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La inonarkio e,,n Hispanio estis iu tipa specimeno de feuda regimo . 
Mizero k lukso, en kotrtrasto , estis blazono hontiga sub krono de rego frívola. 

En aprilo de la jaro 1931. ª dum historia dato, la hispana · popolo en iris 
en demokratan . stadion per proklamo de la respubliko. Tiu renverso mirinde 
6kazis sen elverso de ec unu guto da sango, en mezo de bruo tre goja de 
kantoj k himnoj. Dum kelkaj t agoj, kUn naiva entuziasmo k flirto kaprica de 
flagoj, la popolo estis mastro absoluta de stratoj k placoj . Tamen nek ia 
bloveto ekvekis la dorman de polvo centjára kusanta sur muroj imponaj ·de 
altaj palacoj k vantaj pregejoj. · 

Anstatau ekzemplo de digno k eduko, tío sajnis, por la reakcio, kv.azau 
pruvo de stulto. Malaperis la .timo, komencis la provoko, ekfunkciis la sabo-
tado kontrau la respubliko, sistema, kiu naskigis sub la signo de paco k har-
monía. En la densa ·ombro de la samaj katedraloj k palacoj, respektatáj de · 
I' popolo, svarmis la susuroj pri abomenaj konspiroj de emfazaj nobeloj, 
ricaj malsatigantoj, fieraj generaloj k dikaj episkopoj, kiuj miksis, en sankta 
alianco, la efikon de la mono, la sabro k la kruco, dum parlamento Jau nova 
stilo prilaboris vigle modelan demokratan konstítucion . . 

Eii A.ugus!ó t932. la fasismo montras sían bekon. Ek.tl'oeTis, kim aliaj, 
generala Sanjurjo. En la hO'ro de la puno, oni pardonis la vivon,ankoraufoje! de 
ciuj ~ulpuloj. Kiel danko de friponoj, dauris la manovn.pj en ciuj brancoj de 
la ekonomio. Pluvadis mensogoj, floris la demagogia po.r akrigi la diferen-
cojn· inter la diversaj tavoloj de 1' popolo. La semado donis siajn fruktojn en 
la parlamenta balotado dum novembro 1933. kio estis vera batalo jam ínter 
rugo k blanko. La popola flanko, pro disigo, akiris multajn vocojn sed malmul-
tajn deputitojn, dum la reakcia flanko, pro unlle~o, atingis malmultajn vocojp. 
sed multajn deputitojn. Jen eble do miraklol 

Pre~kau unu jaron ankorau bezonis la reakcio por prepari la kapton de 
la stato kun i'oma sajno de normalo. Oktobro 19341 per si · mem parolas tiu 
·manato car tiam, unuan fojon, la hispana popolo efektivigis la tekstojn de siaj 
himno¡ per glera ribelo, havanta alían kulminon en la montoj de Asturiq, je 
defendo de la libero kontrau la malrespublikana registaro de la respubliko. 

Post tri semajnoj la reakcío povis venki nur lausajne, per potencegaj 
riniedoj, car viva flamo atendis avide horou k formen, en la koro de ciu 
honesta hispano. ' . 

Blovts §tormo tra Hispanio: detruo de legoj, sistema persekutado, rigora 
cenzuro, fermo de sindikatoj, fínanca dibocado k dance de malpuraj negocoj, .. 

·. En malfelico oní lernas k neeble ja estis ne lerni pr-0fití momenton 
kiam, pro vid_ebla korupto, oní kunvokís por nová parlamento. Partioj k orga-
nizoj el proletaro k etburgaro lerte algrupigis, kvazau grajnoj de granate, 
en vasta organo politíka nomata Popola Fronte prezentante al la generala 
opinio klaran programen kiel standardon <le siaj devizoj k postuloj _apro-
bendaj okaze de balota triumfo. 

La 16. februaro de kuranta jaro, la hispana popolo, malgrau cíaj baroj, 
esprimjs sían deziron arangi mem síajn proprajn aferojn. Granda 6ukcesol 
Kvankam provizore oni stopis per balotilqj la faukojn de la hispana fasismo,. 
kiu perdinta la esperen pri venko laiílega, tuj post la fiaskó, interkonsentis 
kun sía internada kolego, kiu ankau suferis vundojn pro la batoj de his-
panaj popolfrontanoj. . 
· En punkto decida, kvín monatojn poste, ekflamacas la monstra' ribelo_ 

de generaloj perfídaj, kíuj serve al fremdaj interesoj, prononcante blasfeme la 
nomon de Hispanio por trudí sklavecon, senbrídígís la terurofn de kruela 
civila milito por dronígi, en riveroj de sango 1 la .ra~tojn modestajn de bona 
popolo, kiu en tempo favora fluígis nek sangon nek larmojn k nun senhezíte 
oferas la viven por ke sía lande ne estu bastiono fasista kontrau la digno au 
kulturo de iu ajn alía nado de la mondo. 

Verda Kurteno 
Lí~ io de fa.jro dividas abrupte, je du partoj 

ekstremaj, •a amplekson de nia !ando. Dum 
bleke parolas kanonoj, vomante detruon k 
morton, laü senkompata. konkuro in ter libero 
k abomeno,neni~ honesta, nenio pura povas 
resti neütrala antaü tiel kruda dilemo. 

Esperanto, nia lingvo bela,. instrumento 
genia por homa progreso, ne povas ne helpi 
la vicojn J!Opolajn per la forto •mo

0

rala de 
sia signifo • aü per la efiko praktika de sia 
tutmonda.retaro . 

Tial do ni, proletaj esperantistoj, idoj de 
sana popolo, post ne tr9 longa medito, de-
ci(ij,s, kun juna humoro, mobilizi ankaü nian 
lingvon, kiel vo~on de alta !dealo, por dis-
konigi, en samideanaj rondoj, la helajn kon-
turojn de nia lukto, la firmajn trajtojn de 
a~epopeo ~ verktta ·p~sangn, saiírmtnn:r 
pro nobla kolero, ere tuta la !ando hispana. 

Esperanto, eleklinte sian lokon apud la 
humiligitoj kontraü la humiligantoj, ne nur 
plenumas decan rolon, sed ankaü per tio ~¡ 
inauguras ebenan soseoñ Ira la smeraldaj 
kampoj de la carma Hispanio, sub la pro-

• tekto de cies resi:,ekto k cies estimo. 
Post la venko, espt:ranto estos grava 

faktoro en la popola kulturo! 
Sed unue, nun mem, nur unu celon ni 

havas: venki la fasismon, gajni la militont 
K estos ornamo ~entila, de tiu nia arda so-
piro, pro nia k via laboro, povi aüdi ia~. k. 
.~ble tre baldan, la dolcan resonon de iu ajna 
voco diranta: «Se venkis la justo en mons-
tra milito, tio ankaü ja okazis ec dank' al 
esperanto ». 

La ru~o de flama pasio kun la verdo de 
persista espero, tiom nia!, estos certe la em-
blemo de via fakta internacia so!idaro; de la 
frata kunhelpo de"tiuj, kiel vi, celantaj trans-
formi la mondonje unu granda rondo familia. 

Al ciuj esperartto-organizoj, proletaj aü 
liberalai. nian kole~an saluton! 

Nia alpaso bezonas sugestojn, nia afero 
meritas subtenon. Laborante anonime aten-

. das ni du1t1e rikolton. 
• · La tr,unko forj.jka de nia verda movado 

bur~onos prinJempe nur se la rad1koj rice-
vas la sukon fluidan, en spongeca grundo, 
de ciu amiko portanta kun digno la. verdan 
stelon su·r jalo. 

Se nia voko ne trovas resonon. Se via 
respondo, anstataü ol vibri, silentas, tiam 
certe la trunko seki~os, pro manko de nutro, 
k venos kruela hakilo kiu -tei-en faligos, kun 
bruo ~emanta, la arbon de nia iluzio. 
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La hispana virino en 
civila 

la 
m.ilito fajro de la 

La batalo kontraií la fasistema 
milit-ribelo malfermís la vojoh al la 
hispana demokrata revolucio . Revo-
lucio, kiu mirigas la mondan pro la 
fervoro k kurago de la hispana popó-
lo k montras la mir indan kapablon 
de la hispana virino, kiu per la sama 
delikateco mastrumas la hejmon ol 
morías sur la. strato kun pafilo en la 
mano. 

La fasistemaj generalo.j, kiuj. per 
la perfida ribelo intencis kateni la 
popolon, atitigis per tío la plenan 
Iiberigon de la hispanino, kiu, dum ci 
tiuj historiaj tagoj okupis postenon 
apud la viro. 

Mi vidis tra la montoj de Aragono 
unu el ci tiuj virinoj kun siaj tri mal-
grandaj infanoj survoje al Barbastro. 
La edzo estas murdita, la hejmo k la 
vilago, bruligitaj. El la tuta mizera 
havajo nur si povis konservi la lanan 
korpokovrilon, ladkruceton k malmo-
lan panpecon por la etuloj. Ce la ves- . 
perigo si alvenos en la urbon, kie 
aliaj virinoj, tiel malgajaj k senkon-
solaj kiel si, akceptos la kamparanan 
vidvinon k lavas k nutras siajn ínfa-
nojn, kiuj tuj poste ekludos sur la 
strato kun aliaj knabetoj, nesciante la 
teruran tragedfon, kíu cirkaiías ciujn . 
Dume, ili, la vírinoi, kies edzoj ankaií 
forírís al la fronte, eliros al la §oseo 
kun siaj krucoj plena j de élkvo aií 
vino k donas trinkon al la prete r-
pasantaj soldatoj k milicanoj, kiuj, 
per grandaj sargaiítomobiloj estas 
transportataj al la batalkampoj. 

Ok virínoj alvenis al Lérida la 
13-an de Septernbro. Ilí sukcesís for-
kuri el Sier ra kaj el Luna. Kiam la 
fasistoj okupis cí tiujn urbetojn la 
knabinoj estis malvírgigataj k al iliaj 
patrínoj oní senharigis la kapon. Nur 
tiuj ok virinoj poYís eskapi post tíu 
turmento . Konate - ja estas, ke la plej 
satata ornamo por la hispaní no estas 
la hararo. 

« Ni ne deziris tion, sed la fasistoj 
farís de ni soldatojn k kiel tiaj ni 
luktos gis la baro ree kovros nian 
dorson». 

parolis · kun la junulino Koncita, el 
Toledo . Sía fianco falis sub la fajro 
de la masinpafiloj. ·Si venís k petis 
armilon. Prení k celi kontraií la mala-
mikon la masínpafilon, kíu mortigis 
sían amélton, tío estas nun sía tuta 
ambicio. 

En la 5ª Regimento de la Popolaj 
Mílicoj, kamaradino Juanita, gvídas la 
komplikan servan de la provizumado 
k r~spondas kun mírínda precizeco 
milojn da demandoj k_ petoj. 

Lína Odena (*), Aurora Arnáíz, 
bravaj komjunulinoj, kun siaj bluaj 
bluzoj k la pistola ce la gracia zono 

. ' 
komandas konsiderincíajn kolonojn k 
organizadas milojn k milojn da geju-
nuloj por defendo de la libero. 

Viktoria Kent, fervora respublika-
níno, plene sin dedicas al la organi-
zado de porinfanaj gardejoj, vartejoj 
k kuracejoj k ankaií al la provizado 
de lakto k ludiloj por la ínfanoj, kies 
gepatroj falís aií luktas ankoraií ~n 
la fronte. 

Plené! de energía, Maria Karrasco, 
laborístino en la aerodromo de Kua-
tro Vientos, smiras · per oleo la masi-
nojn labora nte la tutan tagon ínter 
motoroj, k ne permesante la foríron 
de unu sola aviadisto sen ekzamení 
si antaiíe cíujn sraiíbojn de la avia-
dilo. 

La kona ta kantistino Estrellí ta 
Kastro sonígas síajn trilo jn tra la 
batalkampoj ínter la muskolaj ser-
vantoj de la peza artílerio. 

Maria Teresa León, talenta verkis-
tino, ridetema elsaltas de nía aiítomo-
bilo sur la soseo de Talavera k kun 
sercoj k · petoj haltigas la gigantajn 
kamparanojn, kiuj pro manko de ku-
timo, forkuras frenezigitaj antaií la 
aeratako de la aviado k revenigas ílín 
al la fajrolínío. 

Dolores Ibarruri, kiu, el la mízeraj 
domacoj de la mínistoj, kie si naskigis, 
sin levas pote nca k gvidas ci tiun 
popolamasan batalegon. 

Marina Ginestá, la ma]granda ka-
talunino, m ia gen tila sekretariino, 

· (*) Heroe mo rtigita, post la verkado de 

filino de taj loro en Barcelona. La 19. 
de Julío, tre kune kun siaj frato 
k fianco, si prenis la fusilon k sin , · 
direktis al la barikadoj de la placo de 
Kolumbo. La fiancon mortigis kvar 
kugloj ce la ventro. La frato foriris al 
Zaragoza . Marina okupigis poste kiel 
skribmasinistino en la Stabo de la 
fronto. Ofte si sidas ce angulo, kon-
traií la muro k kiam mi sin alparolas 
si respondas jene: 

«Al vi, kiu estas rusa kama rado, 
mi povas paroli sincer'e: ni ciuj estas 
tre sentimentalaj. Granda malhelpol 
Ni estas treege sentimenta lajl... 

Cío ci estas la hispana virino, kiu, 
dum:cí tiu grava boro de popo la lukto 
montris sían veran karaktero n. 

La nobe laro k pastr aro hispanaj 
prikantís al ni dum jarcentoj •la virton 
k belecon de la hispa nino•; sed, mi 
pavas cer tigí, ke gis nun ni ne konis 
la veran k aiíten tan hisp anan virinoñ. 
Same kíel ni povis koní nun la nobe-
lojn k junkrojn, kiuj donís pr~vojn 
pri sía ' kavalireco turme ntante la 
edzinojn de la kontraiífasisto jn, mur-
dante ilin per stonjetoj sur la publi-
kaj pla coj de la vilagoj. Kompatindaj 
Virinoj, kiuj faladís kun la infanoj en 
la brak ojl • 

En Puente Genil, en la provinco 
de Kordovo, la katolikaj fasi stoj post 
la ku tima malvirgigo al la virinoj, 
enigadis síajn bajonetoJn en ílíajn 
brustoj n kjetadís la díssiritajn kor-
pojn en la riveron. 

En la Alkázar de Toledo, ci tiuj 
kavalíroj lokigis sur la altaj etagoj de 
la fort ikajo la kaptitajn virinojn por 
ke íliaj korpoj taiígus kiel parapeto 
kontraií la obusoj ... 

Sed, malgraií la multaj suferadoj, 
la hispana viríno-p atrino, edzino, 
fratino, fiancino- alvenos al la fin-
venko, al la vivo nobla k felica. Ci 
tie oni estas plene konvínkita pri tío; 
k kiam oni sercas certigon al tío, cíes 
okuloj turnig as sur la vivan heroan 
k gloran de la soveta vírino. Pro tió, 
miloj k míloj da okuloj elradiís · pro 
fiero k .gojo en la kunvenoj de la 
antifasístaj virinoj kiam alvenis la 
sciigo prí la helpo, la unua virina 
helpo el fremdla ndo, tiu de la labo-
ristinoj el Moskvo, el la laudo de 
l' Sovetoj! 

En la montara de Guadarrama mi ci tiu artikolo, sur la fronto de Granada. M. KOLTSOF 

•"'-'•"'-'• ....... •"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•""'· 
La hispana popo lo , preferas morti stare ol vivi genufleksef 
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T raf aj vortoj de la Nacia Prezidanto ne rajtas ignori tian aspekton de la 
lukto. 

Per gustaj k precízaj vortoj, S-ro. 
Azañá estas difinirita trafe la veran 
~ignifon de la hispana tragedia. Lí, 
élum i~térvjuo kun jurnal!sto,deklaris. 

Kiel diris fama kunbatalantino, «ni 
pante ilin per homoj, armiloJ k monó, hispanoj ', preferas morti starantaj ol 
kelkaj fremdaj potencoj, jam de antaií viví surgenue•. Ni starigis tute pace. 
longe la popolo estus venkinta la novan demokratian regimon; la Res-
ribelon. Sed malantáií Mola k Franco publiko; per gi ni akiris plíperfektigon 

·<Ne temas ci líe. nur pri enlanda 
malakordo. En ci tiu sajna intercivi-
tana milito estas en diskuto, krom la 
libero de la hispana popolo, la ekvi-
libro de la fortoj en la Mediteraneo, la 
kontroro de. la markolo Gibraltar, la 
utiligo de. nía¡' militsipaj bazoj en la 
AtlantikG k ankaií tiu de 1' krudajoj 
abundaj en la subgrúndo hispana. 

Jen la kaptajo, kiun oni pridisputos 
en la daüro de la unua akto de ci tiu 
nova. grand él milito. » 

En mallongaj vórtoj, jen estas la 
tuta graveco de la lukto sangopleni-
ganta Hispanion. Gi ne estas ja milito 
ínter du grupoj d~ hispanoj. Gi e:tas 
drameca batalo ínter la hispana po-
polo k grupo de perfidaj generaloj, 
sinvendintaj al la oro de la fasista · 
imperialismo . E~ la venonta mondmi-
lito-kiun la pacema volo de la gran-
daj eiíropaj Dunoratioj povos apenaií 
prokrastigi kelkajn monatojn, sed ne 
malebligi gírt-la malamikoj de la li-
bero bezonas la partoprenon de His-
panio; fü bezonas dispon1 pr1 glaj 
mineralaj k agrikulturaj produkto_i, k 
ili_:_supér cío -be~onas giajn bone-
gajn aersipajn k militsipajn bazojn, 
superregantaj la Mediteraneon, po-
vantaj esli utiligataj kiel apogpunk-
toj por definitivaj .•agadoj kontraií 
Anglio k Francia. , 

Se la hispanaj fasistoj batalus 
izolaj; se malantaií ilí ne starus hel-

KOMENTARIOJ 

-AL CIUJ 
Kiu vere k sincere sentas esperan-

tismon, kiu studis nian lingvon ne 
nur pro scivolo aií distro, kiu venís 
al esperantismo sercante ilon por 
hoína interkomprenigo, kiu celas al 
la plirapidigo de la evolua progreso 
de la homaro; kiu celas iel ajn al plej 
perfekla sociordo, tiu rajtas vere sin 
nómí •es,per-antisto:, k konsekvence 
estas devigata taksi guste la gravecon 
d.e la homa digno, k de la libero. 
· Nu~ malmulte da esperantistoj sin 

kredas tiaj, malgraií ke i1i nur uzas 
esperanton kiel ilon por arrtuzo, por 

-ílin gvdante pli ol ilin helpante- de niaj homaj rajtoj. · Poste, la Popola 
staras la eiíropaj imperialismo¡. La · Fronto atingis per baloto gravegan 
fasismo guste taksis la valoran de la plimulton da deputitoj k konsekven-
superregado en Hispanio por la san- ce elektis demokratian registarori. 
ga batalo, .kiun gi baldaií, senkateni- · Sed la reakciaj fortoj de la landa, 
gos. La fasismo do, klopodas k penas .,. la granda kapitalismo k la eklezio, 
subpremi la hispªnan pópolon, car helpataj de la profesiaj militistoj, 
gi estas certa pri tjo, ke "Madrido-:- ha vas specíalan koncepton pri la 
laií esprimo de Andreo Malraux- homa digno, kaj preferís uzi perforton; 
estas la plej rekta vojo por alveni iJi ribeligis celante trudi al ni sían 
Parizon.» kapricon. Tiaj uk>j tute ne akceptas 

En la hispana lukto, oni diskutas demokratain decidojn, se i1i ne estas 
la sorton de l' mondo. Venkinte la, favora:j al siaj privataj interesoj; ili ne 
fasismo en nía landa, Francia, cir- rezignas siajn privilegiojn k defendas 
kaiíita en ciuj landlimoj, ne malfruus i!in per la armiloj de la popólo, perfi-
fali sub la germána nozi-ismo. Sove- dante la solenan juran pri fidelo al 
tío, Britio k la malgranda Alianeo ne Ja Respubliko. Tia estas ilia koncepto 
plu povus rezisti. Bedaiírinde, nek prí la homa digno. 
Francia nek Anglio sajnas kompreni · Post la starigo de la respublil<a 
la dctngeron, kiu svebas super ili. La regimo aperís ~n nia landa la - libero 
timo provoki la neeviteblan katastro- · kiu forestis dum la antañaj jaroj, la 
fon, sanceligas ilin, kiel en la kazo diktatorecaj jaroj, kiam ciuj liberoj 
de Abisenio. Tempo perdigas en sen- estis malpermesatáj; k la reakciuloj 
fin aj paro la d--91-In t rt ell_!Q_ e_._, _.,1_'-':a_f~a~s~is~-- -fpH'r'flo.t:fiftti-H'· s:-tttí-uu-nn-Jll,1.jib9<e~11E·o»n1-Bp-eo,¡,.F---Jl:aa:-1p13-,F~e!-f:pn1ál--t'Faa{ld-eo-
taj staboj inténse -agadas. Nur Sove- k organizado de la nuna atako ~ kon-
tio korriprenis la veran gravecon de traií 1a libero. Se m venkus, jam ne 
ci liu momento. La aliaj landoj ne plu estus Hbero en nía landa. 
volas kónvinkígi, h ciu cedo estas Pro la nunaj µolitikaj cirkonstan-
nova instigo por la fasistaj potencoj. coj de la . mondo, precipe de Eiíropo, 

Primeditu k decidu rapide la euro- pro la helpo kiun la ribelintoj ricevis 
paj DemokratioJ, la seknndan vojon; kaj ricevas de la fasistaj landoj, k pro 
ili ne ignoru, ke se la hispana popolo la aktuala situado de la lul{to ínter 
estus venkita, la proksima viktimo de fasismo k demokratio, nía batalo ne 
la iñternacia fasísmo estus Francia. estas privata afero k giaj konsekven-

kolekti diver _saj ajojn, por utiligi es-
perantajn servojn okaze de vojago, 
k. t. p., sed i1i ne aritaiíenpusas espe-
rantismon, nek progresan. 

La plimulto da esperantistoj estas 
pioniroj de la IDEALO, k ili venís, 
pli aií malpli konscie, al niaj vicoj, 
por sin metí je la servo de la µrogre-
so de la homaro. · 

Tial ni supozas ke la esperantistoj 
havas gustan koncepton pri la homa 
digno .kaj libero. 

Ciuj luktoj de la homoj okazis 
cirkaií. tiuj esencoj <le la vivo; ce la 
kerno dé ciuj historiaj bataloj staris 
grava peno por konservo aií por aki-
ro de libero aií homa dignó. 

Nía hodiaiía batalo ne pavas mal-
_havi tian entenon k la e:;perantistoj 

coj trafos ciujn . La rezulto de nía 
milito nepre kuntrenos ciujn, cu al 
sklaveca regimo, cu al libera demo-
kratio. 

Jen kial ciuj esperantistoi, ciuf · 
veraj k sinceraj esperantistoj, car ili 
estas dignaj homoj, devas subteni la 
hispanan popolan fronton. Ni estas 
certaj ke antaií. dilema, fasismo au 
d€mokratio, la esperantistoj tuj deci-
das kion farí; kaj kun energio, rapi-
deco k batalemo partoprenos en la 
nuna batalo por cíes digno k libero, 
send.ante moralan k mater ian helpon 
kiu permesos ati:ngt, · kiel eble plej 
baldaií., la definitivan venkon, kiun ni 
bezonas je la servo de l' Homaro. 

N ia tasko estas via 



4 

EKZEMPLO 
Antau ol komenci la atakon al la 

urbo Oviedo, oni disjetis per aviadi-
loj, proklamojn el kiuj ni eltiras frag-
menton: 

«Al la fogantaro. 
Vía hodiaua tragedio estas la sama 

ol tiu de aliaj urboj de Hispanio , 
sangoplena pro la frenezo de armea · 
noj ambiciaj k senkoraj . La malgaja 
spektaklo de vía doloro estas gusta 
vidajo prí la estonio, kiu atendus vin 
se la militísta fásismo venkus. Tiu 
okaze, ne plu ekzistus trankvilo fruk-
todona por la subpremata hispana 
popolo. Pli kruela milito sekvus tiun 
ci. La sangavideco de la militismo 
neniam sin sentas sata. 

Ni, la milicanoj de la !ojala armeo 
venas savi vin k viajn filojn. La venko 
de la Registaro de la Respubliko estas 
triumfo de la Paco k de la socia Justo · 
k nur sub gia regado vi vidos forigi 
la terura fantomo de 1a milito. 

Timu nenion de la Armeo de As-
turio. Ni estas ja viaj propraj fratoj, 
kiuj venas savi vin de la militista jugo, 
La soldatoj trompitaj, la gvardistoj 
falintaj en malesperon, ciuj vi, humi-
laj klasoj K oficiroj, vendantaj vian 
sangon, perfide ekspluatataj pro iu 
falsa krederno, revenu al vía tradicia 
lojaleco . Vin vokas Hispanio per la 
lasta patrineca krio . • Vía sango estas 
ties larmoj. Aiískultu gin k kiam vi 
malesperos, fidu al gi k venu al la 
vicoj de giaj lojaluloj, ciam malfermi -
taj por la sinceraj pentantoj». 

