de kristaneco. Serv1s .en la lnlernacta Brigada 42 J k St v n de Perth mortis 
y l 1· · l k" · · 20 J ac - e e 8

' ' aus ~a iano¡, e i_uJ mortis . : . en- , ce Brunete ankau dum Junio 1937 . 
mamerE'.; 10 droms en la •Clty of L. •~ir 1 d Stato Kvinslando. B 1 k

. •. . • . . . o ll ~ 10 , e 
arce ona•, 1am c1 t~u s1p~ ~icev1s 8·ataÜs depost Oktobro 1936. Vundoj 

to~p_edon ~pud Valenc10 pasmt¡are; 5 ce Jarama k Be le hile. Li prenis la Iokon 
ahaJ mortis en la Angla-Irlanda kolo- .. dé la fama angla komunisla autora. 
nM~• 4 en l_a_Frlanca, k ~ (>nd _l~ Us~na. Ralph Fox, kietpolitika komisaro. 

t..,04 ~ _ 1_ ~encias ~- n_omo¡~ e el~~}. ~1 Ken Mo 11e · .de S\'dney, vundigis hu¡ smdonema¡ ·batalanto} :--• - ~- ·· - . ·· · ·· ··: --· -~ r · _t;,_ ·-··'" - ·-• -· R JJ ., • . . ·M lb . v ¡am kvmfo¡e. ·r - on -.uru, mstruita · ce e urna J k K' k 1• • k d Kvi·nslando . . . . . ,. • a tr p:t r1c , e , 
Alt~erne¡o, 1~-r_v_is ~~ l~~erne¡a oftcira bonstatulo en Anglio, \i vendís cion 
tf·~gtmdent~. tgl19s3a6 ªo ,fs~ana Ard~_e_o k aligis en Decembro 1936. Li tre me e ¡aro . n o¡e vun 1g1s· a·· · • J · . . . . grave vun tg1s ce arama. dum kvm monato¡ da servo. Nun h O lJ • d M lb nº . rme own1ng, e e our .. , estas en Melburne k laboras· por la . d·t 

1 
• f • · F · ·e h' f · · estts vun 1 a n o¡o¡n en rancto c 

'.spana ª ero, . . . · la Australia Armeo en 1916-18 . Mal-J ack Barry, laborista smdtkata y lt - 1: 1 b t ¡· 1 J · ma . . grau mu a ago 1 ra a a 1s a ara • orgamzanto, mortis. , .·.·' b 1· 1 •· · k r· · 1·d··· T d D' k · d 5 d Ek ata on, ma samg1s, me mva 1 1g1s. e te e_nson, e ~- ne~. ze- Dick Wh ,telev,nun en Melboume, kute mortpaftta de la fas1sto¡ en Fe- d 1 Th 1 • k 1 D .f n . ano e a ae mann- o ano . e e -bruaro 1937, post Jarama batalo. Lt d. t d M d •a · · N b do • • 
1 d. • d .. f . . 

1 
• m o e a rt o en ovem ro ._ Jehs en a ento¡n e staJ us1 anlo¡: 1936 L' t • k d ··1 de 

H • · h • . fl k . t es as, mt re as, menen a e o, se m nur avus ce ma an o . E d R .11 ( d w· 1 n y • • • • smon om, y parenco e rns o 40.000 australta¡n kamparano¡n, m CI h.ll) 1- k B b a·11 . . . . · turc t en t"s ver o • o a I a». pelus vm, murdtsto¡n, en la Mezan R 1 1 8 h 11 h · · M 
1 

· , a p 1 ayn am, unu e a erooJ 
,✓ • ~-:·;;;k:~ew~riñ, ~aé 'Pórl . Adelaide, de _Ter.ue_l..Ank _or.~~-i~;!tª~1 ·:· · , -·. 

mortis ce la konat~ fronto Jarama. Vldorta (Ablrallo). 

r 

-'---------------~EN. ·-TRE NOBLA KONDU.TO! 
·•• < La Hi'sp;;n ·a Registaro ciam estas preta malakrigi la terurajojn, kiu) sembride nun regas. Atestas pri tío la prudenta sinteno neniam bombardi matíermajn urbojn en la íc1sist11 zono, ec nek t<iel g -1sta respondo al la krimoj de la íremda aviadilaro je lo, dispono de la rlbelintoj, car la logantoj en urboj el íasist11 zono ne kulpas. . 