* * • 
Tiamaniere agas la marksistoj k 

iliaj kunbatalantoj. Kiam vi audos au 
legos pri la kruelajoj de la «ruguloj », 
vi ja povos dece respondí, ke per tiuj 
kalumnioj la fasistoj celas vuali siajn 
abomenindajn krimojn. 

POPÓLA PRONT O 

SOVETIOI 
Ektremoj de ciuj malavarecoj en unu sola; sankta fervoro pro-

Jetara; potenco timinda .kaj nekomparebla; vibrado sen cesa de ciuj la 
nervoj antifasistaj; forgejo de Justeco, fandejo de Egaleco: SOVETIOJ 
Ni vin salutas, patrio de la tutmonda proletarol Pro vía honesta 
agadol Ni vin salutas kun koro tremantal Hispanio vin salutas, 
kabano kamparana, hejmo civitana de 1' lando proleta, kiuj kunvivas 
niajn horojn dramecajnl Ni vin salutas, Soveta linio, kies bruston 
vi malfermas al la, de 1' fasistoj, siegataj lano.oj. Soveta Unio kies 
profunda doloro estas la doloro de Hispanio, kies larmoj estas la 
larmoj de la tutmonda laboristaro, kiu hodiau tremas pro sankta 
koltro, pro sankta indigno, pro sankta malamo ... 

Sovetio, al vi kiu konis, · kiel ni, ciujn frapojn, ciujn turmen-
tojn de la caraj jaroj, al vi ni esperas, al vi ni rigardas , k al vi ni 
sendas avide k varme nian plej koran saluton!! 

~._ _______________ ,, 

Bn la mondon venis nova sento 
Tra la mondo iras iorta voko 
Per iluglloj de iaciJa vento 
Nun de loko ilugu gi al loko. 

ZIGZAGO 
TÚj post la komenco de 1' milito, 

la fasistoj kreis grandegan k konstan-
tan blufon, per kiu invadís la tutan 
mondon k un ridindaj k malveraj 
sciigoj. . 

La fasistaj radiostacioj poluras 
ciutage la plej strangajn mensogojn. 
Tre ofte iu ajn basa voco misuzas la · 
radion per disaudigo de stultaj mina-
coj k cinikaj insultoj. 

En ci tiu rubriko aJ)eros skizaj 
komentoj pri diversaj nuancoj el tiuj 
informacoj. . 

Iu radiostacio anoncas ke ni faras 
specialan eldonon de niaj gazetoj por 
sendi al ciu fronto la eldonon kiu 
montras sukcesojn ce la aliaj frontoj. 

Kaj oni batatas per · pli ol dudek 
diversaj frontojl 

Tial ne estas senlaboruloj ci tiel 

La Balearaj Insuloj, Maljorko k 
lbizo, estas regataj de la ítala grafo 
Rossi k tie estas aeroplanoj, .soldatoj 
k militsipoj italaj. 

La italaj k hispanaj fasistoj kun-
laboras gaje k amike. 

Ne vortoj sed faktoj valoras! 

TUTMONDA SAMIDEANARO! Radio Tenerife anoncas ke la· urbo 
San Sebastiano havas nun la duonon 
da enlogantoj ol antau la komenco 
de la ribelo . 

Nia venko estas garantio de via libero k 
paco. Starigu do 1uj en via · urbo Bsperanto-
komitaton de amikoj de popola Hispanio! 

Sciigu nin pri via plano k laboro! 
GRUPO LABORISTA BSPBRÁNTISTA 

Mar, n. 0 25 - VALBNCIA (Hispaoio) 

Male ce la urboj, kiuj ne atingis 
la felicon esti regataj de la fasistoj, 
duobligis la nombro da enlogantoj. 

Kuragiga faktol La fa sismo · vere 
allogas la popolonJ 

Esperanto estas . nun paca batalilo por la justo k libero 



Pos~gvardia Fro·nto 
Se la batalfron toj havas intereson 

du~ la lukto kiu furiozas sur la his-
pana tere'no jam de dntaií tri monatoj, 
ne malpli da gravo havas la laboroj 
kiujn oni efektivigas en la malantaií-
gvardio; laboroj, kiuj celas atingi la 
plej.on da bonstato, tiom morala kiom 
materia, por la kamaradoj kiuj luktas 
kun armiloj kontraií la fasismo. , 

En la vilagoj, kie pro ilia malprok -
simeco, oni ne ekaiídas la resonegon 
de la kanonoj, nek la sencesan pa-
fadon de la '. mitraliloj k de la pafiloj, 
oni laboras febre por provizi la Po-
polan Armeon; La generalaca ribelo 
surprizis la proletaron dum laboro, 
k tamen, la popolÓ per sía gusta kon-
cepto de la grando k daiíro de la 
civilmilito, kapablis, en la unuaj mo-
mentoj, plenumi la devon de arangoj 
pure militaj, kiaj estas Intendantaro 
k Sanistaro, al kiuj la armeo, kie ne 
ribelinta tute malordigita, ne povis 
pl€numi la zorgojn, kiujn oni ordonis 
al gi. Jam forpasintaj la unuaj mo-
mentoj de surprizo, ciuj demokrataj 
partioí grupigis por kune solvi aferojn 
tiel necesaj k neprokrasteblaj kiel la 

~ rovízumado al la- díversaj batalfron-
toj. Spontanee oni estas kreinta ka-
rávanojn de sargaiítomobiloj ciutage 
serpentumantaj · tra largaj vojoj por 
la transporto de l' nepre necesaj va-
roj por niaj kuragaj proletoj k solda-
toj. Kaj tío ne estas cío, ankaií estas 
disponigitaj multnombraj sargauto-
mobiloj por ambulancaj a potekoj, 
vunditejoj, k vetursalonoj por kirur-
gintervenoj, cu lokitaj sur aiítomo-
biloj aií sur vagonoj, kio permesas la 
l,<ooperadon de tiuj sanigaj brancoj 
sur la sama batalfronto, kun la celo 
ke la plej dangere vunditaj kamaradoj 
ricevu . kiel e ble plej ra pide la plej 
efikan zorgon. 

Rapida transformigo spertis la 
imlustrio; dum kelkaj tagoj gi alkon -
formigis al la bezonoj de ci tiuj mo-
mentoj, k la teksfabrikoj laboras sen-
ripoze por alprovizi krudajn varojn 
al la largaj kudrolaborejoj, kie oni 
pretigas vestajojn por niaj batalantoj. 
Sarne la metalindustrio transformigis, 
laií ebloj; en milit-industrio k oni 
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HEROA SAMIDEANO 
K-do Julio Mangada, fervora esperan-
tisto, demokrata homo, militisto pace-
ma, dum paco, sed brava kolonelo kiam 
la libero de l' popolo estis en dangero. 
La kolono · kiu luktas sub lia komando 
rikoltis sukcesojn kun signo de gloro. 
Sur la batalkampo mem la milicanoj 
aklame elektis lin generalon. 
Lia figuro estas grava símbolo por ni, 
esperantistoj, car la nomo de nia lingvo 
Horas ce miloj k miJoj de lipoj hispanaj 
konstatinte jam, . per lia ekzemplo, ke 
esperanto ne estas utopio nebula sed 
karno k histo de suieranta popolo. 

Sin 'ceran saluton tre flaman al 1i! 

laboras febre por la fabrikado de 
bomboj, mitralo, 'kugloj k ceteraj 
militiloj. 

Tiu- estas la materia aspekto de la 
postgva1 día laboro, car estas alía kiu 
permesas, ke la moralo de niaj sol-
datoj ne sancelígu nek unu momen-
ton. Tiuj, logantaj kiel ni en la orienta 
flanko de nía duonitfsulo, povas aserti 
kunJdom da -a ro0_¿!f Ci-tiea p.o.p.olac 
naro akceptis la pfhigin_tajn proletojn 1 

kiuj forlasis siajn domojn detruitajn 
sub la monstraj piedegoj de la hordoj 
de l' fasismo. Miloj k miloj da infanoj, 
virinoj k maljunuloj venís en la orien-
tajn regionojn, kie ili trovis novajn · 
domon k amon flanke de la logan-
taro, per kio ili forgesas parton de la 
malfelicoj okazintaj gis sía alveno al 
la lojalaj provincoj. 

Est":s familioj kiuj suferis sían 

Karnaradol · 

forkuron piede k kun la premo de 
malsato k soifo; íli marsis nokte pro 
la tímo fali sub la premon de I' fasis-
ma kruelego. Multaj el ili estas per-
dintaj la edzojn, la patrojn ... kaj iliaj 
domoj estas gisfundamente detruitaj, 
nur pro tío, ke i1i estas respublika noj 
aií socialdemokratoj. 

Popolo, kiu ribelas armite kontraií 
~ÜL.mo.rliga_fasismo preteudanta rabi ,, 
gian liberon k kiu ciutage skribas 
heroecaju epopeojn ne p ovas esti 
venkita nek skla vigita k marsas per 
malrapida sed hesancela paso al la 
venko. 

Gloron por la liberdefendantoj, 
kiuj falis en kontraiífasisma batalo! 
Vivu la demokratia Respubliko de 
His1>aniol 

Oktobro 1936. 

Nía bulteno POPOLA FRONTO, aroganta krio al la tuta mondo, 
aperas nur je niaj propraj rimedoj. Kuraga entreprenemo k arda 
deziro ke esperanto estu juna heraldo de afero grandioza, instigis 
nin eldo'ni la foliojn kiuj nun ricevas la kareson de vía r·igardo. 

Ni gojas liveri senpage nian organon al ciuj amikoj, kiuj povos, 
kiel abelo el floro, cerpi u.tilon el gia materialo per traduko por amasa 
legado aií aperigo en demokrateca gazetaro . . 

• Tam.en ni esperas ankaií -vian subtenon, per eC plej eta alsendo 
de mono, kiun ni ric~vos emocie kiel instigon k aprobon vian al nía 
laboro. En ciu numero ni kvitancos la donacojn. Sendu rapide, tuj 1, 
la postmandatojn laií jena adreso. 

ANTONIO PONT 
Plaza Republica, n.º 2, VALENCIA (Hispanio) 

AUSKULTU RADIODISSENDOJN OB VALBNCIO PRI HISPANA SITUACIO BN BSPBRANTO 1 
Stacio de Komunista Partio-ondlongo 41,87 metroj- o 

marde k vendrede je la 17ª horo (hispana tiempo) ' 
Stacio de SocialisÍa Pártio-ondlondo 41 metroj-

lunde k sabate je 111 12ª horo (hispana tiempo) 
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Manifesto al la legantaro 
Kvazan bÍinde ni eleklis la adresojn, el diversa¡ fontoj, por : la alsendo ·de ci 

tiu unua numero de POPOLA FRONTO. La tasko esiis sufice rtralfacila car temis 
troví, en ciu u·rbo kíe esperanto vivas, almenan unu amikon, kiu akceplus; kim placo 
k bona volo, kun labori en nía entrepreno. Ni sendas, iom haza rde, ec al gravlsj lokoj 
nur unu an du ekzemplerojn. Via konscienco devas mezuri do la sekvojn pri konve-
na an malkonvena uzo, en viaj manoj, de nia bulteno. 

Multaj adresoj eble jam kaduki~is. Tial ni bezonas nepre, ke almenan unu 
fojon, ciu ricevMto de ci tiu numero, sendu al ni simplan postkarton sciigante la 
ricevon kun indíko pri opinio k eblo, rilate laboro11, en sindikata, laboreja an jurna-
lista médioj. La nericevo de liu postkar to signifas mala probon al nia celo an nede-
ziroh akceptí la duonmonalan viziton de nia gazeto . En tia okazo ni forstrekos vian 
nomon de nia sliparo. Nepre atentu do ci tiun averton. 

Al ciuj ceteraj, k ec pliaj, amikoj vlenumantaj tiun kondicon akurate ni live-
ros la gazeton. Via devo estas kunlabore helpi la hispanan popolon disvastigante 
ciel ajn la enhavon de POPOLA FRONTO, ne for¡Jesante ankan prí la fakto, k,e la 
bulteno aperas nur je riskoj de malsvelinta poso de malricaj laboristoj. Serioze ni 
faris al vi suges ton: se ciu kara leganto de nía bulteno forsendus al ni, unu fojon, 
la cendojn, kiujn eble li elspezas por glaso da biero an skatolo da ciga~edoj, nia 
PO POL A FRONT O povus esti aperínta regule, k ec ankoran multe pli bele, pres kan 
unu jaron. En ciuj grupoj, sekve, devas cirku ladi listoj en tiu senco. .., 

Sendu la monon prefere per barrkbiletoj an ~ekoj en valorigita koverto, sed 
ankan ni akceptos respon dkuponojn an postmandatojil! · 

Sendu gratulsalulojn k la gazetojn an jurnaloin kun tradukoj al nía POPOLA 
FRONTO! liun materia lon ni uzos por danra e)cspozício k por informado en urba, 
regiona aií nacia jurna laro. Pruvu ni ciuj, ke esperanto estas la plej utila apárato 
por la modestaj klasoj! Via mono, vía laboro, via sindono, vía fervoro, samídeanoj, 
kantarado j el ciuj landoj, amikoj sinceraj de Hlspanio, estas munício, efika kiel 
kuglo, en nía batalo prí vivo aií morto! 

Memor11 konstante, en ciu ·momento, dum ripozo an distro, niajn adresojn. 
• Por sendi monon Por cio alia 

ANTONIO PONT POPOLA FRONTO 
Plaza Republica, n.º 2· Mar; ñ: 0 25 

VALENC I A (HISP A NlO) 

MIS.KOMPRENO 

.1 

Jen tio, kío karakterizas la kondu-
ton de la demokrataj statoj en Eiíro-
po, rilate al la batalado de nía popolo 
kontraií la perfidaj armeano j ríbelin-
taj. Necesas do, ke ni klopod u ínformí 
la ekste rla ndanojn prí la sígnífo k prí 
la celo dé nia lukto. 

uzataj, oni prezentas la faklojn krí-
pligita j aií ínversigitaj, car la celo de 
ciu konservemulo, estas sajnigi, ke !i 
estas <neiítrala» raportisto. 

Niaj malamíkoj sukcesas havigi _ 
al sí cían helpon ce la reakcía gaze-
taro tutmonda. Subacetante jurnalís-
tojn k jurnalojn k ec radíos taciojn en 
la demokrataj landoj,- car en la 
fasístaj ili ja povas sparí monon,-
ili dísvastígas mensogojn por míso-
rientí la naívulojn. 

La internada reakcíu laro posedas 
reton de íloj metitaj je la dispono de 
la hispanaj fasistoj. Ec gazetoj kun 
demokrata karaktero estas posedajo 
de reakciuloj. Tíal do, la amasoj ofte 
estas informataj partiece. Rekte aií 
malrekte, la demokrataj legantoj ciam 
riskas esti trompataj per la ciuspecaj 
rimedoj per kiui la vero povas esti 
kasata . Per hipokrítaj procedoj, lerte 

Nur la proleta klaso, unuflanke 
car gi posedas k legas sían gazetaron 
k aliflanke pro instinkto kiam ne dis-
ponas je propraj informiloj, bone 
scias, ke la laboristoj hispanaj estis 
malfidele ataka taj de senhonoraj ar-
meist oj en la servo de la katolika 
eklezio, kies episkopoj k monahes-
trof posedis fabelajn trezorojn dum la 
simplaj pastroj en la vilagoj malsatis; 
en la servo de la nobelaro, deke.uo 
da grandbienuloj posedantaj la duo-
non de la nacía teritorio dum la kam-
paranoj vivís ekspluatataj kiel en 
feuda epoko; en la servo de senskru-
pulaj negocistoj k~es koma nditantoj 
estis }a plej korupta j politikistoj. Mal- . 
·lottge, en la servo de privilegiaj tavo-
loj k en la servo de siaj propraj pri-
vilegioj. 

Sed ni dubas cu la neproletaj de-

mokratoj bone komprenas nían luk· 
ton. Ec la plimuito de nía diplomataro 
p_erfidis nin k tiu ci fakto multe helpís 
al konfuzigo de konsciaj homoj k igis 
ilin dubi prí la praveco de nía revo· 
lucio, naskigínta el la ribelo. 

La. internada fasismo ludas cefan 
rolou en la nuna milito en Hispanio. 
La bata lo ci He estígas ·ínter Fasismo 
k Demokratio. Zorge atentu la demo· 
kratoj pri la sígnifo de nía batalado. 
Se ili restus indifereritaj al finrezulto 
de nía milito, ne nur ni, hispanoj, be• 
daurus la venkon ·de la fasismo. 
. Ne kredu la malverajojti, dissemi-

taj de certa Presajaro, ec se gi aspel<-
tas demokrata. Ne fidu al la informoj 
de certafradiodissendoj. En Hispa~io 
ciuj .kontraiífasisto j bafalas kune, de 
la moderaj respublikanoj duonburgaj, 
kun la Prezidanto Azaña, gis la anar:-
kistoj, ciuj strece ligitaj por la sama 
celo: Venki la fasismonl 

Lasthora Impreso 
La saga komprenemo de niaj le-

gantoj devas sdi, ke nía bulteno ne 
povas informi pri fresaj okazintajoj 
en la frontoj. Ti.o aparteuas al la éiu-
tagaj jurna loj¡ kiujn oni legas ordt-
nare en sía ¡;ropra urbo. En cí tiu. ru-
brijrn ni faros nur skizan komenton. 

La videbla tre fanfarona intenco 
de la fasista armeo estas siegí Madri-, 
don, sprita cefurbo, kiu sciante la 
intencon pretigas a,masege¡ kun helpo 
de ciuj aliaj regíonoj, respondí ·adek-
vate la provokon. La plej malfacila 
flanko de nía lukto estís, gis nun, la 
manko de tauga arniílaro. Nun jam 
nía situado estas alía, dank' al tío la . 
situado en la frontoj baldaií farigos 
pli ~ela, pli definitiva por nía afero. · 

BAlBUTD Dt NOVA tRONOMIO 
En venonta numero ni publíÍdgos 

interesan artikolon, kun objektiva 
studo pri ekpruvbj ·por nova organi· 
zado de la ekonomio en Katalunio 
k Valencio. 

NIH POPOLH hETERllJO 
Al kelkaj. --Vi jam vidas, per : 

nía gazeto, la plenumon de viaj 
deziroj. Ni atendas la sekvojn 
jam. Nun ek' al la· laboro! 

Presejo de J. Olmós; Alicante, 53. 'valencia 
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1.,ooNO DE GRUPO LABORISTA 
e;Op.KCIO K AOMINISTRACIO: STRATO 

ESPERANTISTA VALrll(IA 
MAR, NuM. 26 tll (Ri!ipaoio) 

lA NOVA HISPANA REGISTARO 
Antaií nur ~elkaj _ jar~j, kiarn la vulkano ankorau mugís surde interne 

oe ta mo~to, en ~1s_pam~, k1el ~e _aliaj la_ndoj, ~ed ci tie_ pli akre, estis motivo 
r brua1 polem1ko1 k ec batoJ, mter diversa¡ branco1 de la proletaro, tre 

pO 1'111ª disputado pri la rolo k signifo de la stato k ties plej videbla organo: 
r: rzgistaro. Dolora sperto, en la popo lo, vidi la staton - aparato je la servo 
de la super~lo j- ~ub formo_ ,:1ur de avida bes~e~o. nen~am sata je impostoj k 
oldatoj, fans suhce malfac1la la taskon klangt, antau popolamaso, la eblon 
s, nu sama reganta poten ca instrumento stata, povus esti iam fakta k vera 
direktílo de 1' popolo por efektivigi giajn revojn k iluziojn. Tro simpla kon-
cepto pri tiu afero ne permesis scii eltiri la diferencon, kiu ekzistas ínter 
akcia registaro..k demokrata registaro. 

La parto de l' popolo, plej obstina k neskuebla sur tiu principo, estis 
in Hispanio la grava Nacía Konfederacio de Laboro, sindikatara centro kun 
certa enhavo de anarkista doktrino k larga influo en laboristaj industria¡ 
medioj ce oriento k sudo de nia lando . Tiu organizo tute malakceptis, cu 
rekte aií malrekte, la intervenon en politiko, per nepra rifuzo de síaj gvidan-
loi akcepti statain postenojn , k insista metoda rekomendo al siaj membroj 
rute ne arto reni en cíu a · na balota el o. ,,, , 

. uj post 1a balota triunfo de la Popola Fronto, ka phs la gvdilojn de 
la nacia politiko, demokrata registaro, kiu kvankam , Jau í tenca, vere repre-
zentis la tutan popolon, fakt e, pro sía konsisto, estis nur aglutino ero disa de 
respublikaj partioj. Kiam tiu grupo da statestroj, kii:asitai perla mola defen-
dilo de klasika liberala teoría, ekpruvís heziteme metí la qngron sur la vun -
don, bruege falis 'muroj k tegrnentoj de la fantazía palaco de interklasa har-
onio. Eksplortis la bombo zorge preparitd de tiuj emfaze parolantaj 

busplene pri ardo k disciplino . Krevis la mensogo de falsa honoro. Sirigís la 
trompa vualo de sajna obeemo al la lega rajto de densa popola plimultego. 

Antaií tie l furíoza uragano, la veloi de la stata boato tre urge bezonis 
manojn fortikajn de la prole taro, kiu kun plena respon,deco, pere de siaj 

'°litikaj organoj, plifortigis la st.~bon de la kontraiífasista batalo per eniro 
m la registaron de ok ministroj : ses socialistoj k du komunisloj. Tiam ankorau 
la acia Konfederacio de Laboro, malgrau invito, ne volis akcepti la rektan 
a\~ason en la registaro, sed oní povis kalkuli jam, lau publika deklaro, 
Pn gia ekstermínístra kunlaboro. 

Tiu popola registaro naskigis kun la prezido de Largo Caballero, 
Rvidanto de la Óenerala Unio de Laboristoj¡ post la injekto daiíris la milito, 
k~n plia potenco, sur kampoj ebenaj k niontoj abruptaj, sur ondoj de 1' '!'°aro ª~ en mezo de aero libera. Daiíris ankaií la farso de tiu Londona Kom1tato, 

hipokrita sinteno estis masko facila po~ he~po senhon_ta al hi~pa~a 
Slsmo, íare de la fremda imµerialismo. Dank al tto la bordo¡ de la_ ttramo 

~em~dís intense. La demokratio est is ccrte en grava dangero pro mmaco al 
adr1do, sprita eefurbo de la Respublikol 

Rstis necese fari lastan penon, . faskigi eiujn fortojn sub unu sola ko-
~ando, _en fera qisciplino por unu sola c~lo: _f~rt~anei 1~ ~org_on_ de la drako 
1~.la so¡lo mem de la eefa citadelo. Kon~mk1g1s _1am_ pn ~10 , hnfinel 1 la adep-di de_ la kontraiístata skolo k, unuan fo1on en ~ta h1st~~10, _ta N~~1a Konfe-
s íªc1o de Laboro, jetinte en forgeson malnova1n an~au1u~o1n en1111s honore, 

ene, kun kvar ministroj, en la registar'? por ~ontr1 publ!ke al la m~ndo, ~e 
ki nova supera óiítorit ato estas la unua k sola, gis nun, reg1staro de Htspamo, 

u reprvzentas eiujn tavolojn sociajn de urboj k vilagoj_. _ 
~ar _Gvidantar o tutpopola, kerno de venko k gloro, k1~1 postuhnte obeon, 
~s panon ku n digno, Jaboron sen laco k vivon fehcan sen zorgol 

Vit\ IIELPO DETRUOS MENSOGADON! 

Solidara Sento 
La subila apero de nia bulteno, sur 111 

bri la hori zonlo de nía verda mondelo espe-
ranrista ricevls nalure famílian saluton ce 
la prole 0111 eraRo sed por ni ~esta_s tre ~nter~e 
konslati. ke 111 nasko ankau Qu1s r11p1~e kor -
lusan 11kcep1on. kva zaií krucon da fresa pura 
akvo por soifanro, flanke de t(u gr11n~11 
amaso anoníma de la esperanllsmo, kiu 
ferv ore honesae k sindoneme vivas k labo-
radas, sencese uzanre nian lingvon kun fldela 
rememoro por ries aiíloro k gardante sam-
tempe, en funda angulo de sia brusto: la 
spiriran 1rezoron de pia respeklo por la ttom 
lnrQe diskurila inrerna ideo . 

Tiu liber ala k progresema samideanaro 
esras ja vere la aurentik a plimultego de 
nia movado l 

El tiu vívanla intern11ci11 popolo ni rice-
vas ciu111ge, krom donacoj, posrluirtofn k 
leteroin. kiujn ni, milicanoj militpretaj, legas 
1re 111enIe, kun religia aliento k ec kun mal-
sekcco en okuto :-re le:-m'> ~:icerl!. Okcui.s 
ofle, ke super modesta k 111mpl11 le1ero, la 
kapoj kuniQas por avide legi k relegi, fla-
rante la mildan parfumon de ekatera emocio. 
la kuraQigajn frazojn k solidarajn esprimojn 
de liuf nekonaraj , k ramen tre 11ma1aj. ami-
koj, dlssemiraj Ira la vasta rondajo de nía 
ptanedo, laiítig anle la s11m11Jn vorrofn k la 
samajn esprimojn per sama lingvo, per 
sama voco ... 

La konvínk o ke nía peno, ne nur utllaa 
por afero nobla k decida. sed havaa reao• 
non 11111 Qusta senco. estas tikla instigo por 
dedici, al nia gazeto. la malmultajn minuloln, 
kiuin ni trovas nun libera;, inter laako k 
lasko konkreta de nia partio aii de nia alndi-
kato, raban1e ankaií, sen indul¡ro, horoln k 
horofn 11I nia dormo, al nia ripozo aií al nia 
distro malcerla, a1endante sopire. kiel pagan 
k dankon, nur la mildan ftu¡radon al nia 
redakcio de liuj kovertoj, kun slran¡ral atam-
poj aü markoj, pruvantaj. ke ni, la hlspanoJ, 
ne es111s ia solaj en nia doloro, en nla klo-
podo evill suferojn al ciuj ceteraj persono!. 

Esras fam eble penal pri atarigo de la 
popola fron10 e:speranlislal 

Nia bulteno semos k semos konslanle, 
en juno fervora kuraQo, la ideon prl lula k 
fnkra unueco 1utmond11 de ciul honesta! ea-
peranlislof, amanlof de I' vero, amlkol de l' 
popolo en Qia kalvario por atingi la supron 
de monro evitante la ratalan danQeron de la 
nigra abismo de I' rasiamo. 

Ni martelados daiíre, detruante menao• 
goln per nia dolca ina1rumen10 parola, ltun la 
agrabla certo ke almenaií, en aamldeanal 
rondoj, neniu metoa aialn orelojn k buion je 
la aerv? de la liranio, atulle clrkullgante 
kalumnrofn. sed aro¡e Cien dlavaetl11an1e 
la veron, kiu es1aa nur unu aola k nuda, prl 
abom~nai kr\moj, tute ne, ~am ne Qkezlnlal, 
diru 110n kr1el, en la parto kle la popolo 
regas, k ankoraii terure, spaame, flairranlal 
en.)a malfellca parto, kle fllrlaa provlzore la 
fasrata atandardo. 
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KOMENTARIOJ 

POPOLA FRONTO 

Al angla laboristar -o 
La sindikatara estraro arangis en 

Britio monkolekton por la hispana 
laboristaro, k la redakcio de la or · 
gano de l' brita posta sindikato pu• 
blikigas diversajn leterojn, kiujn gi 
ricevis rilate al Hu afero . 

Kelkaj leteroj entenas akrajn pro-
testojn, cefe pro religiaj motivoj. Jen 
fragmentoj el tiaj let~roj: 

«Se la belpotaj laboristoj estas la 
popolo armita de la registaro, k kiu 
ricevis permeson en plena libero de-
trui religi ejojn, murdi pastrojn k su-
ferigi al monahinoj la plej brutecan, 
degradan k malhumanan traktadon, 
kiun oni povas suferigi al sendefendaj 
virinoj, tiam mi, kiel katoliko, deziras 
registri mían malaprobon al la agado 
de 1' Unio, ec malgraü ke tia kolekto 
estas tute libervola.» 

•Miaopinie estas insulto al la mi-
loj da kristanaj membroj de la Unio 
ke ilia propra organizo helpas tiama-
niere potencon tiel barbare k malkase 
antikristanan ki el ti u de la nuna 
Hisp.anio. » 

« •.. cu la sindikato konsideras sian 
taskon subteni la hordojn organizi-
tajn de Moskvo konlraií Kristo? » 

Ankoraií ekzistas i,li, sed tiuj estas 
la plej gravaj, k kiuj incitis nin res-
pondí per mallongaj frazoj. Vere la 
faktoj estas ja pli gravaj ol la vortoj. 

i ne bone komprenas la ekziston 
de laboristoj kiuj estas tiom naivaj, 
tíom blindai aií tiom trompitaj de la 
grandega blufo kreíta ce la burga 
medio. 

Estas tri gravaj k fund.amentaj 
mensogoj en tiuj leteroj. La hispana 
popolo ne ricevis permeson detrui en 
plena libero religiejojn k murdi pas-
trojn k monahinojn. Nía kontraiífa-
sista batalo ne estas antikristana. 
Fine, la hispana popolo ne estas 
bordo organizita de Moskvo kontraií 
Kristo. 

Sed ne suficas tion aserti; ankaií 
estas necese tíon pruví . De antaií 
kelkaj jarcentoj e.stís la katolika ekle-
zio, kíu cíam ekspluatis k trompis la 
popolon en Hispanío. La jezuitoj fakte 

regís ciujn religiajn organizojn k ko-
lektis sub siaj manoj la rieajojn de 
la !ando. 

Nur pro tio, kiam la popolo sin 
sentís atakata de la reakciaj fortoj, 
tui sin defendis kontraii la eefaj estroj 
de eklezio, kiu agas tíamaniere. Úi 
pravas kíel pruvas la fakto ke la cefaj 
ekleziuloj jus antaii la ribelo forkuris 
post ili.a lmnhelpo en la organizado. 
Ce la episkopaj palacoj oni trovis 
fabelajn trezorojn, kiujn ili µligran-
digis sencese dum la nombro da sen-
laboruloj kreskadis k la malricaj vila-
ganaj pastroj malsati~. 

La popolo nur bruligis kelkajn 
religiejojn, precipe tiujn el kie la reli-
giuloj mortpafis la popolon k tíon gi 
faris sen permeso nek libero. La re-
gistaro k aliaj aiitoritatuloj, de la 
unua momento celis k atingis la kon-
servadon de religiaj konstruajoj; nur 
kelkaj restis detruitaj. Multaj el tíuj 
estas detruitaj de la fasistoj mem, kiui 
tíon faris por k r~skígi la ku I pigojn al 
la. popolo . Ank V unkcias. dive.tsaj 
ofícialaj organizoj kiuj bone zorgas 
pri la religiaj artajoj. 

Tamen ce la bata)fronto ne eblas 
atingi tiajn rezultojn, car la fasistoj 
instalas kanonojn k diversdjn másin-
pafilojn en prege¡o¡ k uza$ ilin kiel 
fortikajojn post la stelo de eiaj reli-
giaj artajoj. 

Ankau estas tute malvera la aserto 
pri murdado de pastroj k monahinoj. 
Oni nur ekzekutis, post koncerna ju-
gado, la kulpulojn. Granda kvanto da 
ili guas plenan liberon k multaj ec 
edzigis. Reala fakto est~s ke niaj 
karceroj estas plenaj da arestitoj, dum 
la fasistoj havas neniun; facile estas 
ima:gi kion ili faris. 

Cagrene ni pensas pri laboristoj 
kiuj bavas tíun specialan koncepton 
pri krístanismo. Insiste ni petas ilin 
relegi la Biblion k poste pr:ipensadi. 
Se i1i ne estas hipokriluloj facile kon-
kludos, ke kristanismo estís cefe de-
mokrata ribelo kontrau la tiamaj eks-
pluatantoi, ke kristanismo triumfis 
nur car gi estis moralé1 k popola Jukto 

kontrau la tira~eco de !ia~aj forto¡, 
militistoj, eklez10 k kap1tal1smo, kiu• 
ekspluatís tiam, kiel nun la popolon' 

Jesuo Kristo predikis morata¡~ 
konceptojn, kíuj estas la sama¡ fun. 
damentoj de demokratio. Sincere on¡ 
ne povas nomi ~antikristana. nian 
batalon por defendo de demokrata 
respubliko, c_ar ec se ni ne estus kris-
tanoj, en la nuna batalo kontrafi 
fasismo ni defendas unue la Princi-
pojn de la doktrino de Kristo. 

Fine estas laborista kiu difinas 
nin kiel «hordojn organízitaj de Mos-
kvo •. Vere tiu laborista nenion sctas 
pri nía popolo I< lando. 

Kiam komencis la ribelo ne esfis 
ci tíe tre grava komunista organizo 
nek soveta ambasadoro; ni ne sctas 
kio okazos post la milito, sed nía 
Popola Fronto konsistas el divers-
tendencaj respublikanoj k socialistoj 
el kiuj la plej grandega parto interri-
latas kun Sovetio tute same ol kun 
ceterai landoj. 

Ciujn niajn asertojn pruvas anko-
raií du gravaj fak1oj. La konstitucia 
registaro konsistas el diversaj poli-
tiktend encaj ministroj; ministro lrujo 
estas katolika, k la p1imulto da ílí ne 
estas komunistoj. Ce-niaj vicoj bata• 
las multaj katolikaj pastroj, ec epis-
kopoj; eble pro tio la katolika Sankta 
l'atro nenion diris pri oficiala sinteno 
de la eklezio rilate al nía milito. 

En kelkaj provincoj lojalaj, pre-
gejoj funkcias, religiaj artajoj estas 
bone prizorgataj cie, ekzistas katoli· 
ka j autorita toj libere laborantaj, la 
Papo nenion velas difini oficiale; sed 
malgraií cío ekzistas laborístoj kiuj 
kulpigas nin pri barbareco k antikris· 
tanismo, ne konsiderante ke ni bata-
las esence por ciuj laboristoj de la 
mondo, plenumante tiamaniere la plej 
belajn princípojn de universala mo-
ralo predikita j de Jesuo. 

La sorto de la hispana popolo estas la sorto de la tuta Homaro 
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EL LA 
r,OJALA• . Jen la nomo de ci ttu 

FRONTO 
'nono de junaj batalantoj. Jusler-

b~13 ia plej elementalajn regulojn 
111~!éstajn ni eliris el Valencio k post 
lfl1{k~ora restado en Madrido ni iam 
~e \rigas en la fronto, en la Guada-
1ro rna frontal 
rra i marsas korpremitai pro la 

cio de gojo antaulonge deztrata. 
eioºAntaií niaj avidaj _okuloj prezen-
.• 5 areto da domo1. Kelkaj el i1i 
"!:havas 1~ postsig~_on de_ la fa~~s!a 
5 t'lerio. ém memo11gas mn, ke c1 tiu 
ar1~ anguleto, antaua restadejo de 
b\¡onfarantaj sinjoroj, estas hodiaií 
neenejo de multaj k heroaj okazajoj 
;;re de la ~atalanto¡ por la Libero 
, oemokrat10. 
k ,Vice, uuuope, dekstren». e Laií-
Jonge de _la soseo», komandas kama-
rado kap1tano. 

La pafadoj_ d~·ss~ras la sil~nton de la 
nokto plilongtg1ta¡ per la eho , k per-
digas en la pinarbojn. Malgraií la 
nesperteco neni .u el ni timas k cíuj 
kurage antaiíeniras sen fari la plej 
etan bruon. 

•La gardosango•I, krias kelkaj ka-
maradoj, kíujn ankoraií ni ne ekvidas 
lt subite nin surprizas nekalkuleblaj 
manpremoj. 

Ciu j demdndas, ciuj alparolas, 
ciuj scivolas ion. Ni devas klarigi: 

-Ni i!SfM.7 V.a-lencianoj. Ni <l1)artenas 
al la Unuigint aj Socialistaj Junularoj 
k inter ni venas multaj esperantistoj ... 

Ct tiuj klarigoj niaj estas respon--
ditaj per rapídaj k esprimaj komenta-
rioj, kiel jenaj: Ho, Valencia, historie 
liberala urbo! Valencia, la mangaj-
provizejo de la milito! Ho, esperan-

1 
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tistojl Esperanto, la lingvo de I' tut-
monda proletarol... 

Iom post iom ni alkutimigas al la 
malhelec_o d__e !a rifugejoj tie k tie ei 
aperas. vizago¡ ~un kelksemajna bar-
bo. Sp1fe la forttka aspekto, oni dive-
nas per lª ~alforta luma de la ciga-
r_e~o !ª go1on k entuziasmon sur ci 
huJ v1z~gcj ?e junaj milicanoj. 

~Sub1_te m rimarkas, ke la kugloj 
daure s1blas; sed, influataj eble de la 
ha:dit_eco de niaj veteranaj kamara-
do1, ni ne atentas jam pri ili. 

Kun la tagigo fresigas la vento 
de la altaj suproj de la montara. 

La veteranoj montras al ni la lo-
kojn plej dangerajn, kien la pafajoj de 
la rnalamiko plej multe celas. 

. _Respo~deca leutenanto de nia po-
z1c10 klar1gas al ni: •La plej efika 
armilo por la milito estas la sereneco 
k la disciplino •. Kaj eiuj ni aiískultas 
plej atente tiujn k pli multajn instruk-
ciojn. tiuj ni havas la ambician al-
doni al nía entuziasmo batalema la 
plej multajn konojn pri milita tekniko. 

Niaj kamaradoj foriras al Madrido 
por kelktaga ripozado. •Kamaradoj 
-ekkrias la leiítenanto-la unua roto 
de la • LO JALA• bataliano, kies no-
mon vi portas, batalis ei tie plej he-
roece. Tiu ci estas unu el la pordoj 
tra kiuj la fasistoj volas eníri Madri-
don. Vi postenas, dio; sur loko treege 
respondeca. Espereble vi scios ple-
numi la devon de revoluciaj junuloj.• 
«Kamarado¡, •La fasismo ne pasqsl» 
«Ne pasos! • ni kriegas, dum ni enspi-
ras, kontentai, la fresan aeron de la 
montara . 

Guadarrama, Novembro 1936. 

.r 
1 La registaro Largo Caballero gajnos la mililon, CAR: 
! 

1 

La modernaj militoj ne eslas nur farataj de 1' armeoj, sed de la lula lo~antaro, 
malantaií la bata l fronto. 

Nfoj mililai, ekonomiaj k idealaj avanla~oj. estas: 
La regionoj sub la provizora regado d~ la ribelinroj enhava~ de~ _mili?nojn _da 

enJo~anloj k la regionoj sub la legirima reg1slaro enhavas dekvin m1hono1n da 111. 
Hispanio enlenas 25 urbojn de plí ol 50.000 enlo~antoj, k 14 el ili estas sub regado 
de nia registaro. La cefaj urboj estas: M11drido. Barcelono, Valencio, Bilbao. La 
industria¡ i, rovincoj estas regataj de la regislaro L11rgo Caba!lero . . 

La éeíaj mililaj industrioj ankaü estas regataj de la reg1s111ro. L~ gran~aJ elek-
lraj konsi ruaj oj ce la sudo de Pirineaj montoj. La 7ó pro ~e.ni~ el la ~•spam1J k~rbo: 
minejoj. C'.iuj zink-k fer-minejoj (Bilbao k S11ntander). C,u¡ h1sp11n11J pl_umbomrn_eJoJ 
(Carlagena k Linares). La minejoj de hidrargo (Almadeo). La grandaJ fabrlkoJ de 
nulrafoj (Val encio, Madrido, Barcelono). Cío en niaj manoj: . . 

La Banko de Hispanlo posedas unu el 111 plej grandaj trezoroi en Eiiropo, k Q~ 
talas en · · · T'o • ·1aoifas que se la fremda cneinterveno> estus re11l11, ni ni11¡ manoJ, 1 "., , ,.. . • d · 
e1ingu11 dum ma.llonga tempo la nuligon de la fasismo. Lar ~e estis llel, ph gran 111 
Peno¡ estas necesaj SED NI VENKOS. C:11r, deíinitive, la re~1s111ro Lnrgo C~~11llero 
5in apogas sur la urbaj laboristoj k sur milionoj da malri~aJ k11mpar_anoj, k1u1 bone 
6cias el kiu fl anko 111 povoa ricevi la teron k la neceaan helpon_. S_e ~• 11ldonas 111 tio 
la av110111~oi n, ki uj supozas, la allgrada morato, organizado k d1sc1phno. LA REOIS-

1 lb.RO LA.ROO CABALLERO ESTAS LA REOISTARO DE LA VENKOII ·---------------·----------

SEIRBTAJ PLANOJ OH OHRMANA 
PASISMO 

Kun siaj blekoj kontraií • ruga mi-
litismo», la germana fasismo intencas 
kovri siajn manovrojn prí Okcidento. 

La nuna kontraiísoveta kampanjo 
komencis du monatojn guste antaií 1a 
ríbelo de genera]o Franco. Óin ini-
ciatis Goebe]s dum 1a periodo, kiam 
la reprezentantoj de 1' hispanaj gene-
raloj akiris en Berlina la unuajn se-
kretajn sendojn de armiloj al fasistaj 
militistoj de Maroko. 

Kiam generala Franco komencis 
sían agadon, tiu kampanjo kreskis 
seocese k alvenis en netolereblan si-
tuación kiam la híspanaj okazintajoj 
gravigís k la germanaj aviadistoj 1 

vestitaj per uniformo de Fremda 
Legio, komencis bombardi la hispa-
najn urbojn. 

La germana interveno en hispana 
milito ne nur estas kaiízita de iu rekta 
ekonomia intereso, sed estas grava 
moral a intereso. Se la ribelo sukcesus, 
tuj aperos ~imila aventuro en Francio, 
far e de la f rancaj fasistoj kontraií la 
tiea Popola Fronto. 

Tíuj, kiuj regas la germanan poli-
tikon, perfekte kalkulas kiom da pers-
pektivoj malfermigus tiuokaze, por la 
fasista Germanio. Se nun, en mal-
proksima Hispanio, la germanaj fa-
sistoj trovas diversajn rimedojn k 
pretekstojn por senili helpon kontraü 
la hispana popolo, kiom da ili ne 
ekzistus porGermaniookazede franca 
civila milito. 

Vere ekzistas interkonsento ínter 
Francia k Anglio pri reciproka helpo 
okaze de germana atako. Sed, kiu 
pavas certigi, ke Ang1io plenumus tiun 
belpon se Germanio atakus Francion 
sub formo de kasa interveno en inter-
na milito? 

Plie,cu la fakto de franca civila mi-
lito ne transdonus al Germanio aiito-
mate la he2emonion sur okctdenta 
Eüropo? 

Tiu celo estas tiel dezirata, gia 
prezo t>stas tiel malgranda, ke estus 
naive kredi ke la germanaj fa§istoj 
rezignos interveni en la blspanaj 
aferoj. Iia interveno dailros, pli malpli 
ka§e, ear la hispana milito estas por 
Germanio nur la antaüparolo de 
civila milito en Francio. 

Ven u via solidareco 1 



4 POPOLA FRONTO 

Bona A:miko! 

o 
Neniel vi devas forgesi, ke nía gazeto POPOL~ 

FRONTO, motoro de viva esperantismo, aperas nur Je 
niaj propraj rimedoj, sen plia subteno krom la bona vol_o 
de ciuj niaj internaciaj amikoj sufice Jertaj, sur gusta m-
velo, por kompreni la signifon k sekvojn de nía brava 
movado, sufice laboremaj por traduke represi k dise le-
gadi nian materialon k sufice malavaraj por gentile ha~igi 
al ni la simbolan k utilan munidon de siaj donacoj. 

La sinteno de multaj registaroj, kontraií la hispana 
popolo, ne permesas sendi postmandatojn al uia )ando. En 
tiu okazo niaj amikoj devas sendi la monon nur per bank· 
bileto aü ceko en valorigita koverto . Ankau respondkuponol 

Sed ciel ajn sendu la monon al nía financa adreso: 
ANTONIO PONT 

Plaza Republica n.º 2 Valencia (H ispanio) 

Balbuto de nova ekonom.io 
La perfida militista ribelo faris Unu el la eefaj problemoj, kiu jn 

ankaií bruan renverson en la ekono- prezenta-s la nova arango, estas tíu 
mio de la !ando. Tial la supera¡ ins- pri la organizado de la laboro, por 
tancoj popalaj devas zorge riparadi trafa distribuo de la produktoj kon-
la brecojn, kiujn faris, al la komerco korde kun la sociaj bezonoj. 
k industrio, la perfido de tiuj friponoj Post la 19. de Julio, la granda 
pretendantaj trudi teroron k sklave- burgaro, cinike fasista, forlasis siajn 
con. La popola respondo, antaií la postenojn. Vasta plimulto forkuris 
provoko estis tiel intensa, ke la natura eksterlanden¡ alía parto mala peris. 
sekvo estis certa transformigo socia k La koncernaj eo.treprenoj ne povis 
ekonomia kies fundamentajn stonojn restí sen mastrumo . Sekve de tio la 

ni mm roasoDaspr..eci.~nKataluui-e. labortsroj mem ci'ecH'hs mtervem en 
La akum.1lado de ricajoj, en manoj 

FA! 1 STA ABDMtNO 
Laií fi~in~aj statisti~oj, gis nun 

estis murd1taJ en 1~ provn~co ~e.Sevi-
lla pli ol kvar mtl l~bor1sto1 k mal-
dekstruloj; en la provmco de Cordo-
ba cirkaií du mil; en provinco de Gra-
nada tri mil kvincent prokfimume; en 
la taiíroplaco de Bada1oz, ce la areno 
estis murditaj antaü multnombra ce~ 
estantaro, mil okcent arestitoj · en 
urbo Coruña oni faris publikajn ~kze-
kutojn grandkvante; en urboj San Se-
bastian k Irun la logantaro duonigis· 
en la f~sista k_ k~tolika urbo ~amplo~ 
na estls murd1ta1 24 monaho1 kiuj ne' 
volís batali kontraii laboristoj, en la 
tauroplaco de .sal.a~anca, k ankau 
ce la areno, eshs cm1ke turmentata k 
poste mortigita la socialista deputito 
Andreo Manso. 

Tiuj sciigoj estas rigore veraj, sed 
malgraií tío, la propaganda blofo pere 
de radio, gazeta ro, k. t. p. estas de la 
unua momento tiel grava, ke la frem-
daj popoloj le dipl0matoj ne estis nek 
estas bone informítaj. 

Se la hispana popolo povus dis-
sendi cien kompletajn sciigojn pri la 
ci tieaj veraj okazintajoj, se gi bavus 
la ilojn por tion fari, eiuj decaj bomoj 
levig4s samtempe k energie protestus 
kontraií la nuna fasista barbareco en 
Hispanío, kiu nenie havas alían 
preceden con. 

siaj fabrikoj kreante laboristajn komi-
de nur unu grupo da personoj, ciufoje tatojn de kontrolo. En Katalunio sta- f:IISPANIO SANGAS TERURE 
pli reJuktita, sekvigis plian akumula- rigís oficiale la Ekonomia Konsilan-
don de mizero en la proleta klaso k, 
pro la kruda fakto, ke tiu grupo, por 

taro, kiu orientas formale la pasojn, 
iom empiriajn, de la industriaj labo-

saví siajn privilegiojn, ne hezitis ek- ristoj, k mastrumas la amplekson de 
bruligi sangan militon, la venko de la ekonomia vivo Jau postulo¡ de la 
l' popolo devas signifi gravan sangon cirkonstancoj k plenumo de la volo 
interne k ekstere de la ekonomia fizio-nomio . aií deziro alsopirata de la generala 

Estas necese do nun jam organizi klaso. Sed la kolektivumado de la 
la produktadon, gvidadi gin en la sen- grandaj entreprenoj signifus malmul-
co, ke la sola profitanto estu la kolek- ton sen efika helpo por plia <iisvolvi-
tivo, al kiu devas ja aparteni la gvi- go. Tia! oni komisiis al Ekonomia 
dado de la nova ordo socia. La ansta- Konsilantaro studi la funkciadon de 
taiíigon de la privata sistema perla ia Kaso por Industria k Komerca 
kolektiva oni efectivigas, ankoraií iom Kredito kun la celo havigi finan can 
skize k balbute, kolektivumante la subtenon al tiaj entreprenoj k sam-
rimedojn d~ la grand3j entrept enoj k tempe algrupigi la industrion laií kon-
permesante la ekziston k disvolvigon venaj sfupoj, kiuj estu efiko por kan-
al la privataj proprajoj d~ la malgran- tentiga pro fito, k eblo por bona eks-
da aií modesta industrio. tera komerco, tiom grava en la eks-

La streea klopodo revolucia de la o t d d · · ¡ b · f ia. uda lando suferas angore l11 pre111on p r a o e var1a1 < ongustaJ ruktoj. de l monslro k lamen sen ia hezilo M luktat 
Popola klaso, fatale devi 0 ata preni Nun on1· ankau- studas la m · •• 

i,, ameron ankoraií heroe defendonte, ne nur al11n ui;e. 
armilojn por detrui la fasismon, sta- por la starigo de oficiala organo pri ron sed 11nkaü 111 dlgnon k pacon de ¡11 rute 
rigas la demandan pri tuja sango en esploro k konsulto leknikaj por havigi mondo. L11 in1ern11c111 solldaro estas kVaPt( 
la ekonomia k socia sfrukturo ekzis- al la industrio pli¡m efikon k plian tuko visan111 111 svllon k sangon pro ni.a• d 
tinta gis hodiaií , progresan. dono. Kion vi faria Qls nun, tre kar• kbOD 
,,, ,,,,,,,,r, .,..,,,..,,,,,Z'/1#1 ,,,,,,,,,,,,,,z,,,,,-,,,,p-,v,"" ,,.,,,,,,,.,,.,,,/,,,,,,.,:,,,.,,,,,,.,, ,,,,,, ,.,,,,,,,,," ,,-~,, ,,,.,,,, amiko lnlern11cl11, por nin b111a10'1 

' .· . , ~ /iV, ¿, ,,_~, ,_,, ,_ _,_ .# 1/1, I/~ 

Esperanto vibras nun kiel karno hone~ta de klaso ::deste 
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10 Emanuelo Azaña, angla jur- 1 

LETERA VANGOFRAPO 
·dan 

11 • to ra portas en azeto •Times•, 
oahS 
¡en~:La Prezidanto asertis ke la aktua-

. okazintajoj ne povas sekvigi la 
1a1 1 · t kº rgon de a nuna reg1s aro, m 
00 ~mas la decidon de la hispana 
esP olo roontrita per lasta baloto, nek 
pO~a religia liberp. 
de ¡,.nkaií diris, ke Ji ciam defendos 

derookratajn instituciojn, ke la 
la - 1 'bl ºk . 1 ko kontrau a respu 1 a registaro 
ª ~s preparita en kunlaboro kun 
fe~dai Jandoj, kies nomojn 1i prefe-r . 
ras ne prononc1. 

gvidentigas-li aldonis-ke ei tiu 
ne estas nací a konflikto sed inter-
nada. Ni asertas ke ekzistis interri-
lato¡ inter la ribeluloj k kelkaj fremdaj 
registaroj. Ankai1 estas senduba fakto 
ke la rezulto de nía milito havos inter-
naciajn konsekvencojn. 