Tiaj humanaj deziroj ankaií ne hallas tie car mili1kapti1oj ne estas konsideralc1) kiel -ribeluloj sed kiel normalal civitanoj. La le~o ne persekut~s opiniojn; g¡ nur punas la kon kretajn agojn, kiuj endan~erigas ta statan sekurecon. C:iam es1is honesta intenco de la popolaj gvidantoj evili aspekton de vengemo al la natiírn memdefendo de siaj rajtoj . Solene promesite estas en forna deklaracio ke, post la milito, lar~a amnestio redonos senescepte al ciuj hispanoj la eblon partopreni en la nacia rekonstruado. Knj, et hodiaií, dum la flamoj ankoraií kirliQas, atenteme zorgas ta legitima aiítoritato forigi akutecon . loü eblo k povo. 111 la impona lragedio. Heli'I pruvo. pri multe pli bonaf deziro por la es1on1eco, estas la tre interesa k signifoplena dokumento, kiun nía ·Registe ro isendis 11 111 bdta Komisiono oficiate funkcianta en Totouse (frilncio) por aranQi intersanQon de kaptito) ínter ambaií batalantaj zonoj. La regularo de :iu dokumento tekstas jene: • 
e Fidela al sia nesangebla normo, la Hispana Registaro submetas c1l via ekzameno la aekvanla)n proponojn: . 

, 1 .ª ·· Deteni la ekzekutadon de ciuj mortpunoj, deciditaj aií · decidotai 
p_ro deliktoj, kiujn oni faris gi la 1.~ Septembro 1938 . ec '.kiam ties malkovro, 
sed ne la plenumo, okazos post tiu dato. · ,'e 

2.ª .La ribelaj aiítoritatoj <levas promesi, pri tío, plej rigoran recipro-
kecon, kiun garantios la brita Komisiono. · 

. 3.ª La prokrastado en la ekzekutoj validos d_um la daiíro de tuta 
Septembro k tio estos bazo por reciprokaj akordoj, pere de la sama Komi
síono. La decido validos generale por ~iu arestito aií kondamnito en la ribela aií lojala teritorioj. · · · ·' · 

4.ª La deliktoj, kiuj1:1 oni faros post la kuranta Septembro, ne restos 
sub la influo de ci tiu propono. · 

I a sc1rlo Je kon~ciaj 

laborlstoj en Austrio 

Cu ankoraií ekzistas tiaj hamo¡ ,n 
Hitlerio? Cu i1i jam adaptigis al la 
nova abomena sistemo? 

Malantau la trage<lio <le la anekso 
d~ A ustrio, ka sigas multe da miiero 
k doloroj, _flanke de la personpj Pen. 
sántaj kontraií la naz i-teorioj ~• 

Multaj el tiuj amikoj jam kuragis 
senmaskigi dum la laslaj manifesta. 
cioj de la Austria p:>polo. lli fdris 
lion por logi la rigardojn de lutmondo 
pruvanti, ke la germana registaro ne 
absolute povas majstri sían aveniu
ron en Aiístrio . Precipe en Graz (mia 
regiono k fdsista fortikajo) plej multe 
suferas la malnovaj socialist oj. Ta
men, nía p opo lo silente baraktas ce 
la ungoj de la nova tiranía, kiu estas 
trioble pli lerura ol la gisnuna dikta• 
turo. Vana estis la intensa kontraií· 
staro; perditaj la jus gajnilaj rajtoj de 
la laboristaj sindikatoj, nur eknaski· 
gintaj kelkajn semajnojn antaií la ren· 
verso. Velkis la ekflorintaj modelaj 
Esperan -to-organizo¡ .. .' ·- - .. - . . . 

Kaj cío nur okazis, pro la nedeci· 
demo de la okcirlentai demokrata! 
landoj . Ec potencaj la borislai orga· 
nizoj saj ne forgesis, ke tie ekzistas 

·multaj samideanoj. Sed la laborista· 
ro, l<iu konsistigas la plimulton el IJ 
6 miliona logantaro, diversfoje pru· 
vis, a 1 la ekstero, ke gi scias bdtali, 
suferi k morti por plej altaj idealoj. 