La politiko de ne interveno stari-
gila de kelkaj landoj, nuligas la raj-
tojn de la legitima hispana registaro 
k tio fakte estas kvazaií a probo al la 
organizoj, lctui deklaris militon al re-
gfstaro. 

Tio vere signifas aplikon de sank-
cioj kontraií la konstitucia registaro. 
Se ne estus aperinta tia politiko, la 
milito jam estus fininta antaií multe 
da tempo. 

La militistoj sendube pensis, ke la 
dauro de ]'milito estus nur je du aií tri 

La hispana eksminisrro M11rceleno Domingo 11perigis sur la franca g11zelo 
«L· Oeuvre , respondan 111 kelkaj fasistem11j vortoj de generalo De C11sleln110. Tiu 
franca gener11lo estas bone konat<1 kiel m11llert11 milltisro k klel freneza reakciulo; Ji 
est11s unu el 111 sovinislaj 11gi1lsIoj m11l11m11n1oj de 111 popolo . 

Jen 111 respondo de M. Domingo: 
«Mi legis vian arrikolon ce cL· Echo de Par1s,. Mi ne komentos vian spíriran 

eleganrecon llek 111 delikarecon de vlaj vortoj . 
Mi ne dezír11s konrraümeti certajn adjekrivoJn al 111 via); nur inreresas al mi 

diflni la jenon : 
Je La hispdnoJ, kiujn vi deíend11s e3t11s 111 generalol kíuj solene Juris servl kun 

!ojalo la respublikan reQimon, k perfidis tian juron ribeliQinte. Se vi kiel generalo 
konsideras lion deca, mi bed11üras. 

2e La hlspanoi. kiujn vi deíendas ne estas 1i11j plejparte. 111 esras maüroj rrans-
porríraj el Arriko por invadí Hispanion k subpremi Qin. Se kiel generalo de lando, 
kiu havas gr11vajn rajlojn k devojn en Maroko, vi kredas ke oni devas defendi tian 
proceden. vi Iion diru klaTe, sincere k konkrete. Ni bez.onas scii cu ekzistas franca 
generalo, kiu konsideras aprobinda la rajron de la marokanoj alveni en Eüropon k 
batali konlraü la enloQantojn de )ando kiu sub kribiz:s kun francio la rraktalon de 
Algeciras. 

oe La hispanoi. kiujn vi defendas, ciuj esIis germ11nemaj dum epoko ne ankoraü 
forgesira; 1iu de 1914 111 1918. 

Ankoraú nun ili estas gerrnanemaj kiel monlras l;i salulo, sendira de generalo 
Cabanellas al Hirler . Sendube eslus interesa, kc gener11lo De C11sIelnao remontros 
sian simpalion al generaloj, kiuj post sla enko liverus al Germanio k ltalio, Norda-
frikon k la B11le11rajn lnsulojn ci lio, cerle, ne facilugus la interrilalojn de Francio 
kun siaj afrikaj kolonioj. 

41 La hispano;, kiujn genaalo De C11s1elnao nomas kiel la <fronl crapulaire • 
esris enIuz.iasmoplenaj francemuloj dum la epoko kiam tiu), kiujn Ji defendas, es1is 
germanemaj. 

Dum la eüropa milito, la liama hispana reQo Alfonso de Borbon. kiel nun ge-
neralo De Casrelnao, nomis nin cla kanajl11ro>. 

•La k,111ajlarot de 1914 k tiu de 19o6 estas la sama for10 kiu ciam helpis Fran-
cion, k kiun Franci~ovus uliligi denove okaze de eb1a danRero kte 1af11n ""!blecon 
neniu povas ignori. 

francio havus novan germanan landlimon se venkus liuj, kiujn vi defendas; 
genera lo De CasIeln110. Se la Popola fron10 venkus nenlam eslus Hispanio landlimo. 
clam esrus la hispana mano, kun la sama bonvolo, prela helpi sian najbaron. 

Nenion plu, generala. Mi ne envías viajn 11djek1ivojn, viajn spiritajn inklinojn 
nek viajo fremdajn inIerrilatojn. Nur mi invit11s vin al pripenso. Neniam mi kredis, 
ke civilulo eslus devigala sendi tiajn indikojn al mililislo, nek hispano resti dolorige 
devigala respondí liel 11! franco. 

MARCELENO DOMINGO 
tagoj; sed ili eraris, kiel pruvis faktoj 

Sub la Respubliko ne ekzistis en . ___ ...;.,; ______ ===--------------======= 
eksmlnlstro de Publlka lnslruado de Hlspanio 

nía lando persekutado nek netolere-
mo. Kontraue, la Respubliko estis 
tolerema, gi ne maldungis íun oficis-
ton pro politikaj kaiízoj. Nur gí petis 
al ili lojalon; la armeo estis ee dorlo-
tita, gia budgeto estis plígrandigíta. 

Pri religio, la Respubliko nur apar-
tigís la eklezion de la Stato. Óí ne 
lermis pregejojn nek persekutis nek 
l!lalpermesis la taskon de l' pastroj. 
Ka¡ se la registaro venkos, mi estas 
Preta subteni la reJigian líberon; cíu 
Povos gui sían líberon k estos perse-
kuto¡ al neniu. Nur ni petos al la 
ekJeziokegirestu en sía spirita kampo. 
d La lego rílatanta la malpermeson 
e la religiaj Jernejoj, estas la sama, 

kiun Francio adoptis antaií multai 
jaroj. La hispana Konstitucio postulas 
laikan staton k laikan instruadon; la 
registaro nur plenumís tiun postulon, 
sed gi ne malpermesis la religian ins-
truadon, kíun la eklezio povís fari 
libere. Sed la infanoj ne devis resti, 
kiel cíam, en manoj de la religiaj 
ordenoj, car tío supozas liberan por 
fabrikado de malamíkoj de la respu-
blika regimo. 

Sed krom tío, la fundamenta as-
pekto de 1' afero ne estis religia sed 
ekonomia; temis pri la distríbuo k 
kultursistemo de la tero, pri la plibo-
nigo de vivkondicoj al kamparanoj k 
Jaboristoj. 

Dum la estonto, la registaro kon-
tinuos sían socian programon laií la 
lega vojo. La popolaj deziroi povos 
sin esprimi per la universala baloto k 
parlamento. La registaro ciam repre-
zentos la híspanan popolon k sendu-
be gi akceptos por sía programo cer-
tajn modífojn por plibonigi la vivni-
velon de nía popolo. 

Fine la Prezidanto prononcis jenajn 
vortojn dedicatajn al angla popolo: 

«Mi tute fidas al spiríto de libero 
k justo de la angloj k mi ne dubas, ke 
gi konsideros, kiel necesa, la firman 
solidaron in ter la eiíropaj demokratioj 
k ambaúflanka intereso al politiko de 
paco.• 

At:fSKOLTU RADIODISSBNDOJN DB VALBNCIO PRI HISPANA SITUACIO BN BSPBRANTO! 
S111c10 de Komunísla Parrlo-ondtongo 41,87 metroj - o Stacio de Socialista Parrio-ondlongo 41 metroj-

~de k vendrede je la 17" horo (hispana tempo) ____ 1u_n_d_e_k_s_a_b_a_1e_;e_111_1_21_h_o_ro_(_h_is_p_a_na_r_em__:_p_o):...... __ ....J 
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LA PIA EPISKOPO 
VERA EPIZODO 

Kun la plej dolca k milda voco 
li alvenis iun vesperon ce la koman-
danto de la militzono . Li ne iris por 
peti indulgon¡ li deziris favori neniun. 
Li ec ne deziris peti ke la koman-
danto ceestu la pregejon, nek li celis 
al bagatela konversacio ... 

Tuj kiam 1i alvenis, la episkopo 
de Tuy diris: 

- Sinjoro komandanto: Mi deziras 
peti favoron. La fusilmortigoj ... 

-Ne, via episkopa Mosto - respon-
dis la armeestro, kiu kredis ke la 
religiulo intencas peti indulgon- . Ne, 
ne povas esti kompato al tiuj uloj, 
malamikoj de la ordo k de la trank-
vilo. 

-Komandanto ... Mi ne venas por 
tío. Nur mi deziras peti favoron. Ans-
tataií okazigi la fusilmortigojn apud 
la vojoj aií en la karceroj, m devas 
okazi ce la aleo ciuvespere je la kvara. 
Tiel estos instruiga spektaklo ... Ke gi 
estu longedaiíra, por pli bone servi k 
kontenfigi dion ... 

La aleo estas moda promenejo en 
urbo Tuy. Je la kvara posttagrneze 
eeestas tie granda popolamaso kiu 
place promenas. 

Tiu cbonulo•, la episkopo, deziris 
okazigi tiam la spektaklon de l' fusil-
mortigoj por cíes óistro ... 

PIDFIDA N~UTDAL~CO 
Antaií kelkaj tagoj (la 1-an No-

vembro) estis kaptita apud Parla, en 
la batalfronto de Madrido, la ítala 
.!.Oldato Luigi Corsi Filaberta. 

Li naskigis en Vílla Costelli, pro-
vinco Brindisi (ltalio ); ne temas pri 
volontulo car Ji deklaris ke oni de-
vigis lin. 

Luigi Corsi apartenas al la deka 
grupo de 1' arfilerio de Romo. Li 
eniris en sían regimenton la 19-an 
Aprilo, k laií la lego li devas milit-
servi dum 18 monatoJ; konsekvence 
Ji apartenos al la ítala armeo gis la 
t()..-an Oktobro 1937. 

Laií sía deklaro, Ji k liaj kunuloj 
estis devigataj vojagi en Hispanion, 
de la estro Luigi kiu komandas tiun 
artilerian grupon k kiu post kuragiga 
alvoko, elektís 50 soldatojn, k devigis 
ilín al voja~o. 

POPOLA FRONTO 

Antaií sía eliro ciu el i1i ricevis 
200 lirojn k tuj post la alveno en 
Caceres, leiítenanto Revelle donis al 
ciu 200 pesetojn. 

Tiuj 50 artileriaj soldatoj ensipigis 
en Genevo kuTÍe kun 3 leiítenantoj, 
Revello k du aliaj. 

l1i vojagis per itala sipo, regita 
de milita¡ ifalaj maristoj I< elsipigis 
en hispana haveno Vigo. La sipo 
transportis 15 kanonojn k 50 kestojn 
de munido. 

Tra Salamanca, Caceres, Talavera 
k Torrijos i1i translokigis al Toledo, 
laií oni legis sur la nollibro, kiun la 
kaptito kun¡,ortis. 

Li vidis en Caceres 15 tankojn, 
ciuj ifalaj k kondukataj de italaj sol-
datoj . Li certigas ke en la zono de 
llescas estis 6 kanonoj, kies servan 
H plenumis kiel helpanto. 

Tiuj kanonoj estis komandataj de 
italaj oficiroj, k la tuta soldataro kiu 
funkciigis ilin estis ankaií italoj. 

Tuj kiam alvenis en Hispanion, 
Luigi Corsi estis nomata subleiíte-
nanto. 

La 6-an ovembro je la 9.ª ma-
tene la respublikaj aeroplanoj faligis 
fasistan casaeroplanon « F i a t •. La 
aviadisto sin jetis k estis kaptata de 
la milicanoj. 

Li estas nomata Alfredo Piccoli, 
naskigis en Bolonia (Italio) k estas 
28 jaraga. Li estis dungita en Italio 
kun salajro de 2.500 pesetoj po mo-
nato. 

Antaií utm manato li alvenis en 
Se·,illa, poste li translokigis al la 
aerodromo de Talavera, kie li laborís 
sub la gvidado de la itala leiítenanto 
Palanca. La a1iaj aviadístoj tieaj an-
kaií estas italaj. 

Lí ricevis titolon de kapitano de 
hispana avíadarmeo. 

Li estas nun ce hospitalo car estas 
vundita. Lía aeroplano estis armita 
per modernega mitra1ilo provizita de 
kugloj •dum-dum•. 

NIA DANKO 
P.mocle ni l11fi1igas lutmonde pri 111 luja 

preteco de mullaj amikoJ havigi monon 111 ni 
per plej diversaj manieroj. Ni d11fi.rig11s nlan 
laboron pll firm11J eiufole! 

En venon111 numero ni kvitancos, per 
komple111 lisio, la don11cojn ricevit11Jn, mo-
desi11J k rellef11J, sed eiuj eg11Je danklndaj 
kun lremof de koro. 

Lasthora Impreso 
La fasista serpe.nto sukcesis traf¡ 

la pordojn de Madrido. Tie la popola 
armeo kun alta morato k tauga ann¡_ 
Jaro faras dígon k respondas Per 
entuziasma atako por 'rompí la den. 
tojn stalajn de la malamiko. Pruvon 
µri la universala karaktero de nía 
Jukto montras la rímarkinda fakto ke 
la plej firma apogo, por la defendo de 
cíes cefurbo, estas kolono internacia 
kiu konsistas el kelkaj miloj da eks-
terlandaj k-doj, ínter kiuj trovigas 
kelkaj esperantistoj. 

La nunaj, tre ínteresoplenaj, tago¡ 
estas decidaj por plirapidigi la ven-
kon. Por pli senembarase gvidadi la 
militon la nova hispana registaro tus 
translokigis al Valencio. 

RIMARKO 
La tradukado k represado de la 

materíalo el POPOLA FRONTO ne 
nur estas permesata sed rekomendata. 

Tamen ne forgesu mencii la deve-
non k sendi ekzempleron al nía re-
dakcia generala adreso. 

POPOLA FRONTO 
Mar, n ° 25.-Valencia 

POPOLPRORTR bETERUJO 
K-do: L. van Eijsden, Nederl. 

- Vía korespondanto L. Soler 
fartas bone en Cocentaina bal-
dau li skribos vio. 

K-do: D. v. d. Kruijf, NederL 
-Ni akceptos tre volonte vian 
monsubtenon. Óuste tion bezo-
nas nía bulteno. Koran antaií-
dankonl 

K-dino: L. Castel, Francio.-
Se vi ne povas sendi monon per 
postmandato, bv. sendi gin per 
bankbiletoj aií per ceko. 

Al la respondkupon-sendan-
toj.-Ne forgesu sigeligi la res· 
pondkuponojn cevia postofice:jo, 
kontraiíe i1i ne utilas al ni. 

K-do: Herm Klaassens, Ne· 
derl.-Via korespondanto Fran-
cisco Serrano fartas bone e:n la 
fronto de Teruel. 

Al multaj. - Leterojn sendu 
nur al nía Redakcio. 

:===;¡¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡;;;¡;;;;;;;;¡;¡¡¡;¡;¡;=----~ 
Preaejo de J. Olmos, Alicante, 33, va1cnclo 
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trffORMA BULTENO INTERIVACIA PQI 

e:,L-DONO DE GiRUPO LABORISTA 
¡;a~D~KCIO K AOMINISTRACIO: STRATO 

ESPERANTISTA VALr•1c11 
M A R , N u M. 2 S tll /1 (Oiipanio) 

MADRIDO! 
Gracie gi kusas en la gusta mezo de la hejma lando. Intelektula cen-

tro, estas Madrido, krom oficiala stata cefurbo, citadelo de popola konscio. 
Nesto p<;>r la _ko_menco -d~ la socia laborista movado en Hispanio, la unuaj 
vocoj pn s~aahsmo au Je defendo _de la internaciecaj doktrinoj aiídigis tie. 
Paulo Iglesias, vera apostolo, fondmto de la Hispana Socialista Partio estis 
multfoje la sola marksista deputito en la nacía parlamento. ' 

Poste jam, sub monarkio aií en respubliko, serce aií serioze, la politika 
kontrolo, de tu_ta la cefurba vivo, apartenis plene, sendispute, al la proleta 
klaso kun la efika helpo de grandkvanta liberala oficistaro. 

En Madrido, dum la februara balotado, la popolo, kun gaja mieno 
k bela rideto, sto¡.,e remburis la balotujojn per vocdonHoj favoraj al Popola 

Fronto. Tiu sama Madrido, kvin mo-
natojn poste, bardita en sankta ko-
lero, kun saiímo en la buso k brilo 
en pupilo, sen pliaj armiloj krom pie-
doj k pugnoj, ne jam ridetante :;ed 
dentojn premante en propra defendo 
atake alsaltis kazernoJn, detruis sur 
la strata pavimo la nigran perfidon de 
generaloj sen honoro k aroge, tre 
vigle, balais la sterkon de fasista sig-
no, sopire guante la heroan rekonke-
ron de sía urbo post ekstermo, en la 
ovo mem, de la germoj de abomena 
socia epidemio. 

En najbaraj lokoj blekis la bes-
taco. La madridanoj ne havís do tem-
pon ankoraií por dormo en laiíroj de 
heroa venko. Tuj post rapida prepa-
ro, la malamika bando atakis furioze 
laií helpo de fortikaj masonajoj, kons-
truitaj tiucele de la iama reakcia re-

-Mi catas la progreso, la civlllzo, gístaro en la proksima abrupta mon-
ta kulturo!... taro, kiu en alta cenego, de Guada-

--- rrama gis Somosierra, ja por Madrido 
estas kvazaií protekta brovo. Inter pinoj k abioj farigis fama la brava devizo: 
•lli ne pasos!• Certe tiel okazis, car la dentoj de la monstro rompigis antaií 
ol povi mordí konkere, en tiu parto, ec unu futon da tereno. . 
. • Antaií la brua fiasko de siaj planoj, la hokokruc~ stabo st?dts novan tak-

tikon:.ataki sude la cefurbon sekvante la bordojn de r1vero Ta10, glate fluanta 
Ira granda ebenejo, etendita de la limo de Portugalio gi~ la per<?_no _de Madri~o: 

Kun abunda provízo de tankoj italaj, kun _trupo¡ de m~uro¡, forpre~_1ta¡ 
per trompaj allogoj de iliaj sovagaj gentoj el Afnko, komenas metoda fas1sta 
ofensivo. La popola armeo, sen taiíga armilaro por ebena_ batalejo, preskaií 
sen artilerio nek kavalerio, perdis poziciojn, vilagon post y1lago, tute s~npova 
Por eviti la marson de fajro detruanta, per kiu, la eterna¡ malamanto¡ de la 
tnodesta klaso sukcesís fari vojon al Madrido. A • • 

Tamen la sojlo estis abismo, ~n laJ>Or~o Ja!uze ekape!_1s domo1J . 
. . Madrido ankoraií estas Madndol c1ufo¡e ¡.,l~ se~ura, cm!age ph ft~ra 

~Vth sían falon sub la hufoj de lakeoj de la sennac1ecaJ p~tenco¡ de ! kA~ptta-
hsrno, por meriti, sen makulo, nomon de eefurbo de la umversala anhfas1smol 

lnternacia solidaro, en fluanta lavango, iru 

FACI LA DI LEMO 
En nia epoko, hodiaü mem, kiam 111 po-

. polo en amaso, la Homarol, ddendas sian 
ekziston, nenlu povas, nek devas, nek rajtaa, 
dlri splene ke li restas neütrala. 

Eeperanto, fontano de alla idea lo. liveras 
gentile, jam de multa tempo, la fresan plu-
veton de siaj sleloj slmbolaj 11nkaii sur labo -
rlstaj distriktoj. La generala movado ricevis 
pro tio injekton de fort11 energía. Dílígenla 
nova kolegaro certe ne lacigas en laboro 
paca. En saga logíko, paco ne eslas a1endo 
stulla de frapo, sed oportuna b11lo 111 pro-
vokem11 fraponto. 

Al perflda atako de bandito, kontraü ho-
rno plugant11 pace sían kampon. oni rajlns ja 
reepondi per cia defendilo. Tinokaze certe 
ec la plej giba ferajo montrus hele delikatan 
aiíreolon. Cu ne ga¡no d 1m;,.ur<ttt pr.::.::1t:-
gon nia lingvo bela, kiel nobla instrumento. 
Je la servo · aktiva de ofendltn tavolo socia? 

Spiri111 kerno de la espe_rantismo estis 
honesla, kvankam nebula,sento kun religi11 
nu1mco sub nomo de lntern!I Ideo, nspiro 
felica pri konkordo k nmo ínter ciuj horno¡ 
bone komprenanlnj unu. la nlian. Bednürin-
de, 111 homojn ne nur ligns pli aü mnlpli beln 
kombino de vorJoj sed In komun11 sorto de 
sufero ~k doloro nil la snma volupto en 
plezuro k diboco. 

En nía lando la popolo, kun sia regís• 
tnro, sen ia prepnro devis akcepti dilemon 
je vivo aü morto. Ln fasismo cinike, sen 
ero da honto, en 111 intern11ci11 scenejo snn-
Ais la terminojn akuznnle kanajle la popolon 
je 111 freneznj krimoj, kiujn Qi mem farndas. 

Obeinte severan admonon de nía kons-
cienco, ni, espernntístoj, parto de I' popolo, 
lnütigis la vocon sonoran de nía lingvo. • 

Ni11 gazeto estas nek burga nek proleln; 
Ai estns nnlifasistnl Jen karesa 1i1olo de civi-
taneco pri libero ail mallibero. Facila dilemo, 
por klnsbnlalaj knm11r11doj, inler grandn ka-
pitalismo k proletaro; sed nnkaií facila dile-
mo, por demokrataj snmide11noj, inler stagno 
k progreso. Paciln dilemo por tiu, kiu volns 
infane rigardi In carmon de blankaf lanugoj 
en alta lazuro, k nnknil facila dilemo por clu 
111i11 apud ni ba1nlant11 Ais morlo, en ple-
numo de sankta la devo. 

Fnciln dilemo por 111 prospero ail pereo 
de nin, lre mulle ja nía, Esperanto! 

brave tra la mondol 
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Bazo de abomena civilizo 

Abisenio montris al la mondo gis kia 
grado estas monstra la fasista tak-
tiko¡ hispanaj fa.sistoj ne nur murda-
das civilnlojn, detruas hospitalojn k 
bruligas cion, sed ankaií inventas 
novajn procedojn por terurigi nin. Por ni, hispano¡, kiuj travivis la 

antauajn k unuajn momentojn de ci 
tiu lukto, estas bone konataj la trajtoj 
de fas ista taktiko, car ni povis spertí 
ciuminute la faktojn, rekte k pro -
pra ok ule. 

Sed eksterldndanoj ne povis akiri 
sen pere gustajn k precizajn ínformojn 
k restis nevole sub la influo de lerte 
organizitaj propagandiloj¡ tia1, í1i ko-
nis nur la «veron • , kiun oni liveris al 
ili, laií diversaj formoj celantaj la plej 
perfektan trompigon. 

Sendube, la fasistoj antaiíe k zorge 
preparis sían propagandan planon, 
car ili tuj komencis konstantan blufon, 
lau tute jezuita sistema, kiu konsistas 
cent procente el hipokritajoj. 

Komencis la krimoi k samtempe la 
fasistoj inicialis akuzon al ni pri cío 
imagebla k neimagebla . La akuzadon 
ili uzís kvazaií densa vualo per kiu i1i 
kovris siajn abomenajn murdojn. 

En kunlaboro kun internada fa-
sismo i1i mastris radiostaciojn, kinojn 
k gazetaron k per tiuj elemento¡ kreis 
atmosferon en la tuta mondo, tute 
malfavora al nia popolo, kiu estis 
prezentata kiel sovaga bordo plenu-
mania ciajn monstrajojn. 

Finfine la vero ciam elsprucas tra 
ciaj kasiloj. Nun la situado alvenis 
en momento kiam la veraj okazajoj 
estas ekkonataj cíe. La fasistoj murdis 
k murdadas senlime, ili morlígis ciujn 
maldekstrulojn k iliajn familianojn, 
car tiamaniere •j.=im ne plu restos tia 
semo•; íli eraras ne atentante ke ciu 
ateneo kontraií libero nepre naskas 
milojn da líberemuloj. 

Ili intencis senkuragigi la pacan 
logantaron en la ariergardo per mal-
noblaj bombardoj de nemilitaj urboj, 
kie i1i mortigis grandegan kvanton da 
vírinoj, infanoj k maljunuloi, sed kon-
traiíe al siaj esperoj la logantaro ne 
malkuragigis, gi tremís k vibris inten-
se pro indigno, mobilizis tutajn siajn 
fortojn k pretigis al baldaiía k fina 
venko. 

Kiuj akuzís nin pri barbareco, in-
tense detruas valorajn artajojn kiam 
m malsukcesas ne atíngante siajn 
celojn, kiam siaj milítaj planoj k 
sínsekvaj fanfaronaj anoncoj rídige 
fiaskas antaií la popolaj tranceoj. . 

La fasistoj nur pafis kun kurago k 
trankvilo dum murdadoj en siaj urboj, 
bombardante sen lukto pacajn urbojn; 
antaií niaj trupoj i1í forkura s , kontraií 
nia j aeroplano¡ ili ne votas batali. 
Bataloí okazas nur kiam ·ni devigas 
ilin al lukto¡ la sukcesoj kiujn ili sajne 
atingis k propagandis trogandigitai, 
venís al ili ne pro ília kurago, sed pro 
nía manko de taiígaj bataliloi, sed tia 
situad.o jam malaperis k ilia males-
pero kreskis tiagrade ke ili jam perdis 
cían prudenton, minacas persiste, 
pliigas siajn krimo¡n k tute malaten-
tas ian ajn noblan senton. 

Genera lo Queipo jus diris al frem-
da gazetisto , ke nia defendo k kon-
trauatako en Madrido ne surprizis 
lin, ke li bedauras pri tio ke ni estas 
ricevintaj batalilojn, per kiuj ni male~ 
bligis al i1i eniri Madridon, kies logan-
taron ili tuj fusilmortigos almenaií 
gin duonigante. 

Li aldonas: «Estas barbarajo pre-
tendí savon de I' vivo de tricent aií 
kvarcent mil ma'd'riaanoj. Mola, Fran-
co, Cabanellas k mí opini.as, ke kiam 
ni mortigos ilin, jam la milito estos 
finita k paco revenos en Hispanion.» 

"Ni mortigos ciujn virinojn, ínfa-
nojn k maljunulojn, kiuj baros nian 
vojon. i cían projektis interkonsente 
kan Germanio k Italia, k ni decidís 
ke necesas mortigi tri aií kvar milio-
nojn da hispano¡ por ke nía venko 
estu definitiva. Se ni ne mortigas ilin 
sur la batalkampo, tion ni faros ie1 
ajn k mi certigas, ke tiu tasko estos 
plenumata per niaj Fremda Legio k 
maiíraj trupoj». 

cNi ne povas ne plenumi nian 
!Jromeson al Germanio k Italío, car 
ni estas homoj kun honoro.• 

Tian senskrupulan promeson ih 
komencis jam delonge plenumi; ciuj 
viroj k virinoj, kiuj ne 1.JOVis sendube 
atesti pri sía fasisteco estas murditaj, 
k kelkafoje post nekredeblaj turmen-
toj. PLI OL 200.000 PERSONOJ estas 
mortigitaj de la fa§istoj k la furiozo 
ne cesas, gi ankorau soifas sangon 
de estuloj kies sola kulpo konsistas 
el amo al libero k progreso au el 
neaparteno al fasistaj vicoj. 

La ribelintoj j a m su peris siajn 
aliancanojn, la italaj fasístoj, kiuj en 

Antaií kelkaj tagoj, la respublika 
avia disto fosé Antonio Galarza estis 
devigata forlasi ~ian aeroplanon dum 
aera lukto k per parasuto 1i falis en 
fasistan zonon. Postan tagon, el itala 
bombarda aeroplano, venís en Ma-
dridon monstra sendajo¡ kun mirego 
en malferrr.itaj okuloj la madridanoj 
vídis ke per la sama parasuto la fa-
sistoj sendis la kripligitan kadavron 
de la aviadisto, :¿n ligna kesto. 

Estas tiel granda tiu monstrajo, 
ke ni ne povas dubi pri cíes indignigo. 
Cu estas eble ke povas ekzisti homoj, 
kiuj kapablas elpensi k realígi tian 
krimon? 

Ni ciuj, homaranoj, respondas 
kie1 decas tian konduton. Ni hontas 
pri la ideo ke tiuj sovagaj bestoj 
povus venki ec kun helpo de interna-
cía fasismo. Ni rezistos, ec per lasta 
guto de nía sango, iliajn atakojn k ni 
venkos ilin. Ankaií ni esperas, ke 
ciuj demokrataj popoloj helpos nin 
entuziasmoplene, kun h.eroa grande-
co, en nia tasko por finigi tiun ondon 
de barbareco kiu post la detruo de 
nia lando intencas inundi la ceteran 
mondon. 

Poste, ankoraií okazis nova bar-
barega fakto kiu diñnas senvorte la 
fasistan koncepton pri etiko k homa 
digno. Per bruligái bomboj eljetitaj 
el fremdaj aviadiloj, la fasistoj detruis 
en Madrido la acian Bibliotekon, 
ldu entenas du milionojn da libroj k 
brosuroj, kelkiuj valoregaj au unikaj 
ekzempleroj. 

Cinika I< kruela tributo al fa.sista 
civilizo! 

Tion ili ne faris hazarde¡ zorgeme 
iJi planis tiun agon, car temas pri 
granda konstruajo, facile videbla, kiu 
estis trafe sercata k bruligata intence 
k sisteme, per bomboj jetitaj kun tiu 
ununura celo. 

Nia koro ne sirigas pro dolora, 
niaj larmoj ne elfluas el niaj okuloj, 
niaj pensoj ne iras al kompato¡ §tormo 
de indigno pelegas nin al firma ple-
numo de nía devo, al hardigo de nia 
decido. Ni venkos tian novan «civili-
zon•, ni evitas l<e gi povu sukcesi, ni 
triumfos por la bono de l' progreso 
I< de la Homaro . 
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Klara respondo al tikla demando 
,¡ 

\ 

' En la plej multaj leteroj, kiuj eiutage aivenas al nla Redakcio · 1 • ' 
d d K. 1 d - • , oni povas eg1 , , In 811m11n em11n on: • 111 aur11s llel longe la milito? , , 

' Kamaradoj : eu vi vere deziras ekscii, ki11l daiíras liel Jonge la milito? N b . •¡· d • 1· ¡ 1 A • • u, one. l.ll 1111 110 auras 1e_ onge, .:ar v1111 reglstaroj lnlerkonslllQis por malebligi la justan 
5¡0delendon 111 _la h1s~an11 popoto kontraií la perfldaj generalol, kiuj ribelis kontra ií 
5¡11 propr11 patrio. Oni malpermes11s al hi 11kiron de armilol dum al la r 'ibeli 1 • · ~. 

*º k' •¡¡ d . n OJ un1 , havigas .:1om, 10m I ez1ras; cu vi ne sciis lion? 
, Daüras la mi!ito, ~11m_aradoj, car al la intern11ci11 demokratlo man kas 111 necesa 

kuraQo por alfron11 111 s1tac1on. Sciu: oni timas pli 111 revolución olla rasismon Al 111 
riel nom11taj dem_okr11tioj ni suldas la iniciaron de la fam famiQlnta interkonsen;o pri 
, nein1erveno>, -~Ju nur í11voris 111 rasistemafn ribellntojn malebligante al ni rapidan ' 
vtnkon_super ~• tlu terura, monstra, nevortklarigebla batato, en kiun ciuj aliaj demo• 
kr111ec11J l~ndo1 falus, se ni flaskus. tu vi jam tute atentis pri tlo, kamarado? 

C •• Dauras an~or~il la milito, eksterlanda samideano kiu korpremlre legas e¡ tiujn ' 
1in1_01n f~bre verk1ta! en la konvulsianta Hispanlo, car la kruela fasismo - ni riperu ' 
Insiste tion, centío1e-ne konas skrupulojn k kíam per unu mano subskribas inler -
konsenton pri «neinterveno•, perla alia h11vigas la plej modernan mílrmaterialon al 
ta ribelintoj sen rimo pro tío al ies admono tial ke g¡ scias kiel dlsvotviQas en frazoj ' 
111 liriko de la t. n. demokralioj. ' 
. ~a~ras an~aü la milito-la plej hílrstariga hombucado, kiun registras la Hisro -

rto el ciu( epoko1- car 1.a internada solidaro de la laboristaro al la hispana; proletoj, 
bat11lanta1 kontraü la internacia fasismo, estas solidara dankind11, sed ne sufice 
efika por la graveco de ci tiu milito, tial ke ni ne luktas per bulero, sed per fuslJoj k ' 
ltanonoj ne estas per haringoj per kio ni gajnos, sed per taokoj k avJadlloj ... 

Ni ktel esperantlstoj, kiel pacamantoj, devi paroli rlamanlere ... Ni, kluj kon -
1r11iístaris ec al la armilaj ludiloj por infanofl Sed, ni ne venigis filliun karakli.smon , ' 
ni ne deziris militon ; rial, kiu neos al ni la ra)ton slnddendi konrraü la plej rnons1ra 
k sovaga atako? ... 

Kaj daiíras la milito, fine, kamaradoi, car trans la Pirineoj ne ankoraú sufice 
atentis pri la tola, pri la granda graveco turmonda de la epokfaranla kontraiífasista 

' ' ' ' ' ' ' ' batalo de nin !ando. · 
Kamaradoj : rlal daüras tiel longe la milito ... Sed, spite eio •stu certai pri nia 

triumro, kiel ni estas certaf pri via klasa solidara. Ni venkosl Kaj ni venkos, car nun ' ' ni jam h11rdigis en la milito k ni luktos senlace gis kiam la rasismo restos absolu1e , 
neniigata el nia k el viaj landoj . La barato, kiel di rite, ne esras nur nia, sed turmonda. 

Kamaradoi, nun ne iam demandu ckial daüras la milito tiel longe , . Vi jam 
sciaa tion. , 

, Do, akagulll 
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MOZAIKO 
En la sektoro de Robledo de Cha-

vela, post longa batato favora al niaj 
armeoj, estis trovitaj interesaj leteroj 
en posoj de arestitoj. Unu el tiuj le-
ler?i, subskribita de pastro, di ras: 
•N1 petegas Dion ke ilía mitralo ne 
trafu vin k ke la nía detruu ilin. Ni 
~u_¡_ kredas ke dank' al Dio, ci tio 
ft~1gos baldaií car ni havas genera-
lo¡n ~raaco k Mola, kiuj estas angeloj 
sen~1taj de Dio al Hispanio, por pre-
Pan la grundon kie deziras regí Jezuo. 

k' Rn .. poso de aliulo estis letero, per 
11~ scngas al amiko: •Antaií 15 tagoj 
al~s en Calzadilla aeroplano, kies 
~Vtdan!oi estis arestítaj Ili deklaris 
lene: V1 morrigos nín sed vi ne eni-
tos Madridon. > ' 

Letero de fianeino diras al fasísta 

soldato: •En Carrion estas senfina la 
nombro de fíuj, kíuj pagas per sia vivo 
sían antaiían politikan sintenon.• ' 

La 19. Novembro, Julio Carrasco, 
komandanto de bataliono •Libero• 
detruis per manbomboj du ita]ajn tan-
kojn k kaptis la ses okupantojn. Pro 
tío li ricevis krucon de Milita Merito. 
Lí apartenas al la Unuiginta Socia-
lista Junularo. 

La 16. Novembro se.rgento Anto-
nio Coll, ankaií per manbomboj de-
fruis kvar ita]ajn tanko1n ce la Ma-
drida fronto. Pastan tagon li mortis 
dum nokta atako. 

C:iutage pligrandigas la nombro 
da 'popolaj herooj, kiuj jam ne plu 
timas la fasistajn armilojn. 

Durrutí, bravega estro de kolono 
kiu bonege bata lis en Aragona fronto, 
k nun batalas en Madrida fron!o, 

,,, 1 1 ,ff,r,, '1#1.v, .,,,, Q, //, r, , ,-,, ~r,, //, ~,#//A-/1//l#b#A'Jw~ 

3 

mortis sur batalkampo. La verkisto 
llya Ehrenburg, skribís: 

•Alían fojon mi vidis Durruti 'n 
ce dometo proksirne a I Bujaraloz . 
Denove mí vidis Jiajn okulojn plenaj 
je volo k amo, k liajn grandajn ma-
nojn de laborista . Apude funkciís 
lcanonoj. Li parolis al mi pri rusa 
revolucio k sovetaj laboristoj, kiuj n li 
multe amis . Li estis nía amiko, nía 
frato. Li estis vera revolucíulo. Kiam 
la rnalamiko proksimjgis al Madrido, 
Durruti tuj alvenis defendí gin. 

Post la ricevo de sciígo pri lía 
morfo, mi vidis lin, viva, gaja, kuraga; 
k kiel lasta saluto mi <liras al Ji: 
Vivu Madridol • 

La fasistoj emfazas per siaj infor-
miloj ke oni celas starígi ordon, k i1i 
bombardas hospitalojn k muzeojn . 
Ankaií i1í jetas bruligajn bombojn 
sur laboristaj kvartaloj. 

. C:iuj fasistaj potencoj persiste ín-
tencas, pli k pli atakeme, detrui ciujn 
demokratioin Nur forta digo staras 
antaii ilí: la kuraga sinteno de Sovetio 
k la heroa batalo de hispana popolo. 

Kion atendas Blum k kompanio? 
Kion atendas la •Trade Unions ., de 
Anglio? Kion atendas la socíalde-
mokrataj laboristoj de la tuta mondo, 
kiuj ne kunigas al siaj fratoj? AL VE-
NIS HORO DE FINA LUKTO. 

Aií, kun la hispana popolo, l<iu 
luidas por nova laborista homaro . 
Aü, kun Germanio k !talio kiuj celas 
al barbareco k sklaveco. 

GDAFIRA PRUVO O( MALUOMico 

Ligna keato kun 111 kripligajoj de aviadisto 
Galarza, kiun jeris 111 ra·istoj, per 

parasuro, sur Madridon 

Esperanto gaje fieras povi diri krie nun la veron pri Hispanio 
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RIGARDO AL ARIERGARDA URBO 
- k !ti pri malvenko. <'.:iu fidas en aus u -.:1 • N .. 

si I< en siaj kamarauoJ._ emu instigo 
t ki aú por defend1 estas necesa por a a k , 

IMPRESOJ DE EKSTERLANDANO eiu scias sían devon estas preta 
1 111¡ ttin. lli batalas ne pro mono 

Dum preskau tri monatoj k duono 
la tuta logantaro de Alikante trank-
vile laboris k apenan serioze atentis 
la enlandan militan. Ja la milito an· 
koraií ne est;is antaií la pordoj de la 
urbo. , Civila milito• estas misnomo, 
car la milito ne estas ínter du partioj 
da civiluloj, sed estas en unu flanko 
nur MILITISTOJ, kiuj militas kontraií 
la civil a popolo. 

La vivo estis dolca al la nepense-
ma amaso. Gajo, senzorgemo, agra-
bla vivo, trankvileco regadis ci tie . 
La gvidantoj de diversaj laboristai 
organizoj konsciis pri la graveco de 
la situado; ili strece propagandis por 
varbi homojn al la volontula armeo, 
Kio do estis tio subite vekanta la ur-
banojn? Jen la sekr~to. La fasistoj 
mem frapis la risorton jene. Matene 
de la 5ª de novembro, je la 4ª hora, 
du fasistaj aviadiloj bombardis la 
urbon jefante grandajn bombojn. luj 
bomboj falis en la maro k du trafis en 
la kajo, de kie metalpecoj difektis la 
hispanan siµon , Ciano•, kies sargo 
estis karbo. Unu el la sipanoj estis 
mortigita. 

Alia bombo falís sur la avenuo 
kaiízante difektojn ce la fasado de la 
filio de la banko •Hispano Am~rica-
no•, kies nokta gardisto estis morti-
gita. Tra la tuta urbo ai:ídigis la sig-
nalo de alarmo k estis estingitaj ciuj 
privataj k publikaj lumoj. Starante 
sur la balkono d~ mia logejo, mi povis 
superrigardi preskaü la tutan urbon; 
nenie mi vidis Juman, krom tiujn · de 
la germana k ítala militsipoj, ankran-
taj en la haveno. Tiuj du sipoj lasis 
ciujn siajn lampojn pornpe lumantaj 
en la nigro. 

Tiu epizodo je la 4ª hora matene 
vekis la dormantajn urbanojn, k ne-
multaj reíris al siaj lítoj. Ciu viro en 
la urbo komprenis de nun, ke milito 
estas afero serioza. Miloj tuj enlistigis 
en la volonrula armeo. Fasistoj perta 
aeratako instigis ilin tion fari. 

Ankoraií neniu en Alikante estas 
devígata enlistígí en la vo]ontula 
armeo. Ankoraii ekzistas multe da 
libereco. Mi, anglo, estas nun tiom 
libera kiom mi estis en la jaro 1934. 
k 1935. Neníu demandas min l<ien mi 
iras; nur, se mi vojagus al alia ul'bo 
mi devus akíri speda]an permesilon. 

Oni estas libera ci tie iri al iu loko 
laií la kaprico de sia volo. 

Neníam iu haltigis min; neniam mi 
vidis soldaton aií iun alían homon 
ebria, aroga aií insultema. Kion ne-
pre ni vidus dum nokto sur stratoj de 
aliaj urbegoj, tion mi neniam vidas 
ci tie. Fakte policanoj preskaií ne 
ekzistas¡ tamen, cío fluas en bona k 
paca ardo. Vi ne kredas al mil do, 
venu mem al Alikanle k kontrolu. 

Hieraií vespere, mi iris al la cefa 
stacidomo. Kion mi vidis? Centoj k 
centoj da junuloj trovigis tie, ciu en 
spirito de kamaradeco I< gaja hu moro, 
eiu havanta unu celon-iri al la fronto 
por defendí la laiílege elektitan regis-
taron, por defendí Madridon, por ba• 
tali por sía idealo de justeco k Líbe-
reco-kun majusklo-.Hispanoj ciam 
insistas pri individm, libereco. Neniu 
estas devigata iri militi, sed ciu mem · 
vale iras. La estontaj okupantoj de 
tranceoj jam es tas kamaradoj. luj 
sidas sur la perono antaií la stacido-
mo k füas el siaj pakajoj mangajojn. 
Kun rideto ili intersangas mangajo ;n 
k spritajojn; oni vidas, ke la plej sin-
cera k fervora kamaradeco regas in ter 
ili. Nenies mieno estas malgaja¡ neniu 
virino tie trovígas kun larrnoj fluantaj 
sur la vango :; cu tia junularo pavas 
esti venkata? Nur, se rnankas al ili 
la necesaj armiloj. Tempo diros. Al-
menaií nuntempe neniu batalanto de 
la legítima regislaro mornente volas 

p enu 5 . ·a 1 1 

g loro sed por sta 1 ea o de ne pro , 
justo k libero. •. . . 

Legan to, ne kre?u ~ c1~n1 k1on vi 
legas en víaj jurn~l~J au. aud_as per ¡~ 
adio. Kiajn falsa¡o1n m1 leg1s en ah-

~andaj jurnaloj k aú~is p~r radío el 
Seviljo, Italia k Anghol M1 montru al 
vi kiel interesatoj mensogas k sen, 
bonte misgvidas fídemajn aiiskultan-
tojn de la radio 1< lega?t~jn __de la 
jurnalaro. En oktobro om d1saudigís 
radie, ke Madrido falus antau ol la 
fino de tiu manato. Fine de oktobro 
la ribeluloj ankoraií estis ekster la 
cefurbo. Poste, je la 10ª de novembro 
la radio-stacioj lai:íte fanfaronadis al 
la kvar ventoj, ke «estas nur afero de 
boroj, ke la ribeluloj eniru en Ma-
drido•. Itala stacio diras «naciistoj-. 
Kaj kio okazis? La ribeluloj ankoraü 
fra pas por eniri en la urbo. 

Kaj kíon ni" diru pri alia blufaiol 
-pri tiuj 17 sargveturiloj portantaj 
municioja al la ribelula armeo, k kiujn 
la lojalaj trupoj díspecígis. Kion diris 
la estroj de la ribelula armeo? tegu, 
aiískultu. Jen la ironio: «La trupoj de 
la defendantoj de Madrido detruís 
trajnon da sargveturiloj, portantaj 
mangajojn al la logantaro de. Madri-
do». Cinika fabelo por infanoj. Do, 
neniam kl'edu cion, kion vi legas k 
aiídas, sed ciam kontrolu. 

E. E. YELLAND 
A_likante (Hispanio) 25•Xl-1936. 

Progresema Esperantistol 

. Ce~te estil:s intima plezuro vidi en reato la plenumon 
te ¡1°' ~dion om fo_rte deziris. Ni aserta~, sen risko pri eraro, 
. e a e _ono de ma bulteno POPOLA FRONTO advokato 
~nt~rnacta de afero !re no~la, estas por vi la maf~ria formo 'f ma revo_ k aspiro pr1 efika uzo k praktika servo de 
n~a mmunaThngvo en la saiimanta ond;iro de la aktuala 
vivo mem. amen ni I k t d . masonas a onstruon sur la funda· 
meo.do nur ke n¡a entuziasmo k per la mona briko de cíu 
sam1 ~ano onforma lcun nia intenco 

Nt studas la elekton de · 
centrigi la donacojn. Dume Pkran~o ~n ekst~rlando por 
rekte, por glita funkciad 1 1º orau llli;l ma§mo bezonas 

Kolektu monon tu·?• ª 0 !1?0 d~ Vta subteno. . 
k sendu gin prefere perlb~~kb.f 1fl awm1koj, en é:iuj grupoJ, 
kupono, se aliel ne eblas 1 1. e ? au é:~ko, et: per respond-. ' ª ma Jena financa adreso: 

ANTONIO p 
Plaza RepubUca O N T 

'num. 2,•Valencta 
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Sango k mitralo 
funebro k doloro plenigas la 
n de la Madrida popolo. E!>tas 

0ro . ·oza ta malespero de la malam1ko, 
fu~aií Ja kurago k arogo de nia Aer-
a~ ro kiu celas , Jau normoi pli hu-·1pa , nai de 1' milito, ne al malfermaj k 
ma defendaj urboj, ne al la hospitaloj 
sen · · k. l f 1 f A k al la lerne¡o¡, 1e aras a asis-
ne_ sed al tíes vivofo ntaj centroj, al 
101' d . . 1 . ·t · k l'iadil-gar eJOJ, a arm1g1 a1 oncen-
ªr¡goi aií al stokejoj de benzino k mu-
~¡cio-Niaj aviadistoj fluge sercas tfon 
cniliai propraj nes toj mem, detruante, 
kun aiídaco epopea, aeroplanojn k 
pormilitajn eleme ntojn. La kolero k 
rabio de la monstro 1 pro sia fiasko 
antaií homoj aiídacaj, estis febraca 
instigo por daiírigi sian sangan tradi-
cion, respon dante per malkuragai, 
malnoblaj agoj, nigraj kiel sía malbela 
animo. 

lli flugis super la cielo de Madrido, 
kasite de la nuboj por ne alfronti la 
pafojn de niaj trafaj mitraliloj kon -
traiíaviadilaj k faligis sur nian sende-
feodan popolejon sían mortigan 
sargon. 

Virinoj k infanoj estas muráitaj de 
la malamika plumbo . Kíomaj? Multajl 
Sed ne gravas la nombro ; ni konstatas 
la fakton. Inter la viktimoj falis ec 
dumoaafa bubeto. Li falis samtempe 
kun sía patrino 1 kiu estis doninta a 1 
lila vivon. 

Premite de la patrinecaj brakoj, 
en íinlast a cirkaiípremo je defendu k 
agonio, lía mortlito estis la strataj 
slonoj. 

Fiberoa farol lnfanoj k virinoj 
falcitaj de la rabobirdacoj, denaskaj 
metodoj de la internada fasismo. 

~u protestos la landoj 1 kiuj tiom 
sentemaj montrigis pro la enkarcerigo 
de la kunkulpuloj pri tiom da krimoj, 
o~aze de tiu monstra faro? Cu, Fran-
~º-k Anglio sentos sin vunditaj en 
S!a¡ humanaj sentoj. 
il' _Niaj_ viroj sufokis siajn larmojn; 
11 1a scras, ke temas pri lukto je mor-
o, ke la malamiko estas ·malnobla k 
Perfideca k . bl . , e nemon no an om povas ~!t de t!a fripono. Tamen el la 
Pr O de ciu koro honesta levigas 

omeso Pri veago 1 juro pri respondo. 

La m~rdistoj estas nun ce la sojlo 
de Madri do; ni iras serci ilin ni iras 
neniigi ilian provokemon ni ir~ ankaií .... . . , 
veng 1 ntaJn morti~itojnl 

Gloraj flugiloj de niaj aviadilojl 
Fl~gu aHen, fiel alten kiel niaj aspiroj 
pn Justo , kiel niaj ideoj pri libere co. 
~onfirmu vian historion; daiíre trairu 
v1an gloran tradicion kun respekto 
por la senarmaj vivoj, laií la humane-
caj legoj de 1' milito, lconsiderante la 
hospitalojn kiel ion sanktan k netu-
sendan, same ankau la malfermajn 
urbojn, la sendefendajn vilagojn ... 
Sed flugu je la necesa alteco kiel vi , 
faris tiom glore, tiom heroe k tiom 
!rafe super la fasistaj urboj .. Energie 
detruadu la kavernojn de · la fasista 
besto; desiru gia jn ungegojn k giajn 
bekojn, renversu giajn flugilojn. 