La nacisocia listo¡, tuj post sía ven· 
ko, enkarcerigis en la koncentrejoi la 
plej fervorajn amikojn de l'popolo, 
sed oni liberigis kelkajn el i1i por nt 
montri tiam, tro frue, sían veran viza· 
gon. Sed, hodiaií, la Hberecanoi é,u· 
fendenc:ij gemadas sub la jugo de 1~ 
monstro internada. Hodiau jatn °01 

scias, ke la arestatoj povas vi<li ne· 
niun konaton, dum daiíro de longa 
tempo. Kruela puno tío estas! . 

, · • .. ,J . Kred11s la Regist11ro fari, pere de sla informo , gravan p11so? P"r humanigi la militen k alprokalmigi la pacon atend11nte; pro tío. Qlan serenan studadon · flanke de la neiítrala publlko lnternacia k de tiu ho_norlnda brit11 Komislono. • - . · 

Spite al ciuj perseku•oj k dolorol, 
la Austria popolo forte esperas, ~

1 

i~m kre~nskos la hela mateno _de 
1
: 

fma soptrata libereco, en mezo de . 
interfratigo de ciuj popolo, ma\grat 
la fakto, ke nun tío, anstataií revo 
sajnas herezo ... Barcilono M. Aügusto 1938. 

Julio ALVAR~Z DEL VAYO 
Mlntatro por l:!kstcral Altrol. - MARKSAN0 
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P O P O L A -F R O. N T O 

• La krudai. post"uloj de la milito • La bando, kiu sub pedanta nomo 
derigis fari dekreton por rekta ínter- de •regislaro» logas ri~n BlJrgos, res
veno registara en ciuj _ fabrikoj, kiuj pondis jam finfine la demandojn de 
pro<luktas militmaterialon. Tiu ci de- la angla Registaro pri ·relirigo de la 
krell~, pro doktrinaj konsideroj, ne «volontuloj•. Pcre de cirkaiífrazoj k 
ricevis la aprobon de la Kalalu,m fanfaronajoi, oni sabotas la planon ; 
Maldekslra Respublikana Partio, lties malebligante la efektivigon de prakti 0 

eprezenta ministro demisiis. Tiun ka ne-interven o. Tia konduto lwntras
pason ~ekvis, pro komuneco en aga- tas kun la klara tre rapida resp0n90 
o, la a Ha ~i .[!i~tro _d!! ,lél ,fü,1._s¡~~ Nas i- . de la le'gitima Regist,rro, pleríe akcep 

. la Parlio. La krizo facile tuj solvigis tan te la anglan proponori por limigi 
per aligo de du novaj ministroj, . re- la konflikton ce la nacía terilorio. 
prezentantoj de la Sor.ialista Unuigin- • Per jusa dekreto, la Hispana Re_. 
ta Parlio de Katalunio k Naciista gistaro reorganizis "la institucion pri 
Agado de Baskio: tia maniere, la kata- la politikaj komisaroj, kiuj tiel boñe 
luna k baska popoloj rekte intervenas plenumas sidn kuragigan rolon en ·la 
en la taskojn de la centra Registaro. Popola .l\rmeo. De nun, la komisaroj 

La res~ublikanaj aviadiloj daur _e · _havos pli rektan .intervenon en ciuj 
rikoltas sukcesojn Ira la cielo de His- afe roj iel ajn ril~tanlaj kun la k!erigo 
panio, ·pli ·¿1 cent fasislaj aviadiloj k plenrajteco de la soldatoj. 

• Paralele kun la atakoj en direkto 

SALUTO · EL HINDIO 

El malprók:.imn Hindio, mistikn !ando 
kie lrt perforlo estas forle m11ls111ata, ve
nis jena kura~ig,1 letero por la estro 
de Id Armeo hatalanla trans la Ebro: 

• •Ni sckvas. kun miro k admiro, la_ 
venlu ,jn . kiujn Id Armeo de la Res
puh!iktJ alingis íl pud la rivúo 
Eliro . Je nomo de lu hinda ~opo
lo, mi gratulas vi an kura~on k es; 

pri 11a:1 oma~on por la fdlint oj. 
L,1 ufcrnj de viaj soldatoj pu~ós . 