Faru la militon kiel bomoj. Ne-
niam forgesu, k la racio prezidas 
niajn agojn. 

La malamiko intencos ankoraií 
flugeti sangavidece, sed ne gravas! 

i gin detruos k ciuj niaj mortintoj 
estos vengataj. 

Dolores lbarruri (PASIONARIA) 

Noto de la Redakcio. - La ei-
supra artikolo ap~ris en jurnalo la 
14. de Novembro . La okazintajojn de 
la tagoj, kiuj sekvis, niaj legantoj jam 
konas per siaj naciaj gazetoj. Estas 
rimarkinde 1 ke la mortigaj flugadoj 
super la urbo ripetigis k okazigis 
sencese senkulpajn viktimojn . Okazis 
ankaií interaeroplanaj bataloj super 
la hispana cefurbo . 

MENSA MALSANO 
Iu kompatinda fiulo, kies cerbo 

kriple funkcias, sin turnas al ni per 
anonima skribajo el Parizo, kun in-
sultoj k acaj esprimoj je la nomo ... d~ 
la «interna ideo• de Esperanto (!?). 

Estus ja ridige, se ni ne havus pli 
urgan laboran k mankon de spaco 
konatigi al niaj Iegantoj la senseca~ 
jojo 1 per kiuj tiu •Pacifisto kiu abo-
menas la rugan fasismc,n» celas el-
pruvi sían nekuraceblan stulton. Ni 
nur diru 1 ke li p I en e sukcesas en 
sía tasko. 

Koncerne la minacojn, kíujn Ji 
brave kasita sub sía anonimo, eljeta~ 
al ni, nía re,;pondo estds la signífo-
plena k historia vorto de Cambronne. 

Grava Manifesto · 
Laboristoj de la tuta mondo: So -

lidaron al Hispaniol 
Nía )ando estas invadita de inter-

nada fasismo kiu plenumis la plej 
brutecan krimon, kiu registras la His -
torio. Pli ol 200.000 per s0noj estas 
fusilmortigitaj, post plej teruraj tur-
mentoi, de kripliRO gis bruligo de 
vivantaj korpoj. 

Virinoj, infanoj k malju úuloj estas 
trancumitaj. Germanaj k italaj aero-
planoj bombard as vartejojn; folobil-
dojn aperigas ciaj revuoj . La kripligo 
de nía aviadisto Galarza, kies kripli-
gita kadavro estis poste jetita en niaj 
vico¡, estus plej granda mon!>tra fakto, 
se ne estus sekvata de la konstanta 
murdado al senkulpaj hispanoj. La 
noktaj b0mbardadoj, per bruligaj 
bomboj , kontraií nia cefa urbo mon-
tras la malku rago n de la fasisto , kiuj 
ne kapablas venki nian popolon sur 
la batalkampo. 

La bispana1 laboristoj verkas nun 
la plej glorajn pagojn de la Historio. 
Per siai nesuficaj elementoj m kon-
traiíbatalas la germanan, italan, por-
lugalan k hispan an fasismojn k la 
sturmtrupojn elportita jn el Afriko. 

La Generala Unio de Laboristoj 
proklamas laiíte tiun gis nun neko-
natan barbarecon k sin turnas al ciu j 
laboristoi, al Socialista lnternacio, al 
La Sindikata Internada Federacio, 
al Komunista Intern acio, al Ruga 
Sindikata Interoacio, al Amerika Fe-
derado de Laboro, al Amerika Fe-
deracio _de lndu_striaj Laboristoj, al 
Internac~a As_?ctO de Laboristoj, al 
lntern~cia Rug~ Helpo, al niaj fratoj 
de Latma Ameriko 1 al ciuj laboristoj 
k_ kampar _anoj partio nek orga-
~!Z?, al hberala¡ mtelektulo j¡ fine, al 
cm¡ demokratoj, por ke i1i levigu kiel 
sola horno k devígu siajn . regístarojn 
por ke nía Respubliko demokrata 
povu sin defendí kontraií banditoj k 
murdistoj. 

Necesas ke tiu tutmonda protesto 
k~ntraií la fasistaj monstrajoj estu 
ehka, nekontraiístarebla, efektiva. 

Laboristoj de la mondo: Antífa-
sistaj intelektuloj: Se vi deziras kon-
servi k pliperfektigi liberan situacion 
kiun la fasismo celas detrui per maroj 
de sango: 

Levigu urge k hel pu nin! 
Por la •ne interveno• ! Por la li-

bero k demokratio de la mondo! 

Generala Unio de Laboristoj 
Direktanta Komitato 

., AtfSKULTU RADIODISSBNDOJN DB VALBNCIO 
0111. 

Clo de Komuniato P11r1lo-ondlongo 41,87 metroj- o PRl H~SPANA SITUACIO BN BSPBRANTO I 
St11c10 de Socialista Parlio-ondlongo 41 metroj -

lunde k sab111e fe 111 12• horo (hiap11n11 tempo) ~e k vendrede Je 111 17ª horo (hlap11n11 tempo) 



6 POPOLA FRONTO 

Manif esto de la lnternacia Brigado 
Fratoj de Hispanio! 
La Internada Brigada sendas al vi varmegan k tratan salutonl · 
ti tiu Brigado konsistas el laboristoj, kamparanoi, intelektuloj, el 

ciulandaj proletoj diverstendencaj, kiuj vere esprimas la sintenon de la popo-
ldlilasoj de tuta Eüropo. En nia Brigado ekzistas komunistoj, socialistoj, 
respublikanoj, demokratoj k ec anl<aü katolikoj. 

tiuj landoj estas reprezentataj, cefe kiuj teroras pro sanga diktatoreco 
de la fasismo: germanoj, italoj, poloj, hungaroj, portugaloj jugoslavoj, k. t. p. 
Ankaü estas reprezentataj demokratai landoj: francoj, angloj, belgoj, svisoj, 
k. t. p. La membroj de Internada Brigada venís volonte al Hispanio kun la 
sola celo k arda deziro helpi vin, helpi niajn heroajn hispanajn fratojn, 
defendí vian respublikon, vian liberan k vian sociordon. 

Tial la Internada Brigada, pro sía konsísto k pro sía celo, estas 
BRIGADO DE LA POPOLA FRONTO DE EÚROPO . Óí montras samtempe 
la batalunuecon de ciuj laboristoj k la unuigon de ciuj eüropaj popoloj en sía 
komuna luktado por libero k paco. Ni bone scias, ke malantaü Franco k 
Mola - la perfidaj generaloj, malnoblaj murdantoj de 1' popolo - staras 
ma1kurage kasítaj, Hitler k Mussolini, kiel aborto de l' kapita1ismo. 

Heroaj fratoj de Hispaniol 
Dank' al krima helpo, kiun plenumas ciuj fasistaj regístaroj al ma¡ 

malamikoj, la lukto ne nur rilatas al vi, sed al ciuj laboristoj de la mon<lo, 
kiuj batalas por la pano, paco k libero. Kun granda emocio, ni sendas al vi 
nian saluton, sindonaj fratoj de Hispaniol Ni satas vian kuragon k tiun de 
viaj beroaj virinoj. Frakasante híspanan fasismon ni defendas demokration 
k liberan de la mondo. Kuragaj, admiríndaj defendantoj de Madrido, ni 
salutas vinl Madrido estos la tambo de hispana fasismol Hispanio estos la 
tambo de tutmonda fasismoll 

Car ni estas konvinkitaj pri tío, car ni posedas Irakcan spiriton, en la 
lukton ni alportas vivoplenan solidaron, la sinceran solidaron de sango 
komune versita, proleta sango de l' ciulandaj proletoj ... 

Ni luktos brako en brako, ni luktos k ni venkos, fratoj de Híspaníol 
Mario NICOLETTI 

Politika komis11ro de la lnlern11cia Brigado 

NIA MUNICIO 
Valencia 8aper11nti11111ro. . 523 ptoj. 
F. A.-Cocentaina. . . . 4 • 
P. G. - Suec11. . . . . • 2 , 
«Nova Sento•. - B11rcelono. 12 • e. Y. - Alicante. . 6 • 
M. C.-Alm11zora . . • . 3 • 
P. M.-B11rcelono . . . . 2 • 
l. S.- Benlaano. . • • . 6 • 
P. S.-Orihuela. • . . . • ó • 
W. Esp. Movemenr.-Londono. 10 sil. 
Oeamikoj el Zwolle . . 10 guld. 
P. H. M.-Birmlngham . . 1 funto 
S. W. A.-K11rl11kog11. . . 6 svkr. 
A. N.-Am111erd11m. . . . to guld. 
Vlncent.-Parra. . . . • líO ffr. 
PLE. Sekcio 6.-Rotterd11m lS dol. 
Esp. Societo el Dallln¡ton. 6 sil. 
T. S.-Gl11sgow. . . . 2 sil. 
J. B.-W11llon . . . . 1 sil. 
PLE. Sekclo 2 Rolterdam 2 dol. 
L. c.-Toulouae • . . líO ffr. 
W. Ch.-Bdlnbur¡. . . 4 sil. 
E. L. O.-London. • • • 6 sil. 
PLE. Sekcio 1.- Rotterdam. • 60 ffr. 
J. S. R.-Wandre • • • . • líO belgf, 
PLB &ekclo 16.-Rotterdam . 6 avdkr. 
J. 5.-Poruba . • . • • . 20 ke. 
P. J.-Anrby. . • . . . . 6 avdkr. 
SemldeanoJ el J11ll,ny. . • . líO ffr. 

Krom tluJ mon•l don11coJ, ni recevla k 
mul111Jn rapondkuronoJn de diver-

aaJ amlkoJ el dlveraal lando . Al flul kvlt11nce 
ni d1nkeal 

LA ADMIN15TRACIO 

Lasthora Impreso 
La generala situacio videble plíbo-

nigis . La dangero pri la kapto de Ma-
drido ne estas ja tiel angora kiel dum 
la apero de nía lasta numero. 

Fasistaj flugmasinoj daiíras sían 
kruelan bombardadon sur lojalaj ur-
boj, jetant~, mortígan sargon, sen mi-
lita celo, kontraií civila logantaro. 

Nia premo aktivigas vigle en As-
turio k Aragono. La popolo, pro 
sperto, akiras konscion k akceptas 
senplende, kun fiero, la malagrabla-
jojn de la milito. Sed en plena kon-
vinko pri absoluto venko. 

La registaro en Valencia, kun bona 
disciplino, gvidas serene la militan. 

Nia urbo akiras aspekton de vigla 
oficiala eefurbo. Nía penad o estu 
efikal En la kruda vintro estas varmo 
karesa la helpo de la proleta mondo. 

PreaeJo de J. Olmos, Alicante,&&, Valencia 

-
POPOLfRONTA LETERUJO 

E. E. y_ -Danke ni akceplis vian kunla-
borajon, sed pro bez.ono¡ de spaco de nia 
malmulrpaQn revuelo, ni nepre d~vls re-
dukli Aln. 

Al kelkaj kores~onda~roj.-Se ~¡ devua 
atenli elujn su¡¡-esror_n k l.omplezl c1e"S dez¡_ 
rojn, necesus eldon1 16-p11Aan llus1rit11n re-
vuon ciusem11jnan. Monhel_pu 1;1o_r ebtlgi lian 
bullenonl Ju pli ~11 mon_o ni pr1d1sponos du 
pli rieenhava far1Aos me nun modesta 8'0-
ze10 duonmon11t11. 

Al katalun11j s~mcela~oi.:- Por iníorm¡ 
sved11n k•don . hav1gu 111 n1 sc1lgojn, ae eble 
pri Josep Tusel k lgnaci Lladó, 11mb11ü ,¡ 
M11nresa. Ant1Jiíd11nkonl 

e. E.-Oo1ebor.-L11 portre1on ni repro. 
duklis de tilia jurnalo k kred11a ke vi povoa 
fari la samon el la nin. Ni ne posedas la 
klison j11m. 

c. M.-Uliel. - Car niaj p11Aoi ea1a11 oesu-
fifaj por la celo de la bulteno, ni bedauraa 
ke ne estas eble enpresi anoncojn. lntereaan 
m11llongan raporton eveniuale ni akceptua. 

S. E. U. - Moskvo.-Laiíeble ni atentos 
vi11jn indikojn rilare la enh11von de nía 
gaz.eto. Ni multe esperas pri vi11 helpo. 

J. B .- Rotterdam.-Via longa lelero pru-
vas, !<e vi eslas observem11 k pripensema 
homo kun nobla spirilo. Sed lial ke la luta 
parlo de la skribajo neniel 11IQua1iQ1111 al 111 
rea lo de 111 fakloj, ni bedaiír1111, ke vi eares 
fuse informila. Ne sub Az.aña (kiu mem u1ia 
enkarcerigata k senindulge peraekulata) aed 
sub Alc11l11 Zamora, okazis 111 Aa1uri11 k 111 
K11111luna ribeloj en jaro 1934, dum kiu 111 
registaro Lerroux-Gil Robles sufokpremla 
la popolamasojn !)er afrikan11j k legionaj 
trupoj. 

O. M. K. - London.-La lereroj bone al-
veni k ni dankas, sed ne alvenía In mono. 
Cu vi forgesis enmeli Qin? 

M. B. - Levallois. - Pos1m11nd1110 1mon-
clta per via bildk11r10 ne alvenia Prefere 
sendu monon en bimkceko 11ii monbilelo. 
Bv. lnformi nin pri vi11 monsendo. 

E. L O. Ealing. - London.-Vi11 mon-
sendo Qia nun ne tr11ft11 nin. Ki11n vojon 
vi uzii,? 

F. Th.-York.-Ni ne ricevis vian 11non-
ciwin monsendon. Vi11jn vortojn ni d11nkas. 

J. G.-Bres11nd.-Vi1J plano plaeaa 11I ni 
k ni petas vin 11gl r11pide. 

H. O. - Amslerdam.-Ni dankaa 111 aalu-
lon de vía Grupo La monaendon, kiun vi 
11noncas, Qis nun ni ne ricevis. 

L B - Wormerneer.-Ni notas vlan de-
z.iron, sed 111 monsendo ne 11nkorall tr111ls nin. 

K S.-Wormer.-Ni agos lnü via dulro. 
Monon sendu nepre per bunkceko au mon-
blleto en rekomendit11 koverto. 

M. C.-Axv11II.-Vi11n poslksrton ni bone 
rlcevl11, sed ne la reapkup. 

A. V. Amstetd11m. - NI sci1111, ke II bon· 
ínrtas k loQas en l11 a11m11 11dreao. 

Sekcio !i-11. F. L. E. -Amsterdam.-La 
enhnvo de vi11 letero estas en bona ordo. 
Dankonl 

Senlaborlaborista Movado. - London.-
Korruslte ni legas vi11n leteron k d11nk11s. 

J. D - SoiHons, Respondkuponol 11I· 
venia k bone 111ilgaa, sed dum 11I vi 
mullo por ni e11aa m11lmullvaloraj. Pretere 
sendu monon per bankfeko 11u monblleto, 
post kunmeto se neceae de mono I kelk•I 
don11c11n10J. 

. Tlu rekomendo validas ankail por ~iul 
prrdemandlntoj. L11 lzolltal k-do., temen, 
povas aendt re pondkuponoJn, Car al IU 
eat11a pll f11clle ae temaa prl eta aumo, 
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tNfORMA BULTENO INTERIVACIA PRI 
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INTRIGO DE LA DIPtOMA TARO 
Kvin monatojn jam atakas vane k furioze la fasismo i ternacia en His-

panío. Fasismo estas ~ilit?l Jen devizo malnova, kiel vera signalo de terura 
dan:ero. Nur la klara rnstmkto de popola klaso flaris la haladzon k eligis 
raiíke síatempe la angoran krion. 

Hispanio, bedaií_rinde, spertas en sirajoj de sía karno la pravon de tiu 
averlo. K?? stran~a miro, la mondo honesta povis rigardi hontigan spekta-
klon: Leg1ttma regtstaro de klera popolo ne povis, ec per oro, aceti armilojn 
por lega defen_do de sía regi~o, ~um fa~ista__ armeo ríbeligínta, kun helpo d~ 
abunda mater1alo, senbare r1cevita de Ma europa kolegaro, ebenigis detruace 
duonon de la !ando. Krevis makule la mitralo en blua cielo . 

Ha, se la ribelíntoj estus laboristojl Je nomo de ordo, ne mankus 
Uvero de subpremiloj, sen van ta funkciado de fikcia komitato pri ne-interveno. 

Malgraií diplomata bojkoto, spite manovrojn k intrigo 1n, kontraií kasa 
malhelpado k cinikaj provoko j, la popola bloko haltigis la pasojn de la mons-
tro k avare defendas la nadan eefurbon. En mezo de frosto k nego de vintro 
6askas la krima aventuro, kiu naskigis dum varmo somere . . .. 

· La sc1enca tekmko milita, de la stabo de 1' eksplual1smo, ne povis, ne 
povasl, detrui la muron de korpoj proleta i, en armeo rapide, senzorge, aran-
gita, kiu tamen sukcesis jam atentigi finfíne la grandajn statojn pri la efiko 
morala, en sociaj malricaj tavoloj, pro la tre grava¡ sekvoj en la politiko de 
Riíropo okaze de, certa por ni k ec jam ebla por ili, popola venko en Hispa-
nio. Post la farso de senutila komitato, ai'ídígas Jam en kancelaríoj la susuro 
diplomata prí íu provizora konsento de batalhalto infer la normala registaro 
k la fasistaj generaloj perfidaj af sía juro k al sía patrio. 

Tío estas nur hipokrita diplomata manovro, kun la celo eviti timeme, 
ke la hispana flama ro estu Jumo en tuta Eiíropo dank' al fiasko brua de lama 
politíko en emfazai nacioj, kiuj, pro síaj cedoj ai i~terna_cia fasis~o, male-
bligis, al legitima registaro de kpraga popolo, ~ufok1 la nbe~on tu¡ ce_ l_a ko• 
meneo. Nun certe, nigraj nuboj svebas super Europa, sed la hispana m1hto ne 
eslus kreskinta tiel intense se Francia k Anglio, en la unua momento volus 
vídi reate Ja ekziston de nía normala regístaro. 

La sekvojn de ilia eraro ni ne plu devas pagí. La his~ana popolo dez~-
ra~ k avidas pacon sed gi ankaií bezonas obstme fort~anc1 unue ec la rad1-
ko1n de tradicia militarismo, aiítoro de apoteoza traged10. 

La kaiízo de tiu intrigo estas la absoluta fiasko de fasistaj bandoj en 1~ 
SOjlo de Madrido. La ekonomia situado de la ríbelintoj estas katastrofa, pn 
5 tío jam atentas la fremdaj financintoj, en granda panik<;>, pro tisko perdí la 
kapitalon1 kiun iJi liveris, tro facíle antaií la supozo de fac1la venko, por aceto 
de materialo por mortigi hís¡,anojn. 

. Ne! ~u belajn kombinojn teksadi kun tiuj, ~kiuj div~nas la pereon k 
dez1ras kanajle ripozon por denova skuo kontrau Hlspamo~ Nemam, tp_te 
D~! lli d~vas ldíni la kapojn antaií la legitima regístaro. antau la leg~I Crn 
aha intenco estas groteska jonglo, kí.in la popolo ~e es~s preta akceph.. . 

. Nek per sentimentalaj risort~j ~uk~esos ~arizo ~u Londono_ ~onvmkt 
la h1spanojn verki harmonion kun ttu¡ frtpono¡ konscte kovranta¡ ¡e sango, 
funebro k ruinoj Ja carman amplekson de nía lando. . . 
p Ní ja taman ne devas malatenti la supektíndan sub1tan _mtereson, de 
rancio k An lío rí nía afero. Ni ne povas, nek volas,_ kun ra1to_k lego en 

~a tnano, trak~ ja'ni kun banditoj sen honoro, sen konsc1enco, sen w komuna 
un hotna ko d·e K' h to do! La lego estas moko. La lego dev~s serene 

~~kci_i k His;1a~¡i· hí~f ori~\rava lando, malgr~ií cía intrigo, ~e~tos hbera Pº: 
liin1 Je generaloj perfidaj nobeloj vantaj k eptskopoj sen rehg10, kiuj maku 

Per san¡o k puso la p~ojn de nia historio. 

En la unua vicol 
en Valencio, k ceteraj loJalaJ urboJ, sur 

la domaj fasadoj gafe petola brilal koloroi, 
en grand11J aflsol, kun severai admonoJ k 
sobr11j devizoJ prl malavara apllko, por nia 
epopea milito kontraü la fnsiamo, de ciea 
en ergio 'k cles kapablo. 

Esperanto, braneo de simbola demokra-
1io en la arto, la scienco k la kulturo, ekba~ 
ralis tuj unuavice tra la specifa loko de ala 
lingva potenco. 

estas aaAe dtrile, ke la movon oni pru• 
vas per movo . En 111 unua vico de milita 
fronto k tnsko konscla ni aplikas la ekzem-
plon de nia fervoro. Sur ondo de alrataj 
m11nifes111cioJ, en aalonaj kunvenegoj, la 
verda makulo de nia arandardo ealaa ¡vida 
e111blemo je venko, rapida k frua, de ardaj k 
noblaf aspiroj. Saiteris naskiíte nia revueto. 
uWa írukro de krom11 laboro de ciuj ni, j11m 
Jro m11lmul111j grupanoi, ariergarde reslintaj, 
kun fortoj rro elcerpitaj, kvank .am ankoraü 
obstinaJ, por ne perdl la honoron okupi 
poslenon en la unua vico. 

Dum la hispana Ministro de eksteraj afe-
roj plede parolas en Oenevo al splena os~ 
cedanla diplomalaro. slranga speco vlvanta 
en komforro k lukso; ni, baraktinte en ffuoj 
de kolero k indigno, kun febro en la kapo k 
lremo en la mano, grupigaa lilerofn en fra• 
zojn honeste vundigajn por rekle senpere 
paroli al ver11j konsisJiganloi de ciuJ popo-
loj. Nia voeo eslos kares11 suauro en la 
intimeco de humílaJ prolelaj hejmoj. Tondra 
voko de libero inler la brua lurnado de 
r11doj k masinoi en fabrikoj, en kvietaj bie-
noj sur 'kampo k monto, aü en mezo de vigla 
kqnversacio en kluboj k aindikatoj. 

En la unua vico de la esperanlismo, ni 
jetas pomile reflekrojn de lumo Ira densa 
nubego de falsa informad o per krimaj 
mensogoj. Kalumniado internacia, laü per-
fek111 tekniko kapilalista, injeklis la venenon 
de dubo ec en la koro de kelkaj esperantis-
taj mezklasanoJ. Smlro de milda balzamo 
estos cerle por ili 111 akiro de vero. 

En la unuaj vicoj, kiel parto piel sana 
de klaao popola, ni luktas, laboras k mor-
1118, snmlempe oni sonAas ... 

flaman salulon al ciuj, aserton sinceran 
de firma konvinko pri baldada venko, akla-
mon al nova aüroro socia, sendas ni, adep-
loj de 111111 ldealo, dum paüza deJoro, en la 
unua vicol 

Atenlu vi, almenaü, la ehon de ni• 
aoplro. Medltu k laboru konsekvencd 
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lft0Z&ll40 • Grupo da anglaj deputitoj, kon-
servativaj k laborista¡, vizitis nian 
urbon d u m ni a konstitucia Parla-
mento funkciis. Poste ili vizitis ma-
dridan batalzonon kie i1i povis kons-
tati verajn sciigojn. 

• ia glora popola poeta García 
Larca mortis, fusilmortigita de la fa-
-istoj, en Granada. 

Dum batalo en Madrida fronto, 
ankau mortis la fama skulptisto Emi-
liano Barral. 

Pace ripozu tiuj du viktimoj de la 
cfasista civilizo•! 
• Hispana registaro diras per ma-
nifesto al nia popolo: 

• De nun perfidulo Franco ha vas 
oficialan agnoskon de Berlino k 
Romo. Tiamaniere la pormilitaj fortoj 
antaueniras emfaze, inter la malku-
rago de demkratjaj landoj, al starigo 
de fasi ta hegemonio en okcidenta 
Europa. Sed samtempe la rolo de 
Hispanio kiel bastiono de demokratio 
kreska~ gigante•. 

•Fasisfa !talio, kiun la ligo de 
Nacioj denuncis kiel ATAKI TA 
STATO, kiu iniciatis en Abisenio la 
taktikon detrui amase civilulojn, kiel 
oni faras nun en Madrido (ne atin-
gante la celitan senkuragigon), trovis 
en Franco la kunkulpulon, kiun gi 
bezonis por provi la aldonon de Ba-
learaj lnsuloj al lmperia Krono de 
Etiopio. 