anlaücn fa progres 'on de la · 
. , mondo!• 

. Nawaharl ~I .NÉHRU 
Gvldanto de 'a hin Ja r.acflsta mova:Jo. 

fdlis dum la monato AiígusÍo. Nur en 
unu léigo,. post impona aera batalo, 
falis 19 malamikaj aparatoi, kiuj kune 
un multaj a!íaj luktis kontraií mal_

granda popola eskadro, .el kiu perdí
gis nur kvin aparatoj. En tiu batalo 
ne mankis •h¡,roegaj agoj. 
• · Sur J'a maro ankaií n¿ · velkas la 
k·Ü-~ago. Lá . re;pub!ikana déirüsipo · 
• Luis Diez» kiu estis en fran ·ca have
no, ricevis ordonojn por atingi la c~
lerajn sipojr. de la eskadro . La fasis
toj elpruvis ciujn rimedojn k ruzajojn 
por kapti la si pon, kiu sukcesis trapa
si la markoloit de Gibraltaro, kie de
joris atendante gin la tuta fasisla es
kadro. Nia sipo brave eltenis la ata

egon de se¡i kontrdiíuloj, adekvate 
respondante la 1,1r1ileriajn pafojn, k 
save atinginte la havenon d_e Gib'.al
laro, kie gi nun kviete ripozas kun ne 
·ravaj sed bonofaj vundoj. 

al \ialencio, la fasistoj entrepenis 
bombaslan ofensivon en Ekstr emadu
ro. En la komenco, niaj trupoj devis 
cedí terenon sed post malmulta teni
po, ili men komencis vastan "konirau
ofensivon, kiu sukcese regajnís la 
perditajn lo\win, k~'ptinte -ec --komple
tajn regimentojn -volonte fordonante 
la armilojn sub la deviza krio: Vivu 
la dcmokrata Respublikol 
e La c1mbasado"ro de !talio, en la fa
sista zono de Hispanio, vojag ·ante 
per aiítomobilo, suferis atencon, kiu· 
kaiízís vundojn al lia edzino. La sub
premataj hispanoj ne akceptas focile 
la barbaran skla1 ·econ ... · 
• La Nacia Komita'io de la C. N.T. 
decidis pretigi la eldonadon de la ple
na verkaro de Anselmo Lorenzo, . fer
vora iniciatinlo en Hispanio de la 

. anarkista movado. Tio montras altan 
liberecon pri politika kulíurol 
e Oni ·scias absolute fidinde, ke la 
policestro de Frank o havas dikajn _ 
tekojti, kiuj entenas pli o! unu milio
non da slipoj. Tiu •nigra• listo deve
nas de antaií ol la milito k gi detale 
menda!: la nomojn de ciuj persono¡ 
iomele elstaraj en réspublilrnnai k 
laboristaj organizoj. Kiam _ la fasistoj 
konkeras iun urbon aií vilagon, tuj 
oni sercas la koncernajn enlistitojn, 
kiuj suferas rapide J'a morton au la 
enkarcerigon . Tirl sekrete oni gardas 
la enhavon de tiuj teruraj listo¡, ke 
neniu scias pri sia tiea esto aií mal
esto. Tie, cie regas angoro simila al 
meze¡iokaj te!I)p~j de_ la Inkvi ~icio. 

7 

Sanitoraj branknrdi~to{ en la fronto 

POPOLfRO_NTA LET~R~J_Q. 
· Labflrista Grupo Espéranlisla. Cikago.~ 

K-do fMenc tr11nssendfs al ni , vian .leteron. 
· kies enhnvon ni dnni<e ñotas . La monsendu 
ankaü ricevir11. Saluron! 

A. O.-Tbilisi. - Vinn alvokon _al la ge
studentflj ni transsendi al la Studenra .fede
rncio: Tiu org-anizo. ni esperas, respcndos 
al vi. Nian gazelon ni sendos al vi r egule. 
. E. C. Hi1igh. - Birchgróne . :--Ni dankas la 
alsendon de la revuo kun ·1raduko de unu el 
nlai ant ikoloj. · , 

Lab. Esp : Klubo.-Amotfors.-· Vian sa
lur!eleron ni recevis k dankas. Ar.kaü ni re
ccvis la gazctojn kun tradukajoj de r.ia _ga -: 
zeto. Ni rcciprokas vinjn salulojn! _: : .: 

H. T1>he1zadeh. - Abadan. -- Ni riée,•is 
via•n afablan leter o n ·k dankas vrajn ·klcij ~
rlojn por nia afcro k viajn kuraj!igajn vorl ójn 
k salutojn el malproksima Persio. ; ,'._. 

· E. Barannivo k. - Moskvo.-Ni enketns 
pri via anoncnk darik,s vi11jn óonacojn. T a 
versajon ni al'l<¿ií pul,likigos. . 

F. R. Banhani. · Essendon. · Vian intere
san lcteron ni ri cvis k kun granda atento 
legis. Ni bone notis l!ian enhavon k dankas. 

B . Berin.- Oomel.- Ni ricevisviojn lete
rojn k postkartojn k ni klopodos plcnumi 
vinin dezirojn. - · · 

.fabret. • Drancy. Ni donk as vinjn solul
leteron k mondonacojn. k publikig as lo pe· 
titnn anoncon . . 

Holloway. - Oisborne. - Lelero riccvitn. 
Vinjn bondczirojn ni dankns. 

B. Mitchell.-Cowdenbcnth. - jus je la dato 
de via letero ni e~tis ekspedantnj la julian 
nunieron, kiun bed<.1ürinde ni prcligis tre 
111alfrue pro In nunaj cirkonstanc<,i. Ni pelas 
senkulpigon k supoz11s la gazelun jam en 
viaj mnm,j. · 

Welser. -Morlaix.-Léú viaj inslrukcioj ni 
sendas vinn ekzcmpleron al k-do Ouilluu. Ln 
ccteron de via sntal<l pc-stkarto ni bonc no
tas k .respnnd as, kc vi tute pravas k cslas 

·rerura ignorado de la tútmondaj laboristol, 
ke ili ne ankoroü cvitns la ekspedon de por• 
mililLj krudnrntcrialflj al la fasistaj lnnd oj . 
Saluronl . 

P. E. Ll.- lssy les Moulineoux .-Dankon 
por vi ai letero 1< mondonaco. Vian novan 
r.dreson ni noris k ni j!i ni sendas la nom
bron da ckzcm pleroj, k iujn vi menciis. 

Manocl.- Lishono.- Vi é!n kortusnn lele
r<;>n ni kgis k krom kompato por viaj su!eroj 
n1 scnlé!S odm1ron por v,a ku ra~o en la lukro 
konlraü vialanda fasismo. Sé!luron! . 

N. Kavenics. Helsirki.-Ni riié!IIIS vian 
leteron. La onPncon ni puhlikigis en la juiii11 
numero. La Pl(-on por via k-do ni trnnsscn
dis, In pelil~jn brosurojn ni sendis k dan kas 
vian rronsendon. 

Al l<elkaj .- l<iel vi vidas ni laborts k ba
talas en Hi~p anio l_!lem. Se i uj bojas, tio 
pruvas ke ni vo]ds ... Anl11ill:nl 

/ 
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11 ABO N M Á.N I ERO Nía gazeto n'e ha vas fiksan _abonprezon . . j 
LJ·. Úi eldonigas nur per laiivola individua monhelpo de ~1~ l~g~nlaro . . 
• Ni elektis tiun sistemon car tiel, -ciu kroma sumeto de lluJ, luu¡ povas . • 

íl 
pagi iomele plie, ebligas la ricevon de agrabla_ le_gajo al multaj, kiuj !'

1 

pro senlaboreco, aii aliaj kaiízoj, ne povas pag1 s1~n pro~ran kolizon. 
Tía} se la enhavo k celo de la revuo estas r-or v1 aprobrnda k placa 

• pagu vían Hberan abonon al iu ajn el niaj internaciaj agentejoj: ' • 

: O ÓENERALA INTERNACIA AonEso NEDERLÁNDA ADRE.so n 
nur por mono nur por mono ,,e hohu :dano} ,, ij 
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D. O.-Den Hnng. • O 95 , 
H. N.-- Malmo . . . 2 sv. kr. 
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l{ -do J. Veldlrnmp, WarandestraaI 25, Hai
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pri I{ do licinz Háuscr. kics la sin adrc,o 

. esIis: Plazt1 Altoz-,no, S. R. l. . 10 H. 
·K-do Jozdn Tcnenhaum sciig.:s al ,iaiami• 

~oj, ke lia fario c1>Ias_ bona. Li nunlemr, 
baIalas ce la orienta fronte. k lia poi11 
adreso c1>lils sir. Mar 95. Valcnc10. 
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~AM ti PERIS! 