Kun gi kunlaboris Germanio, kiu 
majstras la arton perfidi traktatojn, 
kiu forestas la ligon de Nacioj car tíu 
baras giajn atakemajn ce.lojn; gi ser-
cas, en kunlaboro kun perfidaj gene-
raloj, la krudajojn, kiujn gi bezonas 
por almiliti la naciojn, ne submeti-
gintaj a 1 gia regado. 

Por civilizi Híspanion i1i uzas ma-
:-okajn trupojn, k tiuj, kiu.i subskribis, 
kune kun Hispanio, traktaton pri pro-
tektora{o al Maroko, SILENTAS». 
• Japanio, Germanio k ltalio inter-
konsentis pri reciproka helpado por 
kontraiíbatali komunismon. 

Kiel prave asertas usonanoj, ciu 
registaro devas solvi interne siajn 
m1andajn politikajn situaciojn. 

Car tiu interkonsenfo celas nur 
altrudi fa§ismon al ciuj, kial ankorau 
ne venís taiíga momento por starigi 
demokratian interkonsenton? 
• Germana registaro belpas malka-
se la ribelintojn. Germana batalh.mo 
por aera defendo alvenis en Marokoni 
gí konsistas el dek du kanonoj k 80u 
soldatoj. Kirassipo •Emdem• k du 
safisípoj kondukis el !Iai_nbu_rgo 
armilo1n k soldatojn al nbehnloJ. 

Sed malgraü cío, Germanio apar-
tenas daiíre al Komitato por la •ne 
ínterveno•. 
• L:J glora verkisto Romain Rolland 
sendis al ciuj popoloj sirigan, kortu-
santan alvokon pri belpo al Madrido, 
Jdes estas jenaj fraz_oj: . . 

.Terura krio ehras el bruhg1taj 
stonoj de Madrído. La fiera urbo kiu 

Hispanio sangas nun 

regis iam duonon de Malnova k tuton 
de ova Mondo. (kiu ankaú estis 
radianta lumturo de okcidenta civili-
zo), estas atakata de armeo konsis-
tanta el afrikaj maiíroj k fremdle-

_gianoj ... • 
•Hospitaloj k muzeoj falas sub 

bruligaj bomboj¡ lmn sía popolo de-
nove martas Velazquez.• 

•Kiu povos haltigi ci tiun brula-
don se oni ne eslingas gin ce la ko-
menco? Ói pereigos la tutan mondon.• 
• Nía ministro de Maro k Aero pu-
blikigis noton per kiu plendetale oni 
priskribas la atakon al niaj militsi-
poj ankrumitaj en Cartagena, fare de 
du fremdaj submarsipoj; k gi aserias 
ke germanaj k ital~ j militsipoj persiste 
neebligis, aspektante normalajn ma-
novro1n, la movojn de niaj militsipoj 
kíuj pro fío ne povis ofte atingi giajn 
militajn celojn. 
• Interne de la domo kie kusis en 
Madrido la germana ambasadorejo 
estis arestitaj 45 fasistoj, kiuj fortiki-
gis gin k estis provizataj grandkvante 
je ciaspecaj armiloj k veturiloj. Jli 
intencis militrezisti gis eniro de fasis-
taj trupoj en la urbon. 
• Cirkaií 300 diverstendencaj his-
panaj kontraufasistoj enkarcerigitaj 
en Portugalio, estis kondukataj per 
~ipo •Miassa» al1ti.sula malliberejo. 

La nombro da rifugintoj, kiujn 
sendis en koloniajn malliberejojn la 
portugalia diktatoro Oliveira Sala-
zar, jam atingas la ciferon 1400, kiu 
pruvas ke portugalia registaro ankaií 
bone praktikas la «ue intervenon •. 
• El respondoj de generalo Kleber 
al gazetisto kiu íntervjuis la estron 
de lnternacia Brigada, ni citas jenon: 

«Mi venís en Hispanion car nece-
sas kontraubatali la fasismon kie gi 
furiozas. Venkinte gin ci tie ni evitas 
novan eiíropan militon. 
Popolo, kíu defendas sían historian 
destinan, sían liberan k sían sende-
pendon, rajtas venki. Fasisma venko 
en Hispanio signifus koloniigon fare 
de la germana k itala imperiismoj.• 
• La fame konata verkisto k espe-
rantista Ludwig Renn, kiu komandas 
batalionon Thaelmann, diris jene: 

•Unueca agado en nía bataliono 
ne estas problema car cíuj niaj kama-
radoj havas perfekfan disdplinon 

Momente nur ekzistas baro, pro la 
díverseco de lingvoj, sed ni grupigos 
eiujn Jau respeklivaj landoj por solvi 
la aferon. 

Se ci tiu milito ~stus vere civila 
milito baldaií finigus; malgraií cío ta 
fasistaj la:ndoj estos venkitaj de in-
ternacia solidara. 

Pro tío mi veni ci líen; hodiaií nía 
patrio estas Híspanio.» 

lli ja vidis propraokule fasistan 
bombardadon al civilaj enloganfoj• 
i1i vidis kiel la ribelintoj bruligis k 

. kanonpafis nebatalantan zonon· ili 
vídis ke fasistoj jam uzas vene~ga-
sojn, k. t. p. 

Konsekvence i1i pelis telegrafe al 
Londono urgan sendon de kontraií-
gasaj maskoj, k per radioparolado 
promesis solene peti al ciuj landoj 
helpon por mildigi k eesigi la sekvojn 
de ciuj fasistaj monstrajoj. 

Ni ne multe fidas al sukceso de 
tiu tasko ear Anglío, pere de la •ne 
interveno» celas eviti eiíropan mili-
tan, ne atentant:¿ ke per tia koo-
duto gi akcelas la alvenon de terura 
mondmilito. 
• El domo apartenanta al la Leg(lcio 
de Finnlando en Madrido oní jetis du 
bombojn, la 1. k la 3. Decembro. 
Sekve de tío la domo estis trasercata 
trovante tie 567 fasistojn k grandan 
arsenalon. Estas konstafinda fakto 
ke multaj eksterlandanaj diplomatejoj 
protektas au helpas ciel ajn fasístojo. 
• Ciutage elsprucas novaj batalaotaj 
tanko-casistoj, kiuj ripetas la kura-
jzan faron de heroa Antonio Coll. La 
fasistoj perdis 12 tankojr¡ ce mtdrida 
fronto dum kvar tagoj¡ kelk.aj el i1i 
estis tui utilígataj. 

Rekorduloj estas jam pri tiu tasko: 
K-doj. Grau, Cornejo, Molina k Ca-
rrasco. Ankaií reliefigis José VHaró, 
kíu casas tankojn per mitralilo. Ili 
prave estas nomataj «La hispanaj 
maristoj de Kronstadt•. 
• Hispana Ministro de lnstruado 
deklari antaií aro da francaJ katoli-
koj, ke se ili ne konsideras kiel fratojn 
tiujn, kiuj perfidas sían patrian, kiuj 
transformis pregejojn je fortikajoj, 
kiuj praktikas Kristanismon per ma-
sakro de infanoj k virinoj, k kiuj ven-
das pecojn de sía lando; ili povas 
prave aserti ke la sinceraj katolikoj 
ne estas persekutitaj en His¡,anio. 
• Germana katoliko opinias: «Kris-
tanismo estas popola religio car de-
venas de sub pre mita popolo, sed 
Eklezio alprenis de l' Kristanismo 
tion, per kio gi povu sin defendi de 
Kristo. El religia sento gi kreis mate· 
rialan forton; sed hi pana milito pru• 
vas i. a. ke vera Kristanismo havas 
neníon komunan kun Romo. Kie estas 
la popolamaso tie e tas autentika 
Kristanismo, sinceraj katolikoj nepre 
estas bonaj popolfrontanoj. 

Tion diris K-do. Karlo Wetner, 
germana aktiva katoliko kiu bat 1 
en ddendo de Madrido, en 1 12ª In· 
ternacia Brigada. 

konvulsie en defendo de 1 v1a propra liberol 



MAÜROJ! 
Al la fasistaj hordoj de Franco 

nkis ta maura karno por kano-
ek'.ºta indigenoj el Maroko komencis 
n~I· pigi. Farigis malfacile eligi ilin 
eJcer L k t · d · · f · •aj triboj. a ompa m aJ r1 ano¡ 
~I \e plu estis trompeblaj per falsaj 
13º\nesoi pri p0stvenkaj donacoj de 
pr\ doi k arabaj pregejoj sur frukto-r:a Hispanio. La mauroj ektimis 
~gon al la vicoj de la fasistaj gene-

ªaloj. Ne plu eblis, do, daurigi la 
~krutadon de mauroj en la cit'kaua-
•oj de la blanka urbo Te.tu ano nek en 
la pordoj de la sankta urbo Xauen. 
La perfida sultana mem ektimis pri 
sia propra vivo. Liaj regnanoi, tre 
cedemaj kun la ordonoj de la Korano, 
kiu devigas ilin al blinda obeemo al 
la Senditoj de l' Profeto, kontraus:. 
taris al la superaj ordonoj, ec se ci 
lastaj estis anoncitaj ce la sojlo mem 
de la Moskeoj. 

0ni devis iri pli internen. Oni 
devis rekruti kompatindajn mahome-
lanojn, ekspluatatajn pariojn. Negra-
vis, se por tío oni devis e1iri el la 
hispana te.ritorio. La makleristoj pri 
«rabaj gentanoj sen pune trapasis 
Uxda' n, k en la departe.mento de 
Orano, de Saida gis Colom-Béchar, 
la fasistoj rekrutis pliajn maiírojn per 
la fasista mono k kun la permeso de 
la algeriaj autoritatoj. 

Algerio estas la dorlotita kolonio 
de Francio. Sed tie la vigla Francia de 
la Popola Fronto, la aiítenta Francio 
maldekstrula, havas malmultan in-
íluon. Tie, «francistoj~, •camelots du 
roi•, •croíx de feu• k la tiel nomataj 
Stndependaj respublikanoj estas kiuj 
rtgas k sin trudas. La urbestro de 
~rano estas pastro. Li estas abato, 
\iu ne forlasas sian kleríkan kostu-:0~ ~e dum frivolaj dibocadoj, al 
k u1 h tre multe emas. Abato, kiu, 
1; ~pren~bl~, forpelis el la urbodomo 
d LZraehdoJn. Ne lmntenta per tío, 
koe _tempo al tempo, li ankau gA ojas 1 •. . 

1211gt ílín kun la araboj, por ke 
~vu amuzigi la «francistoj», la 
k~_rnelots du roí • k ciu alíaj friponoj, 

ui;ent as admíron pri la bela Hitler. 
Urbo n Sídi- bel-Abbés - malgranda 
his de la Orana departemento-, la 
siaf~naj fasis toj, kun fía helpo de 
tac10 ranca¡ kolegoj, donis teruran ba-
lihpn ª.1 la konsula reprezentanto de 

an10 1· k . .., k lk . ~rnªino.' 10 o a z 1 s an tau e aJ 
l, dum la pede1oj de Johano 

INTER «KRISTANAJ > PASTROJ 
-Tiu stullulo neni11m sciis ion pri Politiko 

1, 
March, la financinto de ci tiu milito, 
sin dedicadis libere al la rekrutado 
de mauroj por sen adi ilin, tra Uxda, 
al urboj Melilla k Ceuta. 

Ne estos malfacile supozl, ke la 
envicigo de arabaj dungatoj farigis 
sen grandaj penoj. Kiel kontrasto al 
tío, ni havas informojn, ke oni bojko-
tadis oficiale monkolektojn k mani-
festaciojn favore al Hispanio, al la 
autenta Hispanio, respublikana k la-
borista, kiu luktas por cíes libero. 

Socialistoj, komunistoj k naciistaj 
junuloj arabaj protestis vane. La abato 
Lambert, kiu prezidas la Konsilanta-
ron de la urbo Ora r.e-, ne volas aiídi 
pri tio. Li estas, kompreneble, je la 
dispone de Hitler k Mussolini. 

Lausajne, la franca registaro ne 
votas miksigi en la algeriajn aferojn, 
car gi volas evili super cío koliziojn 
ínter araboj k judoj. Sed, en realo, tío 
estas nur la oficiala preteksto, kiun la 
reakciaj algerianoj prezentas al Blum. 

Plue, al la terposedantoj k kapita-
listoj el Algerio interesas tre multe, ke 
la konkurenco de la hispanaj orangoj 
k aliaj produktoj ne estu geno en iliaj 
sendoj al Francio. ~un la milito k kun 
la dezirafa ruinigo de la valenciaj 
kampoj, Algerio faros grandajn nego-
cojn. Kiel, do, la algeriaj kapitalistoj 
ne helpos por ke la ma1'candistoj de 
homa karno povu varbe rekrutadi pli 
k pli da maiiroj? ... 

Ce la ekapero de maiíroj el Orano 
en la sojlo de Madrido ties defendan-
toj ekhavis ian surprizon. Ili sin de-
mandis, se eble al. Franco finigis .ta 
aliaj maiíroj•. La proletaj partioj ciam 
estis tre solaj defendantoj por la 
maura popolo. La stranga fakto ne 
devas mirigi ilin, car, eble, iun tagon, 
i1i ekvidos ec abísenaj «askarioi• en 
la pordoj de Madrido. ~ío estu por la 
bono k prospero de la «nacía- k •ka-
to1ika• rnovadafol 
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KOMENTARIOJ 

Ekonomia Kerno 
La politika celo de germana k ítala 

imperiismoj, rilate al hispana lukto, 
estas bone konata. Ili celas starigi en 
nía lando, fortan bazon por la da _iírigo 
sencesa de siaj milita¡ planoj. 

Pro la kutimaj hezitoj, kíuj kons-
tante ornamas anglan k francan poli-
tikon, tiuj imperiismoj havis glatan, 
senbaran vojon al sía celo. Abisenia 
konílikto, Versajla traktato k germa-
na rearmigo estis stupoj facile surpa-
sitaj de tiuj arogaj fasi$moj, kiuj facile 
kredas ke per sinsekva minacado 
baldaií ili estros la mondan. 

Sed ili ne celas mastri la mondan 
pro politika vanto nek pro sentimen-
tala deziro pri rasa subpremo. Laiíte-
gaj proklamoj d~ tiaspecaj motivo¡, 
alvokoj al ordo k pregoj al dioj, zorge 
sirmas e le o no mi aj n kaiízojn, kiuj 
nepre ekzistas en ciaj militoj. 

Angla k franka gazetaro priskri-
bas detalojn, kiuj konkrete spegulas 
la veran sencon de germanaj planoj. 
Germanio belpadas, sendas armilojn 
k sendas soldatojn, sed tuj post la 
venko gi sendus . fakturon, kies kon-
cernan pagon gi facile sukcesus 
atingi de lakeaj generaloj. 

Industriaj gravuloj ellaboris pla-
non Jau kiu Germanio ekonomie pros-
peros per sistema dujara ekspluatado 
de nía lando. Kavalkado de milionoj, 
kiuj nuntempe vojagas, per sencesa 
helpado, poste revenos en fantazia 
nombro sub diversaj formoj; metalaj 
krudajoj, industriaj mendoj, intensa 
migrado ... 

Germanio arangos per sia milita 
arto fortan Hispanion, kiu efike povos 
helpi fasismon dum proksima «plena 
milito», kiun anticipis Ludendorf. Por 
atingi tion germana industrio kons-
truo~ ci ~ie fortikaj~jn, aerodromojn, 
speciala¡n kazerno¡n, ktp. precipe 
apud franca landlimo. Nedubebla 
pruvo, pri ci tío dirite, estas, ke aera 
ljnio de Seviljo al Afriko jam estas 
mastrumata de germana kompanio. 

Krom absoluta regado de medite-
ranea maro, Italia pretendas ekono-
mian celon, kies gravecon ni rimar-
kigds: Mussolini aspiras absolute 
kontroli produktadon de bidrargo. 

Antaií la milito italoj produktis 
kvaronon de l' tutmonda produktado 
k _hispanoj pli ol tl'!-onon; per hispana 
k tt~la prod_uktad?J, bone organizataj, 
la mternacia fas1smo rapide atingus 
kru~lan monopolon pri neofta meta-
lo, ttom necesa por milita industrio. 
. E~le estas_ ~nkor~ií aliaj neape-

rmta¡ ekonom1aJ celo¡, per kiuj fasis-
taj l~n~oj int_encas angore savi eko-
n_om10Jn, rap1de velkantaj pro fasisma 
s1stemo; sed vane ili penas car nuna 
luktado naskos tre baldaií radiantan 
triumfon k fina venkado de tutmonda 
demokratio. 
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por oi reatintan materialon, ni aldonas eksterordinare du pagojn 
~i tiU numero. Jea do praktika esprimo de danko aJ niaj helpantoj k 

•1 :aú instigo, al cluj ceteraj amikoj, memori konstante, ke la pano estas 
~rita el faruno k certe ne el vanaj iluzioj ... 

Batalantino mortis ... 
y¡riooj el ciuj !ando¡: Lina 9den~ 
rtisl Nía kamaradtno, ma pleJ 

111ºata fratino, la kunulino de nía 
ª~rno forlasis nin por ciam, ho vel 
ani f bl •· t · · C'am preta , a a a, s1 es 1s, por m 
li~i, la pl_ej bona ko~solo dum 1~ plej 
malfacilaJ m~mentoJ ... _k nun s1 Ja~ 
foriris por ~lªD:J de m~ . fl~nko ... S1 
1llortis sed ce ma koro s1 vivos eter-
nel Ta~en , kiel _ malfacile, ~stas al ni 
kutimigi al la ideo, ke Lma Odena 
1110rtis. Ni ne povas rezigni kredi tion, 
ne plu vidi si~, n~ plu ª?di sían vo : 
éon kiu parohs c1am pr1 laboro, pri 
organizo, pri decidigaj triumfoj sur 
la fasismol... 

Lina karal... Niaj okuloj malseki-
gas per larmoj k ni ne hontas pro nia 
ploro, car ni ploras por Lina Odena . 
Lina Odena, kiu estis por ni nia plej 
kara espero. Lina Odena, kiu estis 
por ni símbolo pri la venontaj gene-
racioj ... Si estis la unua ciam por la 
laboro. Lina Odena neniam malak-
ceptis iun oferon. tiam aktiva, gaja, 
ridanta, kun sana optimismo, ec antaií 
dangero. Lina Odena dedicis sían 
rotan vivon al la emancipigo de siaj 
lratinoj. Malgraú sia juneco, si konis 
pri la terura trakto de la karcero j, 
pri la penadoj de la eksterlega vivado . 
Jam ea nía glora Oktobro si sciis 
okupi sían post enon batalante kon -
traií la malamiko kun la pafilo en la 
mano. Ce la eksplodo de ci tiu krima 
ribelo si trovigis en la andaluzia pro-
vinco Almería kie tuj si komencis kun 

mirinda kapablo k fervoro organizi 
kolonon, la kolono kiu cirkaiísiegas 
Grana don . 

Lina Odena , ciam la unua por la 
laboro k por la ofero, por montri ek-
zemplon, si volis ciam iri en la avan-
gardo, gis kiam, iun tagon, bo vel si 
perdigis kun kelkaj kamaradoj k falis 
en la malamikajn vicojn . Si ordonis 
al la kunuloj savigi k dume si restus 
tie rezistante por faciligi ilian savon. 
Unuj eskapis, aliaj mortis apud si. .. 
La lastan kuglon si gardis por si 
meml Si sciis pri la barbarajoj de la 
fasistoj k ne volis fali viva en iliajn 
monstrajn manojo ... Ploru, ploru, vi-
rinoj, por Lina Odena k tiu ploro fa-
rigu indigno, farigu kolero por vengi 
sin, por vengi nian heroinon, símbolo 
pri 1' venontaj generaciojl... 

Sia korpo estis transportata al 
Granado de la fasistoj, kiuj elmon-
tradis gin kiel venkosignon ... 

Lina Odena: la laboristoj, kampa-
ranoj, soldato j, maristoj k aviadistoj 
kiuj batalis sub da komando, kunti-
ritaj la pugnoj pro doloro, pro kolero, 
promesas cin vengi. 

Lina Odenal Gvido de la junularol 
Mirinda ekzemplo pri heroísmo, pri 
abnegacio: Morgau, kíam ciaj mur-
di stoj estos neniigitaj, ni promesas 
iri al Granado jam liberigita el la 
fasista jugo, k antaií cia kripligita 
korpo ni klinigos niajn rugajn flagojn 
k ni, k kun ni ciuj virinoj de la mon-
do, memoras pri ci k da nomo estos 
la flago de ciuj virinoj batalantaj kon-
traií la fasismo, por la Libero! 

Lina Odena, gis tre baldaul 

KAR.A LEGANTO! 

e 
Spirita fadeno, ínter vía emocio k nia fervoro, estas ci 

tiu vigla gazeta heraldo POPOLA FR0NTO, guto sin-
sekva de obstino tre prava, glite rulíganta, sur la kampo 
ebena de la esperantismo. 

Vía materia helpo jam nun estas plí facila. Nía inter-
nada adreso en Francio garantías la ~cepton postman-
date de viaj monaj donacoj. 

Dai1re, amikoj, kolektu do monon senlace, centimon 
post centimo, jam tui mem, por nia k via bulteno, kiu povos 
diri tre aroge, pro tío, ke neniu alía estas sia mastro krom 
la honesta esperantistaro de la tuta mondo! 

Ne forgesu ke la nova adreso validjts nur por ricevi 
monon. Cion alían, ec respondkuponoJn, oni devas adresi 
al nía redakcio. Atentu bone tiun avertonl 

s 

Hispana Romaneo 
Dedle. al Generala 

Suna lando de hispanoi, . 
Hispaninoj, verva danc', 
Taiíroludoj, sprucfontanoj, 
Romantiko de romane'. 

Son-bracelet' 
Krak-kastanjet', 

kaj bril' 
kaj tril' 

de I' ama pet'. 
Pastroj, junkroj, bankieroj, 
Franko, Mola, plia band' 
Kun la helpo el ekstero, 
V olas regí plu en land'. 

Kaj jen komplot' 
en tuj-eksplod' 

ribel' 
en svel' 

de 1' nigra kot'. 
Generaloj ~ur-rapidas 
Respublikon murdi for, 
Kaj Berlín' kun Rom' egidas 
Entreprenon de 1' teror'. 

Tuj en aplik' 
la mekanik', 

risort' 
de fort' 

de brunsvastik'. 
De Bilbao gis Granado 
Flagras ruga ilumin', 
Sonas pafoj, kanonado, 
Flame ringas fajra vin'. 

Sub suna ard' 
batalbombard' 

kun bru' 
detru' 

ribelstandard'. 
Gejunuloj, maljunuloj 
Kaj virinoj en egal' 
Kun ekflamoj en okuloj 
Iras ciuj al batal'. 

. ,, , 

.. 
... 1' 

En bato-pret' 
jen bajonet' 

kun bril' 
armil' 

. ' ' 

de la prolet'. 
La hispana Respubliko 

. · Venkos bandojn en frakas', 
Se kamparo kun fortiko 
Sekvos post proleta klas'. 

Nur en la lig' 
estas efik' 
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INTBRNACIA ADRE.SO REDAKCIA ADRE.SO 
nur por mono por fio alla kaj sort' 

F AR E N C G U STA V E P O P O L A F R O N T O kaj fort' 
&6, Rue du Pare Mar, n.• 2ó de I' Respublik' . 

.....______ ORLBANS (Lolrel) FRANCIO VALBNCIA (Hlspanio) Orl¡lnale de E. MlflALSKI ------------------------------t s Pera n to estas balailo por abunda rubo en la internacia gazetarol 



LA ROLO DE 
Okaz.e de bonintencaj, naivaj pen-

soj de iu kunlaboranto aií redakt oro 
de sveda gazeto • La Es pero •, ki u pli 
atentas la eksterajn signojn ol la 
lcernon de la afeToj, iu skotlanda es-
perantisto, leginte la koncernan arti-
kolon, sin kredis devigata opinii pri 
la rolo de Esperanto, k eligis 'sian 
penson tiurilate . 

Li facile parolas pri •politikaj eks-
tremistoj• kiuj uzas la lingvon kiel 
helpilob, kio sekvigas dangeron por 
Esperanto, kiu fakte jam trovis forta jn 
barojn en pli ol unu land0 k ec. mal-
permeson. 

Strange estas, en la nuntempo, ke 
estigas ankoraií diskutoj pri esperan -
tismo, kiel ideo-forto kapabla kunigí 
homojn, kies intereso¡ estas tute kon-
traiíaj aií kies sentoj k kredoj socipo -
litikaj estas absolute diferencaj, nur 
d3llk' al uzado de sama lingvo. Se 
homoj parolantaj la saman ling von, 
nepre konsentus amike al cio aja, 1a 
ne estus konfliktoj interne de la teri-
torioj kies enlogantoj estas samling-
vaj. Tamen, la diversa¡ tavoloj de ciu 
lando ofte interdisputas k ec homoj 
apartenantaj al la sama klaso estas 
inter si malamikoj . 

Kial la esperantistoj es tus escepto ? 
Se dekomence la lingvo estis alpr e-
nata de bonkoraj idealistoj, kiuj naiv e 
esperis tiun neefektivigeblan sukce-
son, tre baldaií Zame_nhof mem kon -
sciis pri la bankroto de tiucela entre-
preno, car la deziro, nobla k digna, 
estis senbaza pro malatento al la veraj 
cirkonstancoj, .kiuj disi~as la homojn, 
por kiuj la simpla uzado de komuna 
lingvo ne estis solvo. 