La ~rosur_o _pri ¡;; arto dctruitn Jam 
dpcras. Pra j!111 ekspedo zorgns la Na
cu1 Pntronado por Turi smo ,,.._ 1 . 
.., to d · · · uu e• .,an cv11s 11cevI unu ekzemp( 
okaze de ncricevo onl sin turnu ~~ºn~'. 

ºHISPANIO.-1< do )ose Orpi Bdldris, 105 
B: ig,1d.i MiXIil, \'.• B Iall on, t.' Comra· 
ñin. Bn~e ,,.• C. C. n." 8. 5~ üil'isior., 

: dez. kor. k•m cksrc, landaj ge~drnideanoj. 
HISPANIO. - l<-do Karpali Bela, S. JI. 1, 

Plaza ,\ilt•Z ••no n." 713 Barcel1>no,kiuIro· 
vil!ds en la froñ1o, d~z . kor. kun gek doi 
precipe el Ba rcelono k Valcn ciu. 

filSPANIO.· I{ do Jnan 5errn, sir. Carl!~ 
Marx 15, Perdlad,1 (Gcron,1I, drz. koI. 
k. c. l. k inrcrs. P~I k PK. CcrlJ respondo. 

li.lSP AN IO.-J< -do, kiu gvidHS l:s p_c,anlo· 
kurson en la lrnnto, dcz. ricni c1<1n es: 
pcra11I,.jnj11 por fnri cks pozici,,n. fld¡(! I • 

l<.do lleslilulo Alh<'ro Ga,cia. 127B1t· 
da Mixta. 508 Ba1allón. Pla11<1 Mdror-.~~ 
.!aletu de 28 Oiv., Ba~e Turia C. L .n. 1; 

HISPA~_IO. - I(-do .:Si>tcro de !d Cruz ~u;u~
ó5 Br1g<1dil-Mixta de Cnrnb111cros, -· u· 
lallon , 4. ' (. ompañin, Base 1.' c.s:~j 
mero 4. dez. kor. kun mcks>koJ ge di IJ 

FRANC:O : I<-do O Nourry, ~¡ 11· ¡ I 
Li_l>erlé_,' Drancy (Scinc), ctcz. kor. pll · 

. k l!'lcrs PM . _. enk~, 
SOVETIO.-l<·d,1 i\l ek,;,1ndro Ka51an 1,,r. 

Aka~c~, ii:eskaja 27 .S1alin11rod0: ~~~j¡r1n 
kun H_1sp. Ankoi, organizas k~ cla~o
koresp on dado n kun :italingr odnl ~ 

• ristr •j, ~coficistoj, ¡1es1udc111nj. k)~iin"'· 
SOVETIO . - K-do A. A. Jonov, ti. I et kur· 

In 18. ko_r. 18 .• kv . 7. ~1os_kvo-SZ.1n¡mu"'' 
k. c. l. k rntcrs . pcr novat ·'· M .• '~ rl k sen 
4~ Ir. fk . lntcr s. ltoií k,1talO!!'" \ 'feI ccr1c 
1!1. Scndu unue! Afranku f~l_dlC, · 
respondos! Anonco valida ciaJH•11011il0 

HISPANIO · 1{ do Ric11rdo llul>Ju, ,c.C
de Montaña, 6 .ª Comp<1ñid, Bd~c ~;p tel1 

11-
0 l. dcz. kor. k intcrs. · 1cvuoI° 

kun !!CÍrancoj. Tuj rcspondns- rr1is-
SOVETl~. - I( do f. l~ori1tkov . 5 \ ¡_l. .

1 

portn1>J11 7.'. Voroncj dcz. kor- ~1,.,\1 
InI crs. P. M., P. I{., moncr o!O, · 
br ojn, insig; ;.¡,; ;\j¡;: ... ~ 

P 
. ~olC~v 

rese10 de ). Olmos, Alii:nnlc, ""'· 