Tial la movado dispecigis je kelka j 
organizoj, laií celoj k aspiroj de la 
diversflanka esperantistaro. tu ne 
daiíre ekzistis malkonsento ínter la 
membroj de universalaj asocioj espe-
rantistaj? La nova l. E. L. en kon-
traiístaro al U. E. A. estas fresa pru • 
vo pri ci tio. 

Zamenhof do nur povis oferti dl 
la homarointernacian helpan lin~von, 
kiel komprenilon por malsamlingva-
noj sen celo trudi devigon al iu ajn 
kredo, far li konsciis pri la neebleco 
starigi akordon sur tiu bazo. Ni ne 
neas, ke ekde la momento, kiam iu 
horno simpatías al la disvastigo de 
neiítrala lingvo, li jaro estas progrese-
mulo posedanta solidarecajn kvali-

POPOLA FRONTO 

ESPERANTO 
tojn en principo , sen skl avigo a l na-
ciemaj antaiíju goj , gene ral e se~ n ~ 
ciam car ankaií ekzistas esp eranh sfoJ , .,,. . 
submetitaj s enri mede al super s!lcoJ, 
kiuj baras la vojon al int er na da al-
proksimigo. 

Ke Esperanto celas nur esti bel pilo 
por la rilatoj ínt er la diversliu gva j 
nacioj , evidentigas perla strofoj de la 
himno . Neniel estas en gi a ludit e, ke 
la lingvo pretendas eviti, ekzemple, la 
klasbatalon . Ekzistas sendube la In-
terna Ideo, kies kónsisto estas mola 
idealismo por kontaktigi la malsam-
ligvajn popolojn, por ke ili pli intime 
interkonati~u. En tiu senco nur povas 
esli uzata la esp r imo «samideano • k 
ni pli satus la vorton «samlingvano » 
anstataií ol •samideano • tial ke ciu 
havas siajn propajn k apartajn ideojn 
pri cio ajn alía krom la uzado de 
sama lingvo. 

Ekster tiu tezo, se oni fiaras dan-
geron por Esperanto pro gia apliko 
al propagandado de la tiel nomataj 
,c.politikaj ekstremismoj •, oni povas 
aserti, ke estas ekstremista regi-
mo, kiu forpelas nian lingvon el sia 
)ando, dnsta ta ií profiti gin por pro -
pagan di eksterlanoen sian doktrinon 
k siajn • glorojn • . Regimo, kiu tiel 
despote agas, bone pruvas, ke gi mal -
akceptas k malpermesas la aligon al 
tiu •interna ideo ,,, kiun gi jugas mal-
konforma al siaj' celoj. De lingva 
vídpunkto estus Sensencajo malper-
mesí Esperanton pro la fakto, ke gin 
uzas la partianoj de kontraiía politi-
ka doktrino. Cu,· ~e tiuj lasta¡ uzus 
anglan lingvon, oni malpermesus 
ankaií la lernadon k la uzadon de la 
lingvo de Britio? Sekve do, car la 
• politikaj eks tremistoj • uzas daiíre la 
presarton, ke la naciecaj fasismoj ne 
plu uzu la presejo}n. Kompreneble, en 
tiuj landoj, la kaiízo de la persekutado 
al Esperanto estas gia vera •interna 
ideo• k nenio plu. Kredi, ke tio oka-
zas car gi estas lingvo vigle uzata de 
• politikaj ekstremistoj•, ne pravas, 
car la malpermesantoj mem ankaií 
estas politikaj ekstremistoj. 

Por fini, ni menciu, ke car Zamen-
hof donacis Esperanton al la tuta 
mondo k gi estas neníes proprajo, ciu 
rajtas apliki gin al siaj privataj celoj 
latí di ras mem nia angla samlingvan~ 
en sia skribajo a'l la gazeto sveda. 
Esperanto povas estí uzata por cius-

caj klopodoj . El tío konsistas la 
~:utral eco de nía lingvo. Nek gi sig-

'f s politikan tendencon, nek ankau m a . 1+· 
. olitika tendenco povas meh isln ie 
IU p . d . 
la servo ekskluz1va . e s1a ~parta 
celo. Mallonge, ke nen~u organizo au 
doktrino rajtas pretend1 la monopolon 
de Esp eranto. 

Duro ni konstatas kontentige, ke 
gi estas obstine rifuzata de la !ª~ista¡ 
statoj por ilia propagando, m fieras 
uzi ~in dorloteme por disvastigi la 
abomenind ajojn de la hispanaj fasis-
toj, k senmaskigi ilín k fíes ·europajn 
helpantojn, por ke ili estu malbenataj 
de ciu digna horno k sekve ankau de 
ciu digna esperantisto. 

fe ta Esperanto-Neiítralnloi 
En la numero de Augusto-Sep-

tembro de « Nía Gazeto» aperis fradu-
ko de intervjuo, kiun farís franca 
jurnalisto al M. de Unamuno. 

Dorlotite de la RespubHko, Una-
mu no, kiu estas pdradoksa strangulo, 
plena je fiero pri si mem, lconvertigis 
lastatempe al la fa.sismo, ~n kiu li 
subite ekvidis «la savoforton de l' 
civilizo k de la kulturo • . 

Ni, hispanoi, sufice b0ne konas la 
travivajojn de tiu «eminentulo •, ciam 
pre ta algustigi sin al la modo, car 
mankas al li propra firma ideología. 
Kredeble, lia lasta akrobatajo estis 
motivigata de la hazarda fakto, ke li 
trovigis , ce eksplodo de la ribelo, en 
urbo kie la perfidaj generaloj bon-
sanee sukceisis ... Sed tío ne gravas . 

Tamen, ni reliefigu tiun kvazaúan 
propagandon en • Nia Gazeto• per 
publikigo de la intervjuo sen ajna 
komenlo, emfazante krome la gravan 
person econ de S-ro. Unamuno. Jm 
pruvo de «senpartieco» de tiu franca 
Esperanto-gazeto, ignoranta la mal-
pravon k la mallojalecon de la ribe-
lintoj k la mensogojn de Unamuno. 

Bela sinteno poi· gazeto, kiu votas 
aspekti dem0krata k liberalal EbJe la 
redaktoroj de tiu neiitrala gazeto zor-
gas pri simila gesto, okaze de even-
tuala militistara fasista ribelo en 
Franciol 

Sendube, tíu elmontro de simpatio 
al la deklaroj de S-ro . Unamuno fare 
de tiu gazeto 1 estas •alia,1 faceto de la 
•ne interv~no» lau demokrata vid-
punk~o de demokrataj esperantistoj. 

Ktel statas la demokratio ec en 
Esperantujol ' 

Intertempe, ni perla sperto,ternas. 
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,.. -----" KLARIGO ------ NECESA 
i ricevas amasan da leteroj de amikoj el ciuj landoj, kun tiel 

frattcai esprimoi: ke ~i n: P?~as ne emociigi dum gia legado. Kortusite, 
¡ volus respond1 al cm, md1v1due k rekte . Sed ec se ni farus tion pere 

~e nía bulteno , nec~su~ ~randa spaco, kiun ni k niaj legantoj urge 
bezonas por informo¡ pri ma afero. 

M.ultaj amikoj sendas al ni salutojn k bondezirojn de asocioj 
k organizoj neesperantistaj. Tío ci postulas - ni gin bone komprenas -
epran specialan respondan por la koncernaj kamaradoj neesperan-

~staj. Ofte asocioj, esperantaj aií ne, deziras ke ni estu perantoj por 
¡]ia kontaktigo kun hispanaj studentoj, junularoj, teknikistoj, sindikatoj 
k ec kun milicanoj de la batalfrontojl 

Estu komprenemaj, kamaradojl Ni ja travivas militon postulante 
al ni strecan laboradon . La hispana popolo nun havas pezan taskon. 
pQPOLA FRONTO ne estas redaktata de profesiaj gazetistoj . La redak-
toroj k prizorgantoj de ci tiu revueto estas simplaj laboristoj, kiuj post 
sía longa taglaboro en fabriko, partio aií sindikato, ec post milita ek-
zercado, jetas sur siajn sultrojn kroman sargon, forstelante tempon al 
ripozo ... Ni bedauras ne povi atenti cíes dezirojn. 

Post la popolfronta venko en Hispanio, Esperanto plenumos 
gravan rolan por la interrilatoj de la tumondaj kamaradoj kun la his-
pana po¡.,olanaro. En la nuntempaj cirkonstancoj pli urgaj bezonoj 
malhtlpas dedici niajn klopodojn al tiu celo . 

Jen estas la klarigo, kiun ni suldis al kelkaj el niaj estimataj 
korespondantoj el preskaií ciuj landoj de la mondo. !..------------------------------
Religiaj Bagateloj 
Makleristo Lms Sanchez, kiu logis 

en Burgos k hazarde estis en Valla-
dolid kiam komencis la ribelo k poste 
fugis tra Galicio, venis al Katalunio 
kie oni parolis kun li. 

Li <liras, ke sub la gvidado de la 
episkopo oni organizadis la perseku-
tadon al laboristoj, k oni fusilmor-
ti~is tiujn, kiuj kunportís memhro-
karton de iu laborista organizo. 

Poste, car ilí bezonis virojn, la 
episkopo publikigis n:ianifeston per 
k\u 1i vokis la virojn al la laboro k 
Promesis indulgon. Per gi 1i senkul-
P1gis la unuajn krimojn, kiuj estas fa-
ta¡ •pro la ekscitigo de la unuaj mo-

rnentoj•. Car neniu alvenis volonte 
on¡ sercis ílín k murdis kiujn ili trovis. 
d l!n la subterajoj de la katedralo 
e Burgos oni magazenis municion k 

:rtnilojn kiujn ili komencis tuj ricevi 
º"stante k grandkvante . 

rn ~ r viro¡ forestis, la pastroj 
t em Prenis fusilojn k iris en la 
ran~eo· t ¡n. 

fAZO DE BATALO EN LA ANTAÜURBO 
DB MADRIDO • 

Registara Artilerio eflke runkcias 

GRAVA RIMARKO 
Ni liveras rekte n I a n bullenon al ~iuj 

landoj krom Germanio, llalio k Porlugalio; 
kun tagreno ni ne povas, sen danQero por 
ili, atarigi aenpere kontakton kun multaj 
amiltol el riuj tri por ni malamikaj nacioj. 

Ciuj nial legantoj, en aliaj landoj, devas 
lerte k saga ce zorgi por havigi nian gazeron 
al honestaj esperantistol el la cititaj rasis-
me)oj. Skribu al ni pri via eblo rari tion, nt 
sendos tiucele plian ekzempleron ol tiuj dan-
klndaj helpantoj, kiuj ankaü povua eali pe-
rantoj por postal rilatoj. 

Jen delikata laboro, kies plenumo, poat 
atenta studo k ruza efekIiviQo, estos nova 
aukceso en tlu grava aspekto de nia lukto 
kontraii la rasiamo. 

Primedltu jam tul k atarigu planonl 
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KATOLIKA HISPANA voto 
' La fasistoj- deklaras 

S-ro. Irujo-fuailmor- · 
tigls dek -ok pastr ojn. 

La katolika ministro en la hispana 
registaro S-ro. !rujo (car ankaií estas 
katolikaj minístroj en Híspanío nun-
tempe, kune lrnn respub!ikanoj,s<?cia!-
demokratoj, komumstvJ k anark1stol) 
en la <lauro de intervjuo kun iu jur-
nalísto, deklaris: 

•La kulturaj problemoj en nía re-
giono (Baskaj Provincoj) elvolvigas 
sur 1 a bazo de profunda religieca 
sento de la tuta popolo k sen batale-
mo kontraií la pastroj. Klerikalismo 
en m;a landa ne estas afero eksklu-
ziva de riculoj k senopukuloj, car la 
pastraro mem eligas el la humilaj 
klasoj, fakto kiu okazígis, komprene-
ble, demokratan orientígon. 

La episkopo de Vitoria, filo de 
simpla safgardisto estis forjetita el sía 
diocezo de la fasistoj. La episkopo 
de Pamplona, filo de laboristo mor-
tinta en laborakcidento, estis arestita 
de la fasistoj k dek ok pastroj ~stis 
fusilmortígataj. Tiuj krimoj k faracoj 
estas faritaj, car la viktimoj rifuz\s 
metí la religion en la servo de la po-
litiko, la popolo plene respektis gin en 
tiuj ci revoluciaj momentoj. Al ni, la 
religio, ne malpermesas kunvivi k 
kunlabori kun la komubistoj k la so-
cialistoj tiel en la regiona kiel en la 
landa registaroj. '» 

Ni rekomendas tiujn vortojn al la 
blindaj katolikoj eksterlandaj k p~tas 
ilin primediti la ekziston de katolikoj 
en la •ruga • regí •staro hispana: 

Kaj nun, legu: · 
La korespondanto en Gibraltaro 

de la angla jurnalo • Daily Telegraph• 
informas sían gazeton pri la pafmor-
tigo !'11 iu pastro, kiu petis de generala 
Que1po de Llano ke Ji malpliigu la 
nombron da mortkomdamnoj.-«Mal-
gojigas mían koron -li diris esti devi-
gata sakramenti tiom da filoj de la 
Eklezio•. Queipo respondis nenio11. 
Sed morgaue, la pastro estis ekzeku-
tata, post ruze arangita speco de 
jugado por sajnigi, ke li estas simpa-
tía a 1 • ruguloj • . · 

lo simila okazis en La Linea al du 
enterigistoj. l1i di~is_ al la fasistoj, ke 
estas terure enteng1 personojn anko-
raií vivantaj. lli pelis al la ekzekutantoj 
bone plenumi la rolon. La sekvo de 
tiu peto estis la mortigo por ambaií 
enterigistoj. 

Ne estas ni, •ruguloj•, sed la ko-
responda~to de la angla •Daily Tele-
graph• k1U raportas. 

AtÍSKULTU RADIODISSBNDOJN 08 VALHNCIO PRI HISPANA SITUACIO BN BSPBRANTO I 
S: clo de Komunlsta Par1lo-ondlongo 41,87 melroj- o Stacio de C. N. T.-F. A. I.-ondlongo 42,40 metroj -

erde k vendrede Je la ¡7• horo (hispana tempo) _ lunde k vendre:de je la 19ª horo (hispana tempo) 
La aoclallala 51acio provlzore ne funkcloa 
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AL INTERNACIA LABORISTARO 
· KAMARAOOJ!I 

un, ki11m 111 fllsismo, le 111 servo de 111 kap i I11lismo, murdas senkompale infonoin, 
\ririnof n, mal junu lol n k laboristoln de nía lando, aperas denove en horizonr o la íanlomo 
de nova monda milito, la k11pil11lislol inlenc 11s revivigi 111 ankorail rro proksima jn lagojn de 
l' j11rol 1914-18. Car íLÍ konsl11111s, ke spite 111 helpo kiun lli ricevis de r11sist11j k Iiel nom11111J 
«demokr11ti11f> l11ndoi, 111 frlponoJ ne sukces11s venki nin, nek m11lkur11Aigi ni11n popolon, ei 
tiu milito, provokir11 de 1· per íid11I gener11lol Je In servo de Mussolini k Hitl er, b11ldaü pll -
gr11nditus k f11ritua MONDA MILITO . 

Sed vi, nl11j kl11sfr111oj, dev11s eviri lionl 
Vi ne 11kceplu 1rompig11jn mensogoln, kiel en 1914. ki11m vi morligis vinjn kl11sfr11-

toln de 11li11I Jandoj, trompifal de snmspec11f dem11gogoj. kiam vi mor1p11fü1 unul 111 111i11jn. 
.Se oni dir11s al vi, ke ni malam11s vin, ke rii kontr11üb11111h111 vin, levi~u k pro1eslu 

enr hispana¡ laboríslol, per nuna lukto, monlras sian nmon k helpon 111 1u1munda laboris-
nuo. NI havaa s11majn mizeron, doloron, koleron, nin ekspluaras k sklnvigas sama lor10, 
kian ni lolencas delrui porJlberigi eiuln popolanojn de In mondo . 

KAMARADOJ! Eble Eüropa mllilo eksplodos. Ne prenu armllojn por kon1r11üba111li 
via jo klasfraloln, eu hispanal, eu el alia l11ndo. Nur prenu illn vo'r uklo konlraü fasismo, 
kiu mizerigas nin, kiu ekplu11111s nin , kiu dezlras nin dronlgí en niÓn propran aangon. 

Hispana laborislnro montris al vi ekzemplon . FariAu indaj'Jé'ai. 
POR NIA PLENA LIBERO! VIVU LA INTEl?NACIA POPOLA Fl?ONTOI 

NIA MUNICIO 
\laJuicia B11peranli111uo. 
H . .6,- .\ooecy • • • . 
O. v. d. lt -Amaterdom . 
K. -:N. -Trelleborg . 
O. Y.-Slockholm . . . 
M. ~ .- T6rreg11. . . . 
P. L, E. - Sekcio 4 Amsterd11m. 
1"r. H. - Malino . 
M. N.-Kovala . . 
H. R. - Varber¡ . . 
O. N.-Slockholm. 
P. L. B.-Dislrlklo Amsterdama. 
J. P.-Plzeff . • . . . . 
Lab. B11p. Grupo. - Preston 
H. J. N.-H11¡ro. 
J. H.-Huidonsy . 
R. K.-Cl11r11on. . 
J. 5.-Quaregnon. 
Pamillo B.-ParJa. 
J. B. Pak.-Rollerdam 
K.O. l. long. -Amslerdam. 
E. Oaledberg.-HllrnBsand 

217 ploi. 
1:)() rrr. 

1 dol . 
ó svkr. 
6 svkr. 

10 p10J. 
1:)() fír . 
6 avkr. 
6 svkr. 

svkr. 
6 svkr. 

60 ploj. 
60 ckr. 

2'5 ali. 
2li guld. 
to ckr. 
1 dol. 
6 bfr. 

60 ffr. 
1 dol. 

10•guld . 
6 avkr . 

La 11ekvant11i K•doj : W. Ch. Edinburg; 
e. t.. O. London; J. S. Poruba; P. J. Aneby; 
D. S. Manchen; B. B. B. 8rc1dford k W. 
Koopman enoncis al ni monsendon, sed lio 
ne trofla nin, eble tar III lrovla molfecllaJoln 
por aendl monon al Hlapanio, ni restos tre 
donkem11J al ti lluJ k-doJ. k enll:ed el multej 
ellaj, klul dcmendia al ni klel fari le alaen-
don, ae III bonvolaa nun aendl la donecon 
al nlo Perenlo en Prenclo, klea adreson lli 
trovo• aliloke. 

Kronl la aupremenclltoj monaendol, ni 
rieevadaa en ~lul leteroJ mulrofn reapondku-
ponof n, pri kiul, bedoiirlnde, ne eblas kvi-
tancl, tar fio plenltlll• certe lulan poQon de 
bulleno. Sed, ankad el liul c11nonlm11J mu-
nlcllnloJ , ni dezlraa eapriml nian tutkoran 
daakonl 

Kamaradol Tlom ni Jam herdiQla en la 
a,.11110, lre ne plu ni llmaa bomboin; aekve, 
bombardodu aeneue la deponeJÓn de <Nin 
Munido,. 

LA ADMINl5TRACIO 

Las·thora Impreso 
Daiíras la cefa atento de nia milito 

en la Madrida fronto, kie la malamiko 
akumulís siajn p![j bonajn armilojn . 
La popola armeo, kun obstino k 
konscia discipHn8 defendas sían cef-
urbon k detruas fo planoJn k mano-
vrojn de multaj diplomatoj celantaj, 
imite al fasistaj 1 iandoj, agnoski la 
jurrompintojn kiel « legajn gvidan-
tojn• de Hispanio. 

En la altaj internaciaj medioj oni 
babilis pri la eblo starigi interkon-
senton pri referendumo ínter la du 
partoj. Tio estas plene rifuzata de la 
popolo, kiu konsideras, ke estas moko 
doni trakton de egaleco al perfiduloj, 
kiam tiuj jam fiaras fiaskon. 

La trajto k aspekto de niaj frontoj 
k ariergardo akiras jam konturojn de 
rE>spondeco k kompreno pri la grava 
senco de nia batalo. 

Neniu dubas jam pri la venkol 

HEROO fALINTA 
Unuavice, pro kuglo en la koro, 

mortis dum batalo en Madrida fronto, 
internada heroo, k .. do. Hans Baimler, 
eksa germana deputito k membro de 
le Centra Komitato de germana Kom-
partio. Lía aktiva partopre _no en la 
hispana milito kontraií la fasismo 
estas pruvo pri la sígnifo internada 
de nía lukto, kiu rompos la katenojn 
ankau al germana popolol . 

Kun tiu íluzio ni daiíre bdtalasl 

Preaefo de J. Ohno,, Alicante, 1111, Valencln 

POPOLfRONT A LETERUJO I 
P. K.-No vor~ esijsk. - Kun danksen1o n¡ 

konslatas vian v1glan agadon . 
K.o. - Pnrl~. - K-do. P. Sch. Carlas-bon, 

en Qrihuela (Ahcanle). 
J. B.- Zaandam. -Laü vio pelo, ni kviran. 

cas ses respondk . 
v. w .-Bruselo.-NI laildas vian laboran 

k even1uale profilos le vía propano. 
L. A. - Ymuiden.-Vi nepre ricevos nlan 

bulIenon. Pri vía deziro, ni diskonigos Qln. 
M. K. - Oxford. - Vi al ~endajoj merita, 

nian atenion . Bv . lransdon1 al ne-esperanua 
tal k-dof nian dankon, Qis alvenos pli bona 
epoko por ke ni peru laborislaran lnterkon-
rakliQon . 

S. J.-Péz.én as. - Ni provas akiri inlor-
mojn pri riu volontulo k se ni sukcesaa 
ricevi ilin, tul sciigos vin . 

F. de V .-Amsterdam.- La koncernajn 
Jcreroln ni rranssendis 11I vin korespondanro 
kiu espereble respondas al vi. ' 

M. R. L. - Zwo~le.- Ni 11cl1111, ke k•do 
Monleón bonfartas k se ni havas okazon 
renkonli lin, ni informos lin pri via demando. 

J. Sch. Haarlem. - Vi povas sendi mo-
non per nla Peranlo en Francia. 

H. B. - Annecy.-Via monsendo bonorde 
alvenis k ni kordankas Qln k viajn af11bl11jn 
vortojn. 

E. P. - Tallinn. - Komprenlnle bone In 
si1uación, ni varme dankas vin pro vial 
amikecaj esprimoj. 

A. B. - Archamgelsk. - Vian leteron ni 
tegis kun Qoio k ni faros la eblon ril11te al 
vio pelo . 

V. van M.-i\mslerdam, k 11liaj. - 8ed11d-
rinde ni ne povas komplezi vin ear 111 unuaj 
du numeroj de , P. F. , lule eleerpiQis. 

l. P. C.-Edinburgh. - Ni notas kundenko 
viajn indikojn k adresojn k 1ranssendi11 1uJ 
la enme1iran leteron. 

L.-Taks, -Esp. Grupo Londono. - Vio 1re 
interesa letero bone lrafis nin. Koncerne 
monsendajojn, prefere uzu la servon de nia 
Pernnlo en Franclo. Aniaüdankonr 

F. L. E.-Sekcio 15-Rollerdam. - Dankon 
pro via mondonaco. NI plenumoa 111 mendon . 

G. 1.- Slockolm.-Dankon pro l11 sendlla 
municio. 

L. B. O. - Lyublyana. - tlon ni rlcevls k 
dankas. 

K. B. -8ogorodosk.-NI dubes Cu ni iel 
ricevos viajn kvln rublojn. Kiam k kien vi 
llln forsendis? 

J. K.-Leningrad. - Vian mullpaQan sen-
dajon ni kiel eble piel tatlge profiloa latlcele. 
Koran dankon pro vial klopodoJI 

Ja. 8.-Leningr11d.-E111on1e ni aran4o• 
kun vin lando pere de vi k de aimilnl amlkol 
amasan korespondadon, aed nun via pro• 
pono ne estas efektlvl¡eblo pro 111 malfocllal 
clrkons111ncoj. 

E. L. O. · Eellng, London. NI notas la 
odresojn k esperas ke vi lel aukceaos aub· 
teni nin. Vio monaendo 11nkor11i1 ne venia. 

F. J.-Anebey .-Ni 111endas scllgojn de vi. 
J. S.-Porube u Orlove.-Same ni dlraa. 

Gis nun ne trafis nin vla monaendo, prl klu 
ni erare 1am kvll11ncis. 

W. K. -Armeerafort. -Ankoi1 ne ,atea 
rlcevila la mono, klea aendon vi anonclll. 

B. 8. 8. - Hudderafleld. ·- Ankorlil ni ne 
ricevis vian anoncltan monaendaton. 

D. H.-Mon. - Vla mono ankad ne falla 
en nlaln manoln tia nun. Bv. lnforml nin 
prl rlo. 

Sekclo to-a. P. L. B. - Am1terd1m.-
Klel pellte de vi, ni konflrmaa la rlcevon d• 
111 reapondk. 


